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  راھنمای عالئم در نقشھ خوانی. 1
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 محل نقاط اتصال بدنھ. 2
 

 
 
 

  پائین ستون عقب راست  پائین ستون جلو راست  زیر چراغ جلو راست

 ABSکنار مدول 

اتصال بدنھ از باتری 
  روی گیربکس

  زیر چراغ جلو چپ

  ستون جلو چپپائین   اتصال بدنھ از باتری بھ بدنھ خودرو

  زیر دستھ تعویض دنده

  زیر صندلی راننده

  پائین ستون عقب چپ
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  معرفی پین. 3

    

“To IP A/5”  کانکتور  5یعنی بھ پینA مدول صفحھ کیلومتر شمار.  

“To ECU5”  کانکتور  5یعنی بھ پینECU.  

  )نیز نمایش می دھند #  5را بھ صورت  5بھ پین ( 

  رلھ/ شماره و نام سیم ھای مدار اصلی جعبھ فیوز. 4
  

  کانکتور دستھ سیم داشبرد و دستھ سیم داخل اتاق 

 نام کانکتور

 معرفی دقیق پین

 معرفی دقیق کانکتور

 معرفی دقیق کانکتور

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

  از باتری: 30

  مغزی سوئیچ IGNپس از موقعیت : 15

ACC1 : پس از موقعیتACC  تأ مین برق تھویھ مطبوع(سوئیچ(  

ACC2 : پس از موقعیتACC  تأ مین برق برف پاک کن ، فندک و سوکت برق اضطراری(سوئیچ(  

ILLUm :برق سیستم روشنائی  

  بدنھ: 31

  

  شماره فیوز. 5
  :رلھ جلو بھ دو صورت زیر نشان داده می شود/ شماره فیوز ھای موجود درجعبھ فیوز

  .بزرگتر برای فیوزھای "  FS+ شماره " و ) FB9مثل (برای فیوز ھای کوچک "  FB+ شماره " 

  

  : BCMترمینال ھای . 6
BCM)  راISU نیز می گویند(  

BCM جلو :  

  Aپورت                     PE1ترمینال 

  Bپورت                     PE2ترمینال 

  Cپورت                    PP3ترمینال 

  Dپورت                    PP4ترمینال 

 Eپورت                    PP5ترمینال 

  Fپورت                    PP6ترمینال 

BCM عقب:  

  Aپورت                    PE1ترمینال 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

   Bپورت                    PP3ترمینال 

  Cپورت                    PP5ترمینال 

     Dپورت                    PP6ترمینال 

  

  رنگ سیم ھا. 7

  

  

  

      ECUمعرفی پین ھای . 8
  

 سیاه

 سفید

 سبز

 صورتی

L= آبی              V= بنفش 

 زرد

 قرمز

 قھوه ای

 خاکستری

 نارنجی

 سبز روشن

 نقره ای ، سربی

برق تجھیزات الکتریکی یا برق 
 مدار

 سیگنال کنترل عملگر ھا

 بازخورد سنسورھاسیگنال 
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  پین  محل اتصال  پین  اتصالمحل 
  1  گرمکن سنسور اکسیژن جلو  42  سنسور دمای ھوای ورودی

  2  2کوئل   43  
  3  کوئل) منفی(بدنھ   44  برق غیر دائم
  4  گرمکن سنسور اکسیژن عقب  45  برق غیر دائم

  5  1کوئل   46  شیر برقی کنیستر
  6  2انژکتور   47  4انژکتور 

  7  3انژکتور   48  
  49    8  

  9    50  )1( کنترل فن
  10    51  2سیگنال بدنھ 

  52    11  
  12  برق دائم  53  1سیگنال بدنھ 

  13  سوئیچ موتور  54  دریچھ گاز الکترونیکی
  ECM(  14رلھ (رلھ اصلی   55  سنسور اکسیژن عقب

  15  )1(سنسور میل لنگ   56  
  16  سنسور موقعیت پدال گاز  57  

  Air Flow 17بدنھ سنسور   58  سوئیچ پدال ترمز
  18  سنسور اکسیژن جلو  59  سنسور سرعت

  19  )1(ناک سنسور   60  سوئیچ فشار کولر
  20  )2(ناک سنسور   61  بدنھ

CAN - H 62  21  استپ ترمز  
  22    63  برق غیر دائم

  23    64  دریچھ گاز الکترونیکی
  24    65  دریچھ گاز الکترونیکی
  25    66  دریچھ گاز الکترونیکی
  26    67  دریچھ گاز الکترونیکی

  27  1انژکتور   68  )2(کنترل فن 
  28    69  رلھ کولر

  29    70  پمپ  وخت
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K Line 30    71  عیب یابی  
  31  مدول ضد سرقت  72  
  5V 32برق   73  

  5V 33برق   74  سوئیچ پدال کالچ
  34  )2(سنسور میل لنگ   75  سوئیچ فشار کولر

  35  )3(بدنھ سنسور   76  سوئیچ فرمان ھیدرولیک
  36  )2(یدنھ سنسور   77  سوئیچ چراغ جلو

  Air Flow   37سنسور   78  دریچھ گاز الکترونیکی
  38  دریچھ گاز الکترونیکی  79  سنسور موقعیت میل سوپاپ

  39  سنسور دمای آب  80  بدنھ
CAN - L 81   40  سنسور موقعیت پدال گاز  

  41  سوئیچ فشار کولر    
  

  موقعیت تجھیزات اکتریکی محفظھ موتور. 9
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Air Flowسنسور سوئیچ فشار کولر

برف موتور 
  پاک کن

 جعبھ فیوز جلو

 جعبھ فیوز روی باتری
 باتری

 مدول کنترل فن
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 سنسور موقعیت میل سوپاپ وایر انژکتور ناک سنسور

 سنسور دمای آب

 کوئل

 چراغ جلو راست دریچھ گاز الکترونیکی دینام

:چراغ نور باال  
12V    55W 

:چراغ راھنما  

12V     5w 

:چراغ نور پائین
12V   55W 

:چراغ پارک   
12V  5W 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

  موقعیت تجھیزات درب ھا. 10
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درب جلو چپ مجموعھ شیشھ باالبر چپ عقبمجموعھ شیشھ باالبر درب    

 قفل درب جلو چپ

 قفل درب عقب چپ

 درب عقب چپ

چپ جلودرب   
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  موقعیت تجھیزات الکتریکی.  11
  

راستدرب عقب   

راست جلودرب   

 مجموعھ شیشھ باالبر درب جلو راست

 قفل درب جلو راست قفل درب عقب راست مجموعھ شیشھ باالبر درب عقب راست
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 چراغ آرایش چراغ دور سوئیچ کلید بوق

 عقبمھ شکن  مھ شکن جلو فالشر گرمکن شیشھ

 ایربگ سرنشین

 سیستم صوتی

ECU (ECM) 

 A/Cکنترل پنل 

  یابیکانکتور عیب 

BCM جلو  

E :          برقF :       بدنھA :32 پینی  

B :32     پینیC :20    پینیD :12         پینی
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 راستچراغ عقب  ترمز وسطچراغ  چراغ عقب چپ

BCM عقب  

  عقب بلندگوی
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  سیستم شارژ و استارت. 12

  دیاگرام مدار 12.1

BCM Fاز  Eبھ 

  BCM Rاز  Cبھ 

برق گرمکن 
  صندلی

بھ مدول کنترل 
 فن

 جعبھ فیوز باتری

 باتری

 دینام

 سوئیچ موتور

رلھ سوئیچ 
 موتور

 رلھ استارت

 استارتر

کیلومترشمار 16بھ پین   

 Kکانکتور 7بھ پین 
  جعبھ فیوز
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  :مغزی سوئیچ  12.2

                                                                                                                   .می باشند) 30سیم (مغزی سوئیچ دارای برق باتری  6و  1پایھ ھای . 1

و  ACC1می شوند ، در نتیجھ رلھ ھای  مغزی بھ ھمدیگر وصل 3و  1پایھ ھای قرار می گیرد ،  ACCزمانیکھ سوئیچ در موقعیت .  2
ACC2 رلھ  87از طریق پایھ  30سیم  پالتین رلھ بستھ می شود ، برق .برق دار می شوندACC1  آن می رسد و در نتیجھ سیم  30بھ پایھ
ACC1 رلھ  30بصورت مشابھ پایھ . نیز برق دار می شودACC2  نیز سیمACC2 را برق دار می کند.  

