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  02I-09  ]شگر چند منظوره ینما [هوشمند  یابیب یع
 02I-2-09  ...........     عیب یابی هوشمند کشینقشه هاي سیم 
  DTC     .............................................  09-02I-2بررسی کدهاي 

  DTC     ......................................  09-02I-3پاك کردن کدهاي 
  DTC   ..............................................  09-02I-3جدول کدهاي 

  B1317............... 09-02I-4با شماره    DTCکد عیب 
  B1318............... 09-02I-5با شماره    DTCکد عیب 

  B1342............... 09-02I-7 با شماره   DTCیب کد ع
  B1893............... 09-02I-8با شماره    DTCکد عیب 
  B1893............... 09-02I-8با شماره    DTCکد عیب 
  B1893............... 09-02I-9با شماره    DTCکد عیب 
  B2477............. 09-02I-11با شماره    DTCکد عیب 
  C1976  .....................  09-02I-12با شماره    DTCکد عیب 
  U0423 ............ 09-02I-14با شماره    DTCکد عیب 

  PID    ............... 09-02I-14/  نمایش پارامترهابررسی 
  PID    ................ 09-02I-15/  نمایش پارامترهاجدول 
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09-02I-2 

  شگر چند منظوره ینما يم بندینقشه س

  
  

   DTC [MID] يخطا يکدها یبررس
1-M-MDS  را بهDLC2 متصل کنید.  
  .اب کنیدانتخ M-MDSپس از شناسایی خودرو گزینه هاي زیر را از صفحه اولیه - 2
  ) IDS )laptop PCهنگام استفاده از  •

  " Self Test" نهیگز -1     
  " Modules" نهیگز -2     
  "MID " نهیگز -3     

 یواحد صوت

 شگر چند منظورهینما

 پشت آمپر

 يمدول ناوبر

 یمنیکمربند ا
 نیسرنش

 زپردازندهیر
 LCDشگر ینما
 A/Cو  یصوت

نترل مدار ک
CAN 

  نور زمینه

رفعال کردن یغ
 يسه هوایک

 نیسرنش

 چ ساعتییسو فرمان يرو يچ هاییسو

 پشت آمپر

  مدول کنترل
SAS 
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  .دیینما یها را بررس DTCش یش داده شده در صفحه نمایدستورات نمامطابق  - 3
  .دیانجام ده را DTCمنطبق با  DTC يها یبررسد ، ش داده شینما DTCب یاگر کد ع •

  .ك کنیدرا پا شگر چند منظورهینما هاي ذخیره شده در DTCپس از تکمیل تعمیرات همه  - 4
  .دییمراجعه نما) 02I-3-09(  صفحه به شگر چند منظورهینما مربوط به DTCپاك کردن  يبرا

    ]شگر چند منظوره ینما [ DTCپاك کردن 
1-M-MDS به  راDLC2 متصل کنید.  
  .انتخاب کنید M-MDSپس از شناسایی خودرو گزینه هاي زیر را از صفحه اولیه - 2

  " Self Test" نهیگز -1     
  " Modules" نهیگز -2     
  " MID " نهیگز -3     

  ..دیینما یها را بررس DTCش یش داده شده در صفحه نمایدستورات نمامطابق  - 3
  .فشار دهید DTCرا بر روي صفحه )  clear(، دکمه پاك کردن  DTCبمنظور پاك کردن  - 4
  .سوییچ را ببندید - 5
  .دیشتر منتظر بمانیا بیه یثان 5را باز کرده و به مدت  سوییچ -6
  .دییمراجعه نما )02H-2-09(   صفحهبه شگر چند منظوره ینما مربوط به DTCبررسی  يبرا( .را انجام دهید DTCبررسی  - 7
  .ره نشده باشدیذخي  DTCی کنید که هیچ بررس - 8 

  ]شگر چند منظورهینما[   DTCب یجدول کد ع
  مرجع  شرح DTCشماره

 M-MDSشگر ینما
B1317 02-09 به صفحه  هیش ولتاژ مذار منبع تغذیافزاI-4 ه کنیدعمراج  
B1318 02-09 صفحهبه   هیکاهش ولتاژ مذار منبع تغذI-5 ه کنیدعمراج  
B1342 02-09 صفحهبه    منظورهشگر چند ینما یداخل یخرابI-7 ه کنیدعمراج  

B1893 ¹ آنتن ) مدار باز(  یقطعGPS    02-09 صفحهبهI-8 ه کنیدعمراج  

B2477 02-09 صفحهبه    شگر چند منظورهینما يکره بندیپ يخطاI-11 ه کنیدعمراج  
C1976 02-09 صفحهبه   چ فرمان ییدر مدار سو) مدار باز(  یقطعI-12 ه کنیدعمراج  
U0155 پلکس مدل یمالت یارتباط ستمیس   آمپر پشتبا  یارتباط يخطا[MZR-2.0DISI i-stop]  صفحه

09-02L-1  
U0164 ²  ه مطبوعیتهوت کنترل یونیبا  یارتباط يخطا   
U0184 یبا واحد صوت یارتباط يخطا   
U0423  02-09 صفحهبه   آمپر پشتنامعتبر از  اطالعاتافت یدرI-14 ه کنیدعمراج  
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09-02I-4 

   
U2516   خطاي ارتباطی )MS-CAN  (  سیستم ارتباطی مالتیپلکس مدل  

 [MZR-2.0DISI i-stop]  02-09صفحهL-1  
  خودروهاي با سیستم تهویه تمام خودکار :  ²    ناوبري مدولخودروهاي داراي سیستم :  ¹

   DTC B1317 بیکد ع
      هیش ولتاژ مدار منبع تغذیافزا -  شرح

   .باشد شتریبولت  16ه از یثان 10بمدت  شگر چندمنظورهینما چ باز ولتاژییدر حالت سو  شرایط تشخیص
    

  یعلت احتمال
   .ره شده استیذخ PCMمربوط به  DTCب یکد ع •
   يباتر یخراب •
   نامید یخراب •
  شگر چندمنظورهینما یخراب - •

   یابیب یع ندیفرآ
  اقدام  بررسی      گام
       PCMمربوط به  DTCب یع يبه کدها یدگیرس  1

ب یع يبه کدها یدگیرا بمنظور رس DTCخواندن ند یفرآ •
DTC  مربوط بهPCM دیانجام ده.  
هوشمند مراجعه  یابیب یع ) 02B-6-01(  به صفحه: رجوع به 

  .دیینما
  وجود دارند؟ DTCآیا هیچ  -

  .دیبپرداز DTC يکاربرد یبه بررس  بله
هوشمند  یابیب یع ) 02B-12-01(  به صفحه :رجوع به 
  .دیینما مراجعه

   .بروید به مرحله بعد  خیر

  بررسی باتري   2
   .باتري را بررسی کنید •

هوشمند مراجعه  یابیب یع )17B-5-01(به صفحه  -: رجوع به 
  .دیینما
  وجود دارد؟ DTCآیا همان کد عیب  •

  بروید 6ا تعویض کرده و به مرحله یباتري را شارژ مجدد   بله
هوشمند مراجعه  یابی بیع )17B-6-01( به صفحه:  رجوع به

  .دیینما
  )01-17B-2( [LF,L5]باتري  و نصب ياده سازیپ •
  به مرحله بعد بروید  خیر
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3  

  نامیدبررسی 
   .را بررسی کنیدنام ید •
  )01-17B-8( [LF,L5]نام یدبررسی  •
  آیا ایرادي هست؟  - •

  به مرحله بعد برویدرا تعویض کرده و نام ید  بله
  )01-17B-6( [LF,L5]نام یپیاده سازي و نصب د -
  .به مرحله بعد بروید  خیر

   رسیدگی براي تکمیل عیب یابی  4
را  نمایشگر چندمنظوره DTCکدهاي  M-MDSبا استفاده از  •

 یابیب یع ) 02I-2-09(به صفحه  -:رجوع به . پاك کنید
  .دییهوشمند مراجعه نما

  کنید سوییچ را باز •
نمایشگر  مربوط به DTCبه بررسی  M-MDSبا استفاده از  •

ب یع) 02I-2-09(به صفحه  -:رجوع به .بپردازید چندمنظوره
  .دییهوشمند مراجعه نما یابی

  وجود دارند؟ DTCآیا هیچ  •

  نمایشگر چندمنظوره را تعویض کرده و به مرحله بعد بروید  بله
  :رجوع به 

  .دییهوشمند مراجعه نما یابیب یع )25-22-09( به صفحه -
  .به مرحله بعد بروید  خیر

  دیگري باقی نماندDTCبررسی اینکه   5
  وجود دارد؟ DTCآیا هیچ خطاي 

  را انجام دهید DTCبررسی کاربردي   بله
هوشمند مراجعه  یابیب یع )02I-3-09( به صفحه -:رجوع به 

  .دیینما
   .ده استیبه اتمام رس یابیب یمراحل ع  خیر

   DTC B1318 بیعکد
      هیکاهش ولتاژ مدار منبع تغذ -  شرح

   .ولت کمتر باشد 10از  شگر چندمنظورهینما هیمنبع تغذ چ باز ولتاژییدر حالت سو  شرایط تشخیص

  یعلت احتمال

   .ره شده استیذخ PCMمربوط به  DTCب یکد ع •
   يباتر یخراب •
  نام ید یخراب •
  ظورهشگر چندمنینمانال یکانکتور و ترم یخراب •
  :شگر چندمنظوره ینماه یدر منبع تغذ ا مدار بازین یاتصال به زم •

  شگر چندمنظورهینما 1Eه یو پا ²جعبه رله/  ¹ استارتچ یین سویم بین در دسته سیاتصال به زم •
   METERآمپر  15وز یسوختن ف •
  شگر چندمنظورهینما 1Eه یو پا ²جعبه رله/  ¹استارتچ یین سویم بیمدار باز در دسته س •

  شگر چندمنظورهینما یخراب - •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   فشاري استارت دیکلخودرو بدون سیستم پیشرفته ورود بدون کلید و :  ¹ 
  فشاري استارت دیکلسیستم پیشرفته ورود بدون کلید و  خودرو با:  ² 

شگر ینما
 چند منظوره

 آمپر 15وز یف

 شگر چند منظورهیکانکتور نما

  /1سوییچ جرقه
 2جعبه رله

 جعبه رله
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09-02I-6 

  یابیب یعند یفرآ
  اقدام  بررسی      گام 

       PCMمربوط به  DTCب یع يبه کدها یدگیرس  1
ب یع يبه کدها یدگیرا بمنظور رس DTCخواندن ند یفرآ •

DTC  مربوط بهPCM دیانجام ده.  
  : رجوع به 

هوشمند مراجعه  یابیب یع ) 02B-6-01(  به صفحه •
  .دیینما

  وجود دارند؟ DTCآیا هیچ  •

  .دیبپرداز DTC يکاربرد یبه بررس  بله
هوشمند مراجعه  یابیب یع ) 02B-12-01(  صفحهبه :رجوع به 

  .دیینما
   .بروید به مرحله بعد  خیر

  بررسی باتري   2
   .باتري را بررسی کنید •

هوشمند مراجعه  یابیب یع )17B-5-01( به صفحه:رجوع به 
  .دیینما

  وجود دارد؟ DTCآیا همان کد عیب  •

  بروید 6ا تعویض کرده و به مرحله یباتري را شارژ مجدد   بله
  )01-17B-2( [LF,L5]باتري  و نصب ياده سازیپ -

  .به مرحله بعد بروید  خیر

  
3  

  نام یدبررسی 
   .را بررسی کنیدنام ید •
  .دییهوشمند مراجعه نما یابیب یع )17B-8-01( به صفحه •
  آیا ایرادي هست؟   •

  را تعویض کرده و به مرحله بعد برویدنام ید  بله
  .دییهوشمند مراجعه نما یبایب یع )17B-6-01(به صفحه  ●

  .به مرحله بعد بروید  خیر

  شگر چندمنظورهینمابررسی کانکتور و پایه هاي   4
  .سوییچ را ببندید •
  .کابل منفی باتري را جدا کنید •
  .را جدا کنیدشگر چندمنظوره ینماکانکتور  •
کانکتور را از لحاظ خوردگی ، آسیب ، کشیدگی پین ها  •

  .بررسی کنید
  هست؟ آیا ایرادي   •

  بروید7کانکتور یا پایه ها را تعمیر یا تعویض کرده و به مرحله  بله
  .به مرحله بعد بروید  خیر
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   ا اتصال زمین شدن منبع تغذیهیبررسی مدار باز  5

  .شگر چندمنظوره را جدا کنیدینما کانکتور ●
  .کابل منفی باتري را وصل کنید●
  .سوییچ را باز کنید ●
  :پایه هاي زیر را اندازه گیري کنید ولتاژ ●

 شگر چندمنظورهیکانکتور نما 1Eپایه  ●     
  آیا ولتاژ با ولتاز باتري برابر است ؟ ●

. بروید به مرحله بعد  بله  

  .را بررسی کنید METERآمپر  15فیوز   خیر
  :اگر فیوز سوخته است  ●   

   .ها را احتمالی تعویض یا تعمیر کنید دسته سیم ●       
  .فیوز سوخته را تعویض کنید ●       

  : اگر فیوز خراب شده  ●   
  .فیوز را تعویض کنید ●       

      :اگر فیوز سالم است  ●   
  باز احتمالی تعویض یا  دسته سیم ها را بخاطر مدار ●       
  .تعمیر کنید       

  . بروید به مرحله بعد
   رسیدگی براي تکمیل عیب یابی  6

  .متصل نموده اید مطمئن شوید که کانکتورهاي جدا شده را ●
  .کابل منفی باتري را وصل کنید●
شگر چندمنظوره ینما DTCکدهاي  M-MDSبا استفاده از ●

هوشمند  یابیب یع ) 02I-3-09(به صفحه  .را پاك کنید
  .دییمراجعه نما

  دیچ را باز کنییسو ●
شگر ینما DTCبه بررسی  M-MDSاز  با استفاده●

 یابیب یع) 02I-2-09(به صفحه  .بپردازیدچندمنظوره 
  .دییهوشمند مراجعه نما

  وجود دارند؟ DTCآیا هیچ ●

  .شگر چندمنظوره را تعویض کرده و به مرحله بعد برویدینما  بله
  .دییهوشمند مراجعه نما یابیب یع )25-22-09( به صفحه

  .ویدبه مرحله بعد بر  خیر

  دیگري باقی نماندDTCبررسی اینکه   7
  وجود دارد؟ DTCآیا هیچ خطاي 

 DTC جدول: رجوع به  را انجام دهید DTCبررسی کاربردي   بله
  )02I-3-09( شگر چندمنظورهینما

  .ده استیان رسیبه پا یابیب یمراحل ع  خیر
   DTC B1342 بیکد ع

      شگر چندمنظورهینما یداخل یخراب ●  شرح
   .شود یشگر چندمنظوره دچار خطا مینما یداخل ECUچ باز ییدر حالت سو  ایط تشخیصشر

     شگر چندمنظورهینما یداخل یخراب ●  یعلت احتمال

  یابیب یعند یفرآ
   رسیدگی براي تکمیل عیب یابی  1

را  شگر چندمنظورهینما DTCکدهاي  M-MDSبا استفاده از ●
هوشمند مراجعه  یابیب یع ) 02I-2-09( به صفحه. پاك کنید

  .دیینما
  دیچ را باز کنییسو ●
 MID مربوط به DTCبه بررسی  M-MDSبا استفاده از ●

  .بپردازید
  .دییهوشمند مراجعه نما یابیب یع) 02I-2-09(به صفحه 

  وجود دارند؟ DTCآیا هیچ ●

  .شگر چندمنظوره را تعویض کرده و به مرحله بعد برویدینما  بله
  .دییهوشمند مراجعه نما یابیب یع )25-22-09( به صفحه

  به مرحله بعد بروید   خیر

  دیگري باقی نماندDTC دیکنبررسی   2
  وجود دارد؟ DTCآیا هیچ خطاي 

  را انجام دهید DTCبررسی کاربردي   بله
  .دییهوشمند مراجعه نما یابیب یع )02I-3-09(به صفحه 

  .ده استیان رسیبه پا یابیب یمراحل ع  خیر
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09-02I-8 

  مدل صندوق دار DTC B1893 بیکد ع
       GPSمدار )  یقطع( مدار باز شدن  ●  توصیف

   .دهد یص میرا تشخ GPSمدار آنتن  یه قطعیثان 5بمدت  شگر چندمنظورهینما ، چییسو ACCدر حالت   شرایط تشخیص

  یعلت احتمال

   GPSا کانکتور آنتن یه ها یپا یخراب ●
   بدنه خودرو --شگر چند منظوره ینما 3Bه یپا ●  : رو به رو يها هیم مربوط به پایمدار باز در دسته س ●
   شگر چندمنظورهیا کانکتور نمایه ها یپا یخراب ●
  GPSآنتن  Aه یپا --شگر چند منظوره ینما 3Aه یپا ●   :روبه رو يه هایم مربوط به پایمدار باز در دسته س ●
   GPSآنتن  یخراب ●
     شگر چندمنظورهینما یخراب ●

  

  
   یابیب یعند یفرآ
  اقدام  بررسی      گام

   GPSآنتن بررسی کانکتور و پایه هاي   1
  .سوییچ را ببندید●
  .کابل منفی باتري را جدا کنید●
  .را جدا کنید GPSآنتن کانکتور ●
  .آسیب ، کشیدگی پین ها بررسی کنیدکانکتور را از لحاظ خوردگی ، ●
  آیا ایرادي هست؟  ●

تعمیر یا تعویض  ه ها راکانکتور یا پای  بله
  .رویدب 6کرده و به مرحله 

  .به مرحله بعد بروید  خیر

      GPSبررسی مدار باز شدن بدنه آنتن   2
  .را جدا کنید GPSکانکتور آنتن ●
  :بدنه را بررسی کنید  هاي زیر و اتصال بین پایه●
  شگر چندمنظورهینما 3Bه یپا ● 
  آیا اتصالی وجود دارد؟● 

 .حله بعد برویدبه مر  بله
دسته سیم ها را بخاطر اتصالی احتمالی   خیر

 6تعویض یا تعمیر کنید و به مرحله 
  .بروید

  شگر چندمنظورهینمابررسی کانکتور و پایه هاي   3
  .سوییچ را ببندید●
  .کابل منفی باتري را جدا کنید●
  .شگر چندمنظوره را جدا کنیدیکانکتور نما●
  .آسیب ، کشیدگی پین ها بررسی کنیدگی ، کانکتور را از لحاظ خورد●
  آیا ایرادي هست؟  ●

کانکتور یا پایه ها را تعمیر یا تعویض   بله
  .بروید 6 کرده و به مرحله

  .به مرحله بعد بروید  خیر

      GPSبررسی مدار باز شدن سیگنال آنتن   4
  .و نمایشگر چندمنظوره را جدا کنید GPSکانکتور آنتن ●
  :بدنه را بررسی کنید  هاي زیر و ایهاتصال بین پ●
  GPSآنتن  Aپایه  -- نمایشگر چند منظوره  3Aپایه  ●    
  آیا اتصالی وجود دارد؟● 

 به مرحله بعد بروید  بله
دسته سیم ها را بخاطر اتصالی احتمالی   خیر

 6تعویض یا تعمیر کنید و به مرحله 
  .بروید

  GPSبررسی خرابی آنتن   5
  .کتورهاي قطع شده مطمئن شوید از وصل مجدد کان •

سپس به .را جایگزین کنید   GPSآنتن   بله
- 20-09به صفحه . (مرحله بعدي بروید 

مراجعه  GPSنصب آنتن / حذف  51

  شگر چند منظورهینما  GPSآنتن 

  انکتور نمایشگر چند منظورهک  GPSکانکتور آنتن 
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  .کابل منفی باطري را مجدداً وصل کنید  •
• DTC  هاي روي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده ازM-MDS پاك کنید.  

  )صفحه نمایش چند منظوره مراجعه نمایید 02I-3- 09به صفحه (
  .باز کنید  ACCسوئیچ را در حالت  •
  .را انجام دهید DTCبازدید  •

  )}صفحه نمایش چند منظوره{ DTCبازدید    02I-2- 09به صفحه( 
• DTC مشابه اي وجود دارد ؟  

  )نمایید
  .بروید 7به مرحله   خیر

  بررسی کامل شدن  عیب یابی  6
  .وصل مجدد کانکتورهاي قطع شده مطمئن شوید  از •
  .کابل منفی باطري را مجدداً وصل کنید  •
• DTC  هاي روي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده ازM-MDS پاك کنید.  

  )مراجعه نمایید[صفحه نمایش چند منظورهDTC]حذف   02I-3- 09به صفحه (
  .باز کنید  ACCسوئیچ را در مرحله  •
  .انجام دهید را DTCبازدید  •

مراجعه } صفحه نمایش چند منظوره{ DTCبازدید      02I-2- 09به صفحه (
  )نمایید

• DTC مشابه اي وجود دارد ؟  

صفحه نمایش چند منظوره را جایگزین  بله
به . (آنگاه به مرحله بعدي بروید .کنید 

نصب صفحه / حذف  25-22- 09صفحه 
  )نمایش چند منظوره مراجعه نمایید

  .مرحله بعدي برویدبه  خیر

  هاي دیگري وجود نداشته باشند  DTCبررسی اینکه   7
• DTC هاي دیگري وجود دارد ؟  

  مراجعه کنید  DTCبه بازرسی قابل اجرا  بله
} صفحه نمایش چند منظوره{ DTCجدول  02I-3- 09به صفحه (

  )مراجعه نمایید
 .مراحل عیب یابی به پایان رسیده است خیر

  مدل هاچ بک
  نکته 
  .با آنتن مرکزي سقف یکپارچه است  GPSآنتن 
 GPSعدم اتصال در مدار آنتن   توصیف

ثانیه یا بیشتر احساس کند در صورتیکه سوئیچ در  5را به مدت  GPSعدم اتصال در مدار آنتن  صفحه نمایش چند منظوره  شرایط تشخیص
  .باشد ACCمرحله 

  یعلت احتمال

  آنتن مرکزي سقفخرابی ترمینال ها یا کانکتور  •
  :عدم اتصال در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر  •

o   3ترمینالB در صفحه نمایش چند منظوره و بدنه خودرو  
  صفحه نمایش چند منظورهخرابی ترمینال ها یا کانکتور  •
  :عدم اتصال در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر  •

o   3ترمینالA  در صفحه نمایش چند منظوره و ترمینالE نتن مرکزي سقفدر آ  
  GPSخرابی آنتن  •
  صفحه نمایش چند منظورهخرابی  •

  

  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


]صفحه نمایش چند منظوره[یابی هوشمند عیب   

 

09-02I-10 

 

 اقدام بازدید مرحله
  .سوئیچ را ببندید  بررسی ترمینال ها و کانکتور آنتن مرکزي سقف 1

  .کابل منفی باطري را قطع کنید  •
  .کانکتور آنتن مرکزي سقف را قطع کنید  •
  .ترمینال ها و کانکتور را بررسی کنید •
  )قطعی پایه –صدمه دیدن  –ته شدن سولفا( •
 آیا خرابی وجود دارد ؟ •

تعمیر یا تعویض ترمینال ها یا کانکتور،  بله
 .بروید 6سپس به مرحله 

 .به مرحله بعدي بروید خیر
 

  درصورت  عدم اتصال  GPSبررسی بدنه آنتن  2
  .کانکتور آنتن مرکزي سقف را قطع کنید  •
  :را بررسی کنید) ترمینال هاي سمت دسته سیم( ه واتصال بین ترمینال هاي زیر  بدن •
o  3ترمینالB در صفحه نمایش چند منظوره  
 آیا اتصال برقرار است ؟ •

 .به مرحله بعدي بروید بله
تعمیر یا تعویض دسته سیم درصورت  خیر

امکان وجود یک قطعی در مدار، و سپس 
 .بروید 6به مرحله 

 

  نمایش چند منظورهبررسی ترمینال ها و کانکتور صفحه  3
  .کانکتور صفحه نمایش چند منظوره را قطع کنید  •
  )قطعی پایه –صدمه دیدن  –سولفاته شدن ( .ترمینال ها و کانکتور را بررسی کنید •
  آیا خرابی وجود دارد ؟ •

تعمیر یا تعویض ترمینال ها یا کانکتور،  بله
 .بروید 6سپس به مرحله 

 .به مرحله بعدي بروید خیر

  درصورت  عدم اتصال  GPSی مدار سیگنال آنتن بررس 4
  .کانکتورهاي صفحه نمایش چند منظوره و آنتن مرکزي سقف را قطع کنید  •
  :را بررسی کنید) سمت دسته سیم(اتصال بین ترمینال هاي زیر   •
o  3ترمینالA  در صفحه نمایش چند منظوره و ترمینالE در آنتن مرکزي سقف  
 آیا اتصال برقرار است ؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 درصورت میدسته س ضیتعو ای ریتعم خیر

، و سپس وجود یک قطعی در مدار امکان
  .بروید 6مرحله به 

5 

  GPSبررسی خرابی آنتن 
 .بررسی کنید GPSآنتن  •

  )بررسی آنتن مرکزي سقف 23-20-09به صفحه( 
 آیا خرابی وجود دارد ؟ •

ه آنگاه ب.را جایگزین کنید   GPSآنتن  بله
-20-09به صفحه. ( مرحله بعدي بروید 

  )GPSنصب آنتن / حذف  20
  .به مرحله بعدي بروید خیر

  
  بررسی کامل شدن  عیب یابی • 6

  .از وصل مجدد کانکتورهاي قطع شده مطمئن شوید  •
  .کابل منفی باطري را مجدداً وصل کنید  •
• DTC  هاي روي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده ازM-MDS ك کنیدپا.  

  )مراجعه کنید ]صفحه نمایش چند منظورهDTC[حذف   02I-3-09به صفحه( 
  .باز کنید  ACCسوئیچ را در مرحله  •
  .را انجام دهید DTCبازدید  •

  )}صفحه نمایش چند منظوره{ DTCبازدید      02I-2-09به صفحه( 
• DTC مشابه اي وجود دارد ؟ 

صفحه نمایش چند منظوره را جایگزین  بله
. ( آنگاه به مرحله بعدي بروید .کنید 

  مراجعه به
نصب صفحه / حذف  09-22-25 

  )نمایش چند منظوره
  .به مرحله بعدي بروید خیر

  

7 

  هاي دیگري وجود نداشته باشند  DTCبررسی اینکه 
• DTC  هاي دیگري وجود دارد ؟ 

مراجعه  DTCبه بازرسی قابل اجرا  بله
  کنید 

{ DTCجدول  02I-3-09به صفحه( 
ه عمراج }صفحه نمایش چند منظوره

 )کنید
 .مراحل عیب یابی به پایان رسیده است خیر
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   DTC B2477 عیبکد 
 خطاي در پیکره بندي صفحه نمایش چند منظوره  توصیف

  . انجام نشده است   پیکره بندي صفحه نمایش چند منظوره •  شرایط تشخیص

  یش چند منظورهخطاي در پیکره بندي صفحه نما •  یعلت احتمال
  خرابی در صفحه نمایش چند منظوره •

عیب صیروش تشخ  
  اقدام  بازدید  مرحله

1  

  انجام پیکره بندي صفحه نمایش چند منظوره
انجام  M-MDSپیکره بندي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده از  •

  .دهید
  )مراجعه کنید پیکره بندي صفحه نمایش چند منظوره 26-22-9به صفحه( 

• DTC  هاي روي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده ازM-MDS  پاك
  .کنید

مراجعه ] صفحه نمایش چند منظورهDTC[حذف   02I-3-09به صفحه( 
  )کنید

  .باز کنید  ACC حالتسوئیچ را در  •
  .را انجام دهید DTCبازدید  •

مراجعه  }صفحه نمایش چند منظوره{ DTCبازدید  02I-2-09 به صفحه( 
  )کنید

• DTC مشابه اي وجود دارد ؟  

آنگاه به مرحله .را جایگزین کنید   GPSآنتن   بله
/ حذف  26-22-09به صفحه. ( بعدي بروید 
  )ه کنیدعمراج GPSنصب آنتن 

  .بروید بعدبه مرحله   خیر

2  

  بررسی کامل شدن  عیب یابی
• DTC  ي روي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده ازM-MDS  پاك

  .کنید
مراجعه ] صفحه نمایش چند منظورهDTC[حذف   02I-3- 09به صفحه( 

  )کنید
  .باز کنید  ACC حالتسوئیچ را در  •
  .را انجام دهید DTCبازدید  •

ه عمراج }صفحه نمایش چند منظوره{ DTCبازدید   02I-2- 09به صفحه( 
  )کنید

• DTC مشابه اي وجود دارد ؟  

صفحه نمایش چند منظوره را جایگزین کنید  بله
-09 به صفحه(  .آنگاه به مرحله بعدي بروید .

نصب صفحه نمایش چند / حذف  22-25
  )مراجعه کنید منظوره

  .به مرحله بعدي بروید خیر
  

3 

  هاي دیگري وجود نداشته باشند  DTCبررسی اینکه 
• DTC  هاي دیگري وجود دارد ؟ 

  مراجعه کنید  DTCبه بازرسی قابل اجرا  بله
صفحه { DTCجدول  02I-3-09 به صفحه( 

 )مراجعه کنید }ظورهنمایش چند من
  .مراحل عیب یابی به پایان رسیده است  خیر
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 عدم اتصال در مدار سوئیچ فرمان  توصیف

ثانیه یا بیشتر احساس کند در صورتیکه سوئیچ  30صفحه نمایش چند منظوره عدم اتصال در مدار سوئیچ فرمان را به مدت  • شرایط تشخیص
 .باشد ACC حالتدر 

 علت احتمالی

  ابی ترمینال ها یا کانکتور فنر ساعتیخر •
  خرابی فنر ساعتی •
  خرابی سوئیچ فرمان  •
  خرابی ترمینال ها یا کانکتور صفحه نمایش چند منظوره •
  :عدم اتصال در دسته سیم بین ترمینال هاي زیر  •

o   1ترمینالN  2در صفحه نمایش چند منظوره و ترمینالC در فنر ساعتی  
o   1ترمینالQ 2ش چند منظوره و ترمینال در صفحه نمایE در فنر ساعتی  
o   1ترمینالP  2در صفحه نمایش چند منظوره و ترمینالA در فنر ساعتی  

 خرابی صفحه نمایش چند منظوره •
  

  
 

  عیب صیروش تشخ
  اقدام  بازدید  مرحله

  بررسی ترمینال ها و کانکتور فنر ساعتی  1
  هشدار   
تواند به عمل کردن ناگهانی ماژول دستکاري نادرست اجزاء سیستم ایربگ می  •

هشدار هاي سرویس سیستم .ایربگ بینجامد و ممکن است به شما صدمه بزند
ایربگ  مطالعه کرده واحتیاط هاي الزم را  قبل از دستکاري اجزاء ایربگ رعایت 

  .کنید 
  )ه کنیدعمراج ایربگهشدار هاي سرویس سیستم  3-10-08 به صفحه( 
  )ه کنیدعمراج رویس سیستم ایربگاحتیاط هاي الزم س 5-10-08 به صفحه( 

  .سوئیچ را بندید •
 .کابل منفی باطري را قطع کنید  •
  .کانکتور فنر ساعتی را قطع کنید  •
  .ترمینال ها و کانکتور را بررسی کنید •

  )قطعی پایه –صدمه دیدن  –سولفاته شدن (
  آیا خرابی وجود دارد ؟ •

تعمیر یا تعویض ترمینال ها یا   بله
 .بروید 6کانکتور، سپس به مرحله 

 .به مرحله بعدي بروید  خیر
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 اقدام بازدید مرحله

2  

  بررسی فنر ساعتی
  .فنر ساعتی را بررسی کنید •

  )ه کنیدعمراج بررسی فنر ساعتی 17-10-08 به صفحه( 
  آیا خرابی وجود دارد ؟ •

آنگاه به .فنر ساعتی را جایگزین کنید  بله
 25-22-09 به صفحه. ( بروید  6مرحله
  )ه کنیدعمراج نصب فنر ساعتی/ حذف 

  .مرحله بعدي بروید به خیر

3 

  بررسی سوئیچ فرمان
  .سوئیچ فرمان را بررسی کنید •

  )ه کنیدعمراج بررسی سوئیچ فرمان 55-20-09 به صفحه( 
 آیا خرابی وجود دارد ؟ •

به . ( سوئیچ فرمان را جایگزین کنید  بله
نصب سوئیچ / حذف  53-20-09 صفحه
 )ه کنیدعمراج فرمان

 .به مرحله بعدي بروید خیر

4 

 ور صفحه نمایش چند منظورهبررسی ترمینال ها و کانکت
  .کانکتور صفحه نمایش چند منظوره را قطع کنید  •
قطعی  –صدمه دیدن  –سولفاته شدن ( .ترمینال ها و کانکتور را بررسی کنید •

  )پایه
 آیا خرابی وجود دارد ؟ •

تعمیر یا تعویض ترمینال ها یا کانکتور،  بله
 .بروید 6سپس به مرحله 

  .به مرحله بعدي بروید خیر

5 

  بررسی مدار سوئیچ فرمان درصورت  عدم اتصال 
و صفحه نمایش چند منظوره )سمت فنر(کانکتورهاي  فنر ساعتی، سوئیچ فرمان  •

  .را قطع کنید
  :)سمت دسته سیم( بررسی ترمینال هاي دسته سیم بین پایه هاي زیر •

o   1ترمینالN  2در صفحه نمایش چند منظوره و ترمینالC فنر ساعتی در  
o 1مینال  ترQ  2در صفحه نمایش چند منظوره و ترمینالE فنر ساعتی در  
o   1ترمینالP  2در صفحه نمایش چند منظوره و ترمینالA فنر ساعتی در  

 آیا اتصال برقرار است ؟ •

 .به مرحله بعدي بروید بله
تعمیر یا تعویض دسته سیم درصورت  خیر

امکان وجود یک قطعی در مدار، و سپس 
  .بروید 6به مرحله 

 

6 

 بررسی کامل شدن  عیب یابی
• DTC  ي روي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده ازM-MDS پاك کنید.  

  )ه کنیدعمراج]صفحه نمایش چند منظورهDTC[حذف  02I-3-09 به صفحه( 
  .باز کنید  ACCسوئیچ را در مرحله  •
  .را انجام دهید DTCبازدید  •

ه عمراج }چند منظوره صفحه نمایش{ DTCبازدید  02I-2-09 به صفحه( 
  )کنید

 DTC مشابه اي وجود دارد؟ •

صفحه نمایش چند منظوره را جایگزین  بله
. ( آنگاه به مرحله بعدي بروید .کنید 

 مراجعه به
    

 .به مرحله بعدي بروید خیر

7 

  هاي دیگري وجود نداشته باشند  DTCبررسی اینکه 
• DTC دارد ؟  هاي دیگري وجود 

  مراجعه کنید  DTCبه بازرسی قابل اجرا  بله
{ DTCجدول  02I-3-09 به صفحه( 

ه عمراج }صفحه نمایش چند منظوره
 )کنید

 .مراحل عیب یابی به پایان رسیده است خیر
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 DTC U0423عیب کد 

 دریافت اطالعات اشتباه از جلو آمپر توصیف
ثانیه یا  5و از جلوآمپر دریافت کرده است به مدت صفحه نمایش چند منظوره طالعات اشتباه سیگنال سرعت خودر • شرایط تشخیص

  بیشتردر حالت سوئیچ باز

 علت احتمالی
• DTC     PCM  ذخیره شده است.  
• DTC    جلو آمپر ذخیره شده است. 
  خرابی صفحه نمایش چند منظوره •

  عیب صیروش تشخ
  اقدام  بازدید  مرحله

1  

  DTC   PCMتائید 
  PCMي    DTCجهت تائید  DTCبررسی روش خواندن  •

تست تشخیص عیب روي صفحه       02B-6-09به صفحه( 
}LF,L5{ ه کنیدعمراج(  
 }Z6{تست تشخیص عیب روي صفحه       02A-7-09به صفحه( 

  )ه کنیدعمراج
-MZ{تست تشخیص عیب روي صفحه       02D-4-09به صفحه( 

CD 1.6 (Y6){ ه کنیدعمراج(  
-MZ {تست تشخیص عیب روي صفحه       02E-6-09به صفحه( 

CD 2.2{ ه کنیدعمراج(  
تست تشخیص عیب روي صفحه       02C-6-09به صفحه( 
}MZR2.0 DISI i-stop{ ه کنیدعمراج(  

• DTC مشابه اي وجود دارد ؟  

  مراجعه کنید  DTCبه بازرسی قابل اجرا   بله
 }DTC }LF,L5جدول  02B-12-09به صفحه( 

  ) ه کنیدعمراج
 }DTC }Z6جدول  02A-13-09به صفحه( 

  )ه کنیدعمراج
 DTC }MZ-CDجدول  02D-8-09به صفحه( 

1.6 (Y6){ ه کنیدعمراج( 
 DTC} MZ-CDجدول  02E-11-09به صفحه(  

 )ه کنیدعمراج }2.2
 DTC }MZR2.0جدول  02C-9-09به صفحه(  

DISI i-stop{ ه کنیدعمراج(  
  .به مرحله بعدي بروید  خیر

2  

  جلو آمپر   DTCتائید 
  ي  جلو آمپر DTCجهت تائید  DTC"بازبینی "بررسی  •

  )ه کنیدعمراججلو آمپر  DTC"بازبینی      02D-5-09به صفحه( 
• DTC مشابه اي وجود دارد ؟  

  مراجعه کنید  DTCبل اجرا به بازرسی قا بله
 }جلو آمپر{ DTCجدول  02D-5-09به صفحه( 

  )ه کنیدعمراج
  .به مرحله بعدي بروید خیر

  

3 

 بررسی کامل شدن  عیب یابی
• DTC  ي روي صفحه نمایش چند منظوره را با استفاده ازM-MDS 

  .پاك کنید
صفحه نمایش چند DTC[حذف   02I-3-09به صفحه( 

  )ه کنیدعمراج]منظوره
  .باز کنید  ACCسوئیچ را در مرحله  •
  .را انجام دهید DTCبازدید  •

 }صفحه نمایش چند منظوره{ DTCبازدید      02I-2-09به صفحه( 
  )ه کنیدعمراج

• DTC مشابه اي وجود دارد ؟ 

آنگاه به .صفحه نمایش چند منظوره را جایگزین کنید  بله
/ حذف  25-22-09 به صفحه. ( مرحله بعدي بروید 

  )ه کنیدعمراج نصب صفحه نمایش چند منظوره
 خیر

  
 .به مرحله بعدي بروید

  

4 

  .هاي دیگري وجود نداشته باشند  DTCبررسی اینکه 
• DTC  هاي دیگري وجود دارد ؟  

 مراجعه کنید  DTCبه بازرسی قابل اجرا   بله
صفحه نمایش { DTCجدول  02I-3-09به صفحه( 

  )ه کنیدعمراج }چند منظوره
  .مراحل عیب یابی به پایان رسیده است  خیر

 [صفحه نمایش چند منظوره]  DATA/PIDبررسی مانیتور 
1. MDS  را بهDLC-2 متصل کنید  
 M-MDSبعد از شناسایی خودرو ، آیتم هاي زیر را روي صفحه  .2

 انتخاب کنید
  استفاده می کنید) لپ تاپ( IDSهنگامیکه از 
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1. "DataLogger"را انتخاب کنید  
  را انتخاب کنید "ماژول ها " .2
3. PCM  را انتخاب کنبد 
 استفاده می کنید) PDS (POCKET PCهنگامیکه از 

  را انتخاب کنید " تست هاي ماژول" .1
2. PCM را انتخاب کنبد 
3. "DataLogger"را انتخاب کنید  

3      .PID  به کاربرده شده را از روي جدولPID انتخاب کنید  
  .مطابق آنچه روي صفحه نمایش نشان می دهد باشد  PIDبررسی کنید که اطالعات . 4

  نکته  •
اگر مقادیر .خروجی در ماژول به کار برده شده است /براي نشان دادن مقادیر سیگنال هاي ورودي  PIDمایش اطالعات استفاده از صفحه ن

نشان داده شده از قسمتهاي خروجی خارج از مشخصه ها باشد ، نیاز است که مقادیر نشان داده شده از قسمتهاي ورودي متناظر که در 
در ادامه زیراکه سیستم خرابی قسمت خروجی را نشان نمی دهد در صورت .ه است بررسی شودکنترل قسمتهاي خروجی به کار برده شد

  .ایجاد یک حالت غیر عادي در مقادیر نشان داده شده ، نیاز است که قسمت هاي خروجی منحصراً بررسی شود
  ترمینال  آیتم بررسی شونده  توضیحات  حالت/ واحد  PIDنام 

DTC_CNT — ه شده نشانگر شماره ذخیرDTC  در صفحه نمایش
  چند منظوره

 —  صفحه نمایش چند منظوره

VPWR V 1  صفحه نمایش چند منظوره  نشانگر ولتاژ تغذیه اصلی صفحه نمایش چند منظورهA 
MILE_ECO km  جلو آمپر  نشانگر فاصله از آخرین میانگین تنظیم مجدد بنزین  — 
MILE_SPD km جلو آمپر  یم مجدد سرعتنشانگر فاصله از آخرین میانگین تنظ  — 
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