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  7هايما   سيستم هواي ورودي

I. اطالعات عمومي سيستم پاشش سوخت الكترونيكي  
 احتياطات اوليه براي تعميرات  .1.1

  تنها از اهم متر ديجيتال و دستگاه هاي عيب يابي كه بتواند سيستم پاشش سوخت الكترونيكي را بررسي
  .نمايد استفاده نمائيد 

 وخت الكترونيكي انجام براي اينكه اطمينان داشته باشيد عيب يابي را به درستي بر روي سيستم پاشش س
  .داده ايد از قطعات اصلي استفاده نمائيد 

  تنها بايد از بنزين بدون سرب استفاده گردد .  
  لطفا مراحل استاندارد عيب يابي و تعميرات را انجام دهيد و هيچ كدام از قطعات سيستم پاشش سوخت

  .  الكترونيكي را از مدار غير فعال ننمائيد 
 جاز نيستيد هيچ كدام از قطعات سيستم پاشش سوخت الكترونيكي را جداسازي و در هنگام تعميرات م

  .دمونتاژ نمائيد 
  دقت نمائيد كه در هنگام تعميرات قطعات سيستم پاشش سوخت الكترونيكي را بر روي زمين نيندازيد

  . . . ) واحد كنترل الكترونيكي و سنسور ها و (
 درستي قطعات معيوب را از دور خارج نمائيد  حفاظت هاي محيطي را در نظر بگيريد و به. 

  احتياطات اوليه تعميرات  .1.2
، كانكتورهاي قطعات سيستم پاشش سوخت الكترونيكي را جدا ننمائيد زيرا موجب مي گردد كه آلودگي  )1

 .و آب و گرد و خاك وارد آنها گردد و عملكرد آنها با اختالل مواجه نمايد روغن 

در غير اينصورت . ا و قطعات الكترونيكي دقت نمائيد كه سوئيچ بسته باشد در هنگام جداسازي كانكتوره )2
 .قطعات الكترونيكي آسيب خواهند ديد 

هنگام شبيه سازي گرمايي و عملكردهايي كه افزايش دمايي بااليي دارند ، دماي واحد كنترل الكترونيك نبايد  )3
 .درجه سانتيگراد گردد  80باالتر از 

زياد مي باشد ، تمام لوله هاي سوخت بايد  سيستم پاشش سوخت الكترونيكيودي نجائيكه فشار ورآاز  )4
حتي هنگامي كه موتور خاموش است هم فشار لوله هاي سوخت نسبتا باال است . مقاومت بااليي داشته باشند 

 . 

اگر . ائيد بنابراين در موقع تعميرات توجه نمائيد كه به صورت ناخوداگاه لوله هاي سوخت را از هم جدا ننم
اين . احتياج است كه لوله ها را تعمير نمائيد بايد قبل از جدا كردن لوله ها روند كاهش فشار را اجرا نمائيد 

 : امر به صورت زير محقق مي گردد 

 ائيد تا در دور آرام كار نمايد و بنزين هاي داخل مسير رله پمپ سوخت را جدا نموده و موتور را روشن نم
  .تخليه گردد

 موتور پمپ بنزين را غير فعال نمائيد تا تست عملگرها برويد و تگاه عيب ياب را وصل نمائيد و به بخش دس
   .هاي داخل مسير تخليه گردد و بنزين خودكار خاموش گردد رتبه صو

پياده سازي لوله هاي سوخت و تعويض فيلتر سوخت بايد توسط افراد و تكنسين هاي مجرب و در 
  .انجام گردد  محل با تهويه مناسب
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

در معرض قرار گرفتن سوخت را از پمپ براي جلوگيري از ايجاد جرقه كه منجر به آتش سوزي مي شود بايد  )5
 .الكتريسيته دور نگه داريد 

  همچنين . ن مي گردد آپمپ سوخت را به صورت خشك يا با آب تست ننمائيد چون باعث كاهش عمر مفيد  )6
  . را به پمپ سوخت برعكس وصل ننمائيد  دقت نمائيد كه پالريته مثبت و منفي

هنگام تست سيستم جرقه زني ، تست جرقه را فقط در صورت نياز انجام دهيد و در نظر داشته باشيد كه  )7
خام وارد مبدل كاتاليستي مي دريچه گاز را باز نكنيد زيرا سوخت . زمان تست بايد تا حد امكان كوتاه باشد 

 .گردد و موجب خرابي آن مي شود 

كنترل مي گردد نياز به كنترل دستي  سيستم پاشش سوخت الكترونيكيچون دور آرام به طور كامل توسط  )8
پيچ محدود كننده دريچه گاز از قبل توسط كارخانه تنظيم مي گردد و كاربر در هيچ شرايطي . آن نيست 

 .نبايد آن را دستكاري كرد 

دقت نمود  دترل الكترونيكي مي گردد ، لذا باياتصال برعكس مثبت و منفي موجب آسيب ديدن سيستم كن )9
 .همچنين در اين سيستم بدنه داراي ولتاژ منفي است . كه معكوس وصل نگردد 

  .ور روشن است كابل باتري را جدا ننمائيد موتدر حاليكه   )10

 .د قبل از جوشكاري كابل منفي و مثبت باتري را جدا نمائيد و قطعات الكرونيكي را پياده سازي نمائي )11

 .براي تست ورودي و خروجي سيگنال الكتريكي قطعات عايق آنها را سوراخ و تخريب ننمائيد  )12

  ليست ابزارهاي تعميرات  3.1
  : نام ابزار 

  مولتي متر ديجيتال ابزار عمومي 
  : عملكرد 

  .يد مشخصات پارامتري سيستم پاشش الكترونيكي مانند ولتاژ ، جريان ، مقاومت و غيره را بررسي مي نما
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  : نام ابزار 
  موتور كمپرس سنجابزار عمومي 

  : عملكرد 
  .را بررسي مي نمايد فشار سيلندر 

  
  : نام ابزار 

  كيت فشار ريل سوخت 
  : عملكرد 

فشار سيستم سوخت رساني را بررسي  26501026با كد اختصاصي  فشار سنج سوختاندازه گيري مخصوص ابزار 
رايط كاري پمپ سوخت و رگوالتور فشار سوخت در سيستم سوخت رساني چگونه مي نمايد و قضاوت نمائيد ش

  .است 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  :  تجهيزنام 

  آناليز گازهاي خروجي تجهيز 
  : عملكرد 

 درستي نسبت به عملكرد قضاوت موجب مي شود كه بررسي مي نمايد و انتشار گازهاي خروجي از خودرو را 
  .م الكترونيكي داشته باشيسيستم سوخت رساني 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
II.  روند عيب يابي ، بررسي و تعميرات سيستمME7  بر مبنايP-Code   

  : تشريح 
موارد بررسي و تعميرات زير تنها پس از آنكه عيب خودرو برطرف شد انجام مي گيرد ، در غير اينصورت  .1

  .منجر به خطاهاي عيب يابي مي گردد 
نبايد سيم هاي ولتاژ . متر ديجيتال است مولتي متري كه در چنين مواقعي بايد استفاده گردد مولتي  .2

  .سيستم پاشش سوخت الكترونيكي را با مولتي متر عقربه اي آزمايش و بررسي نمود 
در مواردي كه بر روي خودرويي با سيستم دزدگير مورد بررسي و تعميرات قرار مي گيرد ، در صورت  .3

ئيد كه سيستم دزدگير پس از توجه نما. ظاهر مي گردد  FOLLOW UP STEP، گزينه  ECUتعويض 
   . با آن هماهنگ گرددبايد  ECU تعويض

  ,P000A, P000B, P0012, P0015, P0170, P0171, P0172, P0219, P0560در مواردي كه كدهاي خطاي  .4

             P0562, P0563, P0668, P0704, P1336, P1559, P1564, P1579, P1604, P1651  وP2138   به وجود مي آيد  
  .روشن مي گردد  MILيا  SVSيكي از المپ هاي            

اگر كد خطا بيانگر اين است كه ولتاژ بسيار پائين مي باشد ، اين امر نشان دهنده اتصال كوتاه سيم مربوطه  .5
اگر كد خطا بيانگر اين است كه ولتاژ بسيار باال مي باشد ، اين امر . مي باشد ) منفي باتري( به بدنه خودرو 

 . مي باشد ) مثبت باتري( شان دهنده اتصال كوتاه سيم مربوطه به منبع تغذيه خودرو ن

ن است كه ايراد در مدار خاصي وجود دارد نشان دهنده قطعي در مدار يا ايجاد مشكل اگر كد خطا بيانگر آ
  .در چند سيم مدار است 

فحه كيلومتر سيستم در ص و عالمت  SVSالمپ در صفحه كيلومتر سيستم بيانگر   عالمت  .6
  .است  MILالمپ  بيانگر

  : كمك هاي عيب يابي 
 غير دائم اگر ايراد به صورت. در مواردي كه كد خطا را نمي توان پاك كرد ، ايراد از نوع پايدار مي باشد  .1

  . ايجاد شده اولويت در عيب يابي بررسي دسته سيم ها و شل بودن كانكتورها است  )تصادفي(
درو ، فشار سيلندر ، زمان بندي مكانيكي جرقه و بقيه فاكتورهايي كه در طول بررسي و وضعيت تعمير خو .2

  .تعميرات در خودرو تاثير دارند را نبايد ناديده گرفت 
 .را تعويض نموديد مجددا تست را انجام داد  ECUاگر  .3

كدهاي خطا  ولي اگربوده است  ECUاگر كدهاي خطا در اين حالت قابل پاك كردن است پس ايراد از 
اصلي را به جاي خود بازگردانيد و دوباره مورد استفاده قرار دهيد  ECUهنوز هم قابل پاك كردن نيستند 

  .سپس مراحل تعميرات و عيب يابي را مجددا انجام دهيد . 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  هواي ورودي   VVTعكس العمل كند  P000Aكد خطاي  .1

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  اه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگ: تجهيزات مورد نياز 

ن قرار گرفته باشد بسيار د در آبا آنچه كه باي داردن قرار آدر  VVTموقعيتي كه : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . فاصله دارد 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2تيجه خواندن ن  1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P000A  خاموش SVSالمپ  P000A  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد بايد رفع گردد و عيبي كه وجود دارد ناشي از موارد 

  : زير است 
VVT ن بسيار آهسته كار مي كند و موقعيتي كه در آ

قرار دارد با آنچه كه بايد در آن قرار گرفته باشد بسيار 
  . متفاوت است 

  : اقدامات و تعميرات 
  .دور آرام ناپايدار بوده و موتور بد كار مي كند  .1
2. VVT  ن را آرا بررسي نموده و در صورت لزوم

  .تعويض نمائيد 

  
  خروجيهواي   VVTعكس العمل كند  P000Bكد خطاي  .2

  : ايراد راهنماي عيب يابي 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

در آن قرار دارد با آنچه كه بايد در آن قرار گرفته باشد بسيار  VVTموقعيتي كه : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . فاصله دارد 

  .اد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به اير:  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P000B  خاموش SVSالمپ  P000B  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد بايد رفع گردد و عيبي كه وجود دارد ناشي از موارد 

  : زير است 
VVT هسته كار مي كند و موقعيتي كه در آن بسيار آ

قرار دارد با آنچه كه بايد در آن قرار گرفته باشد بسيار 
  . متفاوت است 

  : اقدامات و تعميرات 
  .دور آرام ناپايدار بوده و موتور بد كار مي كند  .1
2. VVT  ن را آرا بررسي نموده و در صورت لزوم

  .تعويض نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
 VVTواي ورودي قطعي مدار ه:  P0010كد خطاي  .3

  VVTاتصال به بدنه مدار هواي ورودي :  P2088كد خطاي 

  VVTاتصال به منبع تغذيه مدار هواي ورودي :  P2089كد خطاي 
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
وجود دارد كه در نتيجه اتصال به بدنه يا اتصال به منبع تغذيه يا  VVTايراد در مدار : ده توضيح در مورد ايراد رخ دا

  .ن به وجود آمده است آقطعي مدار 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ   دكد هاي خطاي موجو  روشن MILالمپ 
P0010  ،P2088  ،P2089  خاموش SVSالمپ P0010  ،P2088  ،P2089  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 ECUمربوط به  48و پايه   VVTمدار بين دسته سيم

را از لحاظ اتصال به بدنه ، اتصال به منبع تغذيه و نيز 
   .قطعي مدار بررسي نمائيد 

  : قدامات و تعميرات ا
  .دور آرام ناپايدار بوده و موتور بد كار مي كند  .1
2. VVT  ن را آرا بررسي نموده و در صورت لزوم

  .تعويض نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  د رموقعيت اوليه خود قرار ندارد VVT در هنگام استارت P0012كد خطاي  .4

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  لتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، مو: تجهيزات مورد نياز 

در نقطه خاصي گير كرده كه موجب شده است بيش از حد باز بماند و نتواند  VVT: توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  .به جاي اوليه خود باز گردد 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2خواندن نتيجه   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P0012  خاموش SVSالمپ  P0012  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  . وجود دارد  VVTايراد سخت افزاري در 

  : اقدامات و تعميرات 
  .دور آرام ناپايدار بوده و موتور بد كار مي كند  .1
2. VVT رسي نموده و در صورت لزوم آن را را بر

  .تعويض نمائيد 
  

 VVTFCو قطعي مدار رله  VVT خروجيقطعي مدار هواي :  P0013كد خطاي  .5

  VVT خروجياتصال به بدنه مدار هواي :  P2090كد خطاي 

  VVT خروجياتصال به منبع تغذيه مدار هواي :  P2091كد خطاي 
  دياگرام مداري 

  
  :  راهنماي عيب يابي ايراد

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
وجود دارد كه در نتيجه اتصال به بدنه يا اتصال به منبع تغذيه يا  VVTايراد در مدار : توضيح در مورد ايراد رخ داده 

  .قطعي مدار آن به وجود آمده است 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  .اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
P0013  ،P2090  ،P2091  خاموش SVSالمپ P0013  ،P2090  ،P2091  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  . مدار معيوب است 

  : و تعميرات  اقدامات
  .دور آرام ناپايدار بوده و موتور بد كار مي كند  .1
2. VVT  را بررسي نموده و در صورت لزوم آن را

  .تعويض نمائيد 
  

  .د رموقعيتي قفل شده است  درستبه صورت نا  P0015 VVTكد خطاي  .6
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ل ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتا: تجهيزات مورد نياز 
در نقطه خاصي گير كرده كه موجب شده است بيش از حد باز بماند و نتواند  VVT: توضيح در مورد ايراد رخ داده 

  .به جاي اوليه خود باز گردد 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILپ الم

  P0015  خاموش SVSالمپ  P0015  خاموش SVSالمپ 
  : اقدامات و تعميرات 

  . وجود دارد  VVTايراد سخت افزاري در 
  : اقدامات و تعميرات 

  .دور آرام ناپايدار بوده و موتور بد كار مي كند  .1
2. VVT صورت لزوم آن را  را بررسي نموده و در

  .تعويض نمائيد 
  

  .بين ميل لنگ و ميل بادامك هواي ورودي تفاوت موقعيت است  P0016كد خطاي  .7
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
مده است يا آبه وجود  ورودي تفاوت موقعيت بين ميل لنگ و ميل بادامك هواي: توضيح در مورد ايراد رخ داده 

  . تسمه لغزيده است 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0016  خاموش SVSالمپ  P0016  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
بين ميل لنگ و ميل بادامك هواي ورودي  .1

  .تفاوت موقعيت به وجود امده است 
  . تسمه لغزيده است  .2
3. VVT  در نقطه خاصي گير كرده كه موجب شده

است بيش از حد باز بماند و نتواند به جاي اوليه 
  .خود باز گردد 

   OVCدقت كنترل پائين شير  .4
نقطه مربوطه بين ميل لنگ و ميل بادامك را بررسي 

  .نمائيد 
  

 

  : اقدامات و تعميرات 
1. VVT   هواي ورودي را تعويض نمائيد . 

  .را تعويض نمائيد  ميل لنگ .2

  
  .بين ميل لنگ و ميل بادامك هواي خروجي تفاوت موقعيت است  P0017كد خطاي  .8

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

مده است يا به وجود آ بين ميل لنگ و ميل بادامك هواي ورودي تفاوت موقعيت: توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . تسمه لغزيده است 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1ن نتيجه خواند
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0017  خاموش SVSالمپ  P0017  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
واي ورودي بين ميل لنگ و ميل بادامك ه .1

  .مده است تفاوت موقعيت به وجود آ
  . تسمه لغزيده است  .2
3. VVT ير كرده كه موجب شده در نقطه خاصي گ

است بيش از حد باز بماند و نتواند به جاي اوليه 
  .خود باز گردد 

   OVCدقت كنترل پائين شير  .4
نقطه مربوطه بين ميل لنگ و ميل بادامك را بررسي 

  .نمائيد 
  

 

  : اقدامات و تعميرات 
1. VVT   هواي ورودي را تعويض نمائيد . 

  .را تعويض نمائيد  ميل لنگ .2

  
 گرمكن سنسور اكسيژن باالييقطعي مدار :  P0030كد خطاي  .9

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي توسط : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين  ECUمدول كنترل مدار 

  .كن سنسور اكسيژن بااليي دچار قطعي شده است ن است كه مدار گرمآنشان دهنده 
 

  دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2خواندن  نتيجه  1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0030  خاموش SVSالمپ   P0030  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 Cو پايه  ECUمربوط به  26مدار بين پايه  .1

 . عي شده است طسنسور اكسيژن بااليي دچار ق

به رله  سنسور اكسيرژن بااليي Dمدار پايه  .2
 .اصلي دچار قطعي شده است 

سنسور اكسيژن بااليي  Cو پايه  Dمدار پايه  .3
  .دچار قطعي شده است

  : اقدامات و تعميرات 
 Bو پايه  ECUمربوط به  26مقاومت بين پايه  .1

 . سنسور اكسيژن بااليي را اندازه گيري نمائيد

سنسور اكسيژن  Dمقاومت الكتريكي بين پايه  .2
 .را اندازه گيري نمائيد  بااليي و رله اصلي

سنسور اكسيژن  Cو پايه  Dمقاومت بين پايه  .3
 .بااليي را اندازه گيري نمائيد 

بررسي نمائيد كه آيا اتصال بين سنسور اكسيژن  .4
در شرايط مطلوب هست يا نه  ECUو كانكتور 

  ؟
  

 مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0031كد خطاي  .10

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي توسط : در مورد ايراد رخ داده توضيح 
ن تصال پيدا نمايد اين نشان دهنده آبررسي مي گردد و اگر سيم ولتاژ به بدنه ا ECUمدول كنترل مدار 

  .است كه مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي دچار كاهش بيش از حد ولتاژ شده است 
 

  ياگرام مداري د
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILمپ ال  كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0031  خاموش SVSالمپ   P0031  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  26مدار پايه  .1

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط  26اندازه گيري نمائيد كه مقاومت پايه  .1

  مناسب است يا نه ؟ ECUبه 
  

 مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0032كد خطاي  .11

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي توسط : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اتصال پيدا نمايد اين نشان  منبع تغذيهبررسي مي گردد و اگر سيم ولتاژ به  ECUمدول كنترل مدار 

  .بيش از حد ولتاژ شده است  افزايشكه مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي دچار ن است آدهنده 
 

  دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .وانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخ:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0032  خاموش SVSالمپ   P0032  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 Dو پايه  ECUمربوط به  26پايه بين مدار  .1

دچار اتصالي به بدنه سنسور اكسيرژن بااليي 
 .است  شده

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  26مدار پايه  .2
  .منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
را اندازه گيري  ECUمربوط به  26پايه  ولتاژ .1

 مناسب است يا نه ؟نمائيد كه 

و پايه  ECUمربوط به  26مقاومت بين پايه  .2
D  سنسور اكسيرژن بااليي را اندازه گيري

  .نمائيد 
  

 گرمكن سنسور اكسيژن پائينيقطعي مدار :  P0036كد خطاي  .12

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني توسط : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين  ECUمدول كنترل مدار 

  .مكن سنسور اكسيژن پائيني دچار قطعي شده است نشان دهنده ان است كه مدار گر
 

  دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2ه خواندن نتيج  1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0036  خاموش SVSالمپ   P0036  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 Dو پايه  ECUمربوط به  29مدار بين پايه  .1

. عي شده است طسنسور اكسيژن پائيني دچار ق
ي به رله سنسور اكسيرژن پائين Cمدار پايه  .2

 .اصلي دچار قطعي شده است 

سنسور اكسيژن پائيني  Dو پايه  Cمدار پايه  .3
  دچار قطعي شده است

  : اقدامات و تعميرات 
و پايه  ECUمربوط به  29مقاومت بين پايه  .1

D   سنسور اكسيژن پائيني را اندازه گيري
 .نمائيد 

سنسور اكسيژن  Cمقاومت الكتريكي بين پايه  .2
 .ي را اندازه گيري نمائيد بااليي و رله اصل

سنسور اكسيژن  Dو پايه  Cمقاومت بين پايه  .3
 .پائيني را اندازه گيري نمائيد 

 بررسي نمائيد كه آيا اتصال بين سنسور اكسيژن .4
در شرايط مطلوب  ECUو كانكتور  پائيني

  هست يا نه ؟
  

 يپائينمدار گرمكن سنسور اكسيژن  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0037كد خطاي  .13

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني توسط : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ن آبررسي مي گردد و اگر سيم ولتاژ به بدنه اتصال پيدا نمايد اين نشان دهنده  ECUمدول كنترل مدار 

  .است است كه مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني دچار كاهش بيش از حد ولتاژ شده 
 

  دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   موجود كد هاي خطاي  روشن MILالمپ 
  P0037  خاموش SVSالمپ   P0037  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  29مدار پايه  .1

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط  28اندازه گيري نمائيد كه مقاومت پايه  .1

  ؟ و بدنه مناسب است يا نه ECUبه 
  

 پائينيمدار گرمكن سنسور اكسيژن  افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0038كد خطاي  .14

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني توسط : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ن به منبع تغذيه اتصال پيدا نمايد اين نشا گرمكنبررسي مي گردد و اگر سيم  ECUمدول كنترل مدار 

  .دهنده آن است كه مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني دچار افزايش بيش از حد ولتاژ شده است 
 

  دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0038  خاموش SVSالمپ   P0038  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 Cو پايه  ECUمربوط به  29مدار بين پايه  .1

ي به بدنه سنسور اكسيژن بااليي دچار اتصال
 .شده است 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  29مدار پايه  .2
  .منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
را اندازه گيري  ECUمربوط به  29ولتاژ پايه  .1

 نمائيد كه مناسب است يا نه ؟

 Cو پايه  ECUمربوط به  28مقاومت بين پايه  .2
  . سنسور اكسيرژن بااليي را اندازه گيري نمائيد

  
 گرمكن سنسور اكسيژن بااليي داخلي مقادير نامعقول مقاومت:  P0053كد خطاي  .15

بررسي مقاومت داخلي سنسور اكسيژن بااليي توسط داخلي گرمكن  بازبيني: توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . مقاومت داخلي گرمكن توسط دماي سراميك انجام مي گيرد . گرمكن انجام مي گيرد 

  . اي سراميك تحت تاثير گازهاي خروجي هيتر و مبدل كاتاليستي قرار مي گيرد هنگامي كه دم
عيب يابي از طريق مقايسه بين مقادير اندازه گيري شده و مقادير مرجع مقاومت داخلي سراميك انجام مي 

  )مربوط به تغذيه هيتر و دماي مبدل كاتاليستي . (پذيرد 
افزايش مقادير اندازه گيري شده به مقادير مرجع است يا ناشي از  بايد تعيين نمود كه ايراد گرمكن ناشي از

  . سطح ولتاژ گرمكن مي باشد 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

 دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0053  خاموش SVSالمپ   P0053  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
سنسور اكسيژن بااليي دچار  عملكرد گرمكن .1

اختالل شده است و سنسور اكسيژن بايد 
  .تعويض گردد 

   .ائيد اتصال صحيح دسته سيم ها را بررسي نم .2

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

  .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 

 گرمكن سنسور اكسيژن پائيني مقادير نامعقول مقاومت داخلي:  P0054كد خطاي  .16

بررسي مقاومت داخلي  بازبيني گرمكن داخلي سنسور اكسيژن پائيني توسط: توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . مقاومت داخلي گرمكن توسط دماي سراميك انجام مي گيرد . گرمكن انجام مي گيرد 

  . هنگامي كه دماي سراميك تحت تاثير گازهاي خروجي هيتر و مبدل كاتاليستي قرار مي گيرد 
سراميك انجام مي عيب يابي از طريق مقايسه بين مقادير اندازه گيري شده و مقادير مرجع مقاومت داخلي 

  )مربوط به تغذيه هيتر و دماي مبدل كاتاليستي . (پذيرد 
بايد تعيين نمود كه ايراد گرمكن ناشي از افزايش مقادير اندازه گيري شده به مقادير مرجع است يا ناشي از 

  . سطح ولتاژ گرمكن مي باشد 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0054  خاموش SVSالمپ   P0054  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
نسور اكسيژن پائيني دچار عملكرد گرمكن س .1

اختالل شده است و سنسور اكسيژن بايد 
  . تعويض گردد 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

  .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 

 سيگنال نادرست سنسور جريان هوا :  P0101كد خطاي  .17

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
پس از روشن . نال سنسور جريان هوا با تبديل سيگنال تفاوت دما به سيگنا ل ولتاژ به دست مي آيد سيگ

شدن موتور اگر از تفاوت مقايسه سيگنال ولتاژ بررسي شده توسط سنسور جريان هوا با مقادير تئوري 
اشد ، ، مشخص گردد كه سيگنال ولتاژ در محدوده تئوري تعيين شده نمي ب ECUذخيره شده در 

  .سيستم عيب يابي تشخيص مي دهد كه سيگنال سنسور جريان هوا نادرست بوده و ايراد دارد 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
 P0101  خاموش SVSالمپ  P0101  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  . بايد تعويض گردد سنسور جريان هوا 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

  .تمام برسد بمانيد تا عيب يابي به ا
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 

 مدار سنسور جريان هوا كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0102كد خطاي  .18

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
پس از روشن . سيگنال سنسور جريان هوا با تبديل سيگنال تفاوت دما به سيگنال ولتاژ به دست مي آيد 

ور جريان هوا با مقادير تئوري شدن موتور اگر از تفاوت مقايسه سيگنال ولتاژ بررسي شده توسط سنس
، مشخص گردد كه سيگنال ولتاژ بسيار كمتر از محدوده تئوري تعيين شده مي  ECUذخيره شده در 

باشد ، سيستم عيب يابي تشخيص مي دهد كه سيگنال سنسور جريان هوا كاهش بيش از حد داشته و 
  .ايراد دارد 

 
  دياگرام مداري 

 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0102  خاموش SVSالمپ   P0102  شخامو SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  17و پين  37اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  37مدار پايه  .2

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  17و پين  37مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و بدنه خودرو  ECUبوط به مر 37مقاومت پايه  .2
  .را اندازه گيري نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 سنسور جريان هوامدار  افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0103كد خطاي  .19

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
پس از روشن . سيگنال سنسور جريان هوا با تبديل سيگنال تفاوت دما به سيگنا ل ولتاژ به دست مي آيد 

تفاوت مقايسه سيگنال ولتاژ بررسي شده توسط سنسور جريان هوا با مقادير تئوري شدن موتور اگر از 
، مشخص گردد كه سيگنال ولتاژ بسيار بيشتر از محدوده تئوري تعيين شده مي  ECUذخيره شده در 

بيش از حد داشته و ايراد  ولتاژباشد ، سيستم عيب يابي تشخيص مي دهد كه سيگنال سنسور جريان هوا 
  .دارد 

 
  دياگرام مداري 

 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILمپ ال  كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0103  خاموش SVSالمپ   P0103  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  33و پين  37اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  اتصال كوتاه شده اند. 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  37مدار پايه  .2
 .شده است  منبع تغذيه

ار اتصالي به دچ ECUمربوط به  37مدار پايه  .3
  .رله اصلي شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  33و پين  37مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد. 

