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عيب يابي – فهرست 
فهرست الفبائي و عددي كدهاي عيوب 

فهرست الفبائي كدهاي عيوب
ـ : غير قابل اجرا × : قابل اجرا   

بخش مرجع (DTC) كد عيب  -IIنوشته به نمايش در آمده در روي صفحه كانسالت

-IIكانسالت كامپيوتر*1  

EC ـــ ــــــ عدم امكان استفاده از كامپيوتر

EC P0340 0340 سنسور موقعيت ميل سوپاپ )مدار(

EC P0115 0115 سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده / مدار

EC P1336 1336 سنسور موقعيت ميل لنگ )دندانه(

EC P0335 0335 سنسور موقعيت ميل لنگ )مدار(
EC P1335 1335 سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( / مدار
EC P0605 0605 كامپيوتر
EC P1217 1217 گرم كردن موتور 

EC P0130 0130  (B1) سنسور حرارتي اكسيژن
EC P0150 0150 (B2) سنسور حرارتي اكسيژن
EC P1320 1320 سيگنال جرقه – اوليه 
EC P0325 0325 B1 سنسور ضربه داخلي موتور / مدار
EC P0100 0100 سنسور مقدار هواي ورودي به موتور/ مدار
EC P1610-P1615 1615 – 1610 ايراد سيستم ضد سرقت نيسان 

ـــ P0000 0000
هيچگونه كد عيبي كشف نمي شود. 

آزمايش هاي بيشتر ممكن است مورد نياز باشد. 

EC كد عيبي وجود ندارد *2 چشمك زدن
هيچگونه كد عيبي كشف نمي شود. 

آزمايش هاي بيشتر ممكن است مورد نياز باشد. 
EC P0120 0120 سنسور موقعيت دريچه گاز / مدار 

توجه:
در مورد مدلهاي A33 »-B1« حاكي از خورجين 1 و »-B2« حاكي از خورجين 2 مي باشد. 

*1: در آزمايش عيب يابي حالت )مد( II )نتايج عيب يابي هوشمند(
*2: در هنگام كار موتور 
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فهرست عددي كدهاي عيوب  
- : غير قابل اجرا ×: قابل اجرا  

صفحه مرجع
-IIنوشته بنمايش در آمده در روي صفحه كانسالت كدهاي عيوب 

-IIكانسالت كامپيوتر *1 

EC ـــ ــــــ

EC
هيچگونه كد عيبي كشف نمي شود
آزمايش هاي بيشتر ممكن است 

مورد نياز باشد.  كد عيبي وجود ندارد *2 چشمك زدن 

ـــــ
هيچگونه كد عيبي كشف نمي شود. 

آزمايش هاي بيشتر ممكن است 
مورد نياز باشد. 

P0000 0000

EC سنسور مقدار هواي ورودي به موتور/ مدار P0100 0100

EC سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده / مدار P0115 0115

EC سنسور موقعيت دريچه گاز / مدار  P0120 0120

EC (B1) سنسور حرارتي اكسيژن P0130 0130

EC (B2) سنسور حرارتي اكسيژن P0150 0150

EC B1 – سنسور ضربه داخل موتور/ مدار P0325 0325

EC سنسور موقعيت ميل لنگ )مدار( P0335 0335

EC سنسور موقعيت ميل سوپاپ/ مدار P0340 0340

EC كامپيوتر P0605 0605

EC گرم كردن موتور P1217 1217

EC سيگنال جرقه – اوليه  P1320 1320

EC سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( / مدار P1335 1335

EC سنسور موقعيت ميل لنگ )دندانه( P1336 1336

EL ايراد سيستم ضد سرقت نيسان  P1610-P1615 1610-1615
توجه:

در مورد مدلهاي A33 »-B1« حاكي از خورجين 1 و »-B2« حاكي از خورجين 2 مي باشد. 
*1: در آزمايش عيب يابي حالت )مد( II )نتايج عيب يابي هوشمند(

*2: در هنگام كار موتور 
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نقشه تصويري مدار 
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نقشه تصويري سيستم 
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شرح سيستم عيب يابي هوشمند
مقدمه 

كامپيوتر داراي سيستم عيب ياب هوشمندي است كه عيوب مربوط به سنسورها و عمل كننده هاي موتور را كشف مي كند. كامپيوتر همچنين اطالعات مختلف عيب 
يابي مربوط به گازهاي خروجي را ضبط مي كند. 

(DTC) كد عيب يابي هوشمند

مجموعه اطالعات ثابت

كد عيب يابي هوشمند سفر اول )كد عيب يابي DTC سفر اول(

مجموعه اطالعات ثابت سفر اول 

اطالعات باال را مي توان با استفاده از روش هاي ذكر شده در جدول زير كنترل نمود. 
-: غير قابل انجام  ×: قابل انجام  

مجموعه اطالعات ثابت 
سفر اول مجموعه اطالعات ثابت  كد عيب يابي هوشمند سفراول 

DTC
كد عيب يابي هوشمند 

DTC

× × × × -II كانسالت

ــ ــ ×2* × (ECM) 1* كامپيوتر

*1: در حالت عيب يابي هوشمند II )نتايج عيب يابي هوشمند( ، كد عيب يابي )سفر اول( DTC بوسيله چراغ اعالم عيب MIL با شماره چهار رقمي نمايش داده 
خواهد شد. 

*2: هنگاميكه كد عيب يابي هوشمند DTC و كد عيب يابي سفر اول در صفحه نمايشگر بطور همزمان بنمايش در آيد، تشخيص آنها از يكديگر مشكل است
يك نمونه از نمايش دستگاه كانسالت II- براي كد عيب DTC و كد عيب DTC سفر اول در زير نشان داده شده است. كد عيب DTC يا كد عيب DTC سفر 
اول از يك ايراد در حالت نتايج عيب يابي هوشمند در دستگاه كانسالتII- نمايش داده شده است. اطالعات زمان (TIME) بيانگر تعداد دفعاتي است كه با خودرو 

پس از كشف آخرين عيب رانندگي شده است. 
اگر كد عيب DTC در زمان وقوع كشف شود، زمان )تايم( »0« خواهد بود. 

اگر كد عيب سفر اول در كامپيوتر ضبط شده باشد. زمان )تايم( »1t« خواهد بود. 
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منطق كشف سفر بار دوم 
هنگاميكه عيبي براي بار اول كشف شود، كد عيب يابي هوشمند DTC و 
كد عيب يابي سفر اولDTC و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول، در حافظه 
كامپيوتر ضبط خواهد شد. >1st trip< .اگر در حين رانندگي بار دوم عيب 
مشابهي كشف شود، كد عيب DTC و مجموعه اطالعات ثابت، در حافظه 
»منطق  در   »trip »سفر  لغت   >2ND trip< شد.  خواهد  ضبط  كامپيوتر 
حين  در  آن  در  كه  است  رانندگي  از  حالتي  بمعني  دوم«  بار  سفر  كشف 
رانندگي، عيب يابي هوشمند انجام شده است. هنگاميكه كامپيوتر به حالت 
تغيير به وضعيت موقت )به EC-540 مراجعه كنيد( تغيير حالت دهد، كد 
عيب DTC در حافظه كامپيوتر ضبط خواهد شد. هر چند در حالت سفر 

اول باشد. 

اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي
كد عيب DTC و كد عيب DTC سفر اول 

كد عيب سفر اول )كه شماره كد عيب آن مانند كد عيب DTC مي باشد(، 
مربوط به نتايج عيب يابي هوشمند انجام شده در آخرين بار به نمايش در 
خواهد آمد. اگر حافظه كامپيوتر قباًل پاك شده باشد و كد عيب سفر اول 

دوباره اتفاق نيافتد، نمايش كد عيب سفر اول بنمايش در نخواهد آمد. 
اول در حافظه  DTC سفر  اول كشف شود، كد عيب  اگر عيبي در سفر 
كامپيوتر ضبط خواهد شد. اگر عيب مشابهي در سفر دوم 2ND كشف نشود. 
)در حالتي كه الزامات رانندگي براي آن عيب رعايت شده باشد( كد عيب 
DTC سفر اول از حافظه كامپيوتر پاك خواهد شد. اگر عيب مشابهي در 
سفر دوم كشف شود هم كد عيب DTC سفر اول و هم كد عيب DTC در 
 DTC حافظه كامپيوتر ضبط خواهند شد، بعبارت ديگر هنگامي كه عيب
در حافظه كامپيوتر ضبط خواهد شد كه عيب در دو سفر پشت سرهم اتفاق 
بيافتد. اگر عيب DTC سفر اول ضبط شود و عملي غير قابل عيب يابي بين 
سفر اول و دوم انجام شود فقط كد عيب ضبط شده سفر اول همچنان باقي 
خواهد ماند. در موارد تغيير به وضعيت موقت، كد عيب در حافظه كامپيوتر 

باقي خواهد ماند حتي اگر در سفر اول باشد. 
در  خروجي  گازهاي  به  مربوط  عيب يابي  اطالعات  كردن  پاك  روشهاي 
   EC خروجي«  گازهاي  به  مربوط  عيب يابي  اطالعات  كردن  پاك  »نحوه 
شرح داده شده است. هنگاميكه كد عيب DTC )سفر اول( كشف شود، آنرا 
كنترل كرده، چاپ كرده يا يادداشت كنيد سپس كد عيب DTC )سفر اول( 
و مجموعه اطالعات ثابت را بنحو ذكر شده در مرحله II »ترتيب انجام كار« 
پاك كنيد، به EC   مراجعه كنيد. سپس »روش تائيد كد عيب DTC« يا 
»كنترل عملي كلي« را براي تكرار شدن مجدد عيب انجام دهيد. اگر عيب 

مجدداً تكرار شد، مورد نياز به تعمير دارد. 

نحوه خواندن كد عيب DTC و كد عيب DTC سفر اول
كد عيب DTC و كد عيب DTC سفر اول را مي توانيد با روش هاي زير 

بخوانيد. 
 -IIبدون دستگاه كانسالت 

كامپيوتر كد عيب DTC را با چهار رقم بوسيله روشن شدن چراغ اعالم 
هوشمند(  عيب يابي  )نتايج   II-عيب يابي آزمايش  حالت  در   MIL عيب 

نمايش مي دهد. مثال: 0100,0115,0340,1335,. و مانند آنها
 -IIبا دستگاه كانسالت  

 SELF-DIAG« حالت  در  را   DTC عيب  كد   -IIكانسالت دستگاه 
 P0100, P0115, P0340, مثال:  داد.  خواهد  نمايش   »RESULTS
P1335, و مانند آن ها )دستگاه كانسالتII- همچنين اجزا و سيستمهاي 

معيوب را نشان مي دهد(.
·  شماره كد عيب سفر اول مشابه شماره كد عيب مي باشد. 

DTC حاكي از وجود عيب مي باشد. هر چند  ·  وجود كد عيب 
كامپيوتر در حالت آزمايش عيب يابي- II )نتايج عيب يابي هوشمند( 

وقوع عيب در حال حاضر يا وقوع آن در گذشته 
دستگاه  نمي كند.  مشخص  را  معمول  وضعيت  به  آن  برگشت  و 
زير  در  شده  ذكر  بنحو  را  عيب  وضعيت  مي تواند   -II كانسالت 
شناسائي كند. بنابراين استفاده از دستگاه كانسالتII- )در صورت 

موجود بودن( توصيه مي شود. 
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مجموعه اطالعات ثابت و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول
كامپيوتر وضعيت خودرو در حال رانندگي مانند وضعيت سيستم بنزين، مقدار محاسبه شد بار الكتريكي، درجه حرارت مايع خنك كننده موتور، تصحيح كوتاه 
مدت سيستم بنزين، تصحيح بلند مدت سيستم بنزين، دور موتور، سرعت خودر، مقدار باز بودن دريچه گاز، برنامه پايه سيستم بنزين ودرجه حرارت هواي ورودي 

را در زمان كشف عيب ضبط مي كند. اطالعات ضبط شده در حافظه كامپيوتر همراه با كد عيب سفر اول را مجموعه اطالعات ثابت سفر اول مي نامند. 
   EC بنمايش در مي آيد. براي شرح به -II مجموعه اطالعات ثابت ناميده شده و در دستگاه كانسالت ، DTC اطالعات ضبط شده همراه با اطالعات كد عيب

مراجعه كنيد. 
فقط يكي از دو مجموعه اطالعات ثابت يا مجموعه اطالعات ثابت سفر اول، قابل نگهداري در كامپيوتر مي باشد. مجموعه اطالعات ثابت سفر اول همراه با كد عيب 
DTC سفر اول در كامپيوتر ضبط مي شود. حال اگر كد عيب  DTC سفر اول ديگري كشف شود، مجموعه اطالعات ثابت سفر اول نيز نو مي شود، هر چند هر 
زمان كه مجموعه اطالعات ثابت در حافظه كامپيوتر ضبط شود، مجموعه اطالعات ثابت سفر اول ديگر قابل ضبط نيست. بخاطر داشته باشيد فقط يك سري از 

مجموعه اطالعات ثابت قابل نگهداري در كامپيوتر مي باشد. 
اگر يك مجموعه اطالعات ثابت درحافظه كامپيوتر ضبط شود و مجدداً مجموعه اطالعات ثابت ديگري اتفاق بيافتد، اولين مجموعه اطالعات ثابت ضبط شده تغيير 

نيافته ودر حافظه كامپيوتر باقي خواهد ماند. 
هم مجموعه اطالعات ثابت سفر اول و هم مجموعه اطالعات ثابت )همراه با كدهاي عيب آنها( در هنگام پاك كردن حافظه كامپيوتر، پاك مي شوند. روش هاي 

پاك كردن حافظه كامپيوتر در »نحوه پاك كردن اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي« ، EC شرح داده شده است. 
نحوه پاك كردن اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي 

 -IIبا دستگاه كانسالت  DTC  نحوه پاك كردن كد عيب
اگر سوئيچ خودرو در حالت باز »ON« پس از تعميرات باقي مانده باشد، حتماً يكبار سوئيچ را ببنديد »OFF« . حداقل 10 ثانيه صبر كنيد سپس آنرا دو   .1

مرتبه باز كنيد. )با موتور خاموش(.
ENGINE«  .2« را لمس كنيد. 

SELF-DIAG RESULTS«  .3« را لمس كنيد. 
ERASE«  .4« را لمس كنيد. )كد عيب DTC در كامپيوتر پاك خواهد شد.(
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با دستگاه كانسالتII- ، اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي در كامپيوتر را مي توان با انتخاب »ERASE« در حالت )مد( 
»SELF-DIAG RESULTS« پاك نمود. 

)-IIبدون دستگاه كانسالت ( DTC نحوه پاك كردن كد عيب
اگر سوئيچ خودور در حالت باز »ON« پس از تعميرات باقي مانده باشد، حتماً يكبار سوئيچ را ببنديد.»OFF« . حداقل 10 ثانيه صبر كنيد. سپس آنرا دو   .1

مرتبه باز كنيد. »ON« )با موتور خاموش(.
حالت )مد( عيب يابي را از حالت )مد( II به حالت )مد( I با استفاده از سوكت ارتباط اطالعات تغيير دهيد )به EC( مراجعه كنيد. اطالعات عيب يابي مربوط   .2

به گازهاي خروجي در كامپيوتر را مي توان با تغيير حالت )مد( آزمايش عيب يابي پاك نمود. 
·  اگر برق باطري قطع شود، اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي پس از حدود 24 ساعت پاك خواهد شد. 

پاك كردن اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي با استفاده از دستگاه كانسالت II- راحتتر و سريعتر از تغيير حالت آزمايش عيب يابي   ·
با استفاده از سوكت ارتباط اطالعات مي باشد. 

·  اطالعات زير با پاك كردن حافظه كامپيوتر پاك خواهد شد. 
 DTC كدهاي عيب  )1

2(  كدهاي عيب سفر اول 
3(  مجموعه اطالعات ثابت 

4(  مجموعه اطالعات سفر اول
5(  اطالعات ديگر

روش هاي واقعي كار با ارائه كد عيب بعنوان مثال شرح داده شده است. حتماً توجه داشته باشيد كه نه تنها كد عيب DTC بلكه تمام اطالعات ذكر شده در باال 
نيز در زمان بكارگيري روش ها از حافظه كامپيوتر پاك مي شوند. 
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 )MIL( چراغ اعالم عيب
شرح 

چراغ اعالم عيب در صفحه نمايشگر قرار گرفته است. 
چراغ اعالم عيب هنگاميكه سوئيچ خودرو بحالت روشن ON چرخانيده   .1
شود بدون آنكه موتور روشن باشد، روشن مي شود. اين كار براي كنترل سالم 

بودن المپ چراغ مورد استفاده قرار مي گيرد. 
·   اگر چراغ اعالم عيب MIL روشن نشود به EL   ، چراغهاي هشدار يا 

EC   مراجعه كنيد. 
2.  پس از روشن شدن موتور، چراغ اعالم عيب MIL بايد خاموش باشد. 
         اگر چراغ MIL روشن باقي بماند پردازشگر (CPU) كامپيوتر ايراد 

پيدا كرده است. 
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عملكرد هاي سيستم عيب ياب هوشمند خودرو 
سيستم عيب ياب هوشمند خودرو چهار عمل زير را انجام مي دهد. 

وضعيت سوئيچ و موتور خودرو حالت )مد( عيب يابي 
اين عمل چراغ اعالم عيب MIL را از نظر آسيب ديدگي )سوختگي، 

قطع مدار و مانند آن( كنترل مي كند. 
اگر چراغ MIL روشن نشد، مدار چراغ MIL )اعالم عيب( را كنترل 

كنيد. )به EC  مراجعه كنيد(.

كنترل چراغ  سوئيچ خودرو در حالت روشن 
 ON

موتور خاموش 

I )حالت )مد

اين عمل كار عادي سيستم مي باشد. هنگاميكه پردازشگر كامپيوتر 
ايراد پيدا كند، چراغ MIL روشن خواهد شد تا راننده را از كشف 

عيب آگاه كند. 

اعالم عيب  موتور روشن 

كدهاي عيب DTC و كدهاي عيب سفر اول DTC بنمايش در آمده 
و قابل خواندن مي شوند. 

نتايج عيب يابي 
هوشمند

سوئيچ خودرو در حالت روشن 
 ON

موتور خاموش 

II )حالت )مد

اين عمل اجازه مي دهد تا نظارت سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( بر 
وضعيت مخلوط بنزين هوا )رقيق يا غليظ( خوانده شود. 

نظارت سنسور حرارتي 
اكسيژن 1 )جلو( *1

موتور روشن 

*1: مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 
 DTC چشمك زدن چراغ اعالم عيب بدون كد

اگر كامپيوتر در حالت )مد( II عيب يابي قرار داشته باشد، چراغ اعالم عيب MIL ممكن است در هنگام روشن بودن موتور فالش بزند، در اينصورت حالت )مد( 
آزمايش عيب يابي را با استفاده از دستورالعمل »نحوه تغيير حالت )مد( آزمايش عيب يابي« ، EC   كنترل كنيد. 

نحوه تغيير حالت )مدهاي( آزمايش عيب يابي )عملكرد( و اعمال باال بعداً توضيح داده خواهد شد. )به EC-494 مراجعه كنيد(.
اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي زير در هنگام پاك كردن حافظه كامپيوتر پاك خواهد شد. 

DTC كدهاي عيب  )1
2(  كدهاي عيب DTC سفر اول 

3(  مجموعه اطالعات ثابت 
4(  مجموعه اطالعات ثابت سفر اول 

5(  موارد ديگر 
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• تغيير حالت )مد( در زمان روشن بودن موتور امكان 
پذير نيست. 

• هنگاميكه در زمان عيب يابي سوئيچ خودرو بسته شود 
OFF برق ورودي كامپيوتر پس از 

10 ثانيه افت خواهد كرد. 
آزمايش  حالت  به  اتوماتيك  بطور  عيب يابي  حالت   

عيب يابي I  باز خواهد گشت. 

نحوه تغيير حالت )مد( آزمايش عيب يابي 

سوئيچ خودرو را بازكنيد ON )موتور را 
روشن نكنيد(

حالت )مد( I – كنترل چراغ اعالم عيب 
 2* .MIL

چراغ اعالم عيب MIL  بايد روشن شود.

سوكت ارتباط
اطالعات

سرسيمهاي CHK و IGN را با سيم 
آزمايش مناسب بهم وصل كنيد. 
چراغ MIL بايد خاموش شود. 

حداقل 2 ثانيه صبر كنيد. 

سوكت ارتباط
اطالعات

سيم آزمايش مناسب را جدا كنيد.  

حالت )مد( آزمايش عيب يابي II نتايج 
عيب يابي هوشمند

سوكت ارتباط
اطالعات

حداقل 2 ثانيه صبر كنيد. 

اگر در اين زمان سيم آزمايش مناسب جدا شود،                                                 سوكت ارتباط
كه عيب يابي DTC از حافظه پشتيبان پاك خواهد شد.                                                اطالعات

 حالت )مد( آزمايش عيب يابي
 I اعالم عيب 

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

 II حالت )مد( آزمايش عيب يابي
نظارت سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( 

)خورجين 1(

 IGN با سيم آزمايش مناسب سرسيمهاي
و CHK را به هم وصل كنيد. 

حداقل 2 ثانيه صبر كنيد.  

سيم آزمايش مناسب را جدا كنيد.

حالت )مد( آزمايش عيب يابي II نظارت 
سنسور حرارتي اكسيژن  )جلو( 

)خورجين 2(

 IGN با سيم آزمايش مناسب سرسيمهاي
و CHK را به هم وصل كنيد. 

حداقل 2 ثانيه صبر كنيد.  

سيم آزمايش مناسب را جدا كنيد.

مدار چراغ MIL را كنترل كنيد. *1 

مدارهاي MIL و DDL را كنترل كنيد. 
  3*

تغيير به وضعيت موقت كامپيوتر را كنترل 
كنيد. *4  

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

 )پاك كردن حافظه كامپيوتر(

ر*است

ر*نيست

ر*است

ر*است

ر*است

ر*است

ر*نيستر*است

ر*نيست

ر * = رضايت بخش      EC-540 :4*  EC-818 :3*  EC-491 :2*  EC-818 :1*
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حالت آزمايش عيب يابي I ـ كنترل چراغ
در اين حالت )مد(، چراغ MIL روي صفحه نمايشگر بايد روشن باقي بماند، اگر خاموش باقي ماند، چراغ را كنترل كنيد. به EL-160 )چراغهاي هشدار( يا به 

EC-818 مراجعه كنيد.
حالت آزمايش عيب يابي I – هشدار عيب 

وضعيت MIL

هنگاميكه پردازشگر كامپيوتر ايراد پيدا كند. روشن

ايرادي وجود ندارد خاموش
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كد هر عيب را مي توان با فالش هاي مكرر هريك از ارقام كد چهار رقمي تشخيص داد. عدد »صفر« بوسيله ده فالش مشخص مي شود. رقم هزارگان با فاصله زماني 
1.2 ثانيه )0.6 ثانيه روشن 0.6 ثانيه خاموش( به نمايش در مي آيد. 

رقم صدگان با فاصله زماني 0.6 )0.3 روشن و 0.3 ثانيه خاموش( به نمايش در مي آيد. 
تغيير از هر رقم يك شماره به رقم ديگر با فاصله زماني خاموش بودن يك ثانيه اي اتفاق مي افتد. بعبارت ديگر فالش هاي رقم بعدي 1.3 بعد از نمايش رقم قبل 
شروع خواهد شد. تغيير از يك كد به كد ديگر با فاصله زماني 1.8 ثانيه اي خاموش بودن بنمايش در مي آيد. بنابراين تمام عيوب كشف شده بوسيله كدهاي آنها 

دسته بندي مي شوند. كد عيب DTC »0000« به نبود عيب اشاره دارد. )به فهرست كدهاي عيوب، EC-453 مراجعه كنيد( 

نحوه پاك كردن كد در حالت )مد( آزمايش عيب يابي II )نتايج عيب يابي هوشمند( 
كد عيب DTC را مي توان از حافظه پشتيبان كامپيوتر با تغيير از حالت )مد( عيب يابي II به حالت )مد( عيب I پاك نمود.  به »نحوه تغيير حالت )مد( عيب يابي، 

EC-493 مراجعه كنيد. 
·  اگر برق باطري قطع شود، كد عيب DTC بعد از حدود 24 ساعت از حافظه پشتيبان پاك خواهد شد. 

·  مراقب پاك كردن كد عيب قبل از شروع عيب يابي باشيد. 

حالت )مد( عيب يابي II – حالت نتايج عيب يابي هوشمند
در اين حالت )مد( ، كد اعالم عيب DTC و كد اعالم عيب سفر اول، بوسيله تعداد چشمك چراغ MIL بنمايش در مي آيد. 

بعنوان مثال نحوه خواندن يكي از كدها DTC توضيح داده مي شود. 
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حالت )مد( عيب يابي II – نظارت سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( 

در اين حالت كد عيب وضعيت مخلوط سوخت )رقيق يا غليظ( كه بوسيله سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( نظارت مي شود را نشان مي دهد. 

وضعيت كنترل ولتاژ برگشتي نسبت هوا/ بنزين وضعيت مخلوط سوخت در گازهاي اگزوز  MIL چراغ اعالم عيب

سيستم مدار بسته 
رقيق روشن

غليظ خاموش

سيستم مدار باز  در هريك از وضعيتها * بحالت روشن يا خاموش باقي مي ماند
*: درست وضعيت قبل از تغيير به حالت مدار باز را نگهداري مي كند. 

براي كنترل كردن عمل سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( ، موتور را در حالت آزمايش عيب يابي II روشن و آنرا تا رسيدن عقربه نمايشگر به وسط صفحه گرم 
كنيد. به موتور در دور rpm 2000 بدون وجود بار روي موتور براي مدت 2 دقيقه گاز دهيد. سپس از روشن شدن چراغ اعالم عيب MIL بيش از 5 بار در مدت 

10 ثانيه در دور rpm 2000 )بدون وجود بار روي موتور( مطمئن شويد. 
نظارت سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( توسط كامپيوتر از سنسور خورجين 1 شروع خواهد شد. 

نحوه تغيير از حالت نظارت سنسور خورجين 1 به سنسور خورجين 2 يا بالعكس 
روش زير بايد با موتور روشن انجام شود.   ·

با سيم آزمايش مناسب سرسيمهاي CHK و IGN سوكت ارتباط اطالعات را بهم وصل كنيد.   .1
2.  حداقل 2 ثانيه صبر كنيد. 

3.  سيم آزمايش مناسب بين سرسيمهاي CHK و IGN سوكت ارتباط اطالعات را جدا كنيد. 
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 -IIدستگاه كانسالت
 -IIروش بازرسي با دستگاه كانسالت

 OFF .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
زير جلو  )واقع در  اطالعات  ارتباط  به سوكت  را   -II كانسالت  دستگاه   .2

داشبورد سمت راننده( وصل كنيد. 

 ON . سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
»START« را لمس كنيد.   .4

»ENGINE« را لمس كنيد.   .5
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آن  سرويس  روش  برحسب  را  عيب يابي  آزمايش  حالت هاي  از  هريك   .6
آزمايش انجام دهيد. 

براي اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه كانسالت 
II- مراجعه كنيد.  
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موارد كاربرد قطعات اجزاء كنترل / سيستم كنترل موتور 

حالت مد آزمايش عيب يابي 

كمك موارد
در 
كار

نتايج عيب يابي هوشمند
نظارت بر 
اطالعات 

نظارت بر اطالعات 
)مشخصات(

آزمايش 
كد عيب فعال

DTC
مجموعه اطالعات 

ثابت *2

× × × × سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(

ورودي

قطعات اجزاء كنترل موتور

× × × × سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(

× × × سنسور مقدار هواي ورودي به موتور

× × × × × سنسور مايع خنك كننده موتور

× × × سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( *1

× × سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( *1

× × × سنسور سرعت خودرو

× × × × سنسور موقعيت دريچه گاز

× × × سنسور درجه حرارت باك بنزين

× × سنسور فشار مطلق

× × سنسور دماي گاز بازيافتي اگزوز *3

× × × سنسور دماي هواي ورودي

× سنسور ضربه داخلي موتور 

× × سوئيچ خودرو )سيگنال استارت(

× ×
كليد )فشنگي( بسته بودن دريچه گاز
)سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز(

× × كليد اركانديشن

× × )PNP( پارك / خالص )كليد )فشنگي

× ×
كليد )فشنگي( فشار روغن هيدروليك 

فرمان

× × ولتاژ باطري 

× × كليد )فشنگي( دماي هواي بيرون

× × سيگنال بار روي موتور 
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حالت مد آزمايش عيب يابي 

كمك موارد
در كار

نتايج عيب يابي هوشمند

نظارت بر 
اطالعات 

نظارت بر 
اطالعات 

)مشخصات(

آزمايش 
كد عيب فعال

DTC

مجموعه 
اطالعات 
ثابت *2

× × × انژكتورها

ورودي

قطعات اجزاء كنترل موتور

× × × ترانزيستور قدرتي )تايم جرقه(

× × ×
شير كنترل هواي دور آرام / شير كمكي كنترل هواي 

دور آرام 

× × × شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر

× × رله اركانديشن

× × × × رله پمپ بنزين 

× × × × فن خنك كننده 

× × × شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز

× × گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن1 )جلو( *1

× × گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن2 )عقب( *1

× × × شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور

× × × شير برقي كنترل مكش متغيير هواي ورودي به موتور

× × × دسته موتور كنترل شده الكترونيكي 

× × × مقدار بار محاسبه شده روي موتور
×: قابل انجام 

*1: مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي  
*2: اين حالت شامل مجموعه اطالعات ثابت سفر اول يا مجموعه اطالعات ثابت مي باشد. موارد روي صفحه نمايشگر دستگاه كانسالتII- در حالت )مد( مجموعه 

ثابت اطالعات فقط اگر كد عيب سفر اول يا كد عيب كشف شود، ظاهر مي شود. براي شرح به EC   مراجعه كنيد. 
*3: مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين عملكرد

عملكرد حالت )مد( عيب يابي 

اين حالت )مد( تكنسين ها را قادر مي سازد تا بتواند با دنبال كردن نمايش روي دستگاه كانسالتII- بعضي از تجهيزات را 
سريعتر و دقيق تر تنظيم نمايند.  كمك در كار 

نتايج عيب يابي هوشمند مانند كد عيب سفر اول، كدهاي عيب و مجموعه اطالعات سفر اول يا مجموعه اطالعات ثابت را 
مي توان بسرعت خوانده و پاك نمود. *1 نتايج عيب يابي هوشمند

اطالعات ورودي/ خروجي كامپيوتر قابل خواندن مي باشد.  نظارت بر اطالعات 

مشخصات ورودي/ خروجي هاي برنامه اصلي سوخت، ولتاژ برگشتي شير كنترل AF, AFM و ديگر اطالعات موارد نظارت 
را مي توان خواند.  نظارت بر اطالعات )مشخصات(

حالت آزمايش عيب يابي كه در آن حالت دستگاه كانسالتII- مي تواند بعضي از عمل كننده ها را بدون استفاده از 
كامپيوترهاي خودرو حركت داده و يا بعضي از پارامترها را در محدوده هاي خاصي تغيير دهد.  آزمايش فعال 

شماره فني كامپيوتر قابل خواندن مي باشد.  شماره فني كامپيوتر
*1: اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي زير پس از پاك كردن حافظه كامپيوتر پاك خواهد شد. 

4(   مجموعه اطالعات ثابت  3(   مجموعه اطالعات ثابت   2(   كدهاي عيب سفر اول   1(    كدهاي عيب  
سفر اول

5(     موارد ديگر 
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حالت )مد( كمك در كار 

كاربري وضعيت و كارهاي الزم موارد اعمال

در هنگام تنظيم موقعيت دور آرام دريچه گاز  به بازرسي اساسي در كتاب مراجعه و از آن پيروي   ·
كنيد. 

تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت 
دريچه گاز/ تنظيم سنسور 
موقعيت دور آرام دريچه گاز

در هنگام آزاد كردن فشار بنزين از لوله هاي سيستم 
بنزين 

پمپ بنزين بوسيله لمس »START« در هنگام كار   ·
در دور آرام متوقف خواهد شد.پس از توقف موتور، چند 

بار با استارت موتور را بگردانيد.

آزاد كردن فشار بنزين

در هنگام يادگيري مقدار هواي دور آرام  مقدار هواي دور آرام كه موتور را در محدوده مشخصي   ·
نگهداري مي كند، در حافظه كامپيوتر ضبط خواهد شد. 

يادگيري مقدار هواي دور آرام 

هنگام آزاد كردن فشار بنزين از لوله هاي سيستم 
بنزين 

ضريب نسبت مخلوط سوخت )يادگيري( به ضريب   ·
اوليه بازگشت خواهد كرد. 

كنترل يادگيري 

در هنگام تنظيم دور آرام  وضعيت دور آرام   · تنظيم دور آرام هدف

در هنگام تنظيم زمان )تايم( جرقه هدف 
پس از تنظيم، زمان )تايم( جرقه را بوسيله استفاده از 

چراغ تايم تائيد كنيد. 

وضعيت دور آرام   · تنظيم زمان )تايم( جرقه هدف

*: انجام اين عمل در موارد معمول روش سرويس ضروري نيست. 
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حالت )مد( آزمايش عيب يابي 
كد عيب و كد عيب سفر اول 

با توجه به موارد » كد عيب DTC و كد عيب DTC سفر اول« 
     (EC-453) .به فهرست »كد عيوب« مراجعه كنيد
مجموعه اطالعات ثابت و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول

شرح  موارد مجموعه اطالعات ثابت *1

قطعات اجزاء كنترل / سيستم كنترل كه داراي كد عيب باشد به شكل (PXXXX) به نمايش در   ·
EC-453) مي آيد. )مراجعه شود به شكل عيب يابي ـ ضميمة

 DIAG TROUBLE CODE
]PXXX]

»وضعيت پاشش سيستم بنزين« در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   ·
يكي از حالت هاي )مدهاي( زير بنمايش در خواهد آمد.   ·
     »MODE 2« : مدار باز بعلت كشف عيب در سيستم 

     »MODE 3« : مدار باز بعلت وضعيت رانندگي )غليظ بودن بعلت نياز به قدرت، غليظ بودن بعلت كم 
كردن شتاب(

     »MODE 4« : مدار بسته – استفاده از سنسور / سنسورهاي اكسيژن، بعنوان ولتاژ برگشتي براي كنترل 
سرعت 

     »MODE 5« : مدار باز – عدم تامين شرايط تاكنون براي تغيير به حالت مدار بسته 
 ·

FUEL SYS-B1*2*3

FUEL SYS-B2*2*3

مقدار بار محاسبه شده در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   · ]%] CAL/LD VALUE
·  درجه حرارت مايع خنك كننده موتور در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.  COOLANT TEMP ]ºC] or

]ºF] 
»تنظيم كوتاه مدت سوخت« در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   ·

تنظيم كوتاه مدت سوخت، تصحيح كردن ولتاژ برگشتي بصورت ديناميكي يا لحظه ائي بر روي برنامه   ·
اصلي سوخت را نشان مي دهد. 

 ·

S-FUEL TRIM-B1 ]%] *3

S-FUEL TRIM-B2 ]%] *3

»تنظيم بلند مدت سوخت« در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   ·
تنظيم بلند مدت سوخت، تصحيح كردن ولتاژ برگشتي بصورت بسيار بطئي تر از تنظيم كوتاه مدت   ·

سوخت بر روي برنامه اصلي سوخت را نشان مي دهد. 
 ·

L-FUEL TRIM-B1 ]%] *3

L-FUEL TRIM-B2 ]%] *3

دور موتور در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   ·  ENGIN SPEED
]rpm]

سرعت خودرو در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   · VHCL SPEED ]km/h] ro
]mph]

مقدار باز شدن دريچه گاز در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   · ABSOL TH-P/S ]%] or
]degee] 

برنامه اصلي سوخت در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد.   ·  B/FUEL SCHDL
]msec]

·  دماي هواي ورودي به موتور در لحظه كشف عيب به نمايش در مي آيد. INT/A TEMP SE ]ºC] or
]ºF]

*1: موارد مشابه موارد مجموعه اطالعات ثابت سفر اول مي باشد. 
*2: در مدل A33 )ماكسيما(، »-B2« خورجين 1 و »-B2« خورجين 2 را نمايش مي دهد. 

*3: براي مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 
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حالت )مد( نظارت بر اطالعات

مالحظات  شرح  سيگنال هاي 
اصلي 

سيگنال هاي 
ورودي 
كامپيوتر

موارد مورد نظارت [ واحد[

سرعت موتور، از طريق محاسبه سيگنال   ·
ميل  موقعيت  سنسور   )120 )سيگنال  مرجع 

لنگ )مرجع( نشان داده مي شود.

 ENG SPEED
]rpm]

آرام  دور  از  كمتر  دورهاي  در   ·
دقت محاسبه كم خواهد شد. 

سيگنال  شدن  قطع  صورت  در    ·
ممكن  موتور  بودن  روشن  هنگام  در 
داده  نشان  معمولي  غير  مقدار  است 

شود.

سيگنال  محاسبه  طريق  از  موتور  سرعت   ·
ميل  موقعيت  سنسور   )1 )سيگنال  موقعيت 

لنگ )موقعيت( نشان داده مي شود. 

 (CKPS-RPM (POS
]rpm]

سيگنال  صفحه  دندانه هاي  تعداد   ·
)فالي ويل( / درايو پليت( را در يك دور موتور 

را نشان مي دهد. 
POS COUNT

متوقف  موتور  هنگاميكه   ·
خواهد  داده  نشان  معيني  شود، مقدار 

شد. 
سيگنال ولتاژ سنسور مقدار هواي ورودي   ·

به موتور را نشان مي دهد. 
MAS A/F SE-B1

]V] 

دماي  سنسور  مدار  هنگاميكه   ·
يا  قطعي  موتور  كننده  خنك  مايع 
اتصالي داشته باشد، كامپيوتر به حالت 
به وضعيت موقت وارد مي شود،   تغيير 
لذا در اين حالت درجه حرارت محاسبه 
داده  نشان  كامپيوتر  بوسيله  شده 

مي شود. 

موتور  كننده  خنك  مايع  دماي  مقدار   ·
سنسور  ولتاژ  سيگنال  بوسيله  شده  )معين 
درجه حرارت مايع خنك كننده موتور( را نشان 

مي دهد. 

 COOLAN TEMP/S
]ºC] or ]ºF]

 · سيگنال ولتاژ سنسور حرارتي اكسيژن 1   ·
)جلو( نشان داده مي شود. 

 ·

 HO2S1 (B1) ]V]*1
HO2S1 (B2) ]V]*1

 · سيگنال ولتاژ سنسور حرارتي اكسيژن 2   ·
)جلو( نشان داده مي شود. 

 ·

HO2S2 (B1) ]V]*1
HO2S2 (B2) ]V]*1

خودرو  سوئيچ  كردن  باز  از  بعد   ·
شروع  زمان  تا   »ON)، »RICH)
هوا  مخلوط  برگشتي  سيگنال  كنترل 

و بنزين نشان داده مي شود. 
برگشتي  سيگنال  هنگاميكه    ·
مخلوط هوا و بنزين قفل شود، مقداري 
وجود  شدن  قفل  از  قبل  درست  كه 

داشت پيوسته نشان داده مي شود. 
 ·

سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو(   ·
را در حال كنترل سيگنال برگشتي نسبت هوا 
بمعني   .…  RICH مي دهد.  نشان  بنزين   –
غليظ بودن مخلوط هوا و بنزين بوده و كنترل 
در حال تغيير آن به مخلوط رقيق تر مي باشد. 
بودن مخلوط هوا  رقيق  بمعني   .…  LEAN
به  آن  تغيير  حال  در  كنترل  و  بوده  بنزين  و 

مخلوط غليظ تر مي باشد. 
 ·

 HO2S1 MNTR
 (B1)*1

]RICH/LEAN]

 HO2S1 MNTR
 (B2)*1

]RICH/LEAN]

بعد از توقف موتور، مقدار معيني   ·
نشان داده مي شود. 

 ·

سيگنال سنسور حرارتي اكسيژ 2 )عقب(   ·
كمبود  ….بمعني   RICH مي دهد.  نشان  را 
نسبي مقدار اكسيژن بعد از سه راهه كاتاليستي 
زياد  ….بمعني   LEAN مي باشد.  )منيفولد( 
راهه  سه  از  بعد  اكسيژن  مقدار  نسبي  بودن 

كاتاليستي )منيفولد( مي باشد.
 ·

 HO2S2 MNTR
 (B1)*1

]RICH/LEAN]

 HO2S2 MNTR
 (B2)*1

]RICH/LEAN]

سرعت خودرو بر حسب محاسبه سيگنال   ·
سنسور سرعت خودرو نشان داده مي شود. 

 VHCL SPEED SE
]km/h] or ]mph]
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شرح  مالحظات  سيگنال هاي 
اصلي 

سيگنال هاي 
ورودي 
كامپيوتر

موارد مورد نظارت [ 
واحد[

ولتاژ تغذيه شده به كامپيوتر را نشان مي دهد.  ·
 BATTERY VOLT

]V]

· سيگنال ولتاژ سنسور دريچه گاز را نشان مي دهد. 
 THRTL POS SEN

]V]

درجه حرارت بنزين، محاسبه شده از سيگنال ولتاژ سنسور   ·
درجه حرارت باك بنزين را نشان مي دهد. 

 FUEL T/TMP SE
 ]ºC] or ]ºF]

درجه حرارت هواي ورودي، محاسبه شده از سيگنال ولتاژ   ·
سنسور درجه حرارت هواي موتور را نشان مي دهد. 

 INT/A TEMP SE
]ºC] or ]ºF]

اگزوز  بازيافتي  گاز  حرارت  درجه  سنسور  ولتاژ  سيگنال   ·
(EGR) را نشان مي دهد. 

 EGR TEMP SEN
]V]*2

شدن  روشن  از  بعد    ·
نظر  در  بدون   ]OFF] موتور 
گرفتن سيگنال استارت نشان 

داده مي شود.  

وضعيت خاموش / روشن [ON/OFF[ سيگنال استارت   ·
را نشان مي دهد. 

 START SIGNAL
]ON/OFF]

توسط  شده  محاسبه   ]ON/OFF] آرام  دور  موقعيت   ·
كامپيوتر برحسب سيگنال سنسور دريچه گاز را نشان مي دهد. 

 CLSD THL POS
]ON/OFF]

كليد  مكانيكي   ]ON/OFF] بودن  بسته  و  باز  وضعيت   ·
)فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را نشان مي دهد. 

 CLSD THL/P SW
]ON/OFF]

وضعيت روشن / خاموش [ON/OFF[ كليد اركانديشن   ·
نشان  را  است  شده  تعيين  اركانديشن  سيگنال  مبناي  بر  كه 

مي دهد.

 AIR COND SIG
]ON/OFF]

)فشنگي(  كليد   ]ON/OFF] / خاموش  روشن  وضعيت   ·
پارك خالص (PNP) را بر مبناي سيگنال آن مشخص كنيد

 P/N POSI SW
]ON/OFF]

)فشنگي(  كليد   ]ON/OFF] / خاموش  روشن  وضعيت   ·
فشار روغن هيدروليك فرمان را بر مبناي سيگنال فشار روغن 

هيدروليك فرمان نشان مي دهد. 

 PW/ST SIGNAL
]ON/OFF]

وضعيت روشن / خاموش [ON/OFF[ بودن را بر مبناي   ·
نشان  بيرون  هواي  حرارت  درجه  )فشنگي(  كليد  سيگنال 

مي دهد. 

 AMB TEMP SW
]ON/OFF]

وضعيت باز و بسته [ON/OFF[ بودن سوئيچ خودرو را   ·
نشان مي دهد. 

 IGNITION SW
]ON/OFF]

·  در هنگام توقف موتور مقدار 
نشان  مشخصي  شده  محاسبه 

داده مي شود.  

پهناي ضربان )پالس( واقعي تزريق سوخت را كه بوسيله   ·
را  است  ورودي تصحيح شده  مبناي سيگنال هاي  بر  كامپيوتر 

نشان مي دهد.
 ·

 INJ PULSE-B1
]msec]

 INJ PULSE-B2
]msec]

سوخت  تزريق  ضربان  پهناي   ، سوخت«  اصلي  »برنامه   ·
برنامه شده در كامپيوتر را قبل از هرگونه تصحيح يادگيري در 

مرحله اجرا در خودرو نشان مي دهد. 
 B/FUEL SCHDL

]msec]

توقف  هنگام  در   ·
شده  محاسبه  مقدار  موتور 
مشخصي نشان داده مي شود. 

زمان )تايم( جرقه محاسبه شده بوسيله كامپيوتر بر مبناي   ·
سيگنال هاي ورودي را مشخص مي كند. 

 IGN TIMING
]BTDC]

هوا  كنترل  كمكي  شير   – هوا  كنترل  شير  )پله(  مقدار   ·
(IACV-AAC) را كه بوسيله كامپيوتر بر مبناي سيگنال هاي 

ورودي محاسبه شده است را نشان مي دهد. 

 IACV-AAC/V
]step]
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مالحظات  شرح  سيگنال هاي 
اصلي 

سيگنال هاي 
ورودي 
كامپيوتر

موارد مورد نظارت
  واحد

مقدار كنترل شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين   ·
كنيستر كه توسط كامپيوتر بر مبناي سيگنال هاي ورودي 

محاسبه شده است را نشان مي دهد. 
هرچند مقدار بيشتر شود منفذ نيز بزرگتر مي شود.  ·

 PURG VOL C/V
]%]

·  در هنگام توقف موتور مقدار 
مشخصي نشان داده مي شود. 

اين اطالعات همچنين شامل   ·
كنترل يادگيري نسبت هوا- بنزين 

مي باشد. 

برگشتي  سيگنال  تصحيح  ضريب  متوسط  مقدار   ·
نسبت هوا – بنزين در هر سيكل را نشان مي دهد.

 ·

 A/F ALPHA-B1
]%]*1

 A/F ALPHA-B2
]%]*1

وضعيت كنترل رله اركانديشن )محاسبه شده توسط   ·
كامپيوتر بر مبناي سيگنال ورودي( نشان داده مي شود. 

 AIR COND RLY
]ON/OFF]

وضعيت كنترل رله پمپ بنزين محاسبه شده توسط   ·
كامپيوتر بر مبناي سيگنال هاي ورودي را نشان مي دهد. 

 FUEL PUMP RLY
]ON/OFF]

مي دهد  نشان  را  كننده  خنك  فن  كنترل  وضعيت   ·
)معين شده بوسيله كامپيوتر بر مبناي سيگنال ورودي(. 

