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روش عيب يابي

علل احتمالي عالئم عيب 
كليد چراغ را كنترل كنيد.   .1

2.  مدار اتصال بدنه كليد چراغ را كنترل كنيد. 
كليد چراغ   .1

)با  چراغ  كليد  بدنه  اتصال  مدار    .2
روشنائي اتوماتيك(

روشن  جلو  چراغهاي  از  هيچيك 
نمي شود

فيوز  و  فيوز  جعبه  در  واقع   68 )شماره   15A فيوز   .1
باطري  مثبت  ولتاژ  بودن  موجود  كنيد.  كنترل  را  رابط( 
روشنائي  )با  چپ  سمت  چراغ  رله   3 و   1 سرسيمهاي  در 
روشنائي  )بدون  چراغ  كليد   8 سرسيم  در  يا  اتوماتيك( 

اتوماتيك( را كنترل كنيد.  
رله چراغ سمت چپ را كنترل كنيد.  .2

و چراغ سمت  رله چراغ سمت چپ  بين  3.  دسته سيم 
چپ را كنترل كنيد. 

4.  كليد چراغ را كنترل كنيد. 

 15A فيوز  .1
روشنائي  )با  چراغ سمت چپ  رله    .2

اتوماتيك(
)با  چپ  سمت  چراغ  رله  مدار    .3

روشنائي اتوماتيك(
4.  كليد چراغ 

چراغ جلوي سمت چپ )نور پائين 
چراغ  اما  نمي شود  روشن  باال(  و 
و  پائين  )نور  راست  سمت  جلوي 

باال( روشن مي شود

فيوز  و  فيوز  جعبه  در  واقع   69 )شماره   15A فيوز   .1
باطري  مثبت  ولتاژ  بودن  موجود  كنيد.  راكنترل  رابط( 
روشنائي  )با  راست  جلو  چراغ  رله   3 و   1 سرسيمهاي  در 
روشنائي  )بدون  چراغ  كليد   5 سرسيم  در  يا  اتوماتيك( 

اتوماتيك( را كنترل كنيد. 
2.  رله چراغ سمت راست را كنترل كنيد. 

3.  دسته سيم بين رله چراغ سمت راست و چراغ سمت 
راست را كنترل كنيد. 

4.  كليد چراغ را كنترل كنيد. 

 15A فيوز  .1
2.  رله چراغ سمت راست )با روشنائي 

اتوماتيك (
راست)با  سمت  چراغ  رله  مدار    .3

روشنائي اتوماتيك(
4.  كليد چراغ 

)نور  راست  سمت  جلوي  چراغ 
اما  نمي شود  روشن  باال(  و  پائين 
چراغ جلوي چپ )نور پائين و باال( 

روشن مي شود

المپ را كنترل كنيد.  .1
2.  دسته سيم بين كليد چراغ و چراغ جلوي چپ را از نظر 

قطعي در مدار كنترل كنيد. 
3.  كليد چراغ را كنترل كنيد. 

المپ  .1
در  باال  نورهاي  مدار  در  قطعي    .2

چراغ جلوي چپ 
3.  كليد چراغ 

نور باالي چراغ جلوي چپ روشن 
نمي شود. اما نور پائين چراغ جلوي 

چپ روشن مي شود.

المپ را كنترل كنيد.   .1
2.  دسته سيم بين كليد چراغ و چراغ جلوي چپ را از نظر 

قطعي كنترل كنيد. 
3.  كليد چراغ را كنترل كنيد. 

المپ  .1
در  پائين  نورهاي  مدار  در  قطعي    .2

چراغ جلوي چپ
3.  كليد چراغ 

نور پائين چراغ جلوي چپ روشن 
نمي شود. اما نور باالي چراغ جلوي 

چپ روشن مي شود. 

المپ را كنترل كنيد.   .1
2.  دسته سيم بين كليد چراغ و چراغ جلوي راست را از 

نظر قطعي كنترل كنيد. 
3.  كليد چراغ را كنترل كنيد. 

المپ   .1
باال در چراغ  2.  قطعي در مدار نورهاي 

جلوي راست
3.  كليد چراغ 

باالي چراغ جلو راست روشن  نور 
نمي شود. اما نور پائين چراغ جلوي 

راست روشن مي شود.

المپ را كنترل كنيد.   .1
2.  دسته سيم بين كليد چراغ و چراغ جلوي راست را از 

نظر قطعي كنترل كنيد. 
3.  كليد چراغ را كنترل كنيد. 

المپ   .1
2.  قطعي در مدار نورهاي پائين 

3.  كليد چراغ

راست  جلوي  چراغ  پائين  نور 
روشن نمي شود. 

راست  جلوي  چراغ  باالي  نور  اما 
روشن مي شود

المپ صفحه نمايشگر را كنترل كنيد.   .1
2.  دسته سيم بين چراغ نمايشگر نور باال و اتصال بدنه را 

كنترل كنيد. 
3.  دسته سيم بين رله چراغ جلوي سمت چپ )با روشنائي 
اتوماتيك( يا كليد چراغ )بدون روشنائي اتوماتيك( و صفحه 

نمايشگر را از نظر قطعي كنترل كنيد. 

المپ  .1
2.  مدار اتصال بدنه 

3.  قطعي در مدار نور باال

چراغ نمايشگر نور باال كار نمي كند. 
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روش عيب يابي

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي عالئم عيب
فيوز 10A را كنترل كنيد. )شماره 60 واقع در بلوك   .1
 3 و   1 باطري در سرسيم  ولتاژ  رابط( وجود  فيوز  و  فيوز 
رله چراغ هاي عقب )با كنترل روشنائي اتوماتيك چراغ( يا 
سرسيم 11 كليد چراغ )بدون كنترل روشنائي اتوماتيكي 

چراغ( را كنترل كنيد.
2.  رله چراغ هاي عقب را كنترل كنيد. 

3.  دسته سيم بين سرسيم 11 كليد چراغ و سرسيم 2 
رله چراغ هاي عقب را كنترل كنيد. دسته بين سرسيم 5 

رله چراغ عقب و بلوك فيوز را كنترل كنيد. 
4.  كليد چراغ را كنترل كنيد. 

5.  دسته سيم بين سرسيم 12 كليد چراغ و بلوك فيوز 
كنيد.  كنترل  را  چراغ(  اتوماتيك  روشنائي  كنترل  )بدون 
)با  بدنه  اتصال  و  چراغ  كليد   5 سرسيم  بين  سيم  دسته 

كنترل روشنائي اتوماتيك چراغ ( را كنترل كنيد.  

 10A فيوز  .1
كنترل  )با  عقب  چراغ هاي  رله    .2

روشنايي اتوماتيك چراغها(
3.  مدار رله چراغ هاي عقب )با كنترل 

روشنايي اتوماتيك چراغها(
4.  كليد چراغ

5.  مدار كليد چراغ

پاركينگ  چراغهاي  از  هيچيك 
كار  عقب  و  نمره  كناري،  عالمت 

نمي كنند. اما چراغ جلو كار مي كند
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روش عيب يابي

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي  عالئم عيب 
كليد چراغ فالشر را كنترل كنيد.   .1

2.  به قسمت كنترل واحد مجموعه فالشر مراجعه كنيد.
3.  سيم كشي متصل شده به واحد مجموعه فالشر را از 

نظر قطعي كنترل كنيد. 