 منبع تغذيهو  ECUمربوط به  37مقاومت پايه  .2
 .خودرو را اندازه گيري نمائيد 

و رله اصلي  ECUمربوط به  37مقاومت پايه  .3
  .خودرو را اندازه گيري نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 دماي هواي وروديمدار سنسور  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0112كد خطاي  .20

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
سيگنال دماي هواي ورودي را به صورت پيوسته مورد بررسي مي دهد و  ECUپس از روشن شدن موتور 

 ECUاگر . ست مشخص خواهد كرد كه مدار سنسور دماي هواي ورودي به بدنه اتصال كوتاه شده ا
تشخيص دهد كه دماي هواي ورودي بيش از حد كاهش پيدا كرده است محدوده مقادير را كاهش مي دهد 

 .  
 

  دياگرام مداري 
 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0112  خاموش SVSالمپ   P0112  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  17و پين  42اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  42 مدار پايه .2

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  17و پين  42مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و بدنه خودرو  ECUمربوط به  42مقاومت پايه  .2
  .را اندازه گيري نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 واي وروديدماي همدار سنسور  افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0113كد خطاي  .21

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
سيگنال دماي هواي ورودي را به صورت پيوسته مورد بررسي مي دهد و  ECUپس از روشن شدن موتور 

 ECUاگر . مشخص خواهد كرد كه مدار سنسور دماي هواي ورودي به منبع تغذيه اتصال كوتاه شده است 
فزايش پيدا كرده است محدوده مقادير را افزايش مي تشخيص دهد كه دماي هواي ورودي بيش از حد ا

  . دهد 
 

  دياگرام مداري 
 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1 نتيجه خواندن
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0113  خاموش SVSالمپ   P0113  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
اتصال  ECUمربوط به  33و پين  42بين پين  .1

 . كوتاه به وجود امده است 

ه دچار اتصالي ب ECUمربوط به  42مدار پايه  .2
 .منبع تغذيه شده است 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  42مدار پايه  .3
  .رله اصلي شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  17و پين  42مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد. 

و بدنه خودرو  ECUمربوط به  42مقاومت پايه  .2
 .را اندازه گيري نمائيد 

و رله اصلي  ECU مربوط به 42مقاومت پايه  .3
  .خودرو را اندازه گيري نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 دماي هواي وروديمدار سنسور  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0117كد خطاي  .22

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
سيگنال دماي مايع خنك كننده را به صورت پيوسته مورد بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور 

اگر . دار سنسور دماي مايع خنك كننده به بدنه اتصال كوتاه شده است دهد و مشخص خواهد كرد كه م
ECU  تشخيص دهد كه دماي مايع خنك كننده بيش از حد كاهش پيدا كرده است محدوده مقادير را

  . كاهش مي دهد 
 

  دياگرام مداري 
 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  جيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، مولتي متر دي: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0117  خاموش SVSالمپ   P0117  خاموش SVSالمپ 

  :  اقدامات و تعميرات
مربوط به  17و پين  39اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  39مدار پايه  .2

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  17و پين  39مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و بدنه خودرو  ECUمربوط به  39مقاومت پايه  .2
  .را اندازه گيري نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 دماي هواي وروديمدار سنسور  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0118كد خطاي  .23

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
سيگنال دماي مايع خنك كننده را به صورت پيوسته مورد بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور 

اگر . شده است  دهد و مشخص خواهد كرد كه مدار سنسور دماي مايع خنك كننده به بدنه اتصال كوتاه
ECU  تشخيص دهد كه دماي مايع خنك كننده بيش از حد كاهش پيدا كرده است محدوده مقادير را

  . كاهش مي دهد 
 

  دياگرام مداري 
 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد  با استفاده از دستگاه:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0118  خاموش SVSالمپ   P0118  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  39مدار پايه  .1

  .تغذيه شده است  منبع

  : اقدامات و تعميرات 
را اندازه گيري  ECUمربوط به  39پايه  ولتاژ .1

  . تا ببينيد كه مطلوب مي باشد نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 دريچه گاز  1سيگنال نادرست سنسور شماره :  P0121كد خطاي  .24

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
از را بررسي مي نمايد و هنگامي كه ولتاژ از دريچه گ 1سيستم به صورت پيوسته سيگنال سنسور شماره 

 . محدوده تعيين شده خارج شد تشخيص مي دهد كه سيگنال دچار ايراد شده است 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1خواندن  نتيجه

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
 P0121  خاموش SVSالمپ  P0121  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 . دريچه گاز آسيب ديده است  1سنسور شماره  .1
دريچه گاز به مدارات ديگر  1سنسور شماره  .2

  اتصال پيدا كرده است

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

  .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 

 

 دريچه ورودي گازمدار سيگنال  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0122كد خطاي  .25

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
با ررسي مي نمايد و هنگامي كه ولتاژ دريچه گاز را ب 1سيستم به صورت پيوسته سيگنال سنسور شماره 

ولتاژي كه ناشي از اتصال به بدنه است تطابق پيدا نمايد تشخيص مي دهد كه اتصال كوتاه به بدنه رخ داده 
 . است 

 
  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1حله مر

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0122  خاموش SVSالمپ   P0122  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  78و پين  54ين اتصال كوتاه بين پ .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  54مدار پايه  .2

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  78و پين  54مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و بدنه خودرو  ECUمربوط به  54مقاومت پايه  .2
  .را اندازه گيري نمائيد 

  
 دريچه ورودي گازمدار سيگنال  بيش از حد ولتاژ يشافزا:  P0123كد خطاي  .26

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
دريچه گاز را بررسي مي نمايد و هنگامي كه ولتاژ با  1سيستم به صورت پيوسته سيگنال سنسور شماره 

منبع به است تطابق پيدا نمايد تشخيص مي دهد كه اتصال كوتاه  منبع تغذيهولتاژي كه ناشي از اتصال به 
 . رخ داده است  تغذيه

 
  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILپ الم

  P0123  خاموش SVSالمپ   P0123  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  32و پين  54اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  54مدار پايه  .2

  .منبع تغذيه شده است 

   :اقدامات و تعميرات 
مربوط به  32و پين  54مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و منبع تغذيه  ECUمربوط به  54مقاومت پايه  .2
  .خودرو را اندازه گيري نمائيد 

  
 سيگنال نادرست سنسور اكسيژن بااليي :  P0130كد خطاي  .27

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اكسيژن بااليي اتفاق بيفتد سيستم به اين نتيجه مي رسد كه  اگر هر يك از موارد زير در مورد سنسور

  : سيگنال سنسور اكسيژن بااليي دچار ايراد شده است 
I.  براي مدت طوالني سيگنال سنسور اكسيژن در محدوده پائين ولتاژ قرار داشته باشد .(0.4~0.1V)   

II. قرار داشته باشد  براي مدت طوالني سيگنال سنسور اكسيژن بااليي در محدوده ولتاژ باال. (1.5~0.6V) اما 
 .ولت قرار داشته باشد  0.1سيگنال سنسور اكسيژن پائيني زير 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2ن نتيجه خواند  1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
 P0130  خاموش SVSالمپ  P0130  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
سنسور اكسيژن بااليي آسيب ديده است و بايد تعويض 

  . گردد 

  : اقدامات و تعميرات 
 ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر

  .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 
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 كاهش بيش از مدار سيگنال ولتاژ  سنسور اكسيژن بااليي:  P0131كد خطاي  .28

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . ولتاژ مدار سنسور باالي اكسيژن را بررسي مي نمايد  ECUنكه موتور روشن شد ، آپس از 

ولت باشد ، نشان دهنده اين است كه سيگنال سنسور  0.6از اگر ولتاژ سيگنال در مدت طوالني كمتر 
 .اكسيژن بااليي داراي ايراد بوده و به بدنه اتصال كوتاه كرده است 

 
  دياگرام مداري 

 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .تگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دس:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0131  خاموش SVSالمپ   P0131  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  36و پين  18اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  18مدار پايه  .2

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  36و پين  18مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و بدنه خودرو  ECUمربوط به  18مقاومت پايه  .2
  .را اندازه گيري نمائيد 
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ال ولتاژ  سنسور اكسيژن مدار سيگن حد افزايش بيش از:  P0132كد خطاي  .29

 )اتصال كوتاه به منبع تغذيه(بااليي

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . ولتاژ مدار سنسور باالي اكسيژن را بررسي مي نمايد  ECUنكه موتور روشن شد ، آپس از 

سور ولت باشد ، نشان دهنده اين است كه سيگنال سن 1.5تر از بيشاگر ولتاژ سيگنال در مدت طوالني 
 .اتصال كوتاه كرده است  منبع تغذيهاكسيژن بااليي داراي ايراد بوده و به 

 
  دياگرام مداري 

 

  

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .خوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را ب:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0132  خاموش SVSالمپ   P0132  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  Dو پين  18اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
به  دچار اتصالي ECUمربوط به  18مدار پايه  .2

  .شده است  منبع تغذيه

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  Dو پين  18مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

را اندازه گيري  ECUمربوط به  18پايه  ولتاژ .2
  .نمائيد 
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 خرابي سنسور اكسيژن بااليي:  P0133كد خطاي  .30

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
. وا و سوخت در مخلوط احتراقي بين حالت غني و رقيق در حال تغيير است در شرايط عادي نسبت ه

با گذشت . بنابراين سيگنال سنسور اكسيژن دائما يك تغييري را در مقدار دامنه ولتاژ خود ايجاد مي نمايد 
، حسلسيت ان در برابرمخلوط گاز احتراقي كاهش مي يابد و باعث زمان و فرسوده شدن سنسور اكسيژن 

ميانگين سيگنال را با توجه به الگوريتم مربوطه  ECU. ته شدن چرخه نوسان سنسور مي گردد هسآ
محاسبه مي نمايد و تشخيص مي دهد كه سنسور فرسوده شده و مشخص مي نمايد كه از مقادير بحراني 

  .آهسته تر مي باشد 
 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  تي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، مول: تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0132  خاموش SVSالمپ   P0133  خاموش SVSالمپ 

  : و تعميرات اقدامات 
  .سنسور فرسوده شده است و نياز به تعويض دارد 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

 .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 

 خرابي مدار سنسور اكسيژن بااليي :  P0134كد خطاي  .31

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . ولتاژ مدار سنسور باالي اكسيژن را بررسي مي نمايد  ECUوشن شد ، پس از آنكه موتور ر

، نشان دهنده اين   )0.6تا0.4(اگر ولتاژ سيگنال در مدت طوالني در بازه زماني خاصي بدون تغيير بماند
 .است كه مدار سيگنال سنسور اكسيژن بااليي داراي ايراد بوده و دچار قطعي شده است 

  دياگرام مداري 

  
 
  

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
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  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  خطاي موجود كد هاي  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0134  خاموش SVSالمپ   P0134  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
و و سنسور اكسيژن بااليي  18اتصال بين پين  .1

 . دچار قطعي شده است 

كانكتور سنسور اكسيژن بااليي به خوبي متصل  .2
  .نيست 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  Bو پين  18مقاومت بين پين  .1

 را اندازه گيري نمائيد  ن باالييسنسور اكسيژ

  

  
 خرابي سيگنال سنسور اكسيژن پائيني :  P0136كد خطاي  .32

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . ولتاژ مدار سنسور پائيني اكسيژن را بررسي مي نمايد  ECUپس از آنكه موتور روشن شد ، 

ولت بماند ، نشان دهنده اين است كه  0.4 اگر ولتاژ سيگنال در مدت طوالني در بازه زماني خاصي كمتر از
 .مدار سيگنال سنسور اكسيژن پائيني داراي ايراد بوده و دچار قطعي شده است 

  
  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0136  خاموش SVSالمپ   P0136  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
سنسور اكسيژن پائيني آسيب ديده است و نياز به 

  .تعويض دارد 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

 .مانيد تا عيب يابي به اتمام برسد ب
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 كاهش بيش از مدار سيگنال ولتاژ  سنسور اكسيژن پائيني:  P0137كد خطاي  .33

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . ولتاژ مدار سنسور پائيني اكسيژن را بررسي مي نمايد  ECUنكه موتور روشن شد ، آپس از 

ولت باشد ، نشان دهنده اين است كه سيگنال سنسور  0.06ز اگر ولتاژ سيگنال در مدت طوالني كمتر ا
 .اكسيژن پائيني داراي ايراد بوده و به بدنه اتصال كوتاه كرده است 

 
  دياگرام مداري 

 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .تگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دس:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0137  خاموش SVSالمپ   P0137  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  36و پين  55اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  55مدار پايه  .2

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  36و پين  55مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

را اندازه گيري  ECUمربوط به  55ولتاژ پايه  .2
  .نمائيد 
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پائيني ر اكسيژن افزايش بيش از حد مدار سيگنال ولتاژ  سنسو:  P0138كد خطاي  .34

 )اتصال كوتاه به منبع تغذيه(

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . اكسيژن را بررسي مي نمايد  پائينيولتاژ مدار سنسور  ECUپس از آنكه موتور روشن شد ، 

ولت باشد ، نشان دهنده اين است كه سيگنال سنسور  1.5اگر ولتاژ سيگنال در مدت طوالني بيشتر از 
 .داراي ايراد بوده و به منبع تغذيه اتصال كوتاه كرده است  ائينيپاكسيژن 

 
  دياگرام مداري 

  
 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1ه خواندن نتيج

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0138  خاموش SVSالمپ   P0138  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
و  ECUمربوط به  55اتصال كوتاه بين پين  .1

 سنسور پائيني اكسيژن Dپين 

تصالي به دچار ا ECUمربوط به  55مدار پايه  .2
  .منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
و پين  ECUمربوط به  55مقاومت بين پين  .1

D  را اندازه گيري نمائيد سنسور پائيني اكسيژن
را اندازه گيري  ECUمربوط به  55ولتاژ پايه  .2

  .نمائيد 
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 خرابي مدار سنسور اكسيژن پائيني  :  P0140كد خطاي  .35

  : رخ داده  توضيح در مورد ايراد
  . ولتاژ مدار سنسور پائيني اكسيژن را بررسي مي نمايد  ECUپس از آنكه موتور روشن شد ، 

، نشان دهنده اين )  0.6تا0.4(اگر ولتاژ سيگنال در مدت طوالني در بازه زماني خاصي بدون تغيير بماند
 .ي شده است داراي ايراد بوده و دچار قطع پائينياست كه مدار سيگنال سنسور اكسيژن 

  دياگرام مداري 

  
 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   اي موجودكد هاي خط  روشن MILالمپ 
  P0140  خاموش SVSالمپ   P0140  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
و  سنسور اكسيژن پائيني  55اتصال بين پين  .1

 . دچار قطعي شده است 

كانكتور سنسور اكسيژن بااليي به خوبي متصل  .2
  )اكسيد شدن پين ها(.نيست 

  : اقدامات و تعميرات 
و پين  ECUمربوط به  55مقاومت بين پين  .1

B  مربوط به سنسور اكسيژن بااليي را اندازه
 گيري نمائيد 
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  ايراد كنترل حلقه بسته نسبت سوخت و هوا :  P0170كد خطاي  .36

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
هوا ايراد داشته و پايدار نباشد ثانيه ، نسبت سوخت به  50هنگام عيب يايب سريع با ابزار عيب يابي اگر به مدت 

  .اين ايراد گزارش مي گردد 
  ايراد رقيق بودن كنترل حلقه بسته نسبت سوخت و هوا :  P0171كد خطاي  .37

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ثانيه ، نسبت سوخت به هوا ايراد داشته و ميزان آن در  50هنگام عيب يابي سريع با ابزار عيب يابي اگر به مدت 

  .مقدار بسيار كمي قرار داشته و از حد آستانه اي بيشتر نگردد،  اين ايراد گزارش مي گردد 
  بودن كنترل حلقه بسته نسبت سوخت و هوا  غنيايراد :  P0172كد خطاي  .38

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ايراد داشته و ميزان آن در  ثانيه ، نسبت سوخت به هوا 50هنگام عيب يابي سريع با ابزار عيب يابي اگر به مدت 

  .نگردد،  اين ايراد گزارش مي گردد  كمترقرار داشته و از حد آستانه اي  زياديمقدار بسيار 
  

 1انژكتور سوخت سيلندر قطعي مدار :  P0201كد خطاي  .39

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان  ECUلي مدار داخ

  .دچار قطعي شده است  1دهنده آن است كه مدار انژكتور سوخت سيلندر
 

  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  شه مدار دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نق: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0201  خاموش SVSالمپ   P0201  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
عي شده طدچار ق م پيچ مدار انژكتورآيا سي .1

 . است 

به  ECUمربوط به  27آيا اتصال پين شماره  .2
 به خوبي بر قرار است ؟ سوخت انژكتور 

آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به رله  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  : اقدامات و تعميرات 
آيا سيم پيچ مدار انژكتور دچار قطعي شده  .1

 . است 

به  ECUمربوط به  27ا اتصال پين شماره آي .2
 انژكتور سوخت به خوبي بر قرار است ؟ 

آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به رله  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  
 2انژكتور سوخت سيلندر قطعي مدار :  P0202كد خطاي  .40

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUر انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدا

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .دچار قطعي شده است  2سوخت سيلندر

 
  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  اه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگ: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0202  خاموش SVSالمپ   P0202  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
آيا سيم پيچ مدار انژكتور دچار قطعي شده  .1

 . است 

به  ECUمربوط به  6آيا اتصال پين شماره  .2
 انژكتور سوخت به خوبي بر قرار است ؟ 

آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به رله  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  : اقدامات و تعميرات 
ار انژكتور دچار قطعي شده آيا سيم پيچ مد .1

 . است 

به  ECUمربوط به  6آيا اتصال پين شماره  .2
 انژكتور سوخت به خوبي بر قرار است ؟ 

آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به رله  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  
 3انژكتور سوخت سيلندر قطعي مدار :  P0203كد خطاي  .41

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار 

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .دچار قطعي شده است  3سوخت سيلندر

 
  دياگرام مداري 
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  : ايراد  راهنماي عيب يابي
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0203  خاموش SVSالمپ   P0203  خاموش SVSپ الم

  : اقدامات و تعميرات 
آيا سيم پيچ مدار انژكتور دچار قطعي شده  .1

 . است 

به  ECUمربوط به  7آيا اتصال پين شماره  .2
 انژكتور سوخت به خوبي بر قرار است ؟ 

آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به رله  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  : قدامات و تعميرات ا
آيا سيم پيچ مدار انژكتور دچار قطعي شده  .1

 . است 

به  ECUمربوط به  7آيا اتصال پين شماره  .2
 انژكتور سوخت به خوبي بر قرار است ؟ 

آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به رله  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  
 4ندر انژكتور سوخت سيلقطعي مدار :  P0204كد خطاي  .42

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار 

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .دچار قطعي شده است  4سوخت سيلندر

 
  رام مداري دياگ
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILپ الم  كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0204  خاموش SVSالمپ   P0204  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
آيا سيم پيچ مدار انژكتور دچار قطعي شده  .1

 . است 

به  ECUمربوط به  47آيا اتصال پين شماره  .2
 انژكتور سوخت به خوبي بر قرار است ؟ 

رله آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  : اقدامات و تعميرات 
آيا سيم پيچ مدار انژكتور دچار قطعي شده  .1

 . است 

به  ECUمربوط به  47آيا اتصال پين شماره  .2
 انژكتور سوخت به خوبي بر قرار است ؟ 

آيا اتصال پين كانكتور انژكتور سوخت به رله  .3
  اصلي به خوبي برقرار شده است ؟

  
   بيشتر شدن دور موتور از محدوده آستانه بااليي دور موتور:  P0219ي كد خطا .43

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
، دور موتور را به صورت پيوسته مورد بازبيني و نظارت قرار مي دهد و  ECUپس از آنكه موتور روشن شد ، 

در چنين شرايطي نه المپ . به وجود مي آيد  هنگامي كه دور موتور از محدوده آستانه بااليي بيشتر شد ، اين ايراد
MIL  و نه المپSVS  روشن نمي گردند.  