HIGH ……عملكرد با دور تند
LOW …….عملكرد با دور كند

OFF ……..خاموش 

 COOLING FAN
]]ON/OFF

محاسبه  اگزوز  بازيافتي  گاز  مقدار  كنترل  وضعيت   ·
را  ورودي  سيگنال هاي  مبناي  بر  كامپيوتر  بوسيله  شده 

نشان مي دهد.
·  هر چه مقدار بيشتر شود، منفذ نيز بزرگتر مي شود.

 EGR VOL
CON/V*2

]STEP]

 ·
سنسور  كن  گرم  بودن  خاموش   / روشن  وضعيت   ·
حرارتي اكسيژن 1 )جلو( كه بوسيله كامپيوتر بر منباي 
سيگنال هاي ورودي به كامپيوتر تعيين شده است را نشان 

مي دهد. 
 ·

 HO2S1 HTR
 (B1)*1

 ]ON/OFF]
 HO2S1 HTR

 (B2)*1
]ON/OFF]

 ·
سنسور  كن  گرم  بودن  خاموش   / روشن  وضعيت   ·
حرارتي اكسيژن 2 )عقب( كه بوسيله كامپيوتر بر مبناي 
سيگنال هاي ورودي به كامپيوتر تعيين شده است را نشان 

مي دهد.

 HO2S2 HTR
 (B1)*1

]ON/OFF]
 HO2S2 HTR

 (B2)*1
]ON/OFF]

مقدار   تقسيم  حاصل   ، بار«  شده  محاسبه  »مقدار   ·
جريان هوا در حال حاضر به حداكثر جريان هوا را نشان 

مي دهد. 
 CAL/LD VALUE

]%]

»سنسور موقعيت مطلق دريچه گاز« مقدار باز بودن   ·
سيگنال هاي  مبناي  بر  كامپيوتر  بوسيله  كه  گاز  دريچه 
را  است  شده  محاسبه  گاز  دريچه  موقعيت  سنسور  ولتاژ 

نشان مي دهد. 

 ABSOL TH.P/S
or ]%]

]degree]

بوسيله  كه  موتور  به  ورودي  هواي  جريان  مقدار   ·
كامپيوتر بر مبناي سيگنال ولتاژ سنسور مقدار جريان هوا 

محاسبه شده است را نشان مي دهد. 

 MASS AIRFLOW
]g.m/s]

سيگنال  ولتاژ سنسور فشار مطلق را نشان مي دهد.   ·
 ABSOL PRES/SE

]V]
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مالحظات  شرح  سيگنال هاي 
اصلي 

سيگنال هاي 
ورودي 
كامپيوتر

موارد مورد نظارت [ واحد[

چرخش  كنترل  شير  برقي  شير  كنترل  وضعيت   ·
هواي موتور )كه بوسيله كامپيوتر بر مبناي سيگنال هاي 

ورودي تعيين شده است( را نشان مي دهد. 
 OFF شير كنترل چرخ هوا بسته مي باشد .… ON

…شير كنترل چرخش هوا باز است.

 
 SWRL CONT S/V

*1
]ON/OFF]

بودن   ]ON/OFF] روشن   / خاموش  وضعيت   ·
سيگنال بار الكتريكي و يا كليد چراغ را نشان مي دهد. 
ON ….. چراغ مه شكن عقب روشن است و يا كليد 
….. چراغ مه شكن عقب   OFF  . چراغ روشن است 

خاموش است و يا كليد چراغ خاموش است. 

 LOAD SIGNAL
]ON/OFF]

مسافت طي شده در طول زمان روشن بودن چراغ   ·
MIL اعالم عيب

 TRVL AFTER MIL
]km] or ]Mile

نشان  مشخصي  مقدار  نيست.  موجود  مورد  اين   ·
داده مي شود. 

 FPCM DR VOLT
]V]

هواي  متغيير  كنترل  برقي  شير  كنترل  وضعيت   ·
مبناي  بر  كامپيوتر  بوسيله  شده  )معين  موتور  ورودي 

سيگنال ورودي( نشان داده مي شود. 
 ON نمي كند.  كار  كنترل متغير  ….شير برقي   OFF

…..شيربرقي كنترل متغير كار مي كند. 

 VIAS S/V
]ON/OFF]

شده  كنترل  موتور  دسته  كنترل  وضعيت   ·
الكترونيكي )محاسبه شده بوسيله سيگنال هاي ورودي( 

نشان داده مي شود. 
IDLE ……..در وضعيت دور آرام 
TRVL ……در وضعيت حركت 

 ENGINE MOUNT
]IDLE/TRVL]

نمايش  را  آرام  دور  هواي  يادگيري  وضعيت   ·
هنوز  آرام  دور  هواي  …..يادگيري   YET مي دهد. 
هواي  يادگيري   ..…  CMPLT است.  نشده  شروع 
انجام شده است.  بتازگي  آميز  بطور موفقيت  آرام  دور 
INCMP ….. يادگيري هواي دور آرام بطور موفقيت 

آميز انجام نگرفته است.  

IDL A/V LEAN

ولتاژ اندازه گيري شده بوسيله اندازه گير  ·
 Voltage

]V]

قابل  مورد  كه  صورتي  در    ·
 »#« عالمت  نباشد  اندازه گيري 

نمايش داده مي شود. 
 »#« عالمت  با  همراه  مقادير    ·
از  تكه اي  مشابه  آنها  هستند  موقتي 
آن  از  قبل  درست  كه  هستند  ارقام 

اندازه گيري شده اند. 

پهناي ضربان، فركانس يا سيكل انجام كه بوسيله   ·
اندازه گير، اندازه گيري شده است. 

 Frequency ]msec] or
]%] ]Hz] or

*1: مدل مجهز به ساه راهه كاتاليستي 
*2: مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين 

توجه:
مواردي كه درباره خودرو در حال عيب يابي صدق نكند از نمايش بطور اتوماتيك حذف خواهد شد.   ·

در مدل A33 )ماكسيما( ، عالمت »-B1« به معني خورجين 1 و عالمت »-B2« به معني خورجين 2 مي باشد.   ·
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مالحظات  شرح  سيگنال هاي 
اصلي 

سيگنال هاي 
ورودي 
كامپيوتر

موارد مورد نظارت [ 
واحد[

هنگام كار موتور مشخصات محدوده عمل   ·
به نمايش در مي آيد.  مشخصات سيگنال ولتاژي سنسور مقدار   ·

داده  نمايش  موتور  به  ورودي  هواي  جريان 
مي شود. 

 MAS A/F
SE-B1

]V] 
 

محدوده  مشخصات  موتور  كار  هنگام    ·
عمل به نمايش در مي آيد.  پهناي  معني  به  سوخت«  اصلي  »برنامه   ·

ضربان )پالس( برنامه شده در كامپيوتر، قبل از 
هرگونه تصحيح يادگيري روي خودرو مي باشد. 

 B/FUEL
 SCHDL

]msec]

محدوده  مشخصات  موتور  كار  هنگام    ·
عمل به نمايش در مي آيد. 

كنترل  اطالعات  شامل  اطالعات  اين    ·
يادگيري نسبت هوا – بنزين نيز مي باشد. 

 ·

ولتاژ  تصحيح  ضريب  مقدار  متوسط   ·
را  سيكل  هر  در  بنزين   – هوا  لنت  برگشتي 

نمايش مي دهد. 
 ·

 A/F
 ALPHA-B1

]%]
 A/F

 ALPHA-B2
]%]

توجه:
·  مواردي كه درباره خودرو در حال عيب يابي صدق نكند از نمايش بطور اتوماتيك حذف خواهد شد. 

·  در مدل A33 )ماكسيما( عالمت »-B1« به معني خورجين 1 و عالمت »-B2« به معني خورجين 2 مي باشد. 
حالت )مد( آزمايش فعال
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كنترل، تعمير و تنظيم قطعات  نظريه  وضعيت  موارد مورد آزمايش

·دسته سيم و سوكت 
· انژكتورها

·سنسور حرارتي اكسيژن جلو 

برطرف  صورت  در 
عيب  عالئم  شدن 
رجوع  بعد  ستون  به 

كنيد. 

·موتور: به وضعيت اوليه ايراد بازگشت كنيد. 
·مقدار پاشش سوخت را با استفاده از دستگاه عيب ياب تغيير دهيد.  

 FUEL
INJECTION

·دسته سيم و سوكت 
·شير برقي و شير كمكي دور آرام 

مبناي  بر  موتور  دور 
شير  شدن  باز  درصد 

تغيير مي كند. 

·موتور: پس از گرم كردن به دور آرام بازگشت كنيد. 
كانسالت دستگاه  با  را  آرام  دور  برقي  شير  شدن  باز  درصد  ·مقدار 

II- تغيير دهيد.

 IACV-AAC/V
OPENING

·دسته سيم و سوكت 
خنك  مايع  حرارت  درجه  ·سنسور 

كننده
·انژكتورها

برطرف  صورت  در 
عيب  عالئم  شدن 
رجوع  بعد  ستون  به 

كنيد. 

·موتور: به وضعيت اوليه ايراد، بازگشت كنيد. 
·مقدار درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را با دستگاه كانسالت

II- تغيير دهيد. 

 ENG
 COOLANT

TEMP

·تايم جرقه )اوليه( را تنظيم كنيد. 

برطرف  صورت  در 
عيب  عالئم  شدن 
رجوع  بعد  ستون  به 

كنيد. 

·موتور: به وضعيت اوليه ايراد بازگشت كنيد. 
·چراغ تايم: وصل كنيد. 

·تايم جرقه را با استفاده از دستگاه كانسالتII- ، ريتارد كنيد. 

 IGNITION
TIMING

·دسته سيم و سوكت 
·كمپرس

·انژكتورها
·ترانزيستور قدرتي

·شمعها
·كويل هاي جرقه

يا  كار كرده  بد  موتور 
خاموش مي شود.

·موتور: پس از گرم كردن به دور آرام بازگشت كنيد. 
»OFF كليد اركانديشن »خاموش·

 »N دسته دنده »خالص·
 -IIانژكتورها را تك، تك بوسيله دستگاه كانسالت با برق  ·سيگنال 

قطع كنيد. 

POWER BAL-
ANCE

·دسته سيم و سوكت
·موتور فن خنك كننده 

·رله فن خنك كننده 

كننده  خنك  فن 
كار  از  و  افتاده  بكار 

مي افتد. 

·سوئيچ خودرو را روشن كنيد. 
 »OFF« و »II- »ONفن خنك كننده را بوسيله دستگاه كانسالت·

كنيد.

 COOLING
FAN

·دسته سيم و سوكت 
·رله پمپ بنزين 

رله پمپ بنزين باعث 
ايجاد صداي كاركردن 

مي شود. 

·سوئيچ خودرو: روشن ON )موتور خاموش(
و   »ON« را  بنزين  پمپ  رله   -IIكانسالت دستگاه  از  استفاده  ·با 

»OFF« كرده و بصداي كاركردن گوش كنيد. 

 FUEL PUMP
RELAY

·دسته سيم و سوكت 
اگزوز  بازيافتي  گاز  كنترل  ·شير 

EGR

كنترل  شير  عملكرد 
باعث   EGR مقدار 

ايجاد صدا مي شود. 

·سوئيچ خودرو: روشن ON )موتور خاموش(
دستگاه  بوسيله  را  اگزوز  بازيافتي  گاز  كنترل  شير  بودن  باز  ·مقدار 

كانسالتII- تغيير دهيد. 

 EGR VOL
CONT/V*2
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كنترل، تعمير و تنظيم قطعات  نظريه  وضعيت  موارد مورد آزمايش

· دسته سيم و سوكت 
·  شير برقي بودن  باز  درصد  مبناي  بر  موتور  دور 

تغيير خواهد كرد. 

دور  در  را  موتور  كردن،  گرم  از  پس  موتور:   ·
rpm 1500 روشن نگهداريد. 

كنترل  برقي  شير  بودن  باز  درصد  مقدار    ·
مقدار بخارات بنزين كنيستر را بوسيله دستگاه 

كانسالتII- تغيير دهيد. 

 PURG VOL
CONT/V

· دسته سيم و سوكت 
· شير برقي 

عمل  صداي  ايجاد  باعث  برقي  شير 
كردن مي شود. 

 ON سوئيچ خودرو : روشن ·
را  برقي  شير   -IIكانسالت دستگاه  بوسيله   ·
»ON« و »OFF« كرده و بصداي عمل كردن 

گوش كنيد.

 SWIRL
 CONT SOL

VALVE*1

· دسته سيم و سوكت 
· شير برقي 

عمل  صداي  ايجاد  باعث  برقي  شير 
كردن مي شود. 

 ON سوئيچ خودرو: روشن ·
را  برقي  شير   -IIكانسالت دستگاه  بوسيله   ·
»ON« و »OFF« كرده و بصداي عمل كردن 

گوش كنيد. 

 VIAS SOL
VALVE

· دسته سيم و سوكت 
· دسته موتور كنترل شونده الكترونيكي

لرزش بدنه برحسب حالت دسته موتور 
كنترل شونده الكترونيكي تغيير خواهد 

كرد.

· موتور: پس از گرم كردن موتور را در دور آرام 
روشن نگهداريد. 

· موقعيت دنده: محدوده »D« )موتور خاموش(
با دستگاه كانسالتII- ، دسته موتور كنترل   ·
شونده الكترونيكي را به حالت هاي »IDLE« و 

»RAVEL« تغيير دهيد. 

 ENGINE
MOUNT-ING

*1: مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 
*2: مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين
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اطالعات  )ضبط  اطالعات  بر  نظارت  حالت  در  عيب يابي  واقعي  زمان 
خودرو(

مي توان  را  آنها  و  بوده  عيب يابي  شيوه  دو  داراي   -IIكانسالت دستگاه 
 DATA« اطالعات  بر  نظارت  حالت  در   »SETTING« لمس  بوسيله 

MONITOR« انتخاب نمود. 
 »AUTO TRIG 1( »عيب يابي اتوماتيك

شناسائي   -IIكانسالت دستگاه  صفحه  روي  در  اتفاق  لحظه  در  عيب    ·
مي شود. بعبارت ديگر كد عيب/ كد عيب سفر اول و قطعه يا مورد معيوب در 
صورت كشف شدن به وسيله كامپيوتر در روي صفحه كانسالت به نمايش در 
مي آيد. در لحظه كشف عيب بوسيله كامپيوتر، »MONITOR« در صفحه 
تغيير   »%Recording Data … xx« به   »DATA MONITOR«
خواهد كرد )چنانكه در شكل سمت راست نشانداده شده است( و اطالعات پس 
از كشف عيب ضبط مي شود. سپس هنگاميكه درصد به %100 برسد، صفحه 
هنگاميكه  همچنين  مي آيد.  در  نمايش  به   »REAL –TIME DIAG«
را   »STOP« اگر داريد  قرار   »%Recording Data … xx« در حالت
در روي صفحه لمس كنيد، صفحه »REAL-TIME DIAG« به نمايش 
را مي توانيد  از كشف عيب و سرعت ضبط  آمد. زمان ضبط پس  در خواهد 
بوسيله »TRIGGER POINT« و »Recording speed« تغيير دهيد. 

به دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه كانسالتII- مراجعه كنيد. 

2(  »MANU TRIG« )عيب يابي غير اتوماتيك( 
·  كد عيب/ كد عيب سفر اول و مورد معيوب بطور اتوماتيك روي دستگاه 
كانسالتII- به نمايش در نخواهد آمد هرچند عيب بوسيله كامپيوتر كشف 
يابد هرچند عيب  ادامه  بطور مداوم  اطالعات مي تواند  بر  نظارت  باشد.  شده 

كشف شده باشد. 
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اين دو حالت عيب يابي را بشرح زير مورد استفاده قرار دهيد. 
»AUTO TRIG« )1

· هنگام تالش براي كشف كد عيب / كد عيب سفر اول بوسيله »روش تائيد كد عيب« حتماً حالت »DATA MONITOR (AUTO TRIG) K« را انتخاب 
كنيد، چون مي توانيد در لحظه كشف عيب آنرا تائيد كنيد. 

· هنگام نزديك شدن به علل احتمالي، دستگاه كانسالتII- بايد روي حالت »DATA MONITOR (AUTO TRIG)K« تنظيم شود. بخصوص در زمانيكه 
عيب بصورت غير دائم )متناوب( اتفاق مي افتد. هنگاميكه شما اقدام به بازرسي مدار بوسيله تكان دادن هاي آرام )يا تاب و چرخش( سوكت ها، قطعات و دسته سيمها 
به »روش تائيد كد عيب« مي نمائيد، در لحظه ائيكه عيب پيدا شود. كد عيب/ كد عيب سفر اول به نمايش در خواهد آمد. )به GI »آزمايش هاي تكرار عيب«( مراجعه 

كنيد. 
»MANU TRIG« )2

انتخاب  با  دهيد.  تغيير   »MANUTRIG« حالت  به  را   -IIكانسالت دستگاه  آمد،  در  نمايش  به   »DATA MONITO« حالت  انتخاب  بمحض  عيب  اگر    ·
»MANU TRIG« شما قادر به نظارت و حفظ اطالعات خواهيد بود. اين اطالعات مي تواند براي عيب يابي هاي بيشتر، مانند مقايسه با مقادير معمول مورد عمل 

)نرمال(، مورد استفاده قرار گيرد. 
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عيب يابي هوشمند- مقدمه 
مقدمه 

سوخت،  كنترل  ماننده  مهم  سيستم هاي  كه  است  كامپيوتري  داراي  موتور 
كامپيوتر  مي كند.  كنترل  را   ..… و  آرام  دور  كنترل  سيستم  جرقه،  كنترل 
بالفاصله  و  دريافت  سنسور  از  را  ورودي  الكتريكي(  )عالئم  سيگنال هاي 
ثابت و  از طرفي  و  بودن  را تحريك مي كند. صحيح و مناسب  عمل كننده ها 
يكنواخت بودن سيگنال هاي ورودي و خروجي به كامپيوتر ضرورت دارد. در 
عين حال، عدم وجود مسائلي مانند نشت مكش هوا )وكيوم(، شمع هاي دوده 

زده يا نبود ديگر مسائل مربوط به موتور مهم است. 
عيب يابي مسائلي كه بطور غير دائم )متناوب(، اتفاق مي افتد از مسائل دائمي 
بسيار مشكل تر است. بيشتر مسائل غير دائم )متناوب( بعلت اتصاالت ضعيف 
اين گونه  اتفاق مي افتد. در  نامناسب  يا سيم كشي  )مانند سوكت(  الكتريكي 
قطعات  بيهوده  تعويض  از  است  مدارات مشكوك ممكن  موارد كنترل دقيق 

جلوگيري كند. 
فقط يك كنترل ظاهري ممكن است منجر به پيدا كردن علت مسائل نشود. 
به  مدار  آزمايش  دستگاه  با   -II كانسالت  دستگاه  حاليكه  در  جاده  آزمايش 
  EC انجام كار« در  از »ترتيب  انجام شود.  بايستي  باشد،  خودرو وصل شده 

پيروي كنيد. 
مشتري  با  را صرف صحبت  دقيقه ائي  عملي، چند  كنترل هاي  انجام  از  قبل 
مي تواند  مشتري  است.  آشنا  خودرو  كاركرد  نحوه  از  گاليه ها  به  او  نمائيد. 
اطالعات خوبي را درباره چنين مسائلي ارائه نمايد. بخصوص در مورد عيوب 
غير دائم )متناوب(. عالئم موجود عيب را بيابيد. اينكه تحت چه شرايطي بروز 
مي كنند را كشف كنيد. »برگه كاري عيب يابي« مانند مثال صفحه بعد بايستي 
مورد استفاده قرارگيرد. عيب يابي خود را ابتدا با عيوب معمول آغاز كنيد. اين 
كار به عيب يابي مسائل و قابليت رانندگي در خودروهاي مجهز به موتور تحت 

كنترل الكترونيك كمك مي كند. 
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برگه كاري عيب يابي 
شرايط كاركرد متعددي كه منجر به عيب  اجزاء موتور مي شوند وجود دارند. 
داشتن اطالعات خوب از اين شرايط مي تواند باعث عيب يابي سريع و دقيق 

تر شود. 
بطور كلي هر مشتري ممكن است برداشت متفاوتي نسبت به مشكل واحد، 
داشته باشد. فهم كامل عالئم عيب و شرايط وقوع آن براي مقايسه با گاليه هاي 

مشتري بسيار مهم است. 
بعد، جهت دسته  ارائه شده در صفحه  نمونه  مانند  برگه كاري عيب يابي،  از 

بندي و منظم كردن تمام اطالعات الزم براي عيب يابي استفاده كنيد. 
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ادامه برگه كاري عيب يابي 
نمونه برگه كاري 

شماره شاسي  مدل وسال نام مشتري خانم / آقا

مايل يا كيلومتر كاركرد گيربكس شماره موتور

تاريخ مراجعه  تاريخ ساخت  تاريخ وقوع عيب 

  تمام شدن بنزين باعث خاموش شدن شده است. 
بنزين و در باك    در باك جا مانده يا بد بسته شده بوده است

  روشن نمي شود                      احتراق اتفاق نمي افتد                   احتراق ناقص است
             احتراق ناقص ناشي از موقعيت دريچه گاز است

             احتراق ناقص ناشي از موقعيت دريچه گاز نيست
   موتور بد روشن مي شود               علل ديگر

  نحوه روشن 
شدن 

عالئم عيب

 دور آرام زياد، عمل نمي كند     نرم و يكنواخت نيست    دور آرام زياد است     دور آرام كم است
   دور آرام  علل ديگر 

 گير مي كند )پس ميزند(     لرزش          ضربه احتراق موتور          كم بودن قدرت موتور
 احتراق به منيفولد هوا پس ميزند               احتراق به منيفولد اگزوز پس ميزند

 علل ديگر 

كاركرد و   
قابليت رانندگي 

نمودن

  بالفاصله بعد از استارت                                    هنگام دور آرام )دور در جا(
  هنگام دور گرفتن )شتاب مثبت(                         هنگام كم شدن دور )شتاب منفي(
  بالفاصله بعد از توقف                                      هنگام زير بار قرار دادن هنگام بار 

  موتور 
خاموش              

مي كند
  بالفاصله بعد از تحويل خودرو                            اخيراً

زمان اتفاق  صبحها                            شبها                   در طول روز 

تعداد دفعات   هميشه                           تحت شرايط هاي خاص                    بعضي از اوقات 

  تاثير ندارد 
هوا

 خوب                باراني                  برفي                شرايط ديگر )                                (شرايط آب و هوائي

ºF                ºC                 درجه حرارت  بسيار گرم            گرم                   سرد                 مرطوب

بعد از گرم شدن    سرد                  در حال گرم شدن           

سرعت دور موتور وضعيت موتور

وضعيت راه و جاده  در شهر              در حومه            بزرگراه             خارج از جاده )ناهموار(

 تاثير ندارد
 در هنگام استارت                در دور آرام )دور درجا(            هنگام مسابقه دادن 

 در هنگام شتاب گرفتن         هنگام حركت با سرعت زياد و يكنواخت 
 در هنگام كم كردن شتاب      هنگام دور زدن )براست / بچپ(

سرعت دور خودرو 
شرايط رانندگي 

چراغ اعالم عيب  روشن مي شود                             روشن نمي شود
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ترتيب كار

پذيرش )شروع(

شرايط وقوع عيب را كنترل كنيد. 
به شكايت هاي مشتري گوش دهيد. )عالئم عيب را بدست آوريد(

كد عيب را كنترل كنيد. 
كد عيب )DTC( را كنترل كرده و ياد داشت كنيد. سپس كد را پاك 

كنيد. 
اگر با وجود روشن شدن چراغ اعالم عيب كدي وجود نداشت، تغيير به 

وضعيت مناسب كامپيوتر را كنترل كنيد.  
همچنين كتاب و دفترچه هاي فني مربوطه را براي اطالعات بيشتر 

كنترل كنيد. *1

عالئم عيب را بوسيله رانندگي در شرايطي كه 
مشتري شرح داده بررسي كنيد. 

اطالعات مربوط به عيب
كد عيب را بوسيله انجام »روش تائيد كد عيب« مورد بررسي قرار 

دهيد. 

عمل مناسب را مد نظر قرار دهيد. 

بازرسي ها را بر اساس جدول شبكه 
عالئم عيب انجام دهيد. 

بازرسي اساسي

.DTC( PXXX( عيب يابي براي كد عيب يابي

تعمير / تعويض

كنترل نهائي
از بر طرف شدن عيب بطور كامل بوسيله انجام بازرسي اساسي و روش تائيد كد عيب )يا كنترل كلي 

عملي( اطمينان حاصل كنيد. 
 سپس كدهاي غير الزم عيوب )كه تعمير آن انجام شده( را از حافظه كامپيوتر پاك كنيد. 

براساس حالت »اطالعات 
صفحة نمايش )SPEC(« با 

كانسالتII- اگر رضايت بخش 
نبود براساس »مشخصات 

عيب يابي هوشمند« *6

پايان

I مرحله

2*
II مرحله 

اعالم عالئم عيب جمع آوري شده است  چراغ  شدن  روشن  بجز 
ندارد،  وجود  عالمتي  عيب 
 II مرحله  در  فقط  عيب   ياكد 

وجود دارد
3*

III مرحله

)II ( كد نرمال )معمول( )در مرحلهII كد عيب )در مرحله

4*

IV مرحله

4*     2* 

V مرحله
) IV يا II (كد عيب )در مرحلهIV و II كد نرمال )معمول()در هر دو مرحله

  IIبا كانسالت

V1 مرحله

)III يا I اساس عالئم عيب )در مرحلهIIبدون كانسالت

ايرادبررسي نشد
5*

ايرادبررسي شد

ر* = رضايت بخش

VII مرحله
ر *نيست

 ر * است
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*1 : اگر عيب قابل تكرار نيست به »آزمايش هاي شبيه سازي نحوه بروز عيب« »نحوه عيب يابي موثر براي عيوب الكتريكي« در بخش GI مراجعه 
كنيد. 

*2:اگر زمان اطالعات »عيب يابي خودكار )هوشمند( بجز [1T] يا صفحة »عيب يابي هوشمند تناوبي« به بخشEC  رجوع شود. 
*3: اگر اتفاق مشخص نشود، براساس »عيب يابي تناوبي« به بخش EC رجوع شود. 

*4: در صورتيكه استفاده از سيستم عيب يابي هوشمند خودرو قابل انجام نباشد، مدار منبع اصلي تغذيه برق واتصال بدنه را چك كنيد.  
                                                                                      EC    بخش :, EC *6 5 : اگر قطعة معيوب شناسائي نشد، »وقوع عيب يابي تناوبي«، به بخش*

شرح 
ترتيب كار

شرح  مرحله 
  EC اطالعات جامعي درباره شرايط  محيطي كه شكل و عالئم عيب در آن بروز كرده است را با استفاده از »برگه كاري عيب يابي« بخش

بدست آوريد.  I مرحله

قبل از تائيد نتيجه كار، كد عيب سفر اول و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول را كنترل و يادداشت )بوسيله كانسالتII- كپي بگيريد( كنيد. 
سپس كد عيب و اطالعات را پاك كنيد. )به بخش EC مراجعه كنيد( كد عيب سفر اول و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول در زمان انجام 

مرحله III و IV مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
اگر مشكل تكرار نشود، »عيب يابي براي عيوب متناوب« ، بخش EC را انجام دهيد. رابطه بين علل مشخص شده بوسيله كد عيب سفر اول 
و عالئم عيب شرح داده شده توسط مشتري را بررسي كنيد. )»جدول شبكه عالئم عيوب« مي تواند مفيد فايده باشد. به EC  مراجعه كنيد.(

همچنين اطالعات موجود در بولتن هاي مربوط به آن را كنترل كنيد. 

II مرحله

سعي كنيد از عالئم عيب و شرايطي كه در آن عالئم عيب بروز كرده است، آگاهي كامل بدست آوريد. »برگه  كاري عيب يابي« و مجموعه 
 AUTO) را به خودرو وصل كرده و در حالت نظارت بر اطالعات -IIاطالعات ثابت براي بررسي عيب مفيد فايده است. دستگاه كانسالت
TRIG)، نتايج عيب يابي هوشمند در زمان وقوع عيب را كنترل كنيد. اگر مشكل تكرار نشود» عيب يابي براي عيوب متناوب« ، EC   را 

انجام دهيد. اگر كد عيب كشف شد، مرحله IV را حذف و مرحله V را انجام دهيد. 
 III مرحله

سعي كنيد كد عيب سفر اول را بوسيله رانندگي با انجام »روش تائيد كد عيب« كشف كنيد. بوسيله دستگاه كانسالتII- كد عيب سفر 
اول و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول را كنترل كرده و بخوانيد. در زمان بررسي كد عيب سفر اول حتماً دستگاه كانسالتII- را در حالت 

نظارت بر اطالعات (AUTO TRIG) به خودرو وصل كرده و نتايج عيب يابي هوشمند در زمان وقوع عيب را كنترل كنيد. 
اگر مشكل تكرار نشود، »عيب يابي براي عيوب متناوب«، EC   را انجام دهيد. در صورتيكه »روش تائيد كد عيب« قابل اجرا نباشد، 
»كنترل عملي« را به جاي آن انجام دهيد. كد عيب سفر اول با اين كنترل قابل نمايش نيست، هر چند اين كنترل ساده جايگزين موثري 

است. 
نتيجه »NG« )رضايت بخش نيست( در »كنترل كلي عملي« مشابه كشف كد عيب سفر اول مي باشد. 

IV مرحله

عمل مناسب را بر اساس نتايج مرحله I تا IV انجام دهيد. 
اگر كد عيب نمايش داده شده به عيب يابي هوشمند براي كد عيب PXXXX مراجعه كنيد. اگر كد معمول )نرمال( نمايش داده شده، 
به بازرسي اساسي مراجعه كنيد. )به EC   مراجعه كنيد(. اگر دستگاه كانسالتII- موجود  است، در حالت )مد( »نظارت بر اطالعات 

)مشخصات( « به »عيب يابي – مقادير مشخصات« ادامه دهيد. 
)به EC  ( مراجعه كنيد. )اگر عيب كشف شد، به تعمير / تعويض ادامه دهيد. ( سپس بازرسي ها را بر حسب جدول شبكه عالئم عيب 

انجام دهيد. به )EC  ( مراجعه كنيد. 

V مرحله

نقطه شروع عيب يابي را بر اساس مطالعه عالئم عيب و علل احتمالي آن مشخص كنيد. سيستم را از نظر درگيري هاي مكانيكي، سوكتهاي 
شل يا آسيب ديدگي سيم كشي با استفاده از »جانمائي دسته سيمها« بازرسي كنيد. به آرامي سوكت ها، قطعات يا دسته سيمهاي مربوطه 

را در حاليكه دستگاه كانسالتII- در حالت »نظارت بر اطالعات (AUTO TRIG) قرار دارد، تكان دهيد. 
ولتاژ سرسيمهاي مربوطه در كامپيوتر يا اطالعات خروجي از سنسورها را با دستگاه كانسالتII- كنترل كنيد. 

به EC   مراجعه كنيد. 
روشهاي عيب يابي در بخش EC شامل مبحثي در مورد بازرسي قطعي مدار مي باشد. همچنين بازرسي اتصالي نيز در روشهاي عيب يابي 

مورد نياز مي باشد. براي شرح بيشتر به GI   »بازرسي مدار الكتريكي« مراجعه كنيد. قطعات معيوب را تعمير يا تعويض كنيد. 
اگر قطعه معيوب قابل تشخيص نيست، »عيب يابي براي عيوب متناوب«، EC   را انجام دهيد. 

VI مرحله

هنگاميكه مداري را تعمير يا قطعه اي را تعويض كرديد، بايد موتور را روشن كرده و آنرا در شرايطي مانند شرايط شكايت مشتري )شرايط 
وقوع اوليه( قرار دهيد. »روش تائيد كد عيب« را انجام داده و از نمايش كد معمول )نرمال( [DTC NO. P0000[ مطمئن شويد. اگر 
مشكل همچنان در كنترل نهائي كشف شود، مرحله VI را مجدداً با روش ديگري انجام دهيد. قبل از تحويل خودرو به مشتري، حتماً تمام 

كدهاي عيب غير ضروري )تعمير شده( سفر اول را از كامپيوتر پاك كنيد. )به EC   مراجعه كنيد(.
VII مرحله
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عيب يابي – بازرسي اساسي 
بازرسي اساسي 

هشدار 
بازرسي اساسي را بدون وجود بار الكتريكي يا بار ميكانيكي روي موتور انجام دهيد. 

·  چراغهاي جلو OFF باشد. 
·  كليد اركانديشن OFF باشد. 

·  گرم كن شيشه عقب OFF باشد. 
·  غربيلك فرمان صاف و مستقيم رو به جلو قرار داشته باشد و بقيه اجزاء ……..

مدل هاي بدون باز كننده گاز 

شروع بازرسي   1
سوابق تعميراتي قبلي براي هرگونه تعمير جديدي كه ممكن است ارتباطي با مشكل پيش آمده داشته باشد و يا نياز به سرويس برنامه ائي كه بايد   .1

انجام شود را كنترل كنيد. 
در موتور را باز كرده و موارد زير را بررسي كنيد.   .2

سوكت ها را از نظر وصل نامناسب  ·
شلنگ هاي مكش از نظر قطع شدگي، تا شدگي يا اتصال نامناسب  ·

سيم كشي از نظر اتصال نامناسب، زخمي شدن يا بريدگي  ·
گرفتگي صافي هوا )فيلتر(   ·

شلنگ ها و كانال ها از نظر نشتي  ·

 
به 2 مراجعه كنيد.                      ⇐                       

عملكرد استوانه گاز را كنترل كنيد.  2
تماس استوانه گاز با متوقف كننده استوانه را تائيد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.                                               ⇐             )-IIرضايت بخش است )با دستگاه كانسالت

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐       )-IIرضايت بخش نيست )بدون دستگاه كانسالت

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                                         
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نحوه سوار شدن سيم گاز را كنترل كنيد.
3

سيم گاز را از نظر شل شدگي )كش آمدن( كنترل كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                       

سيم گاز را تنظيم كنيد. به FE   »تنظيم سيم گاز« مراجعه كنيد.   .1
به 2 مراجعه كنيد.   .2

⇐ رضايت بخش نيست                     

عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد.  4
كانالهاي ورود هوا را پياده كنيد.   .1

2.  با حركت دادن استوانه گاز با دست، عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پيچ هاي سفت كننده استوانه گاز را مجدداً سفت كنيد.   .1
2.  به 2 مراجعه كنيد. 

⇐ رضايت بخش است                     

پوسته دريچه گاز و دريچه گاز را تميز كنيد.   .1
2.  به 2 مراجعه كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                    

كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد.  5
 -IIبا دستگاه كانسالت   

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1
با دستگاه كانسالتII- در حالت »DATA MONITOR« وضعيت »CLOSD THL/P SW« را انتخاب كنيد.   .2

سيگنال »CLSD THL/P SW« را در شرايط زير بخوانيد.   .3
فيلترهائي با ضخامت)0,15mm )0,0059in( ,  0,5mm )0,0020in  را تك تك بين متوقف كننده استوانه و استوانه گاز بنحو نشانداده شده در   ·

شكل جا زده و سيگنال را كنترل كنيد. 

  0,5mm )0,0020in(پس از جا زدن فيلر »CLSD THL/P SW« سيگنال
F بايد »ON« باشد. 

0,15mm )0,0059in(پس از جا زدن فيلر »CLSD THL/P SW« سيگنال
F بايد »OFF« باشد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز  6
  با دستگاه كانسالت

پيچهاي محكم كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.    .1
فيلر0.05mm (0.0020 in) Fرا بين متوقف كننده استوانه و استوانه گاز بنحو نشانداده شده در شكل جا بزنيد.   .2

3.  پوسته سنسور موقعيت دريچه گاز را برعكس حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا سيگنال »CLSD THL/P SW« به OFF )قطع( تغيير 
كند. 

 
به 7 مراجعه كنيد.                                               ⇐
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-II تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز 7
 -IIبا دستگاه كانسالت    

بطور موقت پيچهاي سفت كننده پوسته سنسور دريچه گاز را بنحو زير سفت كنيد.   .1
 »OFF« از »CLSD THL/P SW« به آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا سيگنال  ·

به »ON« تغيير كند سپس بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته سنسور دريچه گاز را سفت كنيد. 

وصل بودن »ON« سيگنال، در زمان بسته بودن دريچه گاز و قطع بودن »OFF« سيگنال، در زمان باز بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان   .2
كنيد. 

فيلر0.05mm (0.0020 in)H را جدا كرده و فيلر0.15mm (0.0059 in)H را جا بزنيد.   .3
باقي ماندن سيگنال به حالت »OFF« در زمان بسته بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.   .4

سنسور موقعيت دريچه گاز را سفت كنيد.   .5
مجدداً سيگنال »CLSD THL/P SW« را كنترل كنيد.   .6

       در هنگام بستن دريچه گاز، سيگنال قطع »OFF« باقي مي ماند. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز را تنظيم مجدد نمائيد. 
8

 -IIبا دستگاه كانسالت   
توجه

هميشه موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد، حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز بنحو 
صحيح تنظيم مجدد نخواهد شد. 

فيلر را جدا كنيد.   .1
موتور را روشن كنيد.   .2

موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد.   .3
»CLSD THL POS« را در حالت »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.   .4

.)»OFF« موتور را خاموش كنيد. )سوئيچ خودرو را ببنديد  .5
سوئيچ خودرو را باز كرده »ON« و حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.   .6

سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد.   .7
مراحل 6 و 7 را تا تغيير سيگنال »CLSD THL POS« به وضعيت »ON« تكرار كنيد.   .8

به 13 مراجعه كنيد.                   ⇐                          
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موقعيت بسته بودن كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد. 
9

 -IIبدون دستگاه كانسالت  
1.  سوكت دسته سيم كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را جدا كنيد. 

2.  پيوستگي بين سرسيم هاي 4 و 5 كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را در شرايط زير كنترل كنيد. 

فيلرهائي با ضخامت0.05mm (0.0020 in) Hو0.15mm (0.0059 in)H را تك تك بين متوقف كننده و استوانه گاز بنحو نشانداده شده   ·
در شكل جا بزنيد. 

در هنگام جا زدن فيلر0.05mm )0.0020 in(H پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
در هنگام جا زدن فيلر0.15mm )0.0059 in(H پيوستگي نبايد وجود داشته باشد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز  10
 -IIبدون دستگاه كانسالت  

1   پيچهاي محكم كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.  
2   فيلر0.05mm (0.0020 in) H را بين متوقف كننده و استوانه گاز، بنحو نشانداده شده در شكل جا بزنيد. 

3   پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت تا حديكه پيوستگي وجود نداشته باشد بچرخانيد. 

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐                                                       
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 -II تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز
11

 -IIبدون دستگاه كانسالت   
بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته سنسور را بنحو زير سفت كنيد.   .1

به آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت حركت عقربه هاي ساعت تا حد شروع پيوستگي بچرخانيد سپس بطور موقت پيچهاي   ·
پوسته سنسور را سفت كنيد. 

وجود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گاز و نبود پيوستگي در زمان باز بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.   .2
فيلر0.05mm (0.0020 in)H را جدا كرده و فيلر0.15mm (0.0059 in)H را جا بزنيد.   .3

نبود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.   .4
سنسور موقعيت دريچه گاز را محكم كنيد.   .5

پيوستگي را مجدداً امتحان كنيد.   .6
       در هنگام بستن دريچه گاز پيوستگي وجود ندارد

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

حافظه موقعيت دور آرام سنسور دريچه گاز را تنظيم مجدد نمائيد. 
12

  -IIبدون دستگاه كانسالت 
توجه

هميشه موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز بنحو 
صحيح تنظيم مجدد نخواهد شد. 

فيلر را جدا كنيد.   .1
سوكت كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را مجدداً جا بزنيد.   .2

موتور را روشن كنيد.   .3
موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .4

)»OFF« موتور را خاموش كنيد. )سوئيچ خودرو را ببنديد  .5
سوئيچ خودرو را باز كرده »ON« و حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.  .6

 
سوئيچ خودرو را ببنديد »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد.   .7

مراحل 6 و 7 را حداقل 20 بار تكرار كنيد.   .8
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كد عيب )سفر اول( را كنترل كنيد.  13
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

به موتور دو سه بار گاز دهيد. )r3000rpm تا 2000(   .2
بوسيله دستگاه كانسالتII- يا GST از نبود كد عيب سفر اول مطمئن شويد.  .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 15 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 14 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عيب را تعمير كنيد. 
14

برحسب »روش عيب يابي« در صورت نياز اجزاء را تعمير يا تعويض كنيد. 

به 13 مراجعه كنيد.                   ⇐                          

دور آرام هدف را كنترل كنيد.  15
 -IIبا دستگاه كانسالت   

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1
با دستگاه كانسالتII- »ENG SPEED« را در حالت )مد( »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.   .2

دور آرام را بررسي كنيد.   .3
 M/T:      625 ± 50 rpm )VQ30DE(G گيربكس معمولي       

)»N« يا »p« در موقعيت(  A/T:   700 ± 50 rpm گيربكس اتوماتيك         
 -IIبدون دستگاه كانسالت  

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.   .1
دور آرام را بررسي كنيد.   .2

M/T:      625 ± 50 rpm )VQ30DE( G گيربكس معمولي       
)»N« يا »p« در موقعيت(  A/T:   700 ± 50 rpm گيربكس اتوماتيك         

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 25 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 16 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد. 16
به »يادگيري مقدار هواي دور آرام« ، EC   مراجعه كنيد. 

نتيجه چيست كامل يا ناقص؟
كامل يا ناقص

به 17 مراجعه كنيد.  ⇐ كامل است                            

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.  .1
به 16 مراجعه كنيد.  .2

⇐ كامل نيست                          
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دور آرام هدف را كنترل كنيد.  17
 -IIبا دستگاه كانسالت   

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1
با دستگاه كانسالتII- »ENG SPEED« را در حالت )مد( »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.    2

دور آرام را بررسي كنيد.    3
M/T:      625 ± 50 rpm )VQ30DE( h گيربكس معمولي       

)»N« يا »p« در موقعيت(  A/T:   700 ± 50 rpm گيربكس اتوماتيك         
 -IIبدون دستگاه كانسالت  

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.    1
دور آرام را بررسي كنيد.    2

M/T:      625 ± 50 rpm )VQ30DE(h گيربكس معمولي       
)»N« يا »p« در موقعيت(  A/T:   700 ± 50 rpm گيربكس اتوماتيك         

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 23 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 18 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار شير برقي دور آرام – شير كمكي دور آرام )IACV-AAC( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  18
.»OFF« سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

مدار شير برقي دور آرام – شير كمكي دور آرام (IACV-AAC) را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. به »روش عيب يابي«، EC   مراجعه   .2
كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

تعمير يا تعويض كنيد.   .1
به 20 مراجعه كنيد.   .2

⇐ رضايت بخش نيست                  

شير برقي دور آرام ـ شير كمكي دور آرام )IACV-AAC( را تعويض كنيد.  19
شير برقي دور آرام – شير كمكي دور آرام را تعويض كنيد. 

به 20 مراجعه كنيد.                                             ⇐

يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.  20
به »يادگيري مقدار هواي دور آرام«، EC   مراجعه كنيد. 

آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟
كامل يا ناقص

به 21 مراجعه كنيد.  ⇐ كامل است                             

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.   .1
به 16 مراجعه كنيد.   .2

⇐ كامل نيست                           
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مجدداً دور آرام هدف را كنترل كنيد.  21
-IIبا دستگاه كانسالت        

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1
با دستگاه كانسالتII- »ENG SPEED« را در حالت )مد( »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.    2

دور آرام را بررسي كنيد.    3
625i ± 50rpm)VQ30DE( f :M/T گيربكس معمولي       

 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(   :A/T گيربكس اتوماتيك         
 -IIبدون دستگاه كانسالت  

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.    1
دور آرام را بررسي كنيد.    2

625i ± 50rpm)VQ30DE( f :M/T گيربكس معمولي       
 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(   :A/T گيربكس اتوماتيك         

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 23 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 22 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد. 
22

براي كنترل عملكرد كامپيوتر، كامپيوتر سالم ديگري را جايگزين كنيد. )كامپيوتر ممكن است علت مشكل باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي افتد(.  .1
در صورت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهيد.   .2

به 16 مراجعه كنيد.                   ⇐                          

زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد. 
23

موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1
زمان )تايم( جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.   .2

زمان )تايم( جرقه
15º قبل از نقطه مرگ باال  ± 5º  :M/T گيربكس معمولي   

)»N« يا »P« 15 قبل از نقطه مرگ باال )در موقعيتº ± 5º :A/T گيربكس اتوماتيك   
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 31 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 24 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  
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نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد.  24
نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد. به EM   »سوار كردن« مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 22 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد.   .1
به 16 مراجعه كنيد.    .2

⇐ رضايت بخش نيست                  

زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد.  25
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.    1

زمان )تايم( جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.    2

زمان )تايم( جرقه
15º قبل از نقطه مرگ باال  ± 5º  :M/T گيربكس معمولي   

)»N« يا »P« 15 قبل از نقطه مرگ باال )در موقعيتº ± 5º :A/T گيربكس اتوماتيك   
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 31 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 26 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  

يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.  26
به »يادگيري مقدار هواي دور آرام«، EC   مراجعه كنيد. 

آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟
كامل يا ناقص

به 27 مراجعه كنيد.  ⇐ كامل است                            

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.    1
به 26 مراجعه كنيد.    2

⇐ كامل نيست                           
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مجدداً دور آرام هدف را كنترل كنيد.  27
 -IIبا دستگاه كانسالت   

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1
با دستگاه كانسالتII- »ENG SPEED« را در حالت )مد( »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.    2

دور آرام را بررسي كنيد.    3
625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       

 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(   :A/T گيربكس اتوماتيك         
 -IIبدون دستگاه كانسالت   

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.    1
دور آرام را بررسي كنيد.    2

625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       
 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 29 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 28 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد.  28
براي كنترل عملكرد كامپيوتر، كامپيوتر سالم ديگري را جايگزين كنيد. )كامپيوتر ممكن است علت مشكل باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي افتد(.  .1

در صورت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهيد.    2

به 26 مراجعه كنيد.                   ⇐                          

مجدداً زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد.  29
مجدداً زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد. به آزمايش شماره 25 مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 31 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 30 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد.  30
نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد به EM  ، »سوار كردن« مراجعه كنيد.. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 28 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد.    1
به 26 مراجعه كنيد.     2

⇐ رضايت بخش نيست                  
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كد عيب غير الزم را پاك كنيد 31
پس از اين بازرسي شماره كد عيب غير الزم ممكن است به نمايش در آيد.

