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  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ HVACدیاگرام سیم کشی سیستم 
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  مقدمه 
  نماي کلی 

  :داراي وظایف زیر است ) عیب یابی هوشمند( OBDسیستم  ●
  .را بیرون می دهد  DTCخرابی را در واحد کنترل تهویه مطبوع تشخیص می دهد و کدهاي خطاي کد خطاي : قابلیت تشخیص عیب یابی   -
  .سیگنال هاي خاص ورودي و خروجی موقعیت سیستم را نمایش می دهد:  Data  /PIDقابلیت نمایش   -
  .خوانده و پاك شوند M-MDSمی توانند با استفاده از  DTCکدهاي خطاي کد خطاي ● 

   فلوچارت
  .فلوچارت زیر را براي بررسی علت عیب استفاده نمایید ●

  توجه 
   یک .بررسی نمایید را که قبل از شروع بررسی نمایش داده شده اند، DTCاي هنگام بررسی کدهاي ایراد قبلی، تنها کدهاي خطاي کد خط ●

  .جدید در هنگام بررسی با جداسازي قطعات و کانکتورها ایجاد گردد DTCعیب یابی اشتباه می تواند سبب اضافه شدن کدهاي خطاي کد خطاي 
  تعمیر شدند، مطمئن شوید براي جلوگیري از تعمیر یا هر دو حاضر پس از ایراد حاضر یا قبلی DTCهنگامی که کدهاي خطاي کد خطاي ● 

  .ایرادهایی که قبال تعمیر شده اند آنها را پاك کرده اید
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   DTCنمایش کد خطاي 
1-M-MDS  را بهDLC-2 متصل کنید.  
  .سنسور تابش نور خورشید را در معرض نور طبیعی خورشید قرار دهید - 2

  توجه        
  اگر نور طبیعی خورشید به سنسور تابش خورشید تابیده نشود،  ●        

واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع ایرادي را تشخیص داده و کد خطاي            
DTC  هاي  

           B1A63:12,B1A63:13,B1A64:12,B1A64:13 را نشان می دهد.  
  .انتخاب کنید M-MDSپس از شناسایی خودرو گزینه هاي زیر را از صفحه اولیه  - 3

-    "Self Test " را انتخاب نمایید.  
-    "Modules " را انتخاب نمایید.  
-    " EATC " را انتخاب نمایید.  

  .را بررسی نمایید DTCبا توجه به راهنماي مسیر کد خطاي کد خطاي  - 4
  .   مربوطه عیب یابی نمایید DTCنمایش داده شد، بر طبق بررسی کد خطاي  DTCاگر کد خطاي  ●        

پاك کردن  02B-5-07به .(هاي ذخیره شده در واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را پاك نمایید DTCپس از تکمیل تعمیرات همه کد خطاي  - 5
   DTCکد خطاي 

  )   ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ .مراجعه نمایید
  ]اتیک تهویه مطبوع تمام اتوم [ DTCپاك کردن کد خطاي 

1-M-MDS  را بهDLC-2 متصل کنید.  
  انتخاب کنید  M-MDSپس از شناسایی خودرو گزینه هاي زیر را از  - 2

   IDSهنگام استفاده از  -        
          1- "Self Test " را انتخاب نمایید.  
          2- "Modules " را انتخاب نمایید.  
          3- " EATC " را انتخاب نمایید.  

  .را با مسیر صفحه بازرسی نمایید DTCکد خطاي  - 3
  .فشار دهید DTCرا بر روي صفحه کد خطاي )  clear(، دکمه پاك کردن DTCبراي پاك کردن کد خطاي  - 4
  .سوئیچ استارت را خاموش کنید - 5
  .کنید) ON(ثانیه یا بیشتر روشن  5سوئیچ  استارت را براي  -6
  .  فشار دهید DTCکلید تست مجدد را در صفحه کد خطاي  - 7
  . نمایش داده نمی شود DTCبررسی نمایید که هیچ کد خطاي  - 8

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ DTCجدول کد خطاي 
کد خطاي 

DTC 
 شرایط تشخیص داده شده موقعیت خرابی

وضعیت ثبت 
 در حافظه

 مراجعه به صفحه

B1081:71 موتور عملگر گیر کرده است ب هوا سمت رانندهعملگر ترکی. × 
 DTC،کد خطاي 02B-7-07به صفحه(

B1081:71,B1082:71  مراجعه
 .)نمایید

B1082:71 
عملگر ترکیب هوا جلو سمت 

 راست
 × .موتور عملگر گیر کرده است

 DTC،کد خطاي 02B-7-07به صفحه(
B1081:71,B1082:71  مراجعه

 .)نمایید

B1086:71  موتور عملگر گیر کرده است حالت جریان هواعملگر. × 
، کد خطاي 02B-10-07به صفحه (

DTC  
B1086:71 مراجعه نمایید(. 
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07-03B-6 

کد خطاي 
DTC 

 مکان خرابی
شرایط تشخیص 

 داده شده
وضعیت ثبت 
 در حافظه

 صفحه

B1A61:11 
 سنسور دماي کابین

  DTC، کد خطاي 02B-11-07به صفحه ( × اتصال مدار به بدنه
B1A61:11,B1A61:13 مراجعه نمایید(. 

B1A61:13 مدار باز × 

B1A63:12 سنسور تابش خورشید  
 )سمت راست(

اتصال مدار به منبع 
 تغذیه

  DTC، کد خطاي 02B-13-07به صفحه ( -
B1A63:12,B1A63:13  
B1A64:12,B1A64:13 مراجعه نمایید(. B1A63:13 مدار باز - 

B1A64:12 
  خورشیدسنسور تابش 

 )سمت چپ(

اتصال مدار به منبع 
 تغذیه

  DTC، کد خطاي 02B-13-07به صفحه ( -
B1A63:12,B1A63:13  
B1A64:12,B1A64:13 مراجعه نمایید(. B1A64:13 مدار باز - 

B1B71:11 سنسور دماي اواپراتور 
  DTC، کد خطاي 02B-15-07به صفحه ( × اتصال مدار به بدنه

B1B71:11,B1B71:13 مراجعه نمایید(. B1B71:13 مدار باز × 
B1C1A:11 

عملگر ترکیب هوا سمت 
 راننده

  DTC، کد خطاي 02B-16-07به صفحه ( × اتصال مدار به بدنه
B1C1A11:11,B1C1A:13  
B1C1B11:11,B1C1B:13  

 .)مراجعه نمایید
B1C1A:13 مدار باز × 

B1C1B:11 
عملگر ترکیب هوا جلو 

 سمت راست

  DTC، کد خطاي 02B-16-07به صفحه ( × مدار به بدنهاتصال 
B1C1A:11,B1C1A:13  
B1C1B:11,B1C1B:13  

 .)مراجعه نمایید
B1C1B:13 مدار باز × 

B1C1C:11 
 عملگر حالت جریان هوا

  DTC، کد خطاي 02B-20-07به صفحه ( × اتصال مدار به بدنه
B1C1C:11,B1C1C:13  

 × بازمدار  B1C1C:13 .)مراجعه نمایید

P0530:12 سنسور فشار گاز 
اتصال مدار به منبع 

  DTC، کد خطاي 02B-24-07به صفحه ( × تغذیه
P0530:13, P0530:12  

 × مدار باز P0530:13 .)مراجعه نمایید
U0010:88  سیستم ارتباطیCAN  باسOFF × ) 02-09به صفحهL-1  مقدمه سیستم ارتباطی مالتی

عدم وجود هیج نوع  قطع ارتباط با پشت آمپر U0155:00 .)پلکس مراجعه نمایید
 اطالعات فرعی

× 

U0156:00  قطع ارتباط با نمایشگر
 اطالعات

عدم وجود هیج نوع 
 اطالعات فرعی

× 

U0423:68  داده هاي نامعتبر از پشت
 .آمپر دریافت شده است

اطالعات ایجاد می 
 .شود

 DTC، کد خطاي 02B-26-07به صفحه ( ×
U0423:68 مراجعه نمایید(. 