 دريچه گاز  2سيگنال نادرست سنسور شماره :  P0221كد خطاي  .44

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
دريچه گاز را بررسي مي نمايد و هنگامي كه ولتاژ از  2سيستم به صورت پيوسته سيگنال سنسور شماره 

 . وده تعيين شده خارج شد تشخيص مي دهد كه سيگنال دچار ايراد شده است محد

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   اي خطاي موجودكد ه  روشن MILالمپ 
 P0221  خاموش SVSالمپ  P0221  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 . دريچه گاز آسيب ديده است  2سنسور شماره  .1
دريچه گاز به مدارات ديگر  2سنسور شماره  .2

  : اقدامات و تعميرات 
ع نشده است لطفا منتظر ايراد به صورت كامل مرتف

  .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 40

  7هايما   سيستم هواي ورودي

  اتصال پيدا كرده است
 

دريچه مدار  2سيگنال سنسور شماره  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0222كد خطاي  .45
 ورودي گاز

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
با  دريچه گاز را بررسي مي نمايد و هنگامي كه ولتاژ 2سيستم به صورت پيوسته سيگنال سنسور شماره 

ولتاژي كه ناشي از اتصال به بدنه است تطابق پيدا نمايد تشخيص مي دهد كه اتصال كوتاه به بدنه رخ داده 
 . است 

 
  دياگرام مداري 

 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0222  خاموش SVSالمپ   P0222  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  78و پين  38اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  38پايه  مدار .2

  .بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  78و پين  38مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و بدنه خودرو  ECUمربوط به  38مقاومت پايه  .2
  .را اندازه گيري نمائيد 

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 41

  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
دريچه مدار  2شماره  سيگنال سنسور افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0223كد خطاي  .46

 ورودي گاز

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
دريچه گاز را بررسي مي نمايد و هنگامي كه ولتاژ با  2سيستم به صورت پيوسته سيگنال سنسور شماره 

ولتاژي كه ناشي از اتصال به منبع تغذيه است تطابق پيدا نمايد تشخيص مي دهد كه اتصال كوتاه به منبع 
 . داده است تغذيه رخ 

 
  دياگرام مداري 

 

  
: راهنماي عيب يابي ايراد   

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   طاي موجودكد هاي خ  روشن MILالمپ 
  P0223  خاموش SVSالمپ   P0223  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  32و پين  38اتصال كوتاه بين پين  .1

ECU  
دچار اتصالي به  ECUمربوط به  38مدار پايه  .2

  .منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  32و پين  38مقاومت بين پين  .1

ECU  را اندازه گيري نمائيد 

و منبع تغذيه  ECUمربوط به  38مقاومت پايه  .2
  .خودرو را اندازه گيري نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 

 1انژكتور سوخت سيلندر مدار  اتصال به بدنه:  P0261كد خطاي  .47

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUسط مدول كنترل داخلي مدار پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت تو

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ اتصال به بدنه تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .شده است  اتصال به بدنهدچار  1سوخت سيلندر

 
 دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0261  خاموش SVSالمپ   P0261  خاموش SVSالمپ 

  : ات و تعميرات اقدام
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

 اتصال بدنه ECUمربوط به  27مدار متصل به پايه 
  . شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
اتصال بدنه  ECUط به مربو 27مدار متصل به پايه 

  .شده است 
  

 1انژكتور سوخت سيلندر مدار  اتصال به منبع تغذيه:  P0262كد خطاي  .48

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار 

تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور  گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ اتصال به منبع تغذيه
  .دچار اتصال به منبع تغذيه شده است  1سوخت سيلندر

 
 دياگرام مداري 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 43

  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0262  خاموش SVSالمپ   P0262  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

و پايه  ECUمربوط به  27دار متصل به پايه م .1
 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  132

و  ECUمربوط به  27مدار متصل به پايه  .2
  . منابع تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و پايه  ECUمربوط به  27مدار متصل به پايه  .1

 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  132

و  ECUمربوط به  27مدار متصل به پايه  .2
  .منابع تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

 

 2انژكتور سوخت سيلندر مدار  اتصال به بدنه:  P0264كد خطاي  .49

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار پس از روشن شد

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ اتصال به بدنه تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .دچار اتصال به بدنه شده است  2سوخت سيلندر

 
 دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : جهيزات مورد نياز ت
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0264  خاموش SVSالمپ   P0264  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

اتصال بدنه شده  ECUمربوط به  6مدار متصل به پايه 
  . است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : نمائيد مورد زير را بررسي . باشد 
اتصال بدنه شده  ECUمربوط به  6مدار متصل به پايه 

  .است 
  

 2انژكتور سوخت سيلندر مدار  اتصال به منبع تغذيه:  P0265كد خطاي  .50

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار 

ولتاژ با ولتاژ اتصال به منبع تغذيه تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور گردد و اگر 
  .دچار اتصال به منبع تغذيه شده است  2سوخت سيلندر

 
 دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1ه مرحل

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0265  خاموش SVSالمپ   P0265  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :حتماال ايراد به سبب مورد زير باشدايراد وجود دارد و ا

و پايه  ECUمربوط به  6مدار متصل به پايه  .1
 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  135

و منابع  ECUمربوط به  6مدار متصل به پايه  .2
  . تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و پايه  ECUمربوط به 6مدار متصل به پايه  .1

 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  135

و منابع  ECUمربوط به  6مدار متصل به پايه  .2
  .تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

  
 3انژكتور سوخت سيلندر مدار  اتصال به بدنه:  P0267كد خطاي  .51

  : ايراد رخ داده  توضيح در مورد
بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار 

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ اتصال به بدنه تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .دچار اتصال به بدنه شده است  3سوخت سيلندر

 
 دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  د هاي خطاي موجودك  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0267  خاموش SVSالمپ   P0267  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

اتصال بدنه شده  ECUمربوط به  7مدار متصل به پايه 
  . است 

  : اقدامات و تعميرات 
تصادفي سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
اتصال بدنه شده  ECUمربوط به  7مدار متصل به پايه 

  .است 
  

 3انژكتور سوخت سيلندر مدار  اتصال به منبع تغذيه:  P0268كد خطاي  .52

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUلي مدار پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخ

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ اتصال به منبع تغذيه تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .دچار اتصال به منبع تغذيه شده است  3سوخت سيلندر

 
 دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  تي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، مول: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0268  خاموش SVSالمپ   P0268  خاموش SVSالمپ 

  : و تعميرات اقدامات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

و پايه  ECUمربوط به  7مدار متصل به پايه  .1
 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  133

و منابع  ECUمربوط به  7مدار متصل به پايه  .2
  . تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام ايراد بر 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و پايه  ECUمربوط به 7مدار متصل به پايه  .1

 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  133

و منابع  ECUمربوط به  7مدار متصل به پايه  .2
  .تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

  
 4كتور سوخت سيلندر انژمدار  اتصال به بدنه:  P0270كد خطاي  .53

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار 

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ اتصال به بدنه تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .بدنه شده است  دچار اتصال به 4سوخت سيلندر

 
  دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   د هاي خطاي موجودك  روشن MILالمپ 
  P0270  خاموش SVSالمپ   P0270  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

اتصال بدنه  ECUمربوط به  47مدار متصل به پايه 
  . شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
اتصال بدنه  ECUمربوط به  47مدار متصل به پايه 

  .شده است 
  

 4انژكتور سوخت سيلندر مدار  اتصال به منبع تغذيه:  P0271كد خطاي  .54

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي  ECUار انژكتور سوخت توسط مدول كنترل داخلي مدار پس از روشن شدن موتور ولتاژ مد

گردد و اگر ولتاژ با ولتاژ اتصال به منبع تغذيه تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار انژكتور 
  .دچار اتصال به منبع تغذيه شده است  4سوخت سيلندر

 
 دياگرام مداري 

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 49

  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : ات مورد نياز تجهيز
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0271  خاموش SVSالمپ   P0271  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

و پايه  ECUمربوط به  47مدار متصل به پايه  .1
 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  134

و  ECUمربوط به  47مدار متصل به پايه  .2
  . منابع تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

  : قدامات و تعميرات ا
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و پايه  ECUمربوط به 47مدار متصل به پايه  .1

 . رله اصلي اتصال كوتاه شده است  134

و  ECUمربوط به  47مدار متصل به پايه  .2
  .منابع تغذيه ديگر اتصال كوتاه شده است 

  
 عدم جرقه در سيلندرها:  P0300كد خطاي  .55

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
عدم جرقه در سيلندرها بيانگر آن است كه موتور نمي تواند انرژي مفيد جرقه زني خود را در سيلندر آزاد 

  )مشكل در جرقه زني.(نمايد
، فشار ) اشباع شدن مخلوط گاز(جمله داليلي كه سبب اين امر مي شود مي توان به تغيير مقدار سوخت از 

كمپرس بسيار پائين سيلندر يا هر عامل ديگري كه منجر به وقفه يا اشكال در روند سوختن و احتراق 
  .درون سيلندر شود مي باشد 

اين امر باعث مي شود كه ميزان انتشار آاليندگي از مقدار استاندراد بيشتر گردد يا سبب گردد كه به دليل 
فاير به مقدار  هنگامي كه فركانس ميس. اي مبدل كاتاليستي ، اين مبدل تخريب گردد افزايش زياد دم

  . معين برسد ، سيستم اين عيب را تاييد مي نمايد 
  : عالئم ايراد 

  ناپايداري در دور آرام  .1
  شتاب ضعيف .2
  افزايش مصرف سوخت  .3
  انتشار آاليندگي بيشتر از حد استاندارد  .4
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0300  خاموش SVSالمپ   P0300  اموشخ SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

  .انژكتور بايد تميز گردد  .1

 .مسير هواي ورودي بايد تميز گردد  .2

 نشتي هوا .3

 ايراد در سيستم جرقه زني  .4

  فرسودگي جدي سيلندر .5

  : اقدامات و تعميرات 
بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي  سرانجام ايراد

 . باشد 

  

  
 1عدم جرقه در سيلندر :  P0301كد خطاي  .56

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
عدم جرقه در سيلندرها بيانگر آن است كه موتور نمي تواند انرژي مفيد جرقه زني خود را در سيلندر آزاد 

  )مشكل در جرقه زني.(نمايد
، فشار ) اشباع شدن مخلوط گاز(ب اين امر مي شود مي توان به تغيير مقدار سوخت از جمله داليلي كه سب

كمپرس بسيار پائين سيلندر يا هر عامل ديگري كه منجر به وقفه يا اشكال در روند سوختن و احتراق 
  .درون سيلندر شود مي باشد 

شتر گردد يا سبب گردد كه به دليل رد بيااين امر باعث مي شود كه ميزان انتشار آاليندگي از مقدار استاند
 1هنگامي كه فركانس ميسفاير در سيلندر . افزايش زياد دماي مبدل كاتاليستي ، اين مبدل تخريب گردد 

  . تاييد مي نمايد  1به مقدار معين برسد ، سيستم اين عيب را در سيلندر
  : عالئم ايراد 

  ناپايداري در دور آرام  .1
  شتاب ضعيف .2
   افزايش مصرف سوخت .3
  انتشار آاليندگي بيشتر از حد استاندارد  .4
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0301  خاموش SVSالمپ   P0301  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

به صورت همزمان . (انژكتور بايد تميز گردد  .1
 )بايد هر چهار انژكتور را تعويض نمود

 .سير هواي ورودي بايد تميز گردد م .2

 1نشتي هوا در سوپاپ سيلندر .3

واير و شمع بايد (ايراد در سيستم جرقه زني  .4
 )بازبيني و در صورت نياز تعويض گردند

  1فرسودگي جدي سيلندر .5

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

 . باشد 

  

  
 2جرقه در سيلندر عدم :  P0302كد خطاي  .57

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
عدم جرقه در سيلندرها بيانگر آن است كه موتور نمي تواند انرژي مفيد جرقه زني خود را در سيلندر آزاد 

  )مشكل در جرقه زني.(نمايد
، فشار ) اشباع شدن مخلوط گاز(از جمله داليلي كه سبب اين امر مي شود مي توان به تغيير مقدار سوخت 

كمپرس بسيار پائين سيلندر يا هر عامل ديگري كه منجر به وقفه يا اشكال در روند سوختن و احتراق 
  .درون سيلندر شود مي باشد 

رد بيشتر گردد يا سبب گردد كه به دليل ااين امر باعث مي شود كه ميزان انتشار آاليندگي از مقدار استاند
 2هنگامي كه فركانس ميسفاير در سيلندر . ين مبدل تخريب گردد افزايش زياد دماي مبدل كاتاليستي ، ا

  . تاييد مي نمايد  2به مقدار معين برسد ، سيستم اين عيب را در سيلندر
  : عالئم ايراد 

  ناپايداري در دور آرام  .1
  شتاب ضعيف .2
  افزايش مصرف سوخت  .3
  انتشار آاليندگي بيشتر از حد استاندارد  .4
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  :  راهنماي عيب يابي ايراد

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0302  خاموش SVSالمپ   P0302  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

به صورت همزمان . (انژكتور بايد تميز گردد  .1
 )بايد هر چهار انژكتور را تعويض نمود

 .مسير هواي ورودي بايد تميز گردد  .2

 2نشتي هوا در سوپاپ سيلندر .3

واير و شمع بايد (سيستم جرقه زني ايراد در  .4
 )بازبيني و در صورت نياز تعويض گردند

  2فرسودگي جدي سيلندر .5

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

 . باشد 

  

  
 3عدم جرقه در سيلندر :  P0303كد خطاي  .58

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ا بيانگر آن است كه موتور نمي تواند انرژي مفيد جرقه زني خود را در سيلندر آزاد عدم جرقه در سيلندره

  )مشكل در جرقه زني.(نمايد
، فشار ) اشباع شدن مخلوط گاز(از جمله داليلي كه سبب اين امر مي شود مي توان به تغيير مقدار سوخت 

اشكال در روند سوختن و احتراق  كمپرس بسيار پائين سيلندر يا هر عامل ديگري كه منجر به وقفه يا
  .درون سيلندر شود مي باشد 

رد بيشتر گردد يا سبب گردد كه به دليل ااين امر باعث مي شود كه ميزان انتشار آاليندگي از مقدار استاند
 3هنگامي كه فركانس ميسفاير در سيلندر . افزايش زياد دماي مبدل كاتاليستي ، اين مبدل تخريب گردد 

  . تاييد مي نمايد  3معين برسد ، سيستم اين عيب را در سيلندربه مقدار 
  : عالئم ايراد 

  ناپايداري در دور آرام  .1
  شتاب ضعيف .2
  افزايش مصرف سوخت  .3
  انتشار آاليندگي بيشتر از حد استاندارد  .4
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دار دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه م: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0303  خاموش SVSالمپ   P0303  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد ايراد وجود

به صورت همزمان . (انژكتور بايد تميز گردد  .1
 )بايد هر چهار انژكتور را تعويض نمود

 .مسير هواي ورودي بايد تميز گردد  .2

 3نشتي هوا در سوپاپ سيلندر .3

واير و شمع بايد (ايراد در سيستم جرقه زني  .4
 )بازبيني و در صورت نياز تعويض گردند

  3فرسودگي جدي سيلندر .5

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

 . باشد 

  

  
 4عدم جرقه در سيلندر :  P0304كد خطاي  .59

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
لندر آزاد عدم جرقه در سيلندرها بيانگر آن است كه موتور نمي تواند انرژي مفيد جرقه زني خود را در سي

  )مشكل در جرقه زني.(نمايد
، فشار ) اشباع شدن مخلوط گاز(از جمله داليلي كه سبب اين امر مي شود مي توان به تغيير مقدار سوخت 

كمپرس بسيار پائين سيلندر يا هر عامل ديگري كه منجر به وقفه يا اشكال در روند سوختن و احتراق 
  .درون سيلندر شود مي باشد 

رد بيشتر گردد يا سبب گردد كه به دليل اث مي شود كه ميزان انتشار آاليندگي از مقدار استانداين امر باع
 4هنگامي كه فركانس ميسفاير در سيلندر . افزايش زياد دماي مبدل كاتاليستي ، اين مبدل تخريب گردد 

  . تاييد مي نمايد  4به مقدار معين برسد ، سيستم اين عيب را در سيلندر
  : اد عالئم اير

  ناپايداري در دور آرام  .1
  شتاب ضعيف .2
  افزايش مصرف سوخت  .3
  انتشار آاليندگي بيشتر از حد استاندارد  .4
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .را بخوانيد  با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0304  خاموش SVSالمپ   P0304  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

به صورت همزمان . (انژكتور بايد تميز گردد  .1
 )بايد هر چهار انژكتور را تعويض نمود

 .مسير هواي ورودي بايد تميز گردد  .2

 4نشتي هوا در سوپاپ سيلندر .3

واير و شمع بايد (ايراد در سيستم جرقه زني  .4
 )بازبيني و در صورت نياز تعويض گردند

  4فرسودگي جدي سيلندر .5

  : اقدامات و تعميرات 
و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام ايراد بر طرف نشد 

 . باشد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 افت سيگنال سنسور دور موتور در هنگام چرخش دندادنه فاليويل:  P0321كد خطاي  .60

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
عدد دندانه القايي بر روي فاليويل نصب شده است كه با نيروي گردشي ميل لنگ مي چرخد  2منهاي  60

سنسور باعث توليد ميدان مغناطيسي در سنسور مي گردد و در نتيجه يك  و عبرو دندانه ها از مقابل
سيگنال فرستاده . توليد مي نمايد كه فركانس آن متناسب با سرعت گردش ميل لنگ است  ACسيكنال 
تشخيص مي دهد فاصله بين دو دندانه  ECUهنگامي كه  .تبديل به موج مربعي مي گردد  ECUشده در 

بيشتر است آنگاه تشخيص مي دهد كه ميل لنگ به نقطه مرجع رسيده  دانه عاديخاص از فاصله دو دن
اين نقطه به اين صورت . از لحاظ فيزيكي اين نقطه مرجع با موقعيت خاص سيلندر اول تطابق دارد . است 

تعريف مي گردد كه به محض خارج شدن سنسور از لبه دندانه دوم ، اين نقطه به عنوان نقطه مرجع نرم 
در نظر گرفته شده و زاويه چرخش ميل لنگ از نقطه مرگ باالي سيلندر يك به ) BM(زاري سيگنالاف

نجائيكه هر وقت سيگنال يك دور مي چرخد سيستم يك بار آاز  .درجه در نظر گرفته مي شود  108ميزان 
ناي اين ، موقعيت سيستم و سنكرون كردن وضعيت ميل لنگ بر مب سيگنال مرجع را دريافت مي نمايد 

نقطه مرجع نرم افزاري به منظور كنترل درست پاشش سوخت ، زمان بندي جرقه و ميزان هواي ورودي 
  .انجام مي پذيرد 

  . تمام موارد فوق به عنوان نقطه مرجع نرم افزاري ميل لنگ در نظر گرفته مي شود 
 .نقطه مورد انتظار است  خيلي از اوقات نقطه مرجه نرم افزاري سيگنال ميل لنگ جلوتر يا عقب تر از .1

 .شود اما سيگنال نقطه مرجع تشخيص داده نمي شود  يسيگنال چرخش ميل لنگ تشخيص داده م .2

 .سيگنال نقطه مرجع نرم افزاري ميل لنگ قابل تشخيص نمي باشد  .3

ان داده دياگرام شماتيك عقب تر يا جلوتر بودن نقطه مرجع نرم افزاري ميل لنگ از آنچه كه بايد در شكل زير نش
  . شده است 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0321  خاموش SVSالمپ   P0321  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد
احتمال دارد كه سيم هاي مسير دچار قطعي يا اتصال 

  .كوتاه شده باشند 

  : اقدامات و تعميرات 
طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي  سرانجام ايراد بر

 . باشد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 )قطعي يا اتصال كوتاه(فقدان سيگنال دور موتور :  P0322كد خطاي  .61

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
سيگنال سنسور دور موتور را دريافت نموده و در همان حالت سيگنال فاز  ECUپس از روشن شدن موتور 

  . دهد سنسور را مورد بررسي قرار مي 
سيگنال سنسور دور موتور بايد به صورت پيوسته دريافت گردد ، از اين رو اگر در دريافت ان اختالل صورت 

  . موتور شده است  تشخيص مي دهد كه سيستم فاقد سيگنال دور ECUپذيرد ، 
 

  دياگرام مداري 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  تر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، مولتي م: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0322  خاموش SVSالمپ   P0322  خاموش SVSالمپ 

  : ميرات اقدامات و تع
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

و  ECUمربوط به  15مدار متصل به پايه  .1
 . سنسور دور موتور دچار قطعي شده است 

و  ECUمربوط به  34مدار متصل به پايه  .2
  . سنسور دور موتور دچار قطعي شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
ممكن است ايراد تصادفي  سرانجام ايراد بر طرف نشد و

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
را   ECUمربوط به  15مقاومت الكتريكي پايه  .1

 . بررسي نمائيد 

مقاومت الكتريكي سنسور دور موتور تا پايه  .2
 . را بررسي نمائيد  ECUمربوط به 3

مقاومت سيم پيچ سنسور دور موتور را بررسي  .3
  . نمائيد 

  
 كاهش بيش از حد ولتاژ سيگنال سنسور ضربه :  P0327كد خطاي  .62

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
موتور در شرايط كاري مختلف با فركانس هاي لرزشي . سنسور ضربه بر روي بدنه موتور نصب مي گردد 

 سيگنال ولتاژ تنها. متفاوتي كار مي نمايد و سيگنال هاي ولتاژ با سيگنال هاي متفاوتي توليد مي نمايد 
نويز مربوط به قطعات . ( منعكس كننده عملكرد موتور نيست بلكه بيانگر نويزهاي موتور هم مي باشد 

هنگامي كه موتور به صورت طبيعي كار مي كند سنسور ضربه عملكرد طبيعي خود را دارد و ) مكانيكي 
خاصي كمتر باشد ،  اگر اين ولتاژ نويز پس زمينه از ميزان. نويز پس زمينه در رنج خاصي نوسان دارد 

ECU  بنا را مي گذارد بر معيوب بودن و ايراد اين سنسور .  
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  دياگرام مداري 
  : دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

   يدستگاه عيب ياب: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1اندن نتيجه خو
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0327  خاموش SVSالمپ   P0327  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

پايه و  ECUمربوط به  19مدار متصل به پايه  .1
 . دچار قطعي شده است ور ضربه سنس 1

 2پايه و  ECUه ب 20مدار متصل به بين پايه  .2
 . دچار قطعي شده است  ضربهسنسور 

و بدنه  ECUمربوط به  19مدار متصل به پايه  .3
 . خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

و بدنه  ECUمربوط به  20مدار متصل به پايه  .4
 . خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  

  : ات و تعميرات اقدام
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
 19مدار متصل به پايه مقاومت الكتريكي  .1

را   سنسور ضربه 1و پايه  ECUمربوط به 
 . بررسي نمائيد 

و پايه  ECUبه  20بين پايه مقاومت الكتريكي  .2
 . ائيد را بررسي نم سنسور ضربه 2

و  ECUمربوط به  19مقاومت الكتريكي پايه  .3
 . بدنه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

و  ECUمربوط به  20مقاومت الكتريكي پايه  .4
  . بدنه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  
 بيش از حد ولتاژ سيگنال سنسور ضربه  افزايش:  P0328كد خطاي  .63

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
موتور در شرايط كاري مختلف با فركانس هاي لرزشي . ور ضربه بر روي بدنه موتور نصب مي گردد سنس

سيگنال ولتاژ تنها . متفاوتي كار مي نمايد و سيگنال هاي ولتاژ با سيگنال هاي متفاوتي توليد مي نمايد 
يز مربوط به قطعات نو. ( منعكس كننده عملكرد موتور نيست بلكه بيانگر نويزهاي موتور هم مي باشد 

هنگامي كه موتور به صورت طبيعي كار مي كند سنسور ضربه عملكرد طبيعي خود را دارد و ) مكانيكي 
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اگر اين ولتاژ نويز پس زمينه از ميزان خاصي كمتر باشد ، . نويز پس زمينه در رنج خاصي نوسان دارد 
ECU  بنا را مي گذارد بر معيوب بودن و ايراد اين سنسور .  