كدهاي ذخيره شده در حافظه كامپيوتر و پردازشگر كنترل گيربكس را پاك كنيد. 
به »نحوه پاك كردن اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي«، EC   و  AT »نحوه پاك كردن نتايج عيب يابي هوشمند« مراجعه كنيد.

پايان بازرسي                  ⇐                           

شروع بازرسي  1
سوابق تعميراتي قبلي براي هرگونه تعمير جديدي كه ممكن است ارتباطي با شكل پيش آمده داشته باشد و يا نياز به سرويس برنامه اي كه بايد   .1

انجام شود را كنترل كنيد.
در موتور را باز كرده و موارد زير را بررسي كنيد.   .2

·  سوكت ها را از نظر وصل نامناسب
·  شلنگ هاي مكش از نظر بريدگي، تا شدگي يا اتصال نامناسب 

·  سيم كشي از نظر اتصال، مناسب زخمي شدن يا بريدگي 
·  گرفتگي هاي صافي هوا )فيلتر(

·  شلنگ ها و كانال ها از نظر نشتي

به 2 مراجعه كنيد.                   ⇐                           

 I .عملكرد باز كننده گاز را كنترل كنيد 2
وجود لقي بين استوانه گاز و متوقف كننده را تائيد كنيد

 .
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

پيچهاي محكم كننده باز كننده گاز را كنترل كنيد.  3
پيچهاي محكم كننده باز كننده گاز را از نظر شل بودن كنترل كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

مجموعه پوسته دريچه گاز را تعمير يا تعويض كنيد.  .1
به 2 مراجعه كنيد.  .2

⇐ رضايت بخش است                    

پيچهاي محكم كننده را دوباره سفت كنيد.   .1
به 2 مراجعه كنيد.    .2

⇐ رضايت بخش نيست                  
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 -II .عملكرد باز كننده گاز را كنترل كنيد 4
موتور را روشن كرده و در دور آرام روشن نگهداريد  .1

از حركت رو به عقب ميله باز كننده گاز و وجود لقي بين استوانه گاز و ميله باز كننده گاز مطمئن شويد.  .2

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

منبع فشار مكش )وكيوم( باز كننده گاز را كنترل كنيد.
5

1.  شلنگ مكش وصل شده به باز كننده گاز را جدا كنيد
2.  وجود مكش را در زمان روشن بودن موتور كنترل كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

مجموعه پوسته دريچه گاز را تعمير يا تعويض كنيد.   .1
2.  به 4 مراجعه كنيد.

⇐ رضايت بخش است                   

به 6 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  
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لوله مكش )وكيوم( را كنترل كنيد.  6
موتور را خاموش كنيد.   .1

شلنگ مكش را پياده كنيد  .2
شلنگ مكش را از نظر بريدگي، تا شدگي و گرفتگي كنترل كنيد.  .3

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

بوسيله دميدن هوا منفذ مكش را تميز كنيد.   .1
به 4 مراجعه كنيد.   .2

⇐ رضايت بخش است                  

1   شلنگ مكش را تعويض كنيد. 
به 4 مراجعه كنيد.     2

⇐ رضايت بخش نيست                  

عملكرد استوانه گاز را كنترل كنيد.  7
از حركت استوانه گاز تا برقراري تماس با متوقف كننده مطمئن شويد.

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

نحوه سوار كردن سيم گاز را كنترل كنيد.  8
موتور را خاموش كنيد.   .1

سيم گاز را از نظر شل شدگي )كش آمدن( كنترل كنيد.   .2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

سيم گاز را تنظيم كنيد. به FE   ، »تنظيم سيم گاز« مراجعه كنيد.  .1
2.  به 7 مراجعه كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                  
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عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد. 
9

كانال هاي ورودي هوا را پياده كنيد.   .1
2.  در هنگام حركت دادن استوانه گاز با دست، عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پيچهاي محكم كننده استوانه گاز را مجدداً سفت كنيد.   .1
2.  به 7 مراجعه كنيد. 

⇐ رضايت بخش است                   

پوسته دريچه گاز و دريچه گاز را تميز كنيد.   .1
2.  به 7 مراجعه كنيد.  

⇐ رضايت بخش نيست                  

كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد. 10
توجه

هميشه قبل از انجام موارد زير زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد. 
موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

موتور را خاموش كنيد.   .2
3.  شلنگ مكش وصل شده به باز كننده گاز را كنترل كنيد.

4.  شلنگ مناسب مكش را به پمپ مكش بنحو نشانداده شده در زير وصل كنيد. 

5.  فشار مكش را بيش از  40.0kPa (-400 mbar, -300 mmHg, -1181 inHg)h  تا جدا شدن ميله باز كننده گاز از استوانه گاز را اعمال 
كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐                  -IIمدل هاي با دستگاه كانسالت

به 15 مراجعه كنيد.  ⇐              -IIمدل هاي بدون دستگاه كانسالت
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كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد. 
11

 -IIبا دستگاه كانسالت   
»ON« .1.    سوئيچ خودرو را باز كنيد

2.    با دستگاه كانسالتII- در حالت »DATA MONITOR« وضعيت »CLSD THL/P SW« را انتخاب كنيد. 
3.    سيگنال »CLSD THL/P SW« را در شرايط زير بخوانيد. 

فيلترهائي با ضخامت 0.05mm (0.0020 in) h و0.15mm (0.0059 in)h را تك تك بين متوقف كننده استوانه و استوانه گاز بنحو نشانداده   ·
شده در شكل جا بزنيد. 

سيگنال »CLSD THL/P SW« در هنگام  جا زدن فيلر0.05mm )0.0020 in(h بايد »ON« باشد. 
سيگنال »CLSD THL/P SW« در هنگام جا زدن فيلر0.15mm )0.0059 in(h بايد »OFF« باشد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 14 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز 
12

-IIبا دستگاه كانسالت    
پيچهاي محكم كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.   1

اعمال شدن مكش مناسب را تائيد كنيد.     2
فيلر0.05mm (0.0020 in)h را بين متوقف كننده استوانه و استوانه گاز بنحو نشانداده شده در شكل جا بزنيد.    3

4   پوسته سنسور موقعيت دريچه گاز را در جهت حركت عقربه هاي ساعت تا تغيير »CLSD THL/P SW« به حالت OFF )قطع( بچرخانيد. 

 
به 13 مراجعه كنيد.  ⇐                                                         
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-II تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز
13

 -IIبا دستگاه كانسالت    
بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته سنسور دريچه گاز را بنحو زير سفت كنيد.    1

 »OFF« از »CLSD THL/P SW« به آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا سيگنال  ·
به »ON« تغيير كند سپس بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته سنسور دريچه گاز را سفت كنيد. 

وصل بودن »ON« سيگنال، در زمان بسته بودن دريچه گاز و قطع بودن »OFF« سيگنال، در زمان باز بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان    2
كنيد. 

فيلر0.05mm (0.0020 in)h را جدا كرده و فيلر0.15mm (0.0059 in)h را جا بزنيد.    3
باقي ماندن سيگنال به حالت »OFF« در زمان بسته بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.    4

سنسور موقعيت دريچه گاز را سفت كنيد.    5
مجدداً سيگنال »CLSD THL/P SW« را كنترل كنيد.    6

       در هنگام بستن دريچه گاز، سيگنال قطع »OFF« باقي مي ماند. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 14 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز را تنظيم مجدد نمائيد. 
14

 -IIبا دستگاه كانسالت      
توجه

هميشه موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد، حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز بنحو 
صحيح تنظيم مجدد نخواهد شد. 

عمل مكش مناسب را تائيد كنيد. به آزمايش شماره 10 مراجعه كنيد.   1
2   سوراخ مكش را كه شلنگ مكش باز كننده گاز از آن جدا شده است را با درپوش كور )ببنديد( كنيد. 

3   موتور را روشن كنيد. 
موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد.    4

»CLSD THL POS« را در حالت »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.    5
.)»OFF« موتور را خاموش كنيد. )سوئيچ خودرو را ببنديد   6

سوئيچ خودرو را باز كرده »ON« و حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.    7

سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد.    8
مراحل 6 و 7 را تا تغيير سيگنال »CLSD THL POS« به وضعيت »ON« تكرار كنيد.   .9

به 19 مراجعه كنيد.  ⇐                                                       
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كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد. 
15

1.  سوكت دسته سيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را جدا كنيد. 
2.  پيوستگي بين سرسيم هاي 4 و 5 كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را در شرايط زير كنترل كنيد. 

فيلرهائي با ضخامت 0.05mm (0.0020 in)n و 0.15mm (0.0059 in) n را تك تك بين متوقف كننده و استوانه گاز بنحو نشانداده شده   ·
در شكل جا بزنيد. 

در هنگام جا زدن فيلر 0.05mm )0.0020 in( n پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
در هنگام جا زدن فيلر 0.15mm )0.0059 in( nپيوستگي نبايد وجود داشته باشد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز  16
پيچهاي محكم كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.  .1

2.  عمل مكش مناسب را تائيد كنيد. به آزمايش شماره 10 مراجعه كنيد. در طول تنظيم مكش بايد اعمال شود. 
3.  فيلر 0.05mm (0.0020 in) n را بين متوقف كننده و استوانه گاز، بنحو نشانداده شده در شكل جا بزنيد. 

 

 

 

4   پوسته سنسور موقعيت دريچه گاز را در جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت تا قطع شدن پيوستگي بچرخانيد. 

به 17 مراجعه كنيد.  ⇐                                                        
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 -II تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز 17
1.   بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته سنسور را بنحو زير سفت كنيد. 

به آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت حركت عقربه هاي ساعت تا حد شروع پيوستگي بچرخانيد سپس بطور موقت پيچهاي   ·
پوسته سنسور را سفت كنيد. 

وجود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گاز و نبود پيوستگي در زمان باز بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.    2
فيلر0.05mm (0.0020 in)n را جدا كرده و فيلر 0.15mm(0.0059 in)n را جا بزنيد.    3

نبود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.    4
سنسور موقعيت دريچه گاز را محكم كنيد.    5

پيوستگي را مجدداً امتحان كنيد.    6
       در هنگام بستن دريچه گاز پيوستگي وجود ندارد

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 18 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     
به 16 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                   

حافظه موقعيت دور آرام سنسور دريچه گاز را مجدداً تنظيم نمائيد. 
18

توجه
هميشه موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز بنحو 

صحيح تنظيم مجدد نخواهد شد.
عمل مكش مناسب را تائيد كنيد. به آزمايش شماره 10 مراجعه كنيد.   .1

2.  سوراخ مكش را كه شلنگ مكش باز كننده گاز از آن جدا شده است را با درپوش كور )ببنديد( كنيد. 
3.  موتور را روشن كنيد. 

4.  موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. 
)»OFF« موتور را خاموش كنيد. )سوئيچ خودرو را ببنديد  .5

سوئيچ خودرو را باز كرده »ON« و حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.  .6

 
سوئيچ خودرو را ببنديد »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد.    7

مراحل 6 و 7 را حداقل 20 بار تكرار كنيد.    8
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 19 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                      
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كد عيب )سفر اول( را كنترل كنيد. 
19

»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
فشار مكش باز كننده گاز را آزاد كنيد.   .2

پمپ مكش و شلنگ مكش را از باز كننده گاز آزاد كنيد.   .3
شلنگ اصلي را مجدداً محكم و باز كننده گاز را وصل كنيد.   .4

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .5
به موتور دو سه بار گاز دهيد. )3000rpm تا 2000(  .6

بوسيله دستگاه كانسالتII- يا GST از نبود كد عيب سفر اول مطمئن شويد.  .7
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 21 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 20 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عيب را تعمير كنيد. 
20

در صورت نياز اجزاء را برحسب »روش عيب يابي« تعمير يا تعويض كنيد. 

به 19 مراجعه كنيد.                   ⇐                          

دور آرام هدف را كنترل كنيد. 
21

 -IIبا دستگاه كانسالت   
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1

2.  با دستگاه كانسالتII- در حالت )مد( »ENG SPEED« »DATA MONITOR« انتخاب كنيد. 
دور آرام را بررسي كنيد.    3

625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       
 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.    1

دور آرام را بررسي كنيد.    2
625i ± 50rpm)VQ30DE(f:M/T گيربكس معمولي       

 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 30 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 22 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد. 22
به »يادگيري مقدار هواي دور آرام« ، EC   مراجعه كنيد. 

نتيجه چيست كامل يا ناقص؟
كامل يا ناقص

به 23 مراجعه كنيد.  ⇐ كامل است                           

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.  .1
به 22 مراجعه كنيد.  .2

⇐ كامل نيست                          

مجدداً دور آرام هدف را كنترل كنيد.  23
 -IIبا دستگاه كانسالت   

موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1
با دستگاه كانسالتII- »ENG SPEED« را در حالت )مد( »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.    2

دور آرام را بررسي كنيد.    3
625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       

 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.    1

دور آرام را بررسي كنيد.    2
625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       

 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 29 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 24 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار شير برقي دور آرام – شير كمكي دور آرام )IACV-AAC( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  24
.»OFF« سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

مدار شير برقي دور آرام – شير كمكي دور آرام (IACV-AAC) را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. به »روش عيب يابي«، EC   مراجعه    2
كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 25 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                  

تعمير يا تعويض كنيد.    1
به 26 مراجعه كنيد.    2

⇐ رضايت بخش نيست                  
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شير برقي دور آرام ـ شير كمكي دور آرام )IACV-AAC( را تعويض كنيد.  25
شير برقي دور آرام – شير كمكي دور آرام را تعويض كنيد. 

به 26 مراجعه كنيد.                                             ⇐

يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.  26
به »يادگيري مقدار هواي دور آرام«، EC   مراجعه كنيد. 

آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟
كامل يا ناقص

به 27 مراجعه كنيد.  ⇐ كامل است                            

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.   .1
به 22 مراجعه كنيد.    2

⇐ كامل نيست                           

دور آرام هدف را كنترل كنيد. 
27

 -IIبا دستگاه كانسالت     
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1

با دستگاه كانسالتII- »ENG SPEED« را در حالت )مد( »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.    2
دور آرام را بررسي كنيد.    3

625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       
 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.    1

دور آرام را بررسي كنيد.    2
625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       

 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 29 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 28 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد.  28
براي كنترل عملكرد كامپيوتر سالم ديگري را جايگزين كنيد. )كامپيوتر ممكن است علت مشكل باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي افتد(  .1

در صورت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهيد. به بخش EC مراجعه كنيد.  .2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 22 مراجعه كنيد.                   ⇐                          

زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد. 
29

موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.    1
زمان )تايم( جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.    2

زمان )تايم( جرقه
15º قبل از نقطه مرگ باال  ± 5º  :M/T گيربكس معمولي   

)»N« يا »P« 15 قبل از نقطه مرگ باال )در موقعيتº ± 5º :A/T گيربكس اتوماتيك   
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 37 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 30 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  
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نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد. 
30

نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد. به EM   »سوار كردن« مراجعه كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 28 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد.    1
به 16 مراجعه كنيد.     2

⇐ رضايت بخش نيست                  

زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد. 
31

موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.    1
زمان )تايم( جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.    2

زمان )تايم( جرقه
15º قبل از نقطه مرگ باال  ± 5º  :M/T گيربكس معمولي   

)»N« يا »P« 15 قبل از نقطه مرگ باال )در موقعيتº ± 5º :A/T گيربكس اتوماتيك   
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 37 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 32 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  
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يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.  32
به »يادگيري مقدار هواي دور آرام«، EC   مراجعه كنيد. 

آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟
كامل يا ناقص

به 33 مراجعه كنيد.  ⇐ كامل است                             

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.    1
به 32 مراجعه كنيد.    2

⇐ كامل نيست                           

مجدداً دور آرام هدف را كنترل كنيد. 
33

 -IIبا دستگاه كانسالت   
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.  .1

با دستگاه كانسالتII- »ENG SPEED« را در حالت )مد( »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.    2
دور آرام را بررسي كنيد.    3

625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       
 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول )نرمال( كاركرد گرم كنيد.    1

دور آرام را بررسي كنيد.    2
625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي       

 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك          

به 35 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 34 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد.  34
براي كنترل عملكرد كامپيوتر، كامپيوتر سالم ديگري را جايگزين كنيد. )كامپيوتر ممكن است علت مشكل باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي افتد(.  .1

در صورت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهيد. به بخش EC مراجعه كنيد.    2

به 32 مراجعه كنيد.  ⇐                                             

مجدداً زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد.  35
مجدداً زمان )تايم( جرقه را كنترل كنيد. به آزمايش شماره 31 مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 37 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 36 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد. 
36

نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد به EM  ، »سوار كردن« مراجعه كنيد.. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 34 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد.    1
به 32 مراجعه كنيد.     2

⇐ رضايت بخش نيست                  

كد عيب غير الزم را پاك كنيد 37
پس از اين بازرسي شماره كد عيب غير الزم ممكن است به نمايش در آيد.

كدهاي ذخيره شده در حافظه كامپيوتر و پردازشگر كنترل گيربكس را پاك كنيد. 
به »نحوه پاك كردن اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي«،   EC و AT   »نحوه پاك كردن نتايج عيب يابي هوشمند« مراجعه كنيد.

پايان بازرسي                  ⇐                           
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عيب يابي هوشمند – شرح عمومي
جدول تغيير به وضعيت موقت

اگر هريك از عيوب زير بعلت قطعي يا اتصالي در مدار كشف شود كامپيوتر به حالت تغيير به وضعيت موقت وارد خواهد شد. هنگاميكه كامپيوتر به حالت تغيير به 
وضعيت موقت كامپيوتر وارد شود،  چراغ اعالم عيب MIL روشن خواهد شد. 

وضعيت كاركرد موتور پس از ورود كامپيوتر به حالت تغيير به وضعيت موقت  موارد كشف شده  شماره كد 
عيب 

دور موتور از 2400rpm ، بعلت قطع بنزين باالتر نخواهد رفت مدار سنسور 
مقدار جريان هواي 

ورودي به موتور 
P0100

درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بوسيله كامپيوتر، بر مبناي درجه حرارت زمان چرخانيدن سوئيچ خودرو 
به حالت روشن »ON« يا استارت »START« معين مي شود. دستگاه كانسالتII-، درجه حرارت معين شده 

بوسيله كامپيوتر را نشان خواهد داد. 

مدار سنسور درجه 
حرارت مايع خنك 

كننده موتور

 P0115

درجه حرارت تعيين شده براي مايع خنك كننده 
)-IIموتور )نمايش دستگاه كانسالت

شرايط 

40ºC (104ºF)m
درست پس از چرخانيدن سوئيچ بحالت روشن يا 

استارت

80ºC (176ºF) m
بيش از 4 دقيقه پس از چرخانيدن سوئيچ بحالت 

روشن يا استارت

40-80ºC (104-176ºF)m
)بستگي به زمان دارد(

بجز موارد باال

موقعيت دريچه گاز بر مبناي مقدار بنزين تزريق شده و دور موتور معين خواهد شد. بنابراين شتاب گرفتن 
ضعيف خواهد بود. 

مدار سنسور 
موقعيت دريچه گاز 

P0120وضعيت رانندگي شرايط
معمولي )نرمال( در دور آرام 

شتاب گرفتن ضعيف خواهد بود در هنگام شتاب گرفتن 

سيگنال نقطه مرگ باال در زمان كمپرس )سيگنال 120( بوسيله سيگنال سنسور موقعيت ميل سوپاپ )فاز( و 
سيگنال سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( كنترل خواهد شد. تايم جرقه º  2  تا º 0 تاخير خواهد داشت. 

مدار سنسور 
موقعيت ميل لنگ 

)مرجع(
P1335

كامپيوتر خود اعمال محاسباتي خود را غير صحيح مي انگارد.
هنگاميكه سيستم تغيير به وضعيت موقت فعال شود )بطور مثال اگر كامپيوتر وضعيت معيوبي را در پردازشگر 
كامپيوتر كشف كند(، چراغ اعالم عيب MIL در صفحه نمايشگر خودرو روشن خواهد شد تا به راننده هشدار دهد. 

هرچند امكان برقراري رابطه با كامپيوتر و تائيد كد عيب وجود ندارد. 
كنترل هاي موتور در حالت تغيير به وضعيت موقت كامپيوتر

هنگاميكه سيستم تغيير به وضعيت موقت فعال شود، سيستم سوخت پاش )انژكتور( زمان )تايم( جرقه، عمل پمپ 
بنزين، عمل شير برقي و شير كمكي دور آرام (IACV-AAC) تحت محدوديت هاي خاصي كنترل خواهند شد. 

كامپيوتر ورود به 
كامپيوتر امكان 

پذير نيست

عملكرد كامپيوتر در حالت تغيير به وضعيت موقت
دور موتور از 3000rpm باالتر نخواهد رفت سرعت موتور

انژكتورها به روش تزريق همزمان عمل خواهند 
كرد

تزريق سوخت

تايم جرقه در مقدار مشخصي و از پيش تعيين 
شده ثابت باقي خواهد ماند.

زمان )تايم( جرقه 

پمپ بنزين در زمان روشن بودن موتور »روشن« 
و در زمان از كار افتادن موتور »خاموش« خواهد 

بود.

پمپ بنزين

كاماًل باز خواهد بود.  (IACV-AAC) شير برقي و شير كمكي دور آرام
در هنگام حركت موتور رله فن خنك كننده 

بحالت ON )دور تند( و در هنگام از كار افتادن 
موتور بحالت OFF خواهد بود. 

فن هاي خنك كننده 

در صورتيكه فعال شدن كامپيوتر بحالت تغيير به وضعيت موقت حتمي شده باشد، كامپيوتر را تعويض كنيد. 
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جدول شبكه عالئم عيب – سيستم كنترل اصلي موتور 

عالئم عيب 

)H
A

جز 
ن )ب

 زد
اره

دوب
ت 

تار
 اس

ن/
زد

ت ن
تار

 اس
ت/
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ت 

تار
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ج 
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ن/ 
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 دا

گ
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 و 
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قع
 مو
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بل
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ه /

جرق
ام 
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ر ه

ه د
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ائي
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 )ز
ت
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ام 

 آر
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ام 
 آر
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در 

ش 
لرر

دد
گر

مي 
ر ن

م ب
آرا

ور 
ه د

 / ب
ند

ك

شد
ي با

ال م
ب با

ت آ
رار

 ح
جه

 در
ند/

ي ك
م م

گر

ند
ي ك

ف م
صر

ن م
نزي
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 ح
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ش

بي

ند.
ي ك

ف م
صر

ن م
روغ

د 
 ح

 از
ش

بي

م(
ژ ك

شار
ي )

خال
ي 

طر
با

بخش 
مرجع

AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب
1 1 2 3 2 2 2 3 2 Ec مدار پمپ بنزين  بنزين

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Ec
شكن  فشار  سيستم 

)رگالتور( بنزين

1 1 2 3 2 2 2 2 Ec مدار انژكتور

3 3
4 4 4 4 4 4 4 4

Ec
كنترل  سيستم 

بخارات بنزين

1 Ec
بخار  تهويه  سيستم 

محفظه ميل لنگ
هوا

1 1 1 1 1 Ec
دور  نادرست  تنظيم 

آرام

1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 Ec
 – برقي  شير  مدار 
شير كمكي دور آرام

3 3 1 1 1 1 1 1 Ec
نادرست  تنظيم 

زمان)تايم( جرقه
جرقه 
شمع

1 1

2

2 2 2 2 2 Ec مدار جرقه

2

3 3 3

Ec
كنترل  شير  مدار 
بازيافتي  گاز  مقدار 

EGR اگزوز
EGR

2 2 3 3 3
2 Ec مدار اصلي تغذيه برق و اتصال بدنه

3 3 2 ha مدار اركانديشن

6-1 شماره ها، ترتيب بازرسي را نشان مي دهند. ادامه در صفحة بعد 
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عالئم عيب 
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 زد
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داش
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داش
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ك
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/ د
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 زي
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ر آ
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ور 
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ائي
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 )ز
ت
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ام 

 آر
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 آر
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در 

ش 
لرر
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مي 
ر ن

م ب
آرا

ور 
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ك

شد
ي با

ال م
ب با

ت آ
رار

 ح
جه

 در
ند/

ي ك
م م

گر
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ي ك

ف م
صر
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نزي
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 ح
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ش

بي

ند.
ي ك

ف م
صر

ن م
روغ

د 
 ح

 از
ش

بي

م(
ژ ك

شار
ي )

خال
ي 

طر
با

بخش 
مرجع

AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب

2 2

 

Ec
مدار سنسور 
موقعيت ميل 
لنگ )مرجع(

كنترل 
موتور

Ec
مدار سنسور 
موقعيت ميل 

لنگ )موقعيت(

3 Ec سنسور موقعيت 
ميل سوپاپ )فاز(

1 2 Ec
مدار سنسور 
مقدار جريان 

هواي ورودي به 
موتور

1 2 3 2 2 2 2

Ec
مدار سنسور 

حرارتي اكسيژن 
جلو

1 3 3 Ec
مدار سنسور 

درجه حرارت 
مايع خنك كننده 

موتور 

2 2 Ec
مدار سنسور 

موقعيت دريچه 
گاز 

3 1 1 1 1 1 1 1 Ec
تنظيم نادرست 
سنسور موقعيت 

دريچه گاز

2 3 3

3

Ec مدار سنسور 
سرعت خودرو

2 Ec
مدار سنسور 
ضربه داخلي 

موتور
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Ec كامپيوتر

2 Ec مدار سيگنال 
استارت

3 3

3 3

3 Ec
مدار كليد 
)فشنگي( 

موقعيت پارك/ 
خالص

2 Ec
مدار كليد 

)فشنگي( فشار 
روغن هيدروليك 

فرمان 

Ec
مدار كنترل دسته 
موتور كنترل شده 

الكترونيكي

Ec مدار سيگنال بار 
الكتريكي

6-1: شماره ها، ترتيب بازرسي را نشان مي دهند. )ادامه در صفحه بعد(
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سيستم – قسمتهاي ميكانيكي و بقيه
عالئم عيب 
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 زد
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داش
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داش
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 )ز
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در 
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دد
گر

مي 
ر ن

م ب
آرا

ور 
ه د

 / ب
ند

ك

شد
ي با

ال م
ب با

ت آ
رار

 ح
جه
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ند/
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م م

گر
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ي ك

ف م
صر
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نزي
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ش

بي

ند.
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صر
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روغ

د 
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ش
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م(
ژ ك

شار
ي )
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ي 

طر
با

بخش 
مرجع

AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب

5

5

بخش 
FE

باك بنزين

بنزين

5 5 5 5 5 5 لوله هاي بنزين 
هوا گرفتن )قفل گازي(

5 5 5 5 5 5 5

كثيف بودن سوپاپ 
)دوده گرفتگي(

بنزين نامناسب )بنزين 
سنگين، اكتان پائين(.

5 5 5 5 5 5

كانال هوا

هوا

فيلتر هوا

5 5 5 5

نشتي هوا از كانال هوا 
)سنسور مقدار جريان 
هوا – پوسته دريچه گاز(

بخش
FE

پوسته دريچه گاز – 
سيم گاز

ــ نشتي هوا از مانيفولد هوا 
/ جمع كننده هوا / واشر 

1 1 1 1 1 1 1 1 بخش 
EL

باطري

استارت 
زدن 

مدار دينام )آلترناتور(
3 مدار استارت

6 بخش
AT

فاليويل / درايو پليت

4 بخش 
AT

فشنگي پارك / خالص

1 – 6: شماره ها، ترتيب بازرسي را نشان مي دهند.
)ادامه در صفحه بعد(
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بخش مرجع

AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب

5 5 5 5 5 5 5 5

EM بخش

سرسيلندر موتور

4 3 واشر سرسيلند

6 6 6 6 6 6 6 6

4
بلوك سيلندر

پيستون
رينگ پيستون

شاتون
ياتاقان 
ميل لنگ

5 5 5 5 5 5 5 5

زنجير تايم ميكانيزم 
ميل سوپاپسوپاپ

3
سوپاپ هوا
سوپاپ دود

5 5 5 5 5 5 5 5 FEبخش

منيفولد دود/لوله/
منبع/واشر

اگزوز

سه راهه 
كاتاليستي

5 5 5 5 5 5 5 5

بخش
MAEM,LC

كارتل روغن / 
صافي روغن فيلتر 

روغن / كانال 
روغن

 روغنكاري

LC بخش

سطح روغن 
)پائين( روغن 

كثيف

5 5 5 5 5 5 5 4 5

رادياتور / شلنگ/ 
در رادياتور

خنك 
كردن

5 ترموستات
واتر پمپ

كانال آب 
5 ECبخش فن خنك كننده

MA بخش

سطح مايع 
خنك كننده )پائين( 
آلودگي مايه خنك  

كننده 
1 – 6 : شماره ها ترتيب بازرسي را نشان مي دهند. 
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عالئم عيب 

)H
A

جز 
ن )ب

 زد
اره

دوب
ت 

تار
 اس

ن/
زد

ت ن
تار

 اس
ت/

سخ
ت 

تار
اس

ور 
موت

ن 
شد

ش 
امو

خ

تن
داش

ف  
صا

ط 
نقا

 يا 
حل

/ م
تن

داش
ج 

 مو
ش و

لرز
ن/ 

شت
 دا

گ
درن

 و 
گير

قع
 مو

 از
بل

ق ق
ترا

 اح
ه /

جرق
ام 

نگ
ر ه

ه د
ضرب

ف 
ضعي

ب 
شتا

ت / 
در

د ق
مبو

ك

م 
م ك

آرا
ور 

/ د
اد 

 زي
رام

ر آ
دو

ور 
ن د

رفت
ن 

ائي
ال پ

/ با
بر(

 )ز
ت

سخ
ام 

 آر
دور

ام 
 آر

دور
در 

ش 
لرر

دد
گر

مي 
ر ن

م ب
آرا

ور 
ه د

 / ب
ند

ك

شد
ي با

ال م
ب با

ت آ
رار

 ح
جه

 در
ند/

ي ك
م م

گر

ند
ي ك

ف م
صر

ن م
نزي

د ب
 ح

 از
ش

بي

ند.
ي ك

ف م
صر

ن م
روغ

د 
 ح

 از
ش

بي

م(
ژ ك

شار
ي )

خال
ي 

طر
با

بخش 
مرجع

AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA

كد اختصاصي عالئم 
عيب

1 1   EC
ELبخش

NVIS)سيستم باز 
دارنده حركت نيسان 

NATS- سيستم ضد 
سرقت نيسان 

1 – 6: شماره ها، ترتيب بازرسي را نشان مي دهند. 
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  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
مالحظات

·  اطالعات مشخصات مقادير مرجع محسوب مي شوند. 
·  اطالعات مشخصات مقادير خروجي و ورودي هستند كه در سرسيمهاي سوكت ها بوسيله كامپيوتر كشف شده يا بوسيله كامپيوتر تامين مي شوند. 

* : اطالعات مشخصات ممكن است مستقيماً ارتباطي به سيگنال ها / مقادير و يا كاركرد آن قطعه يا مجموعه نداشته باشند. بطول مثال، تايم جرقه را قبل از نظارت 
بوسيله دستگاه با چراغ تايم تنظيم كنيد. براي اينكه سيستم نظارت ممكن است اطالعات مشخصات تايم را بجاي اطالعات تايم تنظيم نشده، مبناي اطالعات خود 
قرار دهد. اين حالت تايم جرقه اطالعات محاسبه شده توسط كامپيوتر بر مبناي سيگنال هاي فرستاده شده از سنسور موقعيت ميل سوپاپ و ديگر سنسورهاي مربوط 

به تايم جرقه را نظارت مي كند. 
·  در هنگام عيب يابي مقدار جريان هواي ورودي به موتور اگر نتايج عيب يابي در لحظه آزمايش رضايت بخش نباشد ولي نتايج عيب يابي سيستم عيب ياب هوشمند 

خودرو رضايت بخش باشد، ابتدا سيستم كنترل پمپ بنزين را از نظر درست كاركردن كنترل كنيد.

مشخصات شرايط موارد مورد نظارت
تقريباً با مقدار دور نمايش داده شده توسط 

دستگاه كانسالتII- يكي مي باشد. دور سنج: وصل  ·
موتور را روشن كرده و دور موتور را با مقدار دور نمايش داده شده توسط   ·

دستگاه عيب ياب كانسالت مقايسه كنيد. 

ENG SPEED CKPS-
RPM

(POS) 

179 – 181 موتور: روشن  · POS COUNT

1.2-1.8V دور آرام · موتور: گرم شده باشد
»OFF« :كليد اركانديشن ·

»N«: دسته دنده ·
· بدون بار روي موتور

 ·

MAS A/F SE-B1
1.6-2.2V 2500rpm

 70ºC (158ºF)k بيش از موتور: گرم شده باشد COOLAN TEMP/S

0.6-1.0V  ًتقريبا↔    0.03V

دور موتور در 2000rpm حفظ شود ·موتور : گرم شده 
باشد 

 HO2S1
(B1)

 HO2S1
(B2)

↔ LEAN )رقيق(   RICH )غليظ(
بيش از 5 بار در 10 ثانيه تغيير كند

HO2S1 MNTR
 (B1)

HO2S1 MNTR
(B2) 

0.6-1.0V  ًتقريبا↔    0.03V

دور موتور در 2000rpm حفظ شود ·موتور : گرم شده 
باشد 

 HO2S2
(B1)

 HO2S2
(B2)

↔ LEAN )رقيق(   RICH )غليظ(

HO2S2 MNTR
 (B1)

 HO2S2 MNTR
(B2)
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مشخصات  شرايط موارد مورد نظارت
تقريباً با مقدار دور نمايش داده 
 -IIشده توسط دستگاه كانسالت

يكي مي باشد. چرخهاي محرك )جلو( را بچرخانيد و نمايش سرعت سنج را با مقدار نشانداده شده توسط   ·
دستگاه كانسالتII- مقايسه كنيد. 

VHCL SPEED SE

11-14V )موتور خاموش( ON :سوئيچ خودرو  · BATTERY VOLT

0.15-0.85V دريچه گاز: كاماًل بسته
دور  در  كردن  گرم  از  پس  موتور:   ·

آرام روشن نگهداريد.
THRTL POS SEN

3.5-4.7V دريچه گاز: كاماًل باز
موتور: گرم شده باشد  ·
 ON :سوئيچ خودرو  ·

)موتور خاموش(

4.5V كمتر از موتور: گرم شده باشد.  · EGR TEMP SEN

OFF ←  ON ←  OFF ON استارت ←  ON سويج خودرو  · START SIGNAL

ON دريچه گاز: موقعيت دور آرام  دور  در  كردن  گرم  از  پس  موتور:   ·
آرام روشن نگهداريد

 ·
CLSD THL POS

CLSD THL/P SWOFF دريچه گاز: كمي باز

OFF »OFF« :كليد اركانديشن دور  در  كردن  گرم  از  پس  موتور:   ·
آرام روشن نگهداريد

 · AIR COND SIG
ON كليد اركانديشن: »ON« )كمپرسور در حالت 

كار باشد(

ON دسته دنده: »P« يا »N« )مدل اتوماتيك( 
خالص )مدل معمولي( ON :سوئيچ خودرو  ·

 ·
P/N POSI SW

OFF بجز مورد باال 

OFF غربيلك فرمان در حالت وسط )رو بسمت جلو(
دور  در  كردن  گرم  از  پس  موتور:   ·

آرام روشن نگهداريد
 · PW/ST SIGNAL

ON غربيلك فرمان چرخانيده شده باشد

OFF 19ºC (66ºF)k كمتر از
ON : سوئيچ خودرو  ·

با  را  بيرون  هواي  حرارت  درجه   ·
موارد ذكر شده مقايسه كنيد.

 ·
AMB TEMP SW

ON 25ºC (77ºF)j بيشتر از

ON ←  OFF ←  ON ON ←  OFF ←  ON :سوئيچ خودرو  · IGNITION SW

2.4-3.2msec دور آرام 
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور   ·

INJ PULSE-B2
INJ PULSE-B1

1.9-2.8msec 2000rpm

2.0-3.2msec دور آرام 
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور   ·
B/FUEL SCHDL

1.4-2.6msec 2000rpm

15º قبل از نقطه مرگ باال ± 5º دور آرام 
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور  ·
IGN TIMING

بيش از 25º قبل از نقطه مرگ 
باال

2000rpm

پله ، 10 – 2 دور آرام
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور  ·
 ·

IACV-AAC/V
ــ 2000rpm
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مشخصات  شرايط موارد مورد نظارت

0% دور آرام
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور   ·
PURG VOL C/V

ــ 2000rpm

54-155% موتور در دور 2000rpm روشن نگهداريد
موتور گرم شده باشد.  · A/F ALPHA-B2

A/F ALPHA-B1

OFF ←  ON OFF ←  ON : كليد اركانديشن  · AIR COND RLY
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مشخصات شرايط موارد مورد نظارت
ON سوئيچ خودرو باز ON 5ثانيه كار مي كند.   ·  FUEL PUMP RLY

OFFرله پمپ بنزين بجز مورد نشاداده شده باال 

OFF هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور
پس از گرم كردن موتور، موتور را در دور آرام  94ºC (201ºF) k يا كمتر باشد.   ·

روشن نگهداريد.
»OFF« كليد اركانديشن : خاموش  ·

 ·

 COOLING FAN
فن خنك كننده  

LOW )دور كم( هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور
 95ºC (203ºF) k و 104ºC (218ºF)k  باشد.

(step) 0 پله دور آرام 
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور  ·
 ·

EGR VOL CON/V
پله 55 – 10  دور موتور: از دور آرام تا 3000rpm سرعت باال ميرود

ON 3600rpm دور موتور : كمتر از  · HO2S1 HTR (B1)
h

 HO2S1 HTR (B2)
h

OFF
3600rpm دور موتور : بيشتر از  ·

OFF دور موتور: كمتر از 3600rpm )بعد از 12 دقيقه رانندگي در سرعت   ·  HO2S2 HTR (B1)
h

 HO2S2 HTR (B2)
h

ON
 

دور موتور: كمتر از   3600rpm بعد از 2 دقيقه يا بيشتر در دورi70 Km/h (43 MPH )رانندگي   ·
كنيد

دور آرام   14.0-33.0%
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور  ·
 ·

CAL/LD VALUE
12.0-25.0%  2500rpm

0.0% دريچه گاز: كاماًل بسته  موتور : گرم شده باشد  ·

ABSOL TH-P/S
تقريباً 80% دريچه گاز: كاماًل باز 

موتور: گرم شده باشد  ·
 ON سوئيچ خودرو: باز  ·

   )موتور خاموش(

2.0-6.0g.m/s دور آرام
موتور: گرم شده باشد.  ·

»OFF« :كليد اركانديشن  ·
»N« :دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور  ·
 ·

MASS AIRFLOW
7.0-20g.m/s 2500rpm

4.4V ًتقريبا ONسوئيچ خودرو: روشن  · ABSOL PRES/SE

ON
هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بين 

15ºC (59ºF) k تا  
50ºC (122ºF) k  باشد.

دور موتور: دور آرام   ·
 ·

SWRL CONT S/V

OFF هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور
 50ºC (131ºF) k يا كمتر باشد.

موتور: روشن   ·
 ·

»IDLE« دور آرام  دور آرام  ENGINE MOUNT
»TRVL« حركت  2000rpm

نمودارهاي مهم مرجع سنسورها در حالت نظارت بر اطالعات 
موارد زير نمودارهاي مهم مرجع سنسورها در حالت نظارت بر اطالعات »DATA MONITOR« هستند. 

 THRTL POS SEN, ABSOL TH.P/S, CLSD THL POS
در زير اطالعات مربوط به »سنسور موقعيت دريچه گاز« »موقعيت گاز ABSOL« و »موقعيت بسته بودن دريچه گاز« در هنگام فشار دادن پدال گاز در حاليكه 

سوئيچ خودرو باز ON باشد ارائه شده است. 
سيگنال هاي »THRTL POS SEN« و »ABSOL TH.P/S« پس از تغيير حالت »CLSD THL POS« از »ON« به »OFF« بايد بدون هيچگونه تغيير 

ناگهاني و باال و پائين رفتن به آهستگي باال رود. 
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  ENG
در زير اطالعات مربوط به »دور موتور« ، »سنسور مقدار جريان هوا – خورجين1« ، »سنسور موقعيت دريچه گاز«، »سنسور حرارتي اكسيژن 2 )خورجين 2( « ، 
سنسور حرارتي اكسيژن 1 )خورجين 1(« و »پالس تزريق سوخت – خورجين 1« در هنگام گاز دادن ناگهاني تا 4800rpm و بدون وجود بار روي موتور و پس از 

گرم شدن موتور باندازه كافي ارائه شده است. 
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سرسيمهاي سوكت كامپيوتر و مقادير مرجع
آمادگي 

كامپيوتر در پشت جلو داشبورد و قسمت زير آن قرار دارد. براي انجام   .1
اين بازرسي، قسمت زير جلو داشبورد را پياده كنيد.

محافظ دسته سيم كامپيوتر را پياده كنيد.   .2

انجام دهيد.  بودن سوكت  را در حالت وصل  ولتاژها  تمام  اندازه گيري   .3
را  آزمايش  به آساني  بتوانيد  تا  بلندتر كنيد  مانند شكل  را  ولتمتر  قلم  نوك 

انجام دهيد. 
بست محكم كننده دسته سيم را باز كنيد تا بتوانيد به آساني آزمايش   ·

را انجام دهيد. 
با دقت زياد از لمس كردن همزمان 2 سرسيم جلوگيري كنيد.   ·

اطالعات براي مقايسه ارائه شده و ممكن است دقيق نباشد.   ·
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جانمائي تصويري سرسيمهاي سوكت كامپيوتر
جدول بازرسي كامپيوتر

اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند و بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
احتياط

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي / خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 
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)DC اطالعات )ولتاژ مستقيم شرايط  مورد  رنگ سيم  شماره 
سرسيم

(11-14V) ولتاژ باطري

 موتور روشن
·  دور آرام

شير برقي كنترل 
مقدار بخارات بنزين 

كنيستر
PU/R 1

(11-14V) ولتاژ باطري
 موتور روشن[

·  دور موتور حدود 2000rpm )بيش از 100 ثانيه 
پس از روشن شدن موتور(

0-1.0V موتور روشن 
·  هنگاميكه دور موتور كمتر از  3600rpmباشد. گرم كن سنسور 

حرارتي اكسيژن 1 
)جلو( )خورجين2(

R/l 1*2
ولتاژ باطري
(11-14V)

 موتور روشن
هنگاميكه دور موتور بيشتر از 3600rpm باشد.  ·

0-1.0V موتور روشن 
هنگاميكه دور موتور كمتر از 3600rpm باشد.  · گرم كن سنسور 

حرارتي اكسيژن 1 
)جلو( )خورجين 1(

OR/L ولتاژ باطري 3*1
(11-14V)  موتور روشن

هنگاميكه دور موتور بيشتر از 3600rpm باشد.  ·

0-1.0V 
 موتور روشن

هنگاميكه دور موتور كمتر از3600rpmباشد.  ·
پس از 2 دقيقه رانندگي با سرعت   ·

گرم كن سنسور   70km/h (43 MPH)l يا بيشتر
حرارتي اكسيژن 2 

)عقب( 
)خورجين 2(

R/L 1*4

ولتاژ باطري 
(11-14V)

»ON« سوئيچ خودرو باز 
·  موتور خاموش 
 موتور روشن

هنگاميكه دور موتور كمتر از 3600rpm باشد.  ·

0-1.0V 
 موتور روشن

هنگاميكه دور موتور كمتر از3600rpmباشد.  ·
پس از 2 دقيقه رانندگي با سرعت   ·

  70km/h (43 MPH)l يا بيشتر
گرم كن سنسور 

حرارتي اكسيژن 2 
)عقب(

 )خورجين 1 (

P/B 1*5

ولتاژ باطري 
(11-14V)

»ON« سوئيچ خودرو باز 
·  موتور خاموش 
 موتور روشن

هنگاميكه دور موتور بيشتر از 3600rpm باشد.

(0.1-14V)  موتور روشن
·   دور آرام

شير برقي – شير 
كمكي كنترل هواي 

دور آرام 

W/PU
Y/B
Y

GY/R

6
7
8
17

(0.1-14V)  موتور روشن
دور آرام  ·

شير كنترل مقدار 
گاز بازيافتي اگزوز 

G
L/B
BR
P

6*9
6*10
6*18
6*19
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ولتاژ باطري 
(11-14V )  موتور روشن

·  دور آرام
شير برقي كنترل متغير هواي 

ورودي موتور
Y/G 16

0-1.0V 
 موتور روشن[

 ·  هنگاميكه دور موتور بيشتر از 
5000rpm باشد.

*0-0.2V 

 موتور روشن
·  هنگاميكه موتور گرم  باشد.

دور آرام   · سيگنال شماره 1 جرقه
سيگنال شماره 2 جرقه
سيگنال شماره 3 جرقه
سيگنال شماره  4 جرقه
سيگنال شماره 5 جرقه 
سيگنال شماره 6 جرقه

Y/R
G/R
L/R
GY

PU/W
GY/R

21
22
23
30
31
32

*0.1-0.3V 
 موتور روشن

هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·
 2500rpm هنگاميكه دور موتور كمتر از  ·

باشد.

0-1.5V 
»ON« سوئيچ خودرو باز 

·  در 1 ثانيه اول پس از باز كردن سوئيچ 
 »ON« خودرو
رله پمپ بنزين  موتور روشن

B/P
B/P

3*24
5*28

ولتاژ باطري
(11-14V )

»ON« سوئيچ خودرو باز 
·  در 1 ثانيه اول پس از باز كردن سوئيچ 

»ON« خودرو
*9-11V

 موتور روشن
·  هنگاميكه موتور گرم باشد.

·  دور آرام

دور سنج  W/G 25*9-11V

 موتور روشن
·  هنگاميكه موتور گرم باشد.

·   هنگاميكه دور موتور 2500rpm باشد.

0-1.5V 
 موتور روشن

»OFF« سوئيچ خودرو بسته 
·   تا چند ثانيه پس از بستن سوئيچ خودرو 

.»OFF« رله كامپيوتر )قطع شونده 
اتوماتيك(

W/B 26

ولتاژ باطري
(11-14V )

»OFF« سوئيچ خودرو بسته 
·   بعد از چند ثانيه اول بستن سوئيچ خودرو 

.»OFF«
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0-1.0V
 موتور روشن

 »ON« هم كليد اركانديشن و هم كليد فن دمنده روشن  ·
باشند. رله اركانديشن B/R 27

ولتاژ باطري 
(11-14V )

 موتور روشن
 »OFF«كليد اركانديشن خاموش  ·

0-1.0V 
 موتور روشن
·  دور آرام

·  هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور
) F°122 تا 50C(59باشد.

شير برقي كنترل 
شير كنترل 

چرخش هواي 
موتور

G 1*29

ولتاژ باطري 
(11-14V )

 موتور روشن
·  دور آرام

·  هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بيشتر از  
) F°122ا50C(iباشد.

0-1.0V 
 موتور روشن

هنگاميكه فن خنك كننده در حال كار با دور تند   ·
باشد. رله فن خنك 

كننده )تند(
LG 34

ولتاژ باطري
(11-14V )

 موتور روشن
·  هنگاميكه فن در حال كار نباشد.

0-1.0V موتور روشن 
هنگاميكه فن در حال كار باشد.  · رله فن خنك 

كننده )كند(
BR/R 35

ولتاژ باطري
(11-14V )

 موتور روشن
·  هنگاميكه فن در حال كار نباشد.

 0-5V  ًتقريبا
ولتاژ خروجي نوسان متناوب دارد.

 موتور روشن
دور آرام .  ·

سيگنال گيربكس 
 A/T اتوماتيك

شماره 3
Y 36

 0-5V  ًتقريبا
ولتاژ خروجي نوسان متناوب دارد.

 موتور روشن
دور آرام .  ·

سيگنال گيربكس 
 A/T اتوماتيك

شماره 5
LG 37

0-1.0V )»ON« سوئيچ خودرو باز 
MIL LG/B ولتاژ باطري 38

(11-14V )
 موتور روشن
دور آرام .  ·

0V ًتقريبا )»ON« سوئيچ خودرو باز 
سيگنال استارت BR/W 42

9-12V » START« سوئيچ خودرو استارت 

0V )»OFF«  سوئيچ خودرو بسته 
سوئيچ خودرو R ولتاژ باطري43

(11-14V ) » ON« سوئيچ خودرو روشن 

تقريباً 0

»ON« سوئيچ خودرو باز
موقعيت دسته دنده )خالص( )مدل گيربكس معمولي(  ·

موقعيت دسته دنده »P« يا »N« )مدل گيربكس   ·
اتوماتيك( 

كليد )فشنگي( 
پارك / خالص

G/OR
(A/T)
G/W
(M/T)

44

ولتاژ باطري
(11-14V )

»ON« سوئيچ خودرو باز
بجز در موقعيت هاي دسته دنده ذكر شده در باال   ·

0V ًتقريبا
 موتور روشن

 »ON«هم كليد اركانديشن و هم كليد فن دمنده روشن  ·
باشد سيگنال كليد 

اركانديشن
G/B 45

ولتاژ باطري
(11-14V)

 موتور روشن
»OFF« كليد اركانديشن خاموش  ·
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0V

 موتور روشن
·  دور آرام 

هنگاميكه درجه حرارت هواي بيرون بيشتر از  ·
 25ºC (77ºF)i باشد.

هنگاميكه اركانديشن كار كند.    · سيگنال كليد )فشنگي(  
دور ارام 

W/L 46

5V ًتقريبا

 موتور روشن
·  دور آرام 

هنگاميكه درجه حرارت هواي بيرون بيشتر از   ·
 25ºC (77ºF)i باشد.

هنگاميكه اركانديشن كار نكند.  ·

0-1.0V
 موتور روشن

·  غربيلك فرمان در حال چرخانيدن باشد. كليد )فشنگي( فشار فرمان 
هيدروليك

G 47
ولتاژ باطري 
(11-14V )

 موتور روشن
·  غربيلك فرمان در حال چرخانيدن نباشد.

اتصال بدنه موتور 
 موتور روشن
دور آرام  · اتصال بدنه كامپيوتر B 48

0-1.0V موتور روشن 
·   دور آرام  دسته موتور كنترل شده 

الكترونيكي 1 -
W 49

ولتاژ باطري 
(11-14V )

 موتور روشن
·   بجز موارد باال 

ولتاژ باطري
(11-14V )

 موتور روشن
·   دور آرام  دسته موتور كنترل شده 

الكترونيكي -2
W/R 50

0-1.0V موتور روشن 
·   بجز موارد باال 

0-0.5V  موتور روشن
اركانديشن در حال كاركردن باشد.  · سيگنال قطع اركانديشن PU 51

ولتاژ باطري
(11-14V )

 موتور روشن
 ON گرم كن عقب: روشن   ·

ON چراغ نور باال: روشن  · سيگنال بار الكتريكي W/G 52

0V
 موتور روشن

·   بار الكتريكي : خاموش

ولتاژ باطري
(11-14V )

 موتور روشن
·   پدال گاز كاماًل زياد  كليد )فشنگي( موقعيت 

دريچه گاز )موقعيت بسته 
بودن(

GY/L 56
0V ًتقريبا

 موتور روشن
·   پدال گاز كاماًل پائين

اتصال بدنه 
 موتور روشن
دور آرام   · اتصال بدنه كامپيوتر B 57

0V ًتقريبا
 موتور روشن

موتور گرم باشد.  ·
دور آرام   ·

اتصال بدنه سنسور B 58

ولتاژ خروجي نوسان متناوب 
0-2V ًدارد. تقريبا

 موتور روشن
دور آرم   ·

خط ارتباط عيب يابي 
A/T گيربكس اتوماتيك

BR/W 60

1.2-1.8V
 موتور روشن

·   موتور گرم باشد.
·     دور آرام  سنسور مقدار هواي ورودي 

موتور 
W 61

1.6-2.2V
 موتور روشن

·   موتور گرم باشد.
2500rpm دور موتور    ·
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حدود 1.0V-0  )بطور متناوب تغييرميكند.  موتور روشن
هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·

 2000rpm دور موتور  ·

سنسور حرارتي 
اكسيژن 1 )جلو( 

)خورجين 2(
W 1*62

حدود 1.0V-0 )بطور متناوب تغييرميكند.  موتور روشن
هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·

2000rpm دور موتور  ·

سنسور حرارتي 
اكسيژن 1 )جلو( 

)خورجين 1( W 1*63

حدود  4.8V-0  ولتاژ خروجي با درجه 
حرارت هواي ورودي تغيير مي كند. 

سنسور درجه  موتور روشن
حرارت هواي 

ورودي
Y/G 64

)AC 2.3* )ولتاژ متناوبV ًتقريبا  موتور روشن
هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·

دور آرام    ·

سنسور موقعيت 
ميل لنگ )مرجع(

W
W
W
W

4*65
5*75
2*66
3*76

)AC 4.2* )ولتاژ متناوبV ًتقريبا  موتور روشن
هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·

دور آرام    ·

سنسور موقعيت 
ميل سوپاپ)فاز(

W
W
W
W

4*65
5*75
2*66
3*76

ولتاژ باطري
(11-14V )

»OFF«  منبع تغذيه برق  سوئيچ خودرو بسته
كامپيوتر )پشتيبان( W/L 67

0-5V  ًتقريبا
ولتاژ خروجي بطور متناوب تغيير مي كند.

 موتور روشن
دور آرام  ·

سيگنال شماره 1 
گيربكس BR 68

0V ًتقريبا  »ON« سوئيچ خودرو روشن 
»ON« روشن -II دستگاه كانسالت  ·

سوكت ارتباط 
اطالعات GY 69

 0-4.8V  ًتقريبا
ولتاژ خروجي با درجه حرارت هواي ورودي 

تغيير مي كند.

سنسور درجه  موتور روشن
حرارت مايع خنك 

كننده موتور
Y 70
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سيم 

شماره 
سرسيم

0-1.0V ًتقريبا
 موتور روشن

هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·
 2000rpm دور موتور  ·

سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( 
)خورجين 2(

W 1*71

0-1.0V ًتقريبا
 موتور روشن

هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·
 2000rpm دور موتور  ·

سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( 
)خورجين 1(

W 1*72

0V ًتقريبا
 موتور روشن

هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·
دور آرام  ·

اتصال بدنه سنسور مقدار هواي ورودي 
به موتور 

B 73

4.5V كمتر از »ON« سوئيچ خودرو باز 

سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز SB 6*74
0-1.5V 

 موتور روشن
هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·

·  سيستم بازيافت گاز اگزوز در حال كار 
باشد.

0-5V ًتقريبا
ولتاژ خروجي بطور متناوب تغيير مي كند.

 موتور روشن
دور آرام  · سيگنال شماره 2 گيربكس اتوماتيك GY 77

0-5V  ًتقريبا
ولتاژ خروجي بطور متناوب تغيير مي كند.

 موتور روشن
دور آرام  · سيگنال شماره 4 گيربكس اتوماتيك OR 78

4.4V ًتقريبا »ON« سنسور فشار مطلق هوا سوئيچ خودرو باز W 80

0.36-3.88V 

 موتور روشن
هنگاميكه موتور گرم باشد.  ·

هم كليد اركانديشن و هم كليد فن   ·
دمنده روشن »ON« باشند. كمپرسور در 

حال كار باشد.

سنسور فشار گاز خنك كننده W 81

4.5V ًتقريبا
 موتور روشن

·  هنگاميكه موتور گرم باشد
پدال گاز كاماًل باال باشد.  · سيگنال خروجي سنسور موقعيت دريجه 

گاز 
W 82

4V ًتقريبا »ON« سوئيچ خودرو باز 
پدال گاز كاماًل پائين باشد.  ·

2.4V ًتقريبا 

 موتور روشن
·  دور آرام 

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( W 852.3V ًتقريبا

 موتور روشن
2000rpm دور موتور  ·
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2.5V ًتقريبا 
 موتور روشن

·  چرخهاي جلو را با جك بلند كنيد.
·  در موقعيت دنده 1 

10km/h (6MPH)l  ·

سنسور سرعت خودرو P/L 862.0V ًتقريبا
 موتور روشن

·  چرخهاي جلو را با جك بلند كنيد.
·  در موقعيت دنده 2 

 30km/h (19 MPH)k  ·

0.15-0.85V 
 موتور روشن

·  هنگاميكه موتور گرم باشد
پدال گاز كاماًل باال باشد.  · سنسور موقعيت دريچه 

گاز
L/W 91

3.5-4.7V »ON« سوئيچ خودرو باز 
پدال گاز كاماًل پائين باشد.  ·

 0-4.8V ًتقريبا
ولتاژ خروجي با درجه حرارت باك بنزين 

تغيير مي كند.

سنسور درجه حرارت  موتور روشن
باك بنزين

P/L 92

2.5V ًتقريبا  موتور روشن
دور آرام   ·

سنسور ضربه داخلي 
موتور 

W 93

0V ًتقريبا
 »ON« سوئيچ خودرو روشن 

 »ON« روشن -II دستگاه كانسالت  ·
باشد

سوكت ارتباط اطالعات BR 95

ولتاژ باطري
(11-14V)

 موتور روشن
دور آرام  ·

انژكتور شماره 1
انژكتور شماره 5 
انژكتور شماره 2

انژكتور شماره 6 
انژكتور شماره 3 
انژكتور شماره 4 

R/B
L/W
R/W
PU/R
R/Y
R/L

101
102
103
104
105
107

اتصال بدنه موتور  موتور روشن
دور آرام  · اتصال بدنه كامپيوتر

B
B

106
108

ولتاژ باطري
(11-14V )  »ON« منبع تغذيه برق  سوئيچ خودرو روشن

كامپيوتر
R/G
R/G

110
112

5V ًتقريبا  »ON« منبع تغذيه برق سنسور سوئيچ خودرو روشن R 111

2-11V  ًتقريبا
 »ON« سوئيچ خودرو روشن 

 »ON« روشن -II دستگاه كانسالت  ·
باشد

سوكت ارتباط اطالعات OR  115

* : متوسط ولتاژ سيگنال ضربان )پالس( را مي توان بوسيله اسيلوسكوپ كنترل و تائيد كرد.(
*1: مدل مجهز به سه راهه كاتاليسي

*2: موتور VQ30DE بدون سيستم ضد سرقت
*3: مدل هاي بدون سيستم ضد سرقت

*4: موتور VQ30DE با سيستم ضد سرقت
*5: مدل هاي با سيستم ضد سرقت

*6: مدل هاي مجهز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين
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عيب يابي – مقادير مشخصات
شرح 

مقادير مشخصات (SP) محدوده يا تلرانس مقادير نشانداده در حالت 
)مد( DATA MONITOR (SPEC) i دستگاه كانسالت II- در حالت 
هنگاميكه  مي دهد.  نشان  را  موتور  كنترل  سيستم  عملكرد  معمول 
مقادير در حالت )مد( DATA MONITOR (SPECE) i در محدوده 
مقادير SP قرار داشته باشد، سيستم كنترل موتور تائيد شده و رضايت 
 DATA MONITOR« )بخش است. هنگاميكه مقادر در حالت )مد

(SPEC)« در محدوده مقادير SP قرار نداشته باشد، سيستم كنترل 
موتور ممكن است يك ايراد يا بيشتر داشته باشد. 

كنترل  سيستم  روي  است  ممكن  كه  عيوبي  كشف  براي   SP مقادير 
موتور اثر گذار باشد، بكار گرفته مي شوند، اما اين اشكاالت چراغ  اعالم 

عيب MIL را روشن نمي كنند. 
مقادير SP براي موارد زير به نمايش در مي آيند. 

برنامه شده در  B/FUEL SCHDL )پهناي پالس تزريق سوخت    ·
كامپيوتر قبل از هر گونه تصحيح يادگيري روي خودرو(

ولتاژ  تصحيح  ضريب  مقدار  متوسط   (  A/F ALPHA-B1/B1  ·
برگشتي نسبت هوا / بنزين در هر سيكل(

·  MAS A/F SE-B1 )سيگنال ولتاژي سنسور مقدار جريان هواي 
ورودي(

شرايط آزمايش
5,000km (3,107 miles)i مسافت رانده توسط خودرو: بيش از  ·

· فشار هوا
 98.3-104.3kPa(1.003–1.064 kg/m2,14.25–15.12 psi)i 

 20-30ºC (68 - 86ºF) i : درجه حرارت هواي بيرون  ·
 75-95ºC (167 - 203ºF)iدرجه حرارت مايع خنك كننده موتور  ·

·  گيربكس : گرم شده باشد *1 
·  بار الكتريكي : وجود نداشته باشد. *2 

· دور موتور: آرام 
*1: براي مدل گيربكس اتوماتيك A/T يا CVT، پس از اينكه موتور 
تا  كنيد  رانندگي  با خودرو  كاركرد گرم شد  معمول  تا درجه حرارت 
»سنسور درجه حرارت روغن )سيگنال درجه حرارت روغن گيربكس 
اتوماتيك يا CVT(، كمتر  از 0.9V را نشان دهد. براي مدل گيربكس 
معمولي، پس از گرم شدن موتور تا درجه حرارت معمول كاركرد موتور، 

با خودرو 5 دقيقه رانندگي كنيد. 
خاموش  چراغها  كليد  اركانديشن،  كليد  با  عقب  كن  گرم  كليد   :2*
»OFF« باشند. فن خنك كننده كار نكند. غربيلك فرمان رو به جلو 

باشد. 
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روش بازرسي 
توجه

حالت DATA MONITOR (SPEC) i را در وضعيت نمايش با درجه 
بندي حداكثر اجرا كنيد.

1. »بازرسي اساسي« EC-511 را انجام دهيد. 
2.  از برقراري شرايط آزمايش ذكر شده در باال مطمئن شويد. 

 MAS« و »B/FUEL SCHDL« ، »A/F ALPHA –B1/B2«  .3
A/F SE-B1« را در حالت )مد(DATA MONITOR (SPEC)i در 

دستگاه كانسالتII- انتخاب كنيد. 
4.  از قرار داشتن موارد نظارت در محدوده مقادير SP مطمئن شويد. 
5.  در صورت رضايت بخش نبودن به »روش عيب يابي«، EC   مراجعه 

كنيد.
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روش عيب يابي
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عيب يابي براي ايرادهاي متناوب
شرح 

ايرادهاي متناوب (1/1) قابل اتفاق افتادن هستند. در بسياري از موارد مشكل خودبخود حل مي شود. )عملكرد آن قسمت از مدار به حالت معمول 
خود بدون مداخله بازگشت مي كند.( تشخيص اينكه عالئم عيب شرح داده شده توسط مشتري اغلب در كد عيب سفر اول اتفاق نمي افتد، مهم است. 
همچنين از اينكه بيشترين علت اينگونه ايرادها (1/1)، اتصاالت الكتريكي ضعيف مي باشد آگاه باشيد. بهمين دليل شرايطي كه در آن ايراد اتفاق افتاده 
است ممكن است واضح نباشد. بنابراين كنترل هائي كه بعنوان روش استاندارد عيب يابي انجام مي شود، ممكن است محل مشخص ايراد را نشان ندهد. 

 )I/I( وضعيت عمومي گزارش ايرادهاي متناوب

وضعيت مرحله در ترتيب انجام 
كار 

دستگاه كانسالتII- بكار گرفته شده است. دستگاه كانسالتII- اطالعات زمان يا دفعاتي بجز »0« يا »[1t[« را 
نشان مي دهد.  II

عالئم عيب شرح داده شده توسط مشتري مجدداً تكرار نمي شود.   III
كد عيب سفر اول در روش تائيد كد عيب آشكار نمي شود.  IV

روش عيب يابي كد عيب براي كد PXXXX محل شكل را آشكار نمي كند.  VI

روش عيب يابي

شروع بازرسي 1
كدهاي عيب سفر اول را پاك كنيد. به »نحوه پاك كردن اطالعات مربوط به گازهاي خروجي « مراجعه كنيد.  

به 2 مراجعه كنيد.                   ⇐                          

سرسيمهاي اتصال بدنه را كنترل كنيد.  2
سرسيمهاي اتصال بدنه دسته سيمها يا اتصاالت ضعيف را كنترل كنيد. 

به GI   »بازرسي« اتصال بدنه مراجعه كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   
تعمير يا تعويض كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

اشكاالت الكتريكي را كنترل كنيد.  3
»آزمايش هاي بازسازي عيوب«، GI   را انجام دهيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي                ⇐ رضايت بخش است              

تعمير يا تعويض كنيد.               ⇐ رضايت بخش نيست            
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عيب يابي براي منبع تغديه 
نقشه مدار منبع تغذيه اصلي برق و اتصال بدنه
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر 
صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

0-1.5V 
موتور روشن 

OFF تا چند ثانيه پس از بستن سوئيچ خودرو رله كامپيوتر
)قطع شونده سرخود(

W/B 26
ولتاژ باطري OFF پس از چند ثانيه اول بستن سوئيچ خودرو

0V OFF سوئيچ خودرو سيستم جرقه 
R 43

ولتاژ باطري ON سوئيچ خودرو

اتصال بدنه موتور  موتور روشن در دور آرام  اتصال بدنه كامپيوتر 
B 48
B 57

ولتاژ باطري  OFF سوئيچ خودرو خاموش منبع تغذيه )پشتيبان( W/L 67

اتصال بدنه موتور  موتور روشن در دور آرام  اتصال بدنه 
B 106
B 108

ولتاژ باطري ON سوئيچ خودرو روشن منبع تغذيه برق كامپيوتر
R/G 110
R/G 112
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روش عيب يابي 

شروع بازرسي  1
موتور را روشن كنيد. 

آيا موتور روشن مي شود )مي چرخد(؟ 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                     

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ خير                                     

مدار منبع تغذيه برق كامپيوتر را كنترل كنيد.  2
سوئيچ خودرو را بسته »OFF« سپس باز »ON« كنيد.   .1

بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر، ولتاژ بين سرسيم 43 كامپيوتر و اتصال بدنه را كنترل كنيد.   .2

                                      
                                                                           ولتاژ: ولتاژ باطري

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش  نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

·  سوكت هاي M46، F44 دسته سيم 
(J/B) سوكت هاي بلوك فيوز  ·

 M19، E89 
 10A فيوز  ·

·  دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سوئيچ خودرو . 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.                   ⇐                           
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مدار اتصال بدنه كامپيوتر را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
 .»OFF« .سوئيچ خودرو را به ببنديد  .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
پيوستگي سيم كشي بين سرسيمهاي 106, 108, 57, 48 كامپيوتر و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.  .3

       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 

همچنين اتصالي دسته سيم به برق را كنترل كنيد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به برق در دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -II .منبع تغذيه برق را كنترل كنيد 5
رله كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيمهاي 6, 2 رله كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر اندازه گيري كنيد.   .2

                                                ولتاژ: ولتاژ باطري 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  6
موارد زير را كنترل كنيد. 

 15A فيوز  ·
·  دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و باطري كنترل كنيد. . 

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.                   ⇐                          
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مدار سيگنال خروجي را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  7
پيوستگي سيم كشي بين سرسيم 26 كامپيوتر و سرسيم 1 رله كامپيوتر را كنترل كنيد.  .1

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.  
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد. .   .2

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به »كد عيب سيگنال جرقه P1320« ، EC   رجوع كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  8
موارد زير را كنترل كنيد. 

سوكت هاي E15 ، E18 دسته سيم   ·
دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و كامپيوتر كنترل كنيد.   ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي برق را دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.                  ⇐                            

 -II مدار تغذيه برق كامپيوتر را كنترل كنيد 9
موتور را خاموش كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيم 67 كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.  .2

                                                      ولتاژ: ولتاژ باطري

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  10
موارد زيررا كنترل كنيد. 

سوكت هاي E15, F18 دسته سيم   ·
دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و فيوز.   ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.                   ⇐                           
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 -IIمنبع تغذيه برق كامپيوتر را كنترل كنيد 11
»OFF« .سپس ببنديد »ON« سوئيچ خودرو را باز كرده  .1

ولتاژ بين سرسيمهاي 112, 110 و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر اندازه گيري كنيد.   .2
    ولتاژ:

بعد از بستن سوئيچ خودرو »OFF«، ولتاژ باطري براي چند ثانيه وجود 
خواهد داشت،سپس به حدود 0V افت خواهد كرد.   

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 17 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                                                             

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست )ولتاژ باطري وجود ندارد(                            

به 14 رجوع كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست )ولتاژ باطري بيش از چند ثانيه وجود دارد (     

-IIمدار منبع تغذيه برق كامپيوتر را كنترل كنيد 12
رله كامپيوتر را جدا كنيد.    1

ولتاژ بين سرسيم 3 رله كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.    2

                                                ولتاژ: ولتاژ باطري

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 14 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 13 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  13
موارد زير را كنترل كنيد. 

·  دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و فيوز 15A كنترل كنيد. 
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.                   ⇐                          

پيوستگي دسته سيم بين رله كامپيوتر و كامپيوتر را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  14
پيوستگي سيم كشي بين سرسيمهاي 112, 110 كامپيوتر و سرسيم 5 رله كامپيوتر را كنترل كنيد.  .1

      به نقشه مدار رجوع كنيد.
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به  بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد. .    2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 16 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 15 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  15
موارد زيررا كنترل كنيد. 

سوكت هاي E15, F18 دسته سيم   ·
دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و رله كامپيوتر كنترل كنيد.   ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.                   ⇐                           

رله كامپيوتر را كنترل كنيد.  16
1   برق 12V مستقيم را بين سرسيمهاي 1 و 2 رله كامپيوتر برقرار كنيد. 

2   پيوستگي بين سرسيمهاي 7, 6, 5, 3 را كنترل كنيد. 

پيوستگي  شرايط
بلي هنگاميكه 12 ولت مستقيم 

بين سرسيمهاي1 و 2 
برقرار باشد. 

OFF خير

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 17 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

رله كامپيوتر را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار اتصال بدنه كامپيوتر را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 
17

 .»OFF« .سوئيچ خودرو را به ببنديد   1
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.    2

پيوستگي سيم كشي بين سرسيمهاي 108, 106, 57, 48 كامپيوتر و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.  .3
       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق را كنترل كنيد.   .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 18 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به برق در سوكت هاي دسته سيم كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد.   18
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                           
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موتور  به  ورودي  هواي  جريان  مقدار  سنسور  عيب  كد 
h)MAFS(  DTC P0100

شرح اجزاء 
سنسور مقدار هواي ورودي به موتور، در محل جريان هواي ورودي به 
موتور قرار داده شده است. اين سنسور نرخ جريان هواي ورودي را با 
اندازه گيري مقداري از كل هواي ورودي اندازه  مي گيرد. سنسور سيم 
گرمي است كه با جريان الكتريكي در كامپيوتر تغذيه مي شود. درجه 
حرارت سيم گرم بوسيله كامپيوتر در حد معيني كنترل مي شود. درجه 
حرارت سيم گرم با عبور جريان هوا از اطراف آن كم خواهد شد. هرچه 

هوا بيشتر باشد، درجه حرارت بيشتر كم مي شود. 
كردن  گرم  براي  را  بيشتري  الكتريكي  جريان  بايد  كامپيوتر  بنابراين 
سيم در هنگام زياد شدن جريان هواي ورودي به موتور تامين نمايد. 
كامپيوتر بوسيله اندازه گيري مقدار تغيير جريان الكتريكي مقدار هواي 

ورودي را كشف مي كند. 
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 مقادير مرجع دستگاه كانسالتII- در حالت نظارت بر اطالعات 
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط موارد نظارت

1.2-1.8V  دور آرام
موتور: هنگاميكه گرم باشد.  ·
كليد اركانديشن خاموش   ·

»OFF«
»N« دسته دنده  ·

بدون وجود بار روي موتور   ·
 ·

سنسور مقدار جريان هواي ورودي 
به موتور 

1.6-2.2V 2500rpm

دور آرام  14.0-33.0%
 Ditto CAL/LD VALUE

12.0-25.0% 2500rpm

2.0-6.0g-m/s دور آرام 
Ditto مقدار هواي ورودي به موتور 

7.0-20.0g-m/s 2500rpm

منطق عيب يابي هوشمند 
هنگامي عيب كشف مي شود كه 

)عيب A(    در هنگام خاموش بودن موتور ولتاژ بيش از حد باالئي از سنسور به كامپيوتر ارسال شود.
)عيب B(    در هنگام روشن بودن موتور ولتاژ بيش از حد پائيني از سنسور به كامپيوتر ارسال شود. 

)عيب C(    در هنگام روشن بودن موتور ولتاژ يكنواختي در حدود 1.0V از سنسور به كامپيوتر ارسال شود. 
حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت

هنگاميكه عيب B كشف شود، كامپيوتر به حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت وارد شده و چراغ اعالم عيب MIL روشن خواهد شد. 

چگونگي عملكرد موتور در حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت موارد كشف شده

بعلت قطع بنزين دور موتور از 24000rpm بيشتر نخواهد 
شد.  مدار سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور
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 علل احتمالي 
 A عيب

دسته سيم يا سوكت  ·
         )مدار سنسور قطع شده يا اتصالي پيدا كرده باشد.(

سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور   ·
C يا B عيب

دسته سيم يا سوكت  ·
هواي ورودي نشتي دارد  ·

سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور  ·

روش تائيد كد عيب 
 »C و B اگر كد عيب سفر اول قابل تائيد نبود، »روش مربوط به عيب

انجام دهيد. 
توجه:

اگر »روش تائيد كد عيب DTC« قبل از اين عمل انجام شده است، 
هميشه سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد، 

سپس اقدام به انجام آزمايش بعدي نمائيد. 

 A روش مربوط به عيب
 -II با دستگاه كانسالت   

 »ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1
كانسالت  دستگاه  در  را   »DATA MONITOR« )مد(  حالت   )2

II- انتخاب كنيد. 
حداقل 6 ثانيه صبر كنيد.   )3

 EC-574 ،»اگر كد عيب سفر اول كشف شد به »روش عيب يابي  )4
مراجعه كنيد. 

 -II بدون دستگاه كانسالت  
سوئيچ خودرو را باز كرده »ON« و حداقل 6 ثانيه صبر كنيد.   )1

ثانيه صبر كنيد   10 را بسته »OFF« و حداقل  سوئيچ خودرو   )2
»ON« .سپس سوئيچ را باز كنيد

»آزمايش عيب يابي حالت )مد( II )نتايج عيب يابي هوشمند(«   )3
را با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC  ، به »روش عيب يابي«  اول كشف شد،  اگر كد عيب سفر   )4
مراجعه كنيد. 

 C و B روش مربوط به عيب
 -IIبا دستگاه كانسالت 

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1
كانسالت دستگاه  در  را   »DATA MONITOR« )مد(  حالت   )2

II- انتخاب كنيد. 
موتور را روشن كرده و حداكثر 5 ثانيه صبر كنيد.   )3

   EC عيب يابي«  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 

 -II بدون دستگاه كانسالت 
1(  موتور را روشن كرده و حداكثر 5 ثانيه صبر كنيد. 

صبر  ثانيه   10 حداقل  و   »OFF« بسته  را  خودرو  ( سوئيچ  3  )2
»ON« .كنيد، سپس سوئيچ را باز كنيد

»حالت )مد( آزمايش عيب يابي II- )نتايج عيب يابي هوشمند(«   )4
را با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC عيب يابي«  »روش  به  شد  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )5
مراجعه كنيد. 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

633

نقشه مدار

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

634

 سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر 
صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات 
)ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

1.2-1.8V 
موتور در دور آرام روشن بوده و در شرايط معمول گرم بودن 

قرار داشته باشد.  سنسور مقدار جريان هواي 
ورودي به موتور 

W 61
1.6-2.2V 

موتور در دور 2500rpm روشن بوده و در شرايط معمول گرم 
بودن قرار داشته باشد. 

0V ًتقريبا موتور در دور آرام روشن بوده و در شرايط معمول گرم بودن 
قرار داشته باشد. 

اتصال بدنه سنسور مقدار 
جريان هواي ورودي به 

موتور
B 73

5V ًتقريبا  »ON« سوئيچ خودرو باز منبع تغذيه سنسور  R 111

روش عيب يابي 

شروع بازرسي  1
كدام يك در عيوب )B, A يا C( تكرار گرديد

 نوع عيب
I A

 C و / يا    II B

 

II يا نوع I نوع

به 3 مراجعه كنيد. ⇐                                     I نوع
به 2 مراجعه كنيد.  ⇐                                  II نوع

سيستم هواي ورودي را كنترل كنيد.  2
موارد زير را از نظر اتصاالت كنترل كنيد. 

كانال هوا  ·
شلنگ هاي مكش   ·

مسير جريان ورودي هوا، بين كانال هوا و جمع كننده منيفولد هوا.   ·
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعات را مجدداً وصل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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پيچ هاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  3
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيچهاي اتصال بدنه موتور را ابتدا شل و سپس سفت كنيد.   .2

به 4 رجوع كنيد.                   ⇐                           

مدار تغذيه برق سنسور )MAFS( را كنترل كنيد.  4
سوكت دسته سيم سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور (MAFS) را كنترل كنيد.   .1

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .2
ولتاژ بين سرسيم هاي 4, 2 سنسور MAFS و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .3

ولتاژ  سرسيم
تقريباً 5 2

ولتاژ باطري 4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

به 5 رجوع كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را  كنترل كنيد. 

دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور   ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور و كامپيوتر   ·

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار اتصال بدنه سنسور )MAFS( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  6
 .»OFF« .سوئيچ خودرو را به ببنديد   1

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.    2
پيوستگي سيم كشي بين سرسيمهاي 3  سنسور (MAFS) و سرسيم 73 كامپيوتر را كنترل كنيد.  .3

       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 

4.  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سيگنال ورودي سنسور )MAFS( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  7
1.   پيوستگي دسته سيم بين سرسيمهاي 1 سنسور (MAFS) و 61 كامپيوتر را كنترل كنيد.

       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 

2.   همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد.  8
سوكت هاي جدا شده دسته سيمها را مجدداً وصل كنيد.   .1

موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول عملكرد گرم كنيد.   .2
ولتاژ بين سرسيم 61 كامپيوتر )سيگنال سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور( و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  .3

اگر ولتاژ خارج از مقادير مشخصات بود، سوكت دسته سيم سنسور (MAFS) را جدا كرده و مجدداً وصل كنيد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار خطوط روكش شده سنسور )MAFS( را از نظر قطعي و اتصال كنترل كنيد.  9
 .»OFF« .سوئيچ خودرو را به ببنديد   1

سوكت متصل كننده – 18 را جدا كنيد.    2
موارد زير را كنترل كنيد.    3

پيوستگي بين سر سيم  1  سوكت متصل كننده و اتصال بدنه   ·
     به نقشه مدار مراجعه كنيد.
سوكت متصل كننده -18.  ·

     )به EL   ، »جانمائي دسته سيم ها« مراجعه كنيد.
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 

4.  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد. 
5.  سپس سوكت متصل كننده -18 را مجدداً وصل كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد.  10
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                           
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كننده  خنك  مايع  حرارت  درجه  سنسور  مدار  عيب  كد 
)ECTS( موتور

 DTC P0115
شرح اجزاء 

سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور براي آشكار سازي مقدار 
درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بكار گرفته شده است، سنسور 
مي دهد.  تغيير  حرارت  درجه  برحسب  را  كامپيوتر  ارسالي  سيگنال 
سيگنال تغيير يافته به عنوان ورودي درجه حرارت مايع خنك كننده 
به كامپيوتر وارد مي شود. سنسور از يك مقاومت حرارتي كه نسبت به 
تغيير درجه حرارت حساس است بهره مي برد. مقدار مقاومت الكتريكي 

مقاومت حرارتي با باال رفتن درجه حرارت كم مي شود. 

)اطالعات مرجع(

ΩK مقاومت ولتاژ *
درجه حرارت مايع خنك 

ºC كننده موتور
(ºF)

7.0-11.4 4.4 -10(14) 
2.1-2.9 3.5 20(68)

0.68-1.00 2.2 50(122)
0.236-0.260 0.9 90(194)

كامپيوتر   70 سرسيم  بين  و  هستند  مرجع  مقادير  اطالعات  اين   :*
بدنه  اتصال  و  موتور(  كننده  خنك  مايع  حرارت  درجه  )سنسور 

اندازه گيري مي شوند. 

احتياط
از  كامپيوتر،  ورودي/ خروجي  ولتاژهاي  اندازه گيري  هنگام  در 
انجام چنين  بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد.  اتصال  سرسيمهاي 
كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 
بدنه  مانند  كامپيوتر  بدنه  به  اتصال  سرسيمهاي  بجز  بدنه اي 

خودرو استفاده كنيد. 
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منطق عيب يابي هوشمند 
هنگاميكه ولتاژ بيش از حد زياد يا بيش از حد كمي از سنسور به كامپيوتر ارسال شود عيب كشف مي شود. 

حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت
هنگاميكه عيب كشف شود، كامپيوتر به حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت وارد شده و چراغ اعالم عيب MIL روشن خواهد شد.

نحوه عملكرد موتور در حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت موارد كشف شده 
درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بر مبناي درجه حرارت زمان چرخانيدن سوئيچ خودرو بحالت روشن 

»ON« يا »استارت« تعيين مي شود. 
دستگاه كانسالتII- درجه حرارت معين شده بوسيله كامپيوتر را نشان خواهد داد. 

مدار سنسور درجه حرارت مايع 
خنك كننده موتور

شرايط درجه حرارت تعيين شده براي مايع خنك كننده 
)IIموتور )نمايش دستگاه كانسالت

درست پس از چرخانيدن سوئيچ بحالت روشن يا 
 استارت

 40ºC(104ºF)l

4 دقيقه پس از شروع بكار سيستم جرقه  80ºC (176ºF) l

بجز موارد باال  40-80ºC (104 - 176ºF) l
)بستگي به زمان دارد(
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علل احتمالي 
·  دسته سيم يا سوكت ها 

        )مدار سنسور قطعي يا اتصالي دارد(
·  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور

روش تائيد كد عيب 
توجه: 

است، هميشه  انجام شده  اين عمل  از  قبل  تائيد كد عيب  روش  اگر 
سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد، سپس 

اقدام به انجام آزمايش بعدي نمائيد.
 -IIبا دستگاه كانسالت         

 »ON« .1(  سوئيچ خودرو را باز كنيد
كانسالت دستگاه  در  را   »DATA MONITOR« )مد(   حالت   )2

II-  انتخاب كنيد. 
حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.   )3

   EC  ، عيب يابي«  »روش  به  شد  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
سوئيچ خودرو را باز كرده »ON« و حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.   )1

ثانيه صبر كنيد.   10 و حداقل   »OFF« بسته را  سوئيچ خودرو   )2
سپس سوئيچ را باز كنيد. 

»حالت )مد( آزمايش عيب يابي II- )نتايج عيب يابي هوشمند« را   )3
با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC عيب يابي«،  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 
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نقشه مدار
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روش عيب يابي

مدار تغذيه برق سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد.  1
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور (ECTS) را جدا كنيد.   .2

»ON« .سوئيچ خودور را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيم 1 سنسور (ECTS) و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالتII- با ولت متر كنترل كنيد.   .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار اتصال بدنه سنسور )ECTS( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  2
.»OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 2  سنسور ECTS و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.   .2
       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
3.  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

643

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور
·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين TCM )پردازشگر الكترونيكي كنترل گيربكس( و سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت يا تعمير كنيد.                   ⇐                           

سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد. 
4

مقاومت بين سرسيم 1 و 2 سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را بنحو نشانداده شده در زير كنترل كنيد. 
                      

                     )اطالعات مرجع(

 KΩK مقاومت  درجه حرارت 
ºC   ºF

2.1-2.9  20(68) 
0.68-1.00 50(122) 

0.236-0.260 90(194) 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد.  5
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي  ⇐                                            
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 DTC P0120 كد عيب سنسورموقعيت دريچه گاز
شرح 

سنسور موقعيت دريچه گاز با حركت پدال گاز تحريك شده و از آن تائير مي پذيرد. اين سنسور نوعي پتانسيومتر است كه موقعيت دريچه گاز را به 
ولتاژ خروجي تبديل مي كند. و اين سيگنال هاي ولتاژي را به كامپيوتر ارسال مي كند. بعالوه سنسور سرعت باز و بسته شدن دريچه گاز را تشخيص 

داده و اين اساس سيگنال ولتاژي به كامپيوتر ارسال مي كند. 
موقعيت دور آرام دريچه گاز بوسيله كامپيوتر بر پاية سيگنال هاي دريافتي از سنسور موقعيت دريچه گاز تعيين مي شود. اين سنسور عملكردهاي موتور 
مانند قطع بنزين را كنترل مي كند. از طرف ديگر »كليد )فشنگي( باز بودن كامل و بسته بودن دريچه گاز« كه در واحد سنسور موقعيت دريچه گاز 

تعبيه شده است براي كنترل موتور بكار گرفته نمي شود. 

 -IIمقادير مرجع  در حالت )مد( نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط  موارد نظارت

0.15-0.85V  دريچه گاز: كاماًل بسته ·  موتور: پس از گرم شدن، در دور آرام روشن نگهداريد.

سنسور موقعيت 
4.7V-3.5دريچه گاز دريچه گاز: كاماًل باز 

·  موتور: گرم شده باشد.
 ON سوئيچ خودرو: باز  ·

        )موتور خاموش(

0.0% دريچه گاز: كاماًل بسته  ·  موتور: پس از گرم شدن، در دور آرام روشن نگهداريد.

 ABSOL TH.
P/S 80% ًتقريبا دريچه گاز: كاماًل باز 

·  موتور: گرم شده باشد.
 ON سوئيچ خودرو: باز  ·

        )موتور خاموش(
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منطق عيب يابي هوشمند 
هنگاميكه ولتاژ بيش از حد كم يا بيش از حد زيادي از سنسور به كامپيوتر ارسال شود، عيب كشف مي شود. 

حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت 
هنگاميكه عيب كشف شود، كامپيوتر به حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت وارد شده و چراغ اعالم عيب MIL روشن خواهد شد. 

نحوه عملكرد موتور در حالت )مد( تغيير به وضعيت موقت موارد كشف شده 
موقعيت دريچه گاز بر مبناي مقدار بنزين تزريق شده  وسرعت موتور معين مي شود. بنابراين شتاب 

ضعيف خواهد بود.

شرايطمدار سنسور موقعيت دريچه گاز  شرايط رانندگي 

در دور آرام  معمولي )نرمال(

در هنگام شتاب گرفتن  شتاب ضعيف است.
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علل احتمالي 
·  دسته سيم يا سوكت ها 

        )مدار سنسور موقعيت دريچه گاز قطعي يا اتصالي دارد(
·  سنسور موقعيت دريچه گاز

روش تائيد كد عيب 
توجه: 

است، هميشه  انجام شده  اين عمل  از  قبل  تائيد كد عيب  روش  اگر 
سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد، سپس 

اقدام به انجام آزمايش بعدي نمائيد.
احتياط

هميشه با سرعت مطمئن رانندگي كنيد. 
شرايط آزمايش: 

ولتاژ  بودن   10V از  بيش  از  زير،  روش هاي  انجام  از  قبل   ·
باطري در دور آرام مطمئن شويد. 

اين آزمايش را مي توان با بلند كردن )جك زدن( چرخهاي   ·
محرك در تعميرگاه يا با راندن خودرو انجام داد. در صورتيكه 
انجام آزمايش بوسيله راندن خودرو راحت تر است، احتياجي به 

بلند كردن چرخها نمي باشد. 

-IIبا دستگاه كانسالت   
 DATA« حالت  و   »ON« كرده  باز  را  خودرو  سوئيچ   )1

MONITOR« را در دستگاه كانسالتII- انتخاب كنيد. 
موتور را روشن كرده و شرايط زير را حداقل بمدت 5 ثانيه ممتد   )2

حفظ كنيد. 
5km/h(3 MPH)k بيش از سرعت خودرو 

»N« يا »P« موقعيت مناسب بجز دسته دنده 

 -EC عيب يابي«  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )3
مراجعه كنيد. 

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و شرايط زير را حداقل بمدت 5 ثانيه ممتد   )1

حفظ كنيد. 
 5km/h (3 MPH)l بيش از سرعت خودرو 

موقعيت مناسب بجز »P« يا 
»N«

دسته دنده 

2( سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد. 
سوئيچ خودرو را باز كرده »ON« و »حالت )مد( آزمايش عيب يابي   )3
II- )نتايج عيب يابي هوشمند(« را با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC عيب يابي«،  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 
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نقشه مدار 
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر 
صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

0,15–0,85V
موتور در شرايط گرم بودن قرار داشته و پدال گاز 

كاماًل باال باشد
سنسور موقعيت دريچه گاز  L/W 91

3,5–4,7V
سوئيچ خودرو باز »ON« و پدال گاز كاماًل پائين 

باشد. 

5V ًحدودا ON سوئيچ خودرو باز منبع تغذيه سنسور  R 111

0V ًحدودا موتور در دور آرام روشن بوده و در شرايط گرم بودن 
قرار داشته باشد. اتصال بدنه سنسور B 58

روش عيب يابي 

پيچهاي اتصال بدنه را سفت كنيد.  1
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيچهاي اتصال بدنه موتور را روشن كرده و مجدداً سفت كنيد.   .2

 
به 2 مراجعه كنيد.                   ⇐                           
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مدار منبع تغذيه برق سنسور موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد.  2
سوكت دسته سيم سنسور موقعيت دريچه گاز را جدا كنيد.   .1

سوئيچ خودرو را باز كنيد.   .2
ولتاژ بين سرسيم 3 سنسور موقعيت دريچه گاز و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر انداه گيري كنيد.  .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار اتصال بدنه سنسور موقعيت دريچه گاز را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  3
.»OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 1 سنسور و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.    2
       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
3.  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  4
موارد زير را كنترل كنيد. 

دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور موقعيت دريچه گاز   ·
دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين TCM )پردازشگر كنترل گيربكس( و سنسور موقعيت دريچه گاز .  ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.                   ⇐                          
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مدار سيگنال ورودي سنسور موقعيت دريچه گاز را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .1
پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 91 كامپيوتر و سرسيم 2 سنسور موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد.   .2

       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد. .  .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐         )IIرضايت بخش است )با دستگاه كانسالت
به 7 مراجعه كنيد.  ⇐  ) -IIرضايت بخش است )بدون دستگاه كانسالت

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                                   

سنسور دريچه گاز را كنترل كنيد.  6
 -IIبا دستگاه كانسالت  

موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1
 )OFF موتور را خاموش كنيد. )سوئيچ خودرو  .2

       توجه:
        مراحل 3 تا 5 فقط براي مدل هاي مجهز به باز كننده گاز بايد انجام شود. در مدل هاي مجهز به باز كننده گاز، مراحل 3 تا 5 را حذف و 

به مرحله 6 ادامه 
       دهيد.

شلنگ مكش )وكيوم( متصل به باز كننده گاز را جدا كنيد.   .3
شلنگ مكش مناسبي را به پمپ مكش و باز كننده گاز وصل كنيد.   .4

فشار مكش بيش از  40.0kPa (400 mbar, -300 mmHg, -11.81 inHg)j را تا حديكه استوانه گاز از ميله و باز كننده گاز جدا   .5
شود، اعمال كنيد.

 ON .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .6
حالت )مد( »DATA MONITOR« را در دستگاه كانسالتII- انتخاب كنيد.   .7

ولتاژ »THRTL POS SEN« را در شرايط زير اندازه گيري كنيد.   .8
       اندازه گيري ولتاژ بايد در حالت سوار بودن سنسور موقعيت دريچه گاز )روي خودرو(

 انجام پذيرد.
سنسور موقعيت دريچه گاز وضعيت دريچه گاز  

0.15-0.85V  (a) كاماًل بسته
 (b) و (a) بين نسبتاً باز

3.5-4.7V  (b) كاماًل باز 
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور دريچه گاز را كنترل كنيد. 
7

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.    1

 )OFF موتور را خاموش كنيد. )سوئيچ خودرو   2
       توجه:

        مراحل 3 تا 5 فقط براي مدل هاي مجهز به باز كننده گاز بايد انجام شود. در مدل هاي غير مجهز به باز كننده گاز، مراحل 3 تا 5 را 
حذف و به مرحله 6 

       ادامه دهيد.
شلنگ مكش )وكيوم( متصل به باز كننده گاز را جدا كنيد.    3

شلنگ مكش مناسبي را به پمپ مكش و باز كننده گاز وصل كنيد.    4
فشار مكش بيش از  40.0kPa (-400 mbar, -300 mmHg, -11.81 inHg) h- را تا حديكه استوانه گاز از ميله و باز كننده گاز    5

جدا شود، اعمال كنيد.

