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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم
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      3                                                                      (TPMS)   تایر سیستم پایش فشار
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  1(TPMS)   تایر سیستم پایش فشار

   معرفی

TPMS  مخففTire Pressure Monitoring System م حرکت یا با این سیستم در هر لحظه هنگا .است

کاهش باد تایر در هنگام پنچر شدن تایر و . پیدا کرد اطمینان تایرها بادفشار از مناسب بودن توان می توقف خودرو

 .گردددهد که موجب افزایش مصرف سوخت و صدمه دیدن سایر اجزا میصدمه دیدن تایر رخ می

  

  نحوه کارکرد اجزا ساختمان و

  ساختار اجزا

  
  

  سنسور فشار باد تایر

  
  .)آلیاژ آلومینیوم(گیرد مجموعه قرار می سنسور فشار باد تایر به همراه سوپاپ تایر در یک

  

                                                
1 Tire Pressure Monitoring System 
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

 

  گیرنده اطالعات فشار باد تایر

  
هاي استاندارد روي کلید اخطار بر روي آینه داخل اتاق و در مدل 2هاي کاملگیرنده اطالعات فشار باد تایر در مدل

  .قرار دارد

  نمایشگر

  
هاي کامل بر روي آینه داخل اتاق و در مدلهاي نمایش فشار باد تایر و همچنین اخطارهاي مربوطه در مدل

  .شوداستاندارد روي کلید اخطار نمایش داده می

  

  نحوه کارکرد اجزا

هاي ارسال کند و این اطالعات را از طریق دستگاهآوري می صورت دقیق جمعتایر، اطالعات دما و فشار را به سنسور

شده توسط سنسور استفاده نده براي دریافت اطالعات ارسال گیر. نمایدسیم براي گیرنده داخل اتاق ارسال می بی

شامل فشار زیاد، فشار کم، بدون فشار، تخلیه سریع فشار و ( باشد عاديغیرکه فشار باد تایر هنگامی .شده است

                                                
2 Full Version  
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

ه این یک سیستم اخطار پیشرفته براي افزایش ایمنی رانند. سازداخطار صوتی و تصویري راننده را با خبر می) غیره

  .و سرنشینان است

  

  عیب یابی اتوماتیک

ثانیه و چراغ سبز به  1چراغ قرمز به مدت )  ACCبه  OFFاز حالت  سوئیچچرخش ( سوئیچهنگام باز کردن 

ها روشن شده و ثانیه بعد همه چراغ 2. آیدبار به صدا در میشوند و بیزر یکثانیه روي نمایشگر روشن می 1مدت 

ها جهت اعالم سپس کلیه چراغ .دهدعقب چپ، عقب راست را نمایش می ،جلو راست چپ، جلو هايمیزان باد تایر

  .شوندخاموش می عاديفشار 

ذخیره شده در آخرین لحظه قبل از باز اطالعات ، یابی اتوماتیکحالت عیب اطالعات نمایش داده شده در:  نکته

  .باشدمی سوئیچکردن 

  اخطار زیاد بودن فشار باد تایر

روشن شده و بیزر  TPMSچراغ قرمز تایر مربوطه و چراغ زرد  ،کیلو پاسکال باشد 310 که فشار در حدودیهنگام

با  دیتوانمی شماخاموش شده و همچنین  ثانیه 3بیزر پس از . شودآید و میزان فشار نمایش داده میبه صدا در می

  .مانندار باد تایر روشن میها تا تنظیم شدن فشچراغ .یدبیزر را قطع کن MODE  فشردن کلید

  

  کم بودن فشار باد تایر

روشن شده و بیزر  TPMSچراغ قرمز تایر مربوطه و چراغ زرد  ،کیلو پاسکال باشد 170کمتر از که فشار هنگامی

د با یتوانمی شماثانیه خاموش شده و همچنین  3بیزر پس از . شودآید و میزان فشار نمایش داده میبه صدا در می

  .مانندها تا تنظیم شدن فشار باد تایر روشن میچراغ. یدبیزر را قطع کن MODE  دن کلیدفشر
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  عدم دریافت سیگنال