  : اهنماي عيب يابي ايراد ر
  دستگاه عيب يابي : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0328  خاموش SVSالمپ   P0328  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

برخي از قطعات موتور به شدت دچار فرسودگي شده اند 
  )بايد بررسي گردند . . .  پيستون ، رينگ پيستون و ( 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد تصادفي  سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 

  
 A نصب نادرست سنسور موقعيت ميل بادامك:  P0340كد خطاي  .64

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بادامك  گنال را با چرخش ميلسنسور وقعيت ميل بادامك از قطعات با اثر هال استفاده مي نمايد و يك سي

  . عيت ميل بادامك را تشخيص دهد القا مي نمايد تا دائما موق
ECU  متناوبا مقادير اين سنسور را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است دريافت مي نمايد و ايراد

  .ن را تنها در صورتي كه اين تغييرات آهسته صورت پذيرد تشخيص مي دهد آاحتمالي مربوط به 
  : دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ل ودياگرام مداري ا، مولتي متر ديجيتدستگاه عيب يابي : يزات مورد نياز تجه
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0340  خاموش SVSالمپ   P0340  وشخام SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
نصب نادرست سنسور موقعيت ميل ايراد  .1

  بادامك
كانكتور دسته سيم سنسور به خوبي متصل  .2

  . نشده است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
ح سنسور موقعيت ميل بادامك نصب صحي .1

 )زاويه و فاصله چرخ محرك سنسور (

كانكتور دسته سيم سنسور به خوبي متصل  .2
  .نمائيد 

  
  A سنسور موقعيت ميل بادامك تماس بد:  P0341كد خطاي  .65

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بادامك  ال را با چرخش ميلگنسنسور وقعيت ميل بادامك از قطعات با اثر هال استفاده مي نمايد و يك سي

  . القا مي نمايد تا دائما موقعيت ميل بادامك را تشخيص دهد 
ECU  متناوبا مقادير اين سنسور را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است دريافت مي نمايد و ايراد

  .احتمالي مربوط به آن را تنها در صورتي كه اين تغييرات آهسته صورت پذيرد تشخيص مي دهد 
  : دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دياگرام مداري ال وادستگاه عيب يابي ، مولتي متر ديجيت: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   موجود كد هاي خطاي  روشن MILالمپ 
  P0341  خاموش SVSالمپ   P0341  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

 . كانكتور دسته سيم سنسور به خوبي متصل نشده است 

  : اقدامات و تعميرات 
ممكن است ايراد تصادفي  سرانجام ايراد بر طرف نشد و

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
  اتصال كانكتور دسته سيم سنسور 

  
 A موقعيت ميل بادامكسنسور  اتصال به بدنه:  P0342كد خطاي  .66

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بادامك  چرخش ميليگنال را با سنسور وقعيت ميل بادامك از قطعات با اثر هال استفاده مي نمايد و يك س

  . القا مي نمايد تا دائما موقعيت ميل بادامك را تشخيص دهد 
ECU  متناوبا مقادير اين سنسور را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است دريافت مي نمايد و در

سيگنال دريافتي به صورت مداوم كمتر از مقدار مشخصي باشد تشخيص مي دهد كه احتماال صورتي كه 
  .جود داشته و سيگنال اتصال به بدنه شده است و ايرادي
  : دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دياگرام مداري  ل وادستگاه عيب يابي ، مولتي متر ديجيت: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2تيجه خواندن ن  1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0342  خاموش SVSالمپ   P0342  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

و پايه  ECUمربوط به  79مدار متصل به پايه  .1
ت ميل بادامك دچار قطعي سنسور موقعي 1

 . شده است 

 
و بدنه  ECUمربوط به  79مدار متصل به پايه  .2

  . خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
 79مقاومت الكتريكي مدار متصل به پايه  .1

سنسور موقعيت ميل  1و پايه  ECUبه  مربوط
 . بادامك را بررسي نمائيد 

و  ECUمربوط به  79مقاومت الكتريكي پايه  .2
  . بدنه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  
  A موقعيت ميل بادامك اتصال به منبع تغذيه سنسور:  P0343كد خطاي  .67

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بادامك گنال را با چرخش ميل از قطعات با اثر هال استفاده مي نمايد و يك سيسنسور وقعيت ميل بادامك 

  . القا مي نمايد تا دائما موقعيت ميل بادامك را تشخيص دهد 
ECU  متناوبا مقادير اين سنسور را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است دريافت مي نمايد و در

شتر از مقدار مشخصي باشد تشخيص مي دهد كه احتماال صورتي كه سيگنال دريافتي به صورت مداوم بي
  .ايرادي وجود داشته و سيگنال اتصال به منبع تغذيه شده است 

  : دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دياگرام مداري  ل وادستگاه عيب يابي ، مولتي متر ديجيت: تجهيزات مورد نياز 
  .عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0343  خاموش SVSالمپ   P0343  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ر باشدايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زي

و پايه  ECUمربوط به  79مدار متصل به پايه  .1
سنسور موقعيت ميل بادامك دچار قطعي  3

 . شده است 

 
و منبع  ECUمربوط به  79مدار متصل به پايه  .2

  . تغذيه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : رد زير را بررسي نمائيد مو. باشد 
 79مقاومت الكتريكي مدار متصل به پايه  .1

سنسور موقعيت ميل  3و پايه  ECUمربوط به 
 . بادامك را بررسي نمائيد 

و  ECUمربوط به  79مقاومت الكتريكي پايه  .2
  . منبع تغذيه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  
 B بادامك نصب نادرست سنسور موقعيت ميل:  P0365كد خطاي  .68

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بادامك  لنال را با چرخش ميثر هال استفاده مي نمايد و يك سيگسنسور وقعيت ميل بادامك از قطعات با ا

  . القا مي نمايد تا دائما موقعيت ميل بادامك را تشخيص دهد 
ECU ست دريافت مي نمايد و ايراد متناوبا مقادير اين سنسور را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان ا

  .ن را تنها در صورتي كه اين تغييرات آهسته صورت پذيرد تشخيص مي دهد آاحتمالي مربوط به 
  : دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ل ودياگرام مداري ادستگاه عيب يابي ، مولتي متر ديجيت: تجهيزات مورد نياز 
  .تگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دس:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0365  خاموش SVSالمپ   P0365  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد نصب نادرست سنسور موقعيت ميل  .1

  B بادامك
موقعيت ميل كانكتور دسته سيم سنسور  .2

  . به خوبي متصل نشده است  Bبادامك 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
  Bموقعيت ميل بادامك نصب صحيح سنسور  .1

 )زاويه و فاصله چرخ محرك سنسور  (

موقعيت ميل سيم سنسور  كانكتور دسته .2
  .به خوبي متصل نمائيد  Bبادامك 

  
 B سنسور موقعيت ميل بادامك تماس بد:  P0366كد خطاي  .69

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بادامك گنال را با چرخش ميل سنسور وقعيت ميل بادامك از قطعات با اثر هال استفاده مي نمايد و يك سي

  . عيت ميل بادامك را تشخيص دهد القا مي نمايد تا دائما موق
ECU  متناوبا مقادير اين سنسور را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است دريافت مي نمايد و ايراد

  .احتمالي مربوط به آن را تنها در صورتي كه اين تغييرات آهسته صورت پذيرد تشخيص مي دهد 
  : دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ل ودياگرام مداري ادستگاه عيب يابي ، مولتي متر ديجيت: هيزات مورد نياز تج
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0366  خاموش SVSالمپ   P0366  موشخا SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

به  Bموقعيت ميل بادامك كانكتور دسته سيم سنسور 
  . خوبي متصل نشده است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  رد زير را بررسي نمائيد مو. باشد 
موقعيت ميل بادامك اتصال كانكتور دسته سيم سنسور 

B 
  

 B موقعيت ميل بادامكسنسور  اتصال به بدنه:  P0367كد خطاي  .70

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
مك بادا لنال را با چرخش ميگسنسور وقعيت ميل بادامك از قطعات با اثر هال استفاده مي نمايد و يك سي

  . القا مي نمايد تا دائما موقعيت ميل بادامك را تشخيص دهد 
ECU موقعيت ميل بادامك  متناوبا مقادير اين سنسورB  را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است

دريافت مي نمايد و در صورتي كه سيگنال دريافتي به صورت مداوم كمتر از مقدار مشخصي باشد تشخيص 
  .يراد وجود داشته و سيگنال اتصال به بدنه شده است مي دهد كه احتماال ا

  : دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ل ودياگرام مداري ادستگاه عيب يابي ، مولتي متر ديجيت: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1ن نتيجه خواند
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0367  خاموش SVSالمپ   P0367  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

و پايه  ECUمربوط به  72مدار متصل به پايه  .1
دچار قطعي  Bموقعيت ميل بادامك سنسور  1

 . شده است 

 
و بدنه  ECUمربوط به  72مدار متصل به پايه  .2

  . خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
 72مقاومت الكتريكي مدار متصل به پايه  .1

موقعيت ميل سنسور  1و پايه  ECUمربوط به 
 . را بررسي نمائيد   Bبادامك 

و  ECUمربوط به  72مقاومت الكتريكي پايه  .2
  . بدنه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  
  B موقعيت ميل بادامك اتصال به منبع تغذيه سنسور:  P0368كد خطاي  .71

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بادامك  لنال را با چرخش ميگيل بادامك از قطعات با اثر هال استفاده مي نمايد و يك سيسنسور وقعيت م

  . القا مي نمايد تا دائما موقعيت ميل بادامك را تشخيص دهد 
ECU  موقعيت ميل بادامكمتناوبا مقادير اين سنسور B  را كه بين حداقل و حداكثر در نوسان است

يگنال دريافتي به صورت مداوم بيشتر از مقدار مشخصي باشد دريافت مي نمايد و در صورتي كه س
  .تشخيص مي دهد كه احتماال ايرادي وجود داشته و سيگنال اتصال به منبع تغذيه شده است 

  : دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ل ودياگرام مداري ادستگاه عيب يابي ، مولتي متر ديجيت: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1حله مر

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0368  خاموش SVSالمپ   P0368  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد ايراد وجود دارد و

و پايه  ECUمربوط به  72مدار متصل به پايه  .1
دچار قطعي  Bسنسور موقعيت ميل بادامك  3

 . شده است 

 
و منبع  ECUمربوط به  72مدار متصل به پايه  .2

  . تغذيه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  : اقدامات و تعميرات 
ممكن است ايراد تصادفي سرانجام ايراد بر طرف نشد و 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
 72مقاومت الكتريكي مدار متصل به پايه  .1

سنسور موقعيت ميل  3و پايه  ECUمربوط به 
 . را بررسي نمائيد  B بادامك

و  ECUمربوط به  72مقاومت الكتريكي پايه  .2
  . منبع تغذيه خودرو را مورد بررسي قرار دهيد 

  
انتشار . (مخزن ذخيره اكسيژن مبدل كاتاليستي فرسوده شده است :  P0420كد خطاي  .72

 )  آاليندگي بيشتر از حد استاندارد 

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
هنگامي كه ميزان . مبدل سه راه كاتاليستي و ظرفيت ذخيره اكسيژن ارتباط وجود دارد  بين بازده تبديل

اين امر . تقيم بيانگر ميزان ذخيره اكسيژن مبدل كاتاليستي مي باشد دامنه سنسور پائيني به طور غير مس
  . ن است كه ذخيره كمتر اكسيژن ، دامنه سيگنال بزرگتري ايجاد مي نمايد آبيانگر 

اصل اساسي براي عيب يابي مبدل كاتاليستي در سيستم بررسي دامنه ولتاژ سنسور پائيني اكسيژن است و 
ن است كه مبدل كاتاليستي آه از محدوده تعيين شده بيشتر گردد ، اين امر بيانگر اگر دامنه اندازه گيير شد

  .داراي ايراد مي باشد 
  : عالمت ايراد 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب يابي : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1تيجه خواندن ن

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0420  خاموش SVSالمپ   P0420  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  :ايراد وجود دارد و احتماال ايراد به سبب مورد زير باشد

   . گردد مبدل كاتاليستي معيوب بوده و بايد تعويض 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  : مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
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 شير برقي مخزن كنيستر قطعي مدار :  P0444كد خطاي  .73

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUكنترل مدار  توسط مدول شير برقي كنيسترپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار 

شير برقي كنيستر ن است كه مدار آاگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده 
  .دچار قطعي شده است 

 
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دار دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه م: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0444  خاموش SVSالمپ   P0444  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 2و پايه  ECUمربوط به  46ايه مدار بين پ .1

 . عي شده است طدچار قشير برقي كنيستر 

به رله اصلي  شير برقي كنيستر 1مدار پايه  .2
 .دچار قطعي شده است 

سيم پيچ الكترومغناطيسي بين پايه هاي شير  .3
  دچار قطعي شده است برقي كنيستر

  : اقدامات و تعميرات 
 2و پايه  ECUمربوط به  46پايه مقاومت بين  .1

 .را اندازه گيري نمائيد شير برقي كنيستر 

شير برقي  1پايه مقاومت الكتريكي بين  .2
 .را اندازه گيري نمائيد  كنيستر به رله اصلي

شير برقي كنيستر به رله  2مقاومت بين پايه  .3
  .را اندازه گيري نمائيد  اصلي

  
 شير برقي مخزن كنيسترمدار  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0458كد خطاي  .74

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار شير برقي كنيستر توسط مدول كنترل مدار 

اگر ولتاژ با ولتاژ حالت اتصال كوتاه مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار شير برقي 
  .كنيستر دچار اتصال كوتاه شده است 
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  رام مداري دياگ

  

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0458  خاموش SVSالمپ   P0458  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصالي به بدنه شده  ECUمربوط به  46مدار پايه 

  .است 

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  46اندازه گيري نمائيد كه مقاومت پايه 

ECU و بدنه مناسب است يا نه ؟  
  

 شير برقي مخزن كنيسترمدار  افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0459كد خطاي  .75

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUتوسط مدول كنترل مدار شير برقي كنيستر پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار 

دچار  رقي كنيسترشير باگر سيم ولتاژ به منبع تغذيه اتصال پيدا نمايد اين نشان دهنده آن است كه مدار 
  .افزايش بيش از حد ولتاژ شده است 

 
  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0459  خاموش SVSالمپ   P0459  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 1و پايه  ECUمربوط به  46مدار بين پايه  .1

شير برقي كنيستر دچار اتصال كوتاه  شده است 
 . 

به منبع تغذيه   ECUمربوط به  46مدار پايه  .2
  . دچار اتصال كوتاه  شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
را اندازه گيري  ECUمربوط به  46ولتاژ پايه  .1

 .نمائيد 

مربوط به  46مقاومت الكتريكي بين پايه  .2
ECU  شير برقي كنيستر را اندازه  1و پايه

  .گيري نمائيد 
  

 )دور كند(ننده كنترل رله فن خنك كقطعي مدار :  P0480كد خطاي  .76

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUتوسط مدول كنترل مدار  فن خنك كنندهپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار 

رله فن خنك اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار 
  .دچار قطعي شده است  كننده

  
  ام مداري دياگر

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0480  خاموش SVSالمپ   P0480  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات   : اقدامات و تعميرات 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 72

  7هايما   سيستم هواي ورودي

 85و پايه  ECUمربوط به  50مدار بين پايه  .1
 . دچار قطعي شده است رله فن خنك كننده 

به رله اصلي رله فن خنك كننده  86مدار پايه  .2
 .دچار قطعي شده است 

ننده به باتري رله فن خنك ك 30مدار پايه  .3
  .دچار قطعي شده است 

و پايه  ECUمربوط به  50مقاومت بين پايه  .1
 .را اندازه گيري نمائيد رله فن خنك كننده  85

رله فن خنك  86مقاومت الكتريكي بين پايه  .2
 .به رله اصلي را اندازه گيري نمائيد  كننده

رله  رله فن خنك كننده و 30مقاومت بين پايه  .3
  .اصلي را اندازه گيري نمائيد 

  
 )دور تند(كنترل رله فن خنك كننده قطعي مدار :  P0481كد خطاي  .77

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار فن خنك كننده توسط مدول كنترل مدار 

ه باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار رله فن خنك اگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشت
  .كننده دچار قطعي شده است 

  
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .نيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوا:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0481  خاموش SVSالمپ   P0481  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 85و پايه  ECUمربوط به  68مدار بين پايه  .1

 . رله فن خنك كننده دچار قطعي شده است 

رله فن خنك كننده به رله اصلي  86يه مدار پا .2
 .دچار قطعي شده است 

رله فن خنك كننده به باتري  30مدار پايه  .3
  .دچار قطعي شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
و پايه  ECUمربوط به  68مقاومت بين پايه  .1

 .رله فن خنك كننده را اندازه گيري نمائيد  85

 رله فن خنك 86مقاومت الكتريكي بين پايه  .2
 .كننده به رله اصلي را اندازه گيري نمائيد 

رله فن خنك كننده و رله  30مقاومت بين پايه  .3
  .اصلي را اندازه گيري نمائيد 
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 شير برقي مخزن كنيسترمدار  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0501كد خطاي  .78

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ور و سرعت خودرو را همزمان بررسي مي نمايد و اگر دور موت ECUدر شرايطي كه پدال گاز رها مي شود 

سرعت خودرو نسبتا باال باشد اما نمايشگر سرعت عدد نزديك به صفر را نشان دهد ، سيستم تشخيص مي 
  .دهد كه سيگنال سرعت خودرو دچار ايراد است 

 
  دياگرام مداري 

  

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  اب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب ي: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0501  خاموش SVSالمپ   P0501  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
به سنسور سرعت دچار  ECUمربوط به  59مدار پايه 

  .عي يا اتصالي به بدنه شده است طق

  : اقدامات و تعميرات 
و سنسور  ECUمربوط به  59مقاومت پايه  .1

  . سرعت را اندازه گيري نمائيد 
به بدنه را  ECUمربوط به  59مقاومت پايه  .2

  . بررسي نمائيد 
  

 دور آرام موتور از شرايط عادي بيشتر است :  P0506كد خطاي  .79

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
كنترل مي گردد سيستم  DCبا استفاده از يك موتور موتور و  ECU دريچه كنترل الكترونيكي گاز توسط

  .ن به صورت كنترل درايو است آكنترل 
نچه كه بايد در دور آكمتر از  ردور موتو آرام مطابق انچه كه بايد باشد اما در دور ECUاگر فرمان هاي 

  .آرام بايد ، باشد ، اين امر بيانگر وجود ايراد و گير شرايطي كه دريچه گاز باز است در سيستم مي باشد 
 

  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد  با استفاده از دستگاه عيب يابي:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0506  خاموش SVSالمپ   P0506  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  ايراد در اندازه دريچه گاز  .1
  كثيف بودن درون دريچه گاز  .2
  راب بودن استپر موتور خ .3

  : اقدامات و تعميرات 
   

  
 دور آرام موتور از شرايط عادي كمتر است :  P0507كد خطاي  .80

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
كنترل مي گردد سيستم  DCموتور و با استفاده از يك موتور  ECUدريچه كنترل الكترونيكي گاز توسط 

  .كنترل ان به صورت كنترل درايو است 
نچه كه بايد باشد اما دور موتور كمتر از آنچه كه بايد در دور آدر دور آرام مطابق  ECUاگر فرمان هاي 

آرام بايد ، باشد ، اين امر بيانگر وجود ايراد و گير در شرايطي كه دريچه گاز بسته است در سيستم مي 
  .باشد 

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0507  خاموش SVSالمپ   P0507  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  ايراد در اندازه دريچه گاز  .1
  كثيف بودن درون دريچه گاز  .2
  خراب بودن استپر موتور  .3

  : اقدامات و تعميرات 
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 ايراد در سيگنال سرعت باتري :  P0560كد خطاي  .81

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
هنگامي كه ولتاژ . ته بررسي مي نمايد سيگنال ولتاژ را به صورت پيوس ECUپس از آنكه موتور روشن شد 

 . ولت باشد ، سيستم تعيين مي نمايد كه ولتاژ باتري دچار مشكل و ايراد است  10باتري كمتر از 

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .وانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخ:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش  MILالمپ 
  P0560  خاموش SVSالمپ   P0560  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
بازده آلترنتور كاهش يافته يا ظرفيت آن براي پوشش 

   مصارف خودرو كافي نيست 
   

  : و تعميرات  اقدامات
پس از . (ظرفيت و قدرت آلترناتور را بررسي نمائيد  

  )روشن شدن موتور بايد ولتاژ آن اندازه گيري گردد 

  
 )بدون ولتاژ خروجي آلترناتور(بسيار پائين است ولتاژ باتري :  P0562كد خطاي  .82

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
هنگامي كه . اژ را به صورت پيوسته بررسي مي نمايد سيگنال ولت ECUپس از آنكه موتور روشن شد 

تعيين مي نمايد كه  محدوده تعيين شده مورد نياز است ،ولتاژ باتري كمتر از سيستم تشخيص دهد كه 
 . ولتاژ باتري دچار مشكل و ايراد است 

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  و دياگرام مداري  ، مولتي متر ديجيتالدستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P0562  خاموش SVSالمپ   P0562  خاموش SVSالمپ 

  :  اقدامات و تعميرات
 .ژنراتور آسيب ديده است و توليد قدرت نمي نمايد  .1

    . مدار تحريك ژنراتور دچار قطعي شده است  .2
   

  : اقدامات و تعميرات 
پس از . (ظرفيت و قدرت آلترناتور را بررسي نمائيد  

  )روشن شدن موتور بايد ولتاژ آن اندازه گيري گردد 
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 . ست ولتاژ باتري بسيار باال ا:  P0563كد خطاي  .83

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
هنگامي كه . سيگنال ولتاژ را به صورت پيوسته بررسي مي نمايد  ECUپس از آنكه موتور روشن شد 

سيستم تشخيص دهد كه ولتاژ باتري بيشتر از محدوده تعيين شده مورد نياز است ، تعيين مي نمايد كه 
 .  ولتاژ باتري دچار افزايش بيش از حد شده است

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال و دياگرام مداري : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  موشخا MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P0563  خاموش SVSالمپ   P0563  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
رگوالتور درون آلترناتور دچار ايراد شده است و نمي 

تواند ولتاژ خروجي را دردور زياد كنترل نمايد و منجر به 
   . افزايش ولتاژ شده است 

   

  : اقدامات و تعميرات 
پس از . (ترناتور را بررسي نمائيد ظرفيت و قدرت آل 

  )روشن شدن موتور بايد ولتاژ آن اندازه گيري گردد 

  
 ايراد در سيستم كروز كنترل :  P0568كد خطاي  .84

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
كليد كروز را به سمت پائين فشار دهيد ، اگر سيستم سيگنال ولتاژ ورودي دريافتي از كليد را براي مدت 

انيه نگه مي دارد يا موقعي كه ولتاژ ورودي از محدوده مجاز افزايش پيدا كند ، آنگاه سيستم تشخيص ث 80
 . مي دهد كه ايرادي رخ داده است 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال و دياگرام مداري : تجهيزات مورد نياز 
  .عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P0568  خاموش SVSالمپ   P0568  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
كليد سيستم كروز نمي تواند پس از فشرده شده به  .1

جاي خود باز گردد و به طور مداوم سيگنال ولتاژ را 
 . دريافت مي نمايد 

سيم هاي سيستم كروز را بررسي نمائيد كه مشكلي  .2
  .   نداشته باشند 

   

  : اقدامات و تعميرات 
   

  
 خرابي مدار ميكروسوئيچ ترمز يا همزمان نبودن آن :  P0571كد خطاي  .85

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
روز را به سمت پائين فشار دهيد ، اگر سيستم سيگنال ولتاژ ورودي دريافتي از كليد را براي مدت كليد ك

ثانيه نگه مي دارد يا موقعي كه ولتاژ ورودي از محدوده مجاز افزايش پيدا كند ، آنگاه سيستم تشخيص  80
  . مي دهد كه ايرادي رخ داده است 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال و دياگرام مداري : مورد نياز  تجهيزات
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 

  P0571  خاموش SVSالمپ   P0571  روشن SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
و ميكروسوئيچ ترمز دچار  ECUمربوط به  58پايه 

 .قطعي اتصال به بدنه يا اتصال به منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
و  ECUمربوط به  58دسته سيم مدار بين پايه  

  . ميكروسوئيچ ترمز را بررسي نمائيد 
  

 خرابي واحد كنترل الكترونيكي كد هاي عيب يابي :  P0602كد خطاي  .86

   
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P0602  خاموش SVSالمپ   P0602  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .  را تعويض نمائيد  ECUسخت افزار مربوط به 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
را تعويض نمائيد و آن را دوباره  ECUسخت افزار 

  .بررسي نمائيد 
  

 واحد كنترل الكترونيكي  RAMخرابي :  P0604ي كد خطا .87

 واحد كنترل الكترونيكي ROMخرابي :  P0605كد خطاي              

   
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P0604  خاموش SVSالمپ   P0604  خاموش SVSالمپ 

  : ت و تعميرات اقداما
ECU  تعويض نمائيد دچار ايراد است لطفا آن را  .  