 ON .سوئيچ خودرو را باز كنيد   6
ولتاژ بين سرسيم 91 كامپيوتر )سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز( و اتصال بدنه را كنترل كنيد.    7

       اندازه گيري ولتاژ بايد در حالت سوار بودن سنسور موقعيت دريچه گاز )روي خودرو( انجام پذيرد.
 سنسور موقعيت 

دريچه گاز
وضعيت دريچه گاز

0.15 – 0.85V (a) كاماًل بسته

     (a) و (b) بين نسبتاً باز
3.5 – 4.7V )b( كاماًل باز

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را تنظيم كنيد.  8
كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را تنظيم كنيد. به »بازرسي اساسي« ، EC   مراجعه كنيد. 

مشخصات موارد

)قبل از نقطه مرگ باال(
 5º BTDC ±15º 

زمان )تايم( جرقه

تنظيم موقعيت دور آرام  ضخامت فيلر و حالت كليد )فشنگي(
كليد )فشنگي(

 0.5mm)0.0020 0in(n:ON   موقعيت بسته بودن 
دريچه گاز

 0.15mm)0.0059 0in(n:OFF 
   گيربكس معمولي 

    625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T
دور آرام هدف

:A/T گيربكس اتوماتيك    
 700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور موقعيت دريچه گاز را تعويض كنيد. براي تنظيم، »بازرسي اساسي«، EL  را انجام 
دهيد.

⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار اتصال بدنه سنسور موقعيت دريچه گاز را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  9
.»OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت متصل كننده -18 را جدا كنيد.  .2
موارد زير را كنترل كنيد.   .3

پيوستگي بين سرسيم 2 سوكت متصل كننده و اتصال بدنه   ·
سوكت اتصال بدنه   ·

     )به EL  ، »جانمائي دسته سيمها« مراجعه كنيد.(
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.  ·
سپس سوكت متصل كننده -18 را مجدداً وصل كنيد.   ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كد عيب مدار سنسور حرارتي اكسيژن جلو   
شرح اجزاء 

سنسور حرارتي اكسيژن 1)جلو( در داخل لوله جلو تعبيه شده است. 
اين سنسور مقدار اكسيژن موجود در گازهاي اگزوز را نسبت به هواي 
لوله  داراي  )جلو(   1 اكسيژن  حرارتي  سنسور  مي كند.  كشف  بيرون 
مسدود شده اي در انتهائي است كه از سراميك زيركونيا ساخته شده 
است. زيركونيا قادر به ايجاد ولتاژي در حدود 1V در شرايط غليظي 
(RICH) مخلوط تا 0V در شرايط رقيقي (LEAN) مخلوط مي باشد. 
سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( به كامپيوتر ارسال مي شود. 
كامپيوتر، طول زمان پالس )ضربان( را براي بدست آمدن نسبت ايده 
آل هوا ـ سوخت تنظيم مي كند. نسبت ايده ال هوا ـ سوخت در نزديك 

تغييرات ريشه اي بين 1 تا 0 ولت اتفاق مي افتد. . 
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 -IIمقادير مرجع در حالت )مد( نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجعه هستند. 

مشخصات شرايط موارد نظارت

0-0.3  ↔ 1.0V-0.6 تقريباً 
دور موتور در 2000rpm حفظ 

شود. موتور: پس از گرم شدن   ·  HO2S1(B1)k
HO2S1 (B2) k

 LEAN →RICH
)غليظ(       )رقيق(

بيش از 5 بار در 10 دقيقه تغيير مي كند

  HO2S1 MNTR 
(B1)

HO2S1 MNTR 
(B2) 
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منطق عيب يابي هوشمند 
ورودي  )جلو(   1 اكسيژن  حرارتي  سنسور  سينگنال  كه  شرايطي  در 
مي خواند.  را   0.3V تقريبي  پيوسته  ولتاژ  كامپيوتر  مدارهاي  نباشد، 
بنابراين براي اين عيب يابي زمان هائي كه ولتاژ خروجي در بين 200 
تا 400 ميلي ولت باشد نظارت مي شود و عيب يابي طوالني نبودن غير 
اين زمان ها را كنترل مي كند. عيب زماني كشف مي شود كه  معمول 

ولتاژ اين سنسور بطور پيوسته 0.3V باشد. 

علل احتمالي
·  دسته سيم يا سوكت ها 

 )مدار سنسور قطعي يا اتصالي دارد(
·  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور

كنترل عملي كلي  
از اين روش براي كنترل عملي كلي مدار سنسور حرارتي اكسيژن 1 
اول  سفر  عيب  كد  كنترل،  اين  انجام  حين  در  كنيد.  استفاده  )جلو( 

ممكن است تائيد نشود..
 -IIبا دستگاه كانسالت    

1   موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم 
كنيد. 

  »DATA MONITOR«، »MANAU TRIG«)2   در حالت )مد
را در دستگاه كانسالتII-  انتخاب كنيد. سپس »HO2S1 (B1)h« و 

»HO2S1 (B2)n« را انتخاب كنيد. 
بدون وجود بار روي موتور، دور 2000rpm را حفظ كنيد.     3

از باقي نماندن نمايش در محدوده 0.4V تا 0.2 اطمينان حاصل    4
كنيد. 

EC   مراجعه   ، به »روش عيب يابي«  نيست  اگر رضايت بخش    5
كنيد. 

 -IIبدون دستگاه كانسالت  
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم   )1

كنيد. 
سنسور  )سيگنال  كامپيوتر   63 سرسيم  بين  را  ولتمتر  قلم هاي   )2
حرارتي اكسيژن 1 خورجين 1( يا )سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 1 

خورجين 2( و اتصال بدنه موتور قرار دهيد.
موارد زير را در ضمن حفظ كردن يكنواخت 2000rpm و نبود بار   )3

روي موتور كنترل كنيد.
·   ولتاژ در محدوده  0.4V-0.2 باقي نمي ماند. 

 EC عيب يابي«،  »روش  به  نبودن  بخش  رضايت  صورت  در    )4
مراجعه كنيد.. 
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نقشه مدار

سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر 
صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

0-1.0V  ًتقريبا
موتور پس از گرم شدن تا درجه حرارت 

 2000rpm معمول كاركرد، در دور
كار كند. 

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( 
)خورجين 2(

W 63
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سيستمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده  نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

1.0V تقريباً -0 موتور پس از گرم شدن 
تا درجه حرارت معمول 
كاركرد، در دور 2000 

rpm كار كند. 

سنسور حرارتي اكسيژن 1 
)جلو( )خورجين 2( 

W 62
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روش عيب يابي

شروع بازرسي 
1

»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده مجدداً سفت كنيد.   .2

از رنگ محافظ سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( اطمينان حاصل نمائيد و سوكت دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو(   .3
مربوطه را جدا كنيد. 

 

#

#

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 2 مراجعه كنيد.                   ⇐                          

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

659

مدار سيگنال ورودي سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  2
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.    1

پيوستگي دسته سيم بين سرسيم كامپيوتر و سرسيم  سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را بنحو زير كنترل كنيد.   2
        به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

خورجين DTC سرسيمها

كامپيوتر سنسور
1 1 63 P0130
2 1 62 P0150

 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.
پيوستگي دسته سيم بين سرسيم كامپيوتر يا سرسيم سنسور حرارتي اكسيژن 1  )جلو( و اتصال بدنه را بنحو زير كنترل كنيد.    3

خورجين DTC سرسيمها

كف كامپيوتر
1 كف 63 يا1 P0130

2 كف 62 يا1 P0150

    پيوستگي بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.    4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد. ⇐                     )IIرضايت بخش است )با دستگاه كانسالت

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐             ) -IIرضايت بخش است )بدون دستگاه كانسالت

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها 
را تعمير كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                                              
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سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  3

 -IIبا دستگاه كانسالت 
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.    1

 »TRIGGER  POINT« را انتخاب كرده و »DATA MONITOR« ، »MANU TRIG« )در حالت )مد -IIبا دستگاه كانسالت   2
را در وضعيت %100 تنظيم كنيد. 

»HO2S1 (B1)l« و »HO2S1 MNTR (B2) l« را انتخاب كنيد.    3
در مراحل بعد، بدون وجود بار روي موتور، موتور را در دور 2000rpm حفظ كنيد.   4

در صفحه كانسالتi »RECORD«-IIl را لمس كنيد.   5

موارد زير را كنترل كنيد.    6
 ·  »HO2S1 MNTR (B1) (B2) l « در حالت )مد( »DATA MONITOR« از وضعيت 5j»RICH«i به »LEAN« سپس به

  بار در 10 ثانيه تغيير مي كند. 5 بار )سيكل ها( بنحو نشانداده شده در زير شماره مي شود. 

ولتاژ »HO2S1 (B1) (B2)i« حداقل يكبار از 0.6V باالتر مي رود.   ·
ولتاژ »HO2S1 (B1) (B2) i « حداقل يكبار از 0.3V پائين مي رود.   ·

ولتاژ »HO2S1 (B1) (B2) i« هرگز از 1.0V تجاوز نمي كند.   ·

احتياط
از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 0.5m )19.7 in( h بر روي زمين سخت مانند سطح بتوني افتاده باشد استفاده نكرده و 

آنرا دور بياندازيد: از قطعة نو بجاي آن استفاده كنيد.  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  3

 -IIبدون دستگاه كانسالت  
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.    1

موتور را خاموش كرده و كامپيوتر را در حالت )مد( II- عيب يابي تنظيم كنيد. نظارت سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو(    2
قلم هاي ولتمتر را بين سرسيم هاي 63 كامپيوتر )سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 1 خورجين 1( يا سرسيم 62 )سيگنال سنسور    3

حرارتي اكسيژن 1 خورجين 2( و اتصال بدنه موتور قرار دهيد. 
موارد زير را در دور ثابت 2000rpm و بدون وجود بار روي موتور كنترل كنيد.    4

ولتاژ بين 3.0V-0 و 1V-0.6 بيشتر از 5 بار در 10 ثانيه نوسان مي كند.   ·
ماكزيمم )حداكثر( ولتاژ حداقل يكبار بيش از 0.6V مي شود.   ·
مينيمم )حداقل( ولتاژ حداقل يكبار كمتر از 0.3V مي شود.   ·

ولتاژ هيچوقت از 1V بيشتر نمي شود.   ·
0-0.3V← 0.6-1V← 0-0.3V : يكبار   

0-0.3V← 0.6-1V← 0-0.3V← 0.6-1V← 0-0.3V :دو بار   

احتياط
از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 0.5m )19.7 in(i بر روي زمين سخت مانند سطح بتوني افتاده باشد استفاده نكرده و آنرا 

دور بياندازيد: از قطعة نو بجاي آن استفاده كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را تعويض كنيد.  5
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  1

رنگ محافظ سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد..   2

احتياط
قبل از سوار كردن سنسور اكسيژن نو، رزوه هاي سيستم اگزوز را با استفاده از تميز كننده رزوه سنسور اكسيژن و روغن تائيد شده ضد 

گرفتگي تميز كنيد. به »ابزارهاي عمومي سرويس« ، EC   مراجعه كنيد. 

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( معيوب را تعويض كنيد.                   ⇐                          
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مدار روكش هاي )بافته شده( خطوط سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 
6

.»OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
سوكت متصل كننده -17 يا سوكت متصل كننده -18 را جدا كنيد.  .2

موارد زير را كنترل كنيد.   .3
پيوستگي بين سرسيمهاي 1 يا  2 سوكت متصل كننده و اتصال بدنه را كنترل كنيد.    ·

سوكت متصل كننده   ·
     )به EL  ، »جانمائي دسته سيمها« مراجعه كنيد.(

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4

5. سپس سوكت متصل كننده -17 يا سوكت متصل كننده -18 را وصل كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد.  7
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                           
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 )KS( كد عيب سنسور ضربه داخلي موتور
شرح اجزاء 

اين  است.  شده  وصل  سيلندر  بلوك  به  موتور  داخلي  ضربه  سنسور 
سنسور ضربه داخلي موتور را با استفاده از المنت پيرو الكتريك حس 
احساس  لرزشي  فشار  بصورت  بلوك سيلندر  لرزش ضربه ائي  مي كند. 
مي شود. اين فشار به سيگنال ولتاژ تبديل شده و به كامپيوتر ارسال 

مي شود. 
و  نبوده  شامل  را  موتور  داخلي  ثابت، ضربه  اطالعات  مجموعه 
اين سنسور در كامپيوتر ضبط نمي شود. چراغ اعالم  اطالعات 
عيب براي عيب در سيستم سنسور ضربه داخلي موتور روشن 
كشف  سيستم  داراي  موتور  داخلي  ضربه  سنسور  نمي شود. 

عيب يك سفر مي باشد. 

منطق عيب يابي هوشمند 
هنگاميكه ولتاژ بيش از حد كم يا ولتاژ بيش از حد زيادي از سنسور 

ضربه داخلي موتور به كامپيوتر ارسال شود، عيب كشف خواهد شد. 

علل احتمالي
·  دسته سيم يا سوكت ها 

        )مدار سنسور ضربه داخلي موتور قطعي يا اتصالي دارد(
·  سنسور ضربه داخلي موتور

روش تائيد كد عيب 
توجه: 

است، هميشه  انجام شده  اين عمل  از  قبل  تائيد كد عيب  روش  اگر 
سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد، سپس 

اقدام به انجام آزمايش بعدي نمائيد.
شرايط آزمايش

قبل از انجام روش هاي زير، از بيش از 10V بودن ولتاژ باطري در 
دور آرام مطمئن شويد. 

 -IIبا دستگاه كانسالت 
 DATA« )مد(   .حالت   »ON« كنيد.  باز  را  خودرو  سوئيچ    1

MONITOR« را در دستگاه كانسالتII-  انتخاب كنيد. 
روشن  آرام  دور  در  ثانيه   5 آنرا حداقل  و  كرده  روشن  را  موتور    2

نگهداريد.  
  EC  ، عيب يابي«  »روش  شدبه  كشف   (DTC) عيب  كد  اگر    3

مراجعه كنيد. 
 -IIبدون دستگاه كانسالت  

موتور را روشن كرده و آنرا حداقل 5 ثانيه صبر كنيد.   1
ثانيه صبر كنيد،   10 بسته »OFF« و حداقل  را  سوئيچ خودرو   2

سپس سوئيچ را باز كنيد. 
»حالت )مد( آزمايش عيب يابي II- )نتايج عيب يابي هوشمند« را   3

با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. 
   EC عيب يابي«،  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   4

مراجعه كنيد. 
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سيستمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

2.5V ًتقريبا موتور در دور آرام روشن 
باشد.  سنسور ضربه داخلي موتور  W 93

نقشه مدار
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روش عيب يابي
 

مدار سيگنال ورودي سنسور ضربه داخلي موتور را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 
1

»OFF« .1   سوئيچ خودرو را ببنديد
2   سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد. 

3   مقاومت بين سرسيم 93 كامپيوتر و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
        توجه

10MΩ را اندازه گيري كند ضروري است.           استفاده از اهم متري كه بتواند بيش از 1

                                            مقاومت :
500-620kΩ                          تقريبًا 

 25ºC در                         
)77ºF(                             

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصال به برق كنترل كنيد.    4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -IIمدار سيگنال ورودي سنسور ضربه داخلي موتور را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد 2
1   سوكت دسته سيم سنسور ضربه داخلي موتور را جدا كنيد. 

2   پيوستگي مدار بين سرسيم 93 كامپيوتر و سرسيم 1 سنسور ضربه داخلي موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.
        پيوستگي بايد وجود داشته باشد.  

3   همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد. . 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F131 و F8 سوكت هاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور ضربه داخلي موتور  ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت تعمير كنيد.                   ⇐                           
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سنسور ضربه داخلي موتور را كنترل كنيد. 
4

مقاومت بين سرسيم 1 سنسور ضربه داخلي موتور و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
توجه

Ω را اندازه گيري كند ضروري است.  10M استفاده از اهم متري كه بتواند مقاومت بيش از

                  مقاومت :
500-620kΩ                          تقريبًا 

 25ºC در                         
)77ºF(                             

هشدار
از سنسورهاي ضربه داخلي موتور كه زمين خودرو يا صدمه ديدگي ظاهري داشته باشند استفاده نكنيد. فقط سنسور نو استفاده 

كنيد.  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور ضربه داخلي موتور را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

پيچهاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  5
پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده و مجدداً سفت كنيد. 

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

6
سوكتهاي F8 و F131 را جدا كنيد.    1

پيوستگي بين سرسيم 2 سوكت F8 و اتصال بدنه را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.   2
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد..    3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  7
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F131 و F8 سوكت هاي  ·
سوكت هاي متصل كننده -18  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سوكت F8 و اتصال بدنه   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت تعمير كنيد.                   ⇐                           

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  8
به روش عيب يابي اتفاقات متناوب (EC) مراجعه كنيد.

پايان بازرسي                   ⇐                           
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)موقعيت(   )CKPS( لنگ  ميل  موقعيت  سنسور  عيب  كد   
 DTC P0335

شرح اجزاء 
سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( در داخل كارتل روغن روبروي 
دنده هاي )كنگره هاي( صفحه سيگنال )فالويل( قرار دارد. اين سنسور 

سيگنال )سيگنال1º ( موقعيت ميل لنگ را تشخيص مي دهد. 
سنسور از آهنرباي دائمي، هسته و سيم پيچ تشكيل شده است. 

هنگاميكه موتور روشن است فاصله بين سنسور و دندانه ها )كنگره ها( 
نيز  سنسور  نزديك  مغناطيسي  ميدان  مي كند.  تغيير  متناوب  بطور 
خطوط  مغناطيسي،  ميدان  در  تغيير  بعلت  مي كند.  تغيير  همچنين 
ميدان مغناطيسي نزديك به هسته نيز تغيير مي كند. بنابراين سيگنال 

ولتاژ ايجاد شده در سيم پيچ تغيير مي كند. 
كامپيوتر اين سيگنال ولتاژي را دريافت كرده و سيگنال موقعيت ميل 

لنگ )سيگنال 1(  را تشخيص مي دهد. 
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مقادير مرجع دستگاه كانسالتII- در حالت نظارت بر اطالعات 
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط مورد نظارت 

CKPS-RPM (POS) h

·  دور سنج: وصل كنيد.
·  موتور را روشن كرده و نمايش دور سنج را با مقادير 

دستگاه كانسالتII- مقايسه كنيد.
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منطق عيب يابي هوشمند
 1º عيب زماني تشخيض داده مي شود كه در هنگام استارت سيگنال
براي چند ثانيه اول به كامپيوتر وارد نشود و يا اينكه سيگنال 1º در 

هنگام روشن بودن موتور به كامپيوتر وارد نشود. 

علل احتمالي 
·  دسته سيم يا سوكتها

مدار سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( قطعي يا اتصالي دارد. 
· سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(

·  مدار سيستم استارت )به بخش EL مراجعه كنيد(
·  باطري خالي يا ضعيف

روش تائيد كد عيب 
توجه:

اگر »روش تائيد كد عيب« قباًل انجام شده است، هميشه سوئيچ خودرو 
را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه قبل از انجام آزمايش بعدي صبر 

كنيد. 
شرايط آزمايش 

10.5V ولت را در  از  انجام روش زير، وجود ولتاژ بيش  از  قبل 
باطري كنترل كنيد. 

 -IIبا دستگاه كانسالت    
 DATA« حالت  و   »ON« كرده  باز  را  خودرو  سوئيچ   )1

MONITOR« را در دستگاه كانسالتII- انتخاب كنيد. 
 )2

حداقل 2 دقيقه موتور را روشن نگهداريد.
   EC عيب يابي«  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )3

مراجعه كنيد. 

 GST با 
به روش »با دستگاه كانسالتII- در باال مراجعه كنيد. 
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نقشه مدار
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها
 2.4V ًتقريبا

موتور گرم بوده و در دور آرام روشن باشد.

سنسور موقعيت ميل لنگ  W 85 2.3V ًتقريبا

 rpm  2000 موتور روشن در دور

روش عيب يابي 

پيچهاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  1
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده و مجدداً سفت كنيد.   .2

به 2 مراجعه كنيد.                   ⇐                           

مدار منبع تغديه برق سنسور ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد.  2

سوكتهاي F25 و F171 را جدا كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيم 4 سوكت 25 و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر اندازه گيري كنيد.   .2

                                                            ولتاژ: ولتاژ باطري 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F171 و F25 سوكت هاي  ·
F18 و E15 سوكت هاي  ·

دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را از نظر قطعي يا اتصالي   ·
دسته سيم بين رله كامپيوتر و سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( از نظر قطعي يا اتصالي    ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت تعمير كنيد.                   ⇐                           

مدار اتصال بدنه سنسور ميل لنگ )موقعيت( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
پيوستگي مدار بين سرسيم 2 سوكت 25 و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.   .1

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .2

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار منبع تغديه برق سنسور ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد.  2

سوكتهاي F25 و F171 را جدا كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيم 4 سوكت 25 و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر اندازه گيري كنيد.   .2

                                                            ولتاژ: ولتاژ باطري 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

674

مدار سيگنال سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  5
سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 85 كامپيوتر و سرسيم 1 سوكت 25 را كنترل كنيد.  .2
       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار دسته سيم فرعي سنسور موقعيت ميل لنگ را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  6
سوكت سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را جدا كنيد.   .1

پيوستگي بين سرسيمهاي سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( و سرسيمهاي سوكت F171 را بترتيب زير كنترل كنيد.   .2
سرسيمهاي سوكت سنسور موقعيت 

ميل لنگ )موقعيت(
 سرسيمهاي 
F171 سوكت

1 2
2 1
3 4

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

نحوه نصب سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد.  7
سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( و بست دسته سيم سنسور اكسيژن 1 )جلو( )خورجين 2( را از نظر نصب صحيح بنحو نشانداده شده در 

زير كنترل كنيد. 
 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را بنحو صحيح سوار كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد.  8
سوكت سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را جدا كنيد.   .1

پيچ نگهدارنده سنسور را شل كنيد.   .2
سنسور را پياده كنيد.   .3

با چشم سنسور را از نظر صدمه ديدگي شدن كنترل كنيد.   .4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(II- را كنترل كنيد. 
9

سوكت هاي جدا شده را مجدداً جا بزنيد.   .1
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .2

ولتاژ بين سرسيم 85 كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله لمس ظريف هسته سنسور توسط پيچ گوشتي تخت كنترل كنيد.   .3

ولتاژ وضعيت سرسيم 
كامپيوتر

5V ًتقريبا 85 وصل

0V ًتقريبا دور كردن

در هنگام دور كردن آرام پيچ گوشتي تخت، 5V بايد بصورت يكنواخت 
وجود داشته باشد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار اتصال بدنه سنسور ميل لنگ )موقعيت( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  10
 F171 و F25 سوكتهاي  .1

پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 3 سوكت 25 و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.  .2
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  11
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F171 و F25 سوكت هاي  ·
سوكت هاي -18  ·

دسته سيم بين سوكت 25 و اتصال بدنه موتور از نظر قطعي يا اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت تعمير كنيد.                   ⇐                           

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  12
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                           
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)فاز(   )CMPS( سوپاپ  ميل  موقعيت  سنسور  عيب  كد 
DTC P0340

شرح اجزاء
سنسور موقعيت ميل سوپاپ )فاز( در روي قاب جلو موتور روبروي دنده 
ميل سوپاپ قرار گرفته است. اين سنسور شماره سيلندر را تشخيص 

مي دهد. 
سنسور از يك آهنرباي طبيعي، هسته و سيم پيچ تشكيل شده است. 

هنگاميكه موتور كار مي كند. فاصله بين سنسور و دنده ميل سوپاپ 
بطور متناوب تغيير مي كند، لذا نفوذ پذيري ميدان مغناطيسي، خطوط 
ميدان مغناطيسي نزديك به هسته سيم پيچ نيز دچار تغيير مي شود. 

بنابراين سيگنال ولتاژ توليد شده در سيم پيچ نيز تغيير مي كند. 
كامپيوتر اين سيگنال ولتاژ را دريافت و شماره سيلندر را بواسطه اين 

سيگنال ولتاژ كشف مي كند. 

منطق عيب يابي هوشمند
ايراد كشف خواهد شد اگر

)ايراد A( سيگنال شماره سيلندر، در چند ثانيه اول استارت زدن، به 
كامپيوتر ارسال نشود. 

به  موتور  بودن  روشن  زمان  در  سيلندر،  شماره  سيگنال   )B )ايراد 
كامپيوتر ارسال نشود. 

)ايراد C( سيگنال شماره سيلندر، به شكل معمول )نرمال( خود در 
زمان روشن بودن موتور ظاهر نشود.

علل احتمالي 
·  دسته سيم يا سوكتها

       مدار سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز( قطع شده يا اتصالي كرده 
است.

· سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز(
· موتور استارت )به بخش SC مراجعه كنيد(

· مدار سيستم استارت )به بخش SC مراجعه كنيد.(
· شارژ نبودن يا ضعيف بودن باطري 

روش تائيد كد عيب 
توجه:

·  ابتدا »روش عيب يابي ايراد A« را انجام دهيد. اگر كد 
 »C, B عيب سفر اول قابل تائيد نيست، »روش عيب يابي ايراد

را انجام دهيد. 
است هميشه  انجام شده  قباًل  تائيد كد عيب«  اگر »روش   ·
به  از شروع  قبل  ثانيه   10 و حداقل   »OFF« بسته را  سوئيچ خودرو 

انجام آزمايش بعد صبر كنيد. 
شرايط آزمايش

قبل از انجام روش زير از بيش از 10.5V بودن ولتاژ باطري در 
دور آرام مطمئن شويد. 
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 A روش عيب يابي ايراد
-IIبا دستگاه كانسالت   

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1
 -IIكانسالت دستگاه  در  را   »DATA MONITOR« حالت   )2

انتخاب كنيد. 
حداقل 2 ثانيه استارت بزنيد.  )3

   EC  ، عيب يابي«  »روش  به  شد،  اول كشف  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 

 -IIبدون دستگاه كانسالت  
حداقل 2 ثانيه استارت بزنيد.   )1

سوئيچ خودرو را ببنديد »OFF« ، حداقل 10 ثانيه صبر كنيد،   )2
»OFF« .سپس سوئيچ را ببنديد

بوسيله  را  هوشمند(  عيب يابي  )نتايج   -II عيب يابي  )مد(  حالت   )3
كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC ، » اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به »روش عيب يابي  )4
مراجعه كنيد.

 C و B روش عيب يابي براي ايراد
-IIبا دستگاه كانسالت   

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1
 -IIكانسالت دستگاه  در  را   »DATA MONITOR« حالت   )2

انتخاب كنيد. 
آرام روشن  ثانيه در دور   2 آنرا حداقل  و  را روشن كرده  موتور   )3

نگهداريد. 
   EC  ، به »روش عيب يابي«  اول كشف شد،  اگر كد عيب سفر   )4

مراجعه كنيد. 
 -IIبدون دستگاه كانسالت 

آرام روشن  ثانيه در دور   2 آنرا حداقل  و  را روشن كرده  موتور   )1
نگهداريد. 

سوئيچ خودرو را ببنديد »OFF« ، حداقل 10 ثانيه صبر كنيد،   )2
»ON« .سپس سوئيچ را باز كنيد

بوسيله  را  )نتايج عيب يابي هوشمند(   -II )مد( عيب يابي  حالت   )3
كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC ، » اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به »روش عيب يابي  )4
مراجعه كنيد.
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سيستمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد . انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه  بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

) AC 4.2 )محدودهV ًحدودا

موتور روشن و در دور آرام 
كار كند. 

سنسور موقعيت ميل سوپاپ 
)فاز(

W
W
W
W

66*1
76*2
65*3
 75*4

ضد  سيستم  بدون   VQ30DE مدل  موتور   :*3 2*: مدل با سيستم ضد سرقت   1*: موتور مدل VQ30DE با سيستم ضد سرقت 
سرقت

4*: مدل بدون سيستم ضد سرقت

نقشه مدار
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روش عيب يابي 

سيستم استارت را كنترل كنيد. 1
سوئيچ خودرو را بحالت »استارت« بچرخانيد. 

   آيا موتور مي چرخد؟
    آيا موتور استارت كار مي كند؟.  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سيستم استارت را كنترل كنيد. به )SC  (، »سيستم استارت« مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 
پيچهاي اتصال بدنه را دوباره سفت كنيد.  2

»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده سپس دوباره سفت كنيد.     .2

 

به 3 مراجعه كنيد.                  ⇐                           
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مدار سيگنال ورودي سنسور موقعيت ميل لنگ )CMPS( )فاز( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد 3
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت هاي كامپيوتر و سنسور موقعيت ميل لنگ »CMPS« )فاز( را جدا كنيد.   .2

پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 2 سنسور موقعيت ميل لنگ CMPS )فاز( و سرسيمهاي زير را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه   .3
كنيد. 

سرسيمهاي  مدل
كامپيوتر

موتور VQ30DE بدون 
سيستم ضد سرقت نيسان 

75 و 65

 موتور VQ30DE با سيستم 
ضد سرقت نيسان 

 

  76 و 66

 
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار اتصال بدنه سنسور موقعيت ميل سوپاپ CMPS )فاز( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 4
پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 1 سنسور موقعيت ميل سوپاپ CMPS )فاز( و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  .1

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.     .2

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز( را كنترل كنيد.  5
پيچ نگهدارنده سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز( را شل كنيد.   .1

سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز( را پياده كنيد.   .2
با چشم سنسور موقعيت ميل لنگ را از نظر صدمه ديدگي كنترل كنيد.   .3

  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز ( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -II .سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز( را كنترل كنيد 6
مقاومت بين سرسيمهاي 1 و 2 سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز( را بنحو نشانداده شده در زير كنترل كنيد. 

مقاومت: 
Ω 1760-1440     در 20ºC (68ºF)l )ساخت هيتاچي(             تقريباً 

 20ºC (68ºF)i 2550-2090 در Ω    تقريباً
  )ساخت هيتاچي(

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
سنسور موقعيت ميل لنگ )فاز( را جدا كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  

روكش مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ )فاز( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  7
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت متصل كننده-18 را جدا كنيد.   .2
موارد زير را كنترل كنيد.   .3

·  پيوستگي بين سرسيم 1 سوكت متصل كننده و بدنه را كنترل كنيد. 
سوكت متصل كننده   ·

     )به EL   ،»جانمائي دسته سيمها« مراجعه كنيد.(
        پيوستگي بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
سپس سوكت متصل كننده -18 را جا بزنيد.     .5

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  8
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« EC    مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي  ⇐                                            
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DTC P0605 كد عيب كامپيوتر
شرح اجزاء 

كامپيوتر متشكل از ميكرو كامپيوتر و سوكت براي سيگنالهاي ورودي 
و خروجي و تغذيه برق مي باشد. واحد كامپيوتر موتور را كنترل مي كند. 

منطق عيب يابي هوشمند
هنگاميكه عمل پردازش كامپيوتر ايراد پيدا نمايد عيب كشف خواهد 

شد. 

علل احتمالي 
·  كامپيوتر 

روش تائيد كد عيب 
توجه 

اگر روش »تائيد كد عيب « قباًل انجام شده است هميشه سوئيچ خودرو 
بعد صبر  آزمايش  انجام  از  قبل  ثانيه   10 و حداقل   »OFF« بسته را 

كنيد. 

 -IIبا دستگاه كانسالت   
 »ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1

 -IIرا در دستگاه كانسالت  »DATA MONITOR« )حال )مد  )2
انتخاب كنيد. 

موتور را روشن كنيد.   )3
موتور را حداقل 30 ثانيه در دور آرام روشن نگهداريد.   )4

اگر عيب سفر اول كشف شد، به »روش عيب يابي« ، EC   مراجعه   )5
كنيد. 

 -IIبدون دستگاه كانسالت   
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1

موتور را روشن كرده و حداقل 30 ثانيه صبر كنيد.   )2
سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد.   )3

بوسيله  را  هوشمند(  عيب يابي  )نتايج   II عيب يابي  )مد(  حالت   )4
كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC  ، عيب يابي«  »روش  به  شد،  اول كشف  سفر  عيب  كد  اگر   )5
مراجعه كنيد. 
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روش عيب يابي 

شروع بازرسي  1

 -IIبا دستگاه كانسالت 
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

در دستگاه كانسالتII- حالت »SELEF DIAG RESULTS« را انتخاب كنيد.   .2
»EREASE« را فشار دهيد.   .3

»روش تائيد كد عيب« را انجام دهيد.    .4
         به EC   مراجعه كنيد. 

آيا كد عيب سفر اول DTC P0605 مجدداً به نمايش در مي آيد؟  .5
 -IIبدون دستگاه كانسالت 

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1
حافظه حالت آزمايش عيب يابي II )نتايج عيب يابي هوشمند( را پاك كنيد. به »نحوه پاك كردن كد عيب DTC بدون دستگاه   .2

كانسالتII-« ، EC   مراجعه كنيد.
»روش تائيد كد عيب« را انجام دهيد«.  .3

       به EC   مراجعه كنيد. 
آيا كد عيب سفر اول DTC 0605 مجدداً به نمايش در مي آيد؟   .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 2 مراجعه كنيد. ⇐ بلي  با سيستم ضد سرقت )دزدگير( نيسان                      

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي بدون سيستم ضد سرقت )دزدگير( نيسان                 

پايان بازرسي  ⇐ خير                                                                    

كامپيوتر را تعويض كنيد.  2
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

كامپيوتر را تعويض كنيد.   .2
عمل كد دادن به سيستم ضد سرقت )دزدگير( و ثبت كد شناسائي در كليه سوئيچهاي خودرو را انجام دهيد. »سيستم ضد سرقت   .3

)دزدگير نيسان(     EC   مراجعه كنيد. 
»يادگيري مقدار هواي آرام« ، EC   را انجام دهيد.   .4

       آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟
كامل يا ناقص 

پايان بازرسي  ⇐ كامل است                              

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد. ⇐ كامل نيست                            

كامپيوتر را تعويض كنيد.  3
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

كامپيوتر را تعويض كنيد.   .2
»يادگيري مقدار هواي دور آرام« ، EC   را انجام دهيد.  .3

       آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟
كامل يا ناقص

پايان بازرسي  ⇐ كامل است                              

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.  ⇐ كامل نيست                           
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 DTC P1217 كد عيب گرم كردن موتور 
)OVERHEAT(

شرح سيستم 
كنترل فن خنك كننده 

عمل كننده  عمل كامپيوتر سيگنال ورودي به كامپيوتر سنسور 

رله يا رله هاي فن 
خنك كننده 

كنترل فن خنك 
كننده 

سرعت خودرو  سنسور سرعت خودرو 

درجه حرارت مايع خنك كننده موتور سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور

سيگنال روشن بودن»ON« اركانديشن كليد )دكمه( اركانديشن 

سيگنال استارت سوئيچ خودرو

فشار گاز خنك كننده  سنسور فشار گاز خنك كننده 

كامپيوتر بر مبناي سرعت خودرو، درجه حرارت مايع خنك كننده موتور، فشار گاز خنك كننده و سيگنال روشن بودن اركانديشن »ON« فن خنك 
كننده را كنترل مي كند. سيستم كنترل داراي 3 حالت مي باشد. تند / كند / خاموش
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 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط موارد نظارت

OFF »OFF« كليد اركانديشن : خاموش
موتور: پس از گرم كردن معمول،   ·

در دور آرام روشن نگهداريد سيگنال اركانديشن
ON »ON« كليد اركانديشن: روشن

)كمپرسور كار كند(

OFF درجه حرارت مايع خنك كننده موتور
ن194ºC(201ºF)يا كمتر مي باشد. 

پس از گرم كردن معمول موتور، در   ·
دور آرام روشن نگهداريد. 

»OFF« كليد اركانديشن: خاموش  ·
·

LOWفن خنك كننده 
درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بين 

1104ºC(219ºF)195 ونºC(203ºF)ن
مي باشد.

HGH درجه حرارت مايع خنك كننده موتور 
ن1105ºC(221ºF) يا بيشتر مي باشد.

 

VQ30DE مدل  مجهز به موتور
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منطق عيب يابي هوشمند
اگر فن خنك كننده يا اجزاء ديگري از سيستم خنك كننده ايراد پيدا 

كند، درجه حرارت مايع خنك كننده موتور باال خواهد رفت
اگر درجه حرارت مايع خنك كننده تا حد غير معمولي )زيادي( باال 

رود، ايراد به نمايش در مي آيد. 
عيب هنگامي به نمايش در مي آيد كه، فن خنك كننده بطور مناسب 
كار نكند )گرم كردن موتور(، سيستم فن خنك كننده بطور مناسب كار 
نكند. )گرم كردن موتور( و يا اينكه با روش مناسب مايع خنك كننده 

به سيستم اضافه نگردد. 

علل احتمالي 
· دسته سيم يا سوكتها

       )مدار فن خنك كننده قطعي يا اتصالي داشته باشد(
· فن خنك كننده 

· شلنگ رادياتور
· رادياتور

· در رادياتور
· واتر پمپ 
· ترموستات

 EC-640 كردن«،  گرم  اصلي  علت   12« به  بيشتر  اطالعات  براي 
مراجعه كنيد. 

احتياط
به  كننده  خنك  مايع  تعويض  از  آمد،  در  نمايش  به  عيب  اگر 
روش توصيه شده در MA   »تعويض مايع خنك كننده موتور« 

مطمئن شويد. همچنين روغن موتور را نيز تعويض كنيد. 
با  با مايع خنك كننده تا سطح مشخص شده  را  رادياتور   )1
سرعت 2 ليتر در دقيقه پر كنيد. از نسبت مناسب محلول مايع 
خنك كننده اطمينان حاصل كنيد. به MA  ، »نسبت مخلوط 

ضد يخ« مراجعه كنيد. 
پس از پر كردن مايع خنك كننده، موتور را روشن كنيد تا   )2

از قطع شدن صداي حركت آب مطمئن شويد. 

كنترل عملي كلي 
از اين روش براي كنترل عملي كلي فن خنك كننده استفاده كنيد. 

در هنگام انجام اين آزمايش، كد عيب (DTC) ممكن است تائيد نشود. 
هشدار

نكنيد،  باز  موتور  بودن  داغ  هنگام  در  را  رادياتور  در  هرگز 
سوختگي هاي شديد مي تواند در هنگام فرار مايع تحت فشار 
با  پيچيد.  به  رادياتور  در  دور  را  ضخيمي  پارچه  شود.  ايجاد 
باز كنيد تا فشار ايجاد  احتياط يك چهارم دور در رادياتور را 

شده تخليه شود سپس در را كاماًل باز كنيد. 
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 -IIبا دستگاه كانسالت   
را كنترل  رادياتور  و  مايع خنك كننده موجود در مخزن  سطح   )1
كنيد. قبل از كنترل سطح مايع خنك كننده ، اجازه دهيد موتور 
سرد شود. اگر سطح مايع خنك كننده در مخزن يا رادياتور كمتر از 
حدود مناسب بود مراحل بعدي را حذف كرده و به »روش عيب يابي« 

EC   مراجعه كنيد. 
از پر كردن يا پر نكردن مايع خنك كننده توسط مشتري مطمئن   )2
شويد. اگر مشتري پر كردن را انجام داده است، مراحل بعدي را حذف 

كرده و به »روش عيب يابي« ، EC    مراجعه كنيد. 
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )3

 COOLING« ،)در حالت )آزمايش فعال -IIبا دستگاه كانسالت  )4
FAN« را انجام دهيد. 

اگر نتايج منفي بود، به »روش عيب يابي« ، EC   مراجعه كنيد.  )5

 -IIبدون دستگاه كانسالت  
كنترل  را  رادياتور  و  منبع  در  موجود  كننده  مايع خنك  سطح   )1
كنيد. قبل از كنترل كردن سطح مايع خنك كننده، اجازه دهيد 
موتور سرد شود. اگر سطح مايع خنك كننده در مخزن يا رادياتور 
به »روش  و  را حذف كرده  بعدي  بود مراحل  از حدود مناسب  كمتر 

عيب يابي«، EC   مراجعه كنيد. 
از پر كردن يا پر نكردن مايع خنك كننده توسط مشتري مطمئن   )2
شويد. اگر مشتري پر كردن را انجام داده است، مراحل بعدي را حذف 

كرده و به »روش عيب يابي«، EC   مراجعه كنيد. 
موتور را روشن كنيد.   )3
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      مراقب گرم كردن موتور باشيد. 
اهرم كنترل درجه حرارت را در حالت حداكثر سرما قرار دهيد.   )4

»ON« .كليد )دكمه( اركانديشن را روشن كنيد  )5
»ON« .كليد فن دمنده را روشن كنيد  )6

اركانديشن روشن است، چند دقيقه ائي موتور را در  در حاليكه   )7
دور آرام روشن نگهداريد. 

       مراقب گرم كردن موتور باشيد.
از كاركردن فن هاي خنك كننده در دور كند مطمئن شويد.   )8

»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  )9
»OFF« .كليد اركانديشن و كليد فن دمنده را خاموش كنيد  )10

سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور   )11
را جدا كنيد. 

درجه  سنسور  سيم  دسته  سوكت  به  را  اهمي   150 مقاومت   )12
حرارت مايع خنك كننده موتور وصل كنيد. 

موتور را مجدداً روشن كرده و از عملكرد فن هاي خنك كننده در   )13
دور تند مطمئن شويد. 

       مراقب گرم كردن موتور باشيد. 
اگر رضايت بخش نيست به »روش عيب يابي« ، EC   مراجعه   )14

كنيد. 
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نقشه مدار
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر 
صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

ولتاژ باطري  موتور روشن بدون آنكه فن خنك كننده كار كند
رله فن خنك كننده )تند( LG 34

0-1.0V .موتور روشن بوده و فن خنك كننده در دور تند كار كند

ولتاژ باطري  موتور روشن بدون آنكه فن خنك كننده كار كند. 
رله فن خنك كننده )كند( BR/R 35

0-1.0V  .موتور روشن بوده و فن خنك كننده در دور كند كار كند
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روش عيب يابي 

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالت II- داريد؟

  بلي يا خير 

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ بلي                                     

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ خير                                    

عملكرد دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد.
 3

 -IIبا دستگاه كانسالت      
رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده را جدا كنيد.   .1

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .2
3.  با دستگاه كانسالت »COOLING FAN« را در حالت »ACTIVE TEST« را انتخاب كنيد. 

از كاركردن فن هاي خنك كننده 1 و 2 در دور كند مطمئن شويد.   .4
  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

مدار كنترل دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد. )به روش A، EC  مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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عملكرد دور تند فن خنك كننده را كنترل كنيد.  3

    با دستگاه كانسالت
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده را مجدداً جا بزنيد.   .2
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3

با دستگاه كانسالتII- »COOLING FAN« h را در حالت »ACTIVE TEST« اجرا كنيد.   .4

از كاركردن فن خنك كننده 1 و 2 در دور تند مطمئن شويد.    .5
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

مدار كنترل دور تند فن خنك كننده را كنترل كنيد. )به روش B، EC   مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عملكرد دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد.  4

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده را جدا كنيد.   .1

موتور را استارت زده و در دور آرام روشن نگهداريد.  .2
اهرم كنترل درجه حرارت را در حالت حداكثر سرد قرار دهيد.   .3

»ON« .كليد اركانديشن را روشن كنيد  .4
»ON« .كليد فن دمنده را روشن كنيد  .5

از كاركردن فن هاي خنك كننده 1 و 2 در دور كند مطمئن شويد.   .6

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

مدار دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد. )به روش A، EC   مراجعه كنيد.( ⇐ رضايت بخش نيست                  
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عملكرد دور تند فن خنك كننده را كنترل كنيد.  5

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده را جا بزنيد.   .2
»OFF« .كليد اركانديشن و كليد فن دمنده را خاموش كنيد  .3

سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را جدا كنيد.   .4
مقاومتي 50 اهمي را به سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور وصل كنيد.   .5

موتور را دوباره روشن كرده و از كاركردن فن هاي خنك كننده 1 و 2 در دور تند مطمئن شويد.   .6

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

مدار دور تند فن خنك كننده را كنترل كنيد. )به روش B، EC   مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سيستم خنك كننده را از نظر نشتي كنترل كنيد.  6
بوسيله دستگاه آزمايش )پمپ فشار( به سيستم خنك كننده فشار وارد كنيد. در اين حال افت كردن فشار را كنترل كنيد. 

 157kPa )1.57 bar, 1.6 kg/cm 2 ,23 psi(h فشار آزمايش    

احتياط
فشار بيش از فشار مشخص شده ممكن است باعث صدمه به رادياتور شود. 

  

فشار نبايد افت كند. 
  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                   

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  7
موارد زير را از نظر نشتي كنترل كنيد. 

شلنگ   ·
رادياتور  ·

واتر پمپ )به LC   »واتر پمپ« مراجعه كنيد.(  ·
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

تعمير يا تعويض كنيد.                ⇐ رضايت بخش است     

در رادياتور را كنترل كنيد.  8
بوسيله دستگاه آزمايش )پمپ فشار( به در رادياتور فشار وارد كرده و آزاد كردن فشار توسط در رادياتور را كنترل كنيد. 

حد فشار را براي باز شدن سوپاپ در رادياتور:
 59-98kPa )0.59 – 0.98 bar, 0.6 – 1.0 kg/cm

2
, 9 – 14 psi(i        

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

در رادياتور را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ترموستات را  كنترل كنيد.  9
ترموستات را باز كنيد.   .1

وضعيت نشت سوپاپ را در درجه حرارت معمول اطاق كنترل كنيد.   .2
        بايد سفت در محل نشست قرار داشته باشد.

درجه حرارت باز شدن و باال آمدن سوپاپ را كنترل كنيد.   .3

                  درجه حرارت باز شدن سوپاپ:
  82ºC)180ºF(i  استاندارد                 

                   بلند شدن سوپاپ:
95ºC)0.339 in(i    8.6mm)203ºF(i بيش از                   

 
بسته شدن ترموستات در درجه حرارتي معادل(9ºF)ا 5ºC كمتر از درجه حرارت باز شدن ترموستات را كنترل كنيد. براي شرح به   .4

LC   »ترموستات« مراجعه كنيد.  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
ترموستات را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد.  10
سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را پياده كنيد.   .1

مقاومت بين سرسيمهاي 1 و 2 سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد.   .2
             

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

12 علت اصلي را كنترل كنيد.  11
اگر علت را نمي توان مشخص كرد به »12 علت اصلي گرم كردن «، EC   مراجعه كنيد. 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐                                           

 A روش

مدار تغذيه برق فن خنك كننده را كنترل كنيد. 
1

»OFF« .سوئيچ خودرو را  ببنديد  .1
رله شماره 1 فن خنك كننده را جدا كنيد.   .2

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيمهاي 6, 3, 1 رله شماره 1 فن خنك كننده و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .4

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد. 2
موارد زير را كنترل كنيد. 

 15A فيوز  ·
 40A فيوز رابط  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله 1 فن خنك كننده و فيوز  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله فن خنك كننده و باطري  ·

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

مدار اتصال بدنه فن خنك كننده را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  3
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم موتور فن خنك كننده -1 و سوكت دسته سيم موتور فن خنك كننده -2 را جدا كنيد.  .2

 
پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 5 رله -1 فن خنك كننده و سرسيم 2 موتور فن خنك كننده -1 و پيوستگي دسته سيم بين   .3

سرسيم 3 موتور فن خنك كننده -1 و اتصال بدنه را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
        پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 7 رله -1 فن خنك كننده و سرسيم 2 موتور فن خنك كننده -2 و پيوستگي دسته سيم بين   .5

سرسيم 3 موتور فن خنك كننده -2 و اتصال بدنه را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.   .6
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سيگنال خروجي فن خنك كننده را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 35 كامپيوتر و سرسيم 2 رله -1 فن خنك كننده را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.   .2
      پيوستگي بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  
5

موارد زير را كنترل كنيد. 
 F17, E8 سوكت هاي  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله -1 فن خنك كننده و كامپيوتر  ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                           

كنترل رله -1 فن خنك كننده  6
پيوستگي بين سرسيمهاي 3 و 5، 6 و 7 رله -1 فن خنك كننده را تحت شرايط زير كنترل كنيد. 

شرايط  پيوستگي 
هنگاميكه جريان 12V مستقيم  بلي

(DC) بيشترسيمهاي 1 و 2 برقرار 
شده باشد. 

خير هنگاميكه جريان برقرار نشود

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

رله فن خنك كننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

موتورهاي -1 و 2  فن خنك كننده را كنترل كنيد. 
7

ولتاژ باطري را بين سرسيمهاي زير برقرار كرده سپس عملكردها را كنترل كنيد. 

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

موتورهاي فن خنك كننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد.  8
»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   را انجام دهيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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B روش

مدار منبع تغذيه برق فن خنك كننده را كنترل كنيد.
1

»OFF«.سوئيچ خودرو راببنديد  .1
رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده را جدا كنيد.   .2

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيمهاي 1 و 3 رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .4

               ولتاژ: ولتاژ باطري

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  2
موارد زير را كنترل كنيد. 

·  دسته سيمهاي بين رله -2 و رله -3 فن خنك كننده و فيوز را  از نظر قطعي يا اتصالي 
·  دسته سيم هاي بين رله -2 و رله -3 فن خنك كننده و فيوز را از نظر قطعي يا اتصالي 

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.                   ⇐                           

مدار اتصال بدنه فن خنك كننده را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  3
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت هاي دسته سيم هاي موتور فن خنك كننده -1  و موتور فن خنك كننده -2 را جدا كنيد.   .2
پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 5 رله -2 فن خنك كننده و سرسيم -1 موتور فن خنك كننده -1 و دسته سيم بين سرسيم 7   .3
رله -2 فن خنك كننده و سرسيم 4 موتور فن خنك كننده 1، دسته سيم بين سرسيم 6 رله -2 فن خنك كننده و اتصال بدنه را 

كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
پيوستگي دسته سيم بين سرسيم 5 رله -3 فن خنك كننده و سرسيم 1 موتور فن خنك كننده 2، دسته سيم بين سرسيم 7 رله   .5

-3 فن خنك كننده و سرسيم 4 موتور فن خنك كننده 2، دسته سيم بين سرسيم 6 رله -3 فن خنك كننده و اتصال بدنه را كنترل 
كنيد. به نقشة سيم كشي مراجعه كنيد.

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.   .6

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار سيگنال خروجي فن خنك كننده را ازنظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

پيوستگي دسته سيم هاي بين سرسيم 34 كامپيوتر و سرسيم 2 رله -2 فن خنك، سرسيم 34 كامپيوتر و سرسيم 2 رله -3 فن   .2
خنك كننده را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يااتصالي به برق كنترل كنيد.    .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 

 E17, E8 سوكت هاي  ·
·  دسته سيم هاي بين رله -2 و رله -3 فن خنك كننده و كامپيوتر از نظر قطعي يا اتصالي 

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                  ⇐                           

رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده را كنترل كنيد.  6
ارتباط )اتصال( بين سرسيمهاي 3 و 5  سپس 6 و 7 رله هاي 2 و 3 فن خنك كننده را در شرايط زير كنترل كنيد. 

ارتباط شرايط
بلي  12V هنگاميكه جريان

مستقيم (DC) بين 
سرسيمهاي1 و 2 برقرار شده 

باشد. 
خير  هنگاميكه جريان برقرار نشود

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

رله هاي فن خنك كننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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موتورهاي فن خنك كننده را كنترل كنيد.  7
ولتاژ باطري را بين سرسيمهاي زير برقرار كرده سپس عملكردها را كنترل كنيد. 

 
سرسيمها سرعت 

)-()دور(  )+(
3 2 كند موتور-1 فن 

3,4خنك كننده 1,2 تند
3 2 كند موتور-2 فن 

3,4خنك كننده 1,2 تند
 

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                       
موتورهاي فن خنك كننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                     

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  8
1.    »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« EC   را انجام دهيد. 

پايان بازرسي  ⇐                                              
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12 علت اصلي گرم كردن موتور
 

صفحه مرجع استاندارد روش يا تجهيزات موارد بازرسي ترتيب موتور

ـــــــ

گرفتگي نداشته يا مسدود 
نباشد. 

ظاهري   ·
)چشمي( 

گرفتگي رادياتور  ·
گرفتگي كندانسور  ·

مسدود بودن جلو پنجره   ·
جلوي رادياتور

مسدود بودن جلوي سپر  ·

1

OFF خاموش

به MA  ، »مايعات و روغنهاي 
توصيه شده« مراجعه كنيد. 

محلول 50, 50 درصد 
مايع خنك كننده

دستگاه   ·
آزمايش مايع خنك 

كننده

مخلوط )محلول( مايع   ·
خنك كننده 2

به MA  ، »تعويض مايع خنك 
كننده موتور« مراجعه كنيد. 

تا سطح حداكثر در منبع 
و تا گلوئي در رادياتور

ظاهري   ·
)چشمي(

سطح مايع خنك كننده   ·
3

به LC   »كنترل سيستم« 
مراجعه كنيد. 

59-85kPa
 – bar, 0.6 1.0 – 0.59) 

 (kg/cm 2 ,9–14psi 1.0
)حد مجاز(

دستگاه   ·
آزمايش فشار

در رادياتور  ·

4

به LC  ، »كنترل سيستم« 
مراجعه كنيد. 

نشتي وجود نداشته باشد. ظاهري   ·
)چشمي(

نشتي مايع خنك كننده  ·
5

2* ON روشن

 ،  LC ترموستات« و« ،  LC به
»رادياتور« مراجعه كنيد. 

هر دو شلنگ بايد داغ 
باشند.

شلنگهاي باال   ·
و پائين رادياتور را 

لمس كنيد.

ترموستات  ·
6

2* ON روشن

به روش عيب يابي براي كد 
 ( EC)ل DTCP 1217 عيب

مراجعه كنيد. 

كار كند  دستگاه   ·
-IIكانسالت

فن خنك كننده  ·
7

1* ON روشن

ـــــــ

منفي )كمپرس نداشته 
باشد(

دستگاه   ·
آزمايش گاز اگزوز 
)دستگاه آزمايش، 
تفسير شيميائي و 

رنگ 4 گاز(

كمپرس داشتن موتور   ·
)نشت گاز اگزوز(

8

OFF خاموش

ـــــــ
در هنگام رانندگي كمتر از 

¾ صفحه مدرج 
ظاهري   ·

)چشمي(
درجه آب يا گيج دماي   ·

مايع خنك كننده

9

3* ON روشن

به MA   »تعويض مايع خنك 
كننده موتور« مراجعه كنيد. 

هيچگونه سرريزي در 
هنگام رانندگي و روشن 
بودن در دور آرام نبايد 

اتفاق بيافتد.

ظاهري   ·
)چشمي(

سرريز كردن مايع خنك   ·
كننده بداخل منبع

به MA   »تعمير و نگهداري 
موتور« مراجعه كنيد. 

بايد در سطح اوليه در 
منبع قرار داشته باشد.

ظاهري   ·
)چشمي(

مايع خنك كننده از منبع   ·
به رادياتور برگشت مي كند. 10

OFF خاموش
4*

به EM  ، »بازرسي« مراجعه 
كنيد. 

حداكثر مجاز تاب 
)پيچيدگي( 

0.1mm(0.004 in)i
مي باشد.

خط كش و   ·
فيلر

سرسيلندر  ·

11

OFF خاموش

به EM   ،»بازرسي« مراجعه 
كنيد. 

در ديواره سيلندر و 
پيستون هيچگونه اثري از 

سائيدگي نباشد.

ظاهري   ·
)چشمي(

بلوك سيلندر و   ·
پيستون ها 

.»ON« .1: سوئيچ خودرو را باز كنيد*
*2: موتور براي 10 دقيقه دردور 3000rpm روشن باقي بماند. 

*3: براي مدت 30 دقيقه با سرعت90km/h (55 MPH)h رانندگي كنيد، سپس موتور را 10 دقيقه در دور آرام روشن نگهداريد. 
*4: پس از اينكه موتور براي مدت 60 دقيقه در حال خنك شدن باشد. سپس براي 60 دقيقه بگذاريد موتور خنك شود. 

براي اطالعات بيشتر به LC   »بررسي علل گرم كردن« مراجعه كنيد.
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 روش تائيد كد عيب 
توجه 

اگر »روش تائيد كد عيب« قباًل انجام شده است هميشه سوئيچ   ·
انجام  به  شروع  از  قبل  ثانيه   10 حداقل  و   »OFF« بسته  را  خودرو 

آزمايش بعد صبر كنيد. 
 P1335, كدهاي   DTC O1320 عيب  كد  با  همزمان  اگر   ·
P0340, P0335 يا P1336 به نمايش در آمد، عيب يابي را ابتدا 
براي كدهاي P0340, P0335 ، P1335 يا P1336 انجام دهيد. به   

EC مراجعه كنيد. 

 -IIبا دستگاه كانسالت 
.»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1

را   »DATA MONITOR« حالت   -IIكانسالت دستگاه  در   )2
انتخاب كنيد. 

موتور را روشن كنيد. )اگر موتور روشن نمي شود، سوئيچ خودرو   )3
را حداقل 5 ثانيه در حالت استارت »START« قرار دهيد(.

مراجعه     EC به »روش عيب يابي«،  اگر كد عيب كشف شد،    )4
كنيد. 

GST با دستگاه       
روش شرح داده شده در باال »با دستگاه كانسالتII- « را دنبال كنيد. 
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نقشه سيم كشي مدار
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
هشدار:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

*0-0.2V 

موتور گرم بوده و در دور آرام روشن باشد. 
سيگنال جرقه شماره 1 
سيگنال جرقه شماره 2 
سيگنال جرقه شماره 3

سيگنال جرقه شماره 4 
سيگنال جرقه شماره 5 
سيگنال جرقه شماره 6 

Y/R
G/R
L/R
GY

PU/W
GY/R

21
22
23
30
31
32

*0-0.2V 

 2500rpm موتور روشن در دور

*: متوسط ولتاژ براي سيگنال پالس يا ضرباني )سيگنال واقعي را مي توانيد بوسيله اسيلسكوپ تائيد نمائيد.(

عيب يابي  روش 

روشن شدن موتور را كنترل كنيد.  1
سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و موتور را مجدداً استارت بزنيد. 

آيا موتور روشن باقي مي ماند. 
بلي يا خير

به 2 مراجعه كنيد. ⇐                   )IIبلي )با دستگاه كانسالت
به 12 مراجعه كنيد.  ⇐           ) -IIخير )بدون دستگاه كانسالت

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                             

مدار معيوب را پيدا كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت      
با دستگاه كانسالتII- ، »POWER BLANCE« h را در حالت »ACTIVE TEST« اجرا كنيد.   .1

سيلندري كه افت لحظه اي دور موتور نداشته باشد را جستجو كنيد.   .2

به 12 مراجعه كنيد.                   ⇐                          
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I .مدار تغذيه برق كويل جرقه را كنترل كنيد 3

 

#
#
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 -IIمدار تغذيه برق كويل جرقه را كنترل كنيد 5
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رله كامپيوتر را جدا كنيد.   .2

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 7 رله كامپيوتر و سرسيم 1 خازن را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدار مراجعه كنيد.   .3
       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  6
موارد زير را كنترل كنيد. 

 E15, F18 سوكتهاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و خازن   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها كنترل كنيد.                   ⇐                          

-IVمدار تغذيه برق كويل جرقه را كنترل كنيد  7
ولتاژ بين سرسيم 6 رله كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولت متر كنترل كنيد. 

                                                    ولتاژ: ولتاژ باطري

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  8
موارد زير را كنترل كنيد. 

15A فيوز  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و فيوز    ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير يا تعويض كنيد.                   ⇐                          
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رله كامپيوتر را كنترل كنيد.  9
جريان 12 ولت مستقيم را مابين سرسيمهاي 1 و 2 رله كامپيوتر برقرار كنيد.   .1

اتصال )ارتباط( بين سرسيمهاي 3 و 5 سپس 6 و 7 رله كامپيوتر را كنترل كنيد.   .2

جريان  اتصال )ارتباط(

بلي
هنگاميكه جريان 12 

ولت مستقيم (DC) بين 
سرسيمهاي 1 و 2 
برقرار شده باشد.

خير OFF خاموش
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 

به 17 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     
رله كامپيوتر را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار اتصال بدنه خازن را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  10
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

اتصال )ارتباط( بين سرسيم 2 سوكت دسته سيم خازن و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.  .2
        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                      
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                    

خازن را كنترل كنيد.  11
مقاومت بين سرسيمهاي 1 و 2 خازن را كنترل كنيد. 

  
 25ºC)77ºF(i 1 درMΩ                     مقاومت : بيش از

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     
خازن را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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 -Vمدار تغذيه برق كويل جرقه را كنترل كنيد 12
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكتهاي بيرون آورده شده را مجدداً جا بزنيد.   .2
سوكت دسته سيم كويل جرقه را جدا كنيد.   .3

.»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .4
ولتاژ بين سرسيم 3 كويل جرقه و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .5

                                                                                 ولتاژ: ولتاژ باطري 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 14 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     
به 13 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  13
دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي مابين كويل جرقه و سوكت F18 كنترل كنيد. 

دسته سيم يا سوكتها را تعمير يا تعويض كنيد.                   ⇐                          

مدار اتصال بدنه كويل جرقه را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  14
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 2 كويل جرقه و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدار مراجعه كنيد.   .2
        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 15 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار سيگنال خروجي كويل جرقه را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  15
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيمهاي 32, 31, 30, 23 , 22, 21 كامپيوتر و سرسيم 1 كويل جرقه را كنترل كنيد. به نقشه   .2
مدار مراجعه كنيد.

        اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 16 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كويل جرقه را همراه با ترانزيستورقدرت كنترل كنيد.  16
مقاومت بين سرسيمهاي 2 و 3 كويل جرقه را كنترل كنيد. 

مقاومت  نتيجه  سرسيمها
0Ω نباشد رضايت بخش است. 2 و 3
0Ω  رضايت بخش نيست.

   

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 17 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     
كويل جرقه را همراه با ترانزيستور قدرت تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  17
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد.

پايان بازرسي                  ⇐                           
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 DTC )CKPS( )مرجع(  كد عيب سنسور موقعيت ميل لنگ 
P1335

شرح اجزاء 
سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( در روي كارتل روغن )باال( روبروي 
پولي ميل لنگ قرار دارد. اين سنسور سيگنال نقطه مرگ باال )سيگنال 

120( را تشخيص مي دهد. 
شده  تشكيل  پيچ(  )سيم  كويل  و  هسته  دائمي،  آهنرباي  از  سنسور 
است.هنگاميكه موتور كار مي كند، فاصله بين سنسور و پولي ميل لنگ 
بطور متناوب تغيير مي كند. لذا نفوذ پذيري ميدان مغناطيسي اطراف 

سنسور نيز بطور متناوب تغيير مي كند. 
ميدان  خطوط  مغناطيسي،  ميدان  پذيري  نفوذ  در  تغيير  بعلت 
مغناطيسي نزديك به سنسور نيز دچار تغيير مي شود. بنابراين سيگنال 

ولتاژ توليد شده در سيم پيچ نيز تغيير مي كند. 
باال  مرگ  نقطه  سيگنال  و  دريافت  را  ولتاژي  سيگنال  اين  كامپيوتر 

)سيگنال 120º ( را تشخيص مي دهد. 
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 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط موارد نظارت

تقريباً دور موتور با مقادير دستگاه 
كانسالتII- يكسان است.

دورسنج: وصل كنيد.   ·
موتور را روشن كرده و نمايش دور سنج را با   ·
مقادير دستگاه كانسالتII- مقايسه كنيد. 

CKPS – RPM (POS) h

ENG SPEED

منطق عيب يابي هوشمند
ايراد كشف خواهد شد اگر 

)ايراد A( سيگنال 120º در چند ثانيه اول استارت زدن به كامپيوتر وارد نشود. 
)ايراد B( سيگنال 120º در زمان روشن بودن موتور به كامپيوتر وارد نشود. 

)ايراد C( سيكل سيگنال 120º بمقدار بسيار زيادي در زمان روشن بودن موتور تغيير كند. 
حالت تغيير به وضعيت موقت

هنگاميكه كامپيوتر به حالت تغيير به وضعيت موقت وارد شود، چراغ اعالم عيب روشن خواهد شد. 

وضعيت عملكرد موتور در حالت تغيير به وضعيت موقت موارد كشف يا تشخيص داده شده 

سيگنال نقطه مرگ باال در وضعيت كمپرس )سيگنال 120º بوسيله سيگنال )فاز( سنسور موقعيت 
ميل سوپاپ و سيگنال )موقعيت( سنسور موقعيت ميل لنگ، كنترل مي شود. تايم )زمان( جرقه به 

مقدار 0º تا 2º تاخير خواهد داشت. 

مدار سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(
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علل احتمالي 
·  دسته سيم يا سوكتها

        )مدار سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(، قطعي يا اتصالي دارد(
· سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(

· موتور استارت )به بخش SC مراجعه كنيد(
· مدار سيستم استارت )به بخش SC مراجعه كنيد.(

· باطري خالي يا ضعيف

روش تائيد كد عيب 
توجه

·  ابتدا »عيب يابي براي ايراد A« را انجام دهيد. اگر كد عيب 
سفر اول قابل تائيد نبود، »عيب يابي براي ايراد B و C« را انجام 

دهيد. 
اگر »روش تائيد كد عيب« قباًل انجام شده است هميشه قبل از   ·
انجام آزمايش بعدي سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه 

صبر كنيد. 
شرايط آزمايش 

قبل از انجام روش زير از موجود بودن ولتاژ بيش از 10.5V در 
باطري در وضعيت دور آرام مطمئن شويد. 

 A روش عيب يابي براي ايراد
-IIبا دستگاه كانسالت   

.»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1
را   »DATA MONITOR« حالت   -IIكانسالت دستگاه  در   )2

انتخاب كنيد. 
حداقل 2 ثانيه استارت بزنيد.   )3

   EC عيب يابي«  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 

-IIبدون دستگاه كانسالت   
حداقل 2 ثانيه استارت بزنيد.   )1

كنيد.  صبر  ثانيه   10 حداقل   »OFF«.ببنديد را  خودرو  سوئيچ   )2
.»ON« .سپس سوئيچ را باز كنيد

با  را  نتايج عيب يابي هوشمند(   (» -IIآزمايش عيب يابي »حالت   )3
كامپيوتر اجرا كنيد. 

   EC عيب يابي«  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 

 C و B عيب يابي براي ايراد
 -IIبا دستگاه كانسالت  

.»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  )1
 -IIكانسالت دستگاه  در  را   »DATA MONITOR« حالت   )2

انتخاب كنيد. 
موتور را روشن كرده و حداقل 2 ثانيه در دور آرام روشن نگهداريد.   )3
   EC عيب يابي«،  »روش  به  شد  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4

مراجعه كنيد. 
 -IIبدون دستگاه كانسالت  

روشن  آرام  دور  در  ثانيه   2 آنرا حداقل  و  كرده  روشن  را  موتور   )1
نگهداريد. 

كنيد.  صبر  ثانيه   10 حداقل   ،»OFF«.ببنديد را  خودرو  ( سوئيچ  2
.»ON« .سپس سوئيچ را باز كنيد

در »حالت آزمايش عيب يابي II-« )نتايج عيب يابي هوشمند( را با   )3
كامپيوتر اجرا كنيد. 

   EC عيب يابي«،  »روش  به  شد  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 
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نقشه سيم كشي مدار

سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيمها

)AC 2.3 )ولتاژv ًتقريبا

موتور گرم بوده و در دور آرام روشن باشد.  سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(

W
W
W
W

65*1
75*2
66*3
76*4

3*: مدل هاي مجهز به موتور VQ30DE بدون دستگاه ضد  1*: مدل هاي مجهز به موتور VQ30DE با دستگاه ضد سرقت   
سرقت 

4*: مدل هاي بدون دستگاه ضد سرقت  2*: مدل هاي مجهز به دستگاه ضد سرقت      
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روش عيب يابي 

پيچهاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  1
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيچهاي اتصال بدنه را شل كرده سپس مجدداً سفت كنيد.   .2

به 2 مراجعه كنيد.                  ⇐                           

مدار سيگنال ورودي سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 
2

سوكت سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را جدا كنيد.   .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيمهاي سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( و سرسيمهاي زير را كنترل كنيد. به نقشه مدار   .3

مراجعه كنيد. 
سر سيم هاي كامپيوتر مدل

موتور VQ30DE بدون واحد ضد سرقت  76 و 66 

 موتور VQ30DE با واحد ضد سرقت 75 و 65

      اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و برق را كنترل كنيد.    .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F191 و F43 سوكت هاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( و كامپيوتر  ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐                                           

مدار اتصال بدنه سنسور موقعيت ميل لنگ را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  4
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 1 سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( و اتصال بدنه را كنترل كنيد.   2
        اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F191 , F43 سوكتهاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( و اتصال بدنه موتور   ·

⇐ قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت تعمير كنيد.                                            

 -I.سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را كنترل كنيد 6
پيچهاي نگهدارنده را شل كرده و سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را باز كنيد.   .1

با چشم سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را از نظر صدمه ديدگي )لب پريدگي( كنترل كنيد.   .2

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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-II .سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را كنترل كنيد
ر 7

مقاومت بين سرسيم هاي 1 و 2 سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را كنترل كنيد. 

                                  مقاومت: تقريبًا
470-570 Ω                                

[20ºC )68ºF(i]در                                           
 
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار روكش دسته سيمهاي سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  8
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  1

سوكتهاي F191, F43 را جدا كنيد.   2
اتصال )ارتباط(بين سرسيم 4 سوكت F43 و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.   3

        اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  9
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F191 , F43 سوكت هاي  ·
سوكت متصل كننده -18   ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سوكت F43 و اتصال بدنه موتور   ·
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐                                           

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  10
به »عيب  يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                  ⇐                          
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 DTC P1336 )كد عيب سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت
شرح اجزاء 

روبروي  روغن  كارتل  روي  در  )موقعيت(  لنگ  ميل  موقعيت  سنسور 
اين سنسور سيگنال  دارد.  قرار  )فاليويل(  دندانه هاي صفحه سيگنال 

)سيگنال 1º( موقعيت ميل لنگ را تشخيص مي دهد. 
سنسور از آهنرباي دائمي، هسته و كويل )سيم پيچ( تشكيل شده است. 
دنده  دندانه هاي  و  سنسور  بين  فاصله  مي كند  كار  موتور  هنگاميكه 
بطور متناوب تغيير مي كند. لذا نفوذ پذيري ميدان مغناطيسي نزديك 

سنسور نيز تغيير مي كند. 
نزديك  مغناطيسي  ميدان  خطوط  ميدان،  پذيري  نفوذ  تغيير  بعلت 
هسته تغيير مي كند. بنابراين سيگنال ولتاژي توليد شده در سيم پيچ 

نيز تغيير مي كند. 
كامپيوتر اين سيگنال ولتاژي را دريافت و سيگنال موقعيت ميل لنگ 

)سيگنال 1º ( را تشخيص مي دهد. 
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 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط   موارد نظارت

تقريباً دور موتور با مقادير دستگاه كانسالتII- يكسان 
است. 

دور سنج: وصل كنيد.   ·
موتور را روشن كرده و نمايش دورسنج   ·
را با مقادير دستگاه كانسالتII- مقايسه 

كنيد. 

 CKPS. RPM )POS(

ENG SPEED
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منطق عيب يابي هوشمند
هنگاميكه لب پريدگي دندانه صفحه سيگنال )فاليويل يا درايوپليت( 

بوسيله كامپيوتر تشخيص داده شود، عيب كشف خواهد شد. 

علل احتمالي 
· دسته سيم يا سوكتها

· سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(
· صفحه سيگنال )درايوپليت / فاليويل(

روش تائيد كد عيب 
توجه:

اگر »روش تائيد كد عيب« قباًل انجام شده است، هميشه قبل از انجام 
آزمايش بعدي سوئيچ خودرو را بسته »OFF« و حداقل 10 ثانيه صبر 

كنيد. 
شرايط آزمايش 

قبل از انجام روش زير از موجود بودن ولتاژ 10.5V در باطري در 
وضعيت دور آرام مطمئن شويد. 

 -IIبا دستگاه كانسالت   
 DATA« حالت  و   »ON« كنيد.  باز  را  خودرو  سوئيچ   )1

MONITOR« را در دستگاه كانسالتII-  انتخاب كنيد. 
موتور را روشن كرده و آنرا حداقل 70 ثانيه در دور آرام روشن   )2

نگهداريد. 
   EC عيب يابي«،  »روش  به  شد،  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )3

مراجعه كنيد. 
 -IIبدون دستگاه كانسالت  

موتور را روشن كرده و آنرا حداقل 70 ثانيه در دور آرام روشن   )1
نگهداريد. 

ثانيه صبر كنيد.   10 را خاموش كرده »OFF« و حداقل  موتور   )2
. »ON« .سپس سوئيچ را باز كنيد

با  را  هوشمند(«  عيب يابي  )نتايج  عيب يابي  آزمايش  »حالت   )3
كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC عيب يابي«  »روش  به  شد  كشف  اول  سفر  عيب  كد  اگر   )4
مراجعه كنيد. 
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نقشه سيم كشي مدار
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

 2.4V ًتقريبا

موتور گرم بوده و در دور آرام كار كند. . 

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( W 85 2.3V ًتقريبا

موتور روشن بوده و در دور
 2000RPM كار كند. 

روش عيب يابي 

پيچهاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  1
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  1

پيچهاي اتصال بدنه را شل كرده سپس مجدداً سفت كنيد.   2

به 2 مراجعه كنيد.                  ⇐                           

مدار منبع تغذيه برق سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد.  2
سوكتهاي F25 و F171 را جدا كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيم 4 سوكت F25 و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .2

                                                                         ولتاژ: ولتاژ باطري 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.     .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F171 و F25 سوكت هاي  ·
F18, E15 سوكتهاي  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( و كامپيوتر  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(  ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐                                           

مدار اتصال بدنه سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 
4

اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيم 2 سوكت 25 و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.  .1
       اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.    .2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سيگنال ورودي سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد. 
5

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .1
اتصال )ارتباط(بين سرسيم 85 دسته سيم كامپيوتر و سرسيم 1 سوكت F25 را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.   .2

       اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار دسته سيم فرعي سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت ( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  6
سوكت دسته سيم سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را جدا كنيد.  .1

اتصال )ارتباط(بين سرسيمهاي سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( و سرسيمهاي سوكت F171 را بشرح زير كنترل كنيد.  .2

F171 سرسيم هاي سوكت سنسور  سرسيمهاي سوكت
موقعيت ميل لنگ )موقعيت(

2 1
1 2
4 3

 
           اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

نحوه نصب سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد.  7
سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( وبست دسته سيم سنسور اكسيژن 1 )خورجين 2( را از نظر نصب صحيح بنحو نشانداده شده در زير 

كنترل كنيد. 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را بنحو صحيح سوار كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

نصب نامناسب را كنترل كنيد.  8
پيچ نگهدارنده سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را شل كرده و سپس مجدداً سفت كنيد.   .1

سوكتهاي جدا شده را جا بزنيد.   .2
»روش تائيد كد عيب« EC   را مجدداً اجرا كنيد.    .3
آيا كد عيب سفر اول P1336 به نمايش در مي آيد؟

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ بلي                                       
پايان بازرسي ⇐ خير                                     
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سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد.  9
سوكت سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را جدا كنيد.   .1

پيچ نگهدارنده سنسور را شل كنيد.   .2
سنسور را پياده كنيد.   .3

با چشم سنسور را از نظر صدمه ديدگي )لب پريدگي( كنترل كنيد.   .4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -II.سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را كنترل كنيد 10
سوكتهاي جدا شده را جا بزنيد.   .1

.»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .2
ولتاژ بين سرسيم 85 كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله لمس ظريف هسته سنسور با پيچ گوشتي تخت كنترل كنيد.   .3

ولتاژ شرايط سرسيم كامپيوتر
5V ًتقريبا وصل

85
0V ًجدا شده تقريبا

                 در هنگام دور كردن آرام پيچ گوشتي، 5V بصورت يكنواخت
                 بايد وجود داشته باشد.  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار روكش دسته سيم سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  11
سوكتهاي F171, F25 را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط( بين سرسيم 3 سوكت F25 و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.   .2
       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 13 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     
به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  12
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F171, F25 سوكت هاي  ·
·  سوكت متصل كننده -18 

·  دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين سرسيم 25 و اتصال بدنه موتور 

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

دندانه هاي دنده را كنترل كنيد.  13
با چشم صدمه ديدگي )لب پريدگي( دندانه هاي صفحه سيگنال )فاليويل يا داريوپليت( را كنترل كنيد.  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 14 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

صفحه سيگنال )فاليويل يا درايوپليت( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

14 ايراد متناوب را كنترل كنيد. 
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                  ⇐                          
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سنسور فشار مطلق
شرح اجزاء 

سنسور فشار مطلق، فشار هواي بيرون را تشخيص داده و برمبناي آن 
سيگنال ولتاژي به كامپيوتر ارسال مي كند. هر چه فشار زيادتر شود، 

ولتاژ بيشتر مي شود. 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

730

سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
هشدار:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم
4.4V حدود ON سوئيچ باز سنسور فشار مطلق W 80

5V حدود ON سوئيچ باز منبع تغذيه برق سنسور R 111

0V حدود ON سوئيچ باز مدار اتصال بدنه سنسور  B 58

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

عملكرد كلي را كنترل كنيد.  1
.»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

ولتاژ بين سرسيم 80 كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت II- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .2

 1.0-50V  :ولتاژ                                                  

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                      

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

پيچهاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  2
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيچهاي اتصال بدنه را شل كرده سپس مجدداً سفت كنيد.     .2

به 3 مراجعه كنيد.                  ⇐                           
 

سوكت سنسور فشار مطلق را از نظر وجود آب كنترل كنيد.  3
سوكت سنسور فشار مطلق را جدا كنيد.   .1

سوكت دسته سيم  سنسور فشار مطلق را از نظر وجود آب كنترل كنيد.   .2
       آب نبايد وجود داشته باشد.   

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

سوكت دسته سيم را تعمير يا تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار منبع تغذيه برق سنسور فشار مطلق را كنترل كنيد.  4
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

ولتاژ بين سرسيم 1 سنسور فشار مطلق و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .2

 5V ولتاژ : حدود                                    

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار اتصال بدنه سنسور فشار مطلق را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  5
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

اتصال )ارتباط(بين سرسيم 3 سنسور فشار مطلق و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.   .2
       اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.     .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد. 6
موارد زير را كنترل كنيد. 

·  دسته سيم  از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور فشار مطلق
دسته سيم  از نظر قطعي يا اتصالي بين پردازشگر كنترل گيربكس اتوماتيك و سنسور فشار مطلق  ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار سيگنال ورودي سنسور فشار مطلق را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  7
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيم 80 كامپيوتر و سرسيم 2 سنسور فشار مطلق را كنترل كنيد.  .2
       اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.     .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور فشار مطلق را كنترل كنيد.  8
سنسور فشار مطلق را همراه با سوكت متصل به آن پياده كنيد.   .1

شلنگ را از سنسور فشار مطلق پياده كنيد.   .2
پمپ مكش )وكيوم( را روي سنسور فشار مطلق سوار كنيد.   .3

سوئيچ خودرو را باز كنيد. »ON« و ولتاژ خروجي بين سرسيم 80 كامپيوتر و اتصال بدنه موتور را در شرايط زير كنترل كنيد.   .4
فشار مكش اعمال شده ولتاژ

 بدون وجود فشار  3.2-4.8
 1.4V تا 1 كمتر از مقدار 

باال
-26.7(-200,-7.87)  

 

 

احتياط )هشدار(
هميشه در هنگام استفاده، گيج )نمايشگر( پمپ وكيوم را كاليبره )تنظيم كامل( نمائيد.   ·

فشار اعمال نشده نبايد كمتر از 93.3kPa)-700 mmHg, -27.56 inHg(i- يا بيشتر از  ·
 101.3kPa )760 mmHg, 29.92 inHg( i باشد.

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

سنسور فشار مطلق را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار روكش سيم كشي سنسور فشار مطلق را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  9
.»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

سوكت متصل كننده -18 را جدا كنيد.  .2
موارد زير را كنترل كنيد.   .3

اتصال )ارتباط(بين سرسيم 2 سوكت متصل كننده و اتصال بدنه.   ·
     به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

سوكت متصل كننده   ·
     )به EL   »جانمائي دسته سيمها مراجعه كنيد«(

         اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4

سپس سوكت متصل كننده -18 را كنترل كنيد.     .5
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  10
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد.  

پايان بازرسي                  ⇐                          
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سنسور درجه حرارت هواي ورودي
شرح اجزاء 

سنسور درجه حرارت هواي ورودي به موتور، به هوزينگ كانال هواي 
ورودي نصب شده است. 

بر مبناي آن  و  را تشخيص داده  سنسور درجه حرارت هواي ورودي 
سيگنالي را به كامپيوتر ارسال مي كند. 

واحد سنسور درجه حرارت از يك مقاومت حرارتي حساس به درجه 
حرارت بهره ميبرد. مقاومت الكتريكي اين مقاومت حرارتي در جواب به 

زياد شدن درجه حرارت كم مي شود. 
)اطالعات مرجع(

KΩ I مقاومت *V ولتاژ
درجه حرارت 
هواي ورودي
ºC (ºF)h

2.1-2.9 3.5 20(68) 
0.27-0.38 1.23 80(176) 

كامپيوتر   64 سرسيم  بين  و  هستند  مرجع  مقادير  اطالعات  اين   :*
)سنسور درجه حرارت هواي ورودي( و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 

احتياط )هشدار(
در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي از سرسيمهاي 
اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد، انجام چنين كاري ممكن 
است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز 
استفاده  خودرو  بدنه  مانند  كامپيوتر  بدنه  اتصال  سرسيمهاي 

كنيد. 
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نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  1
.»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

ولتاژ بين سرسيم 64 كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت II- ياولتمتر اندازه گيري كنيد.   .2

 0.05-4.8V  :ولتاژ                                                                              

 
 

    
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار منبع تغذيه سنسور درجه حرارت هواي ورودي را كنترل كنيد.  2
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت هواي ورودي جدا كنيد.   .2

.»ON« سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيم 1 و اتصال بدنه را كنترل كنيد.   .4

 5V ولتاژ: تقريبًا                                        

   
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 

#

#
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F17, E8 سوكت هاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت هواي ورودي   ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار اتصال بدنه سنسور درجه حرارت هواي ورودي را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  4
.»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

اتصال )ارتباط(بين سرسيم 2 سنسور و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.  .2
       اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.      .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                      

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                   

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 
 F17, E8 سوكت هاي  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت هواي ورودي   ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين TCM )پردازشگر كنترل گيربكس اتوماتيك( و سنسور درجه حرارت هواي ورودي  ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐                                           

سنسور درجه حرارت هواي ورودي را كنترل كنيد.  6
مقاومت بين سرسيم هاي 1 و 2 سنسور درجه حرارت هواي ورودي را بنحو نشانداده

 شده در شكل كنترل كنيد. 
)اطالعات مرجع(

 KΩK مقاومت ºC(ºF)I درجه حرارت 

2.1-2.9 20(68)   
  0.27-0.38 80(176) 

 
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     
سنسور درجه حرارت هواي ورودي را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  7
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي  ⇐                                            
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سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو(
شرح اجزاء 

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( در داحل لوله جلو جاسازي شده است. 
با هواي  اين سنسور مقدار اكسيژن موجود در گاز اگزوز )در مقايسه 
بيرون( را تشخيص مي دهد. سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( داراي 
يك لوله در انتها بسته است كه از جنس سراميك زيركونيا ساخته شده 
 (Richer) 1 در شرايط غليظ  ترV است. زيركونيا ولتاژ تقريبي معادل

تا 0V در شرايط رقيق تر بودن اكسيژن را توليد مي كند. 
سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( به كامپيوتر ارسال مي شود. 
كامپيوتر طول زمان تزريق )پالس( را بنحوي تنظيم مي كند كه نسبت 
ايده آل مخلوط هوا و سوخت بدست آيد نسبت ايده ال هوا و سوخت 

در حدود تغييرات ريشه ائي از 1V تا 0V اتفاق مي افتد. 
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 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط MONTOR ITEM

0.6-1.0V حدود ↔   0-0.3V 
دور 

2000rpm حفظ شود. 
موتور: گرم شده باشد  ·

HO2S1(B1)i
HO2S1(B2) i

 LEAN )رقيق( ↔   RICH )غليظ(
بيش از 5 بار در 10 ثانيه تغيير مي كند.  HO2S1 MNTR(B1) i

HO2S1 MNTR(B2) i
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

0-1.0V ًحدودا
پس از گرم شدن موتور )تا درجه حرارت معمول 

كاركرد( در دور
  2000RPM  كار كند. 

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( 
)خورجين 1(

W 63

 

نقشه سيم كشي مدار 
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم
0-1.0V ًحدودا

پس از گرم شدن موتور )تا درجه حرارت معمول 
كاركرد( در دور

  2000RPM  كار كند. 

سنسور حرارتي اكسيژن 1 
)جلو( )خورجين 2(

W 62
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روش عيب يابي 

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس است؟    

بلي يا خير

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ بلي                                      
به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                    

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  2

 IIبا دستگاه كانسالت  
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

در حالت )مد( »DATA MONITOR« دستگاه كانسالتII- ، موارد »HO2S1 MNTR(B1)i« و »HO2S1 MNTR(B2) i« را   .2
انتخاب كنيد. 

موتور را بدون وجود بار در روي آن، در دور 2000RPM روشن نگهداريد. در اين حال تغيير مكرر نمايش از حالت رقيق (LEAN) به   .3
غليظ (RICH) به تعدادي بيش از 5 بار در 10 ثانيه را كنترل و تائيد كنيد. 

→ RICH →LEAN : بار اول  RICH                                                                     
→RICH→LEAN →RICH : بار دوم  LEAN →RICH                                           

    
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                     

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  3

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

موتور را خاموش كرده و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد.   .2
كامپيوتر را در حالت )مد( آزمايش عيب يابيII- [نظارت سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو([ قرار دهيد. به »نحوه تغيير حالت )مد(   .3

آزمايش عيب يابي« EC   مراجعه كنيد. 
بدون وجود بار در روي موتور، موتور را در دور 2000RPM روشن نگهداريد. در اين حال بيش از 5 بار روشن شدن چراغ اعالم عيب   .4

(MIL) در 10 ثانيه را كنترل و تائيد كنيد. 

   EC ،»سنسور مورد نظارت را تغيير دهيد. به »نحوه تغيير از حالت نظارت سنسور خورجين 1 به سنسور خورجين 2 يا بالعكس  .5
مراجعه كنيد. 

مرحله 4 باال را مجدداً انجام دهيد.       .6
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

پيچهاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  4
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده مجدداً سفت كنيد.       .2

به 5 مراجعه كنيد.                  ⇐                         

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را مجدداً سفت كنيد.  5
سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( مربوطه را شل كرده سپس مجدداً سفت كنيد. 

 40-60N.m )4.1 – 6.1 kg-m, 30 – 44 ft-lb( h 60سفت كردن )مقدار گشتاور )تورك        
 

به 6 مراجعه كنيد.                  ⇐                           
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رنگ محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  6
.»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.   .2

سوكت سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( مربوطه را جدا كنيد.   .3

به 7 مراجعه كنيد.                  ⇐                          
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مدار سيگنال ورودي سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  7
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيمهاي كامپيوتر و سنسور حرارتي اكسيژن 1 (HO2S1) )جلو( را با رجوع به جدول  زير كنترل   .2
كنيد.

       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
خورجين سرسيمها

سنسور كامپيوتر
1 1 63
2 1 62

          اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 
اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيمهاي كامپيوتر يا سرسيمهاي سنسور حرارتي اكسيژن 1 )HO2S1) )جلو( را با اتصال بدنه   .3

كنترل كنيد. 

خورجين سرسيمها
اتصال بدنه كامپيوتر يا سنسور

1 اتصال بدنه 63يا1

2 اتصال بدنه 62يا1
 

      اتصال )ارتباط(نبايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  8
مقاومت بين سرسيمهاي سنسور حرارتي اكسيژن 1 (HO2S1) )جلو( را با رجوع به جدول زير كنترل كنيد. 

سرسيمها مقاومت

25ºC (77ºF) 4.3-2.3 در Ω i
2 يا 3

∞( )اتصال )ارتباط( بي نهايت )
نبايد وجود داشته باشد( 

1 و 2
1 و 3

  احتياط )هشدار(
از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 19.7 in(f( 0.5mبر روي سطح سفت )مانند كف بتوني( رها شده باشد، 

استفاده نكنيد. از سنسور نو استفاده كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 

به 9 مراجعه كنيد. ⇐                              )IIرضايت بخش است )با دستگاه كانسالت

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐                      ) -IIرضايت بخش است )بدون دستگاه كانسالت

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                                                       
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سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  9

 -IIبا دستگاه كانسالت   
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

 »TRIGGER POINT« را انتخاب كرده و »MANU TRIG« وضعيت ،»DATA MONITOR« در حالت -IIبا دستگاه كانسالت  .2
را روي %100 تنظيم كنيد. 

»HO2S1(B1) (B2)i« و »HO2S1 MNTR(B1)(B2) i« را انتخاب كنيد.   .3
براي انجام مراحل بعد، موتور را بدون وجود بار روي آن در دور 2000RPM روشن نگهداريد.   .4

در روي صفحه دستگاه كانسالت II- ،»RECORD« i را لمس كنيد.  .5

 

 
موارد زير را كنترل كنيد.   .6

·  »HO2S1 MNTR(B1)(B2) i« در حالت »DATA MONITOR« از حالت غليظ »RICH« به رقيق »LEAN« 5 بار در 10 ثانيه 
تغيير مكرر نمايش خواهد داشت.

5 بار )سيكل( بنحو نشانداده شده 
شمارش مي شود.

ولتاژ »HO2S1(B1)(B2) i« حداقل يكبار به بيش از 0.6V خواهد رسيد.   ·
ولتاژ »HO2S1(B1)(B2) i« حداقل يكبار به كمتر از 0.3V خواهد رسيد.   ·

ولتاژ »HO2S1(B1)(B2) i« هرگز از 1.0V تجاور نخواهد كرد.   ·

 
احتياط )هشدار(

از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از19.7 in(i(i0.5mبر روي سطح سفت )مانند كف بتوني( رها شده باشد استفاده 
نكنيد و آنرا دور بياندازيد. از سنسور نو استفاده كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  10

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

موتور را خاموش كرده و كامپيوتر را در حالت )مد( آزمايش عيب يابي II- [نظارت بر سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو([ قرار دهيد.   .2
قلم هاي ولتمتر را بين سرسيم 63 )سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 1 خورجين 1( يا سرسيم 62 )سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن    .3

خورجين 2( و اتصال بدنه موتور قرار دهيد. 
  .4

·  چراغ اعالم عيب 5 بار در 10 ثانيه در حالت )مد(
        آزمايش عيب يابي II- )نظارت بر سنسور حرارتي اكسيژن( 

        روشن خواهد شد. 
حداقل يكبار ولتاژ حداكثر بيش از 0.6V خواهد بود.   ·
حداقل يكبار ولتاژ حداقل كمتر از 0.3V خواهد بود.   ·

ولتاژ هرگز از 1.0V تجاوز نخواهد كرد.   ·

احتياط )هشدار(
از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 19.7 in( h( 0.5m بر روي سطح سفت )مانند كف بتوني( رها شده باشد استفاده 

نكنيد. از سنسور نو استفاده كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را تعويض كنيد.  11
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رنگ محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.   .2

احتياط
قبل از سوار كردن سنسور نو اكسيژن، رزوه هاي سيستم اگزوز را با استفاده از ابزار تميز كننده رزوه سنسور اكسيژن و روغن ضد 

گرفتگي تائيد شده، تميز كنيد. به »ابزارهاي عمومي سرويس«، EC   مراجعه كنيد.      
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( معيوب را كنترل كنيد.                   ⇐                           
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كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  12
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت متصل كننده -17 يا سوكت متصل كننده -18 را جدا كنيد.   .2
موارد زير را كنترل كنيد.   .3

·  اتصال )ارتباط(بين سرسيم 1 يا 2 سوكت متصل كننده و اتصال بدنه 
سوكت متصل كننده   ·

     )به EL   »جانمائي دسته سيمها« مراجعه كنيد.(
       اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
سپس سوكت متصل كننده -17 يا سوكت متصل كننده -18 را مجدداً جا بزنيد.        .5

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 13 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

13 ايراد متناوب را كنترل كنيد. 
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« ، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                  ⇐                          
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گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو(
شرح 

شرح سيستم 
عمل كننده  عمل كامپيوتر سيگنال ورودي به كامپيوتر سنسور 

گرم كن هاي سنسور حرارتي 
اكسيژن 1 )جلو(

كنترل گرم كن سنسور حرارتي 
اكسيژن 1 )جلو( سرعت )دور( موتور 

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(

سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(

كامپيوتر بر مبناي وضعيت دور موتور، كنترل روشن / خاموش (ON/OFF) گرم كن هاي سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را انجام مي دهد. 

عملكرد

گرم كن هاي سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( rpm دور موتور

OFF خاموش بيشتر از 3600

ON روشن كمتر از 3600

 -IIمقادير مرجع در حالت )مد( نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

مشخصات شرايط موارد نظارت 
ON روشن 3600RPM دور موتور: كمتر از  · HO2S1 HTR (B1)x

HO2S1 HTR (B2)xOFF خاموش 3600RPM  دور موتور: بيشتر از  ·
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

0-1.0V 3600RPM موتور روشن در دور كمتر از
گرم كن سنسور حرارتي 

اكسيژن1 )جلو( )خورجين1( 
OR/L 3

ولتاژ باطري 3600RPM موتور روشن در دور بيش از

نقشه سيم كشي مدار
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

0-1.0V 3600RPM موتور روشن در دور كمتر از گرم كن سنسور حرارتي 
اكسيژن1 )جلو( )خورجين2( 

R/L 2
ولتاژ باطري 3600RPM موتور روشن در دور بيش از
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روش عيب يابي 

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  1
 »ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

قلم هاي ولتمتر را بين سرسيمهاي 2 )سيگنال خورجين 1 گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 1(، 3 )سيگنال خورجين 2 گرم كن   .2
سنسور حرارتي اكسيژن 1(

موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.   .3
ولتاژ را در شرايط زير كنترل كنيد.   .4

ولتاژ شرايط

0-1V    موتور در دور آرام 

 موتور در دور بيش از  ولتاژ باطري
3600rpm

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

754

مدار منبع تغذيه سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  2
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رنگ محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.   .2

سوكت دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( مربوطه را جدا كنيد.   .3

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .4
ولتاژ بين سرسيم 2 سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( و اتصال بدنه را به وسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .5

                                                                ولتاژ: ولتاژ باطري 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زيرا را كنترل كنيد. 

 F44, M46 سوكتهاي  ·
 (J/B) بلوك فيوز M19 سوكت  ·

 15A فيوز  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( و فيوز   ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.  ⇐                                           

مدار سيگنال خروجي سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( بين سرسيم هاي كامپيوتر و سرسيم هاي سنسور حرارتي اكسيژن را بشرح زير كنترل كنيد.   .3

سرسيمها  خورجين
سنسور  كامپيوتر

1 3 3
2 3 2

 

         اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   
قطعي مدار يا اتصال به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.  5
مقاومت بين سرسيمهاي سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را بشرح زير كنترل كنيد. 

سرسيمها

 25ºC (77ºF)k 4.3-2.3 در Ω 2 و 3

 بي نهايت )اتصال )ارتباط(نبايد وجود 
داشته باشد(

 1 و 2
1 و 3

احتياط  )هشدار(
از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 19.7 in(i 0.5( 0.5m بر روي سطح سفت )مانند كف بتوني( رها شده باشد 

استفاده نكنيد و آنرا دور بياندازيد. از سنسور نو استفاده كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را تعويض كنيد.  6
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رنگ محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( را كنترل كنيد.   .2

احتياط
قبل از سوار كردن سنسور نو اكسيژن، رزوه هاي سيستم اگزوز را با استفاده از ابزار تميز كننده رزوه سنسور حرارتي اكسيژن و 

روغن ضد گرفتگي تائيد شده تميز كنيد. به »ابزارهاي عمومي سرويس « EC   مراجعه كنيد.  

سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو( معيوب را تعويض كنيد.  ⇐                                            

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  7
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« ، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي ⇐                                           
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سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب(
شرح اجزاء 

كاتاليستي  راهه  سه  از  پس  )عقب(   2 اكسيژن  حرارتي  سنسور 
)منيفولد(، برسطح )مقدار( اكسيژن موجود در گاز اگزوز در هريك از 

خورجين ها نظارت مي كند. 
1 )جلو( عوض  اگر مشخصات رفتاري سنسور حرارتي اكسيژن  حتي 
حرارتي  سنسور  سيگنال  بوسيله  بنزين  هوا/  مخلوط  نسبت  شود، 
اكسيژن 2 )عقب( در حد استوكيومتريك )شرايط آزمايشگاهي( كنترل 

خواهد شد. 
اين سنسور از سراميك زيركونيا ساخته شده است، زيركونيا ولتاژي در 
حدود 1V در حالت غليظ تر بودن (RICH) تا 0V در حالت رقيق تر 

بودن (Lean) بصورت خطي از خود توليد مي كند. 
براي كنترل  2 )عقب( در شرايط معمول  از سنسور حرارتي اكسيژن 

عملكرد موتور استفاده نمي شود. 
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 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات  شرايط  مورد نظارت 

 0-0.3V  1.0-0.6 حدودV 
با گاز دادن به موتور، دور را بين دور 

آرام تا  2000rpm تغيير دهيد. · موتور: گرم شده باشد

 HO2S2 (B1)g
 HO2S2 (B2)g

LEAN )رقيق( ↔  RICH )غليظ(
 HO2S2 MNTR (B1)g
HO2S2 MNTR (B2)g
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

0-1.0V ًتقريبا موتور گرم شده و در دور آرام تا 
2000rpm كار كند. 

سنسور حرارتي اكسيژن 2 
)عقب( )خورجين1( 

W 72

نقشه سيم كشي مدار
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

0-1.0V ًتا تقريبا موتور گرم شده و در دور آرام تا 
2000rpm كار كند. 

سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( 
)خورجين 2(

W 71
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روش عيب يابي 

-I .كنترل عملي كلي را انجام دهيد 1
موتور را روشن كرده و خودرو را براي 2 دقيقه ممتد با سرعتي بيش از 70km/h (43 MPH)k برانيد.  .1

خودرو را متوقف كنيد اما موتور را روشن نگهداريد.   .2
قلم هاي ولتمتر را مابين سرسيم 72 كامپيوتر )سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 2 خورجين 1(، سرسيم 71 )سيگنال 2 سنسور حرارتي   .3

اكسيژن 2 خورجين2( و اتصال بدنه قرار دهيد. 
حداقل 10 بار در حاليكه به موتور تا 4000rpm دور گاز مي دهيد، ولتاژ را كنترل كنيد.   .4

       تا حد ممكن با سرعت پدال را فشرده و رها كنيد 

             ولتاژ در محدوده  0.4V-0.2 باقي نمي ماند. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -II.كنترل عملي كلي را انجام دهيد 2
موتور را 10 دقيقه در دور آرام روشن نگهداريد سپس ولتاژ بين سرسيمهاي 72, 71 و اتصال بدنه را كنترل كنيديا در حاليكه در دنده 3 

)گيربكس معمولي( يا حالت »D« و خاموش بودن »OD« )گيربكس اتوماتيك(، سرعت 80km/h (50 MPH)hرا حفظ كرده ايد، ولتاژ را كنترل 
كنيد. 

                    ولتاژ در محدوده  0.4V-0.2 باقي نمي ماند. 

    
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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پيچهاي اتصال بدنه را مجدداً سفت كنيد.  3
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

پيچهاي اتصال بدنه را شل كرده سپس مجدداً سفت كنيد.   .2

    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐                                                

مدار سيگنال ورودي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
رنگ محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد.  .1

 
سوكت دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( مربوطه را جدا كنيد.   .2

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .3
اتصال )ارتباط(بين سرسيمهاي دسته سيم كامپيوتر و سرسيمهاي سنسور حرارتي  .4

 اكسيژن 2 )عقب( را بشرح زير كنترل كنيد. 
خورجين  سرسيمها

سنسور كامپيوتر
1 1 72
2 1 71

 
       اتصال )ارتباط(نبايد وجود داشته باشد.

اتصال )ارتباط( بين سرسيمهاي سوكت دسته سيم كامپيوتر يا سرسيمهاي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را بشرح زير كنترل   .5
كنيد. 

خورجين  سرسيمها
اتصال بدنه  كامپيوتر يا سنسور

1 اتصال بدنه  1 يا 72 
2 اتصال بدنه  1 يا 71 
         اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .6

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 

#
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مدار اتصال بدنه سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  5
اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيم 4 سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.   .1

       به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
           اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐          )-IIرضايت بخش است )با دستگاه كانسالت

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐           -IIرضايت بخش است )با دستگاه كانسالت

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                                    

سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد.  6

 -IIبا دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و خودرو را براي 2 دقيقه ممتد با سرعتي بيش از 70km/h (43 MPH)d برانيد.   .1

خودرو را متوقف كنيد اما موتور را روشن نگهداريد.   .2
»FUEL INJECTION« را در حالت »ACTIVE TEST« انتخاب كرده و HO2S2 (B1) (B2)sرا براي نظارت توسط دستگاه   .3

كانسالتII- انتخاب كنيد. 
HO2S2 (B1) (B2)i«،  25%« را در دور آرام كنترل كنيد.  ± در هنگام تنظيم »FUEL INJECTION« تا    .4

  »HO2S2 )B1( )B2( d« بايد حداقل يكبار بيش از 0.56V در هنگاميكه »FUEL INJETION«، +25% است، باشد. 
   »HO2S2 )B1( )B2( d« بايد حداقل يكبار كمتر از 0.54V در هنگاميكه »FUEL INJECTION« -25% است، باشد. 

احتياط )هشدار(:
از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 19.7 in( d( 0.5m بر روي سطح سفت )مانند كف بتوني( رها شده باشد استفاده 

نكنيد. و آنرا دور بياندازيد. از سنسور نو استفاده كنيد. 
    

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.                                               ⇐        )VQ30DEرضايت بخش است )موتور

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                             
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 -Iسنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد 7

-IIبدون دستگاه كانسالت      
موتور را روشن كرده و خودرو را براي 2 دقيقه ممتد با سرعتي بيش از70km/h (43 MPH)kبرانيد.   .1

خودرو را متوقف كنيد اما موتور را روشن نگهداريد.   .2
قلم هاي ولتمتر را مابين سرسيم 72 كامپيوتر )سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن 2 خورجين 1( يا سرسيم 71)سيگنال سنسور   .3

حرارتي اكسيژن 2 خورجين 2( و اتصال بدنه موتور قرار دهيد. 
حداقل 10 بار در حاليكه به موتور  تا 4000rpm دور گاز مي دهيد، ولتاژ را كنترل كنيد.   .4

       )تا حد ممكن با سرعت، پدال را فشرده و رها كنيد(

         در هنگام انجام اين روش ولتاژ بايد حداقل يكبار بيش از 0.56V باشد.
    

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -II.سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد 8

 IIبدون دستگاه كانسالت     
موتور را 10 دقيقه در دور آرام روشن نگهداريد سپس ولتاژ بين سرسيمها را بنحو ذكر شده در مرحله شماره 6 را كنترل كنيديا ولتاژ را در 

هنگام عبور از سرعت 
80km/h 50 MPHدر دنده 3 )گيربكس معمولي(، در دنده »D« در وضعيت خاموش بودن »OD« )گيربكس اتوماتيك( كنترل كنيد. 

در حين انجام اين روش حداقل يكبار ولتاژ بايد به كمتر از 0.54V نزول كند. 
احتياط )هشدار(:

از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از19.7 in( k( 0.5m بر روي سطح سفت )مانند كف بتوني( رها شده باشد 
استفاده نكنيد و آنرا دور بياندازيد. ازسنسور نو استفاده كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را تعويض كنيد.  9
»OFF«.خودرو را متوقف كرده و سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رنگ محافظ سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد.   .2

احتياط )هشدار(:
قبل از سوار كردن سنسور نو اكسيژن، رزوه هاي سيستم اگزوز را با استفاده از ابزار تميز كننده رزوه سنسور اكسيژن و روغن ضد 

گرفتگي تائيد شده تميز كنيد. به »ابزارهاي عمومي سرويس« EC   مراجعه كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( معيوب را تعويض كنيد.                   ⇐                           

مدار روكش سيم كشي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 
10

»OFF« ،سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
سوكت متصل كننده-17 را جدا كنيد.   .2

موارد زير را كنترل كنيد.   .3
اتصال )ارتباط(بين سرسيم 1 سوكت متصل كننده و اتصال بدنه  ·

سوكت متصل كننده   ·
     )به EL   »جانمائي دسته سيمها« مراجعه كنيد.(

      اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4

سپس سوكت متصل كنننده -17 را جا بزنيد.   .5

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  11
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                  ⇐                          
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شرح 
شرح سيستم 

عمل كننده عمل كامپيوتر سيگنال ورودي به كامپيوتر سنسور

گرم كن هاي سنسور حرارتي 
اكسيژن 2 )عقب(

كنترل گرمكن سنسور حرارتي 
اكسيژن 2 )عقب( دور موتور

سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(
سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(

كامپيوتر بر مبناي دور موتور، گرم كن هاي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را خاموش، روشن ON/OFF مي كند. 

عملكرد
گرم كن هاي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( دور موتور

OFF خاموش 3600RPM بيشتر از
ON روشن 3600RPM كمتر از

مقادير مرجع دستگاه كانسالتII- در حالت 
نظارت بر اطالعات 

اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 
مشخصات شرايط موارد نظارت

OFF خاموش
 ON سوئيچ خودرو: روشن  ·

)موتور خاموش(
 3000rpm موتور روشن با دور بيش از  ·

گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 2 
)خورجين1(

ON روشن

موتور روشن در دور كمتر از  · 
 3600rpm )بعد از رانندگي با خودرو به 

 مدتي بيش از 2 دقيقه با سرعت
 70km/h (43MPH)k يا بيشتر

گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 2 
)خورجين2(
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

ولتاژ باطري
ON سوئيچ باز

گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 2 
)عقب( )خورجين 1(

P/B 5
3600rpm موتور روشن در دور بيش از

0-1.0V 
موتور روشن در دور كمتر از 3600rpm پس از 

 رانندگي به مدت 2 دقيقه با سرعت
 70km/h (43 MPH)s يا بيشتر

نقشه سيم كشي مدار
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

ولتاژ باطري
ON سوئيچ باز

گرم كن سنسور حرارتي 
اكسيژن 2 )عقب(

)خورجين 2(
R/L 4

3600rpm موتور روشن در دور بيش از

0-1.0V 
موتور روشن در دور كمتر از 3600rpm پس از رانندگي 

 به مدت 2 دقيقه با سرعت
 70km/h (43 MPH)i يا بيشتر
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روش عيب يابي 

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  1

-IIبدون دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و خودرو را براي 2 دقيقه ممتد با سرعتي بيش از 70km/h (43 MPH)l برانيد.   .1

خودرو را متوقف كنيد اما موتور را روشن نگهداريد.  .2
قلم هاي ولتمتر را بين سرسيم 5 كامپيوتر )سيگنال گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 2 خورجين 1(، سرسيم 4 )سيگنال گرم كن   .3

سنسور حرارتي اكسيژن 2 خورجين 2( و اتصال بدنه قرار دهيد. 
ولتاژ را در شرايط زير كنترل كنيد.   .4

ولتاژ شرايط

0-1V  دور آرام
ولتاژ باطري  دور موتور بيش از 

  3600rpm

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار منبع تغذيه سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد.  2
 OFF ،سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رنگ محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد.   .2

سوكت سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را جدا كنيد.   .3

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .4
ولتاژ بين سرسيم 3 سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  .5

                                                                ولتاژ : ولتاژ باطري 
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 

#

#

#
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F44, M46 سوكتهاي  ·
 (J/B) بلوك فيوز M19 سوكت  ·

 15A فيوز  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( و فيوز   ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.                   ⇐                           

مدار سيگنال خروجي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  4
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
اتصال )ارتباط( بين سرسيمهاي كامپيوتر و سرسيمهاي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب(   .3

      را بنحو زير كنترل كنيد.  به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
خورجين  سرسيمها

 كامپيوتر  سنسور 
1 2 5
2 2 4

 
       اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد.  5
مقاومت بين سرسيمهاي سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را بنحو زير كنترل كنيد. 

مقاومت شماره سرسيم

 2.3-4.3Ω 25ºC (77ºF)s در 2 و 3

 )( Ω∞  1 و 2,3,4   بي نهايت 

 )اتصال )ارتباط( نبايد وجود 
داشته باشد(

 4 و 1,2,3

 

احتياط )هشدار(:
از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 19.7 in(g( 0.5m بر روي سطح سفت )مانند كف بتوني( رها شده باشد 

استفاده نكنيد و آنرا دور بياندازيد. از سنسور نو استفاده كنيد.
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را تعويض كنيد.  6
رنگ محافظ دسته سيم سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( را كنترل كنيد. 

احتياط )هشدار(:
قبل از سوار كردن سنسور نو اكسيژن، رزوه هاي سيستم اگزوز را با استفاده از ابزار تميز كننده رزوه سنسور اكسيژن و روغن ضد 

گرفتگي تائيد شده تميز كنيد. به »ابزارهاي عمومي سرويس« EC   مراجعه كنيد. 

سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب( معيوب را تعويض كنيد.                   ⇐                           

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  7
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                         
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سنسور درجه حرارت باك بنزين
شرح اجزاء 

سنسور درجه حرارت باك بنزين براي تشخيص درجه حرارت بنزين 
از  را  داخل باك مورد استفاده قرار مي گيرد. سنسور سيگنال ولتاژي 
بعنوان  يافته  تغيير  سيگنال  مي دهد.  تغيير  آنرا  و  دريافت  كامپيوتر 
مي كند.  بازگشت  كامپيوتر  به  بنزين  حرارت  درجه  ورودي  سيگنال 
حساس  حرارت  درجه  تغيير  به  كه  حرارتي  مقاومت  يك  از  سنسور 
است بهره مي برد. مقاومت الكتريكي مقاومت حرارتي با باال رفتن درجه 

حرارت كم مي شود. 

)اطالعات مرجع(

ΩK مقاومت  *V ولتاژ  ºC (ºF)g درجه حرارت بنزين
2.3 – 2.7 3.5 20 (68) 

0.79 – 0.90 2.2 50(122) 
كامپيوتر   92 سرسيم  بين  و  هستند  مرجع  مقادير  اطالعات  اين   :*
)سنسور درجه حرارت باك بنزين( و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 

احتياط )هشدار(:
از  كامپيوتر  خروجي  ورودي/  ولتاژهاي  اندازه گيري  هنگام  در 
انجام چنين  سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد، 
كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 
خودرو  بدنه  اتصال  مانند  كامپيوتر،  سرسيمهاي  بجز  بدنه اي 

استفاده كنيد. 
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نقشه سيم كشي مدار 
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روش عيب يابي

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  1
»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

ولتاژ بين سرسيم 92 كامپيوتر وا تصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.  .2

 0.07-4.8V  :ولتاژ                                                            

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار تغذيه برق سنسور درجه حرارت باك بنزين را كنترل كنيد.  2
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين را جدا كنيد.   .2

»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيم 4 واحد سنسور بنزين و پمپ بنزين و اتصال بدنه را با   .4

دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر را كنترل كنيد. 

 5V ولتاژ: تقريبًا                                                                      

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

سوكت M6, B3 )فرمان چپ(  ·
)BOSS فرمان راست بدون سيستم صوتي هشدار( M2, B2 سوكت  ·

)BOSS فرمان راست با سيستم صوتي هشدار( M205, B73 سوكت  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين   ·  F49, M81 سوكت  ·

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.                   ⇐                           
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مدار اتصال بدنه سنسور درجه حرارت باك بنزين را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 
4

»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
اتصال )ارتباط(دسته سيم بين سرسيم 5 واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين و اتصال بدنه را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه   .2

كنيد. 
         اتصال )ارتباط(بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سنسور درجه حرارت باك بنزين را كنترل كنيد.  5
واحد سنسور سطح بنزين را پياده كنيد.   .1

بوسيله آب گرم يا سشوار هواي گرم مقاومت بين سرسيمهاي 4 و 5 واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين را بنحو نشانداده شده در   .2
زير كنترل كنيد. 

ΩK مقامت   درجه حرارت  
 ºC (ºF)d

2.3 – 2.7 (20) 68 
0.79 – 0.90 (50) 122 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    
واحد سنسور سطح بنزين را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  6
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                  ⇐                           
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EGR سيستم كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز
شرح 

شرح سيستم 
عمل كننده  عمل كامپيوتر سيگنال ورودي به كامپيوتر سنسور 

شير كنترل 
مقدار گاز 
بازيافتي 

EGR اگزوز

كنترل مقدار گاز 
بازيافتي اگزوز 

EGR

دور موتور )سيگنال موقعيت( سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(
دور موتور )سيگنال مرجع( سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(

سرعت خودرو  سنسور سرعت خودرو 
سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور

سيگنال استارت سوئيچ خودرو 
موقعيت دريچه گاز سنسور موقعيت دريچه گاز 

ولتاژ باطري باطري 
مقدار هواي ورودي به موتور سنسور مقدار جريان هواي موتور

عملكرد اركانديشن  كليد اركانديشن 
سيگنال فشار بار هيدروليك فرمان  كليد )فشنگي( هيدروليك فرمان 

سيگنال بار الكتريكي  بار الكتريكي 
سيگنال موقعيت پارك / خالص كليد )فشنگي( پارك / خالص
سيگنال تغيير موقعيت دنده  پردازشگر كنترل گيربكس اتوماتيك 

اين سيستم نرخ جريان گاز بازيافتي اگزوز به منيفولد هوا را كنترل مي كند. سوراخ واقع در مسير انحرافي گاز بازيافتي اگزوز در شير كنترل، مقدار گاز 
را تغيير مي دهد تا نرخ جريان گاز را كنترل كند. موتور مرحله اي تعبيه شده در شير برحسب پالس هاي خروجي كامپيوتر موتور را بصورت مرحله ائي 
حركت مي دهد. مقدار ايده ال باز شدن شير با در نظر گرفتن شرايط متفاوت كار موتور در حافظه كامپيوتر ضبط شده است. شير كنترل مقدار گاز 

بازيافتي در شرايط زير بسته باقي مي ماند. 
موتور خاموش  ·

روشن كردن موتور  ·
دور آرام   ·

پائين بودن درجه حرارت مايع خنك كننده موتور   ·
بيش از حد باال بودن درجه حرارت مايع خنك كننده موتور   ·

دور باالي موتور   ·
باز بودن دريچه گاز   ·
ولتاژ پائين باطري   ·
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 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

مشخصات شرايط موارد نظارت
4.5V كمتر از ·  موتور : گرم شده باشد EGR سنسور درجه حرارت

مرحله )پله( 0 دور آرام 

موتور: گرم شده باشد.  ·
 OFF كليد اركانديشن: خاموش  ·

»N« دسته دنده  ·
بدون وجود بار روي موتور   ·

 ·
EGR VOL CON/V

مرحله )پله( 55 – 10
به موتور تا دور 3000RPM بسرعت گاز دهيد
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

0.1-14V  .موتور روشن بوده و در دور آرام كار كند EGR شير كنترل گاز بازيافتي اگزوز

G
L/B
BR
P

9
10
18
19

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟ 

بلي يا خير

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                    

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

در دستگاه كانسالتII- حالت »DATA MONITOR« را انتخاب كنيد.   .2
از نمايش »COOLANT TEMP/S« به مقدار كمتر از 40ºC (104ºF)f مطمئن شويد اگر نمايش از حد بيشتر است، موتور را   .3

خنك كنيد.

 
4.  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.

از نمايش بيش از 3V وضعيت »EGR TEMP SEN« در حالت »DATA MONITOR« مطمئن شويد. از نمايش صفحه نمايشگر   .5
پرينت گرفته يا نمايش را يادداشت كنيد.

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  3

-IIبا دستگاه كانسالت  
موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

در دستگاه كانسالتII- وضعيت »EGR VOL CONT/V« را در حالت »ACTIVE TEST« انتخاب كنيد.   .2
دور 2000RPM را حفظ كرده و سوراخ »EGR VOL. CONT/V« را در حد »STEP 20« تنظيم كنيد.   .3

از نمايش »EGR TEMP SEN« در حد 1.0V  كمتر يا بيشتر از مقدار نمايش داده شده در آزمايش مرحله 2 قبل مطمئن شويد.   .4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  4

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

وجود ولتاژي بيش از 2.72V بين سرسيم 70 كامپيوتر )سيگنال سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور( و اتصال بدنه را تائيد   .2
كنيد.

       اگر ولتاژ خارج از محدوده است، موتور را خنك كنيد. 

 
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد  .3

وجود ولتاژي بيش از 3V بين سرسيم 74 كامپيوتر )سيگنال سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR( و اتصال بدنه را تائيد   .4
كنيد. 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  5

 -IIبدون دستگاه كانسالت   
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

با گاز دادن به موتور دور موتور را دو سه بار از دور آرام تا 3000RPM باال ببريد.  .2
از وجود ولتاژي به مقدار 1.0V يا كمتر يا بيشتر از مقدار اندازه گيري شده در آزمايش مرحله 4 بين سرسيم 74 كامپيوتر و اتصال   .3

بدنه مطمئن شويد. 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار منبع تغذيه برق سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR را كنترل كنيد.  6
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR را جدا كنيد.  .2

 
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3

ولتاژ بين سرسيم 2 سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر اندازه گيري كنيد.   .4

 5V ًولتاژ : حدودا                                                                  

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  7
موارد زير را  كنترل كنيد. 
 F71, F4 سوكت هاي  ·

دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز از نظر قطعي يا اتصالي   ·
دسته سيم يا سوكت ها را تعمير يا تعويض كنيد.                   ⇐                          

مدار اتصال بدنه سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  8
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 1 سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه سيم   .2
كشي مدارمراجعه كنيد.

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  9
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F71, F4 سوكت هاي  ·
 EGR دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز  ·

 EGR پردازشگر كنترل گيربكس اتوماتيك( و سنسور درجه حرارت( TCM دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين  ·

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐                                         
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سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR را كنترل كنيد.  10
سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR را پياده كنيد.   .1

مقاومت بين سرسيم هاي 1 و 2 سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز را در شرايط زير كنترل كنيد.   .2

  )اطالعات مرجع(

MΩ ولتاژV مقاومت  درجه حرارت 
 EGR  ºC

 (ºF)
 0.68-1.11 4.61 0(32) 
0.09-0.12 2.53 50(122) 

0.017-0.024   0.87 100(212) 
  

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                      

سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز EGR را كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                   

مدار منبع تغذيه برق شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز را كنترل كنيد. 
11

سوكت شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را جدا كنيد.   .1

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .2
ولتاژ بين سرسيمهاي 5, 2 شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .3

                                                       ولتاژ: ولتاژ باطري 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 

به 13 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد. 
12

موارد زير را كنترل كنيد. 
 F18, E15 سوكتهاي  ·
 F71, F-4 سوكتهاي  ·

دسته سيم بين رله كامپيوتر و شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR از نظر قطعي يا اتصالي   ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.                   ⇐                        

مدار سيگنال خروجي شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را كنترل كنيد.  13
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيمهاي كامپيوتر و سرسيمهاي شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را بترتيب زير كنترل   .3

كنيد.
شير كنترل مقدار گاز بازيافتي سرسيمهاي كامپيوتر

1 9
4 10
3 18
6 19

 

        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 15 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 14 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  14
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F71, F4 سوكتهاي  ·
دسته سيم بين كامپيوتر و شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR از نظر قطعي يا اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                           
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 -I.را كنترل كنيد EGR شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 15
شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز را جدا كنيد.   .1

مقاومت بين سرسيم 2 شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز و سرسيمهاي 3,1 سپس سرسيم 5 و سرسيمهاي 6,4 را كنترل كنيد.   .2

                     مقاومت:
20.9-23.1Ω                        20ºC )68ºF(k  در  

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 16 مراجعه كنيد.  ⇐                            )IIرضايت بخش است)با دستگاه  كانسالت

به 17 مراجعه كنيد.  ⇐                         )IIرضايت بخش است )بدون دستگاه كانسال

شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                                                      

 -II.را كنترل كنيد EGR شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 16

 -IIبا دستگاه كانسالت  
شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را پياده كنيد.   .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر و سوكت شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را مجدداً جا بزنيد.   .2
»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3

با دستگاه كانسالتII- در حالت »ACTIVE TEST« ، آزمايش »EGR VOL CONT/V« را انجام دهيد.   .4
جلو و عقب رفتن نرم و آرام شفت شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR  بر مبناي مراحل باز شدن شير را كنترل كنيد.   .5

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 18 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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-II.را كنترل كنيد EGR شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 17

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
شير كنترل گاز بازيافتي اگزوز EGR را پياده كنيد.   .1

سوكت هاي دسته سيم كامپيوتر و دسته سيم شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را مجدداً جا بزنيد.   .2
سوئيچ خودرو را باز و بسته كنيد.   .3

جلو و عقب رفتن نرم و آرام شفت شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR بر مبناي وضعيت سوئيچ خودرو را كنترل كنيد.   .4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 18 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز EGR را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  18
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                  ⇐                          
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EVAP شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر
شرح 

شرح سيستم 

عمل كننده  عمل كامپيوتر سيگنال ورودي به كامپيوتر سنسور 

شير برقي كنترل 
مقدار بخارات 
EVAP بنزين

كنترل جريان 
بخارات بنزين 

دور موتور )سيگنال موقعيت( سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(
دور موتور )سيگنال مرجع( سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(
مقدار هواي ورودي موتور  سنسور مقدار جريان هوا

درجه حرارت مايع خنك كننده موتور سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور

سيگنال استارت سوئيچ خودرو 
موقعيت دريچه گاز سنسور موقعيت دريچه گاز 

موقعيت بسته بودن دريچه گاز كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز 
غلظت اكسيژن در گاز اگزوز )سيگنال برگشتي 

نسبت مخلوط(
سنسورهاي حرارتي اكسيژن جلو 

درجه حرارت بنزين داخل باك  سنسور درجه حرارت باك بنزين 
سرعت خودرو  سنسور سرعت خودرو  

اين سيستم نرخ حركت جريان بخارات بنزين از كنيستر EVAP را كنترل مي كند. براي انجام اين منظور سوراخ يا دهانه مسير انحرافي در شير برقي 
كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر تغيير مي كند تا نرخ جريان حركت بخارات بنزين را كنترل كند. شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين مرتباً عمل 
خاموش/ روشن OFF/ON را برحسب سيگنال دريافتي از كامپيوتر تكرار مي كند. مقدار باز شدن شير براي كنترل ايده ال موتور تغيير مي كند. مقدار 
ايده ال ذخيره شده در حافظه كامپيوتر برحسب شرايط مختلف عمل موتور محاسبه شده است. در هنگام كار كردن موتور نرخ جريان بخارات بنزين 

از كنيستر EVAP برحسب تغيير جريان هوا تنظيم مي شود.  

 

 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط مورد نظارت

0% دور آرام )خودرو متوقف باشد(

موتور: گرم شده باشد  ·
كليد اركانديشن : خاموش   ·

 OFF
»N« دسته دنده : خالص  ·

بدون وجود بار روي موتور   ·
 ·

PURG VOL C/V

ــــــ 2000RPM دور موتور
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم
ولتاژ باطري

موتور روشن در دور آرام 

شير كنترل گاز بازيافتي اگزوز 
EGR

PU/R ولتاژ باطري 1

موتور روشن بوده و در دور2000RPMكار كند. 
)100 ثانيه پس از روشن شدن موتور(

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟ 

بلي يا خير
به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      
به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                    

عمل كنترل شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر EVAP را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت   
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

شلنگ بخارات بنزين متصل به شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر در محل كنيستر را جدا كنيد.   .2
سوئيچ خودرو را باز كنيد.»ON« و وضعيت »PURG VOL CONT/V« را در حالت »DATA MONITOR« در دستگاه   .3

كانسالتII- انتخاب كنيد.
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.   .4

درصد باز شدن شير )»QU« و »Qd«( را تغيير داده و وجود مكش را در شرايط زير كنترل كنيد.   .5
شرايط مكش )وكيوم(

نبايد وجود داشته باشد در دور آرام
بايد وجود داشته باشد دور موتور در 

حدود
 2000rpm 

باشد.
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عمل كنترلي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر EVAP را كنترل كنيد. 
3

 -IIبدون دستگاه كانسالت  
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

شلنگ بخارات بنزين متصل به شير برقي بخارات بنزين كنيستر در محل كنيستر را جدا كنيد.   .2
موتور را روشن كرده و حداقل آنرا 80 ثانيه در دور آرام روشن نگهداريد.  .3

وجود مكش در شلنگ بخارات بنزين EVAP را در شرايط زير كنترل كنيد.  .4
مكش شرايط

نبايد وجود داشته باشد  در دور آرام
 دور موتور در حدود  بايد وجود داشته باشد

 2000RPM باشد
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     
به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنيستر EVAP را كنترل كنيد.  4
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

كنيستر EVAP را پياده كنيد.   .2
منفذ B در كنيستر EVAP را مسدود كنيد.   .3

با دهان در منفذ A بدميد، و خروج آزادانه هوا از منفذ C باوجود مقاومت در شير يك طرفه را كنترل كنيد.   .4
منفذ A در كنيستر EVAP را مسدود كنيد.   .5

با دهان در منفذ B بدميد و خروج آزادانه هوا از منفذ C را كنترل كنيد.   .6

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

كنيستر EVAP را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار تغذيه برق شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر EVAP را كنترل كنيد. 5
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را جدا كنيد.  .2

 
»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3

ولتاژ بين سرسيم 2 شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر EVAP و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل   .4
كنيد.

                                                         ولتاژ: ولتاژ باطري 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد. 6
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F46, F44 سوكت هاي  ·
 k(J/B) M19 سوكت بلوك فيوز  ·

 15A فيوز  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر و فيوز  ·

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.                  ⇐                          

مدار سيگنال خروجي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را از نظر قطعي و اتصالي كنترل 
كنيد.  7
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 1 كامپيوتر و سرسيم 1 شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را كنترل كنيد.  .3

       به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 
         اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سبم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐                              )-IIرضايت بخش است )با دستگاه كانسالت

به 9 مراجعه كنيد. ⇐                        )-IIرضايت بخش است )بدون دستگاه كانسالت

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه و اتصالي به برق را در دسته سيم يا 
سوكت ها تعمير كنيد.

⇐ رضايت بخش نيست                                                           

عملكرد شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را كنترل كنيد. 8

 -IIبا دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كنيد.   .1

در دستگاه كانسالتII- وضعيت »PURG VOL CONT/V« را در حالت »ACTIVE TEST« اجرا كنيد. تغيير دور موتور برحسب   .2
تغيير مقدار باز شدن شير را كنترل كنيد. 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                      

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را كنترل كنيد.  9

 -IIبا دستگاه كانسالت     
ارتباط منافذ هواي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را در شرايط زير كنترل كنيد. 

وجود ارتباط بين منافذ  شرايط
B و A PURG VOL CONT/V

 %100.0 بلي
خير  0.0% 

            
 

 -IIبدون دستگاه كانسالت   
ارتباط بين منافذ هواي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را در شرايط زير كنترل كنيد. 

وجود ارتباط بين منافذ  شرايط
B و A 

هنگاميكه جريان 12V مستقيم بين  بلي
سرسيمهاي 1 و 2 برقرار شده باشد.

خير  هنگاميكه جريان برقرار نشود  

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     
شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  10
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« ، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم
2.0V ًتقريبا

خودرو روي جك قرار داشته و چرخها با سرعت                  
10KM/H (6 MPH)k در دنده 1 در حركت باشند

سنسور سرعت 
خودرو

P/L 86
2.5V ًتقريبا

خودرو روي جك قرار داشته و چرخها با سرعت 
30KM/H (19 MPH)l در دنده 2 در حركت باشند. 

)VSS( سنسور سرعت خودرو
نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

شروع بازرسي   1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟ 

بلي يا خير

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                     

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                    
 

عملكرد كلي را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

خودرو را از زمين بلند كنيد.   .2
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.  .3

در دستگاه كانسالت وضعيت »VHC SPEED SE« را در حالت »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.   .4
5.  مقدار نمايش داده شده »VHCSPEED SE« را هنگام گردش چرخها در وضعيت دنده مناسب كنترل كنيد. 

                                                     نمايش »VHCL SPEED SE« بايد بيش از
                                                   10km/h )6 MPH(j باشد. 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

عملكرد كلي را كنترل كنيد.  3

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

خودرو را از زمين بلند كنيد.   .2
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.   .3

با دستگاه اسيلسكوپ ولتاژ بين سرسيم 86 كامپيوتر و اتصال بدنه را بخوانيد.  .4
نمايش سيگنال موجي در روي صفحه اسيلسكوپ را بنحو نمايش شده در زير و شرايط ذكر شده كنترل كنيد.   .5

 شرايط ولتاژ
سرعت خودرو 

 30km/h (19MPH)i
و در  دنده 2 قرار داشته 

باشد. 
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار سيگنال ورودي سنسور سرعت خودرو را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
 »OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر و سوكت دسته سيم مجموعه صفحه نمايشگر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 86 كامپيوتر و سرسيم 32 مجموعه صفحه نمايشگر را كنترل كنيد.   .3

        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F44, M46 سوكت هاي  ·
دسته سيم بين كامپيوتر و مجموعه صفحه نمايشگر از نظر قطعي و اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.                   ⇐                          

عملكرد سرعت سنج را كنترل كنيد.  6
از عملكرد مناسب سرعت سنج اطمينان حاصل كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                      

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سرعت سنج را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  7
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F49, M81 سوكت هاي  ·
 F111, F19 سوكت هاي  ·
 E81, M15 سوكت هاي  ·

دسته سيم بين مجموعه صفحه نمايشگر و عمل كننده اي بي اس و واحد الكتريكي از نظر قطعي يا اتصالي   ·
دسته سيم بين مجموعه صفحه نمايشگر و سنسور سرعت خودرو را از نظر قطعي و اتصالي   ·

دسته سيم بين سنسور سرعت خودرو و كامپيوتر از نظر قطعي و اتصالي   ·
دسته سيم بين سنسور سرعت خودرو و TCM )پردازشگر گيربكس اتوماتيك( از نظر قطعي يا اتصالي   ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

مجموعه صفحه نمايشگر و سنسور سرعت خودرو را كنترل كنيد. به بخش EL مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  8
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« ، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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)AAC( شير كمكي كنترل هواي دور آرام – )IACV( – شير برقي كنترل هواي دور آرام

 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات شرايط موارد نظارت 

 2-10
پله )مرحله( دور آرام 

موتور گرم شده باشد.  ·
»OFF« كليد اركانديشن  ·

»N« دسته دنده  ·
بدون وجود بار روي موتور  ·

 ·
IACV-AACV

ـــــ 2000RPM
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به  در هنگام 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

0.1-14V  .موتور روشن بوده و در دور آرام كار كند IACV-AAC شير برقي

W/PU
Y/B
Y

GY/L

6
7
8
17

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 1
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سيگنال ولتاژي بين سرسيمهاي 17, 8, 7, 6 كامپيوتر )سيگنال شير IACV-AAC( و اتصال بدنه را بوسيله اسيلسكوپ بخوانيد.   .2
»OFF« .حداقل 5 ثانيه صبر كنيد. سپس سوئيچ خودرو را ببنديد ،»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3

پس از بستن سوئيچ خودرو »OFF« نمايش سيگنال موجي در روي صفحه اسيلسكوپ براي حداقل يكبار در هر 10 ثانيه را بنحو   .4
نشانداده شده در زير تائيد كنيد.  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار منبع تغذيه برق شير IACV-AAC را كنترل كنيد.  2
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم شير IACV-AAC را جدا كنيد.   .2

 »ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيمهاي 5, 2 شير IACV-AAC و بدنه را با دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.    .4

                                           ولتاژ: ولتاژ باطري 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F18, E15 سوكتهاي  ·
دسته سيم بين شير IACV-AAC و رله كامپيوتر از نظر قطعي و اتصالي   ·

دسته سيم يا  سوكت ها را تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار سيگنال خروجي شير برقي و شير كمكي دور آرام )IACV-AAC( را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  4
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيمهاي كامپيوتر و سرسيمهاي شير برقي و شير كمكي IACV-AAC را بنحو زير كنترل كنيد.   .3

       به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 
سرسيمهاي شير 

IACV-AAC
 سرسيمهاي 

كامپيوتر
1 6
4 7
3 8
6 17

 

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

-I .عملكرد شير كنترل هوا )هيدروليك فرمان( را كنترل كنيد 5
سوكتهاي دسته سيم كامپيوتر و شير برقي و شير كنترل دور آرام IACV-AAC را مجدداً جا بزنيد.   .1

شلنگ مكش متصل به شير كنترل هوا )هيدروليك فرمان( در محل كانال ورودي هوا را جدا كنيد.   .2
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.   .3

وجود مكش در شلنگ مكش را كنترل كنيد.   .4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
شير كنترل هوا )هيدروليك فرمان( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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 -II .عملكرد شير كنترل هوا )هيدروليك فرمان( را كنترل كنيد 6
وجود مكش در شلنگ مكش هوا را در زمان چرخانيدن غربيلك فرمان كنترل كنيد. 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

منفذ )سوراخ( مكش را كنترل كنيد.  7
موتور را خاموش كنيد.   .1

شلنگ مكش متصل به شير كنترل هوا )هيدروليك فرمان( در محل ورودي مكش را جدا كنيد.   .2
هوا در محل ورودي مكش بدميد.   .3

جريان آزاد هوا را كنترل كنيد.   .4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

ورودي مكش را تميز يا تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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شلنگ ها و لوله هاي مكش را كنترل كنيد. 
8

شلنگ مكش مابين شير كنترل هوا )هيدروليك فرمان( و ورودي مكش، شير كنترل هوا )هيدروليك فرمان( و كانال هوا را جدا كنيد.   .1
شلنگ ها و لوله ها را از نظر ترك، گرفتگي، اتصال نامناسب و جدا شدن كنترل كنيد.   .2

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

شلنگها يا لوله ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -I.را كنترل كنيد IACV-AAC شير برقي و شير كمكي هواي دور آرام 9
سوكت شير IACV-AAC را جدا كنيد.   .1

مقاومت بين سرسيم 2 شير IACV-AAC و سرسيمهاي 3,1 همچنين سرسيم 5 و سرسيمهاي 6, 4 را كنترل كنيد.    .2

         مقاومت :
 22 Ω           تقريبًا  20ºC )68ºF(g در

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

مجموعه شير IACV-AAC را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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 -II.را كنترل كنيد IACV-AAC شير  10
سوكت هاي شير IACV-AAC و سوكت كامپيوتر را وصل كنيد.   .1

سوئيچ خودرو را  باز »ON« و بسته »OFF« كرده و از صداي عمل كردن شير IACV-AAC بر مبناي وضعيت سوئيچ مطمئن   .2
شويد. 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

شير IACV-AAC را تعويض كنيد.  11
مجموعه شير IACV-AAC را تعويض كنيد.   .1

»يادگيري مقدار هواي دور آرام« ،EC   را اجرا كنيد.   .2
        آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟

كامل يا ناقص
پايان بازرسي  ⇐ كامل است                              

از دستور العمل »يادگيري مقدار هواي دور آرام« پيروي كنيد.  ⇐ ناقص است                           

دور آرام هدف را كنترل كنيد.  12
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

تمام سوكت ها و شلنگهاي مكش را جا بزنيد.   .2
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .3

همچنين گيربكس را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .4
 »DATA MONITOR« در حالت »FLUID TEM SE« با خودرو تا زمانيكه -IIدر مدل گيربكس اتوماتيك با دستگاه كانسالت  ·

سيستم گيربكس اتوماتيك كمتر از 0.9V را نشان دهد رانندگي كنيد. 
خودرو را با موتور روشن متوقف كنيد.   .5

دور آرام هدف را كنترل كنيد.    .6
   625i ± 50rpm)VQ30DE( f:M/T گيربكس معمولي  

700 ± 50 rpm 1)N يا p در موقعيت(  :A/T گيربكس اتوماتيك   

h رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 13 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

»يادگيري مقدار هواي دور آرام« EC   را اجرا كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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ايراد متناوب را كنترل كنيد.  13
به »عيب يابي براي ايراد هاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي  ⇐                             
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ 
مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

ولتاژ باطري  هنگاميكه موتور روشن و گرم بوده و پدال گاز كاماًل آزاد  باشد.  كليد فشنگي موقعيت دريچه 
گاز )موقعيت بسته بودن(

GY/L 5
0V ًتقريبا هنگاميكه سوئيچ خودرو باز و پدال گاز تا آخر فشرده شده باشد. 

كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز 
نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  1
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيم 56 كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.   .2
  

ولتاژ شرايط
ولتاژ باطري هنگاميكه پدال 

گاز كاماًل آزاد 
باشد.

0V ًتقريبا هنگاميكه پدال 
گاز كاماًل فشرده 

شده باشد.
      

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                      

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار منبع تغذيه برق كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد.  2
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را جدا كنيد.   .2

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيم 5 كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز و اتصال بدنه موتور را با دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .4

                                                                                       ولتاژ: ولتاژ باطري 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F18, E15 سوكتهاي  ·
دسته سيم بين كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز و رله كامپيوتر از نظر قطعي و اتصالي   ·

دسته سيم بين كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز و كامپيوتر از نظر قطعي و اتصالي   ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.                   ⇐                         

مدار سيگنال ورودي كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  4
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 56 كامپيوتر و سرسيم 4 كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد.  .3

       به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 
         اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد.  5
سوكت كامپيوتر و سوكت كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را مجدداً جا بزنيد.   .1

موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .2
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .3

      توجه
         مراحل 4 تا 6 زير فقط بايد در مدل هاي مجهز به باز كننده گاز اجرا شود. در مدل هاي بدون باز كننده گاز مراحل 4 تا 6 را حذف و 

با مرحله 7 كار را ادامه دهيد. 
شلنگ مكش متصل به باز كننده گاز را جدا كنيد.   .4

شلنگ مكش مناسب را به پمپ مكش و باز كننده گاز وصل كنيد.   .5
فشار مكش بيش از 40.0kPa (-400 mbar, -300 mmHg, -11.81 inHg)h را تا زمان آزاد شدن استوانه گاز از ميله باز كننده   .6

گاز اعمال كنيد.

 
سوكت كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را جدا كنيد.   .7

اتصال )ارتباط( بين سرسيمهاي 4 و 5 كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز را در شرايط زير كنترل كنيد.   .8
      اندازه گيري مقاومت  بايد در زمان سوار بودن كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز انجام شود. 

اتصال )ارتباط(  وضعيت دريچه گاز
خير كاماًل بسته
نسبتاً باز يا كاماًل باز بلي

                               
            

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را تنظيم كنيد.  6
موارد زير را كنترل كنيد. به »بازرسي اساسي«، EC   مراجعه كنيد. 

 
  موارد مشخصات

)VQ30DE 15 قبل از نقطه مرگ باال )موتور °±° 5 زمان )تايم( جرقه
ضخامت فيلر و وضعيت كليد )فشنگي(
ON 0.05 : روشنmm (0.0020 in)j 

OFF 0.15 : خاموشmm (0.0059 in)j

تنظيم موقعيت دور آرام 
كليد )فشنگي( موقعيت 

بسته بودن دريچه گاز

 )VQ30DE موتور(  M/T: 625 ± 50 rpm گيربكس معمولي
)VQ30DE موتور(  M/T: 625 ± 50 rpm گيربكس معمولي

  )»N« يا »P« در وضعيت( A/T: 700 ± 50 rpm گيربكس اتوماتيك

دور آرام هدف

 
آيا تنظيم كليد )فشنگي( موقعيت بسته بودن دريچه گاز امكان پذير است؟

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 1 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                      
كليد )فشنگي( موقعيت دريچه گاز را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  7
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

ولتاژ بين 5V تا 0 متغير مي باشد. موتور روشن بوده و در دور آرام كار كند.  خط ارتباطي گيربكس اتوماتيك 

Y
LG
BR
GY
OR

36
37
68
77
78

خط ارتباطي گيربكس اتوماتيك
نقشه سيم كشي مدار

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

810

روش عيب يابي 

1 كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيمهاي 78, 77, 68, 37, 36 و اتصال بدنه را كنترل كنيد.   .2

                                            ولتاژ بايد بين 5V تا0 متغير باشد. 

 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                      

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سيگنال ورودي كنترل گيربكس اتوماتيك را از نظر قطعي كنترل كنيد.   2
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت كامپيوتر و سوكت TCM )پردازشگر گيربكس اتوماتيك( را جدا كنيد.   .2

3.  اتصال )ارتباط( بين سرسيمهاي دسته سيم زير را كنترل كنيد. 
 TCM )پردازشگر 
گيربكس اتوماتيك(

كامپيوتر

5 68

6 77
7 36
9 78
8 37

          به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 
          اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار سيگنال ورودي گيربكس اتوماتيك را از نظر اتصالي به بدنه كنترل كنيد. 
3

اتصال )ارتباط( بين سرسيمهاي 78, 77, 68, 37, 36 كامپيوتر و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  .1
        به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 

         اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.    .2

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                     

اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد. 4
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور
 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 
مشخصات شرايط موارد نظارت 

ON روشن  هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بين
 15ºC (59ºF)iتا 50ºC (122ºF)i قرار داشته باشد.

· دور موتور : دور آرام 
 

SWRL CONT S/V

OFF خاموش هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور باالي 
55ºC (131ºF)i باشد.
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به  در هنگام 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

0-1V

هنگاميكه موتور در دور آرام روشن بوده و درجه 
حرارت مايع خنك كننده موتور بين

 15ºC (59ºF)i و 50ºC (122ºF) i قرار داشته 
باشد  شير برق كنترل شير كنترل چرخش 

هواي موتور 
G 29

ولتاژ باطري 
هنگاميكه موتور در دور آرام روشن بوده و درجه 

حرارت مايع خنك كننده موتور بيشتر از
 55ºC (131ºF) i باشد.

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

1 شروع بازرسي 
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟

بلي يا خير

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                     

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                   

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت     
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام  نگهداريد.   .1

در دستگاه كانسالتII- وضعيت »SWIRL CONT SOL/V« را در حالت »ACTIVE TEST« انتخاب كنيد.   .2
در صفحه دستگاه كانسالتII-، روشن ON و خاموش OFF را پشت سرهم لمس كنيد.   .3

از حركت ميله عمل كننده شير كنترل چرخش هوا برحسب عمل »SWIRL CONT SOL/V« اطمينان حاصل كنيد.   .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 3

 -IIبدون دستگاه كانسالت   
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

وجود ولتاژ بيش از 2.72V را بين سرسيم 70 كامپيوتر )سيگنال سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور( و اتصال بدنه تائيد   .2
كنيد. اگر ولتاژ خارج از اين محدوده است، موتور را خنك كنيد. 

موتور را روشن كرده و آنرا در  دور آرام  نگهداريد.  .3
از حركت ميله عمل كننده شير كنترل چرخش هوا در هنگام گاز دادن و افزايش دور موتور از حالت دور آرام به بيش از 3200   .4

RPM مطمئن شويد.

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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منبع تغذيه مكش )وكيوم( را كنترل كنيد.  4

 -IIبا دستگاه كانسالت    
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هواي موتور در مخزن مكش )وكيوم( را جدا كنيد.   .2
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام  نگهداريد.  .3

در دستگاه كانسالتII- وضعيت »SWIRL CONT SOL/V« را در حالت »ACTIVE TEST«  انتخاب كنيد.   .4
در صفحه كانسالتII-. روشن ON و خاموش OFF را پشت سرهم لمس كنيد.   .5

وجود مكش )وكيوم( را در شرايط زير كنترل كنيد.   .6
 مكش 
)وكيوم(

 SWIRL CONT
SOL/V

بايد وجود داشته باشد. ON روشن
خاموش OFF  نبايد وجود داشته باشد

                                           
                                                           

                                                    

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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منبع تغذيه مكش )وكيوم( را كنترل كنيد.  5

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
 »OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت دسته سيم شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور را جدا كنيد.   .2
شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هواي موتور در مخزن مكش )وكيوم( را جدا كنيد.   .3

موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام نگهداريد.   .4
جريان برق 12V مستقيم را در بين سر سيمهاي 1 و 2 شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور برقرار كنيد.   .5

وجود مكش )وكيوم( را در شرايط زير كنترل كنيد.   .6
مكش شرايط

  بايد وجود 
داشته باشد.

هنگاميكه 
 12V جريان

مستقيم برقرار 
باشد.

نبايد وجود 
داشته باشد.

 هنگاميكه 
برقرار نباشد.

                                   
       

   
       

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 
شلنگ ها و لوله هاي مكش را كنترل كنيد. 6

»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
شلنگ هاي مكش بين عمل كننده شير كنترل چرخش هواي موتور و منبع مكش )وكيوم( را پياده كنيد.   .2

شلنگ ها و لوله ها را از نظر ترك، گرفتگي، اتصال نامناسب يا جدا شدگي كنترل كنيد.   .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

عمل كننده شير كنترل چرخش هواي موتور را تعمير يا تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

شلنگ ها يا لوله هاي مكش را تعمير يا تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد. 7

 -IIبا دستگاه كانسالت    
»ON« .سوئيچ خودرو را روشن كنيد  .1

وضعيت »SWIRL CONT SOL/V« را در حالت »ACTIVE TEST« روي صفحه كانسالتII- انتخاب كنيد.   .2
بطور متناوب »ON« و »OFF« را در روي صفحه كانسالتII- لمس كنيد.   .3

از وجود صداي كنترل كنترل در شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور مطمئن شويد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار تغذيه برق شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور را پيدا كنيد. 8
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور را جدا كنيد.   .2

»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيم  1 شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.  .4

                                                       ولتاژ: ولتاژ باطري  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  9
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F44, M46 سوكت هاي  ·
 15A فيوز  ·

دسته سيم بين شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي   ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.                  ⇐                          

مدار سيگنال خروجي شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور را از نظر قطعي واتصالي كنترل كنيد.  10
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 29 كامپيوتر و سرسيم 2 شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور را كنترل كنيد.   .3

       به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 
       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 11 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار، اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد.  11

 -IIبا دستگاه كانسالت    
سوكت هاي جدا شده را مجدداً جا بزنيد.   .1

موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام نگهداريد.   .2
شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هوا را پياده كنيد.   .3

در دستگاه كانسالتII- در حالت »ACTIVE TEST« وضعيت »SWIRL CONT SOL/V«را انتخاب كنيد.   .4
بطور متناوب »ON« و »OFF« را روي صفحه كانسالتII- لمس كنيد.   .5

وجود مكش و زمان تاخير در عملكرد را در شرايط زير كنترل كنيد.   .6

مكش  SWIRL 
 CONT SOL/V

بايد وجود داشته 
باشد

 ON روشن  

 نبايد وجود داشته 
باشد

OFF خاموش

                          
 عملكرد كمتر از  1 ثانيه طولخواهد كشيد. 

 -IIبدون دستگاه كانسالت   
سوكت كامپيوتر را جا بزنيد.   .1

شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هوا را پياده كنيد.  .2
موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام  نگهداريد.   .3

جريان 12V مستقيم را بين سرسيمهاي 1 و 2 شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور برقرار كنيد.   .4
وجود مكش و زمان تاخير در عملكرد را در شرايط زير كنترل كنيد.   .5

شرايط   مكش 
 بايد وجود 
داشته باشد

هنگاميكه 
جريان برقرار 

باشد
نبايد وجود 
داشته باشد

هنگاميكه 
برقرار نباشد

عملكرد كمتر از 1 ثانيه طول خواهد كشيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

مجموعه جمع كننده )گنيدي( منيفولد هوا را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  12
»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   را اجرا كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

ولتاژ بين 2V تا 0 تغيير مي كند. موتور روشن بوده و در دور آرام كار كند.  خط ارتباط عيب يابي گيربكس 
اتوماتيك 

BR/W 60

 A/T خط ارتباط عيب يابي گيربكس اتوماتيك
نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  1
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

ولتاژ بين سرسيم 60 كامپيوتر و اتصال بدنه را كنترل كنيد.   .2

                  ولتاژ بايد بين  2V-0 تغيير كند

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سيگنال ورودي خط ارتباط عيب يابي گيربكس اتوماتيك A/T را از نظر قطعي واتصالي كنترل كنيد. 
2

»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
سوكت كامپيوتر و سوكت پردازشگر گيربكس اتوماتيك را جدا كنيد.   .2

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 60 كامپيوتر و سرسيم TCM 15 )پردازشگر گيربكس اتوماتيك( را كنترل كنيد. به نقشه   .3
سيم كشي مدارمراجعه كنيد.

         اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار، اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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ايراد متناوب را كنترل كنيد.  3
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد.  

پايان بازرسي                   ⇐                          
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 )PNP( پارك/ خالص )كليد )فشگي

 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند.

مشخصات  شرايط  مورد نظارت 

ON روشن دسته دنده: »P« يا »N« )گيربكس 
اتوماتيك(، خالص )گيربكس معمولي( ON سوئيچ خودرو : روشن  ·

·
P/N POSI SW

OFF خاموش بجز موارد باال
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط مورد رنگ سيم  سرسيم

 0V ًتقريبا

 ON سوئيچ خودرو باز
موقعيت دنده »N« يا»P« )گيربكس 

اتوماتيك( موقعيت دنده خالص 
)گيربكس معمولي(   كليد )فشنگي( موقعيت پارك 

PNP خالص /
G/OR (A/T)d
G/W (M/T) d

44

ولتاژ باطري  سوئيچ خودرو باز ON بدون 
موقعيت هاي دنده در باال

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 
در مدل  گيربكس معمولي 

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟

بلي يا خير 

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                   

كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 
2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

در دستگاه كانسالتII- وضعيت »P/N POSI SW« را در حالت »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.   .2
سيگنال »P/N POSI SW« را در شرايط زير كنترل كنيد.   .3

P/N POSI SW موقعيت دسته 
دنده

ON موقعيت خالص روشن
OFF بجز موقعيت  باال خاموش 

                          
                                    

                                

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                      

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  3

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

ولتاژ بين سرسيم 44 كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.   .2

ولتاژ موقعيت دسته 
دنده

 0V ًتقريبا N موقعيت خالص
 بجز موقعيت  باال ولتاژ  باطري 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار اتصال بدنه كليد )فشنگي( پارك / خالص را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت كليد )فشنگي( موقعيت پارك / خالص (PNP) را جدا كنيد.   .2

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 4 كليد )فشنگي( پارك / خالص و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي   .3
مدارمراجعه كنيد. 

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سيگنال ورودي كليد )فشنگي( پارك / خالص PNP را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  5
سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 44 كامپيوتر و سرسيم 3 كليد )فشنگي( پارك/ خالص را كنترل كنيد.  .2
         اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.  

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي برق كنترل كنيد.   .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كليد )فشنگي( موقعيت پارك / خالص PNP را كنترل كنيد. 
6

به MT   ، »كنترل كليد )فشنگي موقعيت( « مراجعه كنيد.
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

كليد )فشنگي( موقعيت پارك/ خالص (PNP) را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  7
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                           
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در مدل هاي گيربكس اتوماتيك 

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟

بلي يا خير 

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                     

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

در دستگاه كانسالتII- وضعيت »P/N POSI SW« را درحالت »DATA MONITOR« انتخاب كنيد.   .2
سيگنال »P/N POSI SW« را در شرايط زير كنترل كنيد.   .3

 P/N POSI SW  موقعيت دسته دنده
ON روشن »P« يا »N« موقعيت 

OFF بجز موقعيت هاي باال خاموش 
                  

   

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  3

 -IIبدون دستگاه كانسالت   
»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

2.  ولتاژ بين سرسيم 44 كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد. 
 موقعيت دسته دنده ولتاژ

 0V ًتقريبا  »N« يا »P« موقعيت
ولتاژ باطري    بجز موقعيت هاي 

باال 
  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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 مدار اتصال بدنه كليد )فشنگي( موقعيت پارك / خالص را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 
4

»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
سوكت كليد )فشنگي( پارك / خالص را جدا كنيد.   .2

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم  2 كليد )فشنگي( پارك / خالص و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي   .3
مدارمراجعه كنيد. 

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پياده كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F151, F10 سوكت هاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كليد فشنگي پارك/ خالص و اتصال بدنه موتور   ·

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                           

مدار سيگنال ورودي كليد )فشنگي( موقعيت پارك/ خالص را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  6
سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.  .1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 44 كامپيوتر و سرسيم 1 كليد )فشنگي( پارك/ خالص را كنترل كنيد.   .2
            اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  7
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F151, F10 سوكتهاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و كليد )فشنگي( پارك / خالص   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي برق را در دسته سيم ياسوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          
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كليد )فشنگي( موقعيت پارك/ خالص )PNP( را كنترل كنيد. 8
به AT  ، »روش عيب يابي« مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

كليد )فشنگي( موقعيت پارك / خالص (PNP) را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  9
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                           
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 )VIAS( سيستم كنترل مكش متغير هواي ورودي موتور
شرح 

عمل كننده عمل كامپيوتر سيگنال ورودي به كامپيوتر سنسور

 VIASشير برقي كنترل
)مكش متغير(

 VIAS كنترل سيستم
)مكش متغير(

مقدار هواي ورودي به موتور  سنسور مقدار هواي ورودي به موتور 
موقعيت دريچه گاز  سنسور موقعيت دريچه گاز 

موقعيت دور آرام دريچه گاز  كليد بسته بودن دريچه گاز 
سيگنال استارت سوئيچ خودرو

دور موتور )سيگنال موقعيت( سنسور موقعيت ميل لنگ )موقعيت(
دور موتور )سيگنال مرجع( سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(

درجه حرارت مايع خنك كننده موتور  سنسور موقعيت درجه حرارت مايع 
خنك كننده موتور
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

ولتاژ باطري  در دور آرام  
VIAS شير برقي كنترل Y/G 16

0-1.0V  5000RPM در دور بيش از

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي 

كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 1

  -IIبا دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

در دستگاه كانسالتII- وضعيت »VIAS SOL VALVE« را در حالت »ACTIVE TEST« اجرا كنيد.   .2
شير برقي كنترل VIAS را روشن / خاموش »OFF« »ON« كرده و از حركت كردن ميله عمل كننده شير قدرت مطمئن شويد.   .3

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1

با گاز دادن سريع به موتور، دور را به بيش از 5000RPM برسانيد. در اين حال از حركت كردن ميله عمل كننده شير قدرت مطمئن   .2
شويد. 

  

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار تغذيه برق شير برقي كنترل سيستم كنترل مكش متغير هواي ورودي موتور VIAS را كنترل كنيد.  2
موتور را خاموش كنيد.   .1

سوكت شير برقي كنترل VIAS را جدا كنيد.   .2

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيم 1 و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .4

                                             ولتاژ: ولتاژ باطري 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F44, M46 سوكت هاي  ·
 15A فيوز  ·

 VIAS اتصال )ارتباط( دسته سيم بين فيوز و شير برقي كنترل  ·

دسته سيم يا سوكت ها را  تعمير كنيد.  ⇐                                          

مدار سيگنال خروجي شير برقي كنترل سيستم كنترل مكش متغير هواي ورودي موتور VIAS را كنترل كنيد.  4
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 16 كامپيوتر و سرسيم 2 را كنترل كنيد.  .3

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                      

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت ها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                    
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كنترل عملي كلي را دوباره آزمايش كنيد.  5
سوكت هاي جدا شده را دوباره جا بزنيد.   .1
آزمايش شماره 1 را دوباره انجام دهيد.   .2

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  6
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد.  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
شير برقي كنترل VIAS را در مجموعه جمع كننده )گنبدي( منيفولد هوا تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير يا تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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انژكتور
-IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

)اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند
مشخصات شرايط مورد نظارت

2.4-3.2msec دور آرام
موتور : گرم شده باشد.  ·

»OFF« كليد اركانديشن: خاموش  ·
»N« دسته دنده: خالص  ·

بدون وجود بار روي موتور   ·
 ·

INJ PULSE-B2
INJ PULSE-B1

1.9-2.8msec 2000RPM

2.0-3.2msec دور آرام  Ditto B/FUEL SCHDL
1.4-2.6msec 2000RPM
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 سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

ولتاژ باطري  موتور گرم شده و در دور آرام 
روشن باشد. 

انژكتور شماره 1 
انژكتور شماره 5 
انژكتور شماره 2 
انژكتور شماره 6 
انژكتور شماره 3 
انژكتور شماره 4

R/B
L/W
R/W
PU/R
R/Y
R/L

101
102
103
104
105
107

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي

شروع بازرسي  1
سوئيچ را بحالت استارت »START« بچرخانيد.

آيا عمل انفجار در سيلندرها اتفاق مي افتد؟
بلي يا خير 

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                     

كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كنيد.   .1

با دستگاه كانسالت در حالت »ACTIVE TEST« وضعيت »POWER BLANCE« را اجرا كنيد.   .2

از كم شدن لحظه اي دور موتور توسط هريك از مدارات مطمئن شويد.  .3
 -IIبدون دستگاه كانسالت      

موتور را روشن كنيد.   .1
به صداي عملكرد هريك از انژكتورها گوش دهيد.  .2

                 صداي كنترل، كنترل بايد شنيده شود.
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                   

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار تغذيه برق انژكتورها را كنترل كنيد.   3
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت هاي انژكتورهاي خورجين 2 و سوكت هاي F191, F43 ، )خورجين 1( را جدا كنيد.  .2

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيم 1 انژكتور و اتصال بدنه، سرسيم 5 سوكت F-43 و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .4

                                                                     ولتاژ: ولتاژ باطري 

 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  4
موارد زير را كنترل كنيد.  

 F44, M46 سوكتهاي  ·
 F191, F43 سوكتهاي  ·

 h(J/B) M19 سوكت بلوك فيوز  ·
 10A فيوز  ·

دسته سيم بين انژكتور و فيوز از نظر قطعي و اتصالي   ·
دسته سيم بين سوكت F43 و فيوز  ·

دسته سيم و سوكتها را تعمير كنيد.                   ⇐                          

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

841

مدار سيگنال خروجي از انژكتور را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 
5

»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 2 انژكتور و سرسيمهاي 107, 104, 103 كامپيوتر، همچنين بين سرسيمهاي 1, 2, 6   .3
سوكت F191 و سرسيمهاي 102, 105, 101 كامپيوتر را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 

          اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 7 مراجمعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  6
 موارد زير را كنترل كنيد. 

 F191, F43 سوكتهاي  ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سوكت F191 و كامپيوتر   ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و انژكتور   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                  ⇐                          

مدار دسته سيم فرعي را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. )خورجين 1(
7

جمع كننده )گنبدي( منيفولد هوا را كنترل كنيد.   .1
سوكتهاي انژكتورها را جدا كنيد. )خورجين 1(  .2

اتصال )ارتباط( دسته سيم را در بين سرسيمهاي زير را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.  .3

 F192, انژكتور
F193, F194

F191 سوكت

1   
2   1 ,2 ,6  

  
                  اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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8 انژكتور را كنترل كنيد. 
سوكت انژكتور را جدا كنيد.   .1

مقاومت بين سرسيمها را بنحو نشانداده شده در زير كنترل كنيد.   .2

13.5-17.5 Ω                                  20ºC )68ºF(g در 

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
انژكتور را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  9
به »عيب يابي براي عيوب متناوب«، EC    مراجعه كنيد. 

⇐                  پايان بازرسي                           
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سيگنال استارت
 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات  شرايط مورد نظارت 

OFF خاموش ←  ON روشن ←  OFF خاموش ←استارت   ON سوئيچ خودرو: روشن  ·
 ON روشن ←  START

START SIGNAL
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط )هشدار(:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

 0V ًتقريبا  »ON« سوئيچ خودرو روشن
سيگنال استارت  BR/W 42

9-12V سيگنال استارت 

نقشه سيم كشي مدار

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

845

روش عيب يابي 

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟

بلي يا خير 

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       
به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                     

كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

با دستگاه كانسالتII- وضعيت »START SIGNAL« را در حالت »DATA MONITOR« كنترل كنيد.   .2

سيگنال استارت شرايط
OFF سوئيچ خودرو روشن  خاموش  

»ON«
ON سوئيچ خودرو »استارت«   روشن 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 3

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
ولتاژ بين سرسيم 42 كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد. 

شرايط ولتاژ
ولتاژ باطري  سوئيچ خودرو استارت 

»START«
0V ًتقريبا  موقعيت هاي ديگر 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيستم استارت را كنترل كنيد. 4
سوئيچ را ببنديد. »OFF« سپس آنرا بحالت استارت START بچرخانيد. 

آيا موتور استارت عمل مي كند؟
بلي يا خير 

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

به SC   »سيستم استارت« مراجعه كنيد. ⇐ خير                                     

فيوز را كنترل كنيد.  5
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

فيوز 10A را جدا كنيد.   .2
سالم بودن فيوز 10A را كنترل كنيد.   .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
فيوز 10A را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار سيگنال ورودي سيگنال  استارت را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  6
سوكت  كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

سوكت سوئيچ خودرو را جدا كنيد.   .2
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 42 كامپيوتر و بلوك فيوز همچنين سوئيچ خودرو و بلوك فيوز را كنترل كنيد. به نقشه سيم   .3

كشي مدارمراجعه كنيد.
        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  7
 موارد زير را كنترل كنيد. 

 F44, M46 سوكتهاي  ·
  (J/B) بلوك فيوز E83, M17 سوكتهاي  ·

دسته سيم بين سوئيچ خودرو و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي    ·
دسته سيم بين كامپيوتر و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                  ⇐                          

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  8
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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پمپ بنزين

-IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

مشخصات شرايط مورد نظارت 

ON روشن

 ON پس از باز كردن سوئيچ ·
 h ).1 ثانيه كار مي كند(

· موتور كار كرده و مي چرخد. FUEL PUMP RLY

OFF خاموش · بجز موارد نشانداده در باال 
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

 0-1.5V 
  ON 1  ثانيه پس از باز كردن سوئيچ

رله پمپ بنزين 
B/P
B/P

1* 24
موتور روشن 28 *2

(11-14V) ولتاژ باطري ON بيش از 1 ثانيه پس از باز كردن سوئيچ
*1: مدل بدون سيستم ضد سرقت

*2: مدل مجهز به  سيستم ضد سرقت 

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  1
»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1

بوسيله دو انگشت،  شلنگ تغذيه بنزين را فشار دهيد.   .2

 حركت ضرباني )پالسي( فشار بنزين براي مدت 1 ثانيه پس از باز شدن سوئيچ خودرو »ON« بايد در شلنگ تغذيه  احساس شود.  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار تغذيه برق رله پمپ بنزين را كنترل كنيد.  2
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

رله پمپ بنزين را جدا كنيد.   .2

»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .3
ولتاژ بين سرسيمهاي 5,1 و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر كنترل كنيد.   .4

                                                  ولتاژ: ولتاژ باطري 

  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 (J/B) بلوك فيوز B5 سوكت  ·
 10A فيوز  ·
 15A فيوز  ·

دسته سيم بين فيوز و رله پمپ بنزين از نظر قطعي يا اتصالي   ·

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار اتصال بدنه و تغذيه برق پمپ بنزين را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  4
»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكت واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين را جدا كنيد.   .2

اتصال )ارتباط( بين سرسيم 3 پمپ بنزين و اتصال بدنه، سپس سرسيم 1 پمپ بنزين و سرسيم 3 رله پمپ بنزين را كنترل كنيد.   .3
        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد. 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.     .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6  مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 

دسته سيم بين رله پمپ بنزين و پمپ بنزين از نظر قطعي و اتصالي   ·
دسته سيم بين پمپ بنزين و اتصال بدنه   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم و سوكت ها تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار سيگنال خروجي رله پمپ بنزين را كنترل كنيد.   6
سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 28 )مدل مجهز به سيستم ضد سرقت( يا 24 )مدل بدون سيستم ضد سرقت( و سرسيم 2   .2
رله پمپ بنزين را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 

        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.     .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 7 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  7
موارد زير را كنترل كنيد. 

سوكت هاي B3, M6 )مدل فرمان چپ(  ·
)BOSS مدل فرمان راست بدون سيستم صوتي هشدار( B4, M3 سوكت هاي  ·

)BOSS مدل فرمان راست با سيستم صوتي هشدار( B74, M204 سوكت هاي  ·
 M81, F49 سوكت هاي  ·

دسته سيم بين كامپيوتر و رله پمپ بنزين نظر قطعي و اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي برق را در دسته سيم و سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                           

 رله پمپ بنزين را كنترل كنيد. 
8

  -IIبا دستگاه كانسالت    
سوكت هاي رله پمپ بنزين، واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين و كامپيوتر را جا بزنيد.   .1

»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .2
با دستگاه كانسالت2 در حالت »ACTIVE TEST« رله پمپ بنزين را روشن ON و خاموش OFF كرده صداي كاركردن را كنترل   .3

كنيد. 

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
اتصال )ارتباط( بين سرسيم 3 و 5 را در شرايط زير كنترل كنيد. 

شرايط اتصال )ارتباط(
بلي  12V هنگاميكه جريان

مستقيم بين سرسيم 1 و 
2 برقرار شده باشد

خير هنگاميكه برقرار نباشد  
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

رله پمپ بنزين را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

 

#
#
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پمپ بنزين را كنترل كنيد.  9
سوكت واحد كنترل سطح بنزين و پمپ بنزين را جدا كنيد.   .1

مقاومت بين سرسيمهاي 1 و 3 واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين را كنترل كنيد.   .2

   
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 10 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

پمپ بنزين را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.   10
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« ،   EC مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي

-IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند

مشخصات شرايط مورد نظارت 

دور آرام  دور آرام  موتور: در حال حركت  ·
در حال حركتدسته موتور   2000RPM
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

0-1.0V   موتور روشن در دور آرام
دسته موتور تحت كنترل 1 W 49

ولتاژ باطري 2000RPM موتور روشن در دور

ولتاژ باطري  موتور روشن در دور آرام 
دسته موتور تحت كنترل 2 W/R 50

0-1.0V  2000RPM موتور روشن در دور

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي

كنترل كلي عملي را انجام دهيد.  1

 -IIبا دستگاه كانسالت     
بعد از گرم كردن موتور آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.   .1

در حاليكه پدال ترمز را فشار مي دهيد و ترمز دستي را مي كشيد، دسته دنده را در محدوده »D« قرار دهيد.   .2
با دستگاه كانسالتII- آزمايش »ENGINE MOUNTING« را در حالت »ACTIVE TEST« اجرا كرده و تغيير لرزش اطاق بر   .3

مبناي تغيير وضعيت دسته دنده را كنترل كنيد. )در حالت درجا(

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
بعد از گرم كردن موتور آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.   .1

در حاليكه پدال ترمز را فشار مي دهيد و ترمز دستي را مي كشيد دسته دنده را در محدوده »D« قرار دهيد.   .2
هنگاميكه دور موتور بيش از 1000RPM است سوكت دسته موتور )عقب يا جلو( تحت كنترل سيستم الكترونيكي را جدا كنيد.   .3

در هنگام بازگشت به دور آرام، زياد شدن لرزش اطاق در مقايسه با موارد 2 و 3 در باال را كنترل كنيد. )در حالت درجا(  .4
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار تغذيه برق دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را كنترل كنيد.  2
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

سوكتهاي دسته موتورهاي تحت كنترل سيستم الكترونيكي عقب و جلو را پياده كنيد.   .2
ولتاژ بين سرسيم 3 دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر اندازه گيري   .3

كنيد. 

                                                            ولتاژ: ولتاژ باطري 

   
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پياده كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 E15, F18 سوكتهاي  ·
 15A فيوز  ·

دسته سيم بين دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي و باطري از نظر قطعي و اتصالي   ·

دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.                   ⇐                           

مدار سيگنال خروجي دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  4
سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 49 كامپيوتر و سرسيم 1 دسته موتور تحت كنترل سيم الكترونيكي سرسيم 50 كامپيوتر و   .2
سرسيم 2 دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 

        اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

قطعي مدار، اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را كنترل كنيد.  5
دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را بطور ظاهري كنترل كنيد. 

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

دسته موتور عقب يا جلو را بصورت مجموعه تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  6

به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC-562 مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐   
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كليد )فشنگي( فشار روغن هيدروليك فرمان 

-IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

مشخصات  شرايط  مورد نظارت 

OFF خاموش
هنگاميكه غربيلك فرمان در وضعيت 

وسط )رو به جلو( موتور: پس ازگرم شدن در   ·
دور قرار داشته باشد. 

 ·
PW/ST SIGNAL

ON روشن
هنگاميكه غربيلك فرمان كاماًل 

گردانيده شده باشد.
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. . 
احتياط:

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

0-1.0V موتور روشن در حاليكه غربيلك 
فرمان كاماًل گردانيده شده باشد.  كليد )فشنگي( فشار روغن 

هيدروليك فرمان 
G 47

ولتاژ باطري موتور روشن بدون گرداندن فرمان 

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي

شروع بازرسي  1
آيا دستگاه كانسالتII- در دسترس قرار دارد؟ 

   بلي يا خير

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                    

كنترل عملي كلي را انجام دهيد. 
2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
موتور را روشن كنيد.  .1

با دستگاه كانسالتII- در حالت »DATA MONITOR«، وضعيت »PW/ST SIGNAL« را در شرايط زير كنترل كنيد.   .2
 PW/ST SIGNAL شرايط

هنگاميكه غربيلك  OFF خاموش
فرمان در موقعيت وسط 

)خنثي( باشد.
هنگاميكه غربيلك    ON روشن 

گردانيده شده باشد.   
 

 

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل عملي كلي را انجام دهيد.  3

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
موتور را روشن كنيد.  .1

ولتاژ بين سرسيم 47 كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.   .2
ولتاژ  شرايط

 5V ًتقريبا هنگاميكه غربيلك فرمان در موقعيت 
وسط )خنثي( باشد.

 0V ًتقريبا هنگاميكه غربيلك گردانيده شده باشد.   
 

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 4 مراجعه كنيد ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار اتصال بدنه كليد )فشنگي( فشار هيدروليك فرمان را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.
4

»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
سوكت اتصال بدنه كليد )فشنگي( هيدروليك فرمان را جدا كنيد.  .2

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 1 كليد )فشنگي( هيدروليك فرمان و اتصال بدنه را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي   .3
مدارمراجعه كنيد.

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 

سوكتهاي E8, F17 )فرمان سمت راست(   ·
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كليد )فشنگي( فشار هيدروليك فرمان و اتصال بدنه   ·

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار سيگنال ورودي كليد )فشنگي( فشار هيدروليك فرمان را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 6
سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 47 كامپيوتر و سرسيم 2 كليد )فشنگي( فشار روغن هيدروليك فرمان را كنترل كنيد. به   .2
نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصال به برق كنترل كنيد.   .3

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش است                    

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد. 7
موارد زير را كنترل كنيد. 

سوكتهاي E8, F17 )فرمان سمت راست(  ·
قطعي مدار يا اتصالي بين كامپيوتر و كليد )فشنگي( فشار هيدروليك فرمان   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

كليد )فشنگي( فشار روغن هيدروليك فرمان را كنترل كنيد.  8
سوكت كليد )فشنگي( فشار روغن هيدروليك فرمان را جدا كرده، سپس موتور را روشن كنيد.   .1

اتصال )ارتباط( بين سرسيمهاي 1 و 2 كليد )فشنگي( فشار روغن هيدروليك فرمان را در شرايط زير كنترل كنيد.   .2
 

شرايط اتصال )ارتباط(
بلي هنگاميكه غربيلك 

فرمان بطور كامل 
گردانيده شده 

باشد. 
خير  هنگاميكه غربيلك 

فرمان گردانيده 
نشده باشد.

  

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

كليد )فشنگي( فشار روغن هيدروليك فرمان را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  9
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                  ⇐                           
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سنسور فشار گاز خنك كننده 
شرح 

سنسور فشار گاز خنك كننده در منبع گاز مايع سيستم اركانديشن 
نصب شده است. سنسور براي تغيير نمايش فشار گاز مايع به نمايش 
سيگنال  مي برد.  بهره  الكترواستاتيكي  فشار  مقدار  مبدل  از  ولتاژي، 
فن  كامپيوتر سيستم  آن  برحسب  و  ارسال شده  كامپيوتر  به  ولتاژي 

خنك كننده را كنترل مي كند.
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سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه گيري مي شوند. 
احتياط

در هنگام اندازه گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به 
ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 

اطالعات )ولتاژ مستقيم( شرايط موارد رنگ سيم  سرسيم

 0V هنگاميكه موتور گرم بوده و در دور آرام قرار 
داشته باشد.  اتصال بدنه سنسور B 58

1.0-4.0V هنگاميكه موتور روشن و گرم بوده و كليد 
اركانديشن و فن دمنده روشن باشد.  سنسور فشار گاز خنك كننده W 81

5V ًتقريبا هنگاميكه سوئيچ خودرو باز »ON« باشد. منبع تغذيه برق سنسور R 111

نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي

كنترل عملي كلي فشار گاز خنك كننده را انجام دهيد. 
1

موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   .1
كليد اركانديشن و كليد فن دمنده را روشن »ON« كنيد.   .2

ولتاژ بين سرسيم 81 كامپيوتر و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالت II- يا ولتمتر اندازه گيري كنيد.   .3

 1.0-4.0V  :ولتاژ                                                                         

 
   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار تغذيه برق سنسور فشار گاز خنك كننده را كنترل كنيد. 
2

كليد اركانديشن و كليد فن دمنده را خاموش »OFF« كنيد.   .1
موتور را خاموش كنيد.   .2

سوكت سنسور فشار گاز خنك كننده را جدا كنيد.   .3

»ON«.سوئيچ خودرو را باز كنيد  .4
ولتاژ بين سرسيم 1 سنسور فشار گازخنك كننده و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالتII- يا ولتمتر اندازه گيري كنيد.   .5

 5V ولتاژ : تقريبًا                                             

 
   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  3
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F18, E15 سوكت هاي  ·
دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور فشار گاز خنك كننده از نظر قطعي يا اتصالي   ·

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.                  ⇐                          

مدار اتصال بدنه سنسور فشار گاز خنك كننده را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 
4

»OFF«.سوئيچ خودرو را ببنديد   1
اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 3 سنسور فشار گاز خنك كننده و اتصال موتور بدنه را كنترل كنيد. .   2

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصال به برق كنترل كنيد.    3

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 
 F17, E8 سوكتهاي  ·

دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور فشار گاز خنك كننده از نظر قطعي يا اتصالي   ·
دسته سيم بين پردازشگر گيربكس اتوماتيك TCM و سنسور فشار گاز خنك كننده از نظر قطعي يا اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار سيگنال ورودي سنسور فشار گاز خنك كننده را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  6
سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.    1

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 81 كامپيوتر و سرسيم 2 سنسور فشار گاز خنك كننده را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي    2
مدارمراجعه كنيد.

       اتصال )ارتباط( بايد وجود داشته باشد.
همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصال به برق كنترل كنيد.    3

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  7
موارد زير را كنترل كنيد. 

 F17, E8 سوكت هاي  ·
دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور فشار گاز خنك كننده از نظر قطعي يا اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

سنسور فشار گاز خنك كننده را كنترل كنيد.  8
به HA   »سنسور فشار گاز خنك كننده« مراجعه كنيد.  

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

سنسور فشار گاز خنك كننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

ايراد متناوب را كنترل كنيد.
9

به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب« ، EC   مراجعه كنيد.

پايان بازرسي                   ⇐                          
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سيگنال بار الكتريكي 
نقشه سيم كشي مدار
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روش عيب يابي

كنترل عملي كلي مدار سيگنال بار الكتريكي را انجام دهيد. 
1

»ON« .سوئيچ خودرو را باز كنيد  .1
ولتاژ بين سرسيم 52 كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.   .2

شرايط ولتاژ
 ولتاژ 
باطري

كليد گرم 
كن عقب 
روشن 
»ON«

0V كليد گرم 
كن عقب 
خاموش
OFF

     رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

 -II.كنترل عملي كلي سيگنال بار الكتريكي را انجام دهيد 2
ولتاژ بين سرسيم 52 كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.

 
 

شرايط ولتاژ
 ولتاژ 
باطري

كليد گرم 
كن عقب 
روشن 
»ON«

0V كليد گرم 
كن عقب 
خاموش
OFF

 

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

پايان بازرسي  ⇐ رضايت بخش است                    

به 7 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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عملكرد گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد.  3
موتور را روشن كنيد.   .1

»ON« .گرم كن شيشه عقب را روشن كنيد  .2
شيشه عقب را كنترل كنيد. آيا شيشه عقب گرم شده است؟  .3

   بلي يا خير

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

به EL   ، »گرم كن شيشه عقب« مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                     

مدار سيگنال ورودي گرم كن شيشه عقب را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
موتور را خاموش كنيد.   .1

سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
رله گرم كن شيشه عقب را جدا كنيد.   .3

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 52 كامپيوتر و سرسيم 5 رله گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد.   .4
)اتصال )ارتباط  وضعيت

بايد وجود داشته باشد 1

2 نبايد وجود داشته باشد
 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .5
   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  5
موارد زير را كنترل كنيد. 

 B72, M203 يا B1, M5 سوكتهاي  ·
 F44, M46 سوكتهاي  ·
 M199 يا M184 ديود  ·

دسته سيم بين كامپيوتر و رله گرم كن شيشه عقب  ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          
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ايراد متناوب را كنترل كنيد.  6
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          

عملكرد چراغ جلو را كنترل كنيد.  7
»ON«.موتور را روشن كنيد  .1

»ON« .چراغ جلو را بحالت اول و نور باال روشن كنيد  .2
روشن بودن چراغهاي جلو را كنترل كنيد.  .3

   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 8 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش است )مدل هاي مجهز به چراغهاي معمولي(         

به 10 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است )مدل هاي مجهز به چراغهاي زنون(            

به EL   ، »چراغ جلو – نوع معمولي« يا EL  ، »چراغ جلو – نوع 
زنون« مراجعه كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                                                      

مدار سيگنال ورودي چراغ جلو را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  8
موتور را خاموش كنيد.   .1

سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
سوكت رله كاهنده )مدل بدون روشنائي اتوماتيك ( را جدا كنيد.   .3

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 52 كامپيوتر و سرسيم 5 رله چراغ جلو سمت راست يا سرسيم 5 رله كاهنده )مدل فرمان   .4
چپ( را در شرايط زيركنترل كنيد. 

وضعيت اتصال )ارتباط(
1 بايد وجود داشته باشد

2  نبايد وجود داشته باشد
 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    5
   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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قطعه معيوب را پيدا كنيد.  9
موارد زير را كنترل كنيد. 

 M15, E81 سوكتهاي  ·
 F44, M46 سوكتهاي  ·

 E146 يا E79 ديود  ·
دسته سيم بين كامپيوتر و رله چراغ جلو سمت راست يا رله كاهنده نور از نظر قطعي و اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

مدار سيگنال ورودي چراغ جلو را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  10
موتور را خاموش كنيد.   .1

سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.   .2
سوكت رله چراغ جلو سمت راست )مدل فرمان چپ( را جدا كنيد.   .3

اتصال )ارتباط( دسته سيم بين سرسيم 52 كامپيوتر و سرسيم 5 رله چراغ جلو سمت راست )مدل بدون روشنائي اتوماتيك( يا   .4
سرسيم 5 رله چراغ جلو سمت چپ را در شرايط زيركنترل كنيد. 

 وضعيت اتصال )ارتباط(
1 بايد وجود داشته باشد

نبايد وجود داشته باشد 2
 

همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    5
   رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 11 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

قطعه معيوب را پيدا كنيد.  11
موارد زير را كنترل كنيد. 

M15, E81 سوكتهاي  ·
 F44, M46 سوكتهاي  ·

 E146 يا E79 ديود  ·
دسته سيم بين كامپيوتر و رله چراغ جلو سمت راست يا رله چراغ جلو سمت چپ از نظر قطعي و اتصالي   ·

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير كنيد.                   ⇐                          

ايراد متناوب را كنترل كنيد.  12
به »عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«، EC   مراجعه كنيد. 

پايان بازرسي                   ⇐                          
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)SDS( اطالعات سرويس و مشخصات
رگالتور )فشارشكن( فشار بنزين

Kpa (bar, kg/cm 2 , psi) j فشار بنزين در دور آرام 

تقريباً (2.35, 2.4, 34)235 شلنگ مكش وصل شده باشد.

تقريباً (2.94, 3.0, 43)294 شلنگ مكش جدا شده باشد. 

دور آرام و زمان )تايم( جرقه
      گيربكس معمولي

M/T:      625 ± 50 rpm )VQ30DE( h 
         گيربكس اتوماتيك

)»N« يا »p« در موقعيت(  A/T:   700 ± 50 rpm 

بدون فشار  بار روي موتور*2 
)»N« يا »P« در موقعيت(

دور آرام هدف *1

825rpm  يا بيشتر »N« يا »P« در موقعيت ON اركانديشن : روشن

)قبل از نقطه مرگ باال( 
(VQ30DE)
15º ± 5º 

»N« يا »P« در موقعيت زمان تايم جرقه *1

0.15-0.85V   سنسور موقعيت دور آرام دريچه گاز
*1: سوكت سنسور موقعيت دريچه گاز وصل شده باشد. 

*2: تحت شرايط زير 
 OFF كليد اركانديشن : خاموش  ·

بار الكتريكي: خاموش OFF )چراغ ها، فن بخاري و گرم كن شيشه عقب(  ·
غربيلك فرمان: در حالت مستقيم رو به جلو نگهداشته شود.   ·

سنسور مقدار هواي ورودي به موتور

v(11 – 14)V i ولتاژ باطري ولتاژ منبع تغذيه 

I *1.2-1.8V ولتاژ خروجي در دور آرام 

6.0g.m/sec-2.0 در دور آرام * 
* 2500rpm 20.0-7.0 در دورg.m/sec

)-IIمقدار هواي ورودي به موتور )با استفاده از دستگاه كانسالت

* : موتور تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم شده و بدون وجود بار روي موتور كار كند. 

سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور

KΩ i مقاومت
درجه حرارت
ºC (ºF)i 

2.1 – 2.9 20(68)
0.69 – 1.00 50(122)

0.236 – 0.260 90(194) 
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 EGR سنسور گاز بازيافتي اگزوز

( MΩI) مقاومت (V) ولتاژ EGR ºC(ºF)I درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز
0.68-1.11 4.61 20(68 )
0.09-0.12 2.53 50(122) 

0.017-0.024 0.87 100(212)

گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 1 )جلو(
2.3-4.3 Ω ]25ºC (77ºF)g] مقاومت در

پمپ بنزين
0.2-5.0 Ω  ]25ºC (77ºF) g] مقاومت در 

شير برقي – شير كمكي كنترل هواي دور آرام
22 Ω تقريباً ]20ºC (77ºF) g] مقاومت در

انژكتور
14-15 Ω ]20ºC (68ºF) g] مقاومت در

مقاومت
2.2KΩ تقريباً ]25ºC (77ºF) g] مقاومت در

سنسور موقعيت دريچه گاز

ولتاژ 
)در درجه حرارت معمول كاركرد،

)»ON« موتور خاموش، سوئيچ خودرو باز
باز كننده گاز آزاد

وضعيت دريچه گاز 

0.15-0.85V (a) كاماًل بسته
a و b بين نسبتاً باز

3.5-4.7V (b) كاماًل باز

مقدار بار محاسبه شده

) -IIمقدار بار محاسبه شده % )با استفاده از دستگاه كانسالت

14.0-33.0 در دور آرام 

12.0-25.0 2500rpm در
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سنسور درجه حرارت هواي ورودي به موتور

KΩK مقاومت
درجه حرارت

Cº(ºF)I 
2.1 – 2.9 20(68) 

0.27 – 0.38 80(176) 

گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 2 )عقب(
2.3-4.3 Ω ]25ºC (77ºF)s] مقاومت در

سنسور موقعيت ميل لنگ )مرجع(
470-570 Ω ]20ºC (68ºF) s] مقاومت در

 سنسور درجه حرارت باك بنزين

KΩK مقاومت
ºC درجه حرارت

 (ºF) 

2.3 – 2.7 20(68) 

0.79 – 0.90 50(122) 

سنسور موقعيت ميل سوپاپ )فاز(
1,440-7,760 Ω ساخت هيتاچي  ]20ºC (68ºF) s] مقاومت در

2,090-2,550 Ω ساخت ميتسوبيشي 
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