بار به صدا در آمده دریافت نشود، بیز یک هاي سنسوردقیقه سیگنال 13اشد و به مدت اگر خودرو در حال حرکت ب

  چراغ قرمز مربوطه روشن شده و چراغ زرد  .دهدرا نشان می" _"شود و نمایشگر عالمت و سپس قطع می

TPMS  دهد که سنسور داراي ایراد این اخطار زمانی رخ می. ماندثانیه چشمک زدن دائم روشن می 60پس از

امواج الکترومغناطیسی موجب مختل شدن سیگنال شوند، سنسور فعال نشده باشد و یا سنسور نصب نشده  باشد،

  .باشد

 هشدار ولتاژ اولیه

بار به صدا بیزر یک ،کیلو پاسکال باشد 190تا  180دقیقه  13هنگام حرکت خودرو اگر فشار باد تایر به مدت در 

- و میزان فشار نمایش داده می ماندبار چشمک زده و سپس روشن می 5ظر همچنین چراغ تایر مورد ن. آیددر می

  .برگردد تا زمانی که فشار به میزان عادي شود

  تایر یا بیشتر 2عادي وضعیت غیر

بار فشار ثانیه یک 2عادي شوند، بیزر به صدا درآمده و نمایشگر هر دچار وضعیت غیر) یا بیشتر(تایر  2که زمانی

عادي ت غیردهد تا زمانی که این وضعیهاي جلو چپ، جلو راست، عقب چپ، عقب راست را نشان میعادي چرخغیر

  .رفع شود

  تخلیه سریع باد تایر  

و یا بیشتر تخلیه شود   Kp/min 35-30شار باد یک تایر یا بیشتر در زمان حرکت خودرو با حجم که فهنگامی

آمده سپس بار به صدا در 5نماید، بیزر دقیقه اعالم می 1اخطار تخلیه سریع باد تایر را به مدت  TMPSسیستم 

یا افزایش یابد اخطار مربوطه  نیابدکاهش اگر فشار . دهدشود و در همین زمان میزان فشار را نمایش میخاموش می

کاهش یابد چراغ تایر مربوطه به صورت قرمز روشن  کیلو پاسکال 170اگر فشار به . گرددبعد از یک دقیقه قطع می

  .شودآید و سپس خاموش میشده و بیزر دوباره به صدا در می

  : نکته
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

خطار مربوطه ذخیره شده و ، اطالعات اتغییر نماید OFFبه  ACC  از حال سوئیچاگر هنگام اعالم اخطار  )1

 اگر وضعیت تایر . کنددوباره ادامه پیدا می بررسی خودکار سیستم س ازدوباره پس از باز کردن سوئیچ و پ

  

 .ها اطالعات جدید را براي اتمام اخطار ارسال خواهند کرداید، سنسورتغییر نم عاديبه حالت 

به جز عالمت اخطار  .خواهد شدصورت اتوماتیک خاموش بهها جهت ایمنی در هنگام حرکت، کلیه چراغ )2

   .گرددخاموش می دقیقه نمایش وضعیت اخطار 2پس از سیستم که 

  

  تعمیرات و عیب یابی

  نحوه تنظیمات

 و همچنین کلیددارید، نگه و را فشار داده [ON/OFF]کلید  ابتدا باشد،که خودرو در حالت توقف میمیهنگا

[MODE]  را از حالت  سوئیچ بعد از این کهثانیه نگه دارید و  2به مدت را فشردهOFF  بهACC  تغییر دادید

 وارد  [MODE] آید و با کوتاه فشردن کلیدبه صدا در می"  1حالت " بار جهت ورود به بیزر یک. آن را رها کنید

  .شودمی "  4حالت" و "  3حالت " ، " 2حالت"

  
قسمت تنظیمات خارج  از صورت سیستمدر غیر این .بایست انجام شوددقیقه می 2کلیه تنظیمات در طول :  توجه

  .گردد می
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  )کد با دستگاه IDهماهنگ نمودن ( 31حالت 