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
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 خرابي سنسور موقعيت دريچه گاز :  P0606كد خطاي  .88

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
توسط دريچه گاز كنترل مي گردد و هر خطاي سيگنال ،  ME7م هواي ورودي در سيستم مقدار حج

خطاي نرم افزار و خطاي سخت افزاري منجر به خارج شدن دريچه گاز از كنترل مي گردد و اين خطر براي 
تبط قطعات و سيگنال هاي مر. خودرو به وجود مي آيد كه به صورت ناگهاني گاز خورده و شتابگيري نمايد 

  .دريچه گاز ، پدال دريچه گاز ، كروز كنترل و ترمز : به سسنور موقعيت دريچه گاز عبارتند از 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .نيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوا:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0606  خاموش SVSالمپ   P0606  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
سيگنال هاي مربوط به دريچه گاز ، پدال دريچه گاز ، 

  . كروز كنترل و ترمز را بررسي نمائيد 
  

  : اقدامات و تعميرات 
  ايراد سيگنال  .1
  NLPايراد  .2

  SFCايراد   .3

    ECUايراد سخت افزاري  .4
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 سوخترله پمپ قطعي مدار :  P0627كد خطاي  .89

  :توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUتوسط مدول كنترل مدار  رله پمپ سوختپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار  

دچار  رله پمپ سوختن است كه آولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده اگر ولتاژ با 
  .قطعي شده است 

 
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0627  خاموش SVSالمپ   P0627  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 85و پايه  ECUمربوط به  70مدار بين پايه  .1

 . شده است عي طدچار ق رله پمپ سوخت

به رله اصلي رله پمپ سوخت  86مدار پايه  .2
 .دچار قطعي شده است 

دچار رله پمپ سوخت  86و پايه  85مدار پايه  .3
  قطعي شده است

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و پايه  ECU مربوط به 70مقاومت بين پايه  .1

را اندازه گيري نمائيد رله پمپ سوخت  85پايه 
. 

رله پمپ  86پايه مقاومت الكتريكي بين  .2
 .را اندازه گيري نمائيد  سوخت به رله اصلي

رله پمپ  86و پايه  85پايه مقاومت بين  .3
  .را اندازه گيري نمائيد  سوخت

  
 سوخترله پمپ مدار  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0628كد خطاي  .90
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توسط مدول كنترل رله پمپ سوخت پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ن است كه مدار آبررسي مي گردد و اگر سيم ولتاژ به بدنه اتصال پيدا نمايد اين نشان دهنده  ECUمدار 

 .دچار كاهش بيش از حد ولتاژ شده است رله پمپ سوخت 

  دياگرام مداري

  
  : اي عيب يابي ايراد راهنم

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  موجود كد هاي خطاي  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0628  خاموش SVSالمپ   P0628  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصالي به بدنه شده  ECUمربوط به  70مدار پايه 

  .است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
مربوط به  70ه مقاومت پايه اندازه گيري نمائيد ك

ECU و بدنه مناسب است يا نه ؟  
  

 سوخترله پمپ مدار  افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0629كد خطاي  .91

توسط مدول كنترل رله پمپ سوخت پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ه اتصال پيدا نمايد اين نشان دهنده آن است بررسي مي گردد و اگر سيم ولتاژ به منبع تغذي ECUمدار 
 .دچار افزايش بيش از حد ولتاژ شده است مدار رله پمپ سوخت كه 

  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .عات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطال:  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0629  خاموش SVSالمپ   P0629  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 30و پايه  ECUمربوط به  70مدار بين پايه  .1

 .تصالي شده است دچار ارله پمپ سوخت 

 86و پايه  ECUمربوط به  70مدار بين پايه  .2
 .رله پمپ سوخت دچار اتصالي شده است 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  70مدار پايه  .3
  .منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

    :مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
را اندازه گيري  ECUمربوط به  70ولتاژ پايه  .1

 نمائيد كه مناسب است يا نه ؟

پايه و  ECUمربوط به  70مقاومت بين پايه  .2
را  مربوط به رله پمپ سوخت 86و  30هاي 

  .اندازه گيري نمائيد 
  

 رله پمپ سوختقطعي مدار :  P0627كد خطاي  .92

  :توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUموتور ولتاژ مدار رله پمپ سوخت توسط مدول كنترل مدار  پس از روشن شدن 

ن است كه رله پمپ سوخت دچار آاگر ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده 
  .قطعي شده است 

 
  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عي: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0627  خاموش SVSالمپ   P0627  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 85و پايه  ECUمربوط به  70مدار بين پايه  .1

 . رله پمپ سوخت دچار قطعي شده است 

رله پمپ سوخت به رله اصلي  86مدار پايه  .2
 .دچار قطعي شده است 

رله پمپ سوخت دچار  86و پايه  85مدار پايه  .3
  . قطعي شده است

  : اقدامات و تعميرات 
د و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام ايراد بر طرف نش

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و پايه  ECUمربوط به  70مقاومت بين پايه  .1

رله پمپ سوخت را اندازه گيري نمائيد  85پايه 
. 

رله پمپ  86مقاومت الكتريكي بين پايه  .2
 .سوخت به رله اصلي را اندازه گيري نمائيد 

پمپ رله  86و پايه  85مقاومت بين پايه  .3
  .سوخت را اندازه گيري نمائيد 

  
 رله پمپ سوختمدار  كاهش بيش از حد ولتاژ:  P0628كد خطاي  .93

پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار رله پمپ سوخت توسط مدول كنترل : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
نده ان است كه مدار بررسي مي گردد و اگر سيم ولتاژ به بدنه اتصال پيدا نمايد اين نشان ده ECUمدار 

 .رله پمپ سوخت دچار كاهش بيش از حد ولتاژ شده است 

  دياگرام مداري
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0628  خاموش SVSالمپ   P0628  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصالي به بدنه شده  ECUمربوط به  70مدار پايه 

  .است 

  : اقدامات و تعميرات 
بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام ايراد 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
مربوط به  70اندازه گيري نمائيد كه مقاومت پايه 

ECU و بدنه مناسب است يا نه ؟  
  

 رله پمپ سوختمدار  افزايش بيش از حد ولتاژ:  P0629كد خطاي  .94

ولتاژ مدار رله پمپ سوخت توسط مدول كنترل پس از روشن شدن موتور : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و اگر سيم ولتاژ به منبع تغذيه اتصال پيدا نمايد اين نشان دهنده آن است  ECUمدار 

 .كه مدار رله پمپ سوخت دچار افزايش بيش از حد ولتاژ شده است 

  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار  :تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0629  اموشخ SVSالمپ   P0629  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 30و پايه  ECUمربوط به  70مدار بين پايه  .1

 .رله پمپ سوخت دچار اتصالي شده است 

 86و پايه  ECUمربوط به  70مدار بين پايه  .2
 .رله پمپ سوخت دچار اتصالي شده است 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  70مدار پايه  .3
  .منبع تغذيه شده است 

  : تعميرات اقدامات و 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
را اندازه گيري  ECUمربوط به  70ولتاژ پايه  .1

 نمائيد كه مناسب است يا نه ؟

و پايه  ECUمربوط به  70مقاومت بين پايه  .2
مربوط به رله پمپ سوخت را  86و  30هاي 

  .ائيد اندازه گيري نم
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  MILايراد در مدار تحريك المپ :  P0650كد خطاي  .95

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
ن آاگر ولتاژ مربوط به . كنترل مي گردد  ECUولتاژ چراغ نشانگر ايراد توسط مدول كنترل عيب در داخل 

پ دچار ايراد شده تشخيص مي دهد كه مدار الم ECUبا ولتاژ مد خرابي اين المپ تطابق داشته باشد ، 
  . است 

  دياگرام مداري 

  
 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  شنرو MILالمپ 
  خاموش MILالمپ 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود

  P0650  خاموش SVSالمپ   P0650  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار قطعي  ECUمربوط به  31مدار  پايه  .1

 .شده است 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  31مدار  پايه  .2
 .زمين شده است 

دچار اتصالي به  ECUبوط به مر 31مدار  پايه  .3
  .منبع تغذيه است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و المپ  ECUمربوط به  31مقاومت مدار  پايه  .1

 .را اندازه گيري نمائيد  MILهشدار 

و بدنه  ECUمربوط به  31مقاومت مدار  پايه  .2
 .را اندازه گيري نمائيد 

و  ECUمربوط به  31مقاومت مدار  پايه  .3
  .تغذيه سوئيچ را اندازه گيري نمائيد 

  
 ولتاژ خروجي نادرست رله اصلي :  P0688كد خطاي  .96

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
را اندازه گيري مي ، ولتاژ خروجي رله اصلي   ECUمدول داخلي كنترل مي شود نكه سوئيچ باز آپس از 

افزايش يابد ، تشخيص مي دهد كه ايراد ولتاژ نادرست  ECUنمايد و اگر ولتاژ به محدوده تعيين شده در 
  . روشن نمي گردند  SVSو نه المپ  MILدر چنين پيشامدهايي نه المپ . وجود دارد 
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) به بدنه اتصال(كنترل رله فن خنك كننده مدار  ولتاژ بسيار پائين:  P0691كد خطاي  .97

 )دور كند(

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار فن خنك كننده توسط مدول كنترل مدار 

مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار رله فن  اتصال به بدنهاگر ولتاژ با ولتاژ حالت 
  .شده است  ه بدنهاتصال بخنك كننده دچار 

  
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   اي خطاي موجودكد ه  روشن MILالمپ 
  P0691  خاموش SVSالمپ   P0691  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
رله فن  85و پايه  ECUمربوط به  50مدار بين پايه 

  . شده است  اتصال به زمينخنك كننده دچار 

  : اقدامات و تعميرات 
رله فن  85پايه و  ECUمربوط به  50مقاومت بين پايه 

كه آيا به بدنه اتصال  خنك كننده را اندازه گيري نمائيد
  پيدا كرده است يا نه ؟

  
اتصال به منبع (كنترل رله فن خنك كننده مدار  ولتاژ بسيار زياد:  P0692كد خطاي  .98

 )دور كند) (تغذيه

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد  ECUنك كننده توسط مدول كنترل مدار فن خرله  پس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار

و اگر ولتاژ با ولتاژ حالت اتصال به منبع تغذيه مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار 
  .رله فن خنك كننده دچار اتصال به منبع تغذيه شده است 
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  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : نياز تجهيزات مورد 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 

  P0692  خاموش SVS المپ  P0692  روشن SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 86و پايه  ECUمربوط به  50مدار بين پايه  .1

 .دچار اتصالي شده است رله فن خنك كننده 

 30و پايه  ECUمربوط به  50مدار بين پايه  .2
 .دچار اتصالي شده است رله فن خنك كننده 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به  50مدار پايه  .3
  .ت منبع تغذيه شده اس

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
و پايه  ECUمربوط به  50مقاومت بين پايه  .1

مربوط به رله فن خنك كننده را اندازه  86هاي 
 .گيري نمائيد 

و پايه  ECUمربوط به  50مقاومت بين پايه  .2
فن خنك كننده  و يا ط به رله مربو 86هاي 

 .را اندازه گيري نمائيد باتري 

 86مربوط به پايه هاي  50مقاومت بين پايه  .3
مربوط به رله فن خنك كننده  و منبع تغذيه را 

  .اندازه گيري نمائيد 
  

) اتصال به بدنه(كنترل رله فن خنك كننده مدار  ولتاژ بسيار پائين:  P0693كد خطاي  .99
 )دور تند(

  : ح در مورد ايراد رخ داده توضي
بررسي مي گردد و  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار فن خنك كننده توسط مدول كنترل مدار 

اگر ولتاژ با ولتاژ حالت اتصال به بدنه مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار رله فن 
  .خنك كننده دچار اتصال به بدنه شده است 

  
  م مداري دياگرا
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  اموشخ MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P0693  خاموش SVSالمپ   P0693  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
رله فن  85و پايه  ECUمربوط به  68مدار بين پايه 

  . خنك كننده دچار اتصال به زمين شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
رله فن  85و پايه  ECUمربوط به  68مقاومت بين پايه 

  .را اندازه گيري نمائيد  خنك كننده
  

اتصال به منبع (كنترل رله فن خنك كننده مدار  ولتاژ بسيار زياد:  P0694كد خطاي  .100
 )دور تند) (تغذيه

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
بررسي مي گردد و  ECUپس از روشن شدن موتور ولتاژ مدار فن خنك كننده توسط مدول كنترل مدار 

حالت اتصال به منبع تغذيه مدار تطابق داشته باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار رله اگر ولتاژ با ولتاژ 
  .فن خنك كننده دچار اتصال به منبع تغذيه شده است 
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  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .ستفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با ا:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 

  P0692  خاموش SVSالمپ   P0692  روشن  SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 86و پايه  ECUمربوط به  68مدار بين پايه  .1

 .رله پمپ سوخت دچار اتصالي شده است 

 30و پايه  ECUمربوط به  68مدار بين پايه  .2
 .رله پمپ سوخت دچار اتصالي شده است 

دچار اتصالي به  ECUمربوط به 68مدار پايه  .3
  .منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . د باش
و پايه  ECUمربوط به  68مقاومت بين پايه  .1

مربوط به رله فن خنك كننده را اندازه  86هاي 
 .گيري نمائيد 

و پايه  ECUمربوط به  68مقاومت بين پايه  .2
مربوط به رله فن خنك كننده  و يا  86هاي 

 .باتري را اندازه گيري نمائيد 

 86مربوط به پايه هاي  68مقاومت بين پايه  .3
مربوط به رله فن خنك كننده  و منبع تغذيه را 

  .اندازه گيري نمائيد 
  

 MILايراد خارجي چراغ :  P07000كد خطاي  .101

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  .مي گردد  MILوجود دارد كه منجر به روشن شدن چراغ  ESPيا  TCUايراد قطعاتي در 

 گشتاور و دور موتور به دليل ايراد دريچه گاز محدوديت :  P1336كد خطاي  .102

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
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ECU  ن گشتاور را افزايش يا آبه صورت پيوسته دريچه گاز را بررسي و باز بيني مي نمايد و متناسب با
وضعيت دريچه گاز را بررسي مي نمايد كه در داخل محدوده مجاز وجود نداشته  ECU. كاهش مي دهد 

  .موتور را با محدوديت گشتاور كنترل مي نمايد   ECUاشد آنگاه ب
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2ن نتيجه خواند  1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P1336  خاموش SVSالمپ   P1336   خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .در دسته سيم ها تداخل وجود دارد  .1
مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و بايد تعويض  .2

  .گردد 

  : اقدامات و تعميرات 
ر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام ايراد ب

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
  .در دسته سيم ها تداخل وجود دارد  .1
مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و بايد تعويض  .2

  .گردد 
تفاوت بين نقطه واقعي و نقطه ايده آل دريچه گاز بيشتر از :  P1545كد خطاي  .103

 .  محدوده مجاز مي باشد 

  : ورد ايراد رخ داده توضيح در م
هنگامي كه تفاوت بين نقطه واقعي و نقطه ايده آل . مجموعه دريچه گاز توسط يك موتور كنترل مي گردد 

دريچه گاز بيشتر از محدوده مجاز باشد ، ميزان هواي ورودي مستقيما تحت تاثير قرار مي گيرد و به دنبال 
 . ن قرار مي گيرد آن گشتاور خروجي تحت تاثير آ

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  ي خطاي موجودكد ها  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P1545  خاموش SVSالمپ   P1545  روشن  SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .در مجموعه دريچه گاز آلودگي وجود دارد  .1
موتور درون مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و  .2

  .بايد تعويض گردد 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  رد زير را بررسي نمائيد مو. باشد 
  .آلودگي هاي دريچه را برطرف نمائيد  .1
مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و بايد تعويض  .2

  .گردد 
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 مقاومت بسيار زياد مجموعه دريچه گاز  :  P1558كد خطاي  .104

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
 . ايراد گردد وجود آلودگي شديد مجموعه دريچه گاز توسط ممكن است موجب بروز اين 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1558  خاموش SVSالمپ   P1558  روشن  SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .در مجموعه دريچه گاز آلودگي وجود دارد  .1
موتور درون مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و  .2

  .بايد تعويض گردد 

  : اقدامات و تعميرات 
دفي سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصا

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
  .آلودگي هاي دريچه را برطرف نمائيد  .1
مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و بايد تعويض  .2

  .گردد 
  

 ايراد تعريف مجموعه دريچه گاز  :  P1559كد خطاي  .105

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
نيكي با توجه به مقادير موجود در سيستم هنگامي كه سوئيچ باز مي گردد هر قطعه سيستم كنترل الكترو

بايد به حالت تعريف برود و پس از خاتمه دوره تعريف اگر مقادير با مقادير پيش فرض مجموعه دريچه گاز 
پس از پاك كردن اين كد خطا سوئيچ را باز . تطابق نداشته باشد ، خطا ايجاد مي گردد و ثبت مي گردد 

اگر همچنان پس از طي اين مراحل باز . پروسه تعريف مجددا انجام شود  بسته و سپس مجددا باز نمائيد تا
  .هم كد خطا وجود دارد مجموعه دريچه گاز را تعويض نمائيد 

 .ولتاژ مجموعه دريچه گاز  براي تعريف مناسب نيست :  P1564كد خطاي  .106

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اگر . اندازه گيري ولتاژ سيستم را انجام مي دهد ECUون پس از آنكه موتور روشن شد مدول عيب يابي در

ولتاژ اندازه گيري شده با ولتاژ مورد نياز براي تعريف مجموعه دريچه گاز تفاوت فاحشي داشته باشد ، اين 
  .نمي گردند  نروش SVSو  MILهيچ كدام از المپ هاي  در چنين شرايطي. كد خطا ايجاد مي گردد 
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 راد در تعريف موقعيت اوليه مجموعه دريچه گاز  اي:  P1565كد خطاي  .107

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
هنگامي كه سوئيچ باز مي گردد هر قطعه سيستم كنترل الكترونيكي با توجه به مقادير موجود در سيستم 

چه گاز بايد به حالت تعريف برود و پس از خاتمه دوره تعريف اگر مقادير با مقادير پيش فرض مجموعه دري
پس از پاك كردن اين كد خطا سوئيچ را باز . تطابق نداشته باشد ، خطا ايجاد مي گردد و ثبت مي گردد 

اگر همچنان پس از طي اين مراحل باز . بسته و سپس مجددا باز نمائيد تا پروسه تعريف مجددا انجام شود 
  .هم كد خطا وجود دارد مجموعه دريچه گاز را تعويض نمائيد 

 مقاومت بسيار زياد در بازگشت مجموعه دريچه گاز  :  P1568ي كد خطا .108

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
 . وجود آلودگي شديد مجموعه دريچه گاز توسط ممكن است موجب بروز اين ايراد گردد 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
   دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار: تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1568  خاموش SVSالمپ   P1568  روشن  SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .چه گاز آلودگي وجود دارد در مجموعه دري .1
موتور درون مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و  .2

  .بايد تعويض گردد 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
  .آلودگي هاي دريچه را برطرف نمائيد  .1
يد تعويض مجموعه دريچه گاز آسيب ديده و با .2

  .گردد 
 عدم تائيد تعريف مجموعه دريچه گاز  :  P1579كد خطاي  .109

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
هنگامي كه سوئيچ باز مي گردد هر قطعه سيستم كنترل الكترونيكي با توجه به مقادير موجود در سيستم 

ادير پيش فرض مجموعه دريچه گاز بايد به حالت تعريف برود و پس از خاتمه دوره تعريف اگر مقادير با مق
پس از پاك كردن اين كد خطا سوئيچ را باز . تطابق نداشته باشد ، خطا ايجاد مي گردد و ثبت مي گردد 

اگر همچنان پس از طي اين مراحل باز . بسته و سپس مجددا باز نمائيد تا پروسه تعريف مجددا انجام شود 
  .ا تعويض نمائيد هم كد خطا وجود دارد مجموعه دريچه گاز ر
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 عدم تعريف به دليل كنترل بهينه مجموعه دريچه گاز  :  P1604كد خطاي  .110

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
. شرايط مجموعه دريچه گاز ممكن است در هنگام انبارداري ، حمل و نقل و مونتاژ به آرامي تغيير نمايد

الكترونيكي با توجه به مقادير موجود در سيستم  هنگامي كه سوئيچ باز مي گردد هر قطعه سيستم كنترل
بايد به حالت تعريف برود و پس از خاتمه دوره تعريف اگر مقادير با مقادير پيش فرض مجموعه دريچه گاز 

پس از پاك كردن اين كد خطا سوئيچ را باز . تطابق نداشته باشد ، خطا ايجاد مي گردد و ثبت مي گردد 
اگر همچنان پس از طي اين مراحل باز . ائيد تا پروسه تعريف مجددا انجام شود بسته و سپس مجددا باز نم

  .هم كد خطا وجود دارد مجموعه دريچه گاز را تعويض نمائيد 
 خطاي تعريف بين كليد و كد كليد  :  P1610كد خطاي  .111

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
 . جب بروز اين ايراد گردد وجود آلودگي شديد مجموعه دريچه گاز توسط ممكن است مو

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   وجودكد هاي خطاي م  روشن MILالمپ 
  P1610  خاموش SVSالمپ   P1610  چشمكزن  SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .كليد تعريف نمي شود 

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
  .ست كليد هنوز تعريف نشده ا

  
 خطاي دريافت كد كليد  :  P1611كد خطاي  .112

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
 . وجود آلودگي شديد مجموعه دريچه گاز توسط ممكن است موجب بروز اين ايراد گردد 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
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  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1611  خاموش SVSالمپ   P1611  چشمكزن  SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  خطاي كد كليد .1
  . ه ديده است كليد صدم .2

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
  آيا كليد ضد سرقت سالم است ؟ .1
  آيا كليد ضد سرقت آسيب ديده است ؟ .2

  
 )و سيستم ضد سرقت ECUقطعي ارتباط بين ( خطاي ارسال كد:  P1612كد خطاي  .113

  : در مورد ايراد رخ داده  توضيح
قرار گرفته است ،  ONهنگامي كه هنوز خودرو استارت نخورده است موقعي كه سوئيچ در موقعيت 

در دفعه اول كه اين پيغام فرستاده شد  ECUپيغام مي فرستد ، اگر  ECUسيستم ضد سرقت دوبار به 
  . ن نباشد ، اين ايراد ظاهر مي گردد آقادر به دريافت 

  
  ام مداري دياگر

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1612  خاموش SVSالمپ   P1612  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
سيستم و  ECUمربوط به  71مدار بين پايه  .1

 . دچار قطعي شده است  ضد سرقت

و سيستم  ECUمربوط به  71مدار بين پايه  .2

  : دامات و تعميرات اق
و سيستم  ECUمربوط به  71مدار بين پايه  .1

 ضد سرقت 

   ECUمربوط به  71اتصال پايه  .2
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 .ضد سرقت اتصال درست ندارد

  . اتصال مناسب ندارد ECU 71پايه  .3
  

و سيستم  ECUقطعي ارتباط بين (ايموبياليزر  خطاي ارسال كد:  P1613كد خطاي  .114
 )ضد سرقت

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
قرار گرفته است ،  ONوئيچ در موقعيت هنگامي كه هنوز خودرو استارت نخورده است موقعي كه س

در دفعه اول كه اين پيغام فرستاده شد  ECUپيغام مي فرستد ، اگر  ECUسيستم ضد سرقت دوبار به 
  . قادر به دريافت آن باشد ، اما در دفعه دوم نتواند ، اين ايراد ظاهر مي گردد 

  
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : نياز تجهيزات مورد 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1613  خاموش SVS المپ  P1613  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
و سيستم  ECUمربوط به  71مدار بين پايه  .1

 . ضد سرقت دچار قطعي شده است 

و سيستم  ECUمربوط به  71مدار بين پايه  .2
 .ضد سرقت اتصال درست ندارد

  .اتصال مناسب ندارد  ECU 71پايه  .3

  : اقدامات و تعميرات 
سيستم و  ECUمربوط به  71مدار بين پايه  .1

 ضد سرقت 

   ECUمربوط به  71اتصال پايه  .2
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خرابي چيپ درون (تنظيم ترنسپوندر به درستي انجام نشده است :  P1614كد خطاي  .115

 )سيستم ضد سرقت

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
براي سيستم ضد سرقت ، عيب يابي  ECUهنگامي كه موتور روشن شد و موقعي كه مدول كنترل داخل 

ام مي دهد ، هنگامي كه خرابي چيپ در سيستم ضد سرقت تشخيص داده شد اين ايراد ظاهر مي را انج
  . گردد 
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .ايراد را بخوانيد  با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1614  خاموش SVSالمپ   P1614  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .چيپ درون كليد ضد سرقت آسيب ديده است 

  : اقدامات و تعميرات 
  سيستم ضد سرقت آسيب ديده است ؟  آيا چيپ درون

  
 )و سيستم ضد سرقت ECUقطعي ارتباط بين ( خرابي مدار المپ:  P1651كد خطاي  .116

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اندازه گيري مي  ECUتوسط مدول داخلي  SVSروشن شد ولتاژ مدار داخلي المپ هنگامي كه خودرو 