1.كليد چراغ فالشر
2. واحد مجموعه فالشر

3. قطعي در سيم كشي مدار واحد مجموعه 
فالشر

كار  فالشرها  و  راهنما  چراغ هاي 
نمي كنند

در  واقع   26 شماره   ] كنيد.  كنترل  را   10A فيوز   .1
بلوك فيوز .[(J/B) سوئيچ خودرو را باز كرده و وجود ولتاژ 

باطري را در سرسيم 2 كليد چراغ فالشر كنترل كنيد.
2.  كليد فالشر را كنترل كنيد. 

3.  كليد دسته راهنما را كنترل كنيد. 
4.  سيم كشي بين سرسيم 3 واحد مجموعه فالشر و 
سرسيم 1 كليد دسته راهنما را از نظر قطعي كنترل كنيد. 

)مدل فرمان چپ و فرمان راست بدون چراغ هاي جانبي(
5.  سيم كشي بين سرسيم 7 يا 9 واحد كنترل چراغ 
را  راهنما  دسته  كليد   2 يا   3 سرسيم  و  جانبي  هاي 

كنترل كنيد.)مدل فرمان راست با چراغ هاي جانبي(.
6.  واحد كنترل چراغ هاي جانبي را تعويض كنيد. 

 10A 1.فيوز
2. كليد چراغ فالشر

3. كليد دسته راهنما
دسته  كليد  مدار  سيم كشي  در  قطعي   .4

راهنما
)مدل  جانبي  چراغ هاي  كنترل  واحد   .5

فرمان راست با چراغ هاي جانبي(

اما  نمي كند.  كار  راهنما  چراغ هاي 
چراغهاي فالشر كار مي كنند

 (J/B)]. 15 [ شماره 5 واقع در بلوك فيوزA فيوز  .1
از نظر وجود ولتاژ مثبت باطري در سرسيم 3 كليد چراغ 

فالشر كنترل كنيد. 
2.  كليد چراغ فالشر را كنترل كنيد. 

3.  سيم بين سرسيم 3 واحد مجموعه فالشر و سرسيم4   
كليد چراغ فالشر را از نظرقطعي  كنترل  كنيد. 

15A .1 فيوز
2.  كليد چراغ فالشر

3.  قطعي در سيم كشي مدار كليد فالشر

چراغ  اما  نمي كند،  كار  فالشر  چراغ 
راهنما كار مي كند. 

المپ را كنترل كنيد.   .1
2.  اتصال بدنه هاي E22, E11 و E53 را كنترل كنيد. 

1. المپ
E53 و E22, E11 2.  اتصال بدنه هاي

و  چپ  سمت  راهنماي  چراغ هاي 
راست جلو كار نمي كنند.

المپ را كنترل كنيد.   .1
2.  اتصال بدنه هاي T6 و T8 را كنترل كنيد. 

1. المپ
T8 و T6 2.  اتصال بدنه هاي

و  چپ  سمت  راهنماي  چراغ هاي 
سمت راست عقب كار نمي كنند.

1.   اتصال بدنه هاي M25, M9 و M87 را كنترل كنيد.  1.   اتصال بدنه چراغ  هاي نمايشگر راهنما در صفحه 
نمايشگر كار نمي كنند. 

1.   المپ صفحه نمايشگر را كنترل كنيد.  1.   المپ راهنماي سمت چپ  نمايشگر  چراغ 
نمايشگر  صفحه  در  راست  سمت  يا 

كار نمي كند. 
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II – روش بازرسي با دستگاه كانسالت
»OFF« .سوئيچ خودرو را ببنديد  .1

اطالعات وصل  ارتباط  به سوكت  را   »II  – 2.  دستگاه »كانسالت 
كنيد.

 
»ON« .3.  سوئيچ خودرو را باز كنيد

4.  »استارت START« را )لمس( فشار دهيد. 

SMART ENTRANCE«  .5« را )لمس كنيد( فشار دهيد. 

روش عيب يابي

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي  عالئم عيب 
كليد چراغ فالشر را كنترل كنيد.   .1

2.  به قسمت كنترل واحد مجموعه فالشر مراجعه كنيد.
3.  سيم كشي متصل شده به واحد مجموعه فالشر را از 

نظر قطعي كنترل كنيد. 

1.كليد چراغ فالشر
2. واحد مجموعه فالشر

3. قطعي در سيم كشي مدار واحد مجموعه 
فالشر

كار  فالشرها  و  راهنما  چراغ هاي 
نمي كنند

در  واقع   26 شماره   ] كنيد.  كنترل  را   10A فيوز   .1
بلوك فيوز .[(J/B) سوئيچ خودرو را باز كرده و وجود ولتاژ 

باطري را در سرسيم 2 كليد چراغ فالشر كنترل كنيد.
2.  كليد فالشر را كنترل كنيد. 

3.  كليد دسته راهنما را كنترل كنيد. 
4.  سيم كشي بين سرسيم 3 واحد مجموعه فالشر و 
سرسيم 1 كليد دسته راهنما را از نظر قطعي كنترل كنيد. 

)مدل فرمان چپ و فرمان راست بدون چراغ هاي جانبي(
5.  سيم كشي بين سرسيم 7 يا 9 واحد كنترل چراغ 
را  راهنما  دسته  كليد   2 يا   3 سرسيم  و  جانبي  هاي 

كنترل كنيد.)مدل فرمان راست با چراغ هاي جانبي(.
6.  واحد كنترل چراغ هاي جانبي را تعويض كنيد. 

 10A 1.فيوز
2. كليد چراغ فالشر

3. كليد دسته راهنما
دسته  كليد  مدار  سيم كشي  در  قطعي   .4

راهنما
)مدل  جانبي  چراغ هاي  كنترل  واحد   .5

فرمان راست با چراغ هاي جانبي(

اما  نمي كند.  كار  راهنما  چراغ هاي 
چراغهاي فالشر كار مي كنند

 (J/B)]. 15 [ شماره 5 واقع در بلوك فيوزA فيوز  .1
از نظر وجود ولتاژ مثبت باطري در سرسيم 3 كليد چراغ 

فالشر كنترل كنيد. 
2.  كليد چراغ فالشر را كنترل كنيد. 

3.  سيم بين سرسيم 3 واحد مجموعه فالشر و سرسيم4   
كليد چراغ فالشر را از نظرقطعي  كنترل  كنيد. 

15A .1 فيوز
2.  كليد چراغ فالشر

3.  قطعي در سيم كشي مدار كليد فالشر

چراغ  اما  نمي كند،  كار  فالشر  چراغ 
راهنما كار مي كند. 

المپ را كنترل كنيد.   .1
2.  اتصال بدنه هاي E22, E11 و E53 را كنترل كنيد. 

1. المپ
E53 و E22, E11 2.  اتصال بدنه هاي

و  چپ  سمت  راهنماي  چراغ هاي 
راست جلو كار نمي كنند.

المپ را كنترل كنيد.   .1
2.  اتصال بدنه هاي T6 و T8 را كنترل كنيد. 