که عبارت زمانی. شودمیوارد این حالت از تنظیمات  است خودرو OFFسوئیچ در حالت که هنگامی) الف

“MODE 1”  نمایش داده شود کلید[MODE] بار به صدا داشته، در این حالت بیزر یکثانیه نگه 3 را به مدت

گونه همان .گرددبه دستگاه می IDزنند و وارد حالت معرفی کد چراغ صفحه نمایشگر چشمک می 4آید و در می

  .که در زیر نمایش داده شده است

  
  

ها ید و چراغآار به صدا در میبدقیقه دریافت شود، بیزر یک 2اگر اطالعات ارسال شده  توسط دستگاه در مدت ) ب

ها به ترتیب از جلو چپ، جلو راست، عقب چپ و فشار تایر. کننداز حالت چشمک زن به حالت دائم روشن تغییر می

  .گردندها خاموش میها در حد استاندارد باشند چراغراست نمایش داده شده و اگر فشار عقب

  

  )بو عق هاي جلوسنسور چرخ IDتعویض (  24حالت  

 [MODE2]که عبارت زمانی. شودمیوارد این حالت از تنظیمات  است، خودرو OFFسوئیچ در حالت که هنگامی

هاي جلو به مدت دارید، ابتدا چراغ چرخثانیه نگه 3را فشار داده و به مدت [MODE]  کلید ،شودنمایش داده می

آید که به معنی بار به صدا در میر یکزنند و بیزهاي عقب چشمک میثانیه چشمک زده سپس چراغ چرخ 2

  .شوندثانیه خاموش می 2ها پس از چراغ. باشدسنسورها می  IDبراي تغییر  TPMSآمادگی سیستم 

                                                
3 MODE1 
4 MODE2 
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  
  .جا شوندبایست چرخ راست جلو با راست عقب و چپ جلو با چپ عقب جابهجهت هماهنگ شدن می : توجه

ها تغییر چرخ IDسریع و اتوماتیک  صورتوسیله به بدین ،باشدمیعقب  وهاي جلو که نیاز به تعویض چرخزمانی

  .سنسورها را تست کنید IDها تغییرات با کم و زیاد کرد فشار باد تایر لطفاً. کندمی

  )ها سنسورهاي چرخ IDتعویض ضربدري (  35حالت   

 ”MODE 3“که عبارت مانیز. شودمیوارد این حالت از تنظیمات  است خودرو OFFسوئیچ در حالت که هنگامی

آید، چراغ بار به صدا در میدارید، بیزر یک ثانیه فشرده و نگه 3را به مدت  [MODE]کلید . به نمایش در آمد

ثانیه چشمک  2زنند سپس چراغ چرخ جلو راست و عقب راست ثانیه چشمک می 2چرخ جلو چپ و عقب چپ 

ثانیه خاموش  2ها پس از چراغ .باشدسنسورها می IDمعنی تعویض آید که به بار به صدا در میزنند و بیزر یکمی

  .شوند می

  
  .جا گردندهصورت ضربدري جابها حتما باید بهدر این حالت چرخ: توجه 

سنسورها را  IDباشد این حالت از تنظیمات به سرعت و اتوماتیک ها میزمانی که نیاز به تعویض ضربدري چرخ

  .سنسورها اطمینان حاصل نمایید IDکم و زیاد کردن فشار باد تایرها از تغییر  با لطفاً. دهدتغییر می

                                                
5 MODE3 
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  

  )سنسورها با تخلیه باد تایرها IDمعرفی ( تنظیم حالت چهارم 

بچرخانید، بیزر  ONبه  OFFرا از حالت  سوئیچدارید و  و نگه را فشرده [MODE]براي ورود به این حالت دکمه 

که وارد زمانی. شودوارد حالت تغییر وضعیت سنسورها می TPMSاین زمان سیستم  آمده و در بار به صدا دریک

بار به صدا در آمده و وارد وضعیت بیزر یک .دارید را فشرده و نگه [MODE]گردید کلید  ”MODE 4“حالت 

 TPMSکه گیرنده زمانی. زندچشمک می شود و چراغ چرخ جلو چپ با رنگ قرمزتنظیم دستی حالت چهارم می

بایست فشار باد زند که هم اکنون مین چرخ با رنگ قرمز چشمک میچراغ آ ،در حالت معرفی چرخ جلو چپ باشد

که سنسور چرخ جلو چپ اطالعات را ارسال نماید و انیزم. یا بیشتر تخلیه گردد  30Kpa/minتایر با سرعت 

کند که به معنی معرفی صحیح چرخ جلو ز تغییر میچراغ مربوطه از رنگ قرمز به سب ،ها را دریافت نمایدنآگیرنده 

چرخ  4بعد از معرفی هر . را جهت معرفی تایر بعدي فشار دهید [MODE]ثانیه کلید  4تا  3 از بعد. چپ است

چرخ  4اطالعات را جهت تایید ورود  [MODE]بایست کلید صورت سبز روشن شده و در آخر میها بههمه چراغ

بار  بیزر دو زنند وبار چشمک میچرخ به رنگ سبز روشن شده و یک 4ر این زمان چراغ هر د .به سیستم فشار داد

پس از معرفی کلیه فشارها باید به حالت استاندارد تنظیم شوند . باشدبه صدا در آمده که به معنی معرفی صحیح می

  .صورت اتوماتیک خاموش شوندبه فشار تمام نمایشگرهاو 

توان محل جدید سنسور را با این حالت می ،گیري آن تغییر کندویض شود یا محل قرارعت یک سنسور کهدر صورتی

  .صورت دستی براي سیستم معرفی نمودبه

  
را  [MODE]سپس کلید  ،ثانیه صبر کرده 4تا  3به مدت  ،در این روش پس از معرفی هر سنسور چرخ:  توجه

  : عالوههب. ل امواج با یکدیگر جلوگیري به عمل آیدتا از اختال فشار دهید جهت معرفی سنسور چرخ بعدي
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  

ها عرفی اشتباه تعدادي از چرخم. گیردیید و معرفی هر چهار چرخ صورت میمعرفی صحیح، بعد از تا )1

 .ها گرددتواند باعث معرفی اشتباه سایر چرخ می

این حالت خارج رت اتوماتیک از صودقیقه به 2سیستم پس از صورت عدم تکمیل مراحل معرفی،  در )2

 .گردد می

 .تواند باعث عدم معرفی صحیح گرددهاي مشابه و مزاحم میفرکانس )3

  

 

  روش هاي معرفی بوسیله دستگاه خوانش

  
  سازي سنسور و ذخیره اطالعاتفعال .1

را در مقابل سنسور فشار دهید تا  بر روي دستگاه خوانش کلید چرخ جلو چپ ،در حالت توقف خودرو) 1

در این حالت چراغ روي دستگاه خوانش از حالت چشمک زن به  .کد را دریافت کند IDشده و  سنسور فعال

 8این حالت حدود . باشدآید که نشانه دریافت عادي اطالعات  میبار به صدا در می روشن تغییر کرده و بیزر دو

  .کشدثانیه طول می

  .بایست فعال گردندها میرخسایر چ ،سازي و دریافت اطالعات چرخ جلو چپبعد از فعال) 2

  .شودتایرها ذخیره می IDتایر، چراغ کلیه تایرها روشن شده و  4سازي بعد از فعال) 3
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  ارسال اطالعات براي نمایشگر. 2

چراغ روي نمایشگر چشمک  4کرده، در این حالت هر  [MODE1]را وارد حالت سیستم صورت دستی به) 1

  .زنندمی

در این حالت  .را روي دستگاه فشار دهید TPMSدیک نمایشگر قرار دهید و کلید دستگاه خوانش را نز) 2

در صورت وجود ایراد کلید .(نشان دهنده ارسال اطالعات است شوند کههاي روي دستگاه خاموش میچراغ

TPMS را دوباره فشار دهید(  

صورت چراغ براي یک ثانیه به 4هر بار به صدا در آمده ، بیزر یک ،بعد از دریافت اطالعات توسط نمایشگر) 3

