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  ]پشت آمپر[عیب یابی بر مبناي عالئم 
  صفحه  موارد عیب یابی  رهشما

پشت [موقعیت کار آمپر بنزین نادرست است -1 شماره 03D-1-09مراجعه به   موقعیت عقربه آمپر سوخت نادرست است   1
 ]آمپر

پشت [همه آمپر ها و درجه کار نمی کنند -2 شماره 03D-1-09مراجعه به   کار نمی کنند همه آمپر ها و درجه ها  2
  ]آمپر

پشت [روشن می شود ABSچراغ اخطار  -3 شماره 03D-1-09مراجعه به   روشن می شود ABSچراغ اخطار   3
  ]آمپر

4  MIL 03-09مراجعه به   روشن می شودD-1 4 شماره- MIL پشت آمپر[روشن می شود[  
چراغ اخطار سیستم ترمز روشن می  -5 شماره 03D-1-09مراجعه به   چراغ اخطار سیستم ترمز روشن می شود  5

  ]پشت آمپر[شود
پشت [روشن نمی شودروشنایی پشت آمپر  - 6 شماره 03D-1-09مراجعه به   روشنایی پشت آمپر روشن نمی شود  6

  ]آمپر
سرعت سنج اشتباه سرعت را نشان می  -7 شماره 03D-1-09مراجعه به   سرعت سنج اشتباه سرعت را نشان می دهد  7

  ]پشت آمپر[دهد
دور سنج موتور اشتباه دور را نشان می  -8 شماره 03D-1-09مراجعه به   .دور سنج موتور اشتباه دور را نشان می دهد  8

  ]آمپرپشت [دهد
پائین بودن دماي آب / چراغ اخطار دهنده باال بودن   9

  یا به صورت مداوم چشمک می زند روشن
پائین بودن / چراغ اخطار دهنده باال بودن  -9 شماره 03D-1-09مراجعه به 

  ]پشت آمپر[یا به صورت مداوم چشمک می زند دماي آب روشن
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                 ]پشت آمپر[جدول عیب یابی سریع 
  
  
  
  
  
  
   
  عوامل احتمالی                  
   

  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   موارد عیب یابی 

  

تر مینال هاي صدمه دیده ، اتصال ضعیف کانکتور شناور داخل باك بنزین
  

تر مینال هاي صدمه دیده ، اتصال ضعیف کانکتور پشت آمپر
  

ک 
شناور داخل ب

بنزین
  

پشت آمپر
  

نصب نادرست شناور داخل باك بنزین
  

قطعی یا اتصالی در سیم کشی بین پشت آمپر و منفی بدنه
  

ک بنزین
قطعی یا اتصالی در سیم کشی بین پشت آمپر و شناور داخل ب

  
خرابی فیوز 

(M
ETER

)
 

قطعی یا اتصالی در سیم کشی تغذیه 
(IG
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و بدنه
  

قطعی در سیم کشی 
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اتصال کوتاه در بین سیم هاي سیم کشی 
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اتصال ضعیف کانکتور 
PC

M
 

، صدمه دیدن تر مینال ها
  

PC
M

 
اتصال ضعیف کانکتور حسگر سطح روغن ترمز ، صدمه دیدن ترمینال ها

  
حسگر سطح روغن ترمز

  
اتصال ضعیف کانکتور کلید ترمز دستی ، ترمینال ها صدمه دیده

  
کلید ترمز دستی

  
خرابی فیوز 

(R
O

O
M

,ILLU
M

I)
 

                                ×  ×  ×  ×  ×  ×  × موقعیت عقربه آمپر سوخت نادرست است  1
                          ×  ×  ×        ×    ×   کار نمی کنند همه آمپر ها و درجه ها  2
                ×  ×  ×  ×  ×              ×    ×   روشن می شود ABSچراغ اخطار   3
            ×  ×  ×  ×  ×                  ×    ×   روشن می شود MILچراغ   4
 ×      ×  ×  ×  ×  ×              ×    ×   چراغ اخطار سیستم ترمز روشن می شود  5

  
× 

  
× 

  
× 

    
  ×                                    ×    ×   کار نمی کندروشنایی پشت آمپر   6
سرعت سنج اشتباه سرعت را نشان می   7

            ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×              ×    ×   دهد

دور سنج موتور اشتباه دور را نشان می   8
            ×  ×  ×  ×  ×                  ×    ×   .دهد

9  
 پائین بودن/ چراغ اخطار دهنده باال بودن 

یا به صورت مداوم  دماي آب روشن
 چشمک می زند

  ×    ×                  ×  ×  ×  ×  ×            

 اعمال شده است: × 
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 

09-03D-3 

  ]پشت آمپر[موقعیت عقربه آمپر بنزین نادرست است  – 1عیب یابی شماره 
  موقعیت عقربه آمپر بنزین نادرست است  1

علل 
  احتمالی

  خرابی شناور داخل باك بنزین •
  خرابی پشت آمپر •
  خرابی کانکتور یا ترمینال  •
  ك بنزین نادرست نصب شده استاشناور داخل ب •
  قطعی یا اتصالی در سیم کشی بین پشت آمپر و بدنه •
  قطعی یا اتصالی در سیم کشی بین پشت آمپر و شناور داخل باك بنزین •
  روش عیب یابی

  اقدام  بازرسی  مرحله

1  

  قرار دهید ONکلید اصلی خودرو را در حالت باز  •
، عقربه درحالت بسته قرار دادن کلید اصلیبررسی نمائید که بعد از  •

نشان  راFآمپر بنزین حرکت نمی نماید یا نشان دهنده بنزین ، عالمت 
  .نمی دهد هر چند باك پر از بنزین باشد

  آیا آمپر بنزین درست کار می کند؟ 

  ) سیستم عادي است. (رفع عیب به اتمام رسید  بله
  .به مرحله بعدي بروید  خیر

2 
  .نمائیدپشت آمپر را بازبینی  M-MDS DTCبا استفاده از  •
  .)ر مراجعه نمائیددر پشت آمپ DTCبازرسی  02D-5-09به صفحه (
  وجود دارد؟ DTCآیا  •

  .مورد استفاده درروند عیب یابی مراجعه شود DTCبه  بله
  ]پشت آمپر[ DTCمراجعه به جدول 

  .به مرحله بعدي بروید خیر

3 
 .نمائیدپشت آمپر را بازرسی  •
  .)ر مراجعه نمائیددر پشت آمپ DTCبازرسی  03D-1-09به صفحه ( 
  آیا نمایشگر عادي عمل می کند؟ •

  .بروید7به مرحله  بله
  .به مرحله بعدي بروید خیر

4 

  .قرار دهید OFFرا درحالت بسته  سوئیچ استارت •
سولفات گرفتگی ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و 

  .بازرسی نمائید
  آیا ترمینال ها سالم هستند؟

  .به مرحله بعدي بروید بله
  .نمائیدترمینال را تعمیر یا تعویض  خیر

5 

  .قرار دهید OFFرا درحالت بسته سوئیچ استارت  •
ترمینال هاي زیر در سیم کشی بین شناور داخل باك بنزین و پشت  •

  .بازرسی نمائیدآمپر را براي وجود ارتباط 
  Eو ترمینال  2Tترمینال 
 Aو ترمینال  2Rترمینال 

  آیا اتصال برقرار است ؟

  .به مرحله بعدي بروید بله
سیم کشی بین پشت آمپر و شناور باك بنزین را تعمیر  خیر

  .یا تعویض نمائید

6 

  قرار دهید OFFرا درحالت بسته سوئیچ استارت  •
  نمائیدپشت آمپر را جدا  •
  نمائیدکانکتور پشت آمپر را جدا  •
  سیم کشی هاي زیر را براي قطعی بازرسی نمائید •

  و بدنه 2Rترمینال 
  آیا اتصال برقراراست ؟ •

  

سیم کشی بین پشت آمپر و بدنه را تعمیر و تعویض  بله
  .نمائید

  .نمائیدرا تعویض  پشت آمپر خیر
  )نمائیدمراجعه  پشت آمپرباز و بست  03D-1-09به (

7 

  قرار دهید OFFرا درحالت بسته سوئیچ استارت  •
را براي خرابی و سولفات  ترمینال هاي کانکتور شناور داخل باك •

  .گرفتگی بازرسی نمائید
  آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله
  .نمائیدترمینال را تعمیر یا تعویض  خیر

8 
  قرار دهید OFFرا درحالت بسته سوئیچ استارت  •
  است؟ شدهآیا شناور داخل باك درست نصب  •

  .شناور داخل باك را بازرسی نمائید بله
  .شناور داخل باك را درست نصب نمائید خیر
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09-03D-4 

  ]پشت آمپر[همه آمپر ها و درجه ها کار نمی کنند  – 2عیب یابی شماره 
  همه آمپر ها و درجه ها کار نمی کنند –  2

علل 
  احتمالی

  آمپرخرابی پشت  •
 خرابی کانکتور یا ترمینال  •
  خرابی فیوز •
  (IG1)قطعی یا اتصالی در سیم کشی تغذیه  •
  قطعی یا اتصالی در سیم کشی منفی بدنه •

  روش عیب یابی
  اقدام  بازرسی  مرحله

1  

  .قرار دهید ONخودرو را در حالت باز سوئیچ استارت  •
 :موارد زیر را بررسی نمائید 
 مسافت سنج روشن می شود؟/آیا روشنایی کیلومتر سنج  -  
 آیا آمپر سوخت کار می کند؟ -  
  روشن می شود؟ MILآیا  -  

  ) است نرمالسیستم . (رفع عیب به اتمام رسید  بله
  .به مرحله بعدي بروید  خیر

2 

 .را بازرسی نمائید METERفیوز  •
  آیا فیوز سالم است؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله
  .نمائیدفیوز را تعویض  خیر

اگر فیوز ذوب شده باشد، سیم کشی را براي اتصالی به بدنه  •
بازسی نمائید و بعد از تعمیر و یا تعویض سیم کشی ، فیوز را 

  .نصب نمائید

3 
• DTC  را  پشت آمپرمربوط به سیستم عیب یابی هوشمند

 .نمائیدبازرسی 
  در حافظه ضبط شده است؟ DTCآیا هر گونه  •

  .ضبط شده درروند عیب یابی را اجرا نمائید DTC بله
  ]پشت آمپر[ DTCمراجعه به جدول 

  .به مرحله بعدي بروید خیر

4 

  .قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
  .نمائیدپشت آمپر را جدا  •
  .نمائیدکانکتور پشت آمپر را جدا  •

کانکتور سمت سیم کشی پشت آمپر را  2Sولتاژ روي ترمینال 
  .بازرسی نمائید

  .قرار دهید ONباز  کلید اصلی رادرحالت •
  مقدار ولتاژ با ولتاژ باتري برابر است؟آیا  •

  

  .به مرحله بعدي بروید بله
درصورت عدم اتصال تغذیه اصلی دسته سیم را تعویض یا تعمیر  خیر

  .نمائید

5 

 .نمائیدکانکتور پشت آمپر را جدا  •
کانکتور سمت سیم کشی پشت آمپر و  2Aترمینال  ارتباط بین

 .را بازرسی نمائید بدنه
  ؟اتصال برقرار استآیا  •

  .به مرحله بعدي بروید بله
  :در صورت وجود موارد زیر تعمیر یا تعویض نمائید خیر

کانکتور سمت سیم کشی پشت  2Aترمینال  ارتباط بین •
  .آمپر و بدنه قطع شده باشد

  ضعیف بدون اتصال بدنه یا قطع شدن آن •

6 

 .قرار دهید OFF خاموشرا درحالت سوئیچ استارت  •
ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و سولفات  •

  .گرفتگی بازرسی نمائید
  آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

  .نمائیدپشت آمپر را تعویض  بله
  .نمائیدترمینال ها را تعمیر یا تعویض  خیر
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 

09-03D-5 

  ]پشت آمپر[روشن می شود  ABSچراغ اخطار  – 3عیب یابی شماره 
  روشن می شود ABSچراغ اخطار   3

علل 
  احتمالی

 ABS HU/CMخرابی  •
• DTC  ذخیره شده ازABS HU/CM 
 DSC HU/CMخرابی  •
• DTC  ذخیره شده ازDSC HU/CM 
 خرابی پشت آمپر •
 خرابی کانکتور یا ترمینال •
 و بدنه CAN-H,CAN-Lاتصالی در سیم کشی بین  •
 CAN CAN-H,CAN-Lقطعی در سیم کشی  •
  CAN CAN-H,CAN-Lاتصالی نسبت به همدیگر در سیم کشی  •
  روش عیب یابی

  اقدام  بازرسی  مرحله
 .موتور را روشن نمائید •  1

  خاموش می شود؟ ABSآیا چراغ اخطار  •
  ) است نرمالسیستم . (رفع عیب به اتمام رسید  بله
  .بعدي برویدبه مرحله   خیر

2 

پشت آمپر را  M-MDS DTCبا استفاده از  •
  .نمائیدبازبینی 

در پشت آمپر  DTCبازرسی  02D-09به صفحه (
  .)مراجعه نمائید

  وجود دارد؟ DTCآیا  •

  :وجود نداردDTC U 0415:92یا  DTC U0415:68اگر  بله
  .مورد استفاده در عیب یابی هوشمند مراجعه شود DTCبه 

  ]پشت آمپر[ DTCمراجعه به جدول 
  :وجود داردDTC U 0415:92یا  DTC U0415:68اگر 
  .مراجعه شود DSC HU/CMیا  ABS HU/CMمربوط به  DTCبه 

  .مراجعه شود )ABS(عیب یابی هوشمند  02A-04مراجعه به 
  .مراجعه شود )DSC(عیب یابی هوشمند  02B-04مراجعه به 

  .به مرحله بعدي بروید خیر

3 

در فعال کننده مدهاي فرمان پشت آمپر  M-MDSبا استفاده از  •
WL+IL چراغ اخطارABS 02-09به . (را خاموش نمائیدD  جدول

 )مراجعه شود]پشت آمپر[فعال سازي مدهاي فرمان 
در حین فعال شدن مدهاي فرمان خاموش  ABSآیا چراغ اخطار  •

  می شود؟

  .به مرحله بعدي بروید بله
 .نمائیدآمپر را تعویض  پشت خیر

  )نمائیدمراجعه  پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (

4 

  .کابل منفی باطري را جدا نمائید •
را اندازه گیري  DLC-2مربوط به  F,Eمقاومت بین ترمینال هاي  •

  نمائید
  اهم است ؟ 60آیا این مقاومت کمتر از  •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 .بروید 6به مرحله  خیر

  

5 
را براي اتصالی به تغذیه و یا  DLC-2مربوط به  F,Eترمینال هاي  •

  .بدنه بازرسی نمائید
  آیا خرابی وجود دارد؟ •

را بازرسی  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
  .نمائید و قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید

  .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

6 

 قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و سولفات گرفتگی  •

 .بازرسی نمائید
  آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 .ترمینال را تعمیر یا تعویض نمائید خیر

  

7 

 .کابل منفی باطري را جدا نمائید
در پشت آمپر را اندازه گیري  2Dو  2Bمقاومت بین ترمینال هاي  •

 نمائید
 اهم است ؟ 126-114آیا مقاومت  •

  

را بازرسی  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
  .نمائید و قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید

 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 
 

09-03D-6 

  ]پشت آمپر[روشن می شود  MIL –4عیب یابی شماره 
4  MIL روشن می شود  

علل 
  احتمالی

 PCMخرابی  •
• DTC  ذخیره شده ازPCM 
 خرابی پشت آمپر •
 خرابی کانکتور یا ترمینال •
 و بدنه CAN-H,CAN-Lاتصالی در سیم کشی بین  •
  CAN CAN-H,CAN-Lقطعی در سیم کشی  •
  CAN CAN-H,CAN-Lاتصالی نسبت به همدیگر در سیم کشی  •

  عیب یابیروش 
  اقدام  بازرسی  مرحله

 .موتور را روشن نمائید •  1
  خاموش می شود؟MILآیا  •

  )است نرمالسیستم . (رفع عیب به اتمام رسید  بله
  .به مرحله بعدي بروید  خیر

2 

پشت  M-MDS DTCبا استفاده از  •
  .آمپر را بازبینی نمائید

در پشت  DTCبازرسی  02D-09به صفحه (
  .)آمپر مراجعه نمائید

  وجود دارد؟ DTCآیا  •

 بله

  :وجود نداردDTC U 0401:92یا  DTC U0401:68اگر 
  .مورد استفاده در عیب یابی هوشمند مراجعه شود DTCبه 

  ]پشت آمپر[ DTCمراجعه به جدول 
  :وجود داردDTC U 0401:92یا  DTC U0401:68اگر 

DTC مربوط به PCM  شودبازرسی.  
  .مراجعه شودعیب یابی هوشمند تست  02B-6-01به 

  .به مرحله بعدي بروید خیر

3 

در فعال کننده مدهاي فرمان پشت  M-MDSبا استفاده از  •
جدول  02D-27-09به . (را خاموش نمائید WL+IL MILآمپر 

 )مراجعه شود]پشت آمپر[فعال سازي مدهاي فرمان 
  در حین فعال شدن مدهاي فرمان خاموش می شود؟ MILآیا  •

  .برویدبه مرحله بعدي  بله

 خیر
 .پشت آمپر را تعویض نمائید

  )مراجعه نمائید پشت آمپر باز و بست 5-22-09به (

4 

  .کابل منفی باطري را جدا نمائید •
را اندازه  DLC-2مربوط به  F,Eمقاومت بین ترمینال هاي  •

  گیري نمائید
  اهم است ؟ 60آیا این مقاومت کمتر از  •

  .به مرحله بعدي بروید بله

 .بروید 6مرحله به  خیر
  

5 
را براي اتصالی به تغذیه  DLC-2مربوط به  F,Eترمینال هاي  •

  .و یا بدنه بازرسی نمائید
  آیا خرابی وجود دارد؟ •

 بله
را بازرسی  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم 

  .نمائید و قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید
  .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

6 

 قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و سولفات گرفتگی  •

 .بازرسی نمائید
  آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله

 خیر
 .ترمینال را تعمیر یا تعویض نمائید

  

7 

 .کابل منفی باطري را جدا نمائید
در پشت آمپر را اندازه  2Dو  2Bمقاومت بین ترمینال هاي  •

 گیري نمائید
 اهم است ؟ 126-114آیا مقاومت  •

  

 بله
را بازرسی  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم 

  .نمائید و قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید

 خیر
  .پشت آمپر را تعویض نمائید

 )راجعه نمائیدم پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 

09-03D-7 

  ]پشت آمپر[چراغ اخطار سیستم ترمز روشن می شود  –5عیب یابی شماره 
  چراغ اخطار سیستم ترمز روشن می شود   5

علل 
  احتمالی

 ABS HU/CMخرابی  •
 DSC HU/CMخرابی  •
 پائین بودن سطح روغن ترمز •
 خرابی حسگر سطح روغن ترمز •
 ترمز دستی سوئیچخرابی  •
 و حسگر سطح روغن ترمز BCMدر  1Nاتصال بدنه در دسته سیم بین ترمینال  •
 و کلید ترمز دستی BCMدر  2Qاتصال بدنه در دسته سیم بین ترمینال  •
 خرابی پشت آمپر •
 خرابی کانکتور یا ترمینال •
 و بدنه CAN-H,CAN-Lاتصالی در سیم کشی بین  •
  CAN CAN-H,CAN-Lقطعی در سیم کشی  •
  CAN CAN-H,CAN-Lاتصالی نسبت به همدیگر در سیم کشی  •
  روش عیب یابی

  اقدام  بازرسی  مرحله

1  
 تور را روشن نمائیدمو •
 ترمز دستی را آزاد کنید •
  می شود؟چراغ اخطار ترمز دستی خاموش آیا  •

  ) سیستم عادي است. (رفع عیب به اتمام رسید  بله
  .به مرحله بعدي بروید  خیر

  .روغن ترمز را اضافه کنید بله  ترمز نیاز به اضافه شدن دارد ؟آیا روغن  • 2
  .به مرحله بعدي بروید خیر

3 

پشت آمپر را بازبینی  M-MDS DTCبا استفاده از  •
 .نمائید

در پشت آمپر مراجعه  DTCبازرسی  02D-09به صفحه (
  .)نمائید

  وجود دارد؟ DTCآیا  •

 :وجود نداردDTC U 0415:92یا  DTC U0415:68اگر  بله
  .مورد استفاده در عیب یابی هوشمند مراجعه شود DTCبه 

  ]پشت آمپر[ DTCمراجعه به جدول 
  :وجود داردDTC U 0415:92یا  DTC U0415:68اگر 
 DSC HU/CMیا  ABS HU/CMمربوط به  DTCبه 

  .مراجعه شود
  )ABS(عیب یابی هوشمند  02A-04مراجعه به 
  )DSC(عیب یابی هوشمند  02B-04مراجعه به 

  .به مرحله بعدي بروید خیر  

4 

 :موارد زیر را بازرسی کنید •
 سنسور سطح روغن ترمز -
  کلید ترمز دستی -
 و حسگر سطح روغن ترمز BCMدر  1Nدسته سیم بین ترمینال  -
 و کلید ترمز دستی BCMدر  2Qدسته سیم بین ترمینال  -

  آیا هرگونه خرابی وجود دارد؟ •

معیوب را تعمیر یا تعویض قطعات  بله
  .نمائید

 .به مرحله بعدي بروید خیر
  

5 

 WL+ILدر فعال کننده مدهاي فرمان پشت آمپر  M-MDSبا استفاده از  •
جدول فعال سازي مدهاي  02D-09به (چراغ اخطار سیستم ترمز را خاموش نمائید 

 )مراجعه شود]پشت آمپر[فرمان 
فعال شدن مدهاي فرمان خاموش می آیا چراغ اخطار سیستم ترمز در حین  •

  شود؟

  .به مرحله بعدي بروید بله
  .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

 پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (
  )مراجعه نمائید

6 
 کابل منفی باطري را جدا نمائید •
 را اندازه گیري نمائید DLC-2مربوط به  F,Eمقاومت بین ترمینال هاي  •
  اهم است ؟ 60از آیا این مقاومت کمتر  •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 .بروید 8به مرحله  خیر

  

7 

 .کابل منفی باطري را جدا نمائید •
را براي اتصالی به تغذیه و یا بدنه بازرسی  DLC-2مربوط به  F,Eترمینال هاي  •

 نمائید
  آیا خرابی وجود دارد؟ •

سیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
CAN  را بازرسی نمائید و قطعه خراب

  .را تعمیر و یا تعویض نمائید
  .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

8 

  قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و سولفات گرفتگی بازرسی  •

 .نمائید
 آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

  .برویدبه مرحله بعدي  بله
 

 .ترمینال را تعمیر یا تعویض نمائید خیر
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 
 

09-03D-8 

9 

  .کابل منفی باطري را جدا نمائید
در پشت آمپر را اندازه  2Dو  2Bمقاومت بین ترمینال هاي  •

 گیري نمائید
 اهم است ؟ 126-114آیا مقاومت  •

 

را بازرسی نمائید  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
 .و قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید

  .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر
  )مراجعه نمائید پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (

 ]پشت آمپر[روشنایی پشت آمپر روشن نمی شود  –6عیب یابی شماره 
 روشنایی پشت آمپر روشن نمی شود 6

 علل احتمالی

 خرابی پشت آمپر •
 خرابی کانکتور یا ترمینال •
 خرابی فیوز •

  روش عیب یابی
  اقدام  بازرسی  مرحله

1  
 قرار دهید ONرا در حالت باز  سوئیچ استارت •
 قرار دهید TNSکلید چراغ را درحالت  •
  آیا روشنایی پشت آمپر روشن می شود؟ •

  ) سیستم عادي است. (رفع عیب به اتمام رسید  بله
  .به مرحله بعدي بروید  خیر

2 
آیا عدم روشن شدن به سرتاسر پشت آمپر مربوط می  •

  شود؟
  .به مرحله بعدي بروید بله
 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

  )مراجعه نمائید پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (

3 

 را بازرسی نمائید ILLUMIو  ROOMفیوز هاي  •
  آیا فیوز ها سالم هستند؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 .را تعویض نمائید فیوز خیر

اگر فیوز ذوب شده باشد، سیم کشی را براي اتصالی به بدنه  •
بازسی نمائید و بعد از تعمیر و یا تعویض سیم کشی ، فیوز را نصب 

  .نمائید

4 

 قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و  •

 .نمائیدسولفات گرفتگی بازرسی 
  آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

 .پشت آمپر را تعویض نمائید بله
  )مراجعه نمائید پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (

  :ضعیف می باشداگر ضعیف بودن اتصال کانکتور پشت آمپر  خیر
  .کانکتور پشت آمپر را بطور مطمئن متصل نمائید •

به ( :است  کانکتور سمت پشت آمپراگر خرابی در قسمت روکش 
  )مراجعه نمائید پشت آمپرباز و بست  09-22-5

  :اگر خرابی در قسمت کانکتور سمت خودرو وجود دارد
 .قسمت معیوب را تعمیر یا تعویض کنید •
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 

09-03D-9 

 ]پشت آمپر[ کار نمی کندسرعت سنج  –7عیب یابی شماره 

 سرعت سنج اشتباه سرعت را نشان می دهد 7

 علل احتمالی

  ABS HU/CMخرابی  •
 DSC HU/CMخرابی  •
 PCMخرابی  •
 خرابی پشت آمپر •
 خرابی کانکتور یا ترمینال •
 و بدنه CAN-H,CAN-Lاتصالی در سیم کشی بین  •
 CAN CAN-H,CAN-Lقطعی در سیم کشی  •
 CAN CAN-H,CAN-Lاتصالی نسبت به همدیگر در سیم کشی  •

  روش عیب یابی
 اقدام بازرسی مرحله

1 
  نماییدو رانندگی موتور را روشن نمائید  •
  آیا عقربه سرعت سنج به آرامی حرکت می کند؟ -
 آیا عقربه سرعت سنج سرعت را صحیح نشان می دهد؟ -

 ) سیستم عادي است. (رفع عیب به اتمام رسید بله
 .به مرحله بعدي بروید خیر

2 

مربوط به پشت آمپر ،  M-MDS DTCبا استفاده از  •
PCM  ،ABS CM/DSC CM را دوباره باز خوانی کنید. 

  )تست عیب یابی هوشمند مراجعه نمائید 02B-6-01به (
  )مراجعه نمائید [ABS]عیب یابی هوشمند 02A-2-04به (
  )مراجعه نمائید [DSC]عیب یابی هوشمند 02B-2-04به (
  وجود دارد؟ DTCآیا  •

 .مورد استفاده در عیب یابی هوشمند مراجعه شود DTCبه  بله
  .مراجعه شود ]پشت آمپر[ DTC 09-02D-5به جدول 
  .مراجعه شود DTC 09-02D-12به جدول 

  .مراجعه شود) ABS(عیب یابی هوشمند  02A-04به 
 .مراجعه شود) DSC(عیب یابی هوشمند  02B-04به 

 .به مرحله بعدي بروید خیر

3 

 SPDMTRقسمت شبیه ساز  M-MDSبا استفاده از  •
  .بازبینی نمائید سرعت سنج را، حرکت عقربه پشت آمپر در
آیا مطابق عملگر شبیه ساز عقربه سرعت سنج حر کت  •

 می نماید؟

 .به مرحله بعدي بروید بله
 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

  )مراجعه نمائید پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (
 

4 

 .موارد زیر را مشاهده نمائیدM-MDSبا استفاده از  •
  توجه 
جهت جلوگیري از تصادف این کار در حین حرکت خودرو  •

 M-MDSیکی راننده بوده و دیگري با .( با دو نفر انجام شود 
  )کار کند

-Mخودرو را حرکت داده و مقادیر نشان داده شده در  •
MDS را با نشانگر سرعت مقایسه نمائید.  

را با نشانگر سرعت  M-MDSآیا مقادیر نشان داده شده در   •
  خودرو مطابقت دارد؟

 .به مرحله بعدي بروید بله
چگونگی نصب و دسته سیم مربوطه و سنسور هاي روي چرخ  خیر

  .را بازدید نمائید ABSسیستم 
مراجعه )جابجایی / نصب ( ABSسنسور هاي جلو  7-15-04به 
  .شود
جابجایی / نصب ( ABSسنسور هاي عقب  8-15-04به 

  .شودمراجعه )
  
 

5 

 کابل منفی باطري را جدا نمائید •
را  DLC-2مربوط به  F,Eمقاومت بین ترمینال هاي  •

  .اندازه گیري نمائید
 اهم است ؟ 60آیا این مقاومت کمتر از  •

 .به مرحله بعدي بروید بله
 .بروید 7به مرحله  خیر

6 

 .کابل منفی باطري را جدا نمائید •
را براي اتصالی به  DLC-2مربوط به  F,Eترمینال هاي  •

  .تغذیه و یا بدنه بازرسی نمائید
 آیا خرابی وجود دارد؟ •

را بازرسی نمائید و  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
 .قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید

 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 
 

09-03D-10 

7 

  قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و سولفات گرفتگی  ترمینال هاي •

  .بازرسی نمائید
 آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 

 .ترمینال را تعمیر یا تعویض نمائید خیر

8 

  .کابل منفی باطري را جدا نمائید
در پشت آمپر را اندازه گیري  2Dو  2Bمقاومت بین ترمینال هاي  •

  نمائید
 اهم است ؟ 126-114آیا مقاومت  •

 

را  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
بازرسی نمائید و قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض 

 .نمائید
  .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

مراجعه  پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (
  )نمائید

 

 ]آمپر پشت[. موتور کار نمی کنددور سنج  –8عیب یابی شماره 
 .دور سنج موتور اشتباه دور را نشان می دهد 8

 علل احتمالی

 PCMخرابی  •
 خرابی پشت آمپر •
 خرابی کانکتور یا ترمینال •
 و بدنه CAN-H,CAN-Lاتصالی در سیم کشی بین  •
  CAN CAN-H,CAN-Lقطعی در سیم کشی  •
 CAN CAN-H,CAN-Lاتصالی نسبت به همدیگر در سیم کشی  •

  روش عیب یابی
 اقدام بازرسی مرحله

1 
  موتور را روشن نمائید  •

  سنج به آرامی حرکت می کند؟ دورآیا عقربه  -
 را صحیح نشان می دهد؟ موتور دورسنج  دورآیا عقربه  -

 ) سیستم عادي است. (رفع عیب به اتمام رسید بله
 .به مرحله بعدي بروید خیر

2 

خوانی را دوباره باز  PCMمربوط به  M-MDS DTCبا استفاده از  •
 .کنید

  )تست عیب یابی هوشمند مراجعه نمائید 02B-6-01به (
  وجود دارد؟ DTCآیا  •

مورد استفاده در عیب یابی هوشمند  DTCبه  بله
 .مراجعه شود

 .مراجعه شود DTC 09-02D-12به جدول 
 .به مرحله بعدي بروید خیر

3 

 TACHOMTRقسمت شبیه ساز  M-MDSبا استفاده از  •
  .بازبینی نمائید سنج را دوردرپشت آمپر ، حرکت عقربه 

 سنج حر کت می نماید؟ دورآیا مطابق عملگر شبیه ساز عقربه  •

 .به مرحله بعدي بروید بله
 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

  )مراجعه نمائید پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (
 

4 

  نمائیدموارد زیر را مشاهده M-MDSبا استفاده از  •
را با  M-MDSو مقادیر نشان داده شده در  موتور را روشن نموده •

  .مقایسه نمائید دورنشانگر 
 دور موتوررا با نشانگر  M-MDSآیا مقادیر نشان داده شده در   •

  مطابقت دارد؟

 .به مرحله بعدي بروید بله
 CKPچگونگی نصب و دسته سیم مربوطه و سنسور  خیر

  .را بازدید نمائید
میل لنگ سنسور  بازدید موقعیت40B-31-01به (

 ).مراجعه شود
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 

09-03D-11 

5 

 کابل منفی باطري را جدا نمائید •
را  DLC-2مربوط به  F,Eمقاومت بین ترمینال هاي  •

  اندازه گیري نمائید
 اهم است ؟ 60آیا این مقاومت کمتر از  •

 .به مرحله بعدي بروید بله
 .بروید 7به مرحله  خیر

6 

 .را جدا نمائید کابل منفی باطري •
را براي اتصالی به  DLC-2مربوط به  F,Eترمینال هاي  •

  تغذیه و یا بدنه بازرسی نمائید
 آیا خرابی وجود دارد؟ •

را بازرسی نمائید و  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
 .قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید

 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر
 

7 

  قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و سولفات  •

  .گرفتگی بازرسی نمائید
 آیا ترمینال ها سالم هستند؟ •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 

 .ترمینال را تعمیر یا تعویض نمائید خیر

8 

  .کابل منفی باطري را جدا نمائید
در پشت آمپر را  2Dو  2Bمقاومت بین ترمینال هاي  •

  اندازه گیري نمائید
 اهم است ؟ 126-114آیا مقاومت  •
 

را بازرسی نمائید و  CANسیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
 .قطعه خراب را تعمیر و یا تعویض نمائید

  .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر
  )مراجعه نمائید پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (
 

 ]پشت آمپر[یا به صورت مداوم چشمک می زند  پائین بودن دماي آب روشن و اخطار/دهنده باال بودن  هشدارچراغ  –9عیب یابی شماره 
 .یا به صورت مداوم چشمک می زند پائین بودن دماي آب روشن/ چراغ اخطار دهنده باال بودن  9

 علل احتمالی

 PCMخرابی  •
 آمپرخرابی پشت  •
 خرابی کانکتور یا ترمینال •
 و بدنه CAN-H,CAN-Lاتصالی در سیم کشی بین  •
  CAN CAN-H,CAN-Lقطعی در سیم کشی  •
 CAN CAN-H,CAN-Lاتصالی نسبت به همدیگر در سیم کشی  •

  روش عیب یابی
 اقدام بازرسی مرحله

1 
 .مربوط به پشت آمپر را دوباره باز خوانی کنید DTC کد عیب M-MDSبا استفاده از  •
 )، مراجعه نمائید)بازدید پشت آمپر( 02D-5-09به (
 وجود دارد؟ DTCآیا  -

. رفع عیب به اتمام رسید بله
 ) سیستم عادي است(

 .به مرحله بعدي بروید خیر

2 

 .اجازه دهید موتور سرد شود •
 .قرار دهید ONکلید اصلی را درحالت باز •
 .وضعیت روشن بودن چراغ اخطار باالرفتن دماي آب را بررسی کنید •
، چراغ اخطار باال بودن دماي آب  ON روشن آیا پس از قرار گیري کلید اصلی در حالت  •

  ثانیه چشمک می زند؟ 30-3روشن شده یا به مدت 

 .به مرحله بعدي بروید بله
 .بروید 4به مرحله  خیر

3 

  را مشاهده نمائید M-MDS ،ECT PCM PIDبا استفاده از  •
  نشان داده شده با مقادیر زیر مطابقت می نماید؟ ECT PCM PIDآیا مقادیر •
  درجه سانتیگراد ، چراغ اخطار باالرفتن دماي آب چشمک می زند120باالتر از  -
  درجه سانتیگراد ، چراغ اخطار باالرفتن دماي آب روشن است125باالتر از  -

 .برویدبه مرحله بعدي  بله
  .بروید 5به مرحله  خیر
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 ]پشت آمپر[عیب یابی هوشمند 
 

09-03D-12 

4 

 موتور را روشن نمائید •
 را مشاهده نمائید M-MDS ،ECT PCM PIDبا استفاده از  •
درجه سانتیگراد را نشان میدهد وضعیت  55دماي باالتر از  ECTدر زمانی که  •

  دماي آب موتور را بررسی نمائیدپائین بودن نشانگر چراغ 
 بودن دماي آب موتور روشن است ؟آیا چراغ نشانگر پائین  •

 .به مرحله بعدي بروید بله
سیستم عادي . (رفع عیب به اتمام رسید خیر

 ) است

5 
 .به مرحله بعدي بروید بله آیا سرعت سنج و دورمتر صحیح نشان می دهند؟ •

 .بروید 7به مرحله  خیر

6 

چراغ / آب موتورهر دور چراغ نشانگر پائین بودن دماي  M-MDSبا استفاده از   •
 نشانگرباال بودن دماي آب موتور را روشن و خاموش نمائید

  )مراجعه شود]پشت آمپر[جدول فعال سازي مدهاي فرمان  02D-09به (
چراغ نشانگرباال بودن دماي / آیا هر دور چراغ نشانگر پائین بودن دماي آب موتور  •

 د؟روشن و خاموش می شون M-MDSآب موتور مطابق مدهاي فرمان 

  .را بازدید نمائید ECTسنسور  بله
بازرسی سنسور دماي  40B-23-01به (

 )مراجعه شود (ECT)آب موتور 
 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

 پشت آمپرباز و بست  5-22-09به (
 )مراجعه نمائید

7 
  کابل منفی باطري را جدا نمائید •
 را اندازه گیري نمائید DLC-2مربوط به  F,Eمقاومت بین ترمینال هاي  •

 اهم است ؟ 60آیا این مقاومت کمتر از 

 .به مرحله بعدي بروید بله
 .بروید 9به مرحله  بله

 

8 

  .کابل منفی باطري را جدا نمائید •
را براي اتصالی به تغذیه و یا بدنه بازرسی  DLC-2مربوط به  F,Eترمینال هاي  •

  نمائید
 آیا خرابی وجود دارد؟ •
 

سیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
CAN  را بازرسی نمائید و قطعه خراب

 .را تعمیر و یا تعویض نمائید
 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر

9 
  قرار دهید OFFکلید اصلی را درحالت بسته  •
  .ترمینال هاي کانکتور پشت آمپر را براي خرابی و سولفات گرفتگی بازرسی نمائید •
 سالم هستند؟آیا ترمینال ها  •

  .به مرحله بعدي بروید بله
 

 .ترمینال را تعمیر یا تعویض نمائید خیر

10 

  .کابل منفی باطري را جدا نمائید
  در پشت آمپر را اندازه گیري نمائید 2Dو  2Bمقاومت بین ترمینال هاي  •
  اهم است ؟ 126-114آیا مقاومت  •

 

سیم کشی و مدول مربوط به سیستم  بله
CAN  را بازرسی نمائید و قطعه خراب

 .را تعمیر و یا تعویض نمائید
 .پشت آمپر را تعویض نمائید خیر
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