  .مقابسه مي گردد و در صورت تطابق اين ايراد ايجاد مي گردد ژ حالت معيوب اشود و اين ولتاژ با ولت
  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1ندن نتيجه خوا
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1613  خاموش SVSالمپ   P1613  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار قطعي  ECUمربوط به  11مدار بين پايه  .1

 . شده است 

اتصال بدنه شده  ECUمربوط به  11پايه مدار  .2
 .است 

اتصال به منبع  ECUمربوط به  11ر پايه مدا .3
  .تغذيه بدنه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
و  ECUمربوط به  11مدار پايه مقاومت بين  .1

  . المپ ايراد را اندازه گيري نمائيد 

و  ECUمربوط به  11مقاومت بين مدار پايه  .2
 .  بدنه را اندازه گيري نمائيد 

و  ECUه مربوط ب 11مقاومت بين مدار پايه  .3
  .  سوئيچ را اندازه گيري نمائيد 

  
  1كروز شماره مدار المپ  قطعي:  P1691كد خطاي  .117

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اندازه گيري مي شود و  ECUتوسط مدول داخلي  1كروز شمارههنگامي كه خودرو روشن شد ولتاژ مدار 

قطعي و در صورت تطابق اين ايراد ايجاد داشته باشد تطابق  قطعي مدارژ حالت ااين ولتاژ با ولتهنگامي كه 
  . مدار شده است 

  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1ه خواندن نتيج
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P1691  خاموش SVSالمپ   P1691  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار قطعي  ECUمربوط به  30پايه  متصل بهمدار 

  . شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
 1و المپ  ECUمربوط به  30 اتصال ضعيف بين  پايه

  . نشانگر كروز را بررسي نمائيد 
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  1اتصال به بدنه مدار المپ كروز شماره :  P1692كد خطاي  .118

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اندازه گيري مي شود و  ECUتوسط مدول داخلي  1هنگامي كه خودرو روشن شد ولتاژ مدار كروز شماره

لتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد و در صورت تطابق اين ايراد ايجاد قطعي هنگامي كه اين ولتاژ با و
  .مدار شده است  

  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .ه ايراد را بخوانيد با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط ب:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P1692  خاموش SVSالمپ   P1692  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
اتصال به دچار  ECUمربوط به  30مدار متصل به پايه 

 . شده است  بدنه

  

  : مات و تعميرات اقدا
 1و المپ  ECUمربوط به  30بين  پايه  عايق سيم

دچار شكستگي عايقي شده است و ممكن نشانگر كروز 
  . است با بدنه تماس پيدا كرده باشد 

  
  1مدار المپ كروز شماره  منبع تغذيهاتصال به :  P1693كد خطاي  .119

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اندازه گيري مي شود و  ECUتوسط مدول داخلي  1د ولتاژ مدار كروز شمارههنگامي كه خودرو روشن ش

هنگامي كه اين ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد و در صورت تطابق اين ايراد ايجاد قطعي 
  .مدار شده است  

  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دستگاه عيب يا: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P1693  خاموش SVSالمپ   P1693  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصال به  ECUمربوط به  30مدار متصل به پايه 

 . منبع تغذيه شده است 

  

  : اقدامات و تعميرات 
 1و المپ  ECUمربوط به  30عايق سيم بين  پايه 

نشانگر كروز دچار شكستگي عايقي شده است و ممكن 
  . است با منبع تغذيه تماس پيدا كرده باشد 

  
  2قطعي مدار المپ كروز شماره :  P1694كد خطاي  .120

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اندازه گيري مي شود و  ECUتوسط مدول داخلي  2هنگامي كه خودرو روشن شد ولتاژ مدار كروز شماره

هنگامي كه اين ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد و در صورت تطابق اين ايراد ايجاد قطعي 
  .شده است  مدار 

  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   موجود كد هاي خطاي  روشن MILالمپ 
  P1694  خاموش SVSالمپ   P1694  خاموش SVSالمپ 
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  : اقدامات و تعميرات 
دچار قطعي  ECUمربوط به  49مدار متصل به پايه 

  . شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
 2و المپ  ECUمربوط به  49اتصال ضعيف بين  پايه 

  .  نشانگر كروز را بررسي نمائيد
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 2اتصال به بدنه مدار المپ كروز شماره :  P1692كد خطاي  .121

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
اندازه گيري مي شود و  ECUتوسط مدول داخلي  2هنگامي كه خودرو روشن شد ولتاژ مدار كروز شماره

اين ايراد ايجاد قطعي  هنگامي كه اين ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد و در صورت تطابق
  .مدار شده است  

  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P1692  خاموش SVSالمپ   P1692  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصال به  ECUمربوط به  49مدار متصل به پايه 

 . بدنه شده است 

  

  : اقدامات و تعميرات 
 2و المپ  ECUمربوط به  49عايق سيم بين  پايه 

نشانگر كروز دچار شكستگي عايقي شده است و ممكن 
  . است با بدنه تماس پيدا كرده باشد 

  
  2مدار المپ كروز شماره  منبع تغذيهاتصال به :  P1693كد خطاي  .122

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
گيري مي شود و اندازه  ECUتوسط مدول داخلي  2هنگامي كه خودرو روشن شد ولتاژ مدار كروز شماره

هنگامي كه اين ولتاژ با ولتاژ حالت قطعي مدار تطابق داشته باشد و در صورت تطابق اين ايراد ايجاد قطعي 
  .مدار شده است  

  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .اده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استف:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ 
  P1696  خاموش SVSالمپ   P1696  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
دچار اتصال به  ECUمربوط به  49مدار متصل به پايه 

 . منبع تغذيه شده است 

  

  : اقدامات و تعميرات 
 2و المپ  ECUمربوط به  49عايق سيم بين  پايه 

نشانگر كروز دچار شكستگي عايقي شده است و ممكن 
  . است با منبع تغذيه تماس پيدا كرده باشد 

  
 ايراد موتور محرك دريچه گاز :  P2106كد خطاي  .123

  : رخ داده  توضيح در مورد ايراد
، عيب يابي موتور  ECUداخل عيب يابي موتور محرك پله اي در هنگامي كه خودرو روشن شد مدول 

اگر ولتاژ محرك به محدوده معيني برسد اين عيب تشخيص داده مي شود . را انجام مي دهد  ECUداخل 
.  

  
  دياگرام مداري 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  تگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار دس: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2106  شخامو SVSالمپ   P2106  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
،  66،  65،  64پايه  بهمدار هر يك از مدارات متصل به 

، اتصال گوتاه يا اتصال دچار قطعي  ECUمربوط به  67
 . شده است به منبع تغذيه 

  

  : اقدامات و تعميرات 
مربوط به  65و  64مقاومت بين مدار پايه  .1

ECU  مجموعه دريچه الكترونيكي و  4پين و
 .  را اندازه گيري نمائيد  دنه و يا منبع تغذيهب

مربوط به  67و  66مقاومت بين مدار پايه  .2
ECU  مجموعه دريچه الكترونيكي و  1و پين

  .  بدنه و يا منبع تغذيه را اندازه گيري نمائيد 
  

اتصال به ( موقعيت دريچه گاز 1سنسور ولتاژ بسيار پائين مدار :  P2122كد خطاي  .124
 ) بدنه

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
بررسي  ECUتوسط مدول كنترل مدار  موقعيت دريچه گاز 1سنسور مدار پس از روشن شدن موتور ولتاژ 

 1سنسور اين نشان دهنده آن است كه مدار  آن از مقدار مشخصي كمتر باشدمي گردد و اگر ولتاژ 
  . و معيوب گشته استشده  كاهش شديد ولتاژ و ايراددچار  موقعيت دريچه گاز

  
  دياگرام مداري 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2122  خاموش SVSالمپ   P2122  روشن SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 36و پايه  ECUمربوط به  16مدار بين پايه  .1

  . شده است  يدچار اتصال
دچار اتصال  ECUمربوط به  16مدار بين پايه  .2

  .به زمين شده است 

  :  اقدامات و تعميرات
و پايه  ECUمربوط به  16مقاومت بين پايه  .1

  .را اندازه گيري نمائيد  36
و بدنه را  ECUمربوط به  16مقاومت بين پايه  .2

  .اندازه گيري نمائيد 
  

اتصال به (موقعيت دريچه گاز  1مدار سنسور  بااليولتاژ بسيار :  P2123كد خطاي  .125
 ) منبع تغذيه

   :توضيح در مورد ايراد رخ داده      
بررسي  ECUتوسط مدول كنترل مدار  موقعيت دريچه گاز 1مدار سنسور پس از روشن شدن موتور ولتاژ 

 1سنسور مي گردد و اگر ولتاژ آن از مقدار مشخصي بيشتر باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار 
  .دچار افزايش شديد ولتاژ و ايراد شده و معيوب گشته است  موقعيت دريچه گاز

  
  مداري  دياگرام
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2123  خاموش SVSالمپ   P2123  روشن SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 33و پايه  ECUمربوط به  16مدار بين پايه  .1

  . دچار اتصالي شده است 
دچار اتصال  ECUمربوط به  16مدار بين پايه  .2

  .به منبع تغذيه شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
و پايه  ECUمربوط به  16مقاومت بين پايه  .1

  .را اندازه گيري نمائيد  33
و منبع  ECUمربوط به  16مقاومت بين پايه  .2

  .تغذيه را اندازه گيري نمائيد 
  

اتصال به (موقعيت دريچه گاز  2ولتاژ بسيار پائين مدار سنسور :  P2127كد خطاي  .126
 ) بدنه

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
بررسي  ECUتوسط مدول كنترل مدار  موقعيت دريچه گاز 2مدار سنسور ر ولتاژ پس از روشن شدن موتو

 2سنسور مي گردد و اگر ولتاژ آن از مقدار مشخصي كمتر باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار 
  .دچار كاهش شديد ولتاژ و ايراد شده و معيوب گشته است  موقعيت دريچه گاز

  
  دياگرام مداري 
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  : يابي ايراد راهنماي عيب 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2127  خاموش SVSالمپ   P2127  روشن SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 35و پايه  ECUمربوط به  40مدار بين پايه  .1

  . دچار اتصالي شده است 
دچار اتصال  ECUمربوط به  40مدار بين پايه  .2

  .به زمين شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
و پايه  ECUمربوط به  40مقاومت بين پايه  .1

  .دازه گيري نمائيد را ان 35
و بدنه را  ECUمربوط به  40مقاومت بين پايه  .2

  .اندازه گيري نمائيد 
اتصال به (موقعيت دريچه گاز  2مدار سنسور  بااليولتاژ بسيار :  P2128كد خطاي  .127

 ) منبع تغذيه

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
بررسي  ECUتوسط مدول كنترل مدار  چه گازموقعيت دري 2مدار سنسور پس از روشن شدن موتور ولتاژ 

 2سنسور مي گردد و اگر ولتاژ آن از مقدار مشخصي بيشتر باشد اين نشان دهنده آن است كه مدار 
  .دچار افزايش شديد ولتاژ و ايراد شده و معيوب گشته است  موقعيت دريچه گاز

  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار :  تجهيزات مورد نياز
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2128  خاموش SVSالمپ   P2128  روشن SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 32و پايه  ECUمربوط به  40مدار بين پايه  .1

  . دچار اتصالي شده است 
دچار اتصال  ECUمربوط به  40مدار بين پايه  .2

  : اقدامات و تعميرات 
و پايه  ECUمربوط به  40مقاومت بين پايه  .1

  .را اندازه گيري نمائيد  32
و منبع  ECUمربوط به  40بين پايه  مقاومت .2
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  .تغذيه را اندازه گيري نمائيد   .به منبع تغذيه شده است 
 مدار سنسور  موقعيت دريچه گاز  ايراد :  P2138كد خطاي  .128

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
 ECUتوسط مدول كنترل مدار  موقعيت دريچه گاز 2/  1مدار سنسور پس از روشن شدن موتور ، ولتاژ 

اگر ولتاژ آن از محدوده مشخص شده ولتاژ خارج باشد اين نشان دهنده آن است كه  بررسي مي گردد و
  .دچار ايراد گشته است  موقعيت دريچه گاز سنسور مدار 

  
  دياگرام مداري 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 
  .ه از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با استفاد:  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2138  خاموش SVSالمپ   P2138  روشن SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
 2ه و پاي ECUمربوط به  33مدار بين پايه  .1

  . مجموعه دريچه گاز دچار اتصالي شده است 
 6و پايه  ECUمربوط به  40مدار بين پايه  .2

مجموعه دريچه گاز دچار اتصال به منبع تغذيه 
  .شده است 

  : اقدامات و تعميرات 
 2و پايه  ECUمربوط به  33مقاومت بين پايه  .1

  .را اندازه گيري نمائيد 
 6ايه و پ ECUمربوط به  40مقاومت بين پايه  .2

  .مجموعه دريچه گاز را اندازه گيري نمائيد 
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 .شده است  بيشترهوا از محدوده كنترل حلقه بسته / نسبت سوخت :  P2177كد خطاي  .129
 )بار متوسط(

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
نسبت  بايد NOXو  HC  ،COدر مورد  در شرايط بهينه ، بازده اطالعات جمع شده از مبدل كاتاليستي

اگر قطعات ساخته شده دقيق نباشند يا در سوخت مواد جامد و . باقي بماند  1/14.7سوخت و هوا در 
رسوبات وجود داشته باشد در لوله هاي هواي ورودي و سيستم اگزوز نشتي وجود داشته باشد ، تمام اين 

خلوط سوخت و هوا ممي گردد و درنتيجه  1:14.7عوامل موجب انحراف مقدار نسبت سوخت و هوا از 
  . رقيق مي گردد كه يا باعث افزايش آاليندگي موتور يا كاهش بازده و قدرت موتور مي گردد 

سيستم كنترل موتور بايد قادر باشد ميزان پاشش سوخت را بر طبق درجه و مشخصات نسبت سوخت به 
  . هوا تصحيح نمايد 

. م و انحراف در بار متوسط تقسيم مي گردد انحراف در نسبت سوخت و هوا به دو قسم انحراف در بار ك
هنگامي كه بار متوسط به باالتر از محدوده تعيين شده برسد سيستم مشخص مي نمايد كه مخلوط گاز 

رقيق بودن مخلوط سوخت و هوا باعث مي شود كه سيستم ميزان تزريق سوخت را به (. رقيق شده است 
  )بيشترين حد خود افزايش دهد 

  : ابي ايراد راهنماي عيب ي
  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2177  اموشخ SVSالمپ   P2177  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  . انژكتور گرفتگي دارد و بايد تميز گردد  .1
سيستم ورودي هوا و خروجي گاز دچار نشتي  .2

  . گشته است 
آلودگي ، رسوب و مواد خارجي در سيستم  .3

ورودي هوا پشت سوپاپ ورودي جمع شده 
 .است 

  وجود مشكل در قطعات موتور .4

  : اقدامات و تعميرات 
راد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام اي

 :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
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 .هوا از محدوده كنترل حلقه بسته كمتر شده است / نسبت سوخت :  P2178كد خطاي  .130
 )بار متوسط(

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
بايد نسبت  NOXو  HC  ،COدر مورد  يدر شرايط بهينه ، بازده اطالعات جمع شده از مبدل كاتاليست

اگر قطعات ساخته شده دقيق نباشند يا در سوخت مواد جامد و . باقي بماند  1/14.7سوخت و هوا در 
رسوبات وجود داشته باشد در لوله هاي هواي ورودي و سيستم اگزوز نشتي وجود داشته باشد ، تمام اين 

خلوط سوخت و هوا ممي گردد و درنتيجه  1:14.7ز عوامل موجب انحراف مقدار نسبت سوخت و هوا ا
  . غني مي گردد كه يا باعث افزايش آاليندگي موتور يا كاهش بازده و قدرت موتور مي گردد 

سيستم كنترل موتور بايد قادر باشد ميزان پاشش سوخت را بر طبق درجه و مشخصات نسبت سوخت به 
  . هوا تصحيح نمايد 

. ا به دو قسم انحراف در بار كم و انحراف در بار متوسط تقسيم مي گردد انحراف در نسبت سوخت و هو
هنگامي كه بار متوسط به كمتر از محدوده تعيين شده برسد سيستم مشخص مي نمايد كه مخلوط گاز 

رقيق بودن مخلوط سوخت و هوا باعث مي شود كه سيستم ميزان تزريق سوخت را به (. غليظ شده است 
  )دهد  هشكاحد خود  كمترين

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2178  خاموش SVSالمپ   P2178  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
آلودگي ، رسوب و مواد خارجي در سيستم  .1

ورودي هوا پشت سوپاپ ورودي جمع شده 
 .است 

 نشتي هوا در ورودي هوا  .2

 افزايش فاصله سوپاپ .3

 وجود مشكل در قطعات موتور .4

  .فشار سوخت بسيار زياد است  .5

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي سرانجام 

  .مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
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 .هوا از محدوده كنترل حلقه بسته بيشتر شده است / نسبت سوخت :  P2187كد خطاي  .131
 )بار كم(

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
بايد نسبت  NOXو  HC  ،COر مورد د در شرايط بهينه ، بازده اطالعات جمع شده از مبدل كاتاليستي

اگر قطعات ساخته شده دقيق نباشند يا در سوخت مواد جامد و . باقي بماند  1/14.7سوخت و هوا در 
رسوبات وجود داشته باشد در لوله هاي هواي ورودي و سيستم اگزوز نشتي وجود داشته باشد ، تمام اين 

خلوط سوخت و هوا رقيق ممي گردد و درنتيجه  1:14.7عوامل موجب انحراف مقدار نسبت سوخت و هوا از 
  . مي گردد كه يا باعث افزايش آاليندگي موتور يا كاهش بازده و قدرت موتور مي گردد 

سيستم كنترل موتور بايد قادر باشد ميزان پاشش سوخت را بر طبق درجه و مشخصات نسبت سوخت به 
  . هوا تصحيح نمايد 

. به دو قسم انحراف در بار كم و انحراف در بار متوسط تقسيم مي گردد انحراف در نسبت سوخت و هوا 
هنگامي كه بار متوسط به باالتر از محدوده تعيين شده برسد سيستم مشخص مي نمايد كه مخلوط گاز 

رقيق بودن مخلوط سوخت و هوا باعث مي شود كه سيستم ميزان تزريق سوخت را به (. رقيق شده است 
  )فزايش دهد بيشترين حد خود ا

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2187  خاموش SVSالمپ   P2187  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  . انژكتور گرفتگي دارد و بايد تميز گردد  .1
سيستم ورودي هوا و خروجي گاز دچار نشتي  .2

  . گشته است 
آلودگي ، رسوب و مواد خارجي در سيستم  .3

ورودي هوا پشت سوپاپ ورودي جمع شده 
 .است 

  وجود مشكل در قطعات موتور .4

  : ت و تعميرات اقداما
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

 :  مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
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 .هوا از محدوده كنترل حلقه بسته كمتر شده است / نسبت سوخت :  P2188كد خطاي  .132
 )بار كم(

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده      
بايد نسبت  NOXو  HC  ،COدر مورد  ع شده از مبدل كاتاليستيدر شرايط بهينه ، بازده اطالعات جم

اگر قطعات ساخته شده دقيق نباشند يا در سوخت مواد جامد و . باقي بماند  1/14.7سوخت و هوا در 
رسوبات وجود داشته باشد در لوله هاي هواي ورودي و سيستم اگزوز نشتي وجود داشته باشد ، تمام اين 

خلوط سوخت و هوا ممي گردد و درنتيجه  1:14.7قدار نسبت سوخت و هوا از عوامل موجب انحراف م
  . غني مي گردد كه يا باعث افزايش آاليندگي موتور يا كاهش بازده و قدرت موتور مي گردد 

سيستم كنترل موتور بايد قادر باشد ميزان پاشش سوخت را بر طبق درجه و مشخصات نسبت سوخت به 
  . هوا تصحيح نمايد 

. حراف در نسبت سوخت و هوا به دو قسم انحراف در بار كم و انحراف در بار متوسط تقسيم مي گردد ان
هنگامي كه بار متوسط به كمتر از محدوده تعيين شده برسد سيستم مشخص مي نمايد كه مخلوط گاز 

را به رقيق بودن مخلوط سوخت و هوا باعث مي شود كه سيستم ميزان تزريق سوخت (. غليظ شده است 
  )دهد  كاهشحد خود  كمترين

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  دستگاه عيب ياب : تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  خطاي موجود كد هاي  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2188  خاموش SVSالمپ   P2188  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
آلودگي ، رسوب و مواد خارجي در انژكتور و  .1

 نياز به تميز كردن آن 

 نشتي هوا در ورودي هوا  .2

 افزايش فاصله سوپاپ .3

 وجود مشكل در قطعات موتور .4

  .فشار سوخت بسيار زياد است  .5

  : اقدامات و تعميرات 
سرانجام ايراد بر طرف نشد و ممكن است ايراد تصادفي 

  .مورد زير را بررسي نمائيد . باشد 
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باالتر بودن مقادير از محدوده ( سنسور اكسيژن بااليي فرسودگي:  P2195كد خطاي  .133

 )مجاز

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
. ي و رقيق در حال تغيير است در شرايط عادي نسبت هوا و سوخت در مخلوط احتراقي بين حالت غن

با گذشت . بنابراين سيگنال سنسور اكسيژن دائما يك تغييري را در مقدار دامنه ولتاژ خود ايجاد مي نمايد 
زمان و فرسوده شدن سنسور اكسيژن ، حسلسيت ان در برابرمخلوط گاز احتراقي كاهش مي يابد و باعث 

ميانگين سيگنال را با توجه به الگوريتم مربوطه  ECU. هسته شدن چرخه نوسان سنسور مي گردد آ
 محدوده مجازمحاسبه مي نمايد و تشخيص مي دهد كه سنسور فرسوده شده و مشخص مي نمايد كه از 

  .باالتر مي باشد 
 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقشه مدار : تجهيزات مورد نياز 

  .ستفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد با ا:  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2195  خاموش SVSالمپ   P2195  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .ه تعويض دارد سنسور فرسوده شده است و نياز ب

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

 .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 

  
تر بودن مقادير از پائين (فرسودگي سنسور اكسيژن بااليي :  P2196كد خطاي  .134

 )محدوده مجاز

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
. سوخت در مخلوط احتراقي بين حالت غني و رقيق در حال تغيير است در شرايط عادي نسبت هوا و 

با گذشت . بنابراين سيگنال سنسور اكسيژن دائما يك تغييري را در مقدار دامنه ولتاژ خود ايجاد مي نمايد 
ن در برابرمخلوط گاز احتراقي كاهش مي يابد و باعث آزمان و فرسوده شدن سنسور اكسيژن ، حسلسيت 

ميانگين سيگنال را با توجه به الگوريتم مربوطه  ECU. ن چرخه نوسان سنسور مي گردد آهسته شد
محاسبه مي نمايد و تشخيص مي دهد كه سنسور فرسوده شده و مشخص مي نمايد كه از محدوده مجاز 

  .پائين تر مي باشد 
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  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ديجيتال ، نقشه مدار  دستگاه عيب ياب ، مولتي متر: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2196  خاموش SVSالمپ   P2196  خاموش SVSالمپ 

  : رات اقدامات و تعمي
  .سنسور فرسوده شده است و نياز به تعويض دارد 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

 .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 

  
 )رقيق بودن مخلوط سوخت( پائينيفرسودگي سنسور اكسيژن :  P2270كد خطاي  .135

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
. رايط عادي نسبت هوا و سوخت در مخلوط احتراقي بين حالت غني و رقيق در حال تغيير است در ش

بنابراين سيگنال سنسور اكسيژن دائما يك تغييري را در مقدار دامنه ولتاژ خود حول يك نقطه خاص  
اگر . ايد نم غليظند سيستم بايد سوخت را كحركت  رقيقاگر نقطه كنترل به سمت نقطه . ايجاد مي نمايد 

بماند  رقيقسيگنال سنسور مزبور در جهت خاصي حركت نمايد و براي مدت معيني در نقطه بسيار 
 . را نشان مي دهد  رقيقسيستم تعيين مي كند كه سنسور اكسيژن اين ايراد را دارد كه حالت 

  : راهنماي عيب يابي ايراد 
  ال ، نقشه مدار دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيت: تجهيزات مورد نياز 

  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 
   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 

  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2270  خاموش SVSالمپ   P2270  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .سنسور فرسوده شده است و نياز به تعويض دارد 

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

 .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 
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 )غني بودن مخلوط سوخت( پائينيفرسودگي سنسور اكسيژن :  P2271كد خطاي  .136