اگر فشار باد تایرها استاندارد باشد نمایشگر به ترتیب فشار باد هر تایر را نشان داده  .شوندقرمز و سبز روشن می

  .گرددصورت اتوماتیک خاموش میس بهو سپ

  

  خاموش کردن سنسور. 3

 بار به صدا در 4ینکه بیزر دستگاه خوانش را فشرده تا ا ”OFF“دستگاه خوانش را نزدیک سنسور کرده، کلید 

  .گرددآید و در این زمان سنسور خاموش گردیده و وارد حالت خواب می

تا اینکه دوباره توسط . که سنسور وارد حالت خواب شود توانایی اعالم فشار و شتاب را ندارددر صورتی: توجه 

خودرو باید از منابع ولتاژ باال جهت جلوگیري از  ،قبل از ورود به حالت معرفی دستی. دستگاه خوانش فعال شود

  .اختالل فاصله بگیرد
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  کن صندلیگرم

  نحوه عملکرد

کنی طراحی شده است که عالوه بر تنظیم گرمهایی از جنس فیبر ترکیبی به کمک سیم 7 هایمادر خودروي 

  .نمایدمی جهت راحتی سرنشین ارسال um 20-5با قدرت  ي راامواج مادون قرمز ،دما

  

  

  : هاي زیر را داراستگرمکن صندلی قابلیت

 درجه سانتیگراد 120تا  40-قابلیت کارکرد در دماي بین  .1

 هزار مرتبه 200هاي ناشی از وزن افراد تا بیش قابلیت تحمل ضربه .2

 هزار مرتبه 100خاموش شدن تا بیش از  قابلیت روشن و .3

 آب و نوشابه به مدت طوالنی مقاوم در برابر خوردگی در اثر آب نمک، قهوه، .4

 ولت براي مدت طوالنی 13.5تا  7مقاوم در برابر نیروي ولتاژ  .5

 دقیقه 3اي دما در کمتر از درجه 20قابلیت افزایش  .6

 

  کرد اجزارنحوه کا  

براي . ن کنترل نمودتواطور جداگانه میهاي جلو را بهمیزان گرم کنندگی صندلی ،هاي تنظیمبا استفاده از کلید

 تنظیم دماي دو صندلی جلو کامالً. توان تغییر دادمرحله می 5طور جداگانه کلید را فشرده و در تنظیم دما به

  .شودجداگانه انجام می
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  
  )درجه سانتیگراد 65تا  40ما بین دماي (اي مرحله 5ها جلو، کلید تنظیم دماي صندلی

  یب یابی و تعمیراتع

در صورت قطع ارتباط . توان کنترل نمودکن را میهاي کلید گرممتر اتصال بین پایهمولتی يوسیله همطابق نقشه ب

  .را تعویض نمایید سوئیچو وجود ایراد فنی 

  
کن را تعویض کن صندلی را اندازه گرفته و در صورت مشاهده ایراد گرمهاي گرممطابق نقشه مقاومت بین سیم

  .نمایید
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  )ایربگ جانبی(ه هواي جانبی سیستم کیس 

  اطالعات عملکردي

 Jinzhou Jinheng Automotive Safetyجانبی توسط شرکت  کیسه هوايسیستم  7 هایمادر خودروي 

System اگر . باشدجلویی و جانبی می کیسه هواياین خودرو مجهز به سیستم . حی و ساخته شده استطرا

ر شود این سیستم از ناحیه صورت و قفسه سینه راننده و شاگرد خودرو دچار تصادف سنگین یا متوسط از کنا

  .کندمحافظت می

  

  اجزا و نحوه عملکرد

  

  

  

  

  

جانبی درون صندلی جاسازي شده است و در صورت وجود ضربه جانبی باز  هواي هايکیسه 7 هایمادر خودروي 

  .کندمحافظت می رد در مقابل ضربه شدیدشده و از قسمت صورت و قفسه سینه راننده و شاگ

باشد که در سمت پایینی و داخل ستون میانی سنسور ضربه جانبی می ،کیسه هواترین قسمت در کنترل اصلی

واحد گیري کرده و پس از تبدیل به سیگنال به میکروپروسسور خودرو نصب شده است، که نیروي ضربه را اندازه