مغزی سوئیچ بھ ھمدیگر وصل می شوند ، در نتیجھ مطابق  5و  3و  1چرخانده می شود ، پایھ ھای  ONھنگامیکھ سوئیچ بھ موقعیت .  3
بھ ھمدیگر وصل می شوند،  ONنیز درحالت  6و  2پایھ ھای  .برق دار می شوند ACC2و  ACC1گفتھ شد ، سیم ھای  2آنچھ کھ در ردیف 

این  86پایھ  .رلھ سوئیچ می رود 85آن خارج شده و بھ پایھ  2سوئیچ رفتھ و از پایھ  6بھ پایھ  FB24آمپری  5وز از طریق فی 30برق سیم 
رلھ رفتھ و در  30رلھ بھ پایھ  87پس پالتین رلھ وصل شده و برق مستقیم از طریق پایھ . برق منفی است دارای  31رلھ نیز از طریق سیم 

   .شودنیز برق دار می  15نھایت سیم 

   : شارژ و استارت 12.3

  :شارژ
   بدنھ  ←قطب مثبت باتری ←روی باتری FB28فیوز  ←استارتر 1پایھ  ←دینام  B پایھ

  :استارت 

 ←سوئیچ  6پایھ  ← FB24آمپری  5فیوز  ← FB29آمپری 80 برق مثبت از فیوز  ← STARTسوئیچ در وضعیت   :)1(
  )بدنھ (  31سیم  ←رلھ استارتر   86پایھ  ←رلھ استارتر  85پایھ  ←سوئیچ  4پایھ 

         ←رلھ استارتر  87پایھ   ←رلھ استارتر  30پایھ   ← SB2آمپری  30فیوز   ←  FB29 آمپری 80مثبت ازفیوز  برق  ):2(

  بدنھ استارتر ←) کشنده ( سیم پیچ استارتر ←استارتر 2پایھ     

  بدنھ  ←) نگھدارنده ( سیم پیچ استارتر  ←استارتر  2پایھ                  

  بدنھ ←استارتر ←آفتامات  ←استارتر  1پایھ  ← FB28آمپری  120فیوز  ←ولتاژ باتری   ):3(

  

  

  

  

 ECUمدار برقی . 13
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14 .ECU موتور  
ECU  عملگرھا را کنترل می کارکرد سیگنال سنسورھا را دریافت کرده و وضعیت موتور را مورد بررسی قرار می دھد ، سپس

  .در نتیجھ کارکرد صحیح و مطمئن موتور ، مصرف سوخت اقتصادی و آالیندگی کمتر را تأمین می کند .کند

  

  

  

  

  

  :  ECUایرادات مربوط بھ  14.1 

بیش از حد استاندارد ،  آالیندگیآرام خیلی باال ، نوسان دورآرام ، شتابگیری نامناسب ، استارت نخوردن ، استارت سخت ، دور 
  ... .روشن نشدن کولر ، پاشش سوخت نامناسب ، خاموش شدن و 

  .ن خواھند سوختآتحت بارھای بیش از حد مجاز کار کند یا آب در آن نفوذ کند ، مدار ھای داخلی  ECUدر صورتی کھ 

  :رفع عیب  14.2

  جھت خواندن کد خطا K Lineاستفاده از ) 1(

وجود  ECUاگر کد خطائی در حافظھ . کانکتور عیب یابی را با یک سیم بھ ھم وصل کنید 7و  4سوئیچ را باز کرده وپین ھای 
وجود  P0203بطور مثال اگر کد خطای . ثانیھ چراغ اخطار موتور شروع بھ چشمک زدن خواھد کرد 2.5داشتھ باشد ،پس از 

  : داشتھ باشد بھ ترتیب زیر چشمک خواھد زد

  بار چشمک  3  -فاصلھ    -بار چشمک   10 -فاصلھ    -بار چشمک   2 - فاصلھ    - بار چشمک  10

  

  

  

  

  

  و نیز برق و بدنھ آن سالم می باشند؟ ECUبررسی کنید کھ آیا سیم ھای متصل بھ ) 2(

  نرمال بوده و سیگنال ارسالی آن قابل اعتماد است؟ و آیا سیم کشی آن سالم است؟ بررسی کنید کھ آیا عملکرد سنسور) 3(

  بررسی کنید کھ آیا عملکرد عملگر و سیم کشی آن نرمال است؟) 4(

ECU )EMS (موتور  ECU  در سمت سرنشین وپشت
  جعبھ داشبرد نصب شده است
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  .را جھت تست تعویض کنید ECUدر آخر ) 5(

  :سیگنال ھای ورودی .  15
)1 (Air Flow Meter  

 ECM) (مدول کنترل موتور . حجم ھوای تنفس شده توسط موتور را اندازه گیری می کند MAFیا  Air Flow Meterسنسور 
  .از این اطالعات جھت محاسبھ زمان پاشش ، زمان جرقھ و بار موتور استفاده می کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .باشد ، سنسور را عوض کنید V 1.025را اندازه بگیرید در صورتی کھ بیش تر از  5ولتاژ پین 

  موقعیت پدال گازدریچھ گاز الکترونیکی و سنسور ) 2(

نیز سیگنال تحریکی را مطابق با اطالعات   ECUارائھ می دھد ،  ECUراننده توسط پدال گاز گشتاور مورد نیاز خود را بھ 
بنابراین موتور دریچھ گاز شروع بکار کرده و دریچھ را بھ اندازه زاویھ مورد نظر باز . دریافت شده بھ دریچھ گاز ارسال می کند

.خواھد کرد

  

 رلھ اصلی

سنسور دما و فشار ھوای ورودی            ← 1پین 
رلھ اصلی                                         14Vبرق  ← 2پین 
بدنھ                                                     ← 3پین 
                                       5Vبرق  ← 4پین 
   ولتاژ خروجی  ← 5پین 

 سنسور موقعیت پدال گاز

6 5 1 2 3 4 
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  سنسور موقعیت میل لنگ) 3(

این اطالعات جھت . تدارک می بیند ECUرا برای  TDCسنسور موقعیت میل لنگ دور موتور، زاویھ چرخش میل لنگ و سیگنال 
.تعیین زمان جرقھ و زمان پاشش مورد استفاده قرار می گیرد

  

می  C˚20در  860Ω ± 10%مقاومت مجاز . را اندازه بگیرید 3و  2مولتی متر را روی اھم تنظیم کرده و مقاومت بین پین ھای 
  .باشد

  )سنسور فاز ( سنسور موقعیت میل سوپاپ ) 4(

  .مراحل تراکم و تخلیھ را مشخص می سازد TDCگزارش می دھد و  ECUاین سنسور موقعیت میل سوپاپ را بھ 

منفی                                                      V 5برق  ← 2و  1پین 
مثبت                                                                     V 5برق  ← 5و  3پین 
  ولتاژ خروجی ← 6و  4پین

 دریچھ گاز الکترونیکی

                                                           # ECU 67و  66برق منفی موتور متصل بھ پین ھای  ← 1پین 
                                                                            # ECU 78برق مثبت پتانسیومتر متصل بھ پین  ← 2پین 
                                                                                ECU # 32برق منفی پتانسیومتر متصل بھ پین  ← 3پین 

                                                                    # ECU 65و  64برق مثبت موتور متصل بھ پین ھای  ← 4پین   
                                                                                 ECU # 38متصل بھ پین  1سیگنال خروجی  ← 5پین    

 ECU # 54متصل بھ پین  2سیگنال خروجی  ← 6پین  

  . وصل می شود بدنھبھ  1پین 

و  15بھ پین  3و  2ھایپین 
  .وصل می شوند ECUاز  34

 سنسور موقعیت میل لنگ
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  .می باشد... حد استاندارد ، افزایش مصرف سوخت و عالئم خرابی آن ، استارت نخوردن موتور ، آالیندگی بیش از 