  
    

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک[عیب یابی هوشمند 

07-03B-7 

کد خطاي 
DTC 

تابع  شرایط تشخیص داده شده مکان خرابی
 حافظه

 صفحه

U3003:16  ولتاژ منبع تغذیه واحد کنترل سیستم
 )+B(تهویه مطبوع 

ولتاژ منبع تغذیه کاهش می 
 )ولت یا کمتر 7/9.(یابد

   DTC، کد خطاي 02B-28-07به ( ×
U3003:16, U3003:17  مراجعه

تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [.نمایید
[( 

U3003:17  ولتاژ منبع تغذیه واحد کنترل سیستم
 )B+,IG2,TNS(تهویه مطبوع 

ولتاژ منبع تغذیه افزایش می 
  ))+B(ولت یا بیشتر 4/16.(یابد

 ))IG2,TNS,(ولت یا بیشتر 8/16(

× 

   B1081:71,B1082:71کد خطاي 
  توجه

  ثانیه از فعالیت عملگر ترکیب هوا گذشته باشد، کدهاي  30باشد و تقریبا  ONهنگامی که سوئیچ  در حالت ●    
  .تشخیص داده می شوند B1081:71,B1082:71خطاي       

 .موتور عملگر ترکیب هواي سمت راننده گیر کرده است ● DTC B1081:71کد خطاي 

 .ترکیب هواي سمت سرنشین گیر کرده استموتور عملگر  ● DTC B1082:71کد خطاي 

  خرابی عملگر ترکیب هوا ● علل احتمالی
   A/Cخرابی واحد  ●
  خرابی کانکتورها یا ترمینالها ●
  )سمت راننده( کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع 1Wو  1Uمدارباز در دسته سیم بین ترمینال  ●
سمت (کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع 1Qو  1Sمدارباز یا اتصال کوتاه در دسته سیم بین ترمینال  ●

  )سرنشین
  )سمت راننده( کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع 1Wو  1Uاتصال کوتاه در دسته سیم بین ترمینال  ●
 )سمت سرنشین(حد کنترل سیستم تهویه مطبوعکانکتور وا 1Qو  1Sاتصال کوتاه در دسته سیم بین ترمینال  ●
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  مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .کانکتور عملگر ترکیب هوا را بررسی نمایید 1
  .قرار دهیدOFF سوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .کانکتور عملگر ترکیب هوا را جدا نمایید ●
فرسودگی،آسیب و .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●

  )قطعی پین 
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض نمایید و پس از انجام  خیر
 .مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .بررسی نماییدعملگر ترکیب هوا را  عملکرد 2
   کانکتور عملگر ترکیب هوا را جدا نمایید ●
عملگر  Cو  Bولتاژ مثبت باتري و منفی را به ترمینال هاي  ●

ترکیب هوا اعمال نموده و سپس عملگر ترکیب هوا را بررسی 
  .نمایید

 آیا عملگر ترکیب هوا کار می کند ؟ ●

 .بروید 4کانکتور را وصل نموده و به مرحله  بله

 .به مرحله بعد بروید خیر

  .عملکرد رابط ترکیب هوا را بررسی نمایید 3
  .پیاده سازي نمایید عملگر ترکیب هوا را ●
  .دستی بکار اندازید رابط ترکیب هوا را ●
 آیا رابط ترکیب هوا به نرمی کار می کند ؟ ●

   40A-10-07به صفحه  . (عملگر ترکیب هوا را تعویض نمایید بله
 .)ونصب عملگر ترکیب هوا مراجعه نماییدپیاده سازي 

  .رابط و میل لنگ عملگر ترکیب هوا را تعویض کنید خیر
 .به مرحله بعد بروید
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 اقدام بررسی مرحله

مدارکانکتور عملگر ترکیب هوا را براي مدار باز و اتصال  4
  .کوتاه بررسی نمایید

  .کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را جدا نمایید ●
 1Uو  1Wولتاژ مثبت باتري و منفی را به ترمینال هاي   ●

واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع اعمال نموده و سپس عملگر 
  )سمت راننده.(ترکیب هوا را بررسی نمایید

 1Sو  1Qولتاژ مثبت باتري و منفی را به ترمینال هاي   ●
کنترل سیستم تهویه مطبوع اعمال نموده و سپس عملگر واحد 

  )جلو سمت سرنشین.(ترکیب هوا را بررسی نمایید
 آیا عملگر ترکیب هوا کار می کند ؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا تعویض نمایید و پس  خیر
 .از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  5
  .تایید نمایید

فرسودگی،آسیب و .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )قطعی پین 

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا  خیر
 .نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید تعویض

دوباره در  DTCبررسی نمایید که همان کد خطاي  6
  .خروجی قرار نمی گیرد

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را بررسی نمایید DTCکد خطاي  ●
 DTCیا کد خطاي  DTC B1081:71آیا کد خطاي  ●

B1081:71 ایجاد شده اند ؟ 

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
  اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●
  .تعویض نمایید   
پیاده سازي ونصب واحد کنترل سیستم  40A-55-07به ( 

 .)تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید خیر

دیگري ظاهر  DTCسیستم را براي اینکه کد خطاي  7
  .نگردد بررسی نمایید

هاي دیگري نمایش داده  DTCبررسی نمایید آیا کد خطاي  ●
  .شده اند تایید نمایید

 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .عیب مربوط به کد خطاي ظاهر شده را انجام دهید بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر
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07-03B-10 

   1086:71کد خطاي 
  توجه

  ثانیه از فعالیت عملگر ترکیب هوا گذشته باشد، کدهاي  30باشد و تقریبا  ONهنگامی که سوئیچ  در حالت ● 
  .تشخیص داده می شوند DTC B1081:71,B1082:71کد خطاي 
 .موتور عملگر ترکیب هواي سمت راننده قفل است ● DTC B1086:71کد خطاي 

  خرابی عملگر حالت جریان هوا ● علل احتمالی
   A/Cخرابی واحد  ●
  خرابی کانکتور یا ترمینال ●
   کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع 1Vو  1Xمدارباز در دسته سیم بین ترمینال  ●
  کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع 1Vو  1Xاتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال  ●

 

  
 

 مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .کانکتور عملگر حالت جریان هوا را بررسی نمایید 1
  .قرار دهیدOFF سوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .را جدا نمایید کانکتور عملگر حالت جریان هوا ●
  )فرسودگی،آسیب و قطعی پین .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟

 .به مرحله بعد بروید بله

نمایید و پس از کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض  خیر
 .اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .عملگر حالت جریان هوا را بررسی نمایید عملکرد 2
   را جدا نمایید کانکتور عملگر حالت جریان هوا ●
عملگر حالت  Dو  Fولتاژ مثبت باتري و منفی را به ترمینال هاي  ●

  .را بررسی نمایید اعمال نموده و سپس عملگر حالت جریان هوا جریان هوا
 آیا عملگر ترکیب هوا کار می کند ؟ ●

 .بروید 4کانکتور را وصل نموده و به مرحله  بله

 .به مرحله بعد بروید خیر

  .عملکرد رابط حالت جریان هوا را بررسی نمایید 3
  .پیاده سازي نمایید را عملگر حالت جریان هوا ●
  .اندازیددستی بکار  را رابط حالت جریان هوا ●
 به نرمی کار می کند ؟ آیا رابط حالت جریان هوا ●

  . را تعویض نمایید عملگر حالت جریان هوا بله
باز کردن و نصب عملگر حالت  40A-19-07به صفحه (

 .به مرحله بعد بروید .)مراجعه نمایید جریان هوا
اتصال اصلی مد جریان، اتصال فرعی مد جریان و اتصال  خیر

 .جریان هوا را تعویض کنیدزانوئی 
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 اقدام بررسی مرحله
مدارکانکتور عملگر حالت جریان هوا را از نظر قطعی مدار و  4

  .اتصال کوتاه بررسی نمایید
  .کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را جدا نمایید ●
  و 1Xولتاژ مثبت باتري و منفی را به ترمینال هاي   ●

     1V  واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع اعمال نموده و سپس  
  .را بررسی نمایید عملگر حالت جریان هوا     
 کار می کند ؟ آیا عملگر حالت جریان هوا  ●

 .به مرحله بعد بروید بله

دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا تعویض نمایید و پس  خیر
 .برویداز اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد 

شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع  را بازرسی  5
  .نمایید

  فرسودگی، .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید  ●
  )آسیب و قطعی پین      
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟  ●

 .به مرحله بعد بروید بله

خودرو را تعمیر یا کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب  خیر
 .تعویض نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

دوباره مشاهده  DTCبررسی نمایید که همان کد خطاي  6
  .نشود
  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را بررسی نمایید DTCکد خطاي  ●
 ثبت شده است ؟ DTC B1086:71آیا کد خطاي  ●

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را   ●

پیاده سازي و نصب  40A-55-07به صفحه .  ( تعویض نمایید
 )واحد کنترل آب   و هوا مراجعه نمایید 

 . به مرحله بعد بروید خیر
  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي  7

  بررسی نمایید که کد خطاي دیگري وجود نداشته باشد  ●
 دیگري وجود دارد؟  DTCآیا کد خطاي  ●

 .را انجام دهید DTCمراحل بازرسی کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر

   B1A61:11 , B1A61:13کدهاي خطاي خطاي 
 اتصال به بدنه مدار سنسور دماي کابین ● DTC B1A61:11کد خطاي 

 قطعی مدار مدار سنسور دماي کابین ● DTC B1A61:13کد خطاي 

  
  

 علل احتمالی

  خرابی سنسور دماي کابین ●
کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و  2Mقطعی مدار یا اتصال در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●

  کانکتور سنسور دماي کابین  Dترمینال 
کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و  2Nقطعی مدار یا اتصال در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●

  کانکتور سنسور دماي کابین  Bترمینال 
کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  2Mصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي ات ●
D  کانکتور سنسور دماي کابین  
 خرابی کانکتور یا ترمینال ●
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  مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .کانکتور سنسور دماي کابین  را بررسی نمایید 1
  .خاموش قرار دهیدسوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .را جدا نمایید کانکتور سنسور دماي کابین ●
  )فرسودگی،آسیب و قطعی پین .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟

 .به مرحله بعد بروید بله

یا تعویض نمایید و کانکتور و ترمینال ها را تعمیر  خیر
 .پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .سنسور دماي کابین  را بررسی نمایید 2
 40A-48-07 به صفحه  (. را بررسی نمایید  سنسور دماي کابین ●

  .)مراجعه نمایید بررسی سنسور دماي کابین
 آیا سالم است ؟  ●

 .به مرحله بعد بروید بله

 به صفحه      .(تعویض نمایید را  کابین سنسور دماي خیر
07-40A-49 سنسور دماي  پیاده سازي و نصب

  .) مراجعه نمایید کابین
 .به مرحله بعد بروید

  .مدار سنسور دماي کابین را از نظر قطع شدگی بررسی نمایید 3
را جدا  و واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع کانکتور سنسور دماي کابین ●

  .نمایید
در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر واحد کنترل سیستم تهویه  آیا ●

  مطبوع و سنسور دماي کابین قطعی مدار وجود دارد؟
  - 2M – D   
  - 2N  – B  

 .به مرحله بعد بروید. دسته سیم را تعمیر نمایید بله

 .به مرحله بعد بروید خیر

  .نماییدمدار سنسور دماي کابین را از نظر اتصال بدنه بررسی  4
واحد کنترل  2Mآیا اتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●

  سنسور دماي کابین  Dسیستم تهویه مطبوع و ترمینال 
 وجود دارد؟

 .به مرحله بعد بروید. دسته سیم را تعمیر نمایید بله

کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل  خیر
 .برویدکنید، سپس به مرحله بعد 

شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را بررسی  5
  .نمایید

  )فرسودگی،آسیب و قطعی پین .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را  خیر
تعمیر یا تعویض نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر 

 .به مرحله بعد بروید
  .مدار سنسور دماي کابین را بررسی نمایید 6

  .کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل نمایید ●
  .سوئیچ  را باز نمایید ●
از واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را بررسی  2Mولتاژ ترمینال  ●

  )سمت دسته سیم . (نمایید
 )ولت  5تقریبا ( آیا ولتاژ مناسب است ؟ ●

  .سیستم در حال حاضر سالم است بله
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر

دوباره در خروجی نمایش  DTCبررسی نمایید که همان کد خطاي  7
  .داده نمی شود

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را تایید نمایید DTCکد خطاي  ●
ایجاد  B1A61:11یا  B1A61:13آیا هر کدام از کدهاي خطاي  ●

 شده است ؟

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .بروید اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد ●
اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه  ●

  .مطبوع را تعویض نمایید
باز کردن و نصب واحد  40A-55-07به صفحه ( 

  .)کنترل سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر
8  

 
  . دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي 

  .دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی نمایید DTCاگر کد خطاي  ●
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .را انجام دهید DTCمراحل بررسی کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر
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  B1A63:12,B1A63:13,B1A64:12,B1A64:13کدهاي خطاي 
 DTCکد خطاي 