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
. عادي نسبت هوا و سوخت در مخلوط احتراقي بين حالت غني و رقيق در حال تغيير است در شرايط 

 حول يك نقطه خاص  بنابراين سيگنال سنسور اكسيژن دائما يك تغييري را در مقدار دامنه ولتاژ خود
اگر . اگر نقطه كنترل به سمت نقطه غني حركت گند سيستم بايد سوخت را رقيق نمايد . ايجاد مي نمايد 

سيگنال سنسور مزبور در جهت خاصي حركت نمايد و براي مدت معيني در نقطه بسيار غني بماند سيستم 
  .تعيين مي كند كه سنسور اكسيژن اين ايراد را دارد كه حالت غني را نشان مي دهد 

  
  : راهنماي عيب يابي ايراد 

  ه مدار دستگاه عيب ياب ، مولتي متر ديجيتال ، نقش: تجهيزات مورد نياز 
  .با استفاده از دستگاه عيب يابي اطالعات مربوط به ايراد را بخوانيد :  1مرحله 

   2نتيجه خواندن   1نتيجه خواندن 
  كد هاي خطاي موجود  خاموش MILالمپ   كد هاي خطاي موجود  روشن MILالمپ 
  P2271  خاموش SVSالمپ   P2271  خاموش SVSالمپ 

  : اقدامات و تعميرات 
  .رسوده شده است و نياز به تعويض دارد سنسور ف

  : اقدامات و تعميرات 
ايراد به صورت كامل مرتفع نشده است لطفا منتظر 

 .بمانيد تا عيب يابي به اتمام برسد 

  
    CANعيب يايب مربوط به شبكه :  U0001كد خطاي  .137

  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 
  . كه ، اتصال به بدنه و اتصال به منبع تغذيه مي باشد شامل قطعي شب Canايرادات سخت افزاري شبكه 

     TCUو مدول كنترل  ECUقطع شبكه بين :  U0001كد خطاي  .138
  : توضيح در مورد ايراد رخ داده 

  . سيگنال را دريافت نمي نمايد و خطا را گزارش مي دهد  TCUاز  ECUپس از وصل منبع تغذيه 
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III. ستم روند عيب يابي ، بررسي و تعميرات سيM7  بر اساس نشانه هاي ايراد 

  . قبل از انجام هر گونه عيب يابي بر روي هر نشانه عيبي ، ابتدا موارد و بررسي هاي زير را انجام دهيد 
 .بررسي نمائيد كه آيا المپ عيب خودرو درست و طبيعي كار مي نمايد  .1

 . د ثبت شده اي موجود نباشد با استفاده از دستگاه عيب يابي به بررسي بپردازيد تا اطالعات ايرا .2

 .در برگه اظهارات راننده بررسي نمائيد و موارد حاد را جدا نمائيد  .3

شرايط نگهداري خودرو ، فشارسيلندر ، تايمينگ جرقه زني مكانيكي ، وضعيت سوخت و بقيه فاكتورهايي  .4
 .كه در روند بررسي و نگهداري سيستم تاثير مي گذارد را ناديده نگيريد 

5. ECU تعويض نموده و تست را انجام دهيد  را. 

بوده است اما اگر همچنان ايرادات  ECUدر اين زمان اگر عالئم عيب ها و ايرادات مرتفع شدند پس ايراد از 
نبوده است و با آن مجددا مراحل عيب  ECUتعويضي قبلي استفاده نمائيد چون ايراد از  ECUوجود دارند از 

  . يابي را تكرار نمائيد 
 چرخش موتور يا چرخش آهسته موتور در هنگام استارت عدم .1

 .موتور استارت مي خورد اما روشن نمي شود  .2

 . موتور در حالتيكه گرم است به سختي استارت مي خورد  .3

 . در حالتيكه سرد است به سختي استارت مي خورد  ورموت .4

 .گردد  موتور هميشه و با توجه به دور مناسب در هنگام استارت به سختي روشن مي .5

 .رام ناپايدار بوده و نوسان دور دارد روشن مي شود اما هميشه در دور آر ورموت .6

  .موتور روشن مي شود اما در دور آرام و تا هنگام گرم شدن ناپايدار بوده و نوسان دور دارد  .7
  .موتور روشن مي شود اما در دور آرام و پس از هنگام گرم شدن ناپايدار بوده و نوسان دور دارد  .8
در دور آرام بد كار مي كند يا خاموش مي ) مانند كولر(موتور روشن مي شود اما در هنگام اضافه بار  .9

  .شود 
 .موتور روشن مي شود اما دور آرام باالتر از حد طبيعي دارد  .10

 . هنگام گاز دادن گردش آرام دارد يا خاموش مي شود  .11

 . هنگام گاز دادن و شتابگيري ، شتاب مناسب را ندارد  .12

  . به سختي گاز مي خورد و به سختي شتاب مي گيرد  .13
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 عدم چرخش موتور يا چرخش آهسته موتور در هنگام استارت .1

  ايراد مكانيكي موتور. 4دسته سيم يا سوئيچ . 3موتور استارت . 2باتري .1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره

ولتي متر ولتاز بين دو ترمينال باتري را بررسي نمائيد كه آيا با استفاده از م 1
  ولت است يا نه ؟ 12هنگامي كه موتور استارت مي خورد در محدوده 

  به مرحله بعد برويد  بله
  باتري را تعويض نمائيد  خير

سوئيچ را در حالت استارت نگه داريد و با مولتي متر ولتاژ را اندازه گيري  2
  ولت است يا نه ؟  12التر از نمائيد كه با

  به مرحله بعد برويد  بله
دسته سيم بايد تعويض يا   خير

  . تعمير گردد 
قبل از هر . موتور استارت را باز نموده و مراحل كاري آن را بررسي نمائيد  3

چيز بررسي نمائيد كه دچار قطعي مدار يا گير كردن به خاطر روغنكاري 
  .نادرست نشده باشد 

وتور استارت بايد تعويض م  بله
  .يا تعمير گردد 

  به مرحله بعد برويد  خير
رد ممكن است به خاطر روغن نامناسب موتور يا ااگر ايراد در زمستان وجود د 4

  .گيربكس باشد كه منجر به افزايش مقاومت موتور استارت شده است 
روغن را تعويض نموده و از   بله

روغن با درجه گرانوي 
  . ده نمائيد درست استفا

  به مرحله بعد برويد  خير
كه آيا مقاومت داخلي موتور بيش از حد است يا نه ؟ كه  يدبررسي نمائ 5

  .موجب عدم چرخش يا تنبلي چرخش موتور استارت شده است 
مقاومت داخلي موتور را   بله

بررسي نموده و آن را تعمير 
  .نمايئد 

مراحل ذكر شده در باال را   خير
  .مائيد تكرا ن
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 .موتور استارت مي خورد اما روشن نمي شود  .2

كوئل . 4 سنسور دور موتور. 3 پمپ بنزين ايراد دارد. 2 باك خالي است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  قطعات مكانيكي موتور . 5جرقه 

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
عقربه را در ابتداي ورودي ريل  .عقربه فشار سنج سوخت را متصل نمائيد  1

موتور را استارت بزنيد و بررسي نمائيد كه فشار . سوخت نصب نمائيد 
  . كيلو پاسكال باشد  400سوخت بايد در شرايط دور آرام 

 450لوله خالء را از رگوالتور فشار سوخت برداريد بايد فشار سوخت 
  . كيلوپاسكال باشد 

  به مرحله بعد برويد  بله
سيستم سوخت بايد بررسي   خير

  . و تعمير گردد 

سيستم پاشش و داده هاي دور موتور را  يببا استفاده از دستگاه عيب يا 2
موتور را استارت بزنيد و مشاهده نمائيد كه آيا داده هاي  . بررسي نمائيد 

  مربوط به دور موتور موجود است يا نه ؟ 

  به مرحله بعد برويد  بله
بوط به مردسته سيم   خير

سنسور دور موتور بايد 
  . گردد يا تعويض تعمير 

ميليمتري بدنه  5سيم واير يكي از سيلندرها را بيرون كشيده و آن را در  3
ن با رنگ آبي و سفيد در بررسي نمائيد كه آيا جرقه زني آ  موتور نگه داريد

  ولتاژ باال وجود دارد يا نه ؟  

  به مرحله بعد برويد  بله
م جرقه زني بايد سيست  خير

  .بررسي و تعمير گردد 
ر سيلندر در هر يك از اوضعيت فشار سيلندرها را بررسي نمائيد كه آيا فش 4

  . آنها كمبود و مشكل نداشته باشد 
عيب مكانيكي موتور بايد   بله

  . رفع گردد 
  به مرحله بعد برويد  خير

رسي نمائيد كه آيا آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بر 5
  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 

و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 
  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم هاي مسير بايد   خير
بررسي ، تعمير يا تعويض 

  . گردند
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  .موتور در حالتيكه گرم است به سختي استارت مي خورد  .3

لوله . 4موتور  دماي آبسنسور . 3پمپ بنزين . 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  كوئل جرقه . 5خالء رگوالتور سوخت 

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
ي ورودي ريل عقربه را در ابتدا. متصل نمائيد ا عقربه فشار سنج سوخت ر 1

موتور را استارت بزنيد و بررسي نمائيد كه فشار . سوخت نصب نمائيد 
  . كيلو پاسكال باشد  400سوخت بايد در شرايط دور آرام 

 450لوله خالء را از رگوالتور فشار سوخت برداريد بايد فشار سوخت 
  . كيلوپاسكال باشد 

  .د برويد به مرحله بع  بله
سيستم سوخت بايد بررسي   خير

  . و تعمير گردد 

ميليمتري بدنه  5سيم واير يكي از سيلندرها را بيرون كشيده و آن را در  2
ن با رنگ آبي و سفيد در آموتور نگه داريد  بررسي نمائيد كه آيا جرقه زني 

  ولتاژ باال وجود دارد يا نه ؟  

  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم جرقه زني بايد   رخي

  .بررسي و تعمير گردد 
كانكتور سنسور دماي مايع خنك كننده را بيرون بكشيد و ببينيد كه موتور  3

اهمي به دو سر  300يا يك مقاومت (با موفقيت روشن مي شود يا نه ؟ 
كانكتور آن وصل نمائيد و يا يك سنسور سالم به دو سر كانكتور ان وصل 

  كه موتور با موفقيت روشن مي شود يا نه ؟نمائيد و ببينيد 

سنسور  بهسيم هاي مربوط   بله
بايد تعمير يا تعويض گردند 

.  
  . به مرحله بعد برويد   خير

سي نمائيد كه آيا لوله خالء رگوالتور فشار سوخت دچار گرفتگي با نشتي ربر 4
  .  نشده باشد 

بايد تعمير يا تعويض گردند   بله
.  

  .بعد برويد  به مرحله  خير
سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  5

  .نداشه باشد 
  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  6
  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 

و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 
  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم هاي مسير بايد   خير
بررسي ، تعمير يا تعويض 

  .گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 . ورد موتور در حالتيكه سرد است به سختي استارت مي خ .4

. 4موتور  دماي آبسنسور . 3پمپ بنزين . 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  ايراد مكانيكي موتور. 7دريچه گاز . 6كوئل جرقه . 5انژكتور سوخت 

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
ر ابتداي ورودي ريل عقربه را د. عقربه فشار سنج سوخت را متصل نمائيد  1

موتور را استارت بزنيد و بررسي نمائيد كه فشار . سوخت نصب نمائيد 
  . كيلو پاسكال باشد  400سوخت بايد در شرايط دور آرام 

 450لوله خالء را از رگوالتور فشار سوخت برداريد بايد فشار سوخت 
  . كيلوپاسكال باشد 

  .به مرحله بعد برويد   بله
ت بايد بررسي سيستم سوخ  خير

  . و تعمير گردد 

ميليمتري بدنه  5سيم واير يكي از سيلندرها را بيرون كشيده و آن را در  2
موتور نگه داريد  بررسي نمائيد كه آيا جرقه زني ان با رنگ آبي و سفيد در 

  ولتاژ باال وجود دارد يا نه ؟  

  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم جرقه زني بايد   خير

  .ي و تعمير گردد بررس
كانكتور سنسور دماي مايع خنك كننده را بيرون بكشيد و ببينيد كه موتور  3

اهمي به دو سر  300يا يك مقاومت (با موفقيت روشن مي شود يا نه ؟ 
كانكتور آن وصل نمائيد و يا يك سنسور سالم به دو سر كانكتور ان وصل 

  شود يا نه ؟ نمائيد و ببينيد كه موتور با موفقيت روشن مي

سنسور  بهسيم هاي مربوط   بله
بايد تعمير يا تعويض گردند 

.  
  . به مرحله بعد برويد   خير

پدال گاز را فشار دهيد و مشاهد نمائيد كه آيا موتور به راحتي روشن مي  4
  گردد ؟

  .دريچه گاز بايد تميز گردد  بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي  انژكتور را پياده سازي 5
  . د كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد ينمائ

  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  6
  .نداشه باشد 

  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

ر سيلندر در هر يك از اوضعيت فشار سيلندرها را بررسي نمائيد كه آيا فش 7
  . آنها كمبود و مشكل نداشته باشد 

عيب مكانيكي موتور بايد   بله
  . رفع گردد 

  به مرحله بعد برويد  خير
يد كه آيا آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائ 8

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم هاي مسير بايد   خير
بررسي ، تعمير يا تعويض 

  .گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 .وتور هميشه و با توجه به دور مناسب در هنگام استارت به سختي روشن مي گردد م .5

. 4موتور  دماي آبسنسور . 3پمپ بنزين . 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  ايراد مكانيكي موتور. 7دريچه گاز . 6كوئل جرقه . 5انژكتور سوخت 

  اقدام اصالحي  ستنتيجه ت بررسي عملي شماره
بررسي نمائيد كه آيا فيلتر هوا گرفتگي دارد يا نه ؟ و يا در مسير ورودي هوا  1

  نشتي وجود دارد يا نه ؟
ورودي هوا بايد بررسي و   بله

  .تعمير گردد 
  .به مرحله بعد برويد   خير

ي ورودي ريل عقربه را در ابتدا. متصل نمائيد عقربه فشار سنج سوخت را  2
موتور را استارت بزنيد و بررسي نمائيد كه فشار . نصب نمائيد  سوخت

  . كيلو پاسكال باشد  400سوخت بايد در شرايط دور آرام 
 450لوله خالء را از رگوالتور فشار سوخت برداريد بايد فشار سوخت 

  . كيلوپاسكال باشد 

  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم سوخت بايد   خير

  . ردد برررسي و تعمير گ

ميليمتري بدنه  5سيم واير يكي از سيلندرها را بيرون كشيده و آن را در  3
موتور نگه داريد  بررسي نمائيد كه آيا جرقه زني ان با رنگ آبي و سفيد در 

  ولتاژ باال وجود دارد يا نه ؟  

  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم جرقه زني بايد   خير

  .بررسي و تعمير گردد 
ع ها را بررسي نمائيد كه آيا مدل و فاصله بين الكترودهاي آن مناسب شم 4

  است يا نه ؟ 
  .به مرحله بعد برويد   بله
بايد تنظيم يا تعويض   خير

  .گردند 
كانكتور سنسور دماي مايع خنك كننده را بيرون بكشيد و ببينيد كه موتور  5

يد و ببينيد كه موتور با با موفقيت روشن مي شود يا نه ؟ موتور را استارت بزن
  موفقيت روشن مي شود يا نه ؟

سيم هاي مربوط به سنسور   بله
بايد تعمير يا تعويض گردند 

.  
  . به مرحله بعد برويد   خير

پدال گاز را فشار دهيد و مشاهد نمائيد كه آيا موتور به راحتي روشن مي  6
  گردد ؟

  .دريچه گاز بايد تميز گردد  بله
  .ه بعد برويد به مرحل  خير

انژكتور را پياده سازي نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي  7
  . نمايئد كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد 

  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  8
  .داشه باشد ن

  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

وضعيت فشار سيلندرها را بررسي نمائيد كه آيا فاشر سيلندر در هر يك از  9
  . آنها كمبود و مشكل نداشته باشد 

عيب مكانيكي موتور بايد   بله
  . رفع گردد 

  به مرحله بعد برويد  خير
يا ترتيب جرقه زني و زمان بندي جرقه زني موتور يا بررسي نمائيد كه آ 10

  مشخصات تطابق دارد يا نه ؟ 
  به مرحله بعد برويد  بله
زمان بندي جرقه بايد   خير

  .بررسي و تنظيم گردد 
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  11

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  .يا تعويض گردند   مناسب است يا نه ؟  61
 .ن دور دارد موتور روشن مي شود اما هميشه در دور آرام ناپايدار بوده و نوسا .6

مسير هواي . 5دريچه گاز . 4 شمع. 3 انژكتور. 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  ايراد مكانيكي موتور. 8شمع . 7جرقه  زمان بندي. 6ورودي 
  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره

نه ؟ و يا در مسير ورودي هوا  بررسي نمائيد كه آيا فيلتر هوا گرفتگي دارد يا 1
  نشتي وجود دارد يا نه ؟

ورودي هوا بايد بررسي و   بله
  .تعمير گردد 

  .به مرحله بعد برويد   خير
 .بايد تعمير و تعويض گردد   بله  بررسي نمائيد كه آيا دريچجه گاز گرفتگي دارد يا نه ؟  2

  .به مرحله بعد برويد   خير
يد كه آيا مدل و فاصله بين الكترودهاي آن مناسب شمع ها را بررسي نمائ 3

  است يا نه ؟ 
  .به مرحله بعد برويد   بله
بايد تنظيم يا تعويض   خير

  .گردند 
بررسي نمائيد كه آيا دريچه گاز دچاره دوده و كربن گرفتگي شده است يا نه  4

  ؟
  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

پياده سازي نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي انژكتور را  5
  . نمايئد كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد 

  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  6
  .نداشه باشد 

  .ض نمائيد سوخت را تعوي  بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

وضعيت فشار سيلندرها را بررسي نمائيد كه آيا فشار سيلندر در هر يك از  7
  . آنها كمبود و مشكل نداشته باشد 

عيب مكانيكي موتور بايد   بله
  . رفع گردد 

  به مرحله بعد برويد  خير
جرقه زني موتور يا  بررسي نمائيد كه آيا ترتيب جرقه زني و زمان بندي 8

  مشخصات تطابق دارد يا نه ؟ 
  به مرحله بعد برويد  بله
زمان بندي جرقه بايد   خير

  .بررسي و تنظيم گردد 
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  9

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79كه آيا بدنه پايه هاي بررسي نمائيد 

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  .موتور روشن مي شود اما در دور آرام و تا هنگام گرم شدن ناپايدار بوده و نوسان دور دارد  .7

مسير هواي . 5دريچه گاز . 4 شمع. 3 انژكتور. 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: واردي كه معموال ايراد دارند م
  ايراد مكانيكي موتور. 8شمع . 7جرقه  زمان بندي. 6ورودي 
  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره

مسير ورودي هوا بررسي نمائيد كه آيا فيلتر هوا گرفتگي دارد يا نه ؟ و يا در  1
  نشتي وجود دارد يا نه ؟

ورودي هوا بايد بررسي و   بله
  .تعمير گردد 

  .به مرحله بعد برويد   خير
شمع ها را بررسي نمائيد كه آيا مدل و فاصله بين الكترودهاي آن مناسب  2

  است يا نه ؟ 
  .به مرحله بعد برويد   بله
بايد تنظيم يا تعويض   خير

  .گردند 
نمائيد كه آيا دريچه گاز دچاره دوده و كربن گرفتگي شده است يا نه  بررسي 3

  ؟
  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

كانكتور سنسور دماي مايع خنك كننده را بيرون بكشيد و ببينيد كه موتور  4
ا با موفقيت روشن مي شود يا نه ؟ موتور را استارت بزنيد و ببينيد كه موتور ب

  موفقيت روشن مي شود يا نه ؟

سيم هاي مربوط به سنسور   بله
بايد تعمير يا تعويض گردند 

.  
  . به مرحله بعد برويد   خير

انژكتور را پياده سازي نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي  5
نمايئد كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد و پاشش انژكتور روان و به خوبي 

  .مي گيرد انجام 

  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  6
  .نداشه باشد 

  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

شار سيلندر در هر يك از وضعيت فشار سيلندرها را بررسي نمائيد كه آيا ف 7
  . آنها كمبود و مشكل نداشته باشد 

عيب مكانيكي موتور بايد   بله
  . رفع گردد 

  به مرحله بعد برويد  خير
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  8

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79ئيد كه آيا بدنه پايه هاي بررسي نما

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  .ارد موتور روشن مي شود اما در دور آرام و پس از هنگام گرم شدن ناپايدار بوده و نوسان دور د .8

دريچه . 4 شمع. 3 سنسور دماي مايع خنك كننده. 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  ايراد مكانيكي موتور. 6مسير هواي ورودي . 5گاز 

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
مسير ورودي هوا بررسي نمائيد كه آيا فيلتر هوا گرفتگي دارد يا نه ؟ و يا در  1

  نشتي وجود دارد يا نه ؟
ورودي هوا بايد بررسي و   بله

  .تعمير گردد 
  .به مرحله بعد برويد   خير

شمع ها را بررسي نمائيد كه آيا مدل و فاصله بين الكترودهاي آن مناسب  2
  است يا نه ؟ 

  .به مرحله بعد برويد   بله
بايد تنظيم يا تعويض   خير

  .گردند 
نمائيد كه آيا دريچه گاز دچاره دوده و كربن گرفتگي شده است يا نه  بررسي 3

  ؟
  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

كانكتور سنسور دماي مايع خنك كننده را بيرون بكشيد و ببينيد كه موتور  4
ا با موفقيت روشن مي شود يا نه ؟ موتور را استارت بزنيد و ببينيد كه موتور ب

  موفقيت روشن مي شود يا نه ؟

سيم هاي مربوط به سنسور   بله
بايد تعمير يا تعويض گردند 

.  
  . به مرحله بعد برويد   خير

انژكتور را پياده سازي نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي  5
نمايئد كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد و پاشش انژكتور روان و به خوبي 

  .مي گيرد انجام 

  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  6
  .نداشه باشد 

  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

شار سيلندر در هر يك از وضعيت فشار سيلندرها را بررسي نمائيد كه آيا ف 7
  . آنها كمبود و مشكل نداشته باشد 

عيب مكانيكي موتور بايد   بله
  . رفع گردد 

  به مرحله بعد برويد  خير
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  8

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79ئيد كه آيا بدنه پايه هاي بررسي نما

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  .خاموش مي شود در دور آرام بد كار مي كند يا ) مانند كولر(موتور روشن مي شود اما در هنگام اضافه بار  .9

   انژكتور. 2 سيستم تهويه مطبوع.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره

بررسي نمائيد كه آيا دريچه گاز دچاره دوده و كربن گرفتگي شده است يا نه  1
  ؟

  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

با فعال شدن سيستم تهويه مطبوع ميزان دور موتور و كه آيا  بررسي نمائيد 2
ن افزايش مي يابد و با استفاده از دستگاه عيب سيستم پاشش آقدرت 

وانس جرقه ، عرض پالس پاشش آالكترونيكي را بررسي نمائيد كه آيا ميزان 
  سوخت و ميزان هواي ورودي تغيير پيدا مي كند ؟

  . برويد  4به مرحله   بله
  .به مرحله بعد برويد   يرخ

آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  3
 69هنگامي كه سيستم تهويه مطبوع فعال مي گردد ، سطح ولتاژ پايه 

  افزايش مي يابد يا نه ؟ 

سيستم تهويه مطبوع بايد   بله
  . بررسي و تعمير گردد 

  .به مرحله بعد برويد   خير
فشار سيستم تهويه مطبوع ، كالچ كمپرسور كولر و خود كمپرسور در شرايط  4

  مناسب قرار دارند يا نه ؟
  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم تهويه مطبوع بايد   خير

  .بررسي و تعمير گردد 
انژكتور را پياده سازي نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي  5

يا نشتي نداشته باشد و پاشش انژكتور روان و به خوبي نمايئد كه گرفتگي 
  .انجام مي گيرد 

  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  6
  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 

و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي بررسي 
  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 .موتور روشن مي شود اما دور آرام باالتر از حد طبيعي دارد  .10

تايمينگ جرقه . 4 سنسور دماي مايع خنك كننده. 3 لوله هاي خالء. 2 دريچه گاز.1: دارند مواردي كه معموال ايراد 
  زني

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
  نداشته باشد يا بيش از حد محكم نباشد ؟گرفتگي  سيم گازبررسي نمائيد  1