. باشد 12Vرا اندازه گیری کنید کھ باید  3و  1تنظیم کنید  و ولتاژ پین ھای  DCسوئیچ را باز کنید و مولتی متر را روی ولتاژ 
  .پس از روشن کردن موتور توسط اسیلوسکوپ نرمال بودن شکل سیگنال آن را بررسی کنید

  )ناک سنسور (  سنسور ضربھ) 5(

.و نیز کنترل ضربھ مورد استفاده قرار می گیرد ECUسنسور ضربھ جھت ارسال اطالعات ضربھ زنی موتور بھ 

  
در صورت تماس طوالنی مدت با مایعات از قبیل سوخت ، مایع . در صورت خرابی آن موتور قادر بھ شتابگیری مناسب نخواھد بود

و  1ونیز  2و  1مولتی متر را روی اھم تنظیم کرده و مقاومت پین ھای . خنک کننده ، روغن ترمز و آب دچار خوردگی خواھد شد
تنظیم کرده و با چکش ضربات آرامی بھ سنسور  mVمولتی متر را روی . باشد 1MΩیشتر از را اندازه گیری کنید کھ باید ب 3

  .بزنید و ولتاژ خروجی سنسور را چک کنید

  

  سنسور دمای آب موتور) 6(

 ECUاین سنسور سیگنال دمای مایع خنک کننده موتور را بھ 
منتقل می کند تا موتور بتواند استارت بخورد و ھم چنین دور 
.     آرام ، پھنای پالس پاشش سوخت و زمان جرقھ تصحیح شود
  .در صورت خرابی آن موتور بھ سختی استارت خواھد خورد

باید  C˚20آن در دمای  2و  1مقاومت بین پین ھای 
2.5KΩ±5% در جدول مقابل میزان مقاومت در درجھ . باشد

  .حرارت ھای مختلف داده شده است

  

 2پین . بدنھ می باشد 1پین 
سیگنال خروجی است و بھ 

وصل می ECUاز  79پین 
بھ رلھ اصلی  3پین . شود

  .وصل شده است

 3و پین  ECUاز  20و  19بھ پین ھای  2و  1پین ھای 
  .بھ بدنھ وصل می شوند
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  سنسور اکسیژن) 7(

. مورد استفاده قرار می گیرد ECUسنسور اکسیژن برای تشخیص محتویات اکسیژن در گاز ھای خروجی و انتقال سیگنال آن بھ 
را بھ اجرا خواھد گذاشت تا موتور در شرایط بھینھ کار کند و کاتالیست  closed-loopکنترل  ECUبر اساس این اطالعات 

  .را تغییر داده و تصفیھ کند NOxو  HC  ،COترکیبات  کانورتور

  

)                                          سفید ( برق مثبت گرمکن سنسور :  1پین 
                )                           سفید ( برق منفی گرمکن سنسور :  2پین 
)                                           خاکستری ( برق منفی سنسور :  3پین 
 )سیاه ( برق مثبت سنسور :  4پین 

 سنسور اکسیژن جلو

 عقبسنسور اکسیژن 
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، دور آرام و شتابگیری نا مناسب ، آالیندگی بیش از حد استاندارد و باال رفتن مصرف سوخت را  در صورت خرابی سنسور اکسیژن
  .نفوذ رطوبت باعث خرابی آن خواھد شد. خواھیم داشت

  .باشد Ω 6-1سنسور در حالت نرمال باید  2و  1مقاومت بین پین ھای 

را اندازه گیری کنید کھ باید  4و  3سید ، ولتاژ بین پین ھای ر C˚350در دور آرام و زمانیکھ سنسور بھ دمای نرمال خود یعنی 
  . )توسط دستگاه عیب یاب نیز می توانید تغییرات ولتاژ آن را مشاھده کنید. ( بطور سریع متغیر باشد V 0.9~0.1بین 

  

  

  سنسور سرعت خودرو) 8(

  

  

  

  

A/Cسوئیچ فشار ) 9(

  

  

  

برق مثبت                                                 ← 1پین 
بدنھ                                                       ← 2پین 
 سیگنال سرعت خودرو ← 3پین 

نیز بھ  4و  1پین ھای . متصل ھستند ECU # 60بھ  3و پین  ECU # 75بھ  A/Cسوئیچ فشار  2پین 
  .وصل شده اند A/Cمدول  19پین 
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سوئیچ پدال کالچ ) 10(

  

  

  

  

  سوئیچ فرمان ھیدرولیک ) 11(

  

     ECU # 74 ←1پین 

  بدنھ ←2پین 

سوئیچ رمان ھیدرولیک بھ        1پین 
ECU # 76   بھ بدنھ وصل  2و پین 
  .می شود

 محل نصب سوئیچ فرمان ھیدرولیک
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  عملگر ھا. 16
  کوئل) 1(

.کوئل ولتاژ پائین باتری را بھ ولتاژ باال تبدیل کرده و آن را جھت احتراق مخلوط سوخت و ھوا و تولید جرقھ بھ شمع منتقل می کند

  

  .در صورت خرابی کوئل موتور استارت نخواھد خورد

  .شدتست کوئل با سیم تست و مدار کوتاه ممنوع است در غیر اینصورت بھ کوئل آسیب وارد خواھد 

باید  C˚20مقاومت سیم پیچ اولیھ در دمای . سوکت کوئل را درآورید و مولتی متر دیجیتالی را روی اھم تنظیم کنید
0.42∼0.58Ω 14.8∽11.2مقاومت سیم پیچ ثانویھ نیز در ھمان دما باید . باشد KΩ باشد.  
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  انژکتور سوخت) 2(

ECU  پالسھای الکتریکی را جھت تولید نیروی مغناطیسی بھ سیم پیچ انژکتور ارسال می کند ، زمانیکھ نیروی تولید شده بھ
نیروی فشاری فنر ، اینرسی سوزن انژکتور و اصطکاک غلبھ کند ، سوزن انزکتور بلند شده و فرآیند پاشش سوخت شروع خواھد 

  .شود، نیروی فشاری فنر سوزن را فشار داده و پاشش سوخت را قطع خواھد کردبھ محض اینکھ ارسال پالس پاشش متوقف . شد

  
در صورت خرابی انژکتور ، دور آرام نامتعادل ، شتابگیری نامناسب ، استارت نخوردن یا سخت استارت خوردن موتور و غیره 

  .بروز خواھند کرد

  .، مواد چسبناک روی آن تشکیل خواھد شد کھ باعث گرفتگی و خرابی آن خواھد شد در صورت وجود نشتی در انژکتور

  .می باشد C˚20در  12Ωمقاومت مجاز بین پین ھای انژکتور ، 

  

  

  رلھ پمپ سوخت) 3(

باتری برق پمپ سوخت را از طریق رلھ پمپ تأمین می کند و رلھ پمپ فقط زمانی کھ استارت زده می شود یا موتور روشن باشد 
  .واھد افتادزمانی کھ موتور خاموش شود ، پمپ سوخت نیز از کار خ. برق را عبور خواھد داد

  

 87روی پوستھ مشخص شده است ، بھ پایھ " + " یکی از آنھا کھ با عالمت . ھر انژکتور دارای دو عدد پین می باشد
  .وصل می شوند ECU # 27 , 6 , 7 , 47رلھ اصلی وصل می شود و پایھ دیگر انژکتورھا بھ 
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.      در صورت خرابی پمپ ، تولید صدا کرده ، شتابگیری ضعیف شده و استارت نخواھد خورد یا بھ سختی استارت خواھد خورد

خواھند کرد و ھمچنین درجھ  در صورت استفاده از سوخت نامناسب ، پمپ سوخت رسوب خواھد بست و بوش و آرمیچر آن گیرپاژ
  .آن دچار خوردگی خواھد شد

  .مقاومت بین دو پین پمپ نباید صفر باشد در غیر اینصورت دارای قطعی یا اتصالی است

استارت بزنید و بررسی کنید کھ آیا پمپ کار می کند یا . کانکتور پمپ را وصل کرده و فشار سنج را بھ لولھ ورودی آن وصل کنید
  .باشد 300Kpaآن برق دارد یا خیر؟ اگر کار کرد فشار باید در حدود " + " ر نکرد ، بررسی کنید کھ آیا پین خیر؟ اگر کا