  .کندارسال می کنترل کیسه هوا
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  

کیسه و واحدهاي  کیسه هوا، چراغ واحد کنترلسنسور ضربه جانبی، :  اساساً متشکل ازانبی ج کیسه هوايسیستم 

اي طراحی شده است که در اثر نیروي برخورد گونهبه کیسه هواي جانبی سیستم ،در طول حرکت .باشدمی هوا

در ستون میانی و به کنار خودرو که موجب تغییر شکل شدید  یا بیشتر کیلومتر بر ساعت 30جسمی با سرعت 

  . باز شود ،SRSتوسط واحد  سور بیشتر از حد معین تعریف شدههمراه ایجاد شتاب منفی در سنبه دیگر اجزا شود،

  

اجسام سخت درون خودرو  به راننده و سرنشینان از طرف جلوگیري از ضربه مستقیم يوسیلههب کیسه هواباز شدن 

 کیسه هواشود ک در اثر اشتباه راننده باعث نمیو یا برخورد با موانع کوچ هاي مالیمضربه. کندمحافظت می هاآناز 

  .شودصورت اتوماتیک محاسبه میبه کنترل الکترونیکیوسط واحد زیرا میزان قدرت ضربه ت. عمل نماید

  

  یابی و تعمیراتعیب

. گردد ی و دیگر قطعاتموجب صدمه دیدن فریم پشتی صندلممکن است  کیسه هواشدن  بازدر تصادفات از کنار، 

. طور کامل باز نشودبه کیسه هواکه پشتی صندلی تعویض نشود ممکن است در هنگام تصادف بعدي صورتی در

در پشتی صندلی با  کیسه هواجانبی و محل قرارگیري  کیسه هوايبایست می کیسه هواپس از باز شدن  بنابراین

عمیرات مطمئن شوید صندلی و دسته سیم به طور صحیح نصب پس از اتمام ت. قطعه جایگزین جدید تعویض گردد

  .شده باشند
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

ممکن  اهم مترزیرا استفاده از  .استفاده کنید یاب به جاي اهم متردستگاه عیب از کیسه هوایابی سیستم جهت عیب

  .گرددو صدمه دیدن افراد  کیسه هوا است باعث باز شدن

  
  .یابی به جزوه تعمیراتی مراجعه نماییدجهت عیبلطفاً . باشدجلو می کیسه هواهاي تست مانند سیستم سایر روش
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

 (Cruise Control) سیستم کروز کنترل

  عملکرد اطالعات

و کاهش تنش رانندگی و  راحتیاتوماتیک جهت افزایش  دندهجعبهبا  7 هایماسیستم کروز کنترل در خودروي 

ها با فعال کردن این در بزرگراه هاي طوالنی مخصوصاًدر طول رانندگی. تتعبیه شده استر کردن رانندگی راحت

  .کردتوان سرعت را ثابت نمود و پا را از روي پدال گاز رها سیستم می

  

  و اصول کارکرد اجزا 

 

  .  +/OFF/ON  ،CANCEL  ،SET/-  ،SET: باشد کلید بر روي فرمان می 4کروز کنترل داراي 
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

براي کنترل سیگنال بدون نیاز به فشردن پدال گاز . کندبر اساس سیگنال سوئیچ مقاومت کار می کنترل کروز کلید

موجب رانندگی دریچه گاز به واحد کنترل الکتریکی موتور ارسال شده و این موضوع از تنش رانندگی کاسته و 

  .گرددبخش می ترراحتهوشمند و 

  

المپ زرد به معنی شروع به کار سیستم و المپ سبز به :  جود داردوعدد المپ  2بر روي پنل سیستم کروز کنترل 

  .باشدمعنی تنظیم شدن سرعت می
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  : هاي عملکردحالت

1(ON/OFF ...  این کلید را در وضعیت .کلید اصلی کروز کنترلسیگنال “ON” تا کروز کنترل روشن  هقرار داد