محكم بررسي نمائيد پولكي دريچه گاز گرفتگي نداشته باشد يا بيش از حد 
  نباشد ؟

  .تنظيم نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

مسير ورودي هوا و همچنين لوله خالء را بررسي نمائيد كه نشتي نداشته  2
   . باشد 

سيستم ورودي هوا را   بله
  .بررسي و تعمير گردند 

  .به مرحله بعد برويد   خير
كربن گرفتگي شده است يا نه بررسي نمائيد كه آيا دريچه گاز دچاره دوده و  3

  ؟
  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

دور كانكتور سنسور دماي مايع خنك كننده را بيرون بكشيد و ببينيد كه  4
  تر از حد معمول است ؟ آرام موتور باال

سيم هاي مربوط به سنسور   بله
بايد تعمير يا تعويض گردند 

.  
  . برويد  به مرحله بعد  خير

بررسي نمائيد كه آيا تايمينگ جرقه زني موتور در محدوده مورد نظر است يا  5
  نه ؟ 

  .به مرحله بعد برويد   بله
تايمينگ جرقه را تنظيم   خير

  . نمائيد 
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  6

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 . هنگام گاز دادن گردش آرام دارد يا خاموش مي شود  .11

دريچه گاز و  . 4 شمع. 3 سنسور جريان هوا. 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: ردي كه معموال ايراد دارند موا
  لوله خروجي .8تايمينگ جرقه . 7انژكتور سوخت . 6مسير هواي ورودي . 5مجراي استپر موتور  

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
فتگي دارد يا نه ؟ و يا در مسير ورودي هوا بررسي نمائيد كه آيا فيلتر هوا گر 1

  نشتي وجود دارد يا نه ؟
ورودي هوا بايد بررسي و   بله

  .تعمير گردد 
  .به مرحله بعد برويد   خير

عقربه را در ابتداي ورودي ريل . عقربه فشار سنج سوخت را متصل نمائيد  2
كه فشار موتور را استارت بزنيد و بررسي نمائيد . سوخت نصب نمائيد 

  . كيلو پاسكال باشد  400سوخت بايد در شرايط دور آرام 
 450لوله خالء را از رگوالتور فشار سوخت برداريد بايد فشار سوخت 

  . كيلوپاسكال باشد 

  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم سوخت بايد بررسي   خير

  . و تعمير گردد 

بين الكترودهاي آن مناسب شمع ها را بررسي نمائيد كه آيا مدل و فاصله  3
  است يا نه ؟ 

  .به مرحله بعد برويد   بله
بايد تنظيم يا تعويض   خير

  .گردند 
بررسي نمائيد كه آيا دريچه گاز دچاره دوده و كربن گرفتگي شده است يا نه  4

  ؟
  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

  .به مرحله بعد برويد   بله  . ن را بررسي نمائيد آهاي مربوط به  سنسور جريان هوا ، دريچه گاز و سيم 5
سنسور وضعيت دريچه گاز   خير

و سيم هاي مربوط به ان را 
بررسي نموده و تعويض 

  . نمائيد 
انژكتور را پياده سازي نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي  6

  . شش آن روان و مناسب باشد نمايئد كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد و پا
  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  7
  .نداشه باشد 

  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

رقه زني و زمان بندي جرقه زني موتور يا بررسي نمائيد كه آيا ترتيب ج 8
  مشخصات تطابق دارد يا نه ؟ 

  به مرحله بعد برويد  بله
زمان بندي جرقه بايد   خير

  .بررسي و تنظيم گردد 
بررسي نمائيد كه آيا لوله هاي اگزوز مي توانند هوا را به طور يكنواخت عبور  9

  . دهند 
  .به مرحله بعد برويد   بله
هاي اگزوز را تعمير و لوله   خير

  . تعويض نمائيد 
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  10

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   لهب
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 . هنگام گاز دادن و شتابگيري ، شتاب مناسب را ندارد  .12

. 5دريچه گاز  . 4 شمع. 3 سنسور جريان هوا. 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  لوله خروجي .8تايمينگ جرقه . 7انژكتور سوخت . 6ي مسير هواي ورود

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
بررسي نمائيد كه آيا فيلتر هوا گرفتگي دارد يا نه ؟ و يا در مسير ورودي هوا  1

  نشتي وجود دارد يا نه ؟
ورودي هوا بايد بررسي و   بله

  .تعمير گردد 
  .به مرحله بعد برويد   خير

عقربه را در ابتداي ورودي ريل . عقربه فشار سنج سوخت را متصل نمائيد  2
موتور را استارت بزنيد و بررسي نمائيد كه فشار . سوخت نصب نمائيد 

  . كيلو پاسكال باشد  400سوخت بايد در شرايط دور آرام 
 450لوله خالء را از رگوالتور فشار سوخت برداريد بايد فشار سوخت 

  . باشد كيلوپاسكال 

  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم سوخت بايد بررسي   خير

  . و تعمير گردد 

شمع ها را بررسي نمائيد كه آيا مدل و فاصله بين الكترودهاي آن مناسب  3
  است يا نه ؟ 

  .به مرحله بعد برويد   بله
بايد تنظيم يا تعويض   خير

  .گردند 
ره دوده و كربن گرفتگي شده است يا نه بررسي نمائيد كه آيا دريچه گاز دچا 4

  ؟
  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

  .به مرحله بعد برويد   بله  . ن را بررسي نمائيد آسنسور جريان هوا ، دريچه گاز و سيم هاي مربوط به  5
سنسور وضعيت دريچه گاز   خير

ن را آو سيم هاي مربوط به 
ض بررسي نموده و تعوي

  . نمائيد 
آن را تميز كرده و بررسي  انژكتور را پياده سازي نمائيد و بررسي نمائيد 6

  . نمايئد كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد و پاشش آن روان و مناسب باشد 
  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

ايراد يا مشكل در آن وجود  سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از 7
  .نداشه باشد 

  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

بررسي نمائيد كه آيا ترتيب جرقه زني و زمان بندي جرقه زني موتور يا  8
  مشخصات تطابق دارد يا نه ؟ 

  به مرحله بعد برويد  بله
زمان بندي جرقه بايد   خير

  .د بررسي و تنظيم گرد
بررسي نمائيد كه آيا لوله هاي اگزوز مي توانند هوا را به طور يكنواخت عبور  9

  . دهند 
  .به مرحله بعد برويد   بله
لوله هاي اگزوز را تعمير و   خير

  . تعويض نمائيد 
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  10

  مي رسد يا نه ؟  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 .به سختي گاز مي خورد و به سختي شتاب مي گيرد  .13

. 5كوئل جرقه . 4 شمع. 3 سنسور جريان هوا. 2 سوخت با آب مخلوط شده است.1: مواردي كه معموال ايراد دارند 
  لوله خروجي .9تايمينگ جرقه . 8انژكتور سوخت . 7مسير هواي ورودي . 6دريچه گاز  

  اقدام اصالحي  نتيجه تست بررسي عملي شماره
كشيدگي ترمز ، سايز نامناسب تاير  گرفتگي كالچ ، كاهش فشار هواي تاير ، 1

  . ، و تراز بودن تايرها را بررسي نمائيد 
  تعميرات  بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

ورودي هوا بايد بررسي و   بله  بررسي نمائيد كه آيا فيلتر هوا گرفتگي دارد يا نه ؟  2
  .تعمير گردد 

  .به مرحله بعد برويد   خير
عقربه را در ابتداي ورودي ريل . ت را متصل نمائيد عقربه فشار سنج سوخ 3

موتور را استارت بزنيد و بررسي نمائيد كه فشار . سوخت نصب نمائيد 
  . كيلو پاسكال باشد  400سوخت بايد در شرايط دور آرام 

 450لوله خالء را از رگوالتور فشار سوخت برداريد بايد فشار سوخت 
  . كيلوپاسكال باشد 

  .بعد برويد  به مرحله  بله
سيستم سوخت بايد   خير

  . برررسي و تعمير گردد 

ميليمتري بدنه  5سيم واير يكي از سيلندرها را بيرون كشيده و آن را در  4
موتور نگه داريد  بررسي نمائيد كه آيا جرقه زني ان با رنگ آبي و سفيد در 

  ولتاژ باال وجود دارد يا نه ؟  

  .به مرحله بعد برويد   بله
سيستم جرقه زني بايد   خير

  .بررسي و تعمير گردد 
شمع ها را بررسي نمائيد كه آيا مدل و فاصله بين الكترودهاي آن مناسب  5

  است يا نه ؟ 
  .به مرحله بعد برويد   بله
بايد تنظيم يا تعويض   خير

  .گردند 
ا نه بررسي نمائيد كه آيا دريچه گاز دچاره دوده و كربن گرفتگي شده است ي 6

  ؟
  .بايد تميز گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

  .به مرحله بعد برويد   بله  . ن را بررسي نمائيد آسنسور جريان هوا ، دريچه گاز و سيم هاي مربوط به  7
سنسور وضعيت دريچه گاز   خير

ن را آو سيم هاي مربوط به 
بررسي نموده و تعويض 

  . نمائيد 
سازي نمائيد و بررسي نمائيدآن را تميز كرده و بررسي  انژكتور را پياده 8

  . نمايئد كه گرفتگي يا نشتي نداشته باشد و پاشش آن روان و مناسب باشد 
  .انژكتور بايد تعويض گردد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

سوخت را بررسي نمائيد و ببينيد كه نشانه اي از ايراد يا مشكل در آن وجود  9
  .باشد نداشه 

  .سوخت را تعويض نمائيد   بله
  .به مرحله بعد برويد   خير

بررسي نمائيد كه آيا ترتيب جرقه زني و زمان بندي جرقه زني موتور يا  10
  مشخصات تطابق دارد يا نه ؟ 

  به مرحله بعد برويد  بله
زمان بندي جرقه بايد   خير

  .بررسي و تنظيم گردد 
ه هاي اگزوز مي توانند هوا را به طور يكنواخت عبور بررسي نمائيد كه آيا لول 11

  . دهند 
  .به مرحله بعد برويد   بله
لوله هاي اگزوز را تعمير و   خير

  . تعويض نمائيد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
آداپتور سيستم پاشش الكترونيكي را متصل نموده و بررسي نمائيد كه آيا  12

  ؟ مي رسد يا نه  45و  44،  63،  12منبع تغذيه به پايه هاي 
و  80،  53،  51،  36،  35،  17،  79بررسي نمائيد كه آيا بدنه پايه هاي 

  مناسب است يا نه ؟  61

براي عيب يابي بايد كمك   بله
  . بگيريد 

سيم ها بايد بررسي ، تعمير   خير
  .يا تعويض گردند 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
IV. مفروضات   

  تشريح خانواده خودرو
 . نواده خودرو قابل اعمال است دستورات مربوط به تعميرات و نگهداري براي خا .1

يا عمر خودرو قابل محاسبه است كه حتما  رفاصله زماني بين سرويس و تعميرات بر مبناي كيلومتر شما .2
 . بايد رعايت گردد 

نچه كه بر مبناي كيلومتر يا زمان تعيين شده است با فرض كاركرد خودرو در شرايط عادي مي باشد و آ .3
 . بايد حتما رعايت گردد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
V.  ليست كدهاي خطا  

  EUIV EOBD  توضيح كد خطا شماره
 MILچراغ  SVSچراغ   كالس

1 P000A   پاسخ آهستهVVT  5  ورودي هوا  × ×  
2 P000B   پاسخ آهستهVVT 5  خروجي هوا  × × 

3 P0010   قطعي مدار شير ورودي كنترل هوايVVT3  خروجي  √ × 

4 P0012   شير ورودي كنترل هوايVVT5 رت در جاي خود نيست در هنگام استا  × × 

5 P0013  قطعي مدار شير خروجي كنترل هوايVVT  3  √ × 

6 P0015 شير خروجي كنترل هوايVVT5  در هنگام استارت در جاي خود نيست  × × 

7 P0016 3  موقعيت نادرست بين ميل لنگ و ميل بادامك ورودي هوا  √ × 

8 P0017 3  ك خروجي هواموقعيت نادرست بين ميل لنگ و ميل بادام  √ × 

9 P0030  3  خطاي مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

10 P0031 3  ولتاژ بسيار پائين مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

11 P0032 3  ولتاژ بسيار باالي مدار گرمكن سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

12 P0036 3  خطاي مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني  √ × 

13 P0037 3  ولتاژ بسيار پائين مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني  √ × 

14 P0038 3  ولتاژ بسيار باالي مدار گرمكن سنسور اكسيژن پائيني  √ × 

15 P0053  3  ايراد مقاومت داخلي گرمكن سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

16 P0054 3  ايراد مقاومت داخلي گرمكن سنسور اكسيژن پائيني  √ × 

17 P0101  3  ايراد سيگنال سنسور جريان هوا  √ × 

18 P0102 3  ولتاژ بسيار پائين سيگنال سنسور جريان هوا  √ × 

19 P0103 3  ولتاژ بسيار باالي سيگنال سنسور جريان هوا  √ × 

20 P0112 3  ولتاژ بسيار پائين سيگنال سنسور دماي هواي ورودي  √ × 

21 P0113 3  دماي هواي ورودي ولتاژ بسيار باالي سيگنال سنسور  √ × 

22 P0117 3  ولتاژ بسيار پائين سيگنال سنسور دماي مايع خنك كننده  √ × 

23 P0118 3  ولتاژ بسيار باالي سيگنال سنسور دماي مايع خنك كننده  √ × 

24 P0121  13  دريچه گاز  1ايراد سنسور شماره  √ √ 

25 P0122  13  يچه گازدر 1ولتاژ بسيار پائين سيگنال سنسور شماره  √ √ 

26 P0123  13  دريچه گاز 1ولتاژ بسيار باالي سيگنال سنسور شماره  √ √ 

27 P0130  3  اكسيژن باالييايراد سيگنال سنسور  √ × 

28 P0131 3  ولتاژ بسيار پائين سيگنال سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

29 P0132 3  ولتاژ بسيار باالي سيگنال سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

30 P0133 3  فرسودگي سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

31 P0134  3  ايراد مدار سيگنال سنسور اكسيژن بااليي  √ × 

32 P0136 3  ايراد سيگنال سنسور اكسيژن پائيني  √ × 

33 P0137 3  ولتاژ بسيار پائين سيگنال سنسور اكسيژن پائيني  √ × 

34 P0138 3  ن پائينيولتاژ بسيار باالي مدار سيگنال سنسور اكسيژ  √ × 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  EUIV EOBD  توضيح كد خطا شماره

 MILچراغ   SVSچراغ   كالس
35 P0140  3  ايراد سيگنال سنسور اكسيژن پائيني × ×  
36 P0170   7  ايراد كنترل حلقه بسته در نسبت سوخت و هوا × × 

37 P0171  7  رقيق بودن كنترل حلقه بسته در نسبت سوخت و هوا × × 

38 P0172  7  بودن كنترل حلقه بسته در نسبت سوخت و هوا غليظ √ × 

39 P0201  3    1قطعي مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

40 P0202  5   2قطعي مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

41 P0203  3   3قطعي مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

42 P0204  3  4قطعي مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

43 P0219  6  افزايش دور موتور از محدوده تعيين شده × × 

44 P0221  13  مدار دريچه گاز   2ايراد سيگنال سنسور شماره  √ √ 

45 P0222  13  موقعيت دريچه گاز  2بسيار پائين بودن سيگنال مدار سنسور شماره  √ √ 

46 P0223  13  موقعيت دريچه گاز 2بسيار باال بودن سيگنال مدار سنسور شماره  √ √ 

47 P0261  3    1اتصال به بدنه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

48 P0262  3    1اتصال به منبع تغذيه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

49 P0264  3    2اتصال به بدنه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

50 P0265  3    2اتصال به منبع تغذيه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

51 P0267  3    3اتصال به بدنه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

52 P0268  3    3اتصال به منبع تغذيه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

53 P0270  3    4اتصال به بدنه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

54 P0271  3    4اتصال به منبع تغذيه مدار كنترل انژكتور سيلندر √ × 

55 P0300  يا چشمكزن √ 2  ميسفاير در چند سيلندر × 

56 P0301  يا چشمكزن √ 2    1ميسفاير در سيلندر × 

57 P0302  يا چشمكزن √ 2   2ميسفاير در سيلندر × 

58 P0303  يا چشمكزن √ 2   3ميسفاير در سيلندر  × 

59 P0304  يا چشمكزن √ 2  4ميسفاير در سيلندر × 

60 P0321 3  ر تشخيص نقطه مرگ باالي سنسور دور موتور ايراد د √ × 

61 P0322  3  ايراد سيگنال سنسور دور موتور √ × 

62 P0327  3  بسيار پائين بودن سيگنال مدار سنسور ضربه √ × 

63 P0328 3  بسيار باال بودن سيگنال مدار سنسور ضربه √ × 

64 P0340 3  نصب نادرست سنسور فاز √ × 

65 P0341 3  سيگنال سنسور فاز ايراد √ × 

66 P0342 3  اتصال به بدنه مدار سنسور فاز √ × 

67 P0343 3  اتصال به منبع تغذيه مدار سنسور فاز √ × 

68 P0365  نصب نادرست سنسور فازB  3  در موقعيت خود √ × 

69 P0366   اتصال بد سنسور فازB   3 √ ×  
70 P0367   اتصال به بدنه سنسور فازB    3 √ × 
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  EUIV EOBD  توضيح كد خطا شماره

 MILچراغ   SVSچراغ   كالس
71 P0368   اتصال به منبع تغذيه سنسور فازB   3 √ × 

72 P0420   3  فرسودگي مبدل سه راهه كاتاليستي √ × 

73 P0444   3  قطعي مدار كنترل شير برقي كنيستر √ × 

74 P0458   3 كاهش بيش از حد ولتاژ شير برقي كنيستر √ × 

75 P0459   3 افزايش بيش از حد ولتاژ شير برقي كنيستر √ × 

76 P0480  30 ) دور كند(قطعي مدار كنترل رله خنك كننده فن  × √ 

77 P0481  30  )دور تند(قطعي مدار كنترل رله خنك كننده فن  × √ 

78 P0501    3  ايراد سيگنال سنسور كيلومتر √ √ 

79 P0506 3  نچه كه بايد باشد  آام موتور از پائين بودن دور آر √ √ 

80 P0507  3  نچه كه بايد باشد  آباال بودن دور آرام موتور از √ √ 

81 P0560    5  ايراد سيگنال ولتاژ سيستم باتري × × 

82 P0562    5 ولتاژ بسيار پائين سيستم باتري × × 

83 P0563    5 ولتاژ بسيار باالي سيستم باتري × × 

84 P0568    5  ايراد كروز كنترل × × 

85 P0571    5  سنكرون نبودن يا خرابي مدار سيگنال ميكروسوئيچ ترمز × × 

86 P0602  3  ايراد كدينگ واحد كنترل الكترونيكي √ × 

87 P0604  ايرادRAM  13  واحد كنترل الكترونيكي  √ √ 

88 P0605  ايرادROM  13 واحد كنترل الكترونيكي  √ √ 

89 P0606   13  ايراد وضعيت دريچه گاز  √ √ 

90 P0627    3  قطعي مدار كنترل رله پمپ سوخت √ × 

91 P0628    3 ولتاژ بسيار پائين مدار كنترل رله پمپ سوخت √ × 

92 P0629    3 ولتاژ بسيار باالي مدار كنترل رله پمپ سوخت √ × 

93 P0645   30 قطعي مدار كنترل رله كمپرسور كولر  × √ 

94 P0646   30 ولتاژ بسيار پائين مدار كنترل رله كمپرسور كولر  × √ 

95 P0647   30 ولتاژ بسيار باالي مدار كنترل رله كمپرسور كولر  × √ 

96 P0650  ايراد مدار تحريك المپMIL    3 √ × 

97 P0688  5  ايراد ولتاژ خروجي رله اصلي × × 

98 P0691 30 )  دور كند(ل فن خنك كننده رادياتور ولتاژ بسيار پائين مدار كنتر  × √ 

99 P0692  30 )  دور كند(ولتاژ بسيار باالي مدار كنترل فن خنك كننده رادياتور  × √ 

100 P0693  30 )  دور تند(ولتاژ بسيار پائين مدار كنترل فن خنك كننده رادياتور  × √ 

101 P0694 30 )  دور تند(رادياتور  ولتاژ بسيار باالي مدار كنترل فن خنك كننده  × √ 

102 P0700  ايراد در خروجيMIL    4 √ × 

103 P1336  6   حالت اضطراري محدوديت گشتاور دريچه گاز × ×  
104 P1545   13  اختالف بيش از حد بين مكان واقعي و مكان ايده آل دريچه گاز  √ √ 

105 P1558   13  مقاومت بسيار زياد مجموعه دريچه گاز  √ √ 

106 P1559  6   ايراد معرفي مجموعه دريچه گاز × × 
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  EUIV EOBD  توضيح كد خطا شماره

  MILچراغ   SVSچراغ   كالس
107 P1564 6  عدم تائيد تعريف سيستم ولتاژ دريچه گاز × × 

108 P1565 13  عدم تعريف نقطه ابتدايي دريچه گاز  √ √ 

109 P1568 13  گازمقاومت بسيار زياد بازگشت دريچه  √ √ 

110 P1579   6 عدم تعريف شرايط دريچه گاز × × 

111 P1604 6 ايراد تعريف بهره كنترل دريچه گاز × × 

112 P1610   چشمكزن ×  38 عدم تعريف كد سوئيچ 

113 P1611 چشمكزن ×  38  ايراد دريافت كد سوئيچ 

114 P1612 چشمكزن ×  35  خطاي دريافت كد 

115 P1613 طاي دريافت كد خIMMO 35 × چشمكزن 

116 P1614 چشمكزن × 35   خطاي تائيد ترنسپوندر 

117 P1651 ايراد مدار تحريك المپSVS   5 × × 

118 P1691 5 كروز كنترل  1قطعي مدار المپ × × 

119 P1692 5   كروز كنترل   1اتصال به بدنه المپ × × 

120 P1693  5 كروز كنترل      1المپع تغذيهمنباتصال به × × 

121 P1694 5 مدار كروز2قطعي المپ نشانگر شماره × × 

122 P1695 5 مدار كروز2اتصال به بدنه المپ نشانگر شماره × × 

123 P1696 5 مدار كروز2اتصال به منبع تغذيه المپ نشانگر شماره × × 

124 P2088 شير برقي هواي ورودياتصال به بدنه مدار كنترلVVT 3 √ × 

125 P2089 اتصال به منبع تغذيه مدار كنترل شير برقي هواي وروديVVT 3 √ × 

126 P2090 اتصال به بدنه مدار كنترل شير خروجيVVT 3 √ × 

127 P2091 اتصال به منبع تغذيه مدار كنترل شير خروجيVVT 3 √ × 

128 P2106 13 ايراد تحريك دريچه گاز  √ √ 

129 P2122 13 موقعيت دريچه گاز1سيگنال بسيار پائين ولتاژ سنسور √ √ 

130 P2123 13 موقعيت دريچه گاز1سيگنال بسيار باال ولتاژ سنسور √ √ 

131 P2127 13 موقعيت دريچه گاز2سيگنال بسيار پائين ولتاژ سنسور √ √ 

132 P2128 13 قعيت دريچه گازمو2سيگنال بسيار باال ولتاژ سنسور √ √ 

133 P2138 13 ايراد سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز √ √ 

134 P2177 11 )بار متوسط(افزايش مقادير نسبت هوا به سوخت از محدوده مجاز  √ × 

135 P2178 11 )بار متوسط(كاهش مقادير نسبت هوا به سوخت از محدوده مجاز √ × 

136 P2187 11 )بار كم(وا به سوخت از محدوده مجازافزايش مقادير نسبت ه √ × 

137 P2188 11 )بار كم(كاهش مقادير نسبت هوا به سوخت از محدوده مجاز √ × 

138 P2195 3 فرسودگي سنسور اكسيژن بااليي √ × 

139 P2196 3 فرسودگي سنسور اكسيژن بااليي √ × 

140 P2270 3 فرسودگي سنسور اكسيژن پائيني √ × 

141 P2271 3 فرسودگي سنسور اكسيژن پائيني √ × 

142 U0001 عيب يابي شبكهCAN 3 √ × 

143 U0101 عدم ارتباط بينECUوTCU 3 √ × 
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  به عنوان دستگاه عيب ياب استفاده شود 2يا  1از رويف.  

  
 شکل شرح کد اختصاصی پدررديف

1 24803029 IKCO_DIAG 

 

 برنددستگاه عيب ياب مالتي   24803030  2
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