  

   A/Cرلھ ) 4(

وشن باشد و فشار کولر نرمال باشد و نیز سنسور دمای اواپراتور دما ی صحیح را سوئیچ موتورفن بخاری ر و A/Cاگر کلید 
بستھ شدن رلھ کولر را  ECUپس از دریافت  سیگنال . خواھد رفت ECUتشخیص دھد ، سیگنال درخواست روشن شدن کولر بھ 

کنترل کرده و بالفاصلھ سیگنال افزایش باز شدن را بھ استپر موتور یا دریچھ گاز الکترونیکی خواھد فرستاد و در نتیجھ موتور فن 
                                  .                                                                                  و سیستم کولر شروع بکار خواھد کرد

  

  

  

  

  

 جعبھ فیوز محفظھ موتور

 پمپ سوخت
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  مدول کنترل فن ) 5(

ECU  کارکرد فن را براساس سیگنال ھای سنسور دمای آب و کلیدA/C کنترل می کند ، درحقیقت در صورت برقراری شرایط رلھ
  . فن را کنترل می کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قطعی ، اتصالی بابرق یا بدنھ مدار رلھ ھای دور کند وتند ونیز خرابی سنسورھای دمای آب موتور و دمای ھوای ورودی از جملھ 
  .ایرادات متداول این سیستم می باشد

  شیر برقی کنیستر) 6(

از آنجائی کھ قابلیت جذب کنیستر محدود می . بخار سوخت ورودی بھ منیفولد از کنیستر را کنترل می کندشیربرقی کنیستر حجم 
می باشد بھ جو وارد شده  HCباشد ، در صورتی کھ بخار سوخت جذب شده در آن نتواند بھ مصرف برسد ، این بخارات کھ شامل 

  .و باعث آلودگی محیط زیست خواھد شد

  

  

  

  

  

  

 بدنھ رلھ اصلی اصلی برق

رلھ 
 کنددور 

رلھ دور 
 تند

دارای دو عدد پین می باشد  شیر برقی کنیستر
رلھ اصلی و دیگری  87کھ یکی از آنھا بھ پایھ 

  .وصل می شود ECU # 87بھ پین
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  ABSسیستم . 17
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زمانی کھ راننده پدال ترمز را فشار می دھد ، سرعت چرخھا بطور ناگھانی کاھش خواھند یافت و  ABSدر خودروھای فاقد سیستم 
ترمز کردن ناگھانی چرخ . زمانیکھ نیروی ترمز بر نیروی اصطکاک ما بین چرخ ھا و زمین غلبھ کند ، چرخ ھا ترمز خواھند کرد

ر چرخھای جلو ترمز کنند ، راننده بھ سختی راستای حرکت را ھا باعث کاھش اصطکاک بین آنھا و زمین خواھد شد بنابراین اگ
لغزیدن چرخ ھا پدیده جھت مھار  ABS. کنترل خواھد نمود و اگر چرخھای عقب ترمز بکنند ، خودرو بھ دور خود خواھد چرخید

ل می کند و بھ راننده این سیستم بر سرعت چرخ ھا نظارت کرده و فشار ھیدرولیک ترمز را کنتر .مورد استفاده قرار می گیرد
  .جھت حفظ تعادل خودرو کمک کرده و قابلیت فرمان پذیری خودرو را بھبود می بخشد

ولتاژ سیم . مدول کنترل وارد می شود  2و  31 ھای بھ پین SB5و   SB4آمپری  40 ھایاز طریق فیوز 30برق مستقیم سیم 
  .ی شودمدول تغذیھ م 32بھ پین  FB1آمپری  5نیز از طریق فیوز  15

بھ ترتیب بھ سنسور سرعت چرخ ھای جلو چپ ، جلو  ABSمدول کنترل  44و  43،  42،  41،  27،  26،  13،   12پین ھای 
آن  45و  16مدول بھ سیگنال سوئیچ پدال ترمز وصل شده است و پین ھای  6پین . راست ، عقب چپ و عقب راست وصل شده اند

شده موتور وصل  ECUاز  62صفحھ کیلومتر و پین  30و بھ تبع آن بھ ترتیب بھ پین  CAN-Hبھ کابل  3پین . نیز بدنھ ھستند
  .موتور وصل می شود  ECUاز  81صفحھ کیلومتر و پین  29توسط آن بھ پین  و CAN-Lمدول بھ کابل  18پین . است

  

  

  

  

 ABSنقشھ انفجاری 

  

  

   سیستم ایربگ. 18

 پدال ترمز

  سوپاپ الکترومغناطیسی

 سوئیچ پدال ترمز ABSواحد کنترل   ھیدرولیکپمپ   ABSواحد کنترل ھیدرولیک 

 ABSچراغ اخطار 

 سنسور سرعت چرخ جلو کانکتور عیب یابی

 سنسور سرعت چرخ عقب
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فرمان و یا  زمانی کھ تصادف جدی از قسمت جلوی خودرو روی می دھد ، جھت جلوگیری از برخورد راننده و سرنشین جلو با
.داشبرد ، یک ایربگ روی غربیلک فرمان و یکی دیگر روی داشبرد منفجر می شوند تا از  راننده و سرنشین جلو محافظت کنند

  

SRS  ایربگ راننده ، ایربگ سرنشین ، مدول کنترل ، حلزونی ، دستھ سیم ھا و چراغ اخطار : یا سیستم ایربگ شاملSRS  می
  . باشد

پین . مدول کنترل می رسد 25بھ پین  FB4قرار می گیرد ، ولتاژ باتری از طریق فیوز  STیا  ONزمانی کھ سوئیچ در موقعیت 
" مدول کنترل نیز مستقیما 17و  16پین ھای . مدول کنترل ایربگ از طریق حلزونی بھ ایربگ راننده متصل می شوند 2و  1ھای 

،  21پین ھای  .مدول کنترل بھ ایربگ سرنشین متصل ھستند 19و  18و نیز  4و  3ھای پین . بھ ایربگ راننده وصل می شوند
پین . مدول بھ قفل ایربگ سرنشین می روند 37و  12پین . مدول بھ سنسور تصادف ایربگ ھا وصل می شوند 24و  23،  22
مدول سیگنال چراغ اخطار قفل  47ن صفحھ کیلومتر شمار می رود ، پی 17مدول سیگنال چراغ اخطار می باشد و بھ پین  10

بھ مدت  SRSزمانی کھ سوئیچ باز می شود چراغ اخطار . صفحھ کیلومتر شمار وصل می شود 24ایربگ سرنشین بوده و بھ پین 
روشن بماند " ثانیھ چشمک نزند و یا دائما 6چشمک می زند و سپس خاموش می شود ، اگر بھ مدت  Hz 1ثانیھ و با فرکانس  6

    .گر این است کھ سیستم ایربگ در وضعیت مناسبی قرار ندارد، بیان

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

  A/Cسیستم  .  19

  

  

  

  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

  
کنترلر  B1بھ پین  Fb7برق را از طریق فیوز  15سیم . برق دار می شوند 15و  ACC1وقتی کھ سوئیچ باز می شود سیم 

A/C پین ھای . می رساندA18  , A2 , B2 , B9 , B10 ,  B16  کنترلرA/C ، بدنھ ھستند.                                    
این مدول نیز بھ  8و  7مدول تنظیم سرعت فن بخاری می رسد ، پین ھای  5بھ پین  Fb13از طریق فیوز  ACC1برق سیم 

لر کنتر A5سیگنال است و بھ پین  مدول تنظیم سرعت فن بخاری 3بدنھ است ، پین  6موتور فن بخاری وصل می شوند ، پین 
A/C دنوصل می شو.                                                                                                                                     

.                                        خارج وصل می شود/ بھ موتور تنظیم دریچھ چرخش ھوای داخل  A/Cکنترلر  B6و  B5پین ھای 
.                                                                              سرد وصل می شوند/ بھ موتور تنظیم گرم  A/Cکنترلر   B8و B7پین ھای 
.                                                       متصل ھستند)  mode( موتور تنظیم حالت چرخش باد بھ  A/Cلر کنتر B4و  B3پین ھای 