1. المپ
T8 و T6 2.  اتصال بدنه هاي

و  چپ  سمت  راهنماي  چراغ هاي 
سمت راست عقب كار نمي كنند.

1.   اتصال بدنه هاي M25, M9 و M87 را كنترل كنيد.  1.   اتصال بدنه چراغ  هاي نمايشگر راهنما در صفحه 
نمايشگر كار نمي كنند. 

1.   المپ صفحه نمايشگر را كنترل كنيد.  1.   المپ راهنماي سمت چپ  نمايشگر  چراغ 
نمايشگر  صفحه  در  راست  سمت  يا 

كار نمي كند. 
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INT LAMP«  .6« را )لمس كنيد( فشار دهيد. 

7.  حالت )مد( عيب يابي را )لمس كنيد( فشار دهيد. 
و  اطالعات«  بر  نظارت   DATA MONITOR« ورات  دست        
براي»INT LAMP )چراغهاي  فعال«  آزمايش   ACTIVE TEST«

داخل(« قابل اجرا مي باشد. 
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-II موارد كاربرد دستگاه كانسالت
»INT LAMP« )چراغ داخل(

DATA MONITOR )جدول اطالعات(  

شرح  موارد نظارت 

عمل (ON/OFF) سيستم جرقه  توسط سوئيچ خودرو را نشان مي دهد.  ING ON SW

داخل و خارج بودن سوئيچ خودرو (ON/OFF) را نشان مي دهد.  KEY ON SW

عمل كردن (ON/OFF) كليد فشنگي الي در جلو )سمت راننده( را نشان مي دهد.   DOOR SW DR

عمل كردن (ON/OFF) كليد فشنگي الي در را نشان مي دهد. )همه( DOOR SW-ALL

عمل كردن سنسور قفل نبودن (ON/OFF) در را نشان مي دهد. )سمت راننده( LOCK SIG DR
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روش عيب يابي براي كنترل زماني )تايمر( چراغ داخل
روش عيب يابي 1 

عالئم عيب: كنترل زماني )تايمر( كار نمي كند

سيگنال فعال بودن سوئيچ خودرو در حالت جرقه را كنترل كنيد.  1

 -IIبا دستگاه كانسالت       
با دستگاه كانسالتII- در حالت )مد( »DATA MONITOR« فعال شدن سيگنال جرقه )»IGN ON SW«( را كنترل كنيد. 

                                                                                                       هنگام باز بودن سوئيچ:
 IGN ON SW   ON                                                                                                       

                                                                                                       هنگام بسته بودن سوئيچ:
IGN ON SW   OFF                                                                                                       

  -IIبدون دستگاه كانسالت      
ولتاژ بين سرسيم 33 سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 18 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

حالت سوئيچ خودرو سرسيم
OFF ACC ON  )-( )+(

ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 33

حالت سوئيچ خودرو سرسيم

OFF ACC ON  )-( )+(
ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 18

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                          

موارد زير را كنترل كنيد. 
 (J/B) 10 شماره 10 واقع در بلوك فيوز و جعبه فيوزA فيوز  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و فيوز  ·

⇐ رضايت بخش نيست                        
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سيگنال ورودي كليد در  را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت     
با دستگاه كانسالتII- در حالت )مد( »DATA MONITOR« سيگنال كليد در راننده )»DOOR SW DR«( را كنترل كنيد. 

                                                                                                       هنگام باز بودن در سمت راننده:
 DOOR SW-DR   ON                                                                                                       

                                                                                                       هنگام بسته بودن در سمت راننده:
 DOOR SW-DR   OFF                                                                                                       

  -IIبدون دستگاه كانسالت      
ولتاژ بين سرسيم 29 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 20 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

[V] ولتاژ     
  وضعيت در راننده : بسته

5V تقريبًا     
   وضعيت در راننده: باز

0          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كليد )فشنگي( در سمت راننده را كنترل كنيد  3
اتصالي بين سرسيم 2 و 3 كليد )فشنگي( الي در سمت راننده راكنترل كنيد. 

                     
           اتصال:

              هنگاميكه كليد در فشار داده شود. 
                        خير

              هنگاميكه كليد در رها شود.  
                        بلي

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل  كنيد. 
مدار اتصال بدنه كليد )فشنگي( الي در راننده و وضعيت آن   ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد )فشنگي( الي در راننده     ·

⇐ رضايت بخش است                    

كليد الي در سمت راننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي سنسور قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد.  4

 -IIبا دستگاه كانسالت     
سيگنال قفل بودن در كانسالت )»LOCK SIG DR«( را در حالت »DATA MONITOR« با دستگاه كانسالتII-  كنترل كنيد. 

                                                                                                       هنگام قفل بودن در راننده:
 LOCK SIG DR   OFF                                                                                                       

                                                                                                       هنگام باز بودن در راننده:
 LOCK SIG DR   ON                                                                                                       

  -IIبدون دستگاه كانسالت    
ولتاژ بين سرسيم 36 سوكت دسته سيم واحد  هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 9 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

ولتاژ 
]V]

وضعيت 
در راننده

سرسيم
 واحد

)-(  )+(
 تقريباً 

 5 قفل اتصال 
بدنه

36 واحد هوشمند كنترل 
ورود به خودرو

 باز 0
 تقريباً 

 5 قفل اتصال 
بدنه

9 واحد كنترل زماني
 باز 0

 

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 قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد.  5
سنسور قفل نبودن در جلو يا سوكت دسته سيم قفل در را جدا كنيد.   .1

2.  اتصالي بين سرسيمهاي سنسور قفل نبودن در يا كليد  قفل  در را كنترل كنيد. 
                      اتصالي:

              حالت : قفل
                        خير

              حالت : باز
                        بلي

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل  كنيد. 
·  سنسور قفل نبودن در يا مدار اتصال بدنه كليد  قفل در

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و سنسور قفل نبودن در 

⇐ رضايت بخش است                    

سنسور قفل نبودن در يا كليد قفل در را تعويض كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

سيگنال ورودي كليد )فشنگي( هاي الي در را  كنترل كنيد 6

 -IIبا دستگاه كانسالت   
كليد )فشنگي( هاي الي در  )»DOOR SW ALL«( را در حالت »DATA MONITOR« با دستگاه كانسالتII-  كنترل كنيد. 

 هنگاميكه هريك از درها باز باشد:
 DOOR SW-ALL   ON     

      هنگاميكه تمام درها بسته باشند:
 DOOR SW-ALL  OFF     

  -IIبدون دستگاه كانسالت   
ولتاژ بين سرسيم 28 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 7 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

ولتاژ 
]V]

وضعيت 
)تمام 
درها(

سرسيم
 قطعه

)-(  )+(

باز 0
اتصال 

بدنه
28 واحد هوشمند كنترل 

 تقريباً ورود به خودرو
0 5  قفل

باز 0
اتصال 

بدنه
7  تقريباً واحد كنترل زماني

0 5  قفل

 
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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كليدهاي )فشنگي( الي درها را كنترل كنيد.  7
سوكت دسته سيم كليد )فشنگي( الي در را جدا كنيد.   .1

2.  اتصالي بين سرسيم 1 كليد )فشنگي( الي در و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
 

وضعيت اتصال سرسيمها
خير بسته 1 – اتصال 

بدنه
كليدهاي 
)فشنگي( 

الي در
بلي باز

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل  كنيد. 
·  مدار اتصال بدنه كليد )فشنگي( الي در يا وضعيت اتصال بدنه كليد 

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد )فشنگي( الي  در 

⇐ رضايت بخش است                   

كليد )فشنگي( الي در را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سيگنال ورودي سوئيچ خودرو را كنترل كنيد.  8

 -IIبا دستگاه كانسالت       
بوسيله دستگاه كانسالتII-  سوئيچ خودرو )»KEY ON SWITCH«( را در حالت »DATA MONITOR« كنترل كنيد. 

   هنگاميكه سوئيچ در محل مغزي قفل فرمان 
   جا زده شود:

 KEY ON SW   ON   

  هنگاميكه سوئيچ از محل مغزي قفل فرمان
  بيرون آورده شود:

 KEY ON SW   OFF 

  -IIبدون دستگاه كانسالت     
ولتاژ بين سرسيم 32 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 10 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

[V] ولتاژ     
  حالت سوئيچ خودرو : سوئيچ جا زده شده باشد.

12V تقريبًا     
   حالت سوئيچ خودرو : سوئيچ جا نزده شده باشد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به 9 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي سوئيچ خودرو را كنترل كنيد )سوئيچ جا زده شده باشد( 9
اتصال بين سرسيم 1 و 2 را كنترل كنيد.   .3

                     
           اتصالي:

              حالت  سوئيچ خودرو: هنگاميكه سوئيچ جا زده شده باشد.
                        بلي

              حالت  سوئيچ خودرو: هنگاميكه سوئيچ خودرو جا نزده شده باشد. 
                        خير

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل  كنيد. 
 (J/B)] 10 شماره 12 واقع در بلوك فيوزA ] فيوز  ·

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سوئيچ و فيوز
دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و سوئيچ خودرو    ·

⇐ رضايت بخش است                   

جاي سوئيچ )مغزي( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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روش عيب يابي 2 
    عالئم عيب: كنترل زماني )تايمر( بطور مناسب منتفي )كنسل( نمي شود. 

سيگنال باز بودن سوئيچ )حالت جرقه( را كنترل كنيد.  1

 -IIبا دستگاه كانسالت        
سيگنال باز بودن سوئيچ )»IGN ON SW«( در حالت )مد( »DATA MONITOR« را با دستگاه كانسالت-II  كنترل كنيد. 

                                                   هنگاميكه سوئيچ خودرو باز باشد:
 IGN ON SW   ON                                                    

                                                    هنگاميكه سوئيچ خودرو بسته باشد:
 IGN ON SW   OFF                                                   

  -IIبدون دستگاه كانسالت       
ولتاژ بين سرسيم 33 سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 18 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

حالت سوئيچ خودرو سرسيم
OFF ACC ON  )-( )+(

ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 33

حالت سوئيچ خودرو سرسيم

OFF ACC ON  )-( )+(
ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 18

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

موارد زير را كنترل كنيد. 
 (J/B) 10 شماره 10 واقع در بلوك فيوز و جعبه فيوزA فيوز  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و فيوز  ·

⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي كليد در  را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت        
با دستگاه كانسالتII- سيگنال كليد )فشنگي( الي  در راننده  )»DOOR SW DR«( را در حالت )مد( »DATA MONITOR« كنترل كنيد. 

                               هنگاميكه در راننده باز باشد:
 DOOR SW-DR   ON                              

                               هنگاميكه در راننده بسته باشد:
 DOOR SW-DR   OFF                               

  -IIبدون دستگاه كانسالت       
ولتاژ بين سرسيم 29 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل  ورود به خودرو يا سرسيم 20 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

[V] ولتاژ     
  حالت در راننده : بسته

5V تقريبًا     
   حالت در راننده: باز

0          

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

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كليد )فشنگي( الي در سمت راننده را كنترل كنيد.  3
اتصالي بين سرسيم 2 و 3 را كنترل كنيد. 

                     
           اتصالي:

              كليد فشنگي در راننده فشار داده شده باشد. 
                        خير

              كليد فشنگي در راننده آزاد باشد.  
                        بلي

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل  كنيد. 
مدار اتصال بدنه كليد )فشنگي( الي در راننده و وضعيت كليد   ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد )فشنگي( الي در راننده     ·

⇐ رضايت بخش است                    

كليد )فشنگي( الي در راننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي سنسور قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد.  4

 -IIبا دستگاه كانسالت    
با دستگاه كانسالتII- )»LOCK SIG DR«( را در حالت )مد( »DATA MONITOR«  كنترل كنيد. 

                                هنگاميكه در راننده قفل باشد:
 LOCK SIG DR   OFF                                

                                 هنگاميكه در راننده قفل نباشد:
 LOCK SIG DR   ON                                 

  -IIبدون دستگاه كانسالت    
ولتاژ بين سرسيم 36 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 9 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

ولتاژ 
]V]

وضعيت 
در راننده

سرسيم
 واحد

)-(  )+(
 تقريباً 

 5 قفل اتصال 
بدنه

36 واحد هوشمند كنترل 
ورود به خودرو

 باز 0
 تقريباً 

 5 قفل اتصال 
بدنه

9 واحد كنترل زماني
 باز 0

 
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

واحد هوشمند كنترل هوشمند ورود به خودرو را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 5 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد.  5
1.   سنسور قفل نبودن در جلو يا سوكت دسته سيم كليد قفل  در جلو را كنترل كنيد. 

2.   اتصالي بين سرسيمهاي سنسور قفل نبودن در يا كليد  قفل  در را كنترل كنيد. 
                      اتصالي:

              حالت : قفل
                        خير

              حالت : باز
                        بلي

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل  كنيد. 
·  مدار اتصال بدنه سنسور قفل نبودن كنترل جلوي چپ يا سيم كشي مدار قفل درب

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و سنسور قفل نبودن در يا كليد  
قفل درب. 

⇐ رضايت بخش است                    

سنسور قفل نبودن در يا كليد قفل در را تعويض كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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عمل عيب يابي 
·  اعداد نشان داده شده كيلومتر شمار/ مسافت سنج رامي توان در حالت 

عيب يابي كنترل كرد. 
·  اندازه گيرها/ نمايشگرها را مي توان در حالت )مد( عيب يابي كنترل 

كرد. 
چگونه به حالت )مد( عيب يابي تغيير وضعيت دهيم 

1. سوئيچ خودرو را باز كنيد و اندازه گير كيلومتر شمار/ مسافت سنج را 
به حالت »مسافت سنج A« تغيير وضعيت دهيد.

2.  سوئيچ خودرو را ببنديد. 
3.  در حاليكه كليد )كيلومتر شمار/ مسافت سنج را فشار مي دهيد، 

سوئيچ خودرو را باز كنيد. 
باز كردن سوئيچ خودرو، كليد كيلومتر شمار /  از  ثانيه پس  4.  يك 

مسافت سنج را رها كنيد. 
5.  در طول 5 ثانيه كليد كيلومتر شمار/ مسافت سنج را بيش از سه 

بار فشار دهيد. 

6.  تمام اجزاي اعداد كيلومتر شمار/ مسافت سنج بايد روشن شوند.
توجه:

از اعداد روشن نشدند، سرعت سنج )واحد كنترل مركزي  اگر بعضي 
صفحه نمايشگرها( همراه با كيلومتر شمار/ مسافت سنج بايد تعويض 

شوند. 
در اين مرحله واحد كنترل مركزي صفحه نمايشگرها به حالت )مد( 

عيب يابي تغيير وضعيت مي دهد. 

 
7.  كليد كيلومتر شمار/ مسافت سنج را فشار دهيد، نمايش هريك 
از نشانگرها/ نمايشگرها مانند تصوير نشانداده در راست بايد بنمايش 

درآيد )در صورتيكه معيوب نباشد(
توجه

ثابت شدن نمايشگرهاي سطح )گيج( بنزين و درجه حرارت آب چند 
ثانيه طول مي كشد. 
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روش عيب يابي/ نوع معمولي
كنترل مقدماتي 

شروع

آيا حالت)مد(عيب يابي فعال 
مي شود؟ به طرز كار نشانگرها/ 

نمايشگرها و كنترل اعداد 
كيلومتر شمار/ مسافت سنج 

در حالت )مد( عيب يابي، *1  
مراجعه كنيد. 

آيا چراغ هاي هشدار نشانگرها 
روشن مي شوند؟

مدار تغذيه برق و اتصال بدنه 
را كنترل كنيد. به »كنترل مدار 
تغذيه برق و اتصال بدنه« *2 

مراجعه كنيد. 

آيا مي توان حالت)مد( 
عيب يابي را فعال كرد؟

مجموعه واحد كنترل مركزي 
نشانگرها/ نمايشگرها را تعويض 

كنيد. 
به »جدول عالئم عيب« *3 

مراجعه كنيد. 

طرز كار نشانگرها/ نمايشگرها 
را در حالت )مد( عيب يابي 

كنترل كنيد. 
آيا ايرادي در حالت عيب يابي 

نشانداده مي شود؟

مجموعه واحد كنترل مركزي 
نشانگرها/ نمايشگرها را تعويض 

كنيد.

بله خير

خير

خير

بله

بله

*1 :  طرز كار نشانگرها/ نمايشگرها و كنترل اعداد                          *2 :   كنترل مدار تغذيه برق                           *3 :  جدول عالئم عيب  
 ( EL )                              (EL) كيلومتر شمار / مسافت سنج                                            و اتصال بدنه       

 ( EL) در حالت )مد( عيب يابي       
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جدول عالئم عيب 

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي  عالئم عيب 
سنسور نشانگر يا نمايشگري را كه ايراد دارد كنترل كنيد.   .1
بازرسي سنسور سرعت سنج خودرو )به EL-148 مراجعه كنيد.(

      بازرسي سيگنال دور موتور ) به EL-149 مراجعه كنيد.
      بازرسي واحد سنسور سطح بنزين )به EL-150 مراجعه

      كنيد.( 
 EL-151بازرسي ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت )به      

      مراجعه كنيد(.
2.  مجموعه واحد كنترل مركزي نمايشگرها را تعويض كنيد.

سيگنال سنسور   .1
- سيگنال سرعت خودرو 

-  سيگنال دور موتور 
-  سطح  بنزين 

-  درجه حرارت آب 
2.  واحدكنترل مركزي نمايشگرها

سنج/  سرعت  نشانگرهاي  از  يكي 
درجه   / بنزين  سطح  دورسنج/ 

حرارت آب ايراد دارد.  

واحد كنترل مركزي نمايشگرها نمايشگر  نشانگر/  چند  يا  دو 
شمار/  كيلومتر  )بجز  دارند.   ايراد 

سافت سنج(

قبل از شروع عيب يابي زير، كنترل مقدماتي، EL…. را انجام دهيد. 
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روش عيب يابي / نوع بسيار خوانا
كنترل مقدماتي  

*1 :  طرز كار نشانگرها/ نمايشگرها و كنترل اعداد                          *3 :   كنترل مدار تغذيه برق                           *5 :  جدول عالئم عيب 2  
 ( EL )                              (EL) كيلومتر شمار / مسافت سنج                                            و اتصال بدنه       

       در حالت )مد( عيب يابي (EL )                               *4 : جدول عالئم عيب 1 
( EL )                              (EL) 2 كنترل مقاومت نشانگرها/ نمايشگرها*

شروع

آيا حالت)مد(عيب يابي فعال 
مي شود؟ به طرز كار نشانگرها/ 

نمايشگرها و كنترل اعداد 
كيلومتر شمار/ مسافت سنج 

در حالت )مد( عيب يابي، *1  
مراجعه كنيد. 

آيا چراغ هاي هشدار نشانگرها 
روشن مي شوند؟

مدار تغذيه برق و اتصال بدنه 
را كنترل كنيد. به »كنترل مدار 
تغذيه برق و اتصال بدنه« *2 

مراجعه كنيد. 

آيا مي توان حالت)مد( 
عيب يابي را فعال كرد؟

مجموعه واحد كنترل مركزي 
نشانگرها/ نمايشگرها را تعويض 

كنيد. 
به »جدول عالئم عيب« *3 

مراجعه كنيد. 

طرز كار نشانگرها/ نمايشگرها 
را در حالت )مد( عيب يابي 

كنترل كنيد. 
آيا ايرادي در حالت عيب يابي 

نشانداده مي شود؟

آيا نشانگر/ نمايشگر معيوب 
بوسيله پيچ هاي آن در محل 

محكم مي شود. )پيچ ها در پشت 
صفحه نمايشگر واقع شده اند( 
براي شرح به »كنترل مقاومت 
نشانگرها/ نمايشگرها« مراجعه 

كنيد. *2(

بله خير

خير

خير

بله

بله

به »جدول عالئم عيب *1« 
*4 مراجعه كنيد. 

گيج نشانگر/ نمايشگر معيوب 
را در محل بطور مناسب سفت 

كنيد. 

رضايت بخش است

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

448

جدول عالئم عيب 
جدول عالئم عيب 1 )ايراد در حالت )مد( عيب يابي ظاهر مي شود(

ترتيب انجام تعميرات  علل احتمالي  عالئم عيب
واحد كنترل مركزي نمايشگرها را تعويض كنيد.  واحد كنترل مركزي نمايشگرها مسافت  شمار/  كيلومتر  ايراد  يابي  عيب  حالت  در 

سنج )ها( ظاهر مي شود.
در حالت عيب يابي ايراد دو يا چند نشانگر/ نمايشگر 

ظاهر مي شود.

ايراد  كه  را  نمايشگري  يا  نشانگر  مقاومت   .1
دارد كنترل كنيد. اگر مقاومت رضايت بخش 
نيست، نشانگر/ نمايشگر را تعويض كنيد. به 
  EL نمايشگر«  نشانگر/  مقاومت  »كنترل 

مراجعه كنيد. 
2.  اگر مقاومت نشانگر/ نمايشگر رضايت بخش 
را  نمايشگرها  مركزي  كنترل  واحد  است، 

تعويض كنيد. 

نشانگر / نمايشگر  .1
2.  واحد كنترل مركزي 

نمايشگرها

نمايشگرهاي  از  يكي  ايراد  عيب يابي  حالت  در 
سرعت سنج / دور سنج سطح بنزين / درجه حرارت 

آب ظاهر مي شود.

جدول عالئم عيب شماره 2 )هيچ ايرادي در حالت )مد( عيب يابي ظاهر نمي شود(

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي  عالئم عيب 
سنسور نشانگر يا نمايشگري را كه ايراد دارد كنترل كنيد.   .1

بازرسي سنسور سرعت سنج خودرو )به EL  مراجعه كنيد.(
      بازرسي سيگنال دور موتور ) به EL  مراجعه كنيد.

      بازرسي واحد سنسور سطح بنزين )به EL-150 مراجعه
      كنيد.( 

  EL   بازرسي ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت )به      
      مراجعه كنيد(.

مجموعه واحد كنترل مركزي نمايشگرها را تعويض كنيد.  .2

1.   سيگنال سنسور 
- سيگنال سرعت خودرو 

-  سيگنال دور موتور 
-  سطح  بنزين 

-  درجه حرارت آب 
2.  واحدكنترل مركزي نمايشگرها

سنج/  سرعت  نشانگرهاي  از  يكي 
دورسنج/ سطح بنزين / درجه حرارت 

آب ايراد دارد. 
دو يا چند نشانگر/نمايشگر ايراد دارند. 

)بجز كيلومتر شمار / مسافت سنج(

قبل از شروع عيب يابي زير، كنترل مقدماتي EL  را انجام دهيد. 
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بازرسي سيگنال سرعت خودرو
 ABS بدون

خروجي برق سنسور خودرو را كنترل كنيد.  1
1.   سنسور سرعت خودرو را از گيربكس پياده كنيد.  

2.   در حاليكه پينيون سنسور سرعت خودرو را ميچرخانيد ولتاژ بين سرسيم 15 مجموعه صفحه نمايشگرها و سرسيم 58 كامپيوتر را 
اندازه گيري كنيد.

                 

 0.5V ولتاژ: تقريبًا    

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

سنسور سرعت خودرو سالم است.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سنسور سرعت خودرو را كنترل كنيد.  2
مقاومت بين سرسيم 1 و 2 سنسور سرعت خودرو را كنترل كنيد.  

 Ω250     مقاومت : تقريبًا 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

دسته سيم يا سوكت  بين سرعت سنج ، سنسور سرعت خودرو و كامپيوتر را كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

سنسور سرعت خودرو را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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 ABS با

خروجي برق واحد كنترل ABS  را كنترل كنيد.  1
1.   چرخهاي محرك )جلو( را بلند كنيد.  

»ON« .2.   سوئيچ خودرو را باز كنيد
3.   ولتاژ بين سرسيم 15 مجموعه صفحه نمايشگرها و بدنه را در حاليكه چرخ را بوسيله دست مي چرخانيد كنترل كنيد. 

                 

 0.5V ولتاژ: تقريبًا    

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

سيگنال خروجي واحد كنترل ABS رضايت بخش است. ⇐ رضايت بخش است                    

موارد زير را كنترل كنيد.
و مجموعه صفحه   ABS كنترل  واحد  بين  اتصالي  يا  قطعي  نظر  از  ·  دسته سيم 

نمايشگرها
·  واحد كنترل ABS ،  به BR-41 »عمل كننده ABS و واحد برق آن« مراجعه 

كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                  

RPM بازرسي سيگنال دور موتور

خروجي كامپيوتر را كنترل كنيد.  1
1.  موتور را روشن كنيد.  

2.   در دور آرام و 2000rpm ولتاژ بين سرسيم 16 مجموعه صفحه نمايشگرها و بدنه را كنترل كنيد.
                 

    دور باالتر = ولتاژ باالتر
     دور پائين تر = ولتاژ پائين تر 

     ولتاژ با دور rpm بايد تغيير كند. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

سيگنال دور موتور رضايت بخش است. ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم بين كامپيوتر و مجموعه صفحه نمايشگر را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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بازرسي واحد سنسور سطح بنزين 

مدار اتصال بدنه واحد سنسور سطح بنزين را كنترل كنيد.  1
اتصالي بين سرسيم 5 سوكت واحد سنسور سطح بنزين و  پمپ بنزين و بدنه را كنترل كنيد. 

                 

    اتصالي بايد وجود داشته باشد

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

واحد سنسور سطح بنزين را كنترل كنيد.  2
به »كنترل واحد سنسور سطح بنزين« (EL-152) مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                    

واحد سنسور سطح بنزين را تعويض كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  

دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  3
1.    سوكت مجموعه صفحه نمايشگرها و سوكت واحد سنسور سطح بنزين و  پمپ بنزين را جدا كنيد. 

2.    اتصال بين سرسيم 17 مجموعه صفحه نمايشگر و سرسيم 2 سوكت واحد سنسور سطح بنزين  پمپ بنزين را كنترل كنيد.
          اتصال بايد وجود داشته باشد. 

3.    اتصال بين سرسيم 17 مجموعه صفحه نمايشگرها و بدنه را كنترل كنيد. 
          اتصال نبايد وجود داشته باشد.        

   

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
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ازرسي ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت

ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت را كنترل كنيد.  1
به »كنترل ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت « مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  2
1.   سوكت دسته سيم مجموعه صفحه نمايشگرها و سوكت ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت را جدا كنيد. 

2.   اتصال بين سرسيم 18 مجموعه صفحه نمايشگرها و سرسيم 1 ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت را كنترل كنيد.
         اتصال بايد وجود داشته باشد. 

3    اتصال بين سرسيم 18 مجموعه صفحه نمايشگرها و بدنه را كنترل كنيد. .
         اتصال نبايد وجود داشته باشد.        

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
ارسال كننده درجه حرارت )فشنگي( سالم است.  ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل سنسور سطح بنزين
·  براي پياده كردن به FE-6 مراجعه كنيد.
مقاومت بين سرسيم 2 و 5 را كنترل كنيد. 

مقدار 
مقاومت 
Ω

mm(in)موقعيت شناور    ا

دستگاه 
اندازه گيري 

مقاومت
)-( )+(

تقريباً 
4 – 6

1* full  پر 158(6.22)

5 227 – 35 2* ½ نصف 90(3.54)

78 – 85 3* empty خالي 22(0.87)
*1 و *3 : زمانيست كه ميله شناور با متوقف كننده تماس پيدا كند. 

 

كنترل ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت 
مقاومت بين سرسيمهاي ارسال كننده )فشنگي( درجه حرارت و بدنه 

را كنترل كنيد.
مقاومت  درجه حرارت آب 

   170-210Ω تقريباً 60ºC ب(140ºF)ب

    47-53 Ω تقريباً  100ºC ي(212ºF)

بازرسي اجزاء الكتريكي 
كنترل مقاومت نشانگرها/ نمايشگرها

مقاومت بين پيچهاي نگهدارنده نشانگرها/ نمايشگرها را كنترل كنيد. 

پيچها
مقاومت 
سطح بنزين / Ωاهم 

درجه حرارت
دور سنج / 
سرعت سنج

A – C A – C تقريباً 190 – تقريباً 260 

B – C B – D تقريباً 230 – تقريباً 310 
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كنترل سيگنال سنسور سرعت خودرو
سنسور سرعت خودرو را از گيربكس پياده كنيد.  .1

را  خودرو  سرعت  سنسور  پينيون  سر  سرعت   به  حاليكه  در    .2
ميچرخانيد،  ولتاژ بين سرسيمهاي 1 و 2 را اندازه گيري كنيد. 
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روش عيب يابي
كنترل اعداد نمايشگر 

اعداد نمايشگر كامپيوتر داخلي را مي توان به روش نشانداده شده در زير كنترل نمود. 
سوئيچ خودرو را همراه با فشار دادن دكمه كامپيوتر داخلي باز كنيد. آنگاه كنترل كردن اعداد نمايشگر شروع خواهد شد.   .1

2.  كنترل اعداد نمايشگر پس از يكدور نمايش يا وجود داشتن يكي از شرايط زير پايان مي يابد. 
·  سوئيچ خودرو به حالت خاموش يا وسائل جانبي چرخانيده شود. 

·  سيگنال سرعت خودرو به دستگاه برسد. 
كنترل مقدماتي 

آيا نمايش ديجيتالي عددي با باز كردن سوئيچ به نمايش در 
مي آيد؟

بله

خير
موارد زير را كنترل كنيد. 

)J/B([ 10 شماره 30 واقع در بلوك فيوزA ] فيوز•
• دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين فيوز و كامپيوتر داخلي 

• مدار اتصال بدنه كامپيوتر داخلي 

كنترل اعداد نمايشگر را انجام دهيد. آيا كنترل اعداد نمايشگر را 
مي توان انجام داد؟

موارد زير را كنترل كنيد. 
•كليد كامپيوتر داخلي

•مدار اتصال بدنه كليد كامپيوتر داخلي 
•دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر داخلي و كليد

آيا حافظه هاي كامپيوتر داخلي پس از بستن سوئيچ خودرو حفظ 
مي شود )بطور مثال زمان سفر(؟

موارد زير را كنترل كنيد. 
)J/B([ 10 شماره 30 واقع در بلوك فيوزA ] فيوز•

• دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين فيوز و كامپيوتر داخلي 
 

آيا سرعت سنج، دور سنج و گيج باك بنزين بنحو مناسب كار 
مي كنند؟

مجموعه صفحه نمايشگرها را كنترل كنيد. *2

به روش هاي عيب يابي برحسب عالئم عيب مراجعه كنيد. *1

خير

خير

خير

بله

بله

بله

 EL-142 : 2*      EL-158 :  1*  
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روش هاي عيب يابي

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي  عالئم عيب 
به  كنيد.  كنترل  را  بيرون  هواي  حرارت  درجه  سنسور   .1

»بازرسي قطعات الكتريكي« EL-159 مراجعه كنيد. 
2.  دسته سيم  بين سنسور درجه حرارت هواي بيرون و 

كامپيوتر داخلي را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.
3.  در هنگام كار كردن اركانديشن وجود بيش از 4V در 

سر سيم 60 كامپيوتر داخلي را كنترل كنيد. 
4.  از نمايش مناسب مسافت سفر اطمينان حاصل كنيد. 
در صورت منفي بودن كاركرد نمايش مسافت سفر را كنترل 

كنيد. 

سنسور درجه حرارت هواي بيرون   .1
2.  مدار سنسور درجه حرارت هواي بيرون 
3.  سيگنال روشن بودن اركانديشن )براي 

مدل هاي مجهز به اركانديشن اتوماتيك(
4.  سيگنال سنسور سرعت خودرو

بنحو  بيرون  هواي  حرارت  درجه 
مناسب بنمايش در نمي آيد. 

كردن  باز  از  پس  است  )ممكن 
سوئيچ زمان كوتاهي تا ثابت شدن 

نمايش طول بكشد.( 

اطمينان  سوخت  مصرف  متوسط  مناسب  نمايش  از   .1
نمايش متوسط مصرف  بودن  منفي  حاصل كنيد. در صورت 

سوخت را كنترل كنيد. 
2.  از كاركرد مناسب گيج بنزين اطمينان حاصل كنيد. در 
 EL-150 صورت منفي بودن گيج بنزين را كنترل كنيد. به

مراجعه كنيد. 

نمايش متوسط مصرف سوخت  .1
مدار سيگنال گيج باك بنزين   .2

مناسب  بنحو  ادامه  قابل  مسافت 
بنمايش در نمي آيد.

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي  عالئم عيب 
دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين سرسيم 15 مجموعه صفحه   .1
نمايشگرها و سرسيم 19 عمل كنند ABS و واحد الكتريكي كنترل كنيد.

1.   مدار سيگنال سنسور سرعت خودرو  بنحو  سفر  مسافت 
در  نمايش  به  مناسب 

نمي آيد

 (J/B). 10 شماره 12 واقع در بلوك فيوزA  فيوز  .1
     وجود ولتاژ باطري را در سرسيم 23 مجموعه صفحه نمايشگرها كنترل 

كنيد. 

 10A 1.   فيوز )زمان  سفر  زمان  مدت 
به  مناسب  بنحو  سنج( 

نمايش در نمي آيد. 
از نمايش مناسب مسافت سفر اطمينان حاصل كنيد. در صورت منفي   .1

بودن، نمايش مسافت سفر را كنترل كنيد. 
2.  دسته سيم بين سرسيمهاي (25, 20) كامپيوتر خودرو و سرسيمهاي 
(16, 62) مجموعه صفحه نمايشگر را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 

نمايش مسافت سفر  .1
2.  سيگنال متوسط مصرف بنزين 

بنزين  مصرف  متوسط 
بنحو مناسب به نمايش 

در نمي آيد. 

صورت  در  كنيد.  حاصل  اطمينان  سفر  مسافت  مناسب  نمايش  از   .1
منفي بودن نمايش مسافت سفر را كنترل كنيد. 

2.  از نمايش مناسب مدت زمان سفر اطمينان حاصل كنيد. در صورت 
منفي بودن نمايش مدت زمان سفر را كنترل كنيد. 

نمايش مسافت سفر  .1
)زمان  سفر  زمان  مدت  نمايش    .2

سنج(

خودرو  سرعت  متوسط 
بنحو مناسب به نمايش 

در نمي آيد. 
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بازرسي اجزاء  الكتريكي 
سنسور درجه حرارت هواي بيرون 

سنسور درجه حرارت هواي بيرون به پايه محافظ شبكه رادياتور وصل شده است. سنسور درجه حرارت را تشخيص داده و پس از تبديل آن به صورت 
مقادير مقاومت به تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن و كامپيوتر داخلي ارسال مي كند. 

پس از جدا كردن سوكت سنسور درجه حرارت هواي بيرون، مقاومت بين سرسيم 1 و 2 سنسور را با توجه به جدول زير اندازه بگيريد. 
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بازرسي اجزاء  الكتريكي 
كنترل عملي چراغ هشدار بنزين 

سوئيچ خودرو را ببنديد.   .1
2.  سوكت واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين B19 را جدا 

كنيد. 
واحد  سوكت   5 و   2 سرسيمهاي  بين  را   )80Ω ( مقاومت    .3

سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين وصل كنيد. 
4.  سوئيچ خودرو را باز كنيد. 

چراغ هشدار بنزين بايد روشن شود. 
كنترل كليد )فشنگي( فشار روغن

اتصالي
فشار روغن 

(bar, kg/cm 2 , psi)ا kPa

خير بيش از 10-20 
(0.10 - 0.20، 0.1- 0.2 ، 1-3)

موتور 
روشن 

بلي كمتر از 20 – 10 
(0.10 - 0.20، 0.1- 0.2 ، 1-3)

موتور 
خاموش

را  بدنه  اتصال  و  روغن  فشار  )فشنگي(  كليد  سرسيمهاي  بين  اتصال 
كنترل كنيد. 

كنترل ديود
·  اتصالي را با استفاده از اهم متر كنترل كنيد. 

·  اگر نتايج آزمايش مانند آنچه در شكل سمت راست نشان داده شده 
است باشد، ديود بطور مناسب عمل مي كند. 

صفحه  مجموعه  سيم  دسته  سوكت  محل  در  را  ديود  كنترل    ·
نمايشگرها بجاي مجموعه صفحه نمايشگرها انجام دهيد. به EL  نقشه 

مدار »چراغ هشدار« مراجعه كنيد. 
توجه

فرق  است  ممكن  )آزمايش(  تستر  دستگاه  نوع  به  بسته  مشخصات 
كند. قبل از انجام اين آزمايش، حتماً به كتاب راهنماي دستگاه تستر 

مراجعه كنيد. 
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 -IIروش بازرسي با دستگاه كانسالت
»زنگ هشدار سوئيچ خودرو«/ »زنگ هشدار چراغ«

. OFF سوئيچ خودرو را ببنديد  .1
2.  دستگاه كانسالتII- را به سوكت ارتباط اطالعات وصل كنيد.

 
3.  سوئيچ خودرو را باز كنيد. 

4.  استارت »START« را فشار دهيد. 

SMART ENTRANCE«  .5« را فشار دهيد. 
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يا   »KEY WARN ALM« »LIGHT WARN ALM«   .6
»SEAT BELT ALM« را فشار دهيد. 

عملي  آزمايش  و   DATA MONITOR اطالعات  بر   نظارت    ·
ACTIVE TEST در مورد زنگ هشدار قابل استفاده مي باشد. 
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-II موارد كاربرد دستگاه كانسالت
»زنگ هشدار سوئيچ خودرو«

نظارت بر اطالعات 

شرح موارد نظارت
شرايط خاموش و روشن بودن [ON/OFF[ سوئيچ خودرو )جرقه( را نشان مي دهد.  IGN ON SW

شرايط داخل و خارج بودن [ON/OFF[ سوئيچ خودرو را نشان مي دهد.  KEY ON SW

شرايط باز و بسته بودن [ON/ OFF[ كليد )فشنگي( الي در جلو سمت راست را نشان مي دهد. 
DOOR SW DR

آزمايش عملي

شرح موارد نظارت

آزمايش قادر به كنترل كردن زنگ هشدار سوئيچ مي باشد. زنگ هشدار سوئيچ براي 2 ثانيه بعد از فشار 
دادن»ON« در روي دستگاه كانسالتII- به صدا در خواهد آمد.  زنگ

»زنگ هشدار چراغ«
نظارت بر اطالعات 

شرح موارد نظارت
شرايط خاموش و روشن بودن [ON/OFF[ سوئيچ خودرو )جرقه( را نشان مي دهد.  IGN ON SW

شرايط خاموش و روشن بودن [ON/OFF[ كليد چراغ را نشان مي دهد. 
HD/LMP 1ST SW

شرايط خاموش و روشن بودن [ON/ OFF[ كليد )فشنگي( الي در جلو سمت چپ را نشان مي دهد.  DOOR SW-DR

آزمايش عملي

شرح موارد نظارت

آزمايش قادر به كنترل كردن زنگ هشدار چراغ مي باشد. زنگ هشدار براي 2 ثانيه بعد از فشار دادن»ON« در روي 
دستگاه كانسالتII- به صدا در خواهد آمد.  زنگ
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روش عيب يابي
جدول عالئم عيب 

17A 175 176 177
(    - EL) صفحه مرجعه
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× × × زنگ هشدار چراغ فعال نمي شود. 

× × × زنگ هشدار جا ماندن  سوئيچ )جرقه( فعال 
نمي شود. 

× × تمام زنگهاي هشدار فعال نمي شوند. 
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روش عيب يابي 1 )كنترل سيگنال ورودي كليد چراغ(

سيگنال ورودي كليد چراغ را كنترل كنيد.  1

 -IIبا دستگاه كانسالت     
سيگنال كليد چراغ  )»HD/LMP 1ST SW«( را در حالت )مد( »DATA MONITOR« با دستگاه كانسالتII- كنترل كنيد. 

                         هنگاميكه كليد چراغ در حالت اول
                         يا دوم قرار داشته باشد:

 HD/LMP 1 ST SW   ON                         

                        هنگاميكه كليد چراغ در حالت خاموش 
                        قرار داشته باشد:

 HD/LMP 1 ST SW   OFF                       

  -IIبدون دستگاه كانسالت     
ولتاژ بين سرسيم 34  واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 15 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

[V] ولتاژ     
ND 2 يا ST 1 :وضعيت كليد چراغ  

12V تقريبًا     
OFF :وضعيت كليد چراغ   

0          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كليد چراغ سالم است ⇐ رضايت بخش است                    

موارد زير را كنترل كنيد.
·  فيوز 10A )شماره 60 واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط(

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد چراغ

⇐ رضايت بخش نيست                  
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روش عيب يابي 2 )سيگنال جا ماندن سوئيچ خودرو(

سيگنال ورودي سوئيچ خودرو را كنترل كنيد.  1

 -IIبا دستگاه كانسالت       
سيگنال كليد )»KEY ON SW«( را در حالت )مد( »DATA MONITOR« با دستگاه كانسالتII- كنترل كنيد. 

                هنگاميكه سوئيچ خودرو در مغزي سوئيچ قفل فرمان
                 جا مانده  باشد:

 KEY ON SW   ON                

                 هنگاميكه سوئيچ خودرو از مغزي سوئيچ قفل 
                 بيرون آورده شود:

 KEY ON SW   OFF                   

  -IIبدون دستگاه كانسالت  
ولتاژ بين سرسيم 32  واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 10 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

[V] ولتاژ     
  وضعيت سوئيچ خودرو:سوئيچ جا مانده باشد

12V تقريبًا     
   وضعيت سوئيچ خودرو: سوئيچ بيرون آورده شده باشد.

0          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كليد سوئيچ خودرو سالم است ⇐ رضايت بخش است                      

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مغزي سوئيچ خودرو )سوئيچ جا زده شده باشد( را كنترل كنيد.  2
اتصالي بين سرسيمهاي 1 و 2 را كنترل كنيد. 

     اتصالي:
  وضعيت مغزي سوئيچ: سوئيچ جا زده شده باشد.

       بلي
   وضعيت مغزي سوئيچ: سوئيچ جا نