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اطالعات کلی   1

1 1 بررسی
موتور SQR477F به سیستم مدیریت موتور M7-Motronic جهت کنترل واحد کنترل Closed-loop، پاشش 

سوخت ترتیبی، احتراق مستقیم بدون دلکو و مبدل کاتالیزوری سه راهه مجهز شده است. 
سیستم مدیریت موتور MT80 عمدتا متشکل از سه قسمت است: مدول کنترل الکترونیکی)ECM(، سنسور و 
عملگر. سنسور برای شناسایی سیگنال های فیزیکی خودرو، )دما، فشار، سرعت و ...( تبدیل آن ها به سیگنال های 
ولتاژی و ارسال آن ها به ECM به کار می رود. ECM اطالعات ورودی توسط سنسور را بر اساس برنامه ریزی موجود 
خود بعد از دریافت، محاسبه و تحلیل می کند و سپس دستور مقتضی را به مدار قدرت ارسال می کند. مدار قدرت 

کلیه عملگرها را مطابق با دستور به کار می اندازد و لذا موتور را به کارکرد موثر و نرم قادر می سازد. 
سیستم عیب یابی مدول کنترل الکترونیکی )ECM( موتور برای نظارت بر سنسورها و کنترل کننده های موجود در 
 Limp  سیستم به کار می رود. اگر سیگنال خرابی را تشخیص و تایید کند، کد خطای مرتبط را ذخیره کرده و حالت
Home موتور )ادامه کار موقت موتور( را فعال خواهد کرد. اگر تشخیص دهد که خرابی رفع شده است. موتور را 

به کارکرد نرمال برخواهد گرداند. 
وظایف سیستم مدیریت موتور:

کنترل گشتاور خروجی موتور. 1
2 .Closed-loop کنترل پاشش سوخت
کنترل تایم جرقه و آالیندگی. 3
کنترل ضربه. 4
کنترل دور آرام. 5
6 .A/C کنترل
کنترل فن خنک کننده. 7
کنترل شیر برقی کنیستر. 8
سیستم عیب یابی. 9

10 .ECM کنترل ضدسرقت
ساختار مدول جرقه ECM، احتراق مستقیم بدون دلکو. 11

1 1  بررسی
2 1 وظایف سیستم

3 1 منطق کنترل سیستم
4 1 ویژگی ها

5 1 ایراد ورودی و خروجی های سیستم مدیریت موتور
UAES 6 1 نقشه مدار سیستم مدیریت موتور
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ویژگی های ECM در سیستم مدیریت موتور
گستره فروش کاال. 1
آخرین تکنولوژی سخت افزاری الکترونیکی. 2
3 .768k 40 و حافظهMHz 16 بیتی، فرکانس CPU
ساختار نرم افزاری و سخت افزاری مدرن با قابلیت انتقال اطالعات باال. 4
5 .EOBD و تکنولوژی EuroIV دارای استاندارد آالیندگی

2 1 وظایف سیستم

محاسبه جریان هوا توسط ترمودینامیک موتور
ECM جریان و جرم هوای ورودی به سیلندر را از طریق سیگنال های سنسور دما/ فشار هوای ورودی محاسبه 

می کند و سپس حجم پاشش را جهت تامین نسبت سوخت به هوای مورد نیاز شرایط مختلف، اصالح می کند. 

کنترل گشتاور
ECM گشتاور خروجی مورد نیاز موتور را بر طبق سیگنال های سنسور موقعیت پدال گاز برآورد کرده و آن را از 

طریق اطالعات سنسورها کنترل می کند. 

اندازه گیری موقعیت میل لنگ و دور موتور
ECM موقعیت میل لنگ و دور موتور را بر طبق سیگنال های دنده فالیویل تعیین می کند و به صورت صحیح تایم 

جرقه و پاشش را کنترل می کند. 

تعیین ترتیب کورس سیلندرهای موتور
ECM نقطه مرگ باالی یک سیلندر را از طریق سنسور موقعیت میل سوپاپ تعیین می کند و بدین صورت ترتیب 

احتراق سیلندرهای موتور را تعیین می کند. 

کنترل سوخت
open- حلقه بسته( و کنترل سوخت( Closed-loop دو روش برای کنترل سوخت وجود دارد: کنترل سوخت

loop )حلقه باز(. کنترل سوخت حلقه بسته می تواند به درستی نسبت سوخت به هوای موتور را تنظیم کرده و 
سپس به طور موثر آالیندگی را کنترل کند. کنترل سوخت حلقه باز زمانی اعمال می شود که موتور در حال استارت 

یا گرم شدن باشد یا سنسور اکسیژن خوب عمل نکند. 

کنترل جرقه
سیستم کنترل جرقه موتور، کنترل گروهی را اعمال می کند. 
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کنترل ضربه
هنگامی که توسط سنسور ضربه، وجود ضربه تشخیص داده شد، سیستم، آوانس یا ریتارد زاویه جرقه را بر اساس 
شرایط موجود و شدت ضربه محاسبه کرده و آن را روی اندازه صحیح تنظیم خواهد کرد، از این رو از ضربه زنی 

جلوگیری کرده یا آن را کاهش خواهد داد. 

کنترل آالیندگی
کاتالیست کانورتور سه راهه می تواند خروجی موتور را به گاز بی ضرر تبدیل کرده و در هوا تخلیه کند. هنگامی که 
موتور بعد از گرم شدن به دمای نرمال برسد، ECM کنترل سوخت Closed-loop )حلقه بسته( را برای اصالح 
نسبت سوخت به هوا فعال خواهد کرد و از این رو راندمان بهینه ی کاتالیست کانورتور سه راهه را تحقق می بخشد. 

حفاظت از کاتالیست کانورتور سه راهه
کاتالیست  دمای   ECM می باشد.  کانورتور سه راهه   کاتالیست  از  عملکرد حمایت  دارای  موتور  مدیریت  سیستم 
کانورتور سه راهه را مطابق با کارکرد موتور ارزیابی می کند. وقتی که دمای گازهای خروجی از حداکثر دمای مجاز 
مبدل برای مدت زمان طوالنی فراتر  رود، ECM به صورت خودکار عملکرد حفاظت از کاتالیست کانورتور سه راهه 

را برای نگه داشتن آن در دمای نرمال، فعال می کند. 

حفاظت از  ولتاژ سیستم
هنگامی که عملکرد بد سیستم شارژ منجر به ولتاژ بیش از حد سیستم شود، سیستم کنترل الکترونیکی موتور 
برنامه حفاظتی خود را برای محدود کردن دور موتور فعال خواهد کرد و از این رو از آسیب رسیدن به ECM و 

باتری جلوگیری می کند. 
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3 1 منطق کنترل سیستم
کنترل استارت

هنگام استارت موتور، سیستم مدیریت موتور باید ورود هوا، حجم پاشش و تایم جرقه را کنترل کند. قبل از استارت 
موتور، تراتل بسته است، هوا در منیفولد ورودی ثابت است، فشار داخل منیفولد ورودی برابر با فشار اتمسفر است و 

نرم افزار تنظیم کننده دور آرام از پارامتر ثابت و تعریف شده اولیه استفاده می کند. 
پس از استارت موتور، سیگنال کنترل زمان پاشش، سیگنال اولیه است. حجم پاشش سوخت به صورت تدریجی با 
افزایش دمای موتور، افزایش می یابد و منجر به این می شود که الیه نازکی از سوخت در منیفولد ورودی و دیواره های 
سیلندر شکل بگیرد. قبل از این که موتور به دور مشخصی برسد، ترکیبی غنی در سیلندر مورد استفاده قرار می گیرد. 
هنگامی که موتور به دور و دمای مشخصی برسد، سیستم به صورت تدریجی حجم پاشش را کاهش داده و از ترکیب 
رقیق تر سوخت و هوا استفاده می کند. هنگامی که موتور راه اندازی شد، زاویه آوانس جرقه نیز مطابق با کارکرد موتور 

تنظیم می شود و با دمای موتور، دمای هوای ورودی و دور موتور تغییر خواهد کرد. 

گرم شدن موتور و کنترل گرم شدن کاتالیست کانورتور سه راهه
هنگامی که موتور از حالت سرد شروع به کار می کند، ورود هوا، حجم پاشش و تایم جرقه مطابق با حالت استارت 
خواهند شد. مقدار زیادی از گشتاور موتور در طول گرم شدن موتور صرف افزایش حجم پاشش و ثابت نگه داشتن 
جرقه خواهد شد. پس از استارت موتور، کاتالیست کانورتور سه راهه بایستی به سرعت گرم شود تا به دمای کاری 
برسد، تا بتواند آالیندگی اگزوز را به طور قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین سیستم کنترل الکترونیکی موتور زاویه 
آوانس جرقه را به تاخیر خواهد انداخت و از اگزوز با دمای باال برای حرارت دهی مبدل کاتالیزوری سه راهه استفاده 

خواهد کرد. 

کنترل قطع سوخت )Cut Off( در زمان شتاب گیری/ کاهش شتاب
هنگام شتاب گیری، مقدار کمی از سوخت که توسط انژکتور به درون منیفولد ورودی تزریق می شود نمی تواند به 
موقع برای احتراق به سیلندر برسد، از این رو الیه  نازکی از سوخت روی دیواره  منیفولد ورودی ایجاد می کند. با 
افزایش بار موتور و حجم پاشش، الیه سوخت در منیفولد ورودی بیش تر و بیش تر خواهد شد. هنگامی که بازشدگی 
دهانه تراتل افزایش می یابد، مقداری از سوخت تزریق شده توسط این الیه جذب می شود. از این رو حجم پاشش 
در هنگام  هوا  و  رقیق شدن مخلوط سوخت  از  و  یابد  افزایش  هوا  و  غلظت مخلوط سوخت  تامین  برای  بایستی 
شتاب گیری جلوگیری کند. عالوه بر این، زمانی که بازشدگی دهانه تراتل و بار موتور کاهش می یابد، سوخت روی 
دیوار منیفولد ورودی به سمت سیلندر رها می شود. بنابراین حجم پاشش بایستی هنگام کاهش شتاب، کاهش یابد. 
هنگام کاهش شتاب، قدرت اعمال شده به فالیویل توسط موتور، منفی می باشد. در این صورت، انژکتور جهت کاهش 

مصرف سوخت و  آالیندگی و به ویژه برای حفاظت از مبدل کاتالیزوری سه راهه قطع می شود. 
هنگامی که دور موتور تا دور کمی باالتر از دور آرام کاهش می یابد، سیستم پاشش مجددا شروع به پاشش سوخت 
می کند. در واقع برنامه سیستم کنترل الکترونیکی موتور مجددا سوخت را تامین خواهد کرد تا موتور را بر طبق 
تغییرات دما و دور موتور، روشن نگه دارد، بنابراین از کاهش دور موتور به دوری کم تر از میزان تعیین شده جلوگیری 
می کند. هنگامی که سیستم پاشش مجددا سوخت ارایه کند، سیستم از سیگنال کنترل اولیه برای تامین سوخت 
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استفاده می کند و الیه نازک سوخت را روی منیفولد ورودی شکل می دهد و انتقال نرم موتور به حالت دور آرام را 
امکان پذیر می سازد. 

کنترل دور آرام
هنگام دور آرام، موتور هیچگونه گشتاوری به فالیویل اعمال نمی کند. برای تضمین ثابت ماندن پایین ترین دور موتور 
ممکن در دور آرام، سیستم کنترل Closed-loop )حلقه بسته( دور آرام بایستی تعادل میان گشتاور و قدرت موتور 
را حفظ کند. قدرت مشخصه موتور جهت غلبه بر نیروهای مختلف از جمله اصطکاک درونی ناشی از میل لنگ موتور 

و سوپاپ بندی،  تولید می شود.
Closed-loop )حلقه بسته( سیستم M7، گشتاور خروجی مورد نیاز موتور را جهت ثابت  نگه داشتن دور آرام 
تحت شرایط خاص تعیین می کند. گشتاور خروجی در زمان کاهش دور موتور، افزایش می یابد و زمانی که دور موتور 
افزایش می یابد، کاهش می یابد. سیستم، گشتاور موتور را برای جبران مصارف جدید مثل روشن شدن کمپرسور کولر 
و یا تعویض دنده افزایش خواهد داد. هنگامی که دمای موتور پایین است، گشتاور برای غلبه بر اصطکاک قسمت های 
داخلی و ثابت ماندن دور آرام افزایش می یابد. تمامی گشتاورهای خروجی مورد نیاز توسط E.C.M محاسبه خواهد 

شد تا هوای ورودی، نسبت سوخت به هوا و تایم جرقه متناسب فراهم شود. 

کنترل λ Closed loop )حلقه بسته( 
مبدل کاتالیزوری سه راهه می تواند به طور موثر 98% از عناصر زیان آور در اگزوز مثل HC، CO و NOx را کاهش 
داده و آن ها را به آب، CO2 و N2 تبدیل  کند. با این حال، مبدل کاتالیزوری سه راهه تنها زمانی می تواند به راندمان 
باال برسد که عدد λ موتور تقریبا 1 باشد. هدف کنترل λ Closed-loop )حلقه بسته(  تضمین کردن این مطلب 

است که غلظت مخلوط سوخت و هوا در حد مشخص شده باشد.
سیستم کنترل λ Closed-loop )حلقه بسته(  تنها زمانی کار می کند که مجهز به سنسور اکسیژن باشد. سنسور 
اکسیژن روی مبدل کاتالیزوری سه راهه نصب می شود و می تواند میزان اکسیژن در خروجی را در هر زمان تشخیص 
دهد. هنگامی که ترکیب رقیق است )λ<1(، سنسور اکسیژن ولتاژی در حدود 100mV را به ECM ارسال می کند. 
زمانی که ترکیب غنی است)λ>1(، سنسور اکسیژن ولتاژ سیگنال حدود 800mV را حاصل می دهد. هنگامی که 
موتور در حال کار است، ولتاژ سیگنال سنسور اکسیژن ممکن است بین 100mV و 800mV متغیر باشد و کنترل 

حلقه بسته، حجم پاشش را اصالح خواهد کرد و آالیندگی را بر طبق ولتاژ سیگنال کنترل خواهد کرد. 

کنترل آالیندگی و بخار سوخت
و  تولید شده توسط پمپ سوخت، سوخت در مخزن سوخت حرارت می یابد  نیز حرارت  و  بیرون  به دلیل دمای 
بخار سوخت تولید می کند. بخار سوخت نمی تواند مستقیما وارد اتمسفر شود. بخار سوخت توسط لوله های هدایت 
کننده در داخل کنیستر جمع آوری و ذخیره می شود و برای احتراق در زمان مناسب به موتور فرستاده می شود. 
E.C.M شیر برقی کنیستر را کنترل می کند تا حجم بخار سوخت ورودی به سیلندر را کنترل کند که تنها در حالت 

Closed-loop )حلقه بسته( صورت می گیرد. 
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4 1  ویژگی ها

گشتاورها

)N°m( اجزاءگشتاور
سنسور موقعیت میل لنگ8±2
سنسور موقعیت میل سوپاپ8±2
سنسور ضربه20±5
سنسور دما/ فشار هوای ورودی6±1

سنسور موقعیت دریچه گاز2±0.5
سنسور دمای آب موتور22±2
کویل6±1

سنسور اکسیژن45±5
استپر موتور7±1
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MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

توصیه تعمیراتیعالیماجزاءردیف

سنسور موقعیت میل لنگ1

بد استارت خوردن موتور •
خاموش شدن مکرر موتور •
خاموش شدن گاه و بیگاه موتور •
• 3800 RPM حداکثر دور موتور

سنسور موقعیت میل لنگ را 
تعویض کنید

سنسور موقعیت میل سوپاپ2
بد استارت خوردن موتور •
• 4000RPM حداکثر دور موتور کمتر از
مصرف سوخت باال •

سنسور موقعیت میل سوپاپ 
را تعویض کنید

سنسور ضربه3

• ضربه در شتاب گیر	
• تایم نادرست جرقه	
• مصرف سوخت باال	
• افت قدرت موتور	

سنسور ضربه را تعویض کنید

سنسور دما / فشار هوای ورودی4

• مصرف سوخت باال	
• خاموش شدن مکرر موتور	
• نوسان دور آرام	
• عملکرد ضعیف موتور	

سنسور دمای فشار هوای 
ورودی را تعویض کنید

سنسور موقعیت دریچه گاز5
• خاموش شدن موتور درزمان شتاب گیری	
• مصرف سوخت باال	
• خاموش شدن موتور در دور باال	

سنسور موقعیت دریچه گاز را 
تعویض کنید

سنسور دمای آب موتور6

• بد استارت خوردن موتور	
• نوسان دور آرام	
• عدم عملکرد فن	
• کارایی ضعیف موتور	
• تایم نادرست جرقه	

سنسور دمای آب را تعویض 
کنید

سنسور اکسیژن7
• نصب سوخت به هوای نادرست و  آالیندگی زیاد	
• مصرف سوخت باال	

سنسور اکسیژن را تعویض 
کنید

8A/C سوییچ فشار
• سرمایش زیاد یا کم کولر	
• عدم عملکرد کالچ کولر	

سوییچ فشار A/C را تعویض 
کنید

5 1 ایرادات  قطعات ورودی و خروجی های سیستم مدیریت موتور
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سیستم کنترل الکترونیکی موتور

توصیه تعمیراتیعالیماجزاءردیف

سویچ فرمان هیدرولیک9

• لرزش موتور هنگام چرخاندن غربیلک 	
فرمان در دور آرام 

• کم آوردن موتور و خاموش شدن های 	
مکرر در دور آرام 

سویچ فرمان هیدرولیک را 
عوض کنید

سوییچ ترمز10
• سوخت رسانی نایکنواخت	
• کم  آوردن موتور	

سوییچ ترمز را تعویض کنید

استپر موتور11

• استارت خوردن طوالنی خودرو	
• موتور تنها زمانی استارت می خورد که 	

پدال گاز فشرده شده باشد
• خاموش شدن موتور در دور آرام	
• دور آرام باال	
• دور آرام پایین	

استپر موتور را تعمیر یا 
تعویض کنید

کویل12

• استارت بد موتور	
• قدرت پایین موتور و عدم شتاب گیری	
• احتراق ناقص	
• کارکرد نامتعادل موتور	

 کویل را تعویض کنید

شیر برقی کنیستر13
• ضعیف در دور آرام	
• نسبت  سوخت و هوای نادرست	

 شیر برقی کنیستر را تعویض 
کنید

انژکتور14

• استارت بد یا سخت موتور	
• کارکرد نامتعادل و لرزش موتور	
• خاموش شدن های مکرر موتور	
• خارج شدن دود سیاه	
• قدرت پایین موتور و عدم شتاب گیری 	

 انژکتور را تعویض کنید

پمپ سوخت15

• استارت بد موتور	
• قدرت پایین موتور و عدم شتاب گیری	
• استارت سخت	
• شتاب گیری ضعیف	

پمپ سوخت را تعویض کنید

فن خنک کننده16
• دمای بیش از اندازه مایع خنک کننده موتور	
• عملکرد نوسان دار تهویه مطبوع	
• دمای پایین مایع خنک کننده موتور	

فن خنک کننده را تعویض 
کنید
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MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

1.6 Circuit diagram of UAES engine management system

Engine circuit diagram (page 1)

434 Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

03lll

UAES 6 1 نمودار مدار سیستم مدیرت موتور

نقشه مدار موتور )صفحه 1(
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سیستم کنترل الکترونیکی موتور

Engine circuit diagram (page 2)

lll03

435Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

نقشه مدار موتور )صفحه 2(
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MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

Engine circuit diagram (page 3)

436 Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

03lll

نقشه مدار موتور )صفحه 3(
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سیستم کنترل الکترونیکی موتور

Engine circuit diagram (page 4)

lll03

437Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls
نقشه مدار موتور )صفحه 4(
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MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

Engine circuit diagram (page 5)

438 Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

03lll

نقشه مدار موتور )صفحه 5(
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سیستم کنترل الکترونیکی موتور

Engine circuit diagram (page 6)

lll03

439Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

نقشه مدار موتور )صفحه 6(
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MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

Engine circuit diagram (page 7)

440 Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

03lll

نقشه مدار موتور )صفحه 7(
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سیستم کنترل الکترونیکی موتور

Engine circuit diagram (page 8)

lll03

441Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

نقشه مدار موتور )صفحه 8(
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MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

بازدید و عیب یابی   2

1 2 عیب یابی و رفع عیب خطاهای پراکنده و اتفاقی
اگر DTC های اتفاقی رخ دهند، آیتم های زیر را بررسی کنید:

• بررسی کنید که آیا کانکتور عملگر یا سنسور مرتبط با DTC به درستی نصب شده است یا خیر؟ 	
• پین های کانکتور عملگر یا سنسور را از لحاظ زنگ زدگی و یا برق دزدی بررسی کنید. 	
• سیم ها را از نظر خم شدن یا له شدن بررسی کنید.	
• کثیفی یا خرابی سنسور را بررسی کنید.	
•  بررسی کنید که آیا مسیر دسته سیم صحیح می باشد یا خیر؟ 	

1 2 عیب یابی و رفع عیب خطاهای پراکنده و اتفاقی
2 2 بازدید اتصال بدنه

3 2 مراحل تعریف استپر موتور
)DTC(4 2 لیست کدهای خطا

ECM 5 2 تست مدار برق و بدنه
6 2 مراحل عیب یابی کدهای خطا

 469...............................................................

 472...........................................................................................

 482.......................................................................................

 470........................................................................................................

 476........................................................................................

 471...........................................................................................
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سیستم کنترل الکترونیکی موتور

2 2 بازدید اتصال بدنه
یک اتصال بدنه مناسب، پیش نیازی برای تضمین کارکرد نرمال مدار می باشد. اگر ترمینال اتصال بدنه مدار همیشه 
در معرض محیط مرطوب و گرد و خاک باشد، فلز اتصال بدنه خورده شده و بر سالمت مدار تاثر خواهد گذاشت، 
از این رو منجر به بروز ایرادات مختلف در سیستم الکتریکی خواهد شد. از آن جایی که مدار کنترل خیلی حساس 
است، از این رو سیم های شل شده یا خورده شده ممکن است به میزان قابل توجهی بر ارسال سیگنال های مختلف 

در مدار کنترل الکترونیک اثر بگذارند. بنابراین در هنگام بررسی به موارد زیر توجه کنید:
• پیچ ها یا مهره های اتصال بدنه را عوض کنید. 	
• ترمینال اتصال بدنه را از لحاظ خوردگی و زنگ زدگی بررسی کنید. 	
• جهت اطمینان از یک اتصال خوب در صورت نیاز ترمینال اتصال بدنه را تمیز کنید. 	
• بررسی کنید که آیا تداخلی با مدار اتصال بدنه وجود دارد یا خیر؟ 	
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3 2  مراحل تعریف استپر موتور

اگر موارد زیر رخ دهد، استپر موتور را تعریف کنید:
باتری را جدا کرده و کابل منفی باتری را قطع کرده باشید. . 1
مدول کنترل موتور را عوض کرده باشید. . 2
استپر موتور را تعویض یا تمیز کرده باشید. . 3

شرایط معرفی کردن استپر موتور:
ولتاژ باتری مناسب باشد. . 1
موتور خاموش باشد. . 2
تراتل به طور کامل بسته باشد. . 3
موتور ایراد یا کد خطا نداشته باشد.. 4
کارکرد موتور نرمال باشد. . 5

روش های تعریف استپر موتور:
موتور را بالفاصله پس از قرار دادن سویچ روشن نکنید. 5 ثانیه منتظر مانده و سپس استارت بزنید. در این زمان . 1

اگر دور آرام را نامناسب دیدید،  مراحل ذکر شده را تا زمانی که دور آرام موتور یکنواخت شود، تکرار کنید. 
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سیستم کنترل الکترونیکی موتور

4 2 لیست کدهای خطا

توضیحاتکد خطاردیف

1P0016خطای ارتباط بین موقعیت میل لنگ و موقعیت میل سوپاپ

2P0030مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن جلو قطع شده است

3P0031مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن جلو با بدنه اتصالی دارد

4P0032مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن جلو با برق اتصالی دارد

5P0036مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن عقب قطع شده است

6P0037مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن عقب با بدنه اتصالی دارد

7P0038مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن عقب با برق اتصالی دارد

8P0053مقاومت گرمکن سنسور اکسین جلو صحیح نیست

9P0054مقاومت گرمکن سنسور اکسین عقب صحیح نیست

10P0105)سنسور فشار هوای ورودی تغییرات سیگنال ندارد )ثابت است

11P0106سنسور فشار هوای ورودی نامناسب است

12P0107سنسور فشار هوای ورودی با بدنه اتصالی دارد

13P0108سنسور فشار هوای ورودی با برق اتصالی دارد

14P0112سیگنال سنسور دمای هوای ورودی ضعیف است

15P0113سیگنال سنسور دمای هوای ورودی باال است

16P0116سنسور دمای آب موتور نامناسب است

17P0117سیگنال سنسور دمای آب موتور ضعیف است

18P0118سیگنال سنسور دمای آب موتور باال است

19P0122ولتاژ سنسور موقعیت دریچه گاز پایین است

20P0123ولتاژ سنسور موقعیت دریچه گاز باال است

21P0130سیگنال سنسور اکسیژن جلو درست نیست

22P0131ولتاژ سنسور اکسیژن جلو پایین است

23P0132ولتاژ سنسور اکسیژن جلو باال است

24P0133واکنش سنسور اکسیژن جلو کند است

25P0134مدار سنسور اکسیژن جلو ایراد دارد

26P0136سیگنال سنسور اکسیژن عقب صحیح نیست

27P0137ولتاژ سنسور اکسیژن عقب پایین است

28P0138ولتاژ سنسور اکسیژن عقب باال است

29P0140مدار سنسور اکسیژن عقب ایراد دارد

30P0170وضعیت سوخت مناسب نیست

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

473

MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

توضیحاتکد خطاردیف

31P0171سوخت خیلی رقیق است

32P0172سوخت خیلی غلیظ است

33P0201مدار کنترل انژکتور سیلندر 1 قطع شده است

34P0202مدار کنترل انژکتور سیلندر 2 قطع شده است

35P0203مدار کنترل انژکتور سیلندر 3 قطع شده است

36P0204مدار کنترل انژکتور سیلندر 4 قطع شده است

37P0261مدار کنترل انژکتور سیلندر 1 با بدنه اتصالی دارد

38P0262مدار کنترل انژکتور سیلندر 1 با برق اتصالی دارد

39P0264مدار کنترل انژکتور سیلندر 2 با بدنه اتصالی دارد

40P0265مدار کنترل انژکتور سیلندر 2 با برق اتصالی دارد

41P0267مدار کنترل انژکتور سیلندر 3 با بدنه اتصالی دارد

42P0268مدار کنترل انژکتور سیلندر 3 با برق اتصالی دارد

43P0270مدار کنترل انژکتور سیلندر 4 با بدنه اتصالی دارد

44P0271مدار کنترل انژکتور سیلندر 4 با برق اتصالی دارد

45P0300احتراق ناقص در یک یا کلیه سیلندرها

46P03011 احتراق ناقص در سیلندر

47P03022 احتراق ناقص در سیلندر

48P03033 احتراق ناقص در سیلندر

49P03044 احتراق ناقص در سیلندر

50P0317سنسور ناهمواری جاده سیگنال ندارد

51P0321سیگنال نقطه مرگ باالی میل لنگ ایراد دارد

52P0322سنسور سرعت خودرو ایراد دارد

53P0327ولتاژ مدار سیگنال سنسور ضربه پایین است

54P0328ولتاژ مدار سیگنال سنسور ضربه باال است

55P0340سنسور موقعیت میل سوپاپ نامناسب است

56P0341اتصال سنسور موقعیت میل سوپاپ مناسب نیست

57P0342سنسور موقعیت میل سوپاپ با بدنه اتصالی دارد

58P0343سنسور موقعیت میل سوپاپ با برق اتصالی دارد

59P0420کارایی کاتالیست کانورتور سه راهه در حد پایین است

60P0444مدار شیر برق کنیستر قطعی دارد

61P0458ولتاژ مدار شیر برقی کنیستر پایین است

62P0459ولتاژ مدار شیر برقی کنیستر باال است

63P0480)مدار کنترل رله فن خنک کننده ایراد دارد )دور کند
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توضیحاتکد خطاردیف

64P0481)مدار کنترل رله فن خنک کننده ایراد دارد )دور تند

65P0501سنسور سرعت خودرو مناسب نیست

66P0506دور آرام پایین تر از حد مجاز است

67P0507دور آرام باال تر از حد مجاز است

68P0508مدار کنترل استپر موتور با بدنه اتصالی دارد

69P0509مدار کنترل استپر موتور با برق اتصالی دارد

70P0511مدار کنترل استپر موتور ایراد دارد

71P0560ولتاژ سیستم صحیح نیست

72P0562ولتاژ سیستم پایین است

73P0563ولتاژ سیستم باال است

74P0602ایراد دارد ECM برنامه ریزی

75P0627مدار کنترل رله پمپ سوخت قطعی دارد

76P0628مدار کنترل رله پمپ سوخت با بدنه اتصالی دارد

77P0629مدار کنترل رله پمپ سوخت با برق اتصالی دارد

78P0645مدار کنترل رله کمپرسور کولر قطعی دارد

79P0646مدار کنترل رله کمپرسور کولر با بدنه اتصالی دارد

80P0647مدار کنترل رله کمپرسور کولر با برق اتصالی دارد

81P0691)مدار کنترل رله فن خنک کننده با بدنه اتصالی دارد )دور کند

82P0692)مدار کنترل رله فن خنک کننده با برق اتصالی دارد )دور کند

83P0693)مدار کنترل رله فن خنک کننده با بدنه اتصالی دارد )دور تند

84P0694)مدار کنترل رله فن خنک کننده با برق اتصالی دارد )دور تند

85P1610معیوب شده است  ECM

86P1611کد سویچ پذیرفته نمی شود

87P1612خطای معرفی سویچ

88P1613IMMO عدم پذیرش کد توسط

89P1614خطای ترانسپورتر

90P2177سوخت خیلی رقیق است

91P2178سوخت خیلی غنی است

92P2195واکنش سنسور اکسیژن جلو کند است

93P2196واکنش سنسور اکسیژن جلو کند است

94P2270واکنش سنسور اکسیژن عقب کند است

95P2271واکنش سنسور اکسیژن عقب کند است

96U001CAN خطای شبکه
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توضیحاتکد خطاردیف

97U0101TCU و ECM قطع ارتباط بین
98U0121ABS و مدول کنترل ECM قطع ارتباط بین
99U0140BCM و ECM قطع ارتباط بین
100U155)صفحه کیلومترشمار( IPC و ECM قطع ارتباط بین
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2.5 Testing the ECM power and ground circuit

2.5.1 Testing the ECM power circuit

Testing the ECM power circuit value

Value (DC voltage range)ConditionFunctionECM pin No.

Battery voltage
The ignition switch in the
LOCK, ON and START

position
Providing power constantlyE16

lll03

449Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls
ECM 5 2 تست مدار برق و بدنه

ECM 1 5 2 تست مدار برق
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DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید:

• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• سویچ را خاموش کنید و مجددا آن را بعد از 3 الی 5 ثانیه روشن کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو دارای ایراد است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 	
•  اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 	

مراحل عیب یابی
بررسی کنید که آیا فیوزهای FB14 و FB15 برق . 1

ECM سالم می باشند یا خیر؟ 
بلی،  به مرحله 2 بروید. - 
خیر،  فیوزهای معیوب را عوض کنید. - 

ECM شرایطعملکردشماره پین)DC مقدار )ولتاژ
E16تغذیه برق دائمLOCK. ON. START ولتاژ باتریسویچ در وضعیت های
E17 تامین برق در وضعیت

سوییچ باز 
ولتاژ باتریتامین برق در وضعیت سویچ باز

ECM مقدار ولتاژ مدار برق

مثبت . 2 قطب  بین  کشی  سیم  آیا  که  کنید  بررسی 
باتری و فیوز F B15 دارای قطعی یا اتصالی می باشد 

یا خیر.
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 3 بروید. - 

فیوز . 3 و  بین سویچ  آیا سیم کشی  که  کنید  بررسی 
FB14 دارای قطعی یا اتصالی می باشد یا خیر? 

بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 4 بروید. - 
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4 . ECM مربوط به C-201 سویچ را باز کرده، کانکتور
 E16 پین  ولتاژ  آیا  که  کنید  بررسی  و  کنید  قطع  را 

کانکتور C-201 با ولتاژ باتری است یا خیر؟ 
بلی،  به مرحله 5 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین کانکتور ECM و جعبه  فیوز - 

و رله معیوب است. 

5 . ECM مربوط به C-201 سویچ را باز کرده، کانکتور
 E17 پین  ولتاژ  آیا  که  کنید  بررسی  و  کنید  قطع  را 

کانکتور C-201 با ولتاژ باتری است یا خیر؟  
بلی،  به مرحله 6 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین کانکتور ECM و جعبه  فیوز - 

و رله معیوب است. 

رله اصلی )RLY8( را بیرون بکشید و بررسی کنید . 6
که آیا ولتاژ پایه های 86 و 30 رله با ولتاژ باتری برابر 

است یا خیر؟ 
بلی،  به مرحله 7 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین جعبه فیوز و رله یا قطب مثبت - 

باتری و جعبه فیوز و رله ایراد دارد. 
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رله اصلی )RLY8( را بیرون بکشید و بررسی کنید . 7
که آیا رله سالم است یا خیر؟ 

بلی،  به مرحله 8 بروید. - 
خیر،  رله اصلی خراب است، آن را عوض کنید. - 

رله اصلی )RLY8( را بیرون بکشید و بررسی کنید . 8
 E32 که آیا سیم کشی بین پایه 85 رله اصلی و پین
یا  قطعی  دارای   ECM به  مربوط   C-201 کانکتور 

اتصالی می باشد یا خیر؟
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 9 بروید. - 

بررسی کنید که آیا فیوز FB19 برق ECM سالم . 9
است یا خیر؟ 

بلی،  به مرحله 10 بروید. - 
خیر،  فیوز FB19 را تعویض کنید. - 
رله اصلی و فیوز FB19 را بیرون بکشید. بررسی . 10

کنید که آیا مدار میان پایه 87 رله و فیوز FB19 وصل 
است یا خیر؟ 

بلی،  به مرحله 11 بروید. - 
خیر،  جعبه فیوز و رله خراب است. - 

کانکتو C-201 مربوط به ECM را قطع کرده و . 11
رله اصلی را بیرون بکشید. پایه های 30 و 87 رله اصلی 
را با یک تکه سیم اتصال دهید و بررسی کنید که آیا 
ولتاژ میان پین های E8 و E51 کانکتور C-201 با ولتاژ 

باتری برابر است یا خیر؟ 
بلی،  به مرحله 12 بروید. - 
خیر،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 

مجددا . 12 را  تست  عملیات  کنید،  عوض  را   ECM
انجام دهید و بررسی کنید که آیا کد خطا وجود دارد 

یا خیر؟
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر است.- 
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خیر،  ایراد اصالح شده است. - 

12. Replace the ECM control module, carry out the
function test again, and read the fault code to verify
if it exists or not.

- If yes, locate fault causes from other symptoms.

- If not, the fault has been rectified. llll--

2.5.2 Testing the ECM ground circuit

DTC test procedures:

Please confirm that the battery voltage is normal before performing the following procedures.

lll03

453Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls
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ECM 2 5 2  تست مدار بدنه
DTC مراحل تست

قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید:
• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• سویچ را خاموش کنید و مجددا آن را بعد از 3 الی 5 ثانیه روشن کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو دارای ایراد است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 	
•  اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 	

مراحل عیب یابی
به . 1 مربوط   C-201 کانکتور و  باتری  منفی  کابل 

بین  مدار  آیا  که  کنید  بررسی  کنید.  باز  را   ECM
منفی  قطب  و   C-201کانکتور  E48 و   E5 پین های 

باتری وصل می باشد یا خیر؟
- بلی،  عیب یابی تمام شده است. 

خیر، به مرحله 2 بروید.- 
اتصال بدنه های G206 و G205 باتری را جدا کرده . 2

 E48 و E5 آیا مدار بین پین های و بررسی کنید که 
کانکتور C-201 و اتصال بدنه ها دارای قطعی یا اتصال 

می باشد یا خیر؟
-   بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. 

خیر،  به مرحله 3 بروید. - 
زنگ . 3 یا  بدنه ها سولفاته  اتصال  آیا  که  کنید  بررسی 

زده می باشد یا خیر؟
بلی،  اتصال بدنه ECM را تمیز کنید. - 
خیر،  به مرحله 4 بروید. - 

ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام . 4
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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DTC 6 2 مراحل تشخیص
P0016  2 6 1  ایراد در روابط بین موقعیت میل لنگ و موقعیت میل سوپاپ

تعریف کد خطا و علل آن

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• موتور را روشن کنید تا دمای موتور به دمای نرمال برسد. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید.	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است.مراحل عیب یابی را انجام 	

دهید.
• اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 	

مراحل عیب یابی 

تذکر
• مجددا بررسی کنید که آیا DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر. 	

نصب . 1 درستی  به  تسمه تایم  آیا  که  کنید  بررسی 
شده است یا خیر. 

بلی،  به مرحله 2 بروید. - 
خیر،  تسمه  تایم را دوباره نصب کنید. - 

DTCتعریف DTCشرایط تشخیص  DTCشرایط ایجاد DTCعلل احتمالی

- نصب نامناسب
- ایراد دنده و تسمه تایم

روابط بین موقعیت میل لنگ 
و موقعیت میل سوپاپ

روابط بین موقعیت میل لنگ و موتور در حال کار
موقعیت میل سوپاپ
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آیا دنده سیگنال )حلقه سیگنال( . 2 بررسی کنید که 
میل سوپاپ و خار میل سوپاپ سالم می باشند یا خیر. 

بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر،  میل سوپاپ و خار آن را عوض کنید. - 

بررسی کنید که آیا خار میل لنگ در جای خود قرار . 3
دارد یا خیر. 

بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر،  خار میل لنگ را نصب کرده و تسمه تایم را - 

مجددا نصب کنید.
ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام . 4

دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 
دارد یا خیر؟ 

بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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2.6.2 P0030 Front oxygen sensor heater control circuit open circuit

P0031 Front oxygen sensor heater control circuit short to ground
P0032 Front oxygen sensor heater control circuit short to power
P0053 Improper front oxygen sensor heater resistance

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

The oxygen sensor
connecting wiring

harness open circuit

The ignition switch in
the ON or START

position

Front oxygen sensor
heater control circuit

open circuit
P0030

• Failure of the
front oxygen

sensor

lll03

457Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

 2،6،2
p0030 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن جلو قطع شده است

P0031 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن جلو با بدنه اتصالی دارد
P0032 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن جلو با برق اتصالی دارد

P0053 مقاومت گرمکن سنسور اکسیژن جلو صحیح نیست
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DTCتعریف DTCشرایط تشخیص  DTCشرایط ایجاد DTCعلل احتمالی

• ایراد سنسور اکسیژن جلو	
• ایراد دسته سیم )قطعی(	
• ایراد فیوز	
• 	ECM  ایراد

دسته سیم ارتباطی سنسور 
اکسیژن قطعی داشته باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مدار کنترل گرمکن سنسور 
اکسیژن جلو قطع شده است

P0030

• ایراد سنسور اکسیژن جلو	
• ایراد دسته سیم )اتصالی(	
• ایراد فیوز	
• 	ECM  ایراد

دسته سیم ارتباطی سنسور 
اکسیژن اتصالی داشته باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مدار کنترل گرمکن سنسور 
اکسیژن جلو با بدنه اتصالی 

دارد
P0031

• ایراد سنسور اکسیژن جلو	
• ایراد دسته سیم )اتصالی(	
• ایراد فیوز	
• 	ECM  ایراد

دسته سیم ارتباطی سنسور 
اکسیژن با برق اتصالی 

داشته باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مدار کنترل گرمکن سنسور 
اکسیژن جلو با برق اتصالی 

دارد
P0032

• ایراد سنسور اکسیژن جلو	
• ایراد دسته سیم )اتصالی 	

یا قطعی(
• ایراد فیوز	
• 	ECM  ایراد

سیم ارتباطی مقاومت 
گرمکن سنسور اکسیژن 
قطعی یا اتصالی داشته 

باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مقاومت گرمکن سنسور 
اکسیژن جلو صحیح نمی 

باشد
P0053

تعریف کد خطا و علل آن
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DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• موتور را روشن کنید تا دمای موتور به دمای نرمال برسد. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید.	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است. مراحل عیب یابی را انجام 	

دهید.
• اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.  	

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجددا بررسی کنید که آیا DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر.  	

بررسی کنید که آیا کانکتور سنسور اکسیژن جلو -  1
سیم کشی  آیا  و  است  شده  شل  یا  کثیف  زده،  زنگ 

آسیب دیده است یا خیر.
تعمیر -  را  آن  دارد،  ایراد  سیم کشی  کانکتور/  بلی،  

کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید. - 

مقاومت -  2 برق   FB18 فیوز  آیا  که  کنید  بررسی 
گرمکن سنسور اکسیژن جلو آسیب دیده است یا خیر. 

بلی،  فیوز خراب است، آن را عوض کنید. - 
خیر،  به مرحله 3 بروید. - 

سویچ را در موقعیت Lock گذاشته، اتصال کانکتور -  3
بررسی  را قطع کنید و   C-225 سنسور اکسیژن جلو
کنید که آیا مقاومت بین پین های C و D بین 7 تا 11 

اهم می باشد یا خیر.
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر،  گرم کن سنسور اکسیژن جلو خراب است، آن - 

را عوض کنید. 
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سویچ را باز کرده و  بررسی کنید که آیا ولتاژ پین -  4
D کانکتور C-225 با ولتاژ باتری برابر است یا خیر. 

بلی،  به مرحله 5 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین D و فیوز FB18 جعبه - 

فیوز داخل اتاق ایراد دارد، آن را تعمیر کنید. 

کانکتور -  5 و  گذاشته   Lock موقعیت  در  را  سویچ 
C-201 مربوط به ECM را قطع کنید و بررسی کنید 
که آیا سیم کشی بین پین C کانکتور C-225 و پین 
یا  است  اتصالی  یا  قطعی  دارای   C-201 کانکتور  E2

خیر. 
• بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. 	
• خیر،  به مرحله 6 بروید. 	

ECM .6 را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام 
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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2.6.3  
P0063 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن عقب قطع شده است
P0037 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن با بدنه اتصالی دارد
P0038 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن با برق اتصالی دارد
P0054 مقاومت گرمکن سنسور اکسیژن عقب صحیح نمی باشد

2.6.3 P0036 Rear oxygen sensor heater control circuit open circuit

P0037 Rear oxygen sensor heater control circuit short to ground
P0038 Rear oxygen sensor heater control circuit short to power
P0054 Improper rear oxygen sensor heater resistance

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

The oxygen sensor
open circuit

The ignition switch in
the ON or START

position

Rear oxygen sensor
heater control circuit

open circuit
P0036

• Failure of the rear
oxygen sensor

lll03

461Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls
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DTCتعریف DTCشرایط تشخیص  DTCشرایط ایجاد DTCعلل احتمالی

• ایراد سنسور اکسیژن عقب	
• ایراد مدار سنسور اکسیژن عقب	
• 	ECM  ایراد

مدار سنسور اکسیژن قطع 
شده باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مدار کنترل گرمکن 
سنسور اکسیژن عقب 

قطع شده است
P0036

• ایراد سنسور اکسیژن عقب	
• ایراد مدار سنسور اکسیژن عقب	
• 	ECM  ایراد

دسته سیم ارتباطی سنسور 
اکسیژن عقب با بدنه 

اتصالی داشته باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مدار کنترل گرمکن 
سنسور اکسیژن عقب با 

بدنه اتصالی دارد
P0037

• ایراد سنسور اکسیژن عقب	
• ایراد مدار سنسور اکسیژن عقب	
• 	ECM  ایراد

دسته سیم ارتباطی سنسور 
اکسیژن عقب با برق اتصالی 

داشته باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مدار کنترل گرمکن 
سنسور اکسیژن عقب با 

برق اتصالی دارد
P0038

• ایراد سنسور اکسیژن عقب	
• ایراد مدار سنسور اکسیژن عقب	
• 	ECM  ایراد

سیم ارتباطی مقاومت 
گرمکن سنسور اکسیژن 
عقب قطعی یا اتصالی 

داشته باشد

سویچ باز یا موتور 
روشن

مقاومت گرمکن سنسور 
اکسیژن  عقب صحیح 

نمی باشد
P0054

تعریف کد خطا و علل آن
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DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• موتور را روشن کنید تا دمای موتور به دمای نرمال برسد. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید.	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است. مراحل عیب یابی را انجام 	

دهید.
• اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.  	

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجددا بررسی کنید که آیا DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر.  	

بررسی کنید که آیا کانکتور سنسور اکسیژن عقب -  1
زنگ زده، کثیف یا شل شده است و آیا سیم کشی 

آسیب دیده است یا خیر.
تعمیر -  را  آن  دارد،  ایراد  سیم کشی  کانکتور/  بلی، 

کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید.- 

مقاومت -  2 برق   FB18 فیوز  آیا  که  کنید  بررسی 
گرمکن سنسور اکسیژن عقب آسیب دیده است یا خیر. 

بلی،  فیوز خراب است، آن را عوض کنید. - 
خیر،  به مرحله 3 بروید.- 
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اتصال -  3 گذاشته،   Lock موقعیت  در  را  سویچ 
قطع  را  عقب  اکسیژن  سنسور   C-228 کانکتور 
کنید و بررسی کنید که آیا مقاومت بین پین های 

C و D بین 7 تا 11 اهم می باشد یا خیر.
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر،  هیتر سنسور اکسیژن جلو عقب است، آن را - 

عوض کنید. 

سویچ را باز کرده و  بررسی کنید که آیا ولتاژ پین -  4
D، کانکتور C-228 با ولتاژ باتری برابر است یا خیر. 

بلی،  به مرحله 5 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین D و فیوز FB18 جعبه - 

فیوز داخل اتاق ایراد دارد، آن را تعمیر کنید. 

کانکتور -  5 و  گذاشته   Lock موقعیت  در  را  سویچ 
C-201 مربوط به ECM را قطع کنید و بررسی کنید 
و   C-228 کانکتور  و    C پین  بین  سیم کشی  آیا  که 
پین E4 کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی است 

یا خیر. 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 6 بروید. - 

6. مدول کنترل ECM را عوض کنید، عملیات تست را 
مجددا انجام دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید 

که آیا وجود دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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2.6.4 P0105 No signal change in the intake air pressure sensor (frozen)

P0106 Improper intake air pressure sensor
P0107 Intake air pressure sensor short to ground
P0108 Intake air pressure sensor short to power

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

No signal in the
intake air pressure

Engine running
normally

No signal change in
the intake airP0105

• Failure of the
intake air

pressure sensor

lll03

465Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

 2 6 4
P0105 عدم تغییر سیگنال در سنسور فشار هوای ورودی )سیگنال مثبت(

P0106 سنسور فشار هوای ورودی نامناسب است
P0107 سنسور فشار هوای ورودی با بدنه اتصالی دارد
P0108 سنسور فشار هوای ورودی با برق اتصالی دارد
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DTCتعریف DTCشرایط تشخیص  DTCشرایط ایجاد DTCعلل احتمالی

• ایراد سنسور فشار هوای ورودی	
• ایراد مدار سنسور فشار هوای 	

ورودی
• 	ECM  ایراد

هیچ سیگنالی از سنسور 
فشار هوای ورودی توسط 

ECM  شناسایی نشود

موتور روشن
عدم تغییر سیگنال 

در سنسور فشار هوای 
ورودی )سیگنال ثابت(

 P0105

• ایراد سنسور فشار هوای ورودی	
• ایراد مدار سنسور فشار هوای 	

ورودی
• 	ECM  ایراد

سنسور فشار هوای ورودی 
نامناسب باشد

موتور روشن
سنسور فشار هوای 

ورودی نامناسب
P0106

• ایراد سنسور فشار هوای ورودی	
• ایراد مدار سنسور فشار هوای 	

ورودی
• 	ECM  ایراد

سنسور فشار هوای ورودی 
با بدنه اتصالی داشته باشد

موتور روشن
سنسور فشار هوای 

ورودی با بدنه اتصالی 
دارد

P0107

• ایراد سنسور فشار هوای ورودی	
• ایراد مدار سنسور فشار هوای 	

ورودی
• 	ECM  ایراد

سنسور فشار هوای ورودی 
با برق اتصالی داشته باشد

موتور روشن
سنسور فشار هوای 

ورودی با برق اتصالی 
دارد

P0108

تعریف کد خطا و علل آن
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DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• موتور را روشن کنید تا دمای موتور به دمای نرمال برسد. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید.	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است. مراحل عیب یابی را انجام 	

دهید.
• اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.  	

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجددا بررسی کنید که آیا DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر.  	

سویچ را باز کرده و دستگاه اسکنر را وصل کنید -  1
و  بررسی کنید که آیا داده های مربوط به فشار هوای 
ورودی از فشار محیط که در حدود 101Kpa می باشد 
آن  فشار  واقعی  )میزان  خیر.  یا  دارد  زیادی  انحراف 

بستگی به فشار اتمسفر دارد(
را -  ایراد دارد، آن  بلی، سنسور فشار هوای ورودی 

تعمیر کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید.- 

کانکتور سنسور دما /  فشار هوای ورودی را قطع -  2
زده،  زنگ  کانکتور  پین  آیا  که  کنید  بررسی  و  کنید 
کثیف یا شل شده است یا خیر و بررسی کنید که آیا 

سیم کشی آسیب دیده است یا خیر. 

بلی،  کانکتور / سیم کشی خراب است آن را تعمیر - 
یا عوض کنید. 

خیر،  به مرحله 3 بروید.- 
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و -  3 کرده  جدا  را  ورودی  هوای  فشار   / دما  سنسور 
یا  غبار  و  گرد  سنسور،  روی  آیا  که  کنید  بررسی 

ماده خارجی دیگر وجود دارد یا خیر.
بلی،  سنسور دما /  فشار هوای ورودی را تمیز یا - 

تعویض کنید. 
خیر،  به مرحله 4 بروید. - 

سویچ را باز کرده، کانکتور C-211 سنسور دما / -  4
فشار هوای ورودی را قطع کنید و بررسی کنید که آیا 

ولتاژ در پین C برابر با 5V است یا خیر. 
بلی،  به مرحله 5 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین C کانکتور C-211 و پین - 

F18 کانکتور C-211 ایراد دارد، آن را تعمیر کنید. 

کانکتور -  5 و  گذاشته   Lock موقعیت  در  را  سویچ 
C-201 مربوط به ECM و کانکتور C-211 سنسور 
دما / فشار هوای ورودی را قطع کنید و بررسی کنید 
 E40 و پین C-211 کانکتور A که آیا مدار بین پین
کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد یا خیر. 

بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 6 بروید. - 
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مجددا  را  تست  عملیات  کنید،  عوض  را   ECM   -7
انجام دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا 

وجود دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 

سویچ را در موقعیت Lock گذاشته، بررسی کنید -  6
 E59 و پین C-211 کانکتور D که آیا مدار بین پین
کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد یا خیر. 

بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 7 بروید. - 
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- If yes, locate fault causes from other symptoms.

- If not, the fault has been rectified. llll--

2.6.5 P0112 Intake air temperature sensor signal low input

P0113 Intake air temperature sensor signal high input

Fault code definition and fault causes

lll03

469Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

2 6 5
P0112 سیگنال ورودی سنسور دمای هوای ورودی پائین است
P0113 سیگنال ورودی سنسور دمای هوای ورودی باال است
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DTCتعریف DTCشرایط تشخیص  DTCشرایط ایجاد DTCعلل احتمالی

• ایراد سنسور فشار هوای ورودی	
• ایراد مدار سنسور دمای هوای 	

ورودی
• 	ECM  ایراد

بین سیگنال سنسور دمای 
هوای ورودی به ECM  با 

بدنه اتصالی داشته باشد
موتور روشن

سیگنال ورودی سنسور 
دمای هوای ورودی پائین 

است
 P0112

• ایراد سنسور فشار هوای ورودی	
• ایراد مدار سنسور دمای هوای 	

ورودی
• 	ECM  ایراد

بین سیگنال سنسور دمای 
هوای ورودی به ECM  با 
برق اتصالی داشته باشد یا 

مدار دارای ایراد باشد

موتور روشن
سیگنال ورودی سنسور 
دمای هوای ورودی باال 

است
P0113

تعریف کد خطا و علل آن

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• موتور را روشن کنید تا دمای موتور به دمای نرمال برسد. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید.	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است. مراحل عیب یابی را انجام 	

دهید.
• اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.  	

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجددا بررسی کنید که آیا DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر.  	

کانکتور سنسور دما /  فشار هوای ورودی را جدا -  1
کرده و بررسی کنید که آیا پین ها زنگ زده، کثیف 
یا شل شده اند یا خیر و آیا سیم کشی آسیب دیده 

است یا خیر. 

بلی،  کانکتور / سیم کشی ایراد دارد آن را تعمیر یا - 
عوض کنید. 

خیر،  به مرحله 2 بروید.- 
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2. Remove the intake air pressure/temperature sensor
and check if the sensor has any dust or other foreign
matters on it.

- If yes, clean or replace the intake air
pressure/temperature sensor. llll--

- If not, go to step 3.

3. Turn the ignition switch to the LOCK position,
disconnect the intake air pressure/temperature
sensor connector C–211 and check if the resistance
between the pins A and B of C–211 is normal (the
rated resistance is 2.5 KΩ ± 5% at 20℃).

- If yes, go to step 4.

- If not, the intake air pressure/temperature sensor
fails and please repair or replace it. llll--

4. Turn the ignition switch to the ON position,
disconnect the intake air pressure/temperature
sensor connector C-211 and check if the voltage at
the pin C of C-211 is 5 V.

- If yes, go to step 5.

- If not, the lead between the pin C of C-211 and
the pin E18 of C-201 fails and please repair it.
llll--

lll03

471Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

و -  2 کرده  جدا  را  ورودی  هوای  فشار   / دما  سنسور 
یا ماده  آیا روی آن، گرد و غبار  بررسی کنید که 

خارجی دیگر وجود دارد یا خیر. 
بلی،  سنسور را تمیز یا عوض کنید. - 
خیر،  به مرحله 3 بروید. - 

سویچ را باز کرده، کانکتور C-211 سنسور دما / -  4
فشار هوای ورودی را قطع کنید و بررسی کنید که آیا 
ولتاژ در پین C کانکتور C-211 برابر با 5V است یا 

خیر. 
بلی،  به مرحله 5 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین C کانکتور C-211 و پین - 

F18 کانکتور C-211 ایراد دارد، آن را تعمیر کنید. 

کانکتور -  3 و  گذاشته   Lock موقعیت  در  را  سویچ 
C-211 سنسور دما / فشار هوای ورودی را قطع 
کنید و بررسی کنید که آیا مقاومت بین پین های 
A و B کانکتور C-211 صحیح می باشد یا خیر. 
)مقاومت مجاز % KΩ ± 5 2/5 در C°20 می باشد(

بلی، به مرحله 4 بروید.  - 
خیر، سنسور دما / فشار هوای ورودی ایراد دارد، آن - 

را تعمیر یا تعویض کنید. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

500

سیستم کنترل الکترونیکی موتور

5. Turn the ignition switch to the LOCK position,
disconnect the ECM connector C-201 and intake air
pressure/temperature sensor connector C-211, and
check if the lead between the pin A of C-211 and the
pin E40 of C-201 has short or open circuit.

- If yes, repair the defective lead. llll--

- If not, go to step 6.

6. Turn the ignition switch to the LOCK position, check
if the lead between the pin C of C-211 and the pin
E25 of C-201 has short or open circuit.

- If yes, repair the defective lead. llll--

- If not, go to step 7.

7. Replace the ECM control module, carry out the
function test again, and read the fault code to verify
if it exists or not.

- If yes, locate fault causes from other symptoms.

- If not, the fault has been rectified. llll--

472 Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

03lll

کانکتور -  5 و  گذاشته   Lock موقعیت  در  را  سویچ 
 C-201 مربوط به ECM و کانکتور C-211 سنسور 
کنید  بررسی  و  کرده  باز  را  ورودی  هوای  فشار   / دما 
که  آیا سیم کشی بین پین A کانکتور C-211 و پین 
E40 کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد 

یا خیر.
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 6 بروید. - 

سویچ را در موقعیت Lock گذاشته و بررسی کنید - 6
که  آیا سیم کشی بین پین C کانکتور C-211 و پین 
E25 کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد 

یا خیر.
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 7 بروید. - 

مجددا - 7 را  تست  عملیات  کنید،  عوض  را   ECM  
انجام دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا 

وجود دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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2.6.6 P0116 Improper engine coolant temperature sensor

P0117 Engine coolant temperature sensor circuit low input
P0118 Engine coolant temperature sensor circuit high input

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

Improper engine
coolant temperature

sensor

Engine running
normally

Improper engine
coolant temperature

sensor
P0116

• Failure of the
coolant

temperature
sensor

lll03

473Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

2.6.6  
P0116 سنسور دمای آب موتور نامناسب می باشد

P0117 سیگنال ورودی مدار سنسور دمای آب موتور پائین است
P0118 سیگنال ورودی مدار سنسور دمای آب موتور باال است

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

502

سیستم کنترل الکترونیکی موتور

DTCتعریف DTCشرایط تشخیص  DTCشرایط ایجاد DTCعلل احتمالی

• ایراد سنسور دمای آب موتور 	
• ایراد مدار سنسور دمای آب 	

موتور
• 	ECM  ایراد

سنسور دمای آب موتور 
نامناسب باشد

موتور روشن
سنسور دمای آب موتور 

نامناسب باشد
 P0116

• ایراد سنسور دمای آب موتور	
• ایراد مدار سنسور دمای آب 	

موتور
• 	ECM  ایراد

مدار سنسور دمای آب 
موتور قطعی یا اتصالی 

داشته باشد
موتور روشن

سیگنال ورودی مدار 
سنسور دمای آب موتور 

پائین است
P0117

• ایراد سنسور دمای آب موتور	
• ایراد مدار سنسور دمای آب 	

موتور
• 	ECM  ایراد

سیم سیگنال سنسور دمای 
آب موتور با برق اتصالی 

داشته باشد یا مدار داخلی 
دارای ایراد باشد

موتور روشن
سیگنال ورودی مدار 

سنسور دمای آب موتور 
باال است

P0118

تعریف کد خطا و علل آن

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

• سویچ را خاموش کنید. 	
• دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و آزمایش را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید. 	
• سویچ را باز کنید. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 	
• موتور را روشن کنید تا دمای موتور به دمای نرمال برسد. 	
• DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید.	
• اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است. مراحل عیب یابی را انجام 	

دهید.
• اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.  	

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجددا بررسی کنید که آیا DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر.  	
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بررسی کنید که آیا اتصال سنسور دمای آب موتور - 1
آسیب دیده، کثیف یا شل شده است یا خیر و بررسی 

کنید که آیا دسته سیم  آسیب دیده است یا خیر. 
بلی،  تعمیر یا تعویض کنید. - 
خیر،  به مرحله 2 بروید. - 

دهید، - 2 قرار   LOCK موقعیت  در  را  موتور  سویچ 
کنید  قطع  را   c-221 آب  دمای  سنسور  کانکتور 
 2 و   1 پین های  بین  مقاومت  آیا  که  کنید  بررسی  و 

کانکتورc-221  نرمال است یا خیر. 
بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر،   تعویض کنید. - 

سویچ موتور را در موقعیت LOCK قرار دهید. کانکتور - 3
ECM و کانکتور سنسور دمای آب را قطع کنید و بررسی 
 c-221 و پین 1 کانکتور E41 کنید که آیا سیم بین پین

دارای قطعی یا اتصالی است یا خیر. 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 4 بروید. - 

دهید، - 4 قرار   LOCK موقعیت  در  را  موتور  سویچ 
 2 پین  و   E40 پین  میان  سیم  آیا  که  کنید  بررسی 

C-221 دارای قطعی یا اتصالی است یا خیر. 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 5 بروید. - 
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ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام - 5
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟  
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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2.6.7 P0122 Throttle position sensor circuit low input

P0123 Throttle position sensor circuit high input

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

Failure of the throttle
position sensor

detected by the ECM

The ignition switch in
the ON or START

position

Throttle position
sensor circuit low

input
P0122

• Failure of the
throttle position

sensor

lll03

477Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls
P0122  2 6 7  ولتاژ مدار سنسور موقعیت دریچه گاز پایین است

P0123 ولتاژ مدار سنسور موقعیت دریچه گاز باال است
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بررسی کنید که آیا کانکتور سنسور موقعیت دریچه - 1
گاز زنگ زده، کثیف یا شل شده است یا خیر؟ و بررسی 

کنید که آیا سیم کشی آسیب دیده است یا خیر؟
بلی،  کانکتور یا دسته سیم معیوب است آن را عوض - 

یا تعمیر کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید. - 

DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیشرایط ایجاد

P0122
ولتاژ مدار سنسور موقعیت 

دریچه گاز پایین است
وضعیت  در  سویچ 

START یا ON

ایراد سنسور موقعیت دریچه 
  ECM توسط  که  گاز 

تشخیص داده شود

• ایراد سنسور موقعیت دریچه گاز	
• دریچه 	 موقعیت  سنسور  مدار  ایراد 

گاز
• 	ECM ایراد

P0123
ولتاژ مدار سنسور موقعیت 

دریچه گاز باال است
وضعیت  در  سویچ 

START یا ON

ایراد سنسور موقعیت دریچه 
  ECM توسط  که  گاز 

تشخیص داده شود

• ایراد سنسور موقعیت دریچه گاز	
• دریچه 	 موقعیت  سنسور  مدار  ایراد 

گاز
• 	ECM ایراد

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار مدرن، اجرا کنید. 

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه روشن کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 

- اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 
- اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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کانکتور - 2 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
و  کنید  قطع  را  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور   C-212
بررسی کنید که آیا مقاومت بین پین های 1 و 2 برابر با 

2KΩ±20% است یا خیر؟ 

بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر، سنسور موقعیت دریچه گاز خراب است آن را - 

عوض کنید. 

سویچ را باز کرده، کانکتور C-212 سنسور موقعیت - 3
دریچه گاز را قطع کنید و بررسی کنید که آیا ولتاژ پین 

1 برابر با V 5 است یا خیر؟ 
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین 1 کانکتور C-212 و پین - 

E19 کانکتور C - 201 معیوب است آن را تعمیر کنید. 

کانکتور - 4 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
  C-201 سنسور موقعیت دریچه گاز و کانکتور C-212
مربوط به  ECM  را قطع کنید و بررسی کنید که آیا 
 E39 پین  و   C-212 کانکتور   2 پین  بین  سیم کشی 
کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد یا خیر؟ 

بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 5 بروید. - 
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بررسی - 5 قرارداده،   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
کنید که آیا سیم کشی بین پین 3 کانکتور C -212 و 
پین E26 کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی است 

یا خیر؟
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 6 بروید. - 

ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام - 6
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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P0201  2 6 8  مدار کنترل انژکتور سیلندر 1 قطع شده است
P0202 مدار کنترل انژکتور سیلندر 2 قطع شده است
P0203 مدار کنترل انژکتور سیلندر 3 قطع شده است
P0204 مدار کنترل انژکتور سیلندر 4 قطع شده است

P0261 مدار کنترل انژکتور سیلندر 1 با بدنه اتصالی دارد
P0262 مدار کنترل انژکتور سیلندر 1  با برق اتصالی دارد
P0264 مدار کنترل انژکتور سیلندر 2 با بدنه اتصالی دارد
P0265 مدار کنترل انژکتور سیلندر 2 با برق اتصالی دارد
P0267 مدار کنترل انژکتور سیلندر 3 با بدنه اتصالی دارد
P0268 مدار کنترل انژکتور سیلندر 3 با برق اتصالی دارد
P0270 مدار کنترل انژکتور سیلندر 4 با بدنه اتصالی دارد
P0271 مدار کنترل انژکتور سیلندر 4 با برق اتصالی دارد
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Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

Injector circuit short
to groundEngine running

Cylinder 1 - injector
control circuit open

circuit
P0201

• Failure of the
injector

• Failure of the
injector circuit

• Failure of the
engine control

module

482 Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls

03lll
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DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P0201
انژکتور سیلندر  مدار کنترل 

1 قطع شده است
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

• ایراد انژکتور	
• ایراد مدار انژکتور	
• 	ECM ایراد

P0202
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

2 قطع شده است
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0203
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

3 قطع شده است
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0204
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

4 قطع شده است
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0261
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

1 با بدنه اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0262
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

1  با برق اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0264
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

2 با بدنه اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0265
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

2 با برق اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0267
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

3 با بدنه اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0268
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

3 با برق اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0270
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

4 با بدنه اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار

P0271
مدار کنترل انژکتور سیلندر 

4 با برق اتصالی دارد
مدار انژکتور با بدنه اتصالی داشته باشدموتور در حال کار
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زنگ خورده، - 1 انژکتور  کانکتور  آیا  که  کنید  بررسی 
کثیف یا شل شده است یا خیر؟ و آیا سیم کشی آسیب 

دیده است یا خیر؟
را -  آن  است  معیوب  سیم  دسته  یا  کانکتور  بلی،  

تعمیر یا عوض کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید. - 

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار مدرن، اجرا کنید. 

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کنید و تا خاموش شدن خودبخود آن منتظر بمانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه روشن کنید. 

- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 

- اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
• اصول و روش های کنترل هر چهار انژکتور مشابه می باشد. بنابراین جهت بررسی ایرادات، انژکتور 	

سیلندر 1 به عنوان مثال آورده شده است.

کانکتور - 2 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
انژکتور سیلندر 1 را قطع کنید و بررسی کنید که آیا 
مقاومت بین پین های A و B کانکتور  C-216 صحیح 
  20°C در   11∼16Ω مجاز )مقاومت  خیر.؟  یا  است 

می باشد(
بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر،  انژکتور خراب است و آن را عوض کنید. - 
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سویچ را باز کرده،  کانکتور  C-216 انژکتور سیلندر - 3
1 را قطع کنید و بررسی کنید که آیا ولتاژ پین A با 

ولتاژ باتری است یا خیر؟ 
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین A کانکتور C-216 و فیوز - 

FB19 جعبه فیوز داخل اتاق معیوب است، آن را تعمیر 
کنید. 

کانکتور - 4 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
انژکتور   C-216کانکتور و   ECM به  مربوط   C-201 
سیلندر 1 را قطع کنید و بررسی کنید که آیا سیم کشی 
کانکتور   E50 پین  و   C-216 کانکتور   B پین  بین 

C-201 دارای قطعی یا اتصالی است یا خیر؟ 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 5 بروید. - 

ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام - 5
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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P0301  2 6 9 احتراق ناقص در سیلندر 1
P0302 احتراق ناقص در سیلندر 2
P0303 احتراق ناقص در سیلندر 3
P0304 احتراق ناقص در سیلندر 4

2.6.9 P0301 Cylinder 1 misfire

P0302 Cylinder 2 misfire
P0303 Cylinder 3 misfire
P0304 Cylinder 4 misfire

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

Cylinder 1 misfire
detected by the

diagnostic device

Engine running
normallyCylinder 1 misfireP0301

• Failure of the
ignition coil

lll03

487Chery Automobile Co., Ltd.

03 - Engine Electronic Controls
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DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار مدرن، اجرا کنید. 

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کنید و درجه حرارت آن را به حد نرمال برسانید.
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه روشن کنید. 

- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 

- اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P03011 موتور در حال کاراحتراق ناقص در سیلندر
احتراق ناقص سیلندر 1 توسط دستگاه 

عیب یاب  تشخیص داده شود

• ایراد کویل	
• ایراد شمع یا وایر	
• ایراد در مدار کویل	
• 	ECM ایراد

P03022 موتور در حال کاراحتراق ناقص در سیلندر
احتراق ناقص سیلندر 2 توسط دستگاه 

عیب یاب  تشخیص داده شود

• ایراد کویل	
• ایراد شمع یا وایر	
• ایراد در مدار کویل	
• 	ECM ایراد

P03033 موتور در حال کاراحتراق ناقص در سیلندر
توسط   3 سیلندر   ناقص  احتراق 
دستگاه عیب یاب  تشخیص داده شود

• ایراد کویل	
• ایراد شمع یا وایر	
• ایراد در مدار کویل	
• 	ECM ایراد

P03044 موتور در حال کاراحتراق ناقص در سیلندر
احتراق ناقص سیلندر 4 توسط دستگاه 

عیب یاب  تشخیص داده شود

• ایراد کویل	
• ایراد شمع یا وایر	
• ایراد در مدار کویل	
• 	ECM ایراد

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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بررسی کنید که آیا کانکتور کویل شل و یا باز نباشد - 1
یا  دزدی  برق  دارای  آیا سیم کشی  که  کنید  بررسی  و 

آسیب دیده است یا خیر؟ 
را -  آن  است،  معیوب  سیم  دسته  یا  کانکتور  بلی،  

تعمیر یا عوض کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید. - 

شمع - 2 بکشید.  بیرون  ترتیب  به  را  سیلندر  هر  وایر 
به  را  موتور  پوسته شمع  وایر وصل کنید،  به  را  موتور 
بدنه نزدیک کنید، استارت بزنید و بررسی کنید که آیا 

جرقه آبی و سفید قوی تولید می شود یا خیر؟
بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر،  شمع یا وایر خراب است، آنها را عوض کنید. - 

سویچ را باز کرده، کانکتور  C-222 کویل را بیرون - 3
بکشید و بررسی کنید که آیا ولتاژ بین پین B کانکتور 

 C-222 با ولتاژ باتری است یا خیر؟
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین B کانکتور C-222 و فیوز - 

FB36 جعبه فیوز داخل اتاق معیوب است آن را تعمیر 
کنید. 
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کانکتور - 4 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
 C-201 مربوط به ECM و کانکتورC-222 کویل را 
پین  بین  آیا سیم کشی  بررسی کنید که  و  قطع کنید 
A  کانکتور  C-222 و پین E3 کانکتور C-201 دارای 

قطعی یا اتصالی است یا خیر؟ 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 5 بروید. - 

بررسی - 5 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
کنید که آیا سیم کشی بین پین C کانکتور  C-222 و 
پین E7 کانکتور  C-201 دارای قطعی یا اتصالی است 

است یا خیر؟ 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 6 بروید. - 

بررسی کنید که آیا خود کویل خراب است یا خیر؟- 6
بلی،  کویل خراب است، آن را عوض کنید. - 7

خیر،  به مرحله 7 بروید. - 

ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام - 8
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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P0321  2 6 10 سیگنال نقطه مرگ باالی )TDC( میل لنگ ایراد دارد
P0322 سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ ایراد دارد

2.6.10 P0321 Crankshaft TDC signal failure

P0322 Crankshaft position sensor signal failure

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

Failure of the
crankshaft positionEngine startingCrankshaft TDC

signal failureP0321

• Failure of the
crankshaft

position sensor
sensor detected by

the ECM
• Failure of the

crankshaft

lll03
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موقعیت - 1 سنسور  کانکتور  آیا  که  کنید  بررسی 
میل لنگ زنگ خورده، کثیف یا شل شده است یا خیر 

؟و آیا سیم کشی آسیب دیده است یا خیر. 
بلی، کانکتور یا دسته سیم معیوب است، آن را تعمیر - 

کنید یا عوض کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید. - 

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار مدرن، اجرا کنید. 

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کنید و درجه حرارت آن را به حد نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه روشن کنید. 

- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 

- اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P0321
باالی  مرگ  نقطه  سیگنال 
ایراد  میل لنگ   )TDC(

دارد
استارت موتور

موقعیت  سنسور  ایراد 
دستگاه  توسط  که  میل لنگ 
عیب یاب تشخیص داده شود

• ایراد سنسور موقعیت میل لنگ	
• موقعیت 	 سنسور  مدار  ایراد 

میل لنگ
• 	ECM ایراد

P0322
موقعیت  سنسور  سیگنال 

میل لنگ ایراد دارد
ستارت موتور

موقعیت  سنسور  ایراد 
دستگاه  توسط  که  میل لنگ 
عیب یاب تشخیص داده شود

• ایراد سنسور موقعیت میل لنگ	
• موقعیت 	 سنسور  مدار  ایراد 

میل لنگ
• 	ECM ایراد

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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کانکتور - 2 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
کنید  قطع  را  میل لنگ  موقعیت  سنسور   C-223 
  2 و   1 پین های  بین  مقاومت  آیا  که  کنید  بررسی  و 
یا خیر؟)مقاومت مجاز  است  کانکتور  C-223 صحیح 

باید 20 ./ . 860 در 23C باشد.
بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر،  سنسور موقعیت میل لنگ خراب است، آن را - 

عوض کنید. 

میل لنگ - 3 موقعیت  سنسور  آیا  که  کنید  بررسی 
آغشته به مواد زاید یا آسیب دیده است یا خیر؟

را -  آن  دارد،  ایراد  میل لنگ  موقعیت  سنسور  بلی،  
تمیز یا عوض کنید. 

خیر،  به مرحله 4 بروید. - 

کانکتور - 4 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
 C-201 مربوط به ECM و کانکتور سنسور موقعیت 
میل لنگ را قطع کنید و بررسی کنید که آیا سیم کشی 
کانکتور   E47 پین  و   C-223 کانکتور  1 پین  بین 

C-201 دارای اتصالی یا قطعی است یا خیر؟ 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 5 بروید. - 
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بررسی - 5 داده،،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
کنید که آیا سیم بین پین 2  کانکتور C-223 و پین 
E46  کانکتور C-201  دارای  قطعی یا اتصالی است 

یا خیر؟
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 6 بروید. - 

ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام - 6
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

522

سیستم کنترل الکترونیکی موتور

P0327  2 6 11  ولتاژ سیگنال مدار سنسور ضربه  پایین است
P0328  ولتاژ سیگنال مدار سنسور ضربه باال است

بررسی کنید که آیا کانکتور سنسور ضربه، زنگ زده، کثیف یا شل شده است یا خیر؟ و بررسی کنید که آیا - 1

2.6.11 P0327 Knock sensor signal circuit low input

P0328 Knock sensor signal circuit high input

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

Knock sensor signal
circuit low inputEngine runningKnock sensor signal

circuit low inputP0327

• Failure of the
knock sensor

• Failure of the
knock sensor

circuit

lll03
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سیم کشی تحت تاثیر امواج الکترومغناطیسی و ... است 
یا خیر؟ 

را -  آن  است  معیوب  سیم  دسته  یا  کانکتور  بلی،  
تعمیر یا عوض کنید. 

خیر،  به مرحله 2 بروید. - 
کانکتور - 2 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 

 C-201 سنسور ضربه  را قطع کنید و بررسی کنید که 

DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P0327
سنسور  مدار  سیگنال  ولتاژ 

ضربه  پایین است
موتور در حال کار

سنسور  مدار  سیگنال  ولتاژ 
ضربه  پایین باشد

• ایراد سنسور ضربه	
• ایراد مدار سنسور ضربه	
• 	ECM ایراد

P0328
سنسور  مدار  سیگنال  ولتاژ 

ضربه  باال است
موتور در حال کار

سنسور  مدار  سیگنال  ولتاژ 
ضربه  باال باشد

• ایراد سنسور ضربه	
• ایراد مدار سنسور ضربه	
• 	ECM ایراد

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار مدرن، اجرا کنید. 

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کنید و درجه حرارت آن را به حد نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه روشن کنید. 

- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 

- اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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 1MΩ آیا مقاومت بین دو پین سنسور ضربه  بیش تر از
است یا خیر. 

بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر،  سنسور ضربه  معیوب است، آن را عوض کنید. - 

سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده، کانکتورهای  - 3
C-201 و C-210 سنسور ضربه  و ECM را قطع کنید 
و بررسی کنید که آیا سیم کشی بین پین A کانکتور 
C-210 و پین E30 کانکتور  C-201 دارای قطعی و 

اتصالی است یا خیر؟ 
بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 4 بروید. - 

بررسی - 4 داده،  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ 
کنید که آیا سیم بین پین B کانکتور C-210 و پین 
E31 کانکتور C-201 دارای قطعی و اتصالی است یا خیر. 

بلی،  سیم معیوب را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 5 بروید. - 

ECM را عوض کنید، عملیات تست را مجددا انجام - 5
دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟ 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.- 
خیر،  ایراد اصالح شده است. - 
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P0340  2 6 12 سنسور موقعیت میل سوپاپ نامناسب است
P0341 اطالعات سنسور موقعیت میل سوپاپ ضعیف است
P0342 سنسور موقعیت میل سوپاپ با بدنه اتصالی دارد
P0343 سنسور موقعیت میل سوپاپ با برق اتصالی دارد

2.6.12 P0340 Improper camshaft position sensor

P0341 Camshaft position sensor poor contact
P0342 Camshaft position sensor short to ground
P0343 Camshaft position sensor short to power

Fault code definition and fault causes

Possible causesDTC triggering
condition

DTC detection
condition

DTC definitionDTC

Improper camshaft
position sensor

The ignition switch in
the ON position

Improper camshaft
position sensorP0340

• Improper timing
belt position

lll03
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DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P0340
سنسور موقعیت 

میل سوپاپ نامناسب است
سویچ باز

سنسور موقعیت 
میل سوپاپ نامناسب باشد

• تایم موتور صحیح نیست	
• ایراد سنسور موقعیت میل سوپاپ	
• موقعیت 	 سنسور  مدار  ایراد 

میل سوپاپ
• 	ECM ایراد

P0341
اطالعات سنسور موقعیت 
میل سوپاپ ضعیف است

سویچ باز
سیگنال سنسور موقعیت 
میل سوپاپ نوسان داشته 

باشد

P0342
سنسور موقعیت 

میل سوپاپ با بدنه اتصالی 
دارد

سویچ باز
دسته سیم سنسور موقعیت 
میل سوپاپ با بدنه اتصالی 

داشته باشد

P0343
سنسور موقعیت 

میل سوپاپ با برق اتصالی 
دارد

سویچ باز
دسته سیم سنسور موقعیت 
میل سوپاپ با برق اتصالی 

داشته باشد

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار مدرن، اجرا کنید. 

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کنید و درجه حرارت آن را به حد نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه روشن کنید. 

- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC وجود داشته باشد، نشان می دهد که خودرو با مشکل مواجه شده است، مراحل عیب یابی را انجام دهید. 

- اگر DTC وجود نداشته باشد، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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موقعیت - 1 سنسور  کانکتور  آیا  که  کنید  بررسی 
آیا  و  است  شده  شل  یا  کثیف  زنگ زده،  میل سوپاپ 

دسته سیم آسیب دیده است یا خیر؟
بلی،  کانکتور یا دسته سیم آسیب دیده، آن را تعمیر - 

یا تعویض کنید. 
خیر،  به مرحله 2 بروید. - 

بررسی کنید که آیا تسمه تایم صحیح نصب شده - 2
است یا خیر؟ 

بلی،  به مرحله 3 بروید. - 
خیر،  تسمه تایم را دوباره نصب کنید. - 

سویچ را باز کرده، کانکتور C-220 سنسور موقعیت - 3
ولتاژ  آیا  که  کنید  بررسی  و  کنید  قطع  را  میل سوپاپ 

پین 3  کانکتور 5V  ،C-220 است یا خیر؟
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر،  سیم کشی بین پین 3  کانکتورC-220 و پین - 

E19 کانکتور ECM معیوب است آن را تعمیر کنید.
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سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده کانکتورهای  - 4
 ECM سنسور موقعیت میل سوپاپ و C-201 و C-220
را قطع کنید و بررسی کنید که آیا سیم کشی بین پین 
1 کانکتور C-220 و پین E39 کانکتور  C-201 دارای 

قطعی یا اتصالی است یا خیر. 
بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.- 
www.cargeek.irخیر،  به مرحله 5 بروید. - 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

529

MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

بررسی  و  داده  قرار   Lock موقعیت  در  را  سویچ    -5
 E بین42   c-220 کانکتور پین 2  بین  ایا سیم  کنید 
کانکتور c-210 و دارای قطعی یا اتصالی می باشد یا 

خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

خیر، به مرحله 6 بروید.

ECM  -6 را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا 
انجام دهید و کد خطا را بخونید و بررسی کنید که آیا 

وجود دارد یا خیر؟
- بلی، ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.

- خیر، ایراد اصالح شده است.
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13 6 2  مدار شیر برقی کنسیتر قطعی دارد.
P0458 ولتاژ مدار شیر برقی کنسیتر پایین است.
P0459 ولتاژ مدار شیر برقی کنسیتر باال است.

DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیشرایط ایجاد

P0444
مدار شیر برقی کنستیر 

قطعی دارد
موتور روشن

دسته سیم شیر برق 
کنستیر قطعی داشته باشد.

 ایراد شیر برقی کنستیر	•
 ایراد مدار شیر برقی کنستیر	•
•	ECM ایراد 
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P0458
ولتاژ مدار شیر برقی 
کنسیتر پایین است.

موتور روشن
دسته سیم شیر برقی 

کنستیر با بدنه اتصالی 
داشته باشد.

 ایراد شیر برقی کنستیر	•
 ایراد مدار شیر برقی کنستیر	•
•	ECM ایراد 

P0459
ولتاژ مدار شیر برقی 

کنسیتر باال است.
موتور روشن

دسته سیم شیر برقی 
کنستیر، با برق اتصالی 

داشته باشد.

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمین شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید.

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کرده و آن را به دمای نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه باز کنید. 

- DTCرا با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC  وجود داشت نشان می دهد که خودرو ایراد دارد، پس مراحل عیب یابی را انجام دهید.

- اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	

1- بررسی کنید که آیا کانکتور شیر برقی کنستیر زنگ زده، کثیف یا شل  شده است؟ و آیا دسته سیم ایراد دارد؟
- بلی، کانکتور یا دسته سیم ایراد دارد، آنرا تعمیر یا تعویض کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید. 
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کانکتور   و  داده  قرار   Lock را در موقعیت  2- سوییچ 
C-209 شیر برقی کنستیر را قطع کنید و بررسی کنید 
که آیا مقاومت پین های B و A صحیح می باشد یا خیر؟ 

)مقاومت در دمای نرمال Ω ± 4 26 می باشد. 
- بلی، به مرحله 3 بروید.

- خیر، شیر برقی کنستیر ایراد دارد، آنرا تعویض کنید.

3- سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا ولتاژ پین 
A کانکتور c-209 با ولتاژ باتری برابر است یا خیر؟

- بلی به مرحله 4 بروید.
- خیر، سیم ما بین پین A  کانکتور C-209 و فیوز  

FB19 جعبه فیوز ایراد دارد، آنرا تعمیر کنید.

کرده  قطع  را   ECM به  کانکتور C-201 مربوط   -4
کانکتور   B پین  بین  آیا سیم کشی  بررسی کنید که  و 
 C-209و پین E37 کانکتور C-201 قطعی یا اتصالی 

دارد یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.    
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ECM -5 را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا 
انجام دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا 

وجود دارد یا خیر؟
- بلی، ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.

- خیر، ایراد برطرف شده است.
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P0480 4 6 14 مدار کنترل رله فن خنک کننده ایراد دارد. )دور کند(
P0481 مدار کنترل رله فن خنک کننده ایراد دارد. )دور تند(

P0691مدار کنترل رله فن خنک کننده با بدنه اتصالی دارد. )دور کند(
P0692 مدار کنترل رله فن خنک کننده بابرق اتصالی دارد. )دور کند(
P0693 مدار کنترل رله فن خنک کننده با بدنه اتصالی دارد. )دور تند(
P0694www.cargeek.ir مدار کنترل رله فن خنک کننده با برق اتصالی دارد. )دورتند(
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DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC علل احتمالیشرایطشرایط تست

P0480
مدار کنترل رله فن خنک 
کننده ایراد دارد )دور کند(

موتور روشن با دمای 
95ºC آب باالی

مدار رله قطعی داشته باشد
- ایراد رله

- ایراد مدار رله
ECMایراد -

P0691
مدار کنترل رله فن خنک 

کننده با بدنه اتصال 
دارد)دور کند(

موتور روشن با دمای 
95ºC آب باالی

مدار رله با بدنه اتصالی  
داشته باشد

- ایراد رله
- ایراد مدار رله

ECMایراد -

P0692
مدار کنترل رله فن خنک 
کننده با برق اتصالی دارد 

)دور کند(

موتور روشن با دمای 
95ºC آب باالی

مدار رله با برق اتصالی  
داشته باشد

- ایراد رله
- ایراد مدار رله

ECMایراد -

P0481
مدار کنترل رله فن خنک 
کننده ایراد دارد )دور تند(

موتور روشن با دمای 
99ºC آب باالی

مدار رله قطعی داشته باشد
- ایراد رله

- ایراد مدار رله
ECMایراد -

P0693
مدار کنترل رله فن خنک 
کننده با بدنه اتصالی دارد 

)دور تند(

موتور روشن با دمای 
95ºC آب باالی

مدار رله با بدنه اتصالی  
داشته باشد

- ایراد رله
- ایراد مدار رله

ECMایراد -

P0694
مدار کنترل رله فن خنک 
کننده با برق اتصالی دارد 

)دور تند(

موتور روشن با دمای 
95ºC آب باالی

مدار رله با برق اتصالی  
داشته باشد

- ایراد رله
- ایراد مدار رله

ECMایراد -
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قبل از انجام مراحل زیر از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمین شوید. 
- سویچ را خاموش کنید. 

- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید.
- سویچ را باز کنید. 

- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 
- موتور را روشن کرده و آن را به دمای نرمال برسانید. 

- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه باز کنید. 
- DTCرا با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 

- اگر DTC  وجود داشت نشان می دهد که خودرو ایراد دارد، پس مراحل عیب یابی را انجام دهید.

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	

- اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد که کدهای 
خطای قبلی اتفاقی بوده اند. 

  FB17 1. بررسی کنید که آیا فیوزهای فن خنک کننده
و MF01 سالم هستند؟
- بلی به مرحله 2 بروید.

- خیر، فیوزها را تعویض کنید.

کشیده  بیرون  را  کننده  خنک  فن  دورکند  رله   .2
نرمال  آن  پیچ  سیم  مقاومت  آیا  که  کنید  بررسی  و 
می باشد یا خیر؟پوسته رله را باز کنید و بررسی کنید 

که آیا کنتاکت های آن سالم است یا خیر؟
- بلی، به مرحله 3 بروید

- خیر رله خراب است، آنرا تعویض کنید.
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3. رله دور کند فن خنک کننده را بیرون کشیده بررسی 
کنید که آیا ولتاژ پایه 86 آن با ولتاژ باتری برابر است 

یا خیر؟
- بلی، به مرحله 4 بروید.

- خیر، سیم مابین پایه 86 رله و فیوز FB17 معیوب 
است آنرا تعمیر کنید.

و  بکشید  بیرون  را  کننده  خنک  فن  کند  دور  رله   .4
کانکتور C-220( ECM(  را قطع کنید و بررسی کنید 
که آیا سیم بین پایه 85 رله و پین E52 کانکتور دارای 

قطعی یا اتصالی می باشد یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.

و  کشیده  بیرون  را  کننده  خنک  فن  کند  دور  رله   .5
بررسی کنید که آیا ولتاژ پایه 30 آن با ولتاژ باتری برابر 

است یا خیر؟
- بلی، به مرحله 6 بروید.

- خیر، سیم بین فیوز MF01 و پایه 30 رله معیوب 
است، آنرا تعمیر کنید.
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و  بکشید  بیرون  را  کننده  خنک  فن  کند  دور  رله   .6
را  کننده  خنک  فن   109-C و   108-C کانکتورهای 
قطع کنید و بررسی کنید که آیا سیم بین پایه 87 رله 
و پین 3 کانکتور C-108 و پین کانکتور C-109 دارای 

قطعی یا اتصالی می باشند یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 7 بروید.

7. کانکتورهای C-108 و C-109 فن خنک کننده را 
 2 پین  بین  اتصال  آیا  که  کنید  بررسی  و  کنید  قطع 
بدنه  با   ،109-C کانکتور   2 پین  و   108-C کانکتور 

برقرار است یا خیر؟
- بلی، به مرحله 8 بروید.

- خیر، سیم بین پین 2 کانکتور C-108و C-109 با 
بدنه معیوب است آنرا تعمیر کنید.

8. کانکتور C-108 و C-109 فن خنک کننده را قطع 
کرده و بررسی کنید که آیا مقاومت پین های 2 و 3 هر 
دو کانکتور صحیح است یا خیر؟)مقاومت باید در حدود

Ω 0/8باشد(
- بلی، به مرحله 9 بروید.

- خیر، فن ایراد دارد، آنرا تعمیر کنید.
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و  کشیده  بیرون  را  کننده  خنک  فن  تند  دور  رله   .9
صحیح  آن  پیچ  سیم  مقاومت  آیا  که  کنید  بررسی 

می باشد یا خیر؟
- بلی، به مرحله 10 بروید.

دارد.آنرا  ایراد  کننده  خنک  فن  تند  دور  رله  خیر،   -
تعمیر کنید.

و  بیرون کشیده  را  تند فن خنک کننده  رله دور   .10
بررسی کنید که آیا ولتاژ پایه 86 آن با ولتاژ باتری برابر 

است یا خیر؟
- بلی، به مرحله 11 بروید.

معیوب  رله  پایه 86  و   FB17 فیوز بین  - خیر، سیم 
است آنرا تعمیر کنید.

بکشید،  بیرون  را  کننده  خنک  فن  تند  دور  رله   .11
کانکتورC-202 (ECM( را قطع کرده و بررسی کنید 
کانکتور   E52پین و  رله   85 پایه  بین  ما  سیم  آیا  که 

C-202 دارای قطعی یا اتصالی میباشد یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 12 بروید.
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و  بیرون کشیده  را  تند فن خنک کننده  رله دور   .12
بررسی کنید که آیا ولتاژ پایه 30 آن با ولتاژ باتری برابر 

است یا خیر؟
- بلی، به مرحله 13 بروید.

- خیر، سیم مابین فیوز MF01 و پایه 30 رله معیوب 
است آنرا تعمیر کنید.

کشیده  بیرون  را  کننده  خنک  فن  تند  دور  رله   .13
را  خنک کننده  فن   109-C و   108-C کانکتورهای 
قطع کنید و بررسی کنید که آیا سیم بین پایه 87 رله 
و پین 1 هر دو کانکتور دارای قطعی یا اتصالی می باشد 

یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 14 بروید.

14. کانکتورهای C-108 و C-109 فن خنک کننده را 
قطع کنید و بررسی کنید که آیا سیم بین پین های2 
هر دو کانکتور و اتصال بدنه، اتصال برقرار است یا خیر؟

کانکتور ها   2 پین  و  بدنه  اتصال  بین  ما  سیم  بلی،   -
معیوب است آنرا تعمیر کنید.
- خیر، به مرحله 15 بروید. 
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15. کانکتورهای C-108 و C-109 فن خنک کننده را 
قطع کرده وبررسی کنید که آیا مقاومت بین پین های2 

و 1 هر دو کانکتور صحیح می باشد یا خیر؟
- بلی، به مرحله 16 ببروید.

- خیر، فن خنک کننده ایراد دارد، آنرا تعویض کنید.

 ECM  .16  را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا 
آیا  انجام دهید. کد خطا را بخوانیدو بررسی کنید که 

وجود دارد یا خیر؟
- بلی، ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.

- خیر، ایراد برطرف شده است.
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P0508  2 6 15 مدار کنترل استپر موتور با بدنه اتصالی دارد
P0509 مدار کنترل استپر موتور با برق اتصالی دارد

P0511 مدار کنترل استپر موتورایراد دارد
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DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمین شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید.

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کرده و آن را به دمای نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه باز کنید. 

- DTCرا با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC  وجود داشت نشان می دهد که خودرو ایراد دارد، پس مراحل عیب یابی را انجام دهید.

• - اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.   	

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P0508
مدار کنترل استپر موتور با 

بدنه اتصالی دارد
موتور دور آرام

با  موتور  استپر  سیم  دسته 
بدنه اتصالی داشته باشد

- ایراد استپر موتور
- ایراد مدار استپر موتور

ECM ایراد -

P0509
مدار کنترل استپر موتور با 

برق اتصالی دارد
موتور دور آرام

با  موتور  استپر  سیم  دسته 
برق اتصالی داشته باشد

- ایراد استپر موتور
- ایراد مدار استپر موتور

ECM ایراد -

P0511
موتور  استپر  کنترل  مدار 

ایراد دارد
موتور دور آرام

توسط  موتور  استپر  خطای 
ECM شناسایی شده باشد

- ایراد استپر موتور
- ایراد مدار استپر موتور

ECM ایراد -

تعریف کد خطا و علل آن

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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1. بررسی کنید که آیا کانکتور استپر موتور زنگ زده 
کثیف یا شل شده است یا خیر؟ و آیا دسته سیم آسیب 

دیده است یا خیر؟
- بلی، کانکتور و یا دسته سیم را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.

کانکتور  داده  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ   .2
C-234  استپر موتور را قطع کنید، و بررسی کنید که 
  B و C و همچنین  D و A آیا مقاومت بین پین های

کانکتور صحیح می باشدیاخیر؟)مقاومت باید
 Ω 5/3 ± 53 در 27ºC باشد.(

- بلی، به مرحله 3 بروید.
- خیر، استپر موتور ایراد دارد، آنرا تعویض کنید.

کانکتور  داده،  قرار   LOCK را در موقعیت  3. سوییچ 
که  کنید  بررسی  و  کنید  قطع  را   )C-201(  ECM
 E22 و پین C-234 کانکتور A آیا سیم ما بین پین

کانکتور C-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 4 بروید.
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4. سوییچ را در موقعیت LOCK  قرار داده و بررسی 
B کانکتور C-234 وپین  پین  بین  آیا سیم  کنید که 
E21 کانکتورC-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد 

یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.

بررسی  و  داده  قرار   LOCK موقعیت  در  را  5. سویچ 
کنید که آیا سیم بین پین C کانکتور C-234 و پین 
E35 کانکتور C-201، دارای قطعی یا اتصالی می باشد 

یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 6 بروید.

6. سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده بررسی کنید 
 E36 234 و پین-C کانکتور D که آیا سیم بین پین
یا  می باشد  اتصالی  یا  قطعی  دارای   ،201-C کانکتور 

خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 7 بروید.
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مجددا  را  تست  عملیات  کرده،  تعویض  را   ECM  .7
انجام دهید و کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا 

وجود دارد یا خیر؟
- بلی، علت ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.

- خیر، ایراد برطرف شده است.
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P0560 2 6 16 ولتاژ سیستم صحیح نیست.
P0562 ولتاژ سیستم پایین است.
P0563 ولتاژ سیستم باال است.

DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P0560
صحیح  سیستم  ولتاژ 

نیست.
نوسان ولتاژ سیستمموتور روشن

- ایراد باتری
- ایراد دینام

ECM ایراد -

P0562
پایین  سیستم  ولتاژ 

است
موتور روشن

ولتاژ سیستم پایین تر از 
9.5V

- ایراد باتری
- ایراد دینام

ECM ایراد -

P0563موتور روشنولتاژ سیستم باال است
از  باالتر  سیستم  ولتاژ 

16V

- ایراد باتری
- ایراد دینام

ECM ایراد -

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمین شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید.

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کرده و آن را به دمای نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه باز کنید. 

- DTCرا با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC  وجود داشت نشان می دهد که خودرو ایراد دارد، پس مراحل عیب یابی را انجام دهید.

- اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.   

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	

DTCتعریف کد خطا و علل آن
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1. بررسی کنید که آیا اتصاالت باتری یا دینام ، زنگ 
زده، کثیف یا شل شده است یا خیر؟ و آیا دسته سیم 

آسیب دیده است یا خیر؟
- بلی، اتصاالت و یا دسته سیم را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.

2. بررسی کنید که آیا برق تولیدی دینام در محدوده 
مجاز می باشد یا خیر؟

- بلی، به مرحله 3 بروید.
- خیر، دینام ایراد دارد، آنرا تعویض کنید.

3. سالم بودن باتری را بررسی کنید.
- بلی، به مرحله 4 بروید.

- خیر، باتری را تعویض کنید.

مجددا  را  تست  عملیات  کرده،  تعویض  را   ECM  .4
انجام دهید کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا آن 

وجود دارد یا نه؟
- بلی، علت ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.

- خیر، ایراد برطرف شده است.
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P0627  2 6 17 مدار کنترل رله پمپ سوخت قطعی دارد.
P0628 مدار کنترل رله پمپ سوخت با بدنه اتصالی دارد.
P0629 مدار کنترل رله پمپ سوخت با برق اتصالی دارد.
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DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیایجاد

P0627
مدار کنترل رله پمپ 

سوخت قطعی دارد.
سوییچ باز

مدار کنترل رله پمپ 
سوخت قطع شده باشد.

- ایراد رله
- ایراد مدار رله
ECM ایراد -

P0628
مدار کنترل رله پمپ 

سوخت با بدنه اتصالی 
دارد.

سوییچ باز
مدار کنترل رله پمپ 
سوخت با بدنه اتصالی 

داشته باشد.

- ایراد رله
- ایراد مدار رله
ECM ایراد -

P0629
مدار کنترل رله پمپ 

سوخت با بدنه اتصالی دارد
سوییچ باز

مدار کنترل رله پمپ 
سوخت با برق اتصالی باشد.

- ایراد رله
- ایراد مدار رله
ECM ایراد -

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمین شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید.

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کرده و آن را به دمای نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه باز کنید. 

- DTCرا با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC  وجود داشت نشان می دهد که خودرو ایراد دارد، پس مراحل عیب یابی را انجام دهید.

- اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.   

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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1. بررسی کنید که آیا رله پمپ سوخت )Rly7( سالم 
است؟

- بلی، مرحله 2 بروید.
- خیر، رله را تعویض کنید.

 

2. سویچ  را در موقعیت LOCK قرار داده و بررسی 
کنید که آیا ولتاژ پایه 3 رله پمپ سوخت با ولتاژ باتری 

برابر است یا خیر؟
- بلی، به مرحله 3 بروید.

 FB12 خیر، سیم بین پایه 3 رله پمپ سوخت و فیوز -
معیوب است آنرا تعمیر کنید.

3. سوییچ را در موقعیت LOCK  قرار داده و کانکتور
C -201(   ECM(  را قطع کنید. رله پمپ سوخت 
را بیرون کشیده و بررسی کنید که آیا سیم بین پین 
E61 کانکتورC - 201  و پایه 1 رله دارای قطعی یا 

اتصالی می باشد؟ 
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 4 بروید.
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4. سویچ را در موقعیت LOCK  قرار داده و بررسی 
 G-205 کنید که آیا سیم بین پایه 2 رله و اتصال بدنه

دارای قطعی اتصالی می باشد یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.

وبررسی  داده  قرار   LOCK موقعیت  در  را  سویچ   .5
یا شل  و  زده  زنگ   ،205-G بدنه  اتصال  آیا  که  کنید 

می باشد ؟
- بلی اتصال بدنه را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 6 بروید.

ECM .6  را تعویض کرده و عملیات تست مجددا انجام 
دهید. کد خطا را بخوانید و بررسی کنید که آیا وجود 

دارد یا خیر؟
- بلی، علت ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد.

- خیر، ایراد برطرف شده است.
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P06452.6.18 مدار کنترل رله کمپرسور کولر قطعی دارد.
           P0646 مدار کنترل رله کمپرسور کولر با بدنه اتصالی دارد.
          P0647 مدار کنترل رله کمپرسور کولر با برق اتصالی دارد.
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DTCتعریف کد خطا و علل آن

DTCDTC تعریفDTC شرایط تستDTC علل احتمالیشرایط ایجاد

P0645
کمپرسور  رله  کنترل  مدار 

کولر قطعی دارد
موتور روشن دکمه 

A/C روشن
دسته سیم رله قطعی 

داشته باشد.

- ایراد رله
- ایراد مدار رله
ECM ایراد -

P0646
کمپرسور  رله  کنترل  مدار 

کولر  با بدنه اتصالی دارد
موتور روشن دکمه 

A/C روشن
مدار رله با بدنه اتصالی 

داشته باشد.

- ایراد رله
- ایراد مدار رله
ECM ایراد -

P0647
کمپرسور  رله  کنترل  مدار 

کولر  با برق اتصالی دارد
موتور روشن دکمه 

A/C روشن
مدار رله با برق اتصالی 

داشته باشد.

- ایراد رله
- ایراد مدار رله
ECM ایراد -

DTC مراحل تست
قبل از انجام مراحل زیر از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمین شوید. 

- سویچ را خاموش کنید. 
- دستگاه اسکنر X-431 را به DLC وصل کنید و تست را با نرم افزار آپدیت شده انجام دهید.

- سویچ را باز کنید. 
- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده و پاک کنید. 

- موتور را روشن کرده و آن را به دمای نرمال برسانید. 
- سویچ را خاموش کنید و آن را دوباره بعد از 3 تا 5 ثانیه باز کنید. 

- DTC را با دستگاه اسکنر مشاهده کنید. 
- اگر DTC  وجود داشت نشان می دهد که خودرو ایراد دارد، پس مراحل عیب یابی را انجام دهید.

- اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد که کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.   

مراحل عیب یابی

تذکر
• مجدداً بررسی نمایید که آیا  DTC و عالیم آن بعد از اصالح ایراد، مرتفع شده اند یا خیر؟	
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 )FB13( 1. بررسی کنید که آیا فیوز رله کالچ کمپرسور
سالم است یا خیر؟

- بلی، به مرحله 2 بروید.
- خیر، فیوز را تعویض کنید.

2. چک کنید که آیا رله کولر Rly7 سالم است یا خیر؟
- بلی، به مرحله 3 بروید.

www.cargeek.ir- خیر، رله را تعویض کنید.
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 3. سوییچ را باز کرده و رله )A / C )RLY9 را بیرون بکشید 
و بررسی کنید که آیا ولتاژ بین پین های 1 و 3 رله با ولتاژباتری 

برابر است؟
 - بلی،  به مرحله 3 بروید. 

 - خیر، سیم کشی بین پین های 1 و 3 رله  A / C  و فیوز 
FB13 جعبه فیوز ایراد دارد، سیم معیوب را تعمیر کنید. 

4. سوییچ را باز کرده و رله A / C را بیرون بکشید. کانکتور 
c-120( ECM  ( را قطع کرده و بررسی کنید که آیا مدار 
بین پین  E60 کانکتور و پین 2 رله A / C قطعی یا اتصالی 

دارد؟

 - بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

 - خیر، به مرحله 5 بروید.

انجام  ECM را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا   .  5
دهید و بررسی کنید که آیا کد خطا وجود دارد یا خیر؟

 - بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

 - خیر، ایراد رفع شده است.
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 DTC DTC تعریف DTC شرایط تست DTC علل احتمالی شرایط ایجاد

   

    U0001 CAN خطای شبکه سوییچ باز

دستگاه عیب یاب 
 ECM نمی تواند با
ارتباط برقرار کند.

• قطعی یا اتصالی 
دسته سیم ها
ECM ایراد •

CAN خطای شبکه U0001  2. 6 .19 

تعریف کد خطا و علل آن
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DTC مراحل تست

قبل از اجرای مراحل زیر از مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید.
سوییچ را ببندید.

دستگاه عیب یاب را به DLC وصل کرده و آزمایش را با نرم افزار به روز شده انجام دهید.
سوییچ را باز کنید.

DTC را با دستگاه اسکنر مشاهد و پاک کنید.
سوییچ را بسته و پس از 3 تا 5 ثانیه مجددا باز کنید.

DTC را با دستگاه عیب یاب مشاهده کنید.
اگر DTC وجود داشت، نشان می دهد خودرو و ایراد دارد به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.

اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.

مراحل عیب یابی

تذکر
مجددا بررسی کنید که DTC و عالئم آن پس از رفع ایراد، مرتفع شده باشند. •

1. بررسی کنید که آیا پین ها یا کانکتور ECM زنگ زده، 
کثیف یا شل شده است؟ و آیا دسته سیم ها تداخل دارند؟

- بلی، کانکتور یا دسته سیم معیوب است، تعمیر یا تعویض 
کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.
 ECM قرار داده، کانکتور LOCK 2 . سوییچ را در موقعیت
)201ـ  c( را قطع کنید و بررسی کنید که آیا سیم کشی بین 
پین E34 آن با پین 14 کانکتور عیب یابی قطعی یا اتصالی 

دارد یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 3 بروید.
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   3 . سوییچ را در موقعیت LOCK قرار داده و بررسی کنید 
 E33 که آیا سیم کشی بین پین 6 کانکتور عیب یابی و پین

کانکتور 201 ـ c قطعی یا اتصالی دارد یا خیر؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 4 بروید.

ECM . 4 را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا انجام 
دهید و بررسی کنید که آیا کد خطا وجود دارد یا خیر؟

- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.
- خیر، ایراد برطرف شده است.
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ABS و مدول کنترل ECM قطع ارتباط بین U0121   2. 6 .20

تعریف کد خطا و علل آن

DTC DTC تعریف DTC شرایط تست DTC علل احتمالی شرایط ایجاد

    U0001

 قطع ارتباط بین 
ECM و مدول 

ABS کنترل سوییچ باز

دستگاه عیب یاب 
 ECM نمی تواند با
ارتباط برقرار کند.

ایراد دسته سیم  •
)قطعی یا اتصالی(

• ABS ایراد مدول کنترل

ایراد دسته سیم  •
)قطعی یا اتصالی(

• ECM ایراد
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DTC مراحل تست
قبل از اجرای مراحل زیر مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید.

 • سوییچ را ببندید.
 • دستگاه عیب یاب را به DLC  وصل کرده و آزمایش را با نرم افزار به روز شده انجام دهید.

 • سوییچ را باز کنید.
 • DTC را با دستگاه عیب یاب مشاهده و پاک کنید.

 •  سوییچ را بسته و پس از 3 تا 5 ثانیه مجددا باز کنید.
 •  DTC را با دستگاه عیب یاب بخوانید.

 •  اگر DTC وجود داشت، نشان می دهد خودرو ایراد دارد، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
 •  اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.

مراحل عیب یابی

تذکر
مجددا بررسی کنید DTC و عالئم آن پس از رفع ایراد، مرتفع شده باشند. •

 ABS بررسی کنید که آیا کانکتور یا پین های مدول کنترل .  1
زنگ زده، کثیف یا شل شده اند؟ و آیا دسته سیم ها تداخل دارند؟
- بلی، کانکتور یا پین ها ایراد دارند، آنها را تعمیر یا تعویض کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.
   C قرار داده، کانکتور )201-   LOCK را در موقعیت  2. سوییچ 
ECM و کانکتور مدول                             را قطع کنید و بررسی 
 E34 کنید که آیا سیم کشی بین پین 13 کانکتور              و پین

کانکتور C - 201 دارای قطعی یا اتصالی میباشد؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 3 بروید.

  ) C  111 (  ABS

  C   111 
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3 . سوییچ را در موقعیت  LOCK قرار داده و بررسی کنید که 
آیا سیم کشی بین پین 6 کانکتور C - 111 و پین E33 کانکتور 

C  - 201  دارای قطعی یا اتصالی می باشد؟
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 4 بروید.

4. سوییچ را باز کرده و مدول کنترل های دیگر خودرو را آزمایش 
برقرار  ارتباط  یاب  عیب  دستگاه  با  آیا  که  کنید  بررسی  و  کنید 

می کند یا خیر؟
- بلی، مدول کنترل ABS ایراد دارد،آن را تعویض کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.

ECM . 5 را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا انجام دهید 
و بررسی کنید که آیا کدخطا وجود دارد یا خیر؟

- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

- خیر، ایراد برطرف شده است.
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BCM و ECM قطع ارتباط بین   U 0 140    2. 6 . 21

تعریف کد خطا و علل ان

DTC DTC تعریف DTC شرایط تست DTC علل احتمالی شرایط ایجاد

U0140
 قطع ارتباط بین 
BCM و ECM سوییچ باز

دستگاه عیب یاب 
 ECM نمی تواند با
ارتباط برقرار کند.

ایراد دسته سیم  •
)قطعی یا اتصالی(

• BCM ایراد

• ECM ایراد
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DTC مراحل تست
قبل از اجرای مراحل زیر مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید.

 • سوییچ را ببندید.
 • دستگاه عیب یاب را به DLC  وصل کرده و آزمایش را با نرم افزار به روز شده انجام دهید.

 • سوییچ را باز کنید.
 • DTC را با دستگاه عیب یاب مشاهده و پاک کنید.

 •  سوییچ را بسته و پس از 3 تا 5 ثانیه مجددا باز کنید.
 •  DTC را با دستگاه عیب یاب بخوانید.

 •  اگر DTC وجود داشت، نشان می دهد خودرو ایراد دارد، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
 •  اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.

مراحل عیب یابی

تذکر
مجددا بررسی کنید DTC و عالئم آن پس از رفع ایراد، مرتفع شده باشند. •

1 . بررسی کنید که آیا کانکتورها یا پین های BCM زنگ زده 
کثیف یا شل شده اند؟ و آیا دسته سیم ها تداخل دارند؟

- بلی، کانکتور یا دسته سیم ایراد دارد، آنها را تعمیر کنید.
- خیر، به مرحله 2 بروید.

   BCM )C-501( قرار داده ، کانکتور LOCK 2. سوییچ را در موقعیت
و کانکتور )ECM )C - 201  را قطع کنید و بررسی که آیا سیم کشی 
بین پین B18 کانکتور C -501  و پین E34 کانکتور C -201 دارای 

قطعی یا اتصالی می باشد؟

- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.
- خیر، به مرحله 3 بروید.
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 3 . سوییچ را در موقعیت LOCK قرار داده و بررسی کنید که آیا 
سیم کشی بین پین B1 کانکتور C-501  و پین  E33 کانکتور 

C-201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد؟ 
- بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 4 بروید.

4. سوییچ را باز کرده و مدول کنترل دیگری از خودرو را آزمایش 
برقرار  ارتباط  یاب  عیب  دستگاه  با  آیا  که  کنید  بررسی  و  کنید 

می کند؟
- بلی، BCM ایراد دارد، آن را عوض کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.

ECM  . 5 را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا اجرا کنید 
و بررسی کنید که  آیا کدخطا وجود دارد؟

- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

- خیر، ایراد برطرف شده است.
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U 0 155  2.6.22 ارتباط نامناسب بین ECM و صفحه کیلومتر شمار

تعریف کد خطا و علل ان

DTC DTC تعریف DTC شرایط تست DTC علل احتمالی شرایط ایجاد

U0155

 ارتباط نامناسب 
بین ECM و 
صفحه کیلومتر 

شمار

سوییچ باز
دستگاه عیب یاب 
 ECM نمی تواند با
ارتباط برقرار کند.

ایراد دسته سیم  •
)قطعی یا اتصالی(

• BCM ایراد

• ECM ایراد
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DTC مراحل تست
قبل از اجرای مراحل زیر مناسب بودن ولتاژ باتری مطمئن شوید.

 • سوییچ را ببندید.
 • دستگاه عیب یاب را به DLC  وصل کرده و آزمایش را با نرم افزار به روز شده انجام دهید.

 • سوییچ را باز کنید.
 • DTC را با دستگاه عیب یاب مشاهده و پاک کنید.

 •  سوییچ را بسته و پس از 3 تا 5 ثانیه مجددا باز کنید.
 •  DTC را با دستگاه عیب یاب بخوانید.

 •  اگر DTC وجود داشت، نشان می دهد خودرو ایراد دارد، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
 •  اگر DTC وجود نداشت، نشان می دهد کدهای خطای قبلی اتفاقی بوده اند.

مراحل عیب یابی

تذکر
مجددا بررسی کنید DTC و عالئم آن پس از رفع ایراد، مرتفع شده باشند. •

صفحه  کنترل  مدول  پین های  یا  کانکتور  آیا  که  کنید  بررسی   .1
کیلومتر شمار زنگ زده، کثیف یا شل شده اند؟ و آیا دسته سیم ها 

تداخل دارند؟
- بلی، کانکتور یا دسته سیم ایراد دارد، آن را برطرف کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.

)C-201( ECM قرار داده، کانکتور LOCK 2. سوییچ را در موقعیت
و کانکتور مدول کنترل صفحه کیلومتر شمار) C- 337(  را قطع کنید و 
 E34 و پین  C -337 بررسی کنید که آیا سیم کشی بین پین 29 کانکتور

کانکتور C-201 قطعی یا اتصالی دارد؟
- بلی، سیم معیوب  را تعمیر کنید.

- خیر، به مرحله 3 بروید.
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بررسی  و  داده  قرار   LOCK موقعیت   در  را  سوییچ   .  3
و   C_337 کانکتور  30 پین  بین  آیا سیم کشی  که  کنید 
پین E33 کانکتور C_201 دارای قطعی یا اتصالی می باشد؟

  بلی، سیم معیوب را تعمیر کنید.

  خیر، به مرحله 4 بروید

را آزمایش  باز کرده و مدول کنترل دیگری  را  4. سوییچ 
کنید و بررسی کنید که آیا با دستگاه عیب ارتباط برقرار 

می کند؟
  بلی، مدول کنترل صفحه کیلومتر شمار ایراد دارد، آن 

را تعویض کنید.
  خیر، به مرحله 5 بروید.

ECM . 5 را تعویض کرده و عملیات تست را مجددا اجرا 
کنید و بررسی کنید که آیا کد خطا وجو دارد یا خیر؟

  بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

  خیر، ایراد برطرف شده است. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

569

MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

3. سنسور سیستم کنترل الکترونیکی موتور
1 3 سنسور موقعیت میل لنگ ............................................................................................................569
2 3 سنسور موقعیت میل سوپاپ........................................................................................................571
3 3 سنسور ضربه.................................................................................................................................573
4 3 سنسور موقعیت دیچه گاز.............................................................................................................575
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7 3 سنسور اکسیژن............................................................................................................................ 580

3.1.2 اطالعات فنی

                               مقادیر                                 موارد

                       Ω 86  ± 860                          مقاومت سیم پیچ

                       mH 60  ± 370                       ظرفیت القاء مغناطیسی

                    mm 1.2  ~ 0.8                    فاصله دنده فالیویل و سنسور

3.1 سنسور موقعیت میل لنگ
3.1.1 مرور کلی

از  یکی  لنگ  میل  موقعیت  سنسور  خروجی  سیگنال 
می باشد.   ECM توسط  دریافتی  سیگنالهای  مهمترین 
زمان  میل سوپاپ  موقعیت  به همراه سنسور  این سنسور 
القاء  نوع  از  سنسور  این  می کند.  تعیین  را  اولیه  جرقه 
کار  فالیویل  روی  دنده  با  همراه  و  بوده  الکترومغناطیسی 
می کند. در زمان چرخش میل لنگ و هنگامی که بریدگی 
از مقابل سنسور عبور می کند، سنسور  روی دنده فالیول 
یک  تولید  باعث  و  می کند  حس  را  فاصله  اختالف  این 
سیگنال خروجی متناوب می شود. محل بریدگی روی دنده 
فالیویل متناظر با نقطه مرگ باالی موتور می باشد. زمانیکه 
بیستم  دندانه  گیرد،  قرار  باال  مرگ  نقطه  در  یک  سیلندر 
دنده فالیویل مقابل سنسور قرار می گیرد و ECM از این 
سیگنال جهت تعیین موقعیت و سرعت چرخش میل لنگ 

استفاده می کند.
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3.1.3 پیاده سوار کردن سنسور موقعیت میل لنگ

باز کردن

را  سوییچ  و  کرده  خاموش  را  موتور  و  برقی  لوازم  کلیه   .1
بیرون بکشید.

2 . کابل منفی باتری را قطع کنید.
3 . کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ را قطع کرده و پیچ 
اتصال ) فلش( را باز کنید سپس سنسور موقعیت میل لنگ 

)1( را باز کنید.

نصب
ترتیب نصب برعکس ترتیب باز کردن می باشد. به نکات زیر 

توجه کنید:
لکه های روغنی، براده های آهنی و سایر مواد اضافی 	•

روی سنسور را پاک کنید.
جهت جلوگیری از آسیب دیدن اورینگ سنسور در 	•

زمان نصب، آن را چرب کنید.
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3.2 سنسور موقعیت میل سوپاپ
3.2.1 مرور کلی

سنسور موقعیت میل سوپاپ از نوع اثر هال می باشد که مدار 
آن در مقابل یک آهنربای دائمی قرار گرفته است. زمانیکه 
میل سوپاپ می چرخد حلقه روی آن )حلقه فاز( نیزمی چرخد 
و عبور دندانه آن از مقابل سنسور باعث ایجاد تغییر در خطوط 
میدان مغناطیسی شده و سبب تولید ولتاژ خروجی می شود.

موقعیت  به  مربوط  اطالعات  سوپاپ  میل  موقعیت  سنسور 
با  اطالعات  این  ECM گزارش می دهد،  به  را  میل سوپاپ 
اطالعات سنسور موقعیت میل لنگ یکپارچه شده و وضعیت 
هر کدام از سیلندرها در چرخه کاری موتور را معین می کنند.

با هر دور چرخش میل سوپاپ، بر اساس اثرهال، سنسور یک 
 ECM تولید می کند.  را  الکترومغناطیسی  پالس های  سری 
پس از دریافت این اطالعات، زمان جرقه را محاسبه کرده و 
همزمان پاشش سوخت در سیلندر صحیح را کنترل می کند. 
به عنوان یک سنسور کمکی، سنسور موقعیت میل سوپاپ 
نقش مهمی را در فرآیند کنترل آالیندگی موتور ایفا می کند. 

3.2.2 اطالعات فنی

                              مقادیر                                 موارد

                       v 1.3  ~ 4.5                             ولتاژ کاری

                      mm 1.2  ~ 0.8                    فاصله سنسور با میل سوپاپ

میل  موقعیت  سنسور  کردن  سوار  و  پیاده   3.2.3
سوپاپ
بازکردن

را  سوییچ  و  کرده  خاموش  را  موتور  و  برقی  لوازم  کلیه   .1
بیرون بکشید.

2. کابل منفی باتری را قطع کنید.
3. کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ)1( را قطع کنید.

موقعیت میل  و سنسور  باز کرده  را  )فلش(  اتصال  پیچ   .  4
سوپاپ )2( را باز کنید.

نصب
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نصب
ترتیب نصب برعکس ترتیب باز کردن می باشد. به نکات زیر 

توجه کنید:
لکه های روغنی، براده های آهنی و سایر مواد اضافی 	•

روی سنسور را پاک کنید.
زمان 	• در  اورینگ  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  جهت 

www.cargeek.irنصب، آن را چرب کنید.
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3.3 سنسور ضربه
3.3.1 مرور کلی

سنسور ضربه به وضعیت احتراق مخلوط سوخت و هوا و روند ضربه 
 ECM زنی در محفظه احتراق نظارت کرده و سیگنال ضربه را برای
مهیا می کند و جهت کنترل بهتر زاویه آوانس جرقه به ECMکمک  

می کند.
ولتاژ خروجی  لرزشی می باشد که  نوع  از  سنسور ضربه یک سنسور 

خود را بر اساس لرزش موتور تولید می کند.
اگر موتور تولید ضربه کند، سیگنالهای آن به ECM خواهد رسید و 
آن نیز سیگنالهای متفرقه و غیر ضربه ای را فیلتر کرده و به محاسبه 
خواهد پرداخت. موقعیت موتور در طول چرخه کاری آن توسط سیگنال 
سنسورهای موقعیت میل لنگ و میل سوپاپ تعیین می شود، بنابراین 
ECM می فهمد که کدام سیلندر تولید ضربه می کند، پس زاویه آوانس 
آن را تا زمانیکه پدیده ضربه زنی از بین برود به تاخیر می اندازد. سپس 

زاویه آوانس جرقه به موقعیت بهینه خود باز خواهد گشت.

 3.3.2  اطالعات فنی

محدوده  فرکانس واکنش مقاومت ظرفیت الکتریکی

3 ~  18 KHz 1 M Ω بیشتر از 1150 ± 200 PF

3.3.3 پیاده و سوار کردن سنسور ضربه
باز کردن

1. کلیه لوازم برقی و موتور را خاموش کرده و سوییچ را بیرون بکشید.
2. کابل منفی باتری را قطع کنید.

3 کانکتور سنسور ضربه)1( را قطع کرده و پیچ اتصال )فلش( را باز 
کنید و سپس سنسور ضربه را باز کنید.

نصب
بررسی  را  بودن و ماشینکاری محل نصب سنسور  1. صاف و هموار 

کنید.
2. در زمان نصب از تماس کامل قسمت فلزی سنسور با بلوکه سیلندر 

مطمئن شوید و بین سنسور و بلوکه سیلندر از واشر استفاده نکنید.
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. 20± 5 N.m :3 .گشتاور سفت کردن پیچ
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3.4 سنسور موقعیت دریچه گاز

3.4.1 سنسور موقعیت دریچه گاز
سنسور موقعیت دریچه گاز میزان باز شدن دریچه گاز )بار 
موتور( را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده و به ECM می 
دهد، ECM نیز بر اساس ولتاژ سیگنال شرایط کاری موتور 
) از قبیل دور آرام، تحت بار و ...( را تعیین می کند و بر اساس 

این شرایط میزان پاشش سوخت را کنترل می کند.

3.4.3 پیاده و سوار کردن سنسور موقعیت دریچه گاز
باز کردن

را  و سوییچ  کرده  را خاموش  موتور  و  برقی  لوازم  کلیه   .  1
بیرون بکشید.

2. کابل منفی باتری را قطع کنید.
3. مجموعه فیلتر هوا را باز کنید.

4 . کانکتور سنسور موقعیت دریچه گاز )1( را قطع کرده و 
پیچ اتصال )فلش( را باز کنید و سنسور موقعیت دریچه گاز 

)2( را باز کنید.
نصب

به  می باشد.  کردن  باز  ترتیب  عکس  بر  نصب  ترتیب 
نکات زیر توجه کنید:

از  • آب بندی صحیح واشر شفت دریچه گاز را پس 
کار کرد طوالنی مدت مدنظر قرار دهید. 

3.4.2 اطالعات فنی 
مواردمقادیر

- 40°C~125°C دمای مناسب کارکرد

2.0 ±  0.4 Ω kمقاومت کلی

Ω 710 حداقل  ، Ω 1380 حداقل و حداکثر مقاومت صفحه دریچه ) مقاومت پین حداکثر
3و2 در زمان بسته بودن دریچه (  
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3.5.2 اطالعات فنی
                               مقادیر                                 موارد

                             5VDC                              ولتاژ کاری

                       C°130~30 -                             دمای کاری

20 °C 2.5                     مقاومت مجاز در ΩK ±  ./.5                    
مقادیر ولتاژ

                           مقادیر ولتاژ                                 شرایط

59 °C 1.89                        ولتاژ در دمایv                              

78 °C 1.25                       ولتاژ در دمایv                            

90 °C 0.94                       ولتاژ در دمایv                           

آب  دمای  کردن سنسور  و سوار  3.5.3پیاده 
موتور

بازکردن
1. کلیه لوازم برقی و موتور را خاموش کرده و سوییچ 

را بکشید.
2. کابل منفی باتری را قطع کنید.

را قطع کرده و سنسور  3. کانکتور سنسور دمای آب 
دمای آب )1( را با پیچاندن باز کنید.

3.5 سنسور دمای آب موتور

3.5.1 مرور کلی
خنک  مایع  دمای   به  مربوط  اطالعات  موتور،  آب  دمای  سنسور 
کننده موتور را به مدول کنترل موتور ارائه می دهد. ECM بر اساس 
صحیح  تایم  آرام،  دور  موتور،  استارت  آب؛  دمای  سنسور  سیگنال 
جرقه و پهنای پالس پاشش سوخت را کنترل می کند. سیگنال آن 
پس از تجزیه و تحلیل  در ECM ، توسط خطوط شبکه CAN به 
صفحه کیلومتر شمار منتقل شده و در آمپر دمای آب موتور مورد 
استفاده واقع می شود. بنابراین در صورت دقیق نبودن آمپر، عالوه بر 
صفحه کیلومتر شمار، سنسور دمای آب و سیم کشی های مربوطه و 

عملکرد صحیح ECM باید مورد بررسی قرار گیرند.
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نصب
به  می باشد.  کردن  باز  ترتیب  عکس  بر  نصب  ترتیب 

نکات زیر توجه کنید:
قبل از نصب سنسور دمای آب، در محل )a( از کاسه  •

نمد استفاده کنید.
• . 20~ 25 N.m :گشتاور سفت کردن پیچwww.cargeek.ir
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3.6 سنسور دما / فشار هوای ورودی

3.6.1 مرور کلی
سنسور دما/فشار هوای ورودی، فشار مطلق منیفولد ورودی 
و تغییرات دمای هوای پشت دریچه گاز را اندازه گیری کرده 
و آنها را به سیگنال ولتاژی تبدیل کرده و به ECM ارسال 
می کند. ECM بر اساس این سیگنالها میزان پاشش سوخت 

را تصحیح می کند.
3.6.1 مرور کلی

سنسور فشار هوای ورودی

                               موارد مقادیر

5vولتاژ کاری

شدت جریان کاری12mA حداکثر

 20~115kPa   محدوده فشار

                                موارد                               مقادیر

5vولتاژ کاری

شدت جریان کاری12mA حداکثر

-40~125°Cمحدوده دما

2.5 ΩK ±  ./.5                         20 °C مقاومت در دمای                    

سنسور دمای هوای ورودی

هوای  فشار  دمای  سنسور  کردن  سوار  و  پیاده    3.6.3
ورودی

باز کردن
1 . 1. کلیه لوازم برقی و موتور را خاموش کرده و سوییچ را بکشید.

2. کابل منفی باتری را قطع کنید.
3. کانکتور سنسور )2( را قطع کرده و پیچ اتصال )فلش( را باز کنید.

4 . سنسور دما / فشار هوای ورودی)1( را باز کنید.
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نصب
 ترتیب نصب برعکس ترتیب باز کردن می باشد. به نکات زیر 

توجه کنید:
لکه های روغنی، براده های آهنی و سایر مواد اضافی 	•

روی سنسور را پاک کنید.
زمان 	• در  اورینگ  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  جهت 

www.cargeek.irنصب، آن را چرب کنید.
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3.7 سنسور اکسیژن

3.7.1 مرور کلی
سنسور اکسیژن جلو جهت تشخیص محتویات اکسیژن در 
و  ولتاژی  سیگنال  به  آنها  تبدیل  و  موتور  خروجی  گازهای 

ارسال به ECM مورد استفاده قرار می گیرد.
واقعی کردن کمیت سوخت  را جهت  اطالعات  این   ECM
در زمان Closed-Loop و قادر ساختن کاتالیست کانورتور 
 ،)HC( هیدروکربن  سمی  گازهای  تلخیص  به  نسبت 
 )NOX( نیتروژن  )C O(  و اکسیدهای  مونواکسید کربن 

موجود در اگزوز، مورد استفاده قرار می دهد.
سنسور اکسیژن عقب

اکسیژن  محتویات  بر  نظارت  جهت  عقب  اکسیژن  سنسور 
کانورتور سه  کاتالیست  از  پس  گازهای خروجی  در  موجود 
سنسورهای  سیگنالهای  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  راهه 
تا  می شوند  مقایسه   ECM توسط  عقب  و  جلو  اکسیژن 
زمانیکه  قرار گیرد.  ارزیابی  کانورتور مورد  کاتالیست  کارایی 
کارایی کاتالیست کانورتور ضعیف باشد یا آسیب دیده باشد 
و سیگنالهای دریافتی ECM از سنسور اکسیژن عقب بطور 
شده  روشن  موتور  چک  چراغ  باشد،  متفاوت  توجهی  قابل 
این حالت،  در  اکسیژن محرز خواهد شد.  و خرابی سنسور 
محیط  دیدگی  آسیب  از  جلوگیری  جهت   ECM احتماال 

زیست، شرایط رانندگی محدود را در پیش خواهد گرفت. 

3.7.2 اطالعات فنی
C450°C595°C°260 دما

)mv( 750<800<800ولتاژ  غنی سوزی >

)mv( 150> 200> 200 ولتاژ  رقیق سوزی <

رقیق  از  واکنش  زمان 
سوزی  غنی  به  سوزی 

)mv(

75 <75 <50<

زمان واکنش از غنی 
سوزی به رقیق سوزی 

)mv(

150<125 <90<

100k>مقاومت داخلی 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

581

MVM315 تعمیر و نگه داری خودروی

3.7.3 پیاده و سوار کردن سنسور اکسیژن

تذکر

روش پیاده و سوار کردن سنسور اکسیژن عقب مشابه سنسور اکسیژن جلو می باشد. در این جا فقط 
پیاده و سوار کردن سنسور اکسیژن عقب توضیح داده شده است.

لوله اگزوز را فقط پس از خنک شدن آن باز کنید.

باز کردن
1. کلیه لوازم برقی و موتور را خاموش کرده و سوییچ را بیرون بکشید.

2. کابل منفی باتری را قطع کنید.

3. کانکتور سنسور اکسیژن )فلش( را قطع کنید.

4 . سنسور اکسیژن )1( را باز کنید.

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب بازکردن می باشد به 

نکات زیر توجه کنید:
 در سنسور اکسیژن معموال از زیر کانیا  که یک ماده 
سرامیکی است به عنوان عنصر اصلی استفاده می شود.

جهت جلوگیری از آسیب دیدگی از ضربه زدن باآچار یا 
اجسام سخت دیگر خوداری کنید، زیرا سرامیک سخت 
قابل  خورده  ضرب  اکسیژن  سنسور  است  شکننده  و 
استفاده نمی باشد. گشتاور سفت کردن  سنسور 40 تا 

60 نیوتن متر است. 
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4  عملگرهای سیستم کنترل الکترونیکی موتور

1 4 پمپ سوخت
2 4 انژکتور سوخت

3 4 شیر برقی کنیستر
4 4 کویل

5 4 استپر موتور )موتور پله ای دور آرام(
6 4 مدول کنترل موتور

1 4 پمپ سوخت
1 1 4 توصیف کلی

 582................................................................................................................
 584.............................................................................................................
 585........................................................................................................
 587..........................................................................................................................
 589..............................................................................
 591.......................................................................................................

 بعد از این که سویچ باز می شود، ECM پمپ سوخت 
را کنترل می کند تا برای 2 تا 5 ثانیه کار کند تا فشار 
اولیه سوخت برای استارت را فراهم کند، سوخت را از 
لوله ی  داخل  به  سپس  و  کند  خارج  و  مکیده  مخزن 
سوخت ارسال کند. در این زمان، اگر موتور روشن نشود، 
ECM، مدار کنترل پمپ سوخت را قطع کرده و پمپ 
سوخت را متوقف خواهد کرد. اگر موتور استارت خورده 
را  ECM عملکرد پمپ سوخت  به کار کند،  و شروع 

کنترل خواهد کرد. 

توجه
درجه حرارت سوخت، تاثیر زیادی بر کارکرد پمپ سوخت دارد. زمانی که پمپ سوخت مدت زمان 
طوالنی در شرایط درجه حرارت باال کار کند و درجه حرارت سوخت، باالتر از اندازه معین باشد، فشار 
سوخت پمپ، به سرعت، پایین خواهد آمد؛ بنابراین، زمانی که موتور گرم نمی تواند روشن شود، به 

دقت، عملکرد پمپ سوخت در شرایط درجه حرارت باال را بررسی نمایید. 

2 1 4 اطالعات فنی
8-16 V ولتاژ کاری > 350 Kpa فشار خروجی

-13.5 – 26 V محدوده حداکثر و حداقل ولتاژ ~ 24 Kpa ولتاژ تعمیراتی

کارکرد بدون سوخت ثانیه60 >  > 10 g/s جریان خروجی سوخت )دبی سوخت(

3 1 4 پیاده و سوار کردن پمپ سوخت
پیاده و سوار کردن پمپ سوخت در بخش »مکانیزم 

موتور« توضیح داده شده است. 
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4 1 4 بررسی پمپ سوخت
روش ها:

را  دیجیتالی  مولتی متر  کنید،  قطع  را  کانکتور   -1
روی اهم )ohm( تنظیم کنید، به ترتیب هر دو نوک 
و  کنید  وصل  سوخت  پمپ  پین،  دو  به  را  مولتی متر 
یا  صفر  نباید  که  کنید  اندازه گیری  را  داخلی  مقاومت 
بینهایت باشد )یعنی مدار قطعی و اتصالی نداشته باشد(. 

به  را  سوخت  فشارسنج  کنید،  وصل  را  کانکتور   -2
لوله ی ورودی سوخت وصل کنید، موتور را روشن کنید 
و بررسی کنید که آیا پمپ سوخت، کار می کند یا خیر. 
اگر کار نکرد، بررسی کنید که آیا ولتاژ پین برق »+« با 
ولتاژ باتری برابر است یا خیر؛ اگر کار کند، چک کنید 
که آیا فشار سوخت، در حدود  KPa 400در دور آرام 

می باشد یا خیر. 
پدال گاز را فشار دهید تا این که دور موتور به 2500 
rpm برسد و بررسی کنید که آیا در این زمان، فشار 

سوخت، در حدود KPa 400 می باشد یا خیر. 
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2 4 انژکتور سوخت

1 2 4 توصیف کلی
کارکرد

 انژکتور سوخت، سوخت را درمدت زمان تعیین شده 
از سوی ECM، پاشش می کند، تا سوخت اتمیزه )به 
ذرات ریز تبدیل شده( برای موتور فراهم شود. انژکتور 
این که  برای  می کند،  ذخیره  را  باال  فشار  با  سوخت 
از  اعمال شده  باشد، شدت  ثابتی داشته  سوخت فشار 

سوی پمپ سوخت را سرشکن می کند. 

2 2 4 اطالعات فنی

داده ها آیتم
12±0.4Ω مقاومت سیم پیچ

4.5 V حداقل ولتاژ کاری

-40-130ºC درجه حرارت کاری

3 2 4 پیاده و سوار کردن انژکتور سوخت
پیاده و سوار کردن انژکتور سوخت در بخش »مکانیزم 

موتور« توضیح داده شده است. 

4 2 4 بررسی انژکتور سوخت
 روش ها

 مولتی متر دیجیتالی را روی اهم )ohm( تنظیم کنید 
و به ترتیب، هر دو نوک مولتی متر را به دو پین انژکتور 
باید  شده  اندازه گیری  مقاومت  کنید.  وصل  سوخت 

در 20ºC باشد.   1 1 - 1 6 Ω
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3 4 شیر برقی کنیستر
1 3 4 توصیف کلی

شیر برقی کنیستر، از طریق طول موج و فرکانس پالس 
الکتریکی محاسبه شده توسط ECM که بر اساس بار 
از سیگنال ها  موتور، دمای موتور، سرعت و یک سری 

انجام می گیرد، کنترل می شود. 
بخار سوخت از کنیستر در صورتی که بیش از اندازه 
انباشته شود، نشت خواهد کرد که باعث آلودگی محیط 
می شود. بنابراین، شیر برقی کنیستر، در زمان مناسب 
هوا  با  کامل  طور  به  سوخت  بخار  تا  شد  خواهد  باز 
مخلوط شده و سپس جهت سوختن به سمت مانیفولد 

ورودی هدایت شود. 

2 3 4 اطالعات فنی

140-120ºC عملکرد درجه حرارت کاری 12 V ولتاژ مجاز کاری

19-22 Ω مقاومت سیم پیچ 8-16 V محدوده ولتاژ کاری

12-15 mH ظرفیت القاء مغناطیسی سیم پیچ 25 V حد ولتاژ

3 3 4 پیاده و سوار کردن شیر برقی کنیستر

توجه
جهت جلوگیری از اشتباه، قبل از پیاده کردن لوله های ورودی و خروجی را عالمت گذاری کنید. 

پیاده کردن
1. کلیه لوازم برقی و موتور را خاموش کرده و سویچ را 

بیرون بکشید. 
2. کابل منفی باتری را قطع کنید. 

3. کانکتور )1( را قطع کنید، بست )3( را باز کنید، و 
شیلنگ ورودی و خروجی )4( را بیرون بکشید. 

4. گیره )فلش A( را باال کشیده و شیر برقی کنیستر 
)2( را در جهت )فلش B( بیرون بکشید. 

سوار کردن
ترتیب نصب، برعکس ترتیب پیاده کردن می باشد. 
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4 3 4 بررسی شیر برقی کنیستر
بازدید

مولتی متر دیجیتالی را روی اهم )ohm( تنظیم کنید 
و به ترتیب، هر دو نوک مولتی متر را به دو پین شیر 
برقی کنیستر وصل کنید. میزان مقاومت  1Ω±21در 

20ºCwww.cargeek.ir می باشد. 
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4 4 کویل
1 4 4 توصیف کلی

باالی  ولتاژ  به  را  اولیه  سیم پیچ  پایین  ولتاژ  کویل، 
طریق  از  باال  ولتاژ  و  می کند،  تبدیل  ثانویه،  سیم پیچ 
تخلیه الکتریکی صورت پذیرفته د رشمع، تولید جرقه 

می کند تا مخلوط سوخت و هوا را در سیلندر منفجر کند. 
کویل، از دو سیم پیچ اولیه، دو سیم پیچ ثانویه، هسته 
آهنی، پوسته و ... تشکیل یافته  است. زمانی که یک 
می شود.  شارژ  می شود،  متصل  بدنه  به  اولیه  سیم پیچ 
زمانی که ECM، مدار سیم پیچ اولیه را قطع می کند، 
شارژ کردن متوقف می شود، در این زمان در سیم پیچ 
ثانویه، یک ولتاژ باال را القاء می کند، تا تخلیه ی الکتریکی 

در الکترود شمع را فراهم سازد. 

2 4 4 اطالعات فنی

17.5±1.2 H ظرفیت القاء مغناطیسی ثانویه 0.5±0.05Ω مقاومت اولیه

9.5 A حداکثر شدت جریان 9840±980 Ω مقاومت ثانویه

34 KV ولتاژ خروجی ثانویه 2.75±0.25 mH ظرفیت القاء مغناطیسی اولیه

3 4 4 پیاده و سوار کردن کویل
پیاده کردن

1- کلیه لوازم برقی و موتور را خاموش کرده و سویچ 
را بیرون بکشید. 

2- کابل منفی باتری را قطع کنید. 
را   )1( وایرها  و  کنید  قطع  را   )3( کویل  کانکتور   -3

بیرون بکشید. 
4- پیچ های ثابت کننده )فلش( را باز کنید و کویل )2( 

را باز کنید. 

سوار کردن
ترتیب نصب، برعکس ترتیب پیاده کردن می باشد. 
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4.4.4 بررسی کویل
 

روش ها
تنظیم   )ohm( اهم  روی  را  دیجیتالی  مولتی متر   -1
 C و A و نیز B و A کنید و به ترتیب، مقاومت پایه های
را با مولتی متر اندازه گیری کنید. مقاومت سیم پیچ اولیه، 

  KΩ 0.58-0.42در 20ºC می باشد. 

روش ها
تنظیم   )ohm( اهم  روی  را  دیجیتالی  مولتی متر   -2
کنید و به ترتیب، مقاومت پایه های 1 و 4، 2 و 3 را با 
ثانویه،  سیم پیچ  مقاومت  کنید.  اندازه گیری  مولتی متر 

 KΩ 14.8-11.2در 20ºC می باشد. 
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5 4 استپر موتور )موتور پله ای دور آرام(
1 5 4 توصیف کلی

استپر موتور اصوال برای کنترل دور آرام موتور استفاده 
می شود. در شرایط دور آرام، صفحه اصلی دریچه گاز 
فرعی  مجرای  طریق  از  هوا  و  است،  بسته  مکانیکی 
می یابد.  جریان  ورودی  مانیفولد  سمت  به  گاز  دریچه 
واحد کنترل موتور، موقعیت میله تنظیم استپر موتور را 
از طریق کنترل گام های حرکتی آن، مدیریت می کند 
این ترتیب هوای ورودی را نیز کنترل می کند و  و به 

موتور را به بهترین شرایط دور آرام می رساند. 

2 5 4 اطالعات فنی

17.5±1.2 H ظرفیت القاء مغناطیسی ثانویه 0.5±0.05Ω مقاومت اولیه

9.5 A حداکثر شدت جریان 9840±980 Ω مقاومت ثانویه

34 KV ولتاژ خروجی ثانویه 2.75±0.25 mH ظرفیت القاء مغناطیسی اولیه

4.5.3 پیاده و سوار کردن استپر موتور

احتیاط
• سوپاپ استپر موتور را در زمان تمیز کردن آن فشار ندهید و نکشید. 	

پیاده کردن
1. کلیه لوازم برقی و موتور را خاموش کرده و سویچ را 

بیرون بکشید. 
2. کابل منفی باتری را قطع کنید. 

3. کانکتور استپر موتور )1( را قطع کنید )-1-(. 
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استپر  و  کنید  باز  را  )فلش(  ثابت کننده  پیچ های   .4
موتور )1( را بیرون آورید. 

سوار کردن
ترتیب نصب، برعکس ترتیب پیاده کردن می باشد. 

به نکات زیر توجه کنید:
1. واشر دریچه گاز را پاک کنید. 

2. اورینگ استپر موتور را تعویض کنید. 
3. بعد از تمیز کردن استپر موتور، باید مراحل تطابق و 

تعریف آن را انجام دهید. 

4 5 4 بررسی استپر موتور
روش ها

تنظیم   »ohm« اهم روی  را  دیجیتالی  مولتی متر   .1
کنید و به ترتیب، هر دو نوک مولتی متر را به پین های  
1 و 4 - 2 و 3     استپر موتور، وصل کنید. مقاومت 

اندازه گیری شده، Ω 5.3±53 در 27ºC می باشد. 
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6 4 مدول کنترل موتور
1 6 4 توصیف کلی

وظیفه سیستم کنترل موتور، کنترل الکترونیکی تزریق 
آرام،  دور  کنترل  جرقه،  الکترونیکی  کنترل  سوخت، 
عیب یابی،  خود  سیستم  خروجی،  آالینده های  کنترل 

سیستم شبکه اطالعات، سیستم ضد سرقت 
و غیره... می باشد. مدول کنترل موتور، هسته یا مرکز 
که  است،  موتور  سوخت  الکترونیکی  پاشش  سیستم 
پالس پاشش(  نیاز پاشش سوخت )پهنای  حجم مورد 
را برای احتراق در سیلندر- بر طبق سیگنال بازخورد 
سنسور و سیگنال های شرایط مختلف- محاسبه می کند 
باز کرده،  تایم مناسب پاشش  انژکتور سوخت را در  و 
وارد  مکش  لوله ی  داخل  به  را  سوخت  مناسب  مقدار 
نسبت  بهترین  با  را  سوختنی  گاز  مخلوط  تا  می کند 
کار  طریق  از  را  موتور  و  دهد  شکل  هوا،  سوخت- 
در  دیگر،  عمل گرهای  و  سوخت  انژکتور  هم  آهنگ 

وضعیت کاری مناسب قرار می دهد. 

4.6.2 محل نصب
مدول کنترل موتور، زیر مجموعه اواپراتور و در سمت 

سرنشین جلو نصب می شود. 

4.6.3 پیاده و سوار کردن مدول کنترل موتور
1. کلیه لوازم برقی و موتورا را خاموش کرده و سویچ 

را بیرون بکشید. 
2. کابل منفی باتری را قطع کنید. 

3. قاب پایین ستون جلو راست را باز کرده و موکت زیر 
پای سرنشین جلو را بردارید. 

مدول  کنید.  باز  را  )فلش(  ثابت کننده  پیچ های   .4
کنترل موتور و پایه آن را )1( بردارید. 
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5. کانکتورهای )1( و )2( مدول کنترل موتور را قطع 
کرده و پیچ های ثابت کننده )فلش( را باز کنید، مدول 

کنترل موتور )-3-( را خارج کنید. 

سوارکردن
 ترتیب نصب، برعکس ترتیب پیاده کردن می باشد. 

و  پیاده  یا  تعویض  در صورت  موتور  کنترل  واحد   -1
سوار کردن واحد کنترل ضد سرقت باید معرفی شود. 

2- واحد کنترل ضد سرقت در صورت تعویض مدول 
کنترل موتور باید معرفی شود. 

4 6 4 تعریف کردن مدول کنترل موتور

توجه
• در صورت تعویض، باید مدول کنترل موتور جدید به واحد کنترل ضد سرقت معرفی شود.	

پیش شرط ها
• ولتاژ باتری باید در حد مناسبی باشد.	
•  سیستم ضد سرقت هیچ خطایی نداشته باشد. 	
•  هیچ خطایی در سنسورها و عمل گرهای سیستم 	

کنترل الکترونیکی موتور وجود نداشته باشد. 
• با 	 سازگار  بایستی  جدید،  موتور  کنترل  مدول 

سیستم کنترل ضد سرقت باشد. 
شرایط قبل از عملکرد

را  موتور  کنترل  مدول  و  کنید  خاموش  را  سویچ   -1
تعویض کنید. 

2- سویچ را وارد کرده و باز کنید. 
3- اسکنر X-431 را وصل کنید. 

4- به این ترتیب عمل کنید.
Anti-theft control → Enter code→Enter the security code

5- جهت معرفی مدول کنترل موتور به واحد کنترل ضد سرقت به این ترتیب عمل کنید.
Anti theft control→ Anti theft control adaption → Read from the anti-theft control to the engine 

control module
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5   بازدید و عیب یابی

1 5  مراحل عیب یابی و بازدید بر طبق عالیم
2 5  راهنمای عیب یابی

3 5  لیست عالیم
4 5 بازدید و عیب یابی

5.1 مراحل عیب یابی و بازدید بر طبق عالیم 
بررسی اولیه

1- مناسب بودن ولتاژ باتری را بررسی کنید. 
2- بررسی کنید که آیا چراغ چک موتور به طور مناسب 

کار می کند یا نه. 
3- بررسی کنید که آیا کد خطایی توسط اسکنر ثبت 

شده است یا خیر؟
4- بررسی کنید که آیا عالیم ذکر شده توسط مشتری 

وجود دارد یا خیر؟
جاده  در  )مانند:  کنید  ثبت  را  آن  وقوع  شرایط  و 
شیب دار، در جاده صاف، در حرکت پرشتاب، در سرعت 

ثابت و ...(. 
بازدید بصری

1- لوله سوخت را از لحاظ نشتی بررسی کنید. 
2-  ترک خوردگی، تابیدگی و هم چنین اتصال صحیح 

لوله مکش را مورد بررسی قرار دهید. 
3- لوله ی مکش را از لحاظ انسداد، نشت هوا، شکستگی 

یا آسیب دیدگی، مورد بررسی قرار دهید. 
از لحاظ پارگی،  را  باالی سیستم جرقه  4- وایر ولتاژ 
احتراق  ترتیب  با  مطابق  صحیح  چیدمان  و  کهنگی 

بازدید کنید. 
5- محکم و تمیز بودن محل های اتصال بدنه را بررسی کنید. 
6-  کانکتورهای سنسورها و عمل گرها را از لحاظ شل 

و ضعیف بودن مورد بررسی قرار دهید. 
 

 593.......................................................................
 594......................................................................................................
 595.............................................................................................................
 596.......................................................................................................

توجه
• اگر یکی از عالیم باال وجود داشته باشد، ابتدا اقدامات تعمیری مربوطه را انجام دهید، در غیر این 	

صورت بر عیب یابی و تعمیرات بعدی تاثیر خواهد گذاشت. 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

594

سیستم کنترل الکترونیکی موتور

2 5  راهنمای عیب یابی
1- بررسی کنید که آیا موتور ایراد دارد یا خیر؟

2- بررسی کنید که آیا عالئمی که به وسیله ی مشتری 
توصیف شده است، وجود دارد؟

تایم  نگه داری خودرو، فشار سیلندر،  تاثیر شرایط   -3
در  نمی تواند  سیستم،  بر   ... و  سوخت  وضعیت  موتور، 

جریان بررسی، نادیده گرفته شود؟
داشته  وجود  مشکلی  ایراد  تعمیر  مرحله  در  اگر   -4
را   ECM ابتدا  تست  جهت  می توانید  شما  باشد، 

کنید.  تعویض 
اگر عالیم ایراد برطرف شد، ایراد در ECM می باشد، 
موارد  به  مربوط  ایراد  است،  موجود  عالئم  هنوز  اگر 

می باشد.  دیگر 
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3 5 لیست عالیم

عالیم

1. ایراد موتور یا دور پایین موتور در هنگام روشن شدن. 

2. ایراد دور آرام موتور در هنگام روشن شدن. 

3. استارت گرم سخت

4. استارت سرد سخت

5. کارایی ضعیف

6. لرزش در دور آرام

7. دور موتور نرمال اما استارت دشوار در همه ی زمان ها

8. روشن شدن نرمال اما نوسان دور آرام در همه ی زمان ها

9. روشن شدن نرمال اما نوسان دور آرام در طول گرم شدن موتور

10. نوسان دور آرام موتور یا خاموش شدن زمان رها کردن گاز پس از شتاب گیری

11. روشن شدن نرمال، اما دور موتور باال در دور آرام

12. واکنش کند در زمان شتاب گیری

13. روشن شدن نرمال، اما نوسان دور آرام بعد از گرم شدن موتور
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4 5  بازدید و عیب یابی عالیم
1 4 5 ایراد موتور یا دور پایین موتور در هنگام روشن شدن

علل احتمالی
1-  ایراد باتری

2-  ایراد استارتر
3-  ایراد سیم کشی

4-  ایراد مکانیکی موتور

مراحل عیب یابی

توجه
• اگر استارتر به آرامی عمل می کند، ابتدا بررسی کنید که ولتاژ باتری، مناسب است یا خیر. 	

1. ولتاژ بین دو قطب باتری را با یک مولتی متر دیجیتال بررسی کنید و چک کنید که آیا ولتاژ باتری در زمان روشن 
شدن موتور، مناسب می باشد یا خیر. 

بلی، به مرحله 2 بروید. - 
خیر، باتری ایراد دارد، آن را تعویض کنید. - 

2. موتور را روشن کنید تا استارتر بچرخد و بررسی کنید که آیا اتصال بدنه بین باتری و موتور، گرم می باشد یا خیر. 
بلی، اتصال بدنه موتور، ضعیف است، آن را تعمیر کنید. - 
خیر، به مرحله 3 بروید. - 

3. رله استارتر را در آورده و پوسته آن را باز کنید. پالتین های رله را از لحاظ فرسودگی و سوختگی، بررسی نمایید. 
بلی، رله ایراد دارد، آن را تعویض کنید. - 
خیر، به مرحله 4 بروید. - 

4. استارتر را باز کرده و ذغال آن را از لحاظ سایش بیش از اندازه بررسی کنید، سیم پیچ روتور را از لحاظ اتصالی و 
بوش را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی کنید. 

بلی، استارتر ایراد دارد، آن را تعویض کنید. - 
خیر ، به مرحله 5 بروید. - 

5. بررسی کنید که آیا مقاومت بخش های مکانیکی داخل موتور، بیش از اندازه است که باعث عملکرد نامناسب و 
بی اثر استارتر شده است یا خیر؟

بلی،  بخش مکانیکی موتور ایراد دارد، آن را تعمیر کنید. - 
خیر،  به مرحله 6 بروید. - 

6. بررسی کنید که آیا برق و بدنه ECM مناسب است یا خیر؟
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد. - 
خیر،  سیم های مربوط به ECM را بازدید کنید. - 
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2 4 5 ایراد دور آرام موتور در هنگام روشن شدن
علل احتمالی

1. ایراد استپر موتور
2. ایراد سیستم سوخت رسانی

3. ایراد سنسور موقعیت میل لنگ
4. ایراد سیستم جرقه

5. ایراد مکانیکی موتور
مراحل عیب یابی

1. سویچ را باز کنید. چک کنید که آیا خطایی به وسیله ی دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر. 
بلی، به مراحل عیب یابی کدهای خطا برای رفع ایراد مراجعه کنید. - 
خیر، به مرحله 2 بروید. - 

2. پدال گاز را فشار دهید تا دریچه گاز کمی باز شود. موتور را روشن کنید و بررسی کنید که آیا موتور به طور 
موفقیت آمیزی روشن می شود یا خیر. 

بلی، استپر موتور ایراد دارد، آن را تمیز یا تعویض کنید. - 
خیر، به مرحله 3 بروید. - 

3. فشارسنج را به ریل سوخت وصل کرده، موتور را روشن کنید و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت، صحیح 
می باشد یا خیر. 

بلی، به مرحله 4 بروید. - 
خیر، سیستم سوخت رسانی ایراد دارد. - 

4. وایر سیلندرها را به نوبت بیرون بکشید. شمع را به وایر وصل کرده و پوسته آن را به بدنه نزدیک کرده و استارت 
بزنید و بررسی کنید که آیا شعله ی آبی و سفید با فشار باال تولید می کند یا خیر. 

بلی، به مرحله 5 بروید. - 
خیر، سیستم جرقه ایراد دارد. - 

5. فیوز برق پمپ سوخت را قطع کنید، همه ی شمع ها را از سیلندرها، باز کنید. فشارسنج سیلندر موتور را وصل 
کنید و بررسی کنید که آیا فشار هر سیلندر، درست است یا خیر. 

بلی، به مرحله 6 بروید. - 
خیر، قسمت مکانیکی موتور ایراد دارد، آن را تعمیر کنید. - 

6. موتور را روشن کنید و به وسیله یک اسیلوسکوپ بررسی کنید که آیا شکل امواج سنسور موقعیت میل لنگ، 
درست می باشد یا خیر. 

بلی، به مرحله 7 بروید. - 
خیر، سنسور موقعیت میل لنگ ایراد دارد. - 

7. بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور، مناسب است یا خیر. 
بلی، ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد. - 
خیر، سیم های مدول کنترل موتور را بررسی کنید. - 
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3 4 5  استارت گرم سخت
علل احتمالی

1. ایراد استپر موتور
2. ایراد سنسور دمای آب

3. ایراد سیستم جرقه
4. ایراد سیستم سوخت رسانی

مراحل عیب یابی
1. سویچ را باز کنید. بررسی کنید که آیا کد خطایی به وسیله ی دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر. 

بلی، به مراحل عیب یابی جهت رفع ایراد مراجعه کنید. - 
خیر، به مرحله 2 بروید. - 

2. بررسی کنید که آیا ایراد زمانی به وجود می  آید که بنزین پر شده است یا خیر. 
بلی،  سیستم سوخت رسانی را تمیز کنید و بنزین را تعویض کنید. - 
خیر، ه مرحله 3 بروید. - 

3. به وسیله دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات سنسور دمای آب مناسب است یا خیر. 
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر، سنسور دمای آب مناسب است یا خیر. - 

4. پدال گاز را فشار دهید تا دریچه گاز کمی باز شود. موتور را روشن کنید و بررسی کنید که آیا موتور با موفقیت 
روشن می شود یا خیر. 

بلی،  استپر موتور ایراد دارد، آن را تمیز یا تعویض کنید. - 
خیر، به مرحله 5 بروید. - 

5. بررسی کنید که آیا مدل و دهانه الکترودهای شمع های سیلندرها با مقادیر مشخص مطابقت دارد یا خیر؟
بلی،  به مرحله 6 بروید. - 
خیر، شمع ها را تعویض کنید. - 

6. وایر سیلندرها را به نوبت بیرون بکشید. شمع را به آن وصل کرده و پوسته آن را به بدنه نزدیک کنید. استارت 
زده و بررسی کنید که آیا شعله ی آبی و سفید با فشار باال تولید می شود یا خیر. 

بلی،  به مرحله 7 بروید. - 
خیر، سیستم جرقه ایراد دارد. - 

7. فشارسنج سوخت را به ریل سوخت وصل کنید. موتور را روشن کنید و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت، 
درست است یا خیر. 

بلی، به مرحله 8 بروید. - 
خیر، سیستم سوخت رسانی ایراد دارد. - 

8. بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور، مناسب می باشد یا خیر. 
بلی، ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد. - 
خیر، سیم های مدول کنترل موتور را بررسی کنید. - 
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4 4 5  استارت سرد سخت
علل احتمالی

1-  ایراد استپر موتور
2-  ایراد سیستم سوخت رسانی

3-  ایراد انژکتور سوخت
4-  ایراد سیستم جرقه

5-  ایراد سنسور دمای آب
مراحل عیب یابی

1. سویچ را باز کنید. بررسی کنید که آیا کد خطایی به وسیله ی دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر. 
بلی، به مراحل عیب یابی جهت رفع ایراد مراجعه کنید. - 
خیر، به مرحله 2 بروید. - 

2. پدال گاز را فشار دهید تا دریچه گاز کمی باز شود. موتور را روشن کنید و بررسی کنید که آیا موتور با موفقیت 
روشن می شود یا خیر. 

بلی،  استپر موتور ایراد دارد، آن را تمیز یا تعویض کنید. - 
خیر، به مرحله 3 بروید. - 

3. به وسیله دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات سنسور دمای آب مناسب است یا خیر. 
بلی،  به مرحله 4 بروید. - 
خیر، سنسور دمای آب ایراد دارد. - 

4. فشارسنج سوخت را به ریل سوخت وصل کرده، موتور را برای چند ثانیه روشن کنید و بررسی کنید که آیا فشار 
سیستم سوخت، تنزل پیدا می کند یا خیر. 

بلی، به مرحله 5 بروید. - 
خیر، به مرحله 8 بروید. - 

5. توسط چشم، لوله ی سوخت را از لحاظ نشتی، بررسی کنید. 
بلی،  نشتی دارد. - 
خیر، نشتی ندارد، به مرحله 6 بروید. - 

6. انژکتور سوخت را باز کنید، آن را به دستگاه تست انژکتور برای تست نشت فشار وصل کنید و بررسی کنید که 
آیا انژکتور نشتی دارد یا خیر. 

بلی، انژکتور ایراد دارد، آن را تعویض کنید. - 
خیر، به مرحله 7 بروید. - 

7. فشارسنج سوخت را به ریل سوخت وصل کرده، موتور را چند ثانیه روشن نگه دارید و بررسی کنید که آیا فشار 
سیستم سوخت، تنزل کرده است یا خیر. 

بلی،  پمپ سوخت ایراد دارد، آن را تعویض کنید. - 
خیر، به مرحله 8 بروید. - 

8. وایر سیلندرها را به نوبت بیرون بکشید. شمع را به آن وصل کرده و پوسته آن را به بدنه نزدیک کنید. استارت 
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زده و بررسی کنید که آیا شعله ی مفید و آبی با فشار باال تولید می شود یا خیر. 
بلی،  به مرحله 9 بروید. - 
خیر،  سیستم جرقه ایراد دارد، آن را بازدید کنید. - 

9. بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور، مناسب است یا خیر. 
بلی،  ایراد مربوط به موارد دیگر می باشد. - 
خیر، سیم های مدول کنترل موتور را بررسی کنید. - 

5.4.6 کارایی ضعیف موتور
علل احتمالی:

1 . تنظیم نادرست سیم گاز
2 . ایراد سیستم هوا رسانی

3 . ایراد سیستم اگزوز
4 . ایراد کوئل

5 . ایراد سیستم سوخت رسانی
6 . ایراد تایم موتور

مراحل عیب یابی
1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کد خطائی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟

- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
- خیر، به مرحله 2 بروید.

2 . بررسی کنید که آیا سیم گاز شل می باشد یا خیر؟
- بلی، تنظیم کنید.

- خیر، به مرحله 3 بروید.
3. فیلتر هوا را باز کرده و کثیفی و انسداد آن را بررسی کنید.

- بلی، فیلتر هوا را تعویض کنید.
- خیر، به مرحله 4 بروید.

4 . موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا لوله اگزوز به نرمی کار می کند؟
- بلی، به مرحله 5 بروید.

- خیر، کاتالیست کانورتور مسدود شده است، آن را تعویض کنید. عالوه بر این سیستم سوخت رسانی را تمیز کنید. 
5 . وایر سیلندرها را یک به یک بیرون بکشید. شمع را به آن وصل کرده و به بدنه نزدیک کنید، استارت بزنید و 

بررسی کنید که آیا جرقه آبی و سفید قوی تولید می شود؟
- بلی، به مرحال 6 بروید.

- خیر، سیستم جرقه ایراد دارد، آن را بررسی کنید.
6 . فشار سنج را به ریل سوخت وصل کرده و استارت بزنید، بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی صحیح است؟

- بلی، به مرحال 7 بروید.
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- خیر سیستم سوخت رسانی ایراد دارد آن را بررسی کنید.
7 . قاب باالیی تسمه تایم را باز کرده و بررسی کنید که آیا تسمه تایم به درستی نصب شده است؟

- بلی، به مرحله 8 بروید.
- خیر، تسمه تایم را باز کرده و مجددا نصب نمایید.

8 . توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات سنسور دما / فشار هوای ورودی صحیح می باشد؟ 
- بلی، به مرحله 9 بروید.

- خیر، سنسور دما / فشار هوای ورودی ایراد دارد، آن را تعویض کنید.
9 . بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟

- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.
- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.

5.4.6 لرزش موتور در دور آرام
علل احتمالی:

1 . ایراد استپر موتور
2 . ایراد سیستم هوارسانی

3 . ایراد کویل
4 . ایراد سیستم سوخت رسانی

5 . ایراد مکانیکی موتور

مراحل عیب یابی
1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کد خطائی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟

- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
- خیر، به مرحله 2 بروید.

2 . دریچه گاز و استپر موتور را باز کرده و تمیز کنید و مجددا بررسی کنید که آیا ایراد وجود دارد یا خیر؟
-  بلی، به مرحله 3 بروید.

- خیر، دریچه گاز و استپر موتور خیلی کثیف بوده اند.
3. فیلتر هوا را باز کرده و کثیفی و انسداد آن را بررسی کنید.

- بلی، فیلتر هوا را تعویض کنید.
- خیر، به مرحله 4 بروید.

4 . موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا لوله اگزوز به نرمی کار می کند؟
- بلی، به مرحله 5 بروید.

- خیر، کاتالیست کانورتور مسدود شده است، آن را تعویض کنید. عالوه بر این سیستم سوخت رسانی را تمیز کنید.
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5 . وایر سیلندرها را یک به یک بیرون بکشید. شمع را به آن وصل کرده و به بدنه نزدیک کنید، استارت بزنید و 
بررسی کنید که آیا جرقه آبی و سفید قوی تولید می شود؟

- بلی، به مرحال 6 بروید.
- خیر، سیستم جرقه ایراد دارد، آن را بررسی کنید.

6 . فشار سنج را به ریل سوخت وصل کرده و استارت بزنید، بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی صحیح 
است؟

- بلی، به مرحال 7 بروید.
- خیر، سیستم سوخت رسانی ایراد دارد، آن را بررسی کنید.

7 . قاب باالیی تسمه تایم را باز کرده و بررسی کنید که آیا تسمه تایم به درستی نصب شده است؟
- بلی، به مرحله 8 بروید.

- خیر، تسمه تایم را باز کرده و مجددا نصب نمایید.
8 . توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دما / فشارهوای ورودی صحیح می باشد؟

- بلی، به مرحله 9 بروید.
- خیر، سنسور دما / فشار هوای ورودی ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

9 . فیوز پمپ سوخت را بیرون کشیده و کلیه شمع های سیلندرها را باز کنید. توسط کمپرس سنج بررسی کنید که 
آیا کمپرس سیلندرها صحیح می باشد؟

- بلی، به مرحله 10 بروید.
- خیر، موتور ایراد مکانیکی دارد، آن را تعمیر کنید.

10 . بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟
- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

- خیر سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.
5.4.7 دور موتور نرمال ولی استارت سخت در کلیه زمان ها

علل احتمالی
1.ایراد استپر موتور

2. ایرااد سیستم هوارسانی
3 . ایراد سیستم جرقه

4 . ایراد سیستم سوخت رسانی
5 . ایراد سنسور دمای آب موتور

6 . ایراد سنسور دما / فشار هوای ورودی
7. ایراد انژکتور 

8 . ایراد مکانیکی موتور 
مراحل عیب یابی

1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کد خطایی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟
- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
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- خیر، به مرحله 2 بروید.
2 . پدال گاز را فشار دهید تا دریچه گاز کمی باز شود استارت بزنید و بررسی کنید که آیا موتور بطور موفقیت آمیز 

روشن می شود؟
- بلی، استپر موتور ایراد دارد، آن را تمیز یا تعویض کنید.

- خیر، به مرحله 3 بروید.
3. فیلتر هوا را باز کرده و کثیفی و انسداد آن را بررسی کنید.

- بلی، فیلتر هوا را تعویض کنید.
- خیر، به مرحله 4 بروید.

4. وایر سیلندها را بیرون بکشید. شمع را به آنها وصل کرده و به بدنه نزدیک کنید، استارت زده و بررسی کنید که 
آیا  جرقه آبی و سفید قوی تولید می شود؟

- بلی، به مرحله 5 بروید.
- خیر، سیستم جرقه ایراد دارد، آن را بررسی کنید.

5 . فشار سنج را به ریل سوخت وصل کنید. استارت زده و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی صحیح 
می باشد؟

- بلی، به مرحله 6 بروید.
- خیر، سیستم سوخت رسانی ایراد دارد، آن را بررسی کنید.

6 . انژکتور را باز کرده و جهت آزمایش نشتی به دستگاه تست انژکتور وصل کنید و بررسی کنید که آیا نشتی دارد؟
- بلی، انژکتور را تعویض کنید.

- خیر، به مرحله 7 بروید.
7 . قاب باالیی تسمه تایم را باز کرده و بررسی کنید که آیا تسمه تایم بدرستی نصب شده است؟

- بلی، به مرحله8 بروید.
- خیر، تسمه تایم را باز کرده و مجددا نصب نمایید.

8 . مجموعه هواکش را باز کنید و بررسی کنید که آیا دریچه گاز کثیف شده است یا خیر؟
- بلی، دریچه گاز را تمیز کنید.

- خیر، به مرحله 9 بروید.
9 . توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دمای آب موتور صحیح می باشد؟ 

- بلی، به مرحله 10 بروید.
- خیر، سنسور دمای آب ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

ورودی صحیح  فشار هوای   / دما  به سنسور  مربوط  اطالعات  آیا  بررسی کنید که  یاب  توسط دستگاه عیب   .  10
می باشد؟

- بلی، به مرحله 11 بروید.
- خیر، سنسور دما / فشار هوای ورودی ایراد دارد،آن را تعویض کنید.

11. فیوز پمپ سوخت را بیرون بکشید و کلیه شمع های سیلندر را باز کنید. توسط کمپرس سنج بررسی کنیدکه 
آیا کمپرس سیلندرها صحیح می باشد؟
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- بلی، به مرحله 12 بروید.
- خیر، موتور ایراد مکانیکی دارد، آن را تعمیر کنید.

12 . بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟
- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.
5.4.8 استارت نرمال ولی نوسان دور آرام در کلیه زمانها

علل احتمالی
1 . ایراد استپر موتور

2. ایراد ناشی از کیفیت بد سوخت
3 . ایراد انژکتور
4 . ایراد شمع

5 . ایراد سیستم هوارسانی
6 . ایراد تایم جرقه

7 . ایراد مکانیکی موتور
مراحل عیب یابی

1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کد خطایی توسط دستگاه عیب یاب شده است یا خیر؟
- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.
2 . بررسی کنید که آیا در زمان پر بودن باک ایراد بروز می کند؟

- بلی، سیستم سوخت رسانی را تمیز کرده و سوخت را عوض کنید.
- خیر، به مرحله 3 بروید.

3 . استپر موتور را باز کرده و بررسی کنید که آیا استپر موتور و دریچه گاز کثیف شده اند؟
- بلی، استپر موتور را تمیز کنید.

- خیر، به مرحله 4 بروید.
4 . بررسی کنید که آیا نوع و مدل شمع ها و همچنین فاصله دهانه آنها استاندارد می باشند؟

- بلی، به مرحله 5 بروید.
- خیر، شمع ها را عوض کرده و یا تنظیم کنید.

5 . وایر سیلندرها را یک به یک بیرون بکشید . شمع را به آن وصل کرده و استارت بزنید. بررسی کنید که آیا جرقه 
آبی و سفید قوی تولید می شود؟

- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
- خیر، به مرحله 2 بروید.

6 . فشار سنج را به ریل سوخت وصل کرده و استارت بزنید، بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی صحیح 
می باشد؟

-  به مرحله 7 بروید.
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 - خیر، سیستم سوخت رسانی ایراد دارد، آن را بررسی کنید.
 7 . انژکتور را باز کرده و جهت آزمایش نشتی به دستگاه تست انژکتور وصل کنید، بررسی کنید که آیا نشتی دارد 

یا خیر؟
- بلی، انژکتور ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

- خیر ، به مرحله 8 بروید.
8 . توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دمای آب صحیح می با شد؟

- بلی، به مرحله 9 بروید.
- خیر، سنسور دمای آب ایراد دارد آن را عوض کنید.

9 . توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دما / فشار هوای ورودی صحیح می باشد؟
- بلی، به مرحله 10 بروید.

- خیر، سنسور دما / فشار هوای ورودی ایراد دارد، آن را عوض کنید.
10 . فیوز پمپ سوخت را بیرون بکشید و شمع سیلندرها را باز کنید. توسط کمپرس سنج بررسی کنید که آیا 

کمپرس سیلندرها صحیح می باشد؟
- بلی، به مرحله 11 بروید.

- خیر، موتور ایراد مکانیکی دارد، آن راتعمیر کنید.
11 . بررسی کنید که آیا ایراد در زمان پربودن باک بروز می کند؟

- بلی، سیستم سوخت رسانی را تمیز کرده و سوخت را تعویض نمایید.
- خیر، به مرحله 12 بروید.

12. بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟
- بلی، علت ایراد از روی سایر عالئم پیدا کنید.

- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.
5.4.9 استارت نرمال ولی دور آرام نامتعادل در زمان گرم شدن

علل احتمالی:
1 . ایراد استپر موتور
2 . ایراد دریچه گاز

3 . ایراد سنسور دمای آب موتور
4 . ایراد شمع

5 . ایراد سیستم هوارسانی
6 . ایراد سیستم هوا رسانی

7. ایراد تایم جرقه
8 . ایراد ناشی از کیفیت بدسوخت

9 . ایراد مکانیکی
مراحل عیب یابی

1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کد خطایی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


M V M 3 1 5    S e r v i c e M a n u a l

606

مجموعه موتور

- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
- خیر، به مرحله 2 بروید.

2 . مجموعه هواکش را باز کرده و بررسی کنید که آیا صفحه دریچه گاز کثیف شده است؟
- بلی، دریچه گاز را تمیز کنید.

- خیر، به مرحله 3 بروید.
3 . استپر موتور را باز کرده و کثیف بودن آن را بررسی کنید.

- بلی،  استپر موتور را تمیز کنید.
- خیر، به مرحله 2 بروید.

4 . توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دمای آب صحیح می باشد؟
- بلی،  به مرحله 5 بروید.

- خیر، سنسور دمای آب ایراد دارد، آن را تعویض کنید.
5 . بررسی که آیا نوع و مدل شمع و همچنین فاصله دهانه آن صحیح می باشد؟

- بلی،  به مرحله 6 بروید.
- خیر، شمع را تعویض یا تنظیم نمایید.

6 . وایر سیلندرها را یک به یک بیرون بکشید. شمع را به آن وصل کرده و به بدنه نزدیک کنید. استارت بزنید و 
بررسی کنید که آیا جرقه آبی و سفید قوی تولید می شود؟

- بلی،  به مرحله 7 بروید.
- خیر، سیستم جرقه ایراد دارد، آن را بررسی کنید.

7 . انژکتور را باز کرده و جهت آزمایش نشتی به دستگاه تست انژکتور وصل کنید، و نشتی آن را بررسی کنید.
بلی، انژکتور ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

- خیر ، به مرحله 8 بروید.
8 . بررسی کنید که آیا سیستم هوا رسانی نشتی دارد؟

- بلی، لوله های سیستم را تعمیر یا تعویض کنید.
- خیر، به مرحله 9 بروید.

9 . قاب باالیی تسمه تایم را باز کرده و بررسی کنید که آیا تسمه تایم بدرستی نصب شده است؟
بلی، به مرحله 10 بروید.

- خیر ، تسمه تایم را باز کرده و مجددا نصب کنید.
10 . بررسی کنید که آیا ایراد در زمان پر بودن باک بروز می کند؟

- بلی، سیستم سوخت رسانی را تمیز کرده و سوخت را عوض کنید.
- خیر، به مرحله 11 بروید.

11. بررسی کنید که ایا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟
- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.
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5.4.10 دور آرام نامتعادل یا خاموش شدن موتور در زمان شتابگیری
علل احتمالی:

1 . ایراد استپر موتور

2 . ایراد سیستم هوارسانی

3 . ایراد شمع 

4 . ایراد سیستم جرقه

5 . ایراد انژکتور

6 . ایراد تایم جرقه

7 . ایراد ناشی از کیفیت بد سوخت

مراحل عیب یابی
1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا خطایی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟

- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
- خیر ، به مرحله 8 بروید.

2 . بررسی کنید که آیا ایراد در زمان پر بودن باک بروز می کند؟
- بلی، سیستم سوخت رسانی را تمیز کرده و سوخت را عوض کنید.

- خیر، به مرحله 3 بروید.
3 . بررسی کنید که آیا استپرموتور کثیف شده است؟

بلی، استپرموتور را تمیز یا تعویض کنید.
- خیر ، به مرحله 4 بروید.

4 . فیلتر هوا را باز کرده و کثیفی و انسداد آن را بررسی کنید.
بلی، فیلتر هوا را بررسی کنید.

- خیر ، به مرحله 5 بروید.
5 . مجموعه هواکش را باز کرده و بررسی کنید که آیا صفحه دریچه گاز کثیف شده است؟

- بلی،دریچه گاز را تمیز کنید.
- خیر ، به مرحله 8 بروید.

6 . بررسی کنید که آیا سیستم هوارسانی نشتی دارد؟
بلی، لوله های نشتی دار را تعمیر یا تعویض کنید.

- خیر ، به مرحله 7 بروید.
7 . قاب باالیی تسمه تایم را باز کرده و بررسی کنید که آیا تسمه تایم بدرستی نصب شده است؟

بلی، به مرحله 8 بروید
- خیر ،تسمه تایم را باز کرده و مجددا نصب نمایید.
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8 . بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟
- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.

- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.
5.4.11 استارت نرمال ولی دور آرام باالست

علل احتمالی:
1 . تنظیم اشتباه سیم گاز

2 . ایراد استپر موتور
3 . ایراد دریچه گاز 

4 . ایراد سیستم هوا رسانی
5 . ایراد سنسور دمای آب موتور

مراحل عیب یابی
1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کدخطایی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟

- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.
- خیر، به مرحله 2 بروید.

2. بررسی کنید که آیا سیم گاز سفت بسته شده است؟
- بلی، به مرحله 3 بروید.

- خیر،سیم گاز را تنظیم کنید.
3 . استپر موتور را باز کرده و بررسی کنید که آیا کثیف یا مسدود شده است؟

- بلی، استپر موتور را تمیز کنید.
- خیر، به مرحله 4 بروید.

4 . بررسی کنید که آیا دریچه گاز دارای رسوبات کربنی می باشد؟
- بلی، دریچه گاز را تمیز کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.
5 . موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا در دور آرام سیستم هوارسانی نشتی دارد؟

- بلی، لوله نشتی دار را تعمیر یا تعویض کنید.
- خیر، به مرحله 6 بروید.

6 . توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دمای آب صحیح می باشد؟
- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.

- خیر، سنسور دمای آب ایراد دارد، آن را تعویض کنید.
7 . مطمئن شوید که کلید A/C خاموش است، سپس سوییچ را باز کرده و بررسی که آیا دستگاه عیب یاب کلید 

A/C را روشن نشان می دهد؟ 
- بلی، مدار A/C ایراد دارد.

- خیر، به مرحله 8 بروید.
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 8 . بررسی کنید که آیا سوییچ فرمان هیدرولیک، بدون چرخش فرمان وصل می شود؟
- بلی، سوییچ فرمان هیدرولیک ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

- خیر، به مرحله 9 بروید.
9 . بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟

- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.
- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.

5.4.12 واکنش کند در زمان شتاگیری 
علل احتمالی:

1 . تنظیم اشتباه سیم گاز
2 . ایراد سیستم اگزوز

3 . ایراد سیستم هوارسانی
4 . ایراد سنسور دمای آب موتور

5 . ایراد سنسور دما/ فشار هوای ورودی
6 . ایراد تایم جرقه

7 . ایراد سیستم سوخت رسانی
مراحل عیب یابی

1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کدخطایی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟
- بلی، به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.
2 . بررسی کنید که آیا سیم گاز سفت بسته شده است؟

- بلی، به مرحله 3 بروید.
-خیر، سیم گاز را تنظیم کنید.

3 . موتور را روشن کرده و بررسی کنید که آیا لوله اگزوز به نرمی کار می کند؟
- بلی، به مرحله 4 بروید.

- خیر، کاتالیست کانورتور سه راهه مسدود شده است آن را تعویض کنید. عالوه بر این کیفیت سوخت را نیز بررسی 
کنید .

4 . فیلتر هوا را باز کرده و کثیفی و انسداد آن را بررسی کنید.
- بلی، فیلتر هوا را تعویض کنید.

- خیر، به مرحله 5 بروید.
5 . فشار سنج را به ریل سوخت وصل کنید. استارت زده و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی صحیح 

می باشد؟
- بلی، به مرحله 5 بروید.

- خیر، سیستم سوخت رسانی ایراد دارد، آن را بررسی کنید.
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6 . موتور را روشن کرده و توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دمای آب موتور 
صحیح می باشد؟

- بلی، به مرحله 7 بروید.
- خیر، سنسور دمای آب ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

7 . موتور را روشن کرده و توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دما / فشار هوای 
ورودی صحیح می باشد؟

- بلی، به مرحله 8 بروید.
- خیر، سنسور دما/ فشار هوای ورودی ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

8 . قاب باالیی تسمه تایم را باز کرده و بررسی کنید که آیا تسمه تایم بدرستی نصب شده است؟
- بلی، به مرحله 9 بروید.

- خیر، تسمه تایم را مجددا نصب کنید.
9 . بررسی کنید که آیا برق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟

- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.
- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.

5.4.13 استارت نرمال ولی دور آرام نامتعادل پس از گرم شدن
علل احتمالی:

1 . ایراد استپر موتور 
2 . ایراد سیستم هوا رسانی 

3 . ایراد سیستم سوخت رسانی
4 . ایراد سنسور دمای آب موتور

5 . ایراد سنسور دما / فشار هوای ورودی
مراحل عیب یابی

1 . سوییچ را باز کرده و بررسی کنید که آیا کدخطایی توسط دستگاه عیب یاب ثبت شده است یا خیر؟
- به مراحل عیب یابی مربوطه مراجعه کنید.

- خیر، به مرحله 2 بروید.
2 . مجموعه هواکش را باز کرده و بررسی کنید که آیا صفحه دریچه گاز دارای رسوبات کربنی می باشد؟

- بلی، دریچه گاز را تمیز کنید.
- خیر، به مرحله 3 بروید.

3 . استپر موتور را باز کرده و بررسی کنید که آیا کثیف یا مسدود شده است؟
- بلی، استپر موتور را تمیز کنید.

- خیر، به مرحله 4 بروید.
4 . فشار سنج را به ریل سوخت وصل کنید. استارت بزنید و بررسی کنید که آیا فشار سیستم سوخت رسانی صحیح 

می باشد؟
- بلی، به مرحله 5 بروید.
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 - خیر، سیستم سوخت رسانی ایراد دارد، آن را بررسی کنید.
5 . انژکتور را باز کرده و جهت آزمایش نشتی به دستگاه تست انژکتور وصل کنید.. بررسی کنید که آیا نشتی دارد؟

- بلی، انژکتور ایراد دارد، آن را تعویض کنید.
- خیر، به مرحله 6 بروید.

6 .موتور را روشن کرده و توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دمای آب صحیح 
می باشد؟

- بلی، ه مرحله 7 بروید.
- خیر، سنسور دمای آب ایراد دارد، آن را تعویض کنید.

7 . موتور را روشن کرده و توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید که آیا اطالعات مربوط به سنسور دما / فشار هوای 
ورودی صحیح می باشد؟

- بلی، به مرحله 8 بروید.
- خیر، سنسور دما / فشار هوای ورودی ایراد دارد، آن را تعویض کنید.
8 . بررسی کنید که آیابرق و بدنه مدول کنترل موتور سالم می باشد؟

- بلی، علت ایراد را از روی سایر عالئم پیدا کنید.
- خیر، سیم های مربوط به مدول کنترل موتور را بررسی کنید.
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6. سیستم کنترل جرقه
1 6 اطالعات عمومی .....................................................................................................................................
2 6 بازدید و عیب یابی ................................................................................................................................
3 6 شمع.......................................................................................................................................................
4 6 وایر.........................................................................................................................................................
5 6 کویل.......................................................................................................................................................

6.1  اطالعات عمومی
6.1.1 مرور کلی

قرار  استفاده  مورد  موتور  تایم  طبق  بر  ها  سیلندر  هوای  و  مخلوط سوخت  ترتیبی  احتراق  جرقه جهت  سیستم 
می گیرد تا کارکرد نرمال موتور حاصل شود.

سیستم جرقه شامل اجزاء زیر است:
)ECM( مدول کنترل موتور . a

b . کویل
c . شمع

d .وایر
)CMP(سنسور موقعیت میل سوپاپ. e

)CKP( سنسور موقعیت میل لنگ. f
6.1.2 ویژگی ها

گشتاورها
گشتاور )N.M(اجزاء
3±30شمع

1±6پیچ اتصال کویل
شمع

مواردمشخصات
FR7DTCمدل

    0.7±0.1mmفاصله استاندارد دهانه
مقاومت وایر

      )KΩ( موارد  مقاومت  

  وایر سیلندر .11.21~7.5

 وایر سیلندر .9.32~5.8

 وایر سیلندر .7.73~4.2

 وایر سیلندر .7.54~4
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6.1.3 نمودار مدار سیستم جرقه
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6.2 بازدید و عیب یابی
6.1.2 رفع عیب سیستم جرقه

عالئم علل احتمالی رفع عیب

نوسان دور آرام و عدم شتابگیری فاصله بیش از اندازه دهانه شمع شمع را عوض کنید

ایراد شمع شمع را عوض کنید

جرقه زنی ضعیف کویل کویل را عوض کنید

مقاومت بیش از اندازه وایر وایر را عوض کنید

قطعی داخلی وایر وایر را عوض کنید
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6.3 شمع
6.1.2 پیاده و سوار کردن شمع

احتیاط
 • زمانیکه موتور گرم است، شمع را باز کنید، در غیر اینصورت به محل نصب شمع روی سر سیلندر آسیب 

وارد خواهد شد.

تذکر
• وایرها را به ترتیب باز کرده و جهت جلوگیری از اشتباه در زمان نصب، آنها را عالمت گذاری کنید.

افتادن آنها درون سیلندر  از  تا  از نصب، گردو خاک و مواد اضافی اطراف سوراخ شمع را تمیز کنید  • قبل 
جلوگیری شود.

باز کردن
1 . موتور را خاموش کنید و منتظر بمانید تا سرد شود.

2 . وایر  را بیرون بکشید.
3. شمع را بوسیله آچار شمع )1( باز کنید.

نصب

تذکر

 	•قابل قبول بودن نوع شمع را بررسی کنید.
	•در زمان نصب از آچار مخصوص شمع استفاده کنید تا از برخورد آن با دیواره سیلندر و بهم خوردن فاصله دهانه جلوگیری شود

1 . در زمان  نصب ابتدا شمع را با دست تا جایی که امکان 
با گشتاور مشخص  ترکمتر  توسط  دارد سفت کنید، سپس 

شده آن را سفت کنید.

 30±3 N.m : گشتاور سفت کردن شمع -

نصب  از  قبل  را  شمع  مشخصات  سایر  و  دهانه  فاصله   .  2
بررسی کنید.

شمع مقادیر

فاصله استاندارد دهانه شمع 0.7±0.1 mm 

نوع FR7DTC
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شمع مقادیر

زمان تعویض هر30000 کیلومتر یا 18 ماه
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6.4 وایر 
6.4.1 پیاده و سوار کردن وایر

باز کردن
را  و سوییچ  کرده  را خاموش  موتور  و  برقی  لوازم  کلیه   .  1

بیرون بکشید.
2 . بست های نگهدارنده وایر)فلش( را باز کرده و سربزرگ 
وایرها را به ترتیب از روی شمع ها و سر کوچک شان را از 

روی کویل بیرون بکشید.

نصب
ترتیب نصب برعکس ترتیب باز کردن می باشد. به نکات زیر 

توجه کنید:
1 . شماره وایرها را یادداشت کنید.

2. نرمال بودن مقاومت وایرها را بررسی کنید.
7/5 ~ 11/2 )KΩ( : 1 مقاومت استاندارد وایر سیلندر -

5/8 ~ 9/3)KΩ( : 2 مقاومت استاندارد وایر سیلندر -
4/2 ~ 7/7 )KΩ( : 3 مقاومت استاندارد وایر سیلندر -

4 ~ 7/5 )KΩ( : 4 مقاومت استاندارد وایر سیلندر -
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6 .5 کویل 
6.4.1 مرور کلی

کویل ولتاژ پایین سیم پیچ اولیه را به ولتاژ باالی  سیم ثانویه 
دهانه  از  الکتریکی  تخلیه  با  باال  ولتاژ  این  و  می کند  تبدیل 
شمع تولید جرقه می کند تا مخلوط سوخت و هوای موجود 

در سیلندر محترق شود. 
ثانویه، هسته  اولیه، دو سیم پیچ  کویل شامل دو سیم پیچ 
آهنی، پوسته و غیره می باشد. زمانیکه سیم پیچ اولیه به برق 
منفی وصل شود، شارژ می شود. به محض اینکه ECM مدار 
سیم پیچ اولیه را قطع کند، عمل شارژ شدن متوقف می شود، 
در این زمان ولتاژ باال در سیم پیچ ثانویه القاء شده و جهت 

تولید جرقه و تخلیه الکتریکی به الکترود شمع می رود.

6.5.2 پیاده و سوار کردن کویل
باز کردن

را  و سوییچ  کرده  را خاموش  موتور  و  برقی  لوازم  کلیه   .  1
بیرون بکشید.

2 . کابل منفی باتری را قطع کنید.
3 . وایرها )1( را از کویل بیرون بکشید.

4 . کانکتور کویل )3( را قطع کنید.
5 . پیچ ها)فلش( را باز کرده و کویل )2( را جدا کنید.

نصب
ترتیب نصب برعکس ترتیب باز کردن میباشد.

به نکات زیر توجه کنید:
a . وایرها باید به ترتیب احتراق 2-4-3-1 نصب شوند.
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 7. سیستم کنترل بخار سوخت
1 7 اطالعات عمومی .....................................................................................................................................
2 7 شیر برقی کنیستر .................................................................................................................................
3 7 کنیستر...................................................................................................................................................

1 .7 اطالعات عمومی
7.1.1 مرور کلی

سیستم کنترل بخار سوخت، از تخلیه و انتشار بخارات سوخت موجود در باک به محیط زیست جلوگیری می کند.
کنیستر نقش مهمی در سیستم کنترل بخار سوخت بر عهده دارد. کنیستر جذب و تصفیه رطوبت و بخار سوخت را 
انجام می دهد. بخار سوخت از طریق لوله به قسمت فوقانی کنیستر وارد می شود و هوای تازه نیز از قسمت تحتانی 
وارد آن می شود. پس از خاموش شدن موتور، بخار سوخت و هوای تازه در کنیستر ذخیره می شوند و هرزمان که شیر 

برقی کنیستر باز شود، بخار سوخت جهت احتراق به منیفولد ورودی خواهد رفت.

7.1.2 ویژگی ها
گشتاورها

)N.m(مواردگشتاور

پایه نگهدارنده شیر برقی کنیستر2 ± 18 

مجموعه کنیستر7±2
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7.1.3 نقشه مجموعه سیستم کنترل بخار سوخت

2. لوله خروجی کنیستر1. فیلتر هوا

4 . کنیستر3 . باک

6 . دریچه گاز5 . شیر برقی کنیستر
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7.1.4 دیاگرام مدار سیستم کنترل بخار سوخت 
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7.2.2 پیاده سوار کردن شیر برقی کنیستر 

تذکر

• قبل از باز کردن لوله های ورودی و خروجی را عالمتگذاری کنید.

بازکردن
را  و سوییچ  کرده  را خاموش  موتور  و  برقی  لوازم  کلیه   .  1

بیرون بکشید.
2 . کابل منفی باتری را قطع کنید.

3 . کانکتور شیر برقی کنیستر)1( را قطع کرده بست ها )3( 
را شل کنید  و لوله های ورودی و خروجی )4( را  در آورید.

برقی  شیر  و  کرده  اهرم   بیرون  به  را   )Aگیره)فلش  .  4
کنیستر)2( را در جهت )فلشB( بیرون بکشید.

نصب
ترتیب نصب برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

7.2.3 بازدید شیر برقی کنستیر
1 . شیر برقی کنیستر را باز کنید.

2 . مولتی متر دیجیتالی را روی اهم تنظیم کنید و پروب های 
آن را به دو پین شیر برقی کنیستر وصل کنید. مقاومت مجاز 

Ω 1±21 در C °20 می باشد.

 7.2 شیر برقی کنیستر
7.2.1 مرور کلی

پالس های  توسط  کنیستر  برقی  شیر  شدن  بسته  و  باز 
الکتریکی محاسبه شده توسط ECM  بر اساس بار موتور، 

www.cargeek.irدمای موتور، دور موتور و سایر سیگنالها، کنترل می شود.
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7.3.2 پیاده و سوار کردن کنیستر
باز کردن

1 . پییچ )فلش( را باز کرده و پوسته )1( را شل کنید.

2 . بست ها )فلش( را شل کرده و لوله های )1و2و3( را در 
آورید.

3 . پیچ )فلشA( را باز کرده، بست را در جهت )فلشB( شل 
کنید، سپس کنیستر )1( را باز کنید.

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

7.3 کنیستر
7.3.1 مرور کلی

کنیستر با کربن فعال شده جهت جذب، تصفیه و ذخیره بخار سوخت پرشده است.
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