این سنسور از مھمترین اجزاء سیستم تھویھ مطبوع . بھ سنسور دمای ھوای بیرون وصل می شود A/Cکنترلر  A18پین 
.                                                  و حالت وزش و چرخش باد تأثیر می گذارداتوماتیک می باشد کھ بر حجم و دمای باد خروجی 

.                                                                                          بھ سنسور دمای ھوای داخل متصل است A/Cکنترلر  A15پین 
از این سنسور بھ منظور بھ دست آوردن دمای رادیاتور بخاری  .دمای آب موتور وصل می شود بھ سنسور A/Cکنترلر  A14پین 

می تواند از بکارافتادن کمپرسور در زمانی کھ دمای موتور باال . و در نتیجھ تنظیم دریچھ اختالط ھوای گرم و سرد استفاده می شود
یعنی . است فن بخاری را کنترل می کند تا خود را پیش گرمایش کند است ، جلوگیری کند و ھمچنین زمانیکھ دمای آب موتور پائین

" اگر دمای آب موتور خیلی پائین باشد جھت جلوگیری از وزش باد سرد ، فن بخاری را با سرعت پائین تر می چرخاند یا اصال
                                                                      .                                                                  اجازه کار نمی دھد

و  این سنسور قوی یا ضعیف بودن تابش خورشید را حس کرده. بھ سنسور خورشیدی وصل می شود A/Cکنترلر  A19پین 
مقاومت  ندن کد خطا ویا با تستشما می توانید این سنسور را با خوا. موقعیت دریچھ اختالط و سرعت فن بخاری را تصحیح می کند

زمان تابش  .خواھد بود ∞و اگر روی آن را بپوشانید ، مقاومت  4KΩزمان تابش قوی آفتاب مقاومت آن . و ولتاژ بررسی کنید
  .باشدV 4 واگر روی آن را بپوشانید باید بیشتر  V 1قوی آفتاب ولتاژ آن کمتر از 
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20  .BCM  
)1 (BCM جلو:  

  :کنترل می شود  BCMعملکرد ھای زیر توسط 

                       کنترل چراغ ھای داخلی ، چراغ راھنما و چراغ جلو                                                                                 -
                                                           قفل مرکزی                                                                                                -
                                       شیشھ باالبر ھا                                                                                                                -
                                                                                                                                      برف پاک کن                    -
                                        باال رفتن خودکار شیشھ ھا                                                                                                 -
                                     گرمکن شیشھ و آینھ ھا                                                                                                          -
                                                                                                                بوق اخطار فراموشی سوئیچ                 -
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                                                                                                                       آژیر دزدگیر و بوق اخطار ضد سرقت      -
  )  ABSبھ ھمراه صفحھ کیلومتر شمار ، موتور و (  CAN – BUSشبکھ  -

  

  :روشنائی داخلی ) 2(

بھ چراغ دور  C14و پین خروجی  F10جلو می رسد و سپس از طریق فیوز  BCMبھ  FB29از طریق فیوز  30برق سیم 
.                                                            ، چراغ جعبھ داشبرد ، چراغ آرایش ، چراغ سقفی جلو و چراغ سقفی عقب می رود سوئیچ

یکی چراغ وضعیت وقتی کھ . بھ سوئیچ قفل درب جلو راست B30بھ سوئیچ قفل درب جلو چپ متصل شده است و پین  B14پین 
.                                                                       جلو چراغ سقف را روشن خواھد کرد  BCMاز درب ھای جلو روشن باشد ، پردازشگر 

وگیری درب خودرو پس از بستھ شدن سوئیچ موتور، چراغ سقف روشن خواھد شد و جھت جل 4در صورت باز ماندن ھر یک از 
.                                                                             دقیقھ بطور خودکار خاموش خواھد شد 15از مصرف برق پس از 

ثانیھ پس از بستھ شدن درب  15در حالی کھ سوئیچ بستھ است ، اگر یکی از درب ھا را باز کنید ، چراغ سقف روشن خواھد شد و 
                                                                                                                                                    . خواھد شدخاموش 

ن خواھد شد و سیگنال خروجی چراغ دور سوئیچ می باشد کھ اگر سوئیچ موتور بستھ باشد و درب راننده باز شود روش A23پین 
  . ثانیھ پس از بستھ شدن درب خاموش خواھد شد 8

  

  

  

B :32 پینی  

E :برق  

D :12 پینی  

F :بدنھ  

A :32 پینی  

C :20 پینی  

BCM جلو  

 چراغ دور سوئیچ آرایشچراغ  سقفی جلوچراغ 
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  :چراغ راھنما و فالشر) 3(

بھ چراغ راھنمای جلو راست و راھنمای  C20می شود و از طریق پین  Eوارد پین  FB30پس از عبور از فیوز  30برق سیم 
ھم چنین از این پین یک . نیز بھ چراغ راھنمای جلو چپ و راھنمای سمت چپ می رود C9سمت راست می رود ، از طریق پین 

                                                                                                     . کلید فالشر خارج می شود 4سیم بھ پین 
ایراد داشتھ باشد ، چراغ راھنمای دیگر با دو برابر فرکانس حالت نرمال ) جلو یا عقب ( اگر یکی از چراغھای راھنمای یک سمت 

  . واھد زد ، ولی راھنمای بغل تحت تأثیر این مشکل قرار نخواھد گرفت چشمک خ

 مدار چراغ ھای داخلی
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  :چراغ جلو) 4(

  نور باال

بعد از برق دار شدن . جلو می رود BCMاز  A19بھ بوبین رلھ نورباال و سپس بھ پین  FB22و از طریق فیوز  30برق ازسیم 
پس از بستھ شدن پالتین ھا ، برق خروجی بھ دو قسمت منشعب می شود ، یکی از . بوبین رلھ ، پالتین ھای آن بستھ خواھند شد

   .بھ چراغ نور باالی جلو راست می رود FB26لو چپ و دیگری از طریق فیوز بھ چراغ نور باالی ج FB25طریق فیوز 

  نور پائین

بعد از برق دار . جلو می رود BCMاز  A17بھ بوبین رلھ نورپائین و سپس بھ پین  FB22و از طریق فیوز  30برق ازسیم 
پس از بستھ شدن پالتین ھا ، برق خروجی بھ سھ قسمت منشعب می شود ، . شدن بوبین رلھ ، پالتین ھای آن بستھ خواھند شد

سوئیچ تنظیم بھ  ھمان فیوز از طریق دومی موتور تنظیم چراغ جلو چپ ،بھ چراغ نور پائین جلو چپ و FB27یکی از طریق فیوز 
بھ چراغ نور پائین جلو راست و موتور تنظیم چراغ جلو راست می  FB14ی جلو برق می رساند و سومی از طریق فیوز چراغ ھا

  .رود

  

  

 مدار چراغ راھنما
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  بھ ھمدیگرمتصل ھستند ، پین  13و  10وقتی کھ سوئیچ دستھ چراغ در موقعیت نور باال قرار دارد ، پین ھای     دستھ چراغ
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سوئیچ وصل می شود و آن نیز بھ پین  10بھ پین  BCM # B1بھ این ترتیب کھ پین . نیز وصل می شوند 11و  9و  12ھای 
     . بھ بدنھ می رود 11رفتھ و از طریق پین  12نیز بھ پین  BCM # B12پین   .نیز بھ بدنھ می رود 13وصل می شود و پین  13

  
زمانی کھ دستھ چراغ در  .بھ ھمدیگر متصل می شوند 8ودر نتیجھ پین  11و  12نور پائین انتخاب می شود ، پین ھای  زمانی کھ

.                                                                          بھ ھم وصل می شوند 13و  10حالت چراغ پلیسی قرار می گیرد ، پین ھای 
  .وصل می شوند 7و  6وصل می شوند و در راھنمای راست پین ھای  6و  5مای چپ انتخاب می شود پین ھای وقتی کھ راھن

  

BCM جلو  

 رلھ نور باال

 پائینرلھ نور 

 نور پائین راست

 نور باالی چپ

 نور باالی راست

 موقعیت چراغ نور باال و پائین نور پائین چپ

 نور پائین چپ

 نور باالی چپ
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  :تنظیم نورچراغ زمینھ ) 5(