B1A63:12 
 ) سمت راست(اتصال به منبع تغذیه در مدار سنسور تابش خورشید  ●

 DTCکد خطاي 
B1A63:13 

 )سمت راست(قطعی مدار در مدار سنسور تابش خورشید  ●

 DTCکد خطاي 
B1A64:12 

 ) سمت چپ(اتصال به منبع تغذیه در مدار سنسور تابش خورشید  ●

 DTCکد خطاي 
B1A64:13 

 )سمت چپ(تابش خورشید  قطعی مدار در مدار سنسور ●

  .نامناسب است سنسور تابش خورشید نور تابیده به ● علل احتمالی
  خرابی سنسور تابش خورشید ●
   Cکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Hمدار باز یا در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور تابش خورشید   
   Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Fمدار باز یا در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور تابش خورشید   
   Aکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Cمدار باز یا در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور تابش خورشید   
 Cکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Hمنبع تغذیه در دسته سیم بین ترمینال هاي  اتصال به ●

  کانکتور سنسور تابش خورشید
 Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Fاتصال به منبع تغذیه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●

  کانکتور سنسور تابش خورشید
 نکتور یا ترمینالخرابی کا ●

 

 
 

  مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .کانکتور سنسور تابش خورشید را بررسی نمایید 1
  .قرار دهید OFFسوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .کانکتور سنسور تابش خورشید را جدا نمایید ●
  فرسودگی .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )،آسیب و قطعی پین    
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض نمایید و پس از اتمام  خیر
 .مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .بررسی نماییدسنسور تابش خورشید را  2
  .سنسور تابش خورشید را بررسی نمایید ●
بررسی سنسور تابش خورشید  40A-47-07 به صفحه(   

  .)مراجعه نمایید
 آیا سالم است ؟  ●

 .به مرحله بعد بروید بله

-07 به صفحه    .(تعویض نمایید سنسور تابش خورشید را خیر
40A-45 مراجعه سنسور تابش خورشید  باز کردن و نصب

  .)نمایید
 . به مرحله بعد بروید
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 اقدام بررسی مرحله

مدار سنسور تابش خورشید را از نظر قطع شدگی مدار  3
  .بررسی نمایید

کانکتور سنسور تابش خورشید و واحد کنترل سیستم تهویه  ●
  .را جدا نمایید مطبوع

آیا در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر مربوط به واحد  ●
سیستم تهویه مطبوع و سنسور تابش خورشید قطعی کنترل 

  مدار وجود دارد؟
  - 1H – C   
  - 1F  – B   
  - 1C  – A 

  .به مرحله بعد بروید بله
 

 .به مرحله بعد بروید. دسته سیم را تعمیر نمایید خیر

مدار سنسور تابش خورشید را از نظر اتصال به منبع  4
  .تغذیه بررسی نمایید

آیا اتصال به منبع تغذیه در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر  ●
مربوط به واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و سنسور تابش 

  خورشید وجود دارد؟
  - 1H – C   
  - 1F  – B  

 .به مرحله بعد بروید. دسته سیم را تعمیر نمایید بله

 .به مرحله بعد بروید خیر

سیستم تهویه مطبوع را شرایط کانکتور واحد کنترل  5
  .بررسی نمایید

فرسودگی،آسیب و . (کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )قطعی پین 

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا  خیر
 .مراحل تعمیر به مرحله بعد برویدتعویض نمایید و پس از اتمام 

دوباره ثبت  DTCبررسی نمایید که آیا همان کد خطاي  6
  می شود؟

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را بررسی نمایید DTCکد خطاي  ●
 DTC B1A63:12, B1A63:13آیا  کد خطاي  ●

B1A64:12, B1A64:13, ایجاد شده است ؟ 

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●

  .تعویض نمایید
پیاده سازي ونصب واحد کنترل  40A-55-07به صفحه ( 

 .)سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید خیر

7  
 

  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي 
دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .را انجام دهید DTCمراحل بررسی کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر
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  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک[عیب یابی هوشمند 

07-03B-15 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ B1B71:11,B1B71:13کدهاي خطاي 
 DTCکد خطاي 

B1B71:11 
 اتصال به بدنه در مدار  سنسور دماي اواپراتور ●

 DTCکد خطاي 
B1B71:13 

 قطعی مدار سنسور دماي اواپراتور ●

  خرابی سنسور دماي اواپراتور ● احتمالیعلل 
   Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Lقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور دماي اواپراتور   
   Aکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Eقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور دماي اواپراتور   
   Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Lاتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور دماي اواپراتور   
 خرابی کانکتور یا ترمینال ●

 

  
 

  مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .اواپراتور را بررسی نماییدکانکتور سنسور دماي  1
  .سوئیچ  را در حالت خاموش قرار دهید ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .کانکتور سنسور دماي اواپراتور را جدا نمایید ●
  )فرسودگی ،آسیب و قطعی پین .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .مرحله بعد برویدبه  بله

کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض نمایید و  خیر
 .پس از مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .سنسور دماي اواپراتور را بررسی نمایید 2
  .سنسور دماي اواپراتور را بررسی نمایید ●
  .) بررسی سنسور دماي اواپراتور مراجعه نمایید 40A-49-07 به(   
 آیا سالم است ؟  ●

 .به مرحله بعد بروید بله
به صفحه     . (سنسور دماي اواپراتور را تعویض نمایید خیر

 A/Cجداسازي و سرهم کردن واحد  07-11-12
   .مراجعه نمایید

 .به مرحله بعد بروید
  .مدار سنسور دماي اواپراتور را از نظر قطع شدگی بررسی نمایید 3

را  کانکتور سنسور دماي اواپراتور و واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع ●
  .جدا نمایید

آیا در دسته سیم بین ترمینال هاي زیرواحد کنترل سیستم تهویه  ●
  مطبوع و سنسور دماي اواپراتور قطع شدگی وجود دارد؟

  - 1E – A   
  - 1L  – B  

  .دسته سیم را تعمیر نمایید بله
 .ویدبه مرحله بعد بر 

 .به مرحله بعد بروید خیر
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  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک[عیب یابی هوشمند 
  

07-03B-16 

 اقدام بررسی مرحله
مدار سنسور دماي اواپراتور را از نظر اتصال بدنه بررسی  4

  .نمایید
واحد  1Lآیا اتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●

 سنسور دماي Bکنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال 
 اواپراتوروجود دارد؟

  .تعمیر نماییددسته سیم را  بله
 به مرحله بعد بروید 

کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل کنید، سپس  خیر
 .به مرحله بعد بروید

شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  5
  .بررسی نمایید

فرسودگی،آسیب و ( .کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )قطعی پین 

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا  خیر
 .تعویض نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .مدار سنسور دماي اواپراتور را بررسی نمایید 6
  .کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل نمایید ●
  .سوئیچ  را باز نمایید ●
ولتاژ ترمینال هاي زیر مربوط به واحد کنترل سیستم تهویه  ●

  )سمت دسته سیم .(مطبوع را بررسی نمایید
  )سیگنال ورودي سنسور دماي اواپراتور (1Lترمینال -     
 )ولت  5تقریبا ( آیا ولتاژ مناسب است ؟ ●

  .سیستم در حال حاضر سالم است بله
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر

  دوباره  DTCبررسی نمایید که آیا همان کد خطاي  7
  ثبت شده است؟

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .را بررسی نمایید DTCکدهاي خطاي  ●
 DTC B1B71:12, B1B71:13آیا  کد خطاي  ●

B1A64:12, B1A64:13, ایجاد شده است ؟ 

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●

باز کردن و نصب واحد کنترل  40A-55-07به .( تعویض نمایید
 .)سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید

 .به مرحله بعد بروید خیر

8  
 

  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي 
دیگري نمایش داده شده،آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .بررسی نمایید DTCمطابق کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر

   B1C1A:11,B1C1A:13,B1C1B:11,B1C1B:13کدهاي خطاي 
 DTCکد خطاي 

B1C1A:11 
 )پتانسیومتر(اتصال به بدنه در مدار عملگر ترکیب هواي سمت راننده  ●

 DTCکد خطاي 
B1C1A:13 

 )پتانسیومتر(سمت راننده  قطعی مدار در مدار عملگر ترکیب هواي ●

 DTCکد خطاي 
B1C1B:11 

 )پتانسیومتر(اتصال به بدنه در مدار عملگر ترکیب هواي جلو سمت راست  ●

 DTCکد خطاي 
B1C1B:13 

 )پتانسیومتر(قطعی مدار در مدار عملگر ترکیب هواي جلو سمت راست  ●

  
  
  
  
  

  علل احتمالی
 

  خرابی عملگر ترکیب هوا ●
   Gکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Cقطعی مدار  در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر ترکیب هواي سمت راننده     
   Fکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Gقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  ت راننده  کانکتور عملگر ترکیب هواي سم   
   Eکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Eقطعی مدار  در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر ترکیب هواي سمت راننده     
   Eکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Cقطعی مدار  در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر ترکیب هواي جلو سمت سر نشین     
   Fکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Iقطعی مدار  در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر ترکیب هواي جلو سمت سر نشین    
   Gویه مطبوع و ترمینال کانکتور واحد کنترل سیستم ته 1Eقطعی مدار  در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر ترکیب هواي جلو سمت سر نشین     
   Fکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Gاتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر ترکیب هواي سمت راننده     
   Fنکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال کا 1Iاتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
 کانکتور عملگر ترکیب هواي جلو سمت سرنشین   
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  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک[عیب یابی هوشمند 
  

07-03B-18 

 مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .را بررسی نمایید کانکتور عملگر ترکیب هوا 1
  .قرار دهید OFFسوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .کانکتور عملگر ترکیب هوا را جدا نمایید ●
فرسودگی،آسیب و .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●

  )قطعی پین 
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض نمایید و پس از اتمام  خیر
 .بعد برویدمراحل تعمیر به مرحله 

  .را بررسی نمایید عملگر ترکیب هوا 2
-07 به صفحه      ( .عملگر ترکیب هوا را بررسی نمایید ●

40A-13 بررسی عملگر ترکیب هوا مراجعه نمایید(.  
 آیا سالم است ؟  ●

 .به مرحله بعد بروید بله

-07 به صفحه         . (تعویض نمایید عملگر ترکیب هوا را خیر
40A-10 عملگر ترکیب هوا مراجعه نمایید باز کردن و نصب (.  
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  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک[عیب یابی هوشمند 

07-03B-19 

 اقدام بررسی مرحله

را از نظر قطع ) پتانسیومتر(مدار عملگر ترکیب هوا  3
  .شدگی بررسی نمایید

و واحد کنترل )پتانسیومتر(کانکتور عملگر ترکیب هوا  ●
  .را جدا نمایید سیستم تهویه مطبوع

هاي زیر مربوط به واحد آیا در دسته سیم بین ترمینال  ●
) پتانسیومتر(کنترل سیستم تهویه مطبوع و عملگر ترکیب هوا 

  قطعی مدار وجود دارد؟
  سمت راننده

  - 1C – G   
  - 1G – F   
  - 1E – E  

  جلو سمت سرنشین
  - 1C –  E   
  - 1I  –  F   
  - 1E  -- G 

  . دسته سیم را تعمیر نمایید بله
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر

را از نظر اتصال بدنه )پتانسیومتر(مدار عملگر ترکیب هوا  4
  .بررسی نمایید

آیا اتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر واحد  ●
  )پتانسیومتر(کنترل سیستم تهویه مطبوع و  عملگر ترکیب هوا 

  وجود دارد؟
  سمت راننده

  - 1G – F   
  جلو سمت راست

  - 1I  –  F  

  . دسته سیم را تعمیر نمایید بله
 به مرحله بعد بروید

کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل کنید، سپس  خیر
  .به مرحله بعد بروید

 

شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  5
  .بررسی نمایید

فرسودگی،آسیب و . (کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )قطعی پین 

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا  خیر
 .تعویض نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

دوباره ثبت  DTCبررسی نمایید که آیا همان کد خطاي  6
  شده است؟

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را تایید نمایید DTCکد خطاي  ●
 DTC B1C1A:11, B1C1A:13آیا  کد خطاي  ●

B1C1B:11, B1C1B:13, ایجاد شده است ؟ 

  .از مرحله یک تکرار نمایید بررسی را بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
  اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●
  .تعویض نمایید   
پیاده سازي ونصب واحد کنترل  40A-55-07به صفحه ( 

 .)سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید خیر

7  
 

  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي 
دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .بررسی نمایید DTCمطابق کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر
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  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک[عیب یابی هوشمند 
  

07-03B-20 

    B1C1C:11,B1C1C:13کدهاي خطاي 
 DTCکد خطاي 

B1C1C:11 
 )پتانسیومتر(اتصال به زمین در مدار عملگر حالت جریان هوا  ●

 DTCکد خطاي 
B1C1C:13 

 )پتانسیومتر(در مدار عملگر حالت جریان هوا ) قطع شدگی(مدار باز  ●

  
  
  
  
  

  علل احتمالی
 

  خرابی عملگر حالت جریان هوا ●
   Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Cقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر حالت جریان هوا   
   Cکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Kقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر حالت جریان هوا   
   Aور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال کانکت 1Eقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور عملگر حالت جریان هوا   
   Cکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Kاتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
 کانکتور عملگر حالت جریان هوا   

 

  
 

  مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .را بررسی نمایید عملگر حالت جریان هواکانکتور  1
  .قرار دهید OFFسوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .کانکتور عملگر حالت جریان هوا را جدا نمایید ●
فرسودگی،آسیب و . (کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●

  )قطعی پین 
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض نمایید و پس از اتمام  خیر
 .مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .عملگر حالت جریان هوا را بررسی نمایید 2
-07به صفحه . (عملگر حالت جریان هوا را بررسی نمایید ●

40A-19 بررسی عملگر حالت جریان هوا مراجعه نمایید(.  
 آیا سالم است ؟  ●

 .به مرحله بعد بروید بله

-07 به صفحه . (تعویض نمایید عملگر حالت جریان هوا را خیر
40A-16 عملگر حالت جریان هوا مراجعه  باز کردن و نصب

  .)نمایید
  . به مرحله بعد بروید
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را از نظر قطع )پتانسیومتر(مدار عملگر حالت جریان هوا  3
  .شدگی بررسی نمایید

و واحد کنترل )پتانسیومتر(کانکتور عملگر حالت جریان هوا  ●
  .را جدا نمایید سیستم تهویه مطبوع

آیا در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر مربوط به واحد  ●
کنترل سیستم تهویه مطبوع و عملگر حالت جریان هوا 

  وجود دارد؟) طع شدگیق(مدارباز ) پتانسیومتر(
  - 1C – B   
  - 1K – C   
  - 1E – A 

  . دسته سیم را تعمیر نمایید بله
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر

مدار سنسور دماي اواپراتور را از نظر اتصال بدنه بررسی  4
  .نمایید

واحد  1Kآیا اتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
 سنسور دماي Cکنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال 

  اواپراتور
 وجود دارد؟

  . دسته سیم را تعمیر نمایید بله
 به مرحله بعد بروید

کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل کنید، سپس  خیر
  .به مرحله بعد بروید

 

شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  5
  .بررسی نمایید

فرسودگی،آسیب و . (کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )قطعی پین 

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا  خیر
 .بعد برویدتعویض نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله 

دوباره ثبت  DTCبررسی نمایید که آیا همان کد خطاي  6
  شده است؟

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را تایید نمایید DTCکد خطاي  ●
ایجاد  DTC B1C1C:11, B1C1C:13آیا  کد خطاي  ●

 شده است ؟

  .مرحله یک تکرار نماییدبررسی را از  بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
  اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●
  .تعویض نمایید   
پیاده سازي ونصب واحد کنترل سیستم  40A-55-07به ( 

 .)تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید خیر

7  
 

  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي 
دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .بررسی نمایید DTCمطابق کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر
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07-03B-22 

   B1D22:11,B1D22:13کدهاي خطاي 
 DTCکد خطاي 

B1D22:11 
 اتصال به بدنه در مدار سنسور دماي رادیاتور بخاري  ●

 DTCکد خطاي 
B1D22:13 

  در مدار سنسور دماي رادیاتور بخاري) قطع شدگی(مدار باز  ●

  
  
  

  علل احتمالی
 

  خرابی سنسور دماي رادیاتور بخاري  ●
   Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Oقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور دماي رادیاتور بخاري   
   Aکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Eقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور دماي رادیاتور بخاري   
   Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Oل هاي اتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینا ●
  کانکتور سنسور دماي رادیاتور بخاري   
 خرابی کانکتور یا ترمینال  ●

 

  مراحل عیب یابی 
 اقدام بررسی مرحله

  کانکتورسنسوردماي رادیاتور بخاري را بررسی مایید 1
  .قرار دهید OFFسوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .را جدا نمایید رادیاتور بخاري کانکتور سنسور دماي ●
فرسودگی،آسیب و .(کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●

  )قطعی پین 
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟●

 .به مرحله بعد بروید بله

نمایید و پس از اتمام  کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض خیر
 .مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .سنسور دماي رادیاتور بخاري را بررسی نمایید 2
به صفحه . (سنسور دماي رادیاتور بخاري را بررسی نمایید ●

07-40A-51  بررسی سنسور دماي رادیاتور بخاري مراجعه
  .) نمایید

 آیا سالم است ؟  ●

 .به مرحله بعد بروید بله

  .تعویض نمایید را رادیاتور بخاري سنسور دماي خیر
رادیاتور  پیاده سازي و نصب سنسور دماي 40A-50-07 به(

  .)مراجعه نمایید بخاري
 .به مرحله بعد بروید

مدار سنسور دماي رادیاتور بخاري را از نظر قطع شدگی  3
  .بررسی نمایید

کانکتور سنسور دماي رادیاتور بخاري و واحد کنترل سیستم  ●
  .را جدا نمایید تهویه مطبوع

آیا در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر مربوط به واحد  ●
رادیاتور بخاري  کنترل سیستم تهویه مطبوع و سنسور دماي

  قطعی مدار وجود دارد؟
  - 1E – A   
  - 1O – B  

  . یددسته سیم را تعمیر نمای بله
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر
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مدار سنسور دماي رادیاتور بخاري را از نظر اتصال بدنه  4
  .بررسی نمایید

واحد  1Oآیا اتصال به بدنه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
سنسور دماي رادیاتور بخاري   Bکنترل سیستم تهویه مطبوع و 

 وجود دارد؟ 

  .سیم را تعمیر نماییددسته  بله
 به مرحله بعد بروید 

کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل کنید، سپس  خیر
  .به مرحله بعد بروید

 
شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  5

  .بررسی نمایید
  .کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )فرسودگی،آسیب و قطعی پین (
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

کانکتور و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا  خیر
 .تعویض نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

  .مدار سنسور دماي رادیاتور بخاري را بررسی نمایید 6
  .کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را وصل نمایید ●
  .سوئیچ  را باز نمایید ●
ولتاژ ترمینال هاي زیر واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●

  بررسی
  )سمت دسته سیم .(نمایید   
  )سیگنال ورودي سنسور دماي رادیاتور بخاري(1Oترمینال -     
 )ولت  5تقریبا ( آیا ولتاژ مناسب است ؟ ●

  .سیستم در حال حاضر سالم است بله
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر

دوباره ثبت  DTCبررسی نمایید که آیا همان کد خطاي  7
  شده است؟

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را تایید نمایید DTCکد خطاي  ●
ایجاد  DTC B1D22:11, B1D22:13آیا  کد خطاي  ●

 شده است ؟

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
  اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●
  .تعویض نمایید   
پیاده سازي ونصب واحد کنترل  40A-55-07به صفحه ( 

 .)سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید خیر

8  
 

  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي 
دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .بررسی نمایید DTCمطابق کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر
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07-03B-24 

  P0530:12,P0530:13کدهاي خطاي 
 DTCکد خطاي 

P0530:12 
 اتصال به منبع تغذیه در مدار سنسور فشار گاز  ●

 DTCکد خطاي 
P0530:13 

 در مدار سنسور فشار گاز) قطع شدگی(مدار باز  ●

  
  
  
  
  

  علل احتمالی
 

  خرابی سنسور فشار گاز ●
   Aکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  2Cقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور فشار گاز   
   Aکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Cقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور فشار گاز   
   Cکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  2Nقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور فشار گاز   
   Cکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  1Eقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  شار گازکانکتور سنسور ف   
   Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  2Jقطعی مدار در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●
  کانکتور سنسور فشار گاز   
کانکتور  Bکانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و ترمینال  2Jاتصال به منبع تغذیه در دسته سیم بین ترمینال هاي  ●

  سنسور فشار گاز
 ابی کانکتور یا ترمینالخر ●
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 DTCکد خطاي 

P0530:12 
 اتصال به منبع تغذیه در مدار سنسور فشار گاز  ●

 DTCکد خطاي 
P0530:13 

 قطعی مدار در مدار سنسور فشار گاز ●

  
 

  مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .کانکتور سنسور فشار گاز را بررسی نمایید 1
  .قرار دهید OFFسوئیچ  را در حالت  ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●
  .را جدا نمایید کانکتور سنسور فشار گاز ●
  فرسودگی . (کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )،آسیب و قطعی پین   

 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟● 

 .به مرحله بعد بروید بله

و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض نمایید و پس از اتمام  کانکتور خیر
 .بروید 5مراحل تعمیر به مرحله 

  .سنسور فشار گاز را بررسی نمایید 2
-07 به صفحه       . (را بررسی نمایید سنسور فشار گاز ●

40A-51 مراجعه نمایید بررسی سنسور فشار گاز(.   
 آیا سالم است ؟  ●

 .برویدبه مرحله بعد  بله

  .تعویض نمایید را سنسور فشار گاز خیر
 باز کردن و نصب سنسور فشار گاز 40A-52-07 به صفحه(

  .)مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید

مدار سنسور فشار گاز را از نظر قطع شدگی بررسی  3
  .نمایید

و واحد کنترل سیستم تهویه  کانکتور سنسور فشار گاز ●
  .نماییدرا جدا  مطبوع

آیا در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر مربوط به واحد  ●
قطعی مدار  کنترل سیستم تهویه مطبوع و سنسور فشار گاز

  وجود دارد؟
  - 2C – A   
  - 2N – C   
  - 2J -- B 

  .دسته سیم را تعمیر نمایید بله
 .به مرحله بعد بروید 

 .به مرحله بعد بروید خیر
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 اقدام بررسی مرحله

مدار سنسور دماي رادیاتور بخاري را از نظر اتصال به  4
  .منبع تغذیه  بررسی نمایید

آیا اتصال به منبع تغذیه در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر  ●
واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و  سنسور دماي رادیاتور 

  بخاري وجود دارد؟ 
 -  2J – B  

  .دسته سیم را تعمیر نمایید بله
 به مرحله بعد بروید 

  .به مرحله بعد بروید خیر
 

شرایط کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  5
  .بررسی نمایید

  .کانکتور و ترمینال ها را بررسی نمایید ●
  )فرسودگی،آسیب و قطعی پین (
 آیا کانکتور و ترمینال ها سالم هستند؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

و ترمینال و دسته سیم هاي معیوب خودرو را تعمیر یا کانکتور  خیر
 .تعویض نمایید و پس از اتمام مراحل تعمیر به مرحله بعد بروید

دوباره ثبت  DTCبررسی نمایید که آیا  همان کد خطاي  6
  شده است؟

  .کانکتورهاي جدا شده را دوباره وصل نمایید ●
  .کدهاي خطا را از حافظه پاك نمایید ●
  .ها را تایید نمایید DTCکد خطاي  ●
ایجاد   DTC P0530:12, P0530:13آیا  کد خطاي  ●

 شده است ؟

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
  اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●
  .تعویض نمایید   
پیاده سازي ونصب واحد کنترل  40A-55-07به صفحه ( 

 .)سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید خیر

7  
 

  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي 
دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .بررسی نمایید DTCمطابق کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر

    U0423:68کد خطاي 
 DTCکد خطاي 

U0423:68 
  دریافت اطالعات نامعتبر از پشت آمپر ●

  علل احتمالی
 

  خرابی پشت آمپر ●
 خرابی واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع ●

  مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .پشت آمپر را کد یابی نمایید  1
پشت آمپر را   DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ●

بررسی کد خطاي  02D-5-09به صفحه . (بررسی نمایید
DTC  ]  مراجعه نمایید ]پشت آمپر(.  

 وجود دارد؟ DTCآیا هیچ کد خطاي ● 

 .کاربردي بپردازید DTCبه بازبینی کد خطاي  بله

کانکتور و ترمینال ها را تعمیر یا تعویض نمایید و پس از مراحل  خیر
 .تعمیر به مرحله بعد بروید

واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  DTCکد خطاي  2
  .بررسی نمایید

را از حافظه واحد  DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ●
-02B-07به صفحه . (کنترل سیستم تهویه مطبوع پاك نمایید

  .) مراجعه نمایید DTCپاك کردن کد خطاي  5
واحد کنترل  DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ●

 02B-5-07به صفحه . (سیستم تهویه مطبوع را بررسی نمایید
  .) مراجعه نمایید DTCنمایش  کد خطاي 

 ها وجود دارند ؟ DTCآیا همان کد خطاي  ●

  .برویدتعویض کرده و به مرحله بعد  پشت آمپررا بله
باز کردن و نصب پشت آمپر مراجعه  5-22-09 به صفحه(

 ..)نمایید
  .به مرحله بعد بروید  خیر

 

  .تکمیل عیب یابی را بررسی نمایید 3  
را از حافظه واحد  DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ●

-02B-07به صفحه . (کنترل سیستم تهویه مطبوع پاك نمایید
  .) مراجعه نمایید DTCپاك کردن کد خطاي  5
واحد کنترل  DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ●

 02B-5-07به صفحه . (سیستم تهویه مطبوع را بررسی نمایید
  .) مراجعه نمایید DTCنمایش  کد خطاي 

 ها وجود دارند ؟ DTCآیا همان کد خطاي  ●

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .دند به مرحله بعد برویداگر ایرادها تکرار نش ●
اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●

  .تعویض نمایید
باز کردن و نصب واحد کنترل  40A-55-07به صفحه ( 

 .)سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید خیر
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  . دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی کنید کد خطاي  4
دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .بررسی نمایید DTCمطابق کد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر
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   U3003:16,U3003:17کدهاي خطاي 
 DTCکد خطاي 

U3003:16 
 ))+B(ولت یا کمتر 7/9(ولتاژ منبع تغذیه زیر آستانه ●

 DTCکد خطاي 
U3003:17 

 ))IG2,TNS(ولت یا بیشتر 8/16))(+B(ولت یا بیشتر 4/16(ولتاژ منبع تغذیه باالي آستانه ●

  
  علل احتمالی

 

  خرابی دینام● 
  )اتاق( ROOMآمپر  15خرابی فیوز  ●
  خرابی باتري ●
واحد کنترل سیستم تهویه  2Bمدار باز یا اتصال کوتاه به بدنه در دسته سیم بین ترمینال مثبت باتري و ترمینال  ●

  مطبوع
 خرابی واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع ● 

 

 
 

 مراحل عیب یابی
 اقدام بررسی مرحله

  .را بررسی نماییدPCM مربوط به  DTCکد خطاي   1
  .نمایید OFFسوئیچ  را ● 
 ●M-MDS  را بهDLC-2 وصل نمایید.  
مربوط به   DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ● 

PCM 02-01به صفحه . (را بررسی نماییدB-6  تست عیب
  .)یابی هوشمند مراجعه نمایید

 وجود دارد؟ DTCآیا هیچ کد خطاي ● 

-01به صفحه . (کاربردي بپردازید DTCبه بازبینی کد خطاي  بله
02B-12   کد خطاي جدولDTC مراجعه نمایید(.  

 
 .به مرحله بعد بروید خیر

  .فیوز را بررسی نمایید 2
  .سوئیچ  را در حالت خاموش قرار دهید ●
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید ●

  .را پیاده سازي نمایید)اتاق( ROOMآمپر  15فیوز ● 
 وجود دارد ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

را نصب نموده سپس به مرحله )اتاق( ROOMآمپر  15فیوز  بله
 .بعد بروید

را تعویض نموده سپس به مرحله )اتاق( ROOMآمپر  15فیوز  خیر
 .بروید 6

  .باتري را بررسی نمایید 3
  بررسی باتري  17B-5-01به.(باتري را بررسی نمایید ●
  .)مراجعه نمایید   
 آیا باتري سالم است ؟ ●

 .به مرحله بعد بروید بله

 .بروید 6باتري را تعویض یا شارژ نمایید، سپس به مرحله  خیر
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 اقدام بررسی مرحله

منبع تغذیه واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را از نظر  4
  .اتصال به بدنه بررسی نمایید

  . کانکتور واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را بررسی نمایید● 
واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و بدنه  2Bاتصال ترمینال ● 

  . خودرو را بررسی نمایید
 آیا اتصال وجود دارد ؟ ● 

 .بروید 6دسته سیم ها را تعمیر کرده و به مرحله  بله

 ..به مرحله بعد بروید خیر

منبع تغذیه واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را از نظر  5
  .مدار باز بررسی نمایید

واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع و  2Bاتصال ترمینال ● 
  . ترمینال مثبت باتري را بررسی نمایید

 آیا اتصال وجود دارد ؟ ● 

 ..به مرحله بعد بروید بله

 .دسته سیم ها را تعمیر کرده و به مرحله بعد بروید خیر

  .واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را بررسی نمایید 6
  .را پاك نمایید DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ●
واحد کنترل  DTC، کد خطاي M-MDSبا استفاده از  ●

 02B-5-07به صفحه . (سیستم تهویه مطبوع را بررسی نمایید
  .) مراجعه نمایید DTCنمایش  کد خطاي 

 U3003:17یا  U3003:16هاي  DTCآیا کد خطاي  ●
 وجود دارند ؟

  .بررسی را از مرحله یک تکرار نمایید بله
  .اگر ایرادها تکرار نشدند به مرحله بعد بروید ●
اگر ایرادها تکرار شدند واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را  ●

  .تعویض نمایید
باز کردن و نصب واحد کنترل  40A-55-07به صفحه ( 

  .) سیستم تهویه مطبوع مراجعه نمایید
 .به مرحله بعد بروید

 .به مرحله بعد بروید خیر

  .دیگري ظاهر نگردد DTCبررسی نمایید کد خطاي  7
دیگري نمایش داده شده، آنرا بررسی  DTCاگر کد خطاي  ●

  .نمایید
 ایجاد شده است ؟ DTCآیا کد خطاي  ●

 .مربوطه را بررسی نمایید DTCکد خطاي  بله

 .پایان یافته است DTCعیب یابی کد خطاي  خیر

   )PID(نمایش پارامترها 
1-M-MDS  را بهDLC-2 متصل کنید.  
  .انتخاب کنید M-MDSپس از شناسایی خودرو گزینه هاي زیر را از صفحه اولیه  - 2

   IDSهنگام  استفاده از  ●        
          1- "ِData logger " را انتخاب نمایید.  
          2- "Modules " را انتخاب نمایید.  
          3- " EATC " درا انتخاب نمایی.  

  .کاربردي را انتخاب نمایید PID ،PIDاز جدول  - 3
  .را تایید نمایید DTCبا توجه به راهنماي مسیر کد خطاي  - 4

  : توجه       
مالحظه شده از  بنابراین اگر مقادیر.براي مالحظه مقادیر محاسبه شده ورودي و خروجی سیگنالها در مدول بکار می رود PIDتابع صفحه داده   ●

بعالوه . قسمت کنترل تطابق داده شود خروجی در مشخصات نباشد الزم است که مقادیر مالحظه شده قسمت  ورودي با خروجی کاربرديقسمتهاي 
نمایش نمی دهد، الزم است مقادیرخروجی بصورت ویژه  بدلیل اینکه سیستم  ایراد قسمت خروجی را بعنوان امر غیرعادي در مقادیر مالحظه شده

  .بررسی شوند
   PID/ جدول بازبینی داده 

 ترمینال وضعیت/واحد ورودي قطعه )تعریف( PIDنام 
AC_PRES فشار گاز کولر Pa 2J 

CABIN_TEMP داخل خودرو(سنسور دماي کابین( C° 2M 
EVAP_TEMP سنسور دماي اواپراتور C° 1L 

HOT سنسور دماي رادیاتور بخاري C° 1O 

SOLAR_SSR_L  سمت چپ(سنسور تابش خورشید( W 1H 
SOLAR_SSR_R  سمت راست(سنسور تابش خورشید( W 1F 
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   نمایش مدهاي اجرایی فعال
1-M-MDS  را بهDLC-2 متصل کنید.   
انتخاب  M-MDSپس از شناسایی خودرو گزینه هاي زیر را از صفحه اولیه  - 2

  .کنید
   IDSهنگام  استفاده از  ●        

          1- "Data logger " را انتخاب نمایید.  
          2- "Modules " را انتخاب نمایید.  
          3- " EATC " را انتخاب نمایید.  

  .مدهاي اجرایی فعال را انتخاب نماییدPID ،PIDاز جدول  - 3
  .مدهاي اجرایی را فعال کرده، عملکرد هر قطعه را بررسی نمایید - 4

  از فعال کردن حالت اجرایی قابل تایید نیست، این می تواند نشاندهنده یک مدار باز یا اتصال  اگر عملکرد قطعات خروجی پس●          
  .احتمالی یا خرابی قطعات خروجی باشد             

  جدول مدهاي اجرایی فعال
 عملکرد قطعه خروجی نام حالت اجرایی

BLOWER موتور فن تهویه   
  

                         On/off   
  
 

DISPLAY اطالعات نمایشگر 
REC/FRESH  کلیدREC 
MIX_ACT عملگر ترکیب هوا 

MODE_ACT عملگر حالت جریان هوا 
 A/Cنمایش حالت بررسی عملکرد 

1-M-MDS  را بهDLC-2 متصل کنید.  
انتخاب  M-MDSپس از شناسایی خودرو گزینه هاي زیر را از صفحه اولیه  - 2

  .کنید
   IDSهنگام  استفاده از  ●        

          1- "Body " را انتخاب نمایید.  
          2-   "EATC Operation Check  "را انتخاب نمایید.  

  .را انتخاب نمایید "  EATC Operation Check" از صفحه منو  - 3
  .را انتخاب نمایید A/Cبرطبق راهنماي صفحه حالت بررسی عملکرد  - 4

  A/C جدول حالت بررسی
 وضعیت عملکرد قطعه هدف M-MDSنمایشگر 

روشنایی تمام چراغ هاي 
 نشانگر

واحد کنترل سیستم تهویه 
 مطبوع

 .تمام چراغ هاي نشانگر روشن شده اند

 OFF→  1ST → 3RD→  5TH → 7TH موتور فن تهویه سرعت موتور فن تهویه
 %50 → %100 → %50 → %0 دریچه هواي ورودي تهویه عملگر ترکیب هوا

 VENT→ BI-LEVEL→ HEAT →DEF/HEAT→  DEFROSTER دریچه توزیع هوا عملگر حالت جریان هوا
عملگر هواي 

 کمپرسور کولر/ورودي
  FRESH ↔ REC دریچه هواي ورودي کولر

ON↔ OFF 
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