  .موده و حالت کروز را فعال نماییدسرعت دلخواه را تنظیم ن هادکمهبه کمک دیگر . شود

2(SET/-  : دارد وظیفهاین کلید سه  .کروزتنظیم /  سرعت کاهشکلید سیگنال :  

.A در وضعیت  اصلی کروز که کلیدزمانی. عنوان سرعت در حالت کروزونی بهانتخاب سرعت کن“ON”  باشد

که عملی در جهت در صورتی روز شده،ت کسیستم وارد حال کند وحرکت می  25km/hبیش از  خودرو با سرعت

  .دهدبه حرکت ادامه می کنونیرخ ندهد خودرو با سرعت ) مانند فشردن پدال ترمز( غیر فعال شدن کروز 

.B 2در حالت کروز  دکمهین ابا هر بار فشردن  .فشردن دکمه براي کاهش سرعتkm/h    از سرعت تنظیم شده

  .شودکاسته می

.C در حالت کروز سرعت تنظیم  دکمهداشتن این با فشردن و نگه .کمه براي کاهش سرعتدداشتن نگه و فشردن

  .یابدکاهش می پیوستهطور شده به

3(RES/+  :تنظیم / سیگنال کلید کاهش سرعت " همانند. سیگنال کلید افزایش سرعت/  بازگشت حالت کروز

  .باشدمی وظیفه 3ین کلید داراي ا "کروز

 25km/hبیش از با سرعت  خودرو و  برگردد را فشرده تا حالت کروز ”ON“کلید . ت کروز فعال سازي دوباره حال

رخ ندهد سیستم با توجه به ) مانند فشردن پدال ترمز( چنانچه عملی در جهت غیر فعال شدن کروز  .حرکت کند 

به  2km/h دکمهاین  جهت افزایش سرعت با هر بار فشردن. کندپارامترهاي تنظیمات قبلی، سرعت را انتخاب می

  . شودزیاد می پیوستهطور داشتن این کلید سرعت بهسرعت اضافه شده  و با نگه

4(CANCEL  :در زمانی که حالت کروز فعال است  دکمهبا فشردن این . ارسال سیگنال جهت قطع حالت کروز

  ).نظر تنظیم سرعت مورد(دهد سیستم به وضعیت آماده به کار تغییر وضعیت می
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  : عملکرد در وضعیت کروزهاي حالت

A (از حالت کروز خارج شده و وارد حالت آماده به کار موقتاً سیستم را فشار دهید تا پدال ترمز  ،در حالت کروز

  .شودچراغ سبز خاموش و چراغ زرد روشن می. شود

B(  نظیمات سیستم با آخرین تا پدال گاز را رها کنید ت. دهیدپدال گاز را فشار  گیريشتابدر حالت کروز، جهت

  . شودانجام شده وارد حالت کروز 

C( دنده را به وضعیتی بجز در حالت کروز ،D و وارد حالت  خارج شده از حالت کروز موقتاً سیستم عوض کنید تا

  .شودچراغ سبز خاموش و چراغ زرد روشن می. شودکار میآماده به

D( کلید  ،در حالت کروز“CANCEL” ز خارج شده و وارد حالت از حالت کرو موقتاً سیستم هید تارا فشار د

  .شودچراغ سبز خاموش و چراغ زرد روشن می. شودکار میآماده به

E( کلید ، در حالت کروزON/OFF سیستم از حالت کروز خارج شده و سرعت ذخیره شده در  را فشار دهید تا

  .اموش گرددپاك شود و چراغ خ واحد کنترل الکترونیکیحافظه توسط 

F( طور اتوماتیک از حالت کروز خارج و جهت افزایش ایمنی در رانندگی بعد از متوقف شدن خودرو سیستم به

تنظیم سرعت در سرعت پایین  -/SETبعدي و رفع هرگونه ریسک ناگهانی و ناخواسته در صورت فشردن کلید 

  .گرددانجام شده پاك می

G(  حالت قبلی و ذخیره آخرین تنظیمات سرعت کروز را ریست کنید پاك کردن سرعت تنظیم شده دربراي.  

  یابی و تعمیراتعیب

  .یابی بپردازیدتوجه به مقادیر جدول زیر به عیب با

 

 

 

 

  

  تمرین  
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

  : تمرینهدف 

 .جانبی کیسه هوايکن صندلی و ، گرم TPMSهاي درك نحوه عملکرد اجزاي سیستم ·

 .جانبی کیسه هوايکن صندلی و ، گرم TPMSتحلیل سیستم یابی و درك نحوه عیب ·

  دقیقه 90:  تمرینزمان 

  : مورد نیازتجهیزات و ابزار 

همراه جزوات بی باشد بهجان کیسه هوايکن صندلی و ، گرمTPMSکه مجهز به  7 هایماخودروي  ·

 تعمیراتی

 .زارآالت عمومیر باد تایر، دستگاه معرفی سنسور تایر و اب، سنسور فشایابیعیبمتر، دستگاه ولتیم ·

  :  هشدارها

جهت جلوگیري از آسیب وسایل با . به توضیحات مدرس جهت استفاده صحیح از ابزار توجه نمایید لطفاً ·

 .ها استفاده نمایید دقت از آن

 .با عملکرد مرحله به مرحله از صدمه زدن به خودرو جلوگیري نمایید ·

  : TPMSآزمون سیستم 

واحد کنترل  به .......... توسط فشار باد تایر سنسور  سیگنال ار گرفته است،قر.......... درTPMS کنترل واحد )1

 .ارسال می شود

هاي مزاحم اطالعاتی یافتید که درباره فرکانس سیگنالدر صورتی. کنید بررسیپالك مشخصه سنسور را  )2

 ..... .نماییدلطفا یادداشت 

  

 ........هستندکد مشابه  IDسنسورهاي فشار داراي آیا 
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

 ؟ شدوارد حالت تنظیمات سیستم کنترلی توان میگونه چ )3

............................................................................................................................................................  

 .شوید ”MODE4“ 4لطفا وارد حالت  )4

 .وارد این حالت شوید. شویممی ..........خ وارد حالت چر 4ي جهت تعویض قطر )5

نیاز به فعال . شود "خواب"وارد حالت  ممکن است سنسور دالیل دیگريدر صورت تعویض سنسور یا  )6

 لطفاً. دهیمقرار می ...............لت را در حا TPMSقبل از فعال سازي سیستم کنترلی . باشدسازي می

و ارسال اطالعات به نمایشگر را توضیح داده و / ذخیره اطالعات / ل سازي سنسور مرحله به مرحله نحوه فعا

 .مراحل اصلی را بنویسید

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

  :کن صندلی آزمون سیستم گرم

 رکن دفیوز گرم. قرار دارد ..........ن در کرله گرم. قرار دارد ............کن صندلی در رل گرمکلید کنت )1

 .باشدمی ..............

لت گرم و در حا...... سرد مقاومت در حالت . کن را اندازه بگیریدمتر مقاومت گرمبا استفاده از مولتی )2

 .باشدمی ...........دما  و در حین افزایش دما یا کاهش ..........
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  7هایما   هاي الکتریکی خودرو سیستم

زیاد بودن دما تست را  اندازه گرفته، در صورت لحظهکن را لحظه به در این مرحله دماي گرم: توجه  )3

 .متوقف کرده تا از سوختن صندلی جلوگیري شود

که سیستم دچار عیب در صورتی. نماییدکن صندلی و بدنه ایجاد اتصالی کلید گرم ”e“بین پین 

با توجه به نتایج تحلیل نمایید کنترل دما در وضعیت  .  ..........................گردید سیستم را بررسی نمایید 

  وجود عیب چگونه است؟

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  :جانبی  کیسه هوايآزمون سیستم 

  

. قرار گرفته است .........که در . باشد عدد سنسور ضربه جانبی می .......کیسه هواي جانبی دارايسیستم  )1

 ............جایی دارندهبي جانبی سمت چپ و راست قابلیت جابررسی نمایید آیا سنسورها

 .دیجانبی را بنویسکیسه هواي موارد مهم و قابل توجه در هنگام جدا کردن سنسور  )2

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................  

  

  بازبینی

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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