.             توسط کلید مربوطھ کھ در قسمت پائین سمت چپ داشبرد قرار گرفتھ ، صورت می پذیرد )چراغ شب (  تنظیم نور زمینھ
  . تأمین می شود C11جلو و از طریق پین  BCMبرق آن توسط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : چراغ مھ شکن ) 6(

  : مسیر جریان بھ ترتیب زیر است 

  چراغ ھای مھ شکن  ← F1 ← F BCM # C7 & C8فیوز  ←FB29 ← BCM # E Fفیوز  ← 30سیم 

  سوئیچ چراغ مھ شکن جلو و عقب  3پین  ← F10 ← F BCM # C14فیوز  ← FB29 ← BCM # Eفیوز  ← 30سیم 

  

 محل نصب کلید تنظیم نور زمینھ وتنظیم چراغ جلو

 کلید تنظیم نور زمینھ
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  : CANشبکھ ) 7(

توسط شرکت بوش طراحی شده است کھ ارتباط بین کامپیوتر ھا را مھیا می کند و  A5بکار گرفتھ شده در خودروی  CANشبکھ 
                                                                                                          . در حقیقت یک سیستم مدیریت شبکھ ای می باشد

در ارتباط بوده و اطالعات خود را با ھمدیگر بھ اشتراک  جلو BCMو  EMS  ،ABS توسط این شبکھ با صفحھ کیلومتر شمار
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جلو بھ  BCMاز  A26و  A25صفحھ کیلومتر شمار و پین ھای  30و  29 ، پین ھای ECUاز  81و  62پین ھای . می گذارند
   . متصل ھستند CANشبکھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

)8 (BCM  عقب:  

                                                                                                          :عقب کنترل می شوند عبارتند از  BCMاجزائی کھ توسط 
                                        تایمر گرمکن شیشھ                                                                                                              -
                              قفل درب صندوق عقب                                                                                                             -
                                                                                چراغ صندوق عقب                                                                   -
                     سیستم سنسور دنده عقب                                                                                                          -
...                                     راغ ترمز ، چراغ دنده عقب ، چراغ پالک ، چراغ مھ شکن و مجموعھ چراغ ھای عقب شامل چ -
                                   شیشھ باالبر درب ھای عقب                                                                                                       –
  جلو BCMتبادل اطالعات با  -

BCM جلو  

A26        A25 

  صفحھ کیلومترشمار

30        29        

ECU 

62      81      

A ← 32 پینی   D← بدنھ  

B← 20 پینی  

C ← برق  

  عقب BCMمحل نصب 

  عقب BCM فیوز ھای
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  :سیستم سنسور دنده عقب ) 9(

:                                                                     خودرو شامل اجزاء زیر است  سیستم سنسور دنده عقب بکار رفتھ در این
                                                                                                                                                           مدول کنترل -
                        سنسور ھای سمت چپ ، سمت راست و وسط                                                                                             -
- BCM                                                                                          عقب                                                                           
  فشنگی دنده عقب -

  
وصل می شود  R BCM # A4است و بھ  CLKآن  5صل می شود ، پین  R BCM # B15مدول تغذیھ برق بوده و بھ  1پین 

مدول بھ  15و  8و  7پین ھای . نیز بدنھ می باشد 16پین  ;می رود   R BCM # A19می باشد و بھ   DATAمدول  13، پین 
.                                                                                                  ترتیب بھ سنسور ھای چپ و وسط و راست متصل ھستند
فعال می شود و تا زمان بستھ شدن سوئیچ ارزیابی کرده و شروع بھ خود زمانی کھ سوئیچ باز می شود سیستم سنسور دنده عقب 

زمانی کھ سیستم فعال  .در این حالت باقی می ماند ولی عملکرد کنترل فاصلھ آن فقط با درگیر شدن دنده عقب شروع بکار می نماید
                                                                                .                          است ، بوق صفحھ کیلومترشمار بھ مدت کوتاھی بھ صدا در خواھد آمد

. ثانیھ بھ صدا در می آید 5اگر سیستم پس از فعال شدن و شروع بھ ارزیابی خود ، مشکلی را تشخیص دھد ، بوق اخطار بھ مدت 
تھ باشد ، بوق اخطار شروع خواھد شد ، با نزدیک شدن متر با مانع فاصلھ داش 1.5در صورتیکھ دنده عقب درگیر شده و خودرو 

  .میلی متر کاھش یابد ، بوق ممتد بھ صدا در خواھد آمد 25بھ مانع فرکانس آن افزایش خواھد یافت و زمانی کھ فاصلھ بھ 

  :چراغ ترمز و چراغ دنده عقب ) 10(

بھ چراغ ترمز چپ و  B1 پین . ا برق دار می کندعقب ر BCMرسانده و  C1بھ پین  FB31برق خود را از طریق فیوز  30سیم 
مدول دنده  1بھ چراغ ھای دنده عقب چپ و راست و پین  B15بھ راھنمای عقب چپ ، پین  B4، پین راست و چراغ ترمز وسط 

  .بھ چراغ ھای کوچک عقب چپ و راست و چراغ پالک وصل می شود B16عقب ، پین 
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  :صفحھ کیلومتر شمار ) 11(

  

کھ توسط سوئیچ تأمین میشود ، توسط  15برق سیم . تأمین می شود 11و توسط پین  FB22صفحھ کیلومتر از طریق فیوز  برق
، ایربگ و غیره را  ABSروغن ، ترمز ، می رسد کھ برق چراغ ھای اخطار سوخت ، باز بودن درب ھا ،  13بھ پین  FB3فیوز 

  . اخص ھا برق دار شوند ، روشن خواھند شدبھ محض اینکھ ھر کدام از این ش. تأمین می کند

جلو  BCMو  ABS  ،EMSصفحھ کیلومتر شمار ، . متصل شده است CANصفحھ کیلومتر شمار بھ شبکھ  30و  29پین ھای 
  .اطالعات خود را بھ اشتراک می گذارند CANتوسط شبکھ 

  .صفحھ کیلومتر شمار مربوط بھ سیم عیب یابی است 15پین 
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:سیستم برف پاک کن ) 12(

  
 .سوئیچ برف پاک کن می رسد 8و  7و  3جلو و پین ھای  BCMاز  C19بھ پین  FB12از طریق فیوز  ACC2برق سیم 

سوئیچ برف پاک کن ،  2، سپس بھ پین  3بھ پین  ACC2قرار می گیرد ، برق از  HIزمانی کھ سوئیچ برف پاک کن در وضعیت 
موتور و بدنھ، می رود و در نتیجھ برف پاک کن با دور تند کار می  5موتور برف پاک کن و در نھایت بھ پین  2پس از آن بھ پین 

  . کند

ئیچ برف پاک کن و سو 4سپس بھ پین  3بھ پین   ACC2برق از قرار می گیرد ،  LOزمانی کھ سوئیچ برف پاک کن در وضعیت 
موتور و بدنھ وصل می شود و در نتیجھ برف پاک کن با دور کند کار می  5موتور برف پاک کن و سپس بھ پین  4از آن بھ پین 

  .کند
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بھ سوئیچ رفتھ و از آنجا  9و سپس بھ پین  8بھ پین  ACC2قرار می گیرد ، برق از  WASHزمانی کھ سوئیچ در موقعیت 
  .می رود و در نتیجھ موتور شیشھ شوی اقدام بھ پاشش آب می کندموتور شیشھ شوی وبدنھ 

وقتی کھ سوئیچ  .بھ ھمدیگر وصل می شوند 7و  6و نیز  5و  4قرار داده شود ، پین ھای  INTزمانی کھ سوئیچ در وضعیت 
 0.5بھ مدت  BCMلو برساند ، رلھ داخلی ج BCMبھ  A15خود را از طریق پین )  INT( برف پاک کن سیگنال فاصلھ دار 

وصل شده و  3موتور برف پاک کن می دھد و آن نیز بھ پین  1برق را بھ پین  ACC2ثانیھ ،  0.5پس از . ثانیھ برق دار می شود
. سوئیچ می رساند  4سوئیچ و بعد از آن بھ  5برق را بھ  C17سپس پین . وصل می شود BCMاز  C18از طریق آن بھ پین 

موتور و در نھایت بھ بدنھ می رود و در نتیجھ برف پاک کن یک  5موتور برف پاک کن و پس از آن بھ  4سوئیچ بھ  4رق پین ب
  . بار با دور کند کار کرده و متوقف می شود

برق دار شده و موتور برف پاک کن نیز برق دار می  BCMثانیھ نگھ داشتھ شود ، رلھ داخلی  0.3اگر سوئیچ آب پاش بیش از 
  . زمانی کھ سوئیچ آب پاش قطع شود ، موتور برف پاک کن دوبار کار خواھد کرد. شود 

  

  : آینھ ھای برقی ) 13(

سوئیچ  7بھ پین  FB2رسیده و از طریق فیوز  15ولتاژ باتری بھ سیم  STیا  ONپس از قرار گیری سوئیچ موتور در موقعیت 
  .آینھ برقی می رود و آن را برق دار می کند

a (آینھ برقی چپ                                                                                                                              
                                                                                                               : ) UP(  حرکت رو بھ باال

:           مسیر برق بھ ترتیب زیر خواھد بود فشار داده شود ،  UP درجھتچرخانده شود و سپس  Lکلید آینھ بھ سمت  شستیاگر
  بدنھ ← 8پین  ← 3پین  ←آینھ )  UP & DOWN( موتور باال و پائین  ← 6پین  ← 7پین 

                                                                                                                  ) :  DOWN( حرکت رو بھ پائین 
: فشار داده شود ، مسیر برق بھ ترتیب زیر خواھد بود  DOWN در جھتچرخانده شده و سپس  Lاگر شستی کلید آینھ بھ سمت 

  بدنھ ← 8پین  ← 6پین  ←آینھ )  UP & DOWN( موتور باال و پائین  ← 3پین  ← 7پین 

                                                                                                                       ) : LEFT(  حرکت بھ سمت چپ
    :فشار داده شود ، مسیر برق بھ ترتیب زیر خواھد بود  LEFT درجھتچرخانده شده و سپس  Lاگر شستی کلید آینھ بھ سمت 

  بدنھ ← 8پین  ← 2پین  ←آینھ )  LH & RH( موتور چپ و راست  ← 6پین  ← 7پین 

                                                                                                          ) : RIGHT( حرکت بھ سمت راست 
 :اده شود ، مسیر برق بھ ترتیب زیر خواھد بود فشار د RIGHT در جھتچرخانده شده و سپس  Lاگر شستی کلید آینھ بھ سمت 

  بدنھ ← 8پین  ← 6پین  ←آینھ )  LH & RH( موتور چپ و راست  ← 2پین  ← 7پین 

b (حرکت رو بھ باال     آینھ برقی راست  )UP ( :                                                                                                                             
                                                              بدنھ ← 8پین  ← 5پین  ←آینھ )  UP & DOWN( موتور باال و پائین  ← 6پین  ← 7پین 

                                                                                                            ) :  DOWN( حرکت رو بھ پائین 
بدنھ                                                       ← 8پین  ← 6پین  ←آینھ )  UP & DOWN( موتور باال و پائین  ← 5پین  ← 7پین 

                                                                                                                    ) : LEFT( حرکت بھ سمت چپ 
                                    بدنھ     ← 8پین  ← 4پین  ←آینھ )  LH & RH( موتور چپ و راست  ← 6پین  ← 7پین 

                                                                                                                       ) : RIGHT( حرکت بھ سمت راست 
  بدنھ                                         ← 8پین  ← 6پین  ←آینھ )  LH & RH( موتور چپ و راست  ← 4پین  ← 7پین 
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c ( زمانی کھ کلید گرمکن شیشھ روشن باشد ، ولتاژ از طریق گرمکن آینھBCM PP3 #16  بھ گرمکن آینھ رسیده و سپس بھ
  .می رود) بدنھ (  31سیم 

  

  

  :شیشھ باالبر جلو و قفل مرکزی ) 14(
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a (سیستم شیشھ باالبر  

درب دیگر ،  3عدد کلید شیشھ باالبر روی 3کلید شیشھ باالبر اصلی روی درب راننده ، : سیستم شیشھ باالبر تشکیل شده است از 
                                                                                          .ھای جلو و عقب  BCMعدد موتور شیشھ باالبر ، 4

یھ پس از خاموش کردن موتور شیشھ باالبر ھا قابل کنترل است ، و پس از گذشت این زمان سیستم شیشھ باالبر مسئولیتی ثان  40
                                                                                                                                       .در این زمینھ نخواھد داشت

BCM از  2پین . جلو سیگنال باال یا پائین رفتن را از کلید دریافت کرده و اقدام بھ باز یا بستن شیشھ درب ھا خواھد نمودBCM 
کھ روی کلید اصلی شیشھ باالبر روی درب راننده قرار دارد  فشار  جلو بھ کلید قفل ایمنی کودک وصل می شود ، زمانی کھ این کلید

  .سیگنال موتور شیشھ باالبر ھای عقب را جھت جلوگیری از کار کردن آنھا قطع خواھد کرد BCM داده شود ،

b (قفل مرکزی  

وقتی درب راننده باز یا بستھ می شود ، سیگنال مربوطھ توسط سوئیچ . کنترل قفل مرکزی روی درب راننده واقع شده است 
نیز بر اساس سیگنال ھای  BCM. جلو خواھد رفت BCM از B15و  B31کوچکی کھ روی قفل درب قرار دارد ، بھ پین ھای 

                                                                       . عملکرد موتور قفل را کنترل می کند D5و  D4از طریق پین ھای  ، دریافت شده
بستھ کردن استفاده شود ، ھر چھار درب بالفاصلھ واکنش نشان  اگر از قفل بیرونی درب یا از دکمھ داخلی درب راننده جھت باز  یا

                                                                                                                                                             .خواھند داد
از بیرون کشیدن سوئیچ استفاده شود ، کلیھ درب ھا قفل یا باز خواھند شد و سیستم دزدگیر اگر توسط دکمھ ھای روی ریموت پس 

  .فعال و یا آزاد خواھد شد

  

  سیستم صوتی  .21
، پخش رادیو ، خواندن کارت حافظھ ، کنترل اصوات ، تنظیم صدای بلندگوھای  CDسیستم صوتی دارای قابلیت ھای پخش نوار یا 
  .جلو و عقب و چپ و راست و غیره می باشد

  .تأمین می شود FB23کانکتور عیب یابی و از طریق فیوز  16رادیو ضبط و نیز پین  16از پین " ولتاژ باتری مستقیما

  .بھ رادیو ضبط وصل می شود و چراغ زمینھ آن را روشن می  کند 14ریق پین یا نور زمینھ از ط) ILLUM(سیم روشنائی داخلی 

رادیو ضبط بھ آنتن وصل شده است کھ سیگنال ھای پخش شده توسط ایستگاه رادیوئی را دریافت کرده و توسط آمپلی فایر  11پین 
  .خود آنھا را تقویت می کند

و ، بلندگوی جلو چپ  9و  8، بلندگوی عقب راست بھ پین ھای  7و  6عدد بلندگو وجود دارد کھ بلندگوی عقب چپ بھ پین ھای 6
رادیو  5و  4و بلندگوی جلو راست و بلندگوی روی درب جلو راست بھ پین ھای  3و  2بھ پین ھای بلندگوی روی درب جلو چپ 

  .ضبط وصل می شوند
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  سان روف و فندک . 22
  

  

a (سان روف  

سیستم  4بھ پین  KEY switchو  FB24سیستم سان روف و از طریق فیوز  1بھ پین  FB17از طریق فیوز  30ولتاژ سیم 
سان روف نیز توسط کلید آن  6و  5پین ھای . کنترل می شود KEY switchسان روف وارد می شود، یعنی این پین توسط 

سان روف  6و  5وارد کلید شده و پین ھای  FB6از طریق فیوز  15وقتی کھ کلید فشار داده می شود ، برق سیم . کنترل می شوند
  .رمز دستی می باشداتصال بدنھ سان روف کنار ت. تأمین می شود 2بدنھ سان روف نیز از طریق پین . را برق دار می کند

b (                                                                                                                         فندک                               
، برق آن وصل شده و عمل گرم  وقتی کھ فندک فشار داده می شود. تأمین می شود FB6و پس از فیوز  30برق فندک از سیم 
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ھر دو سر فندک بطور موازی بھ خروجی برق اضطراری . شدن شروع می شود ، در ضمن چراغ زمینھ آن نیز روشن می شود
  .وصل می شود

  

  رلھ محفظھ موتور/ جعبھ فیوز . 23
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  :رلھ محفظھ موتور طبق جدول زیر می باشد / توزیع پین ھای جعبھ فیوز 

  

  

  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

  :متصل بھ   پین  : متصل بھ  پین
L12 BCM  مدار کنترل رلھ نور باال –جلو  K17  گرمکن سنسور اکسیژن عقب  
P7  نور باالی جلو چپ  J10  EMS 
P6  نور باالی جلو راست  J9  فن  
L11  BCM  مدار کنترل رلھ نور پائین –جلو  K10  EMS  
P2  نور پائین جلو چپ  C7  پمپ سوخت  
P11  نور پائین جلو راست  K9  EMS 
G4  صفحھ کیلومتر شمار  P8  کالچ کولر  
G7  صفحھ کیلومتر شمار  E7  بدنھ  
G6  رادیو  E6    
A1   مدولABS  E12    
A2   مدولABS  G17    
C4  صندلی برقی  P3    
D1    L18    
E10    G16  HVAC  ) تھویھ مطبوع(  
C1  فندک  C6    
C19  سان روف    

بقیھ پین ھا بھ دستھ سیم ھای جلو ، موتور و بدنھ 
  .می شوند وصل

G14  سان روف    
P5      
P10      
C5  مغزی سوئیچ    
G13  مغزی سوئیچ    
G15  مغزی سوئیچ    
G11  مغزی سوئیچ    
P12  بدنھ    
L14  موتور فن بخاری    
P4  بدنھ    
L16  گرمکن صندلی    
G18  BCM  برف پاک کن –جلو    
K14      
P1  بدنھ    
L9   مدول ایربگ   
L10   کانکتور  /کیلومترصفحھBCM  / DLC    
K7   مدولABS    
L19  اینھ جانبی    
K8  EMS   
G20  تھویھ مطبوع    
G8      
P15  رلھ استارتر    
J8  رلھ استارتر    
K15  EMS   
K16  EMS    
K18  گرمکن سنسور اکسیژن جلو    
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  سوئیچ موتوررلھ 

 A/Cبرق 

  سنسور اکسیژن جلو

 ABSپمپ 

 ABSکنترلر 

 ACCرلھ 

  پمپ سوخت

 A/Cکالچ 

  صندلی برقی

  صفحھ کیلومتر

  رادیو

  سوئیچ موتور

 ATمدول کنترل گیربکس 

  نور باالی چپ

 نور باالی راست

 نور پائین چپ

 ACCرلھ 

  رلھ نور باال 

 ECUبرق 

ABS 

 موتور آینھ برقی

جلو  BCMبرق صفحھ کیلومتر ، 
  و چراغ زمینھ کلید ترکیبی

 برق ایربگ

 سنسور اکسیژن عقب

 EMSرلھ اصلی 

 EMSبرق رلھ اصلی 

  گیره فیوز کش

 EMSبرق اصلی 

  فندک

  برف پاک کن

  موتور استارت

  فن بخاری

  رلھ استارت

  نور پائین راست

  رلھ نور پائین
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                                                                          G7و  G4پین ھای  ← FB22فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری) 1

    G7 ←                        صفحھ کیلومتر شمار            وG4 ←        رلھ نور باال  

  

  
  رادیو  ← G6پین  ← FB23فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری )2

   ABSپمپ  ← A1پین  ←SB4فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری) 3

   ABSمدول  ← A2پین  ← SB5فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری) 4

  صندلی برقی ← C4پین  ←  FB21 فیوز ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری) 5

  D1 ← TCUپین  ←SB8فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری) 6

   E10 ← TCUپین  ← FB19فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری

  فندک ← C1پین  ← SB6فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری) 7

  

  

  

  

  

  

  نور باالی چپ ← FB25فیوز 

  راستنور باالی  ← FB26فیوز 

 نور پائین راست

 رلھ نور پائین

 رلھ نور باال

نور پائین چپ      
نور باالی راست    

 نور باالی چپ

 مغزی سوئیچ

FB19- TCU 

SB8- TCU 

FB23 - رادیو  

FB21 - صندلی برقی  SB6 - رزرو  SB5 -  مدولABS 

SB4 -  پمپABS 
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  : مغزی سوئیچ←  C5پین ←  FB24فیوز ←  FB29فیوز ← ولتاژ باتری )8

        ACCرلھ ←  G11پین  ←مغزی سوئیچ  75پین  •
 ACCرلھ ←  FB29فیوز ← ولتاژ باتری  •

  موتور فن بخاری←  L14پین ←  FB13فیوز . 1

  گرمکن صندلی←  L16پین ←  FB10فیوز . 2

  ) BCM( برف پاک کن ←  G18پین ←  FB12فیوز . 3

  رلھ مغزی سوئیچ ← G15پین  ←مغزی سوئیچ  15پین  •
  رلھ مغزی سوئیچ  ← FB29فیوز  ←ولتاژ باتری  •

  مدول ایربگ ← L9پین  ← FB4فیوز . 1

  DLCکانکتور /  BCM/ صفحھ کیلومتر  ← L10پین  ← FB3فیوز . 2

   ABSمدول  ← K7پین  ← FB1فیوز . 3

  آینھ برقی  ← L19پین  ← FB2فیوز . 4

  K8 ← EMSپین  ← FB5فیوز . 5

  تھویھ مطبوع  ←  G20پین ← FB7فیوز . 6

  رلھ استارتر ← G13پین  ←مغزی سوئیچ  50پین  •
   رلھ استارتر ← SB2فیوز  ← FB29فیوز  ←ولتاز باتری  •

 k15 ← EMS                     استارتر ← J8پین  ←

   FB15فیوز  ← FB29فیوز  ← ولتاژ باتری) 9

  EMS ← EMSرلھ                                                            

 :    EMSرلھ   ← SB1فیوز  ← FB29فیوز  ←ولتاژ باتری : پس از چسبیدن کنتاکت ھای رلھ 

  گرمکن سنسور اکسیژن جلو ← K18پین  ← FB8فیوز . 1 

  گرمکن سنسور اکسیژن عقب ← K17پین  ← FB9فیوز . 2

   J10 ← EMSپین . 3

  موتور فن ← J9پین . 4

  K10 ← EMSپین  ←رلھ پمپ سوخت . 5

                            ←رلھ پمپ سوخت  ← FB16فیوز  ← FB29فیوز  ←ولتاژ باتری : پس از بستھ شدن کنتاکت ھای رلھ سوخت 
  پمپ سوخت  ← C7پین 
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  K9 ← EMSپین  ← A/cرلھ کالچ . 6

 ← P8پین  ← A/Cرلھ کالچ  ← FB20فیوز  ← FB29فیوز  ←ولتاژ باتری : پس از بستھ شدن کنتاکت ھای رلھ کالچ کولر
   A/Cکالچ 

  

  

  

  

  

FB4 - رادیو  

FB10 -  گرمکن صندلی  

FB12  – برف پاک کن  

FB13  – موتور فن بخاری  

 ACCرلھ 

SB2 - موتور استارت  

FB24 - سوئیچ موتور  FB7  – A/C FB5 - ECU 

FB2 -  آینھ برقی  

FB3 - صفحھ کیلومتر /
BCM  چراغ کلید / جلو
  ترکیبی

  

SB1  - EMS 
FB9 - سنسور اکسیژن عقب  

FB8 - سنسور اکسیژن جلو  

FB18 -  برق رلھ اصلیEMS 

FB16 - پمپ سوخت   

FB20 - کالچ کولر  
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  واحد فنی و مھندسی خدمات پس از فروش صنایع خودروسازی مدیران

  

  

  

  

  

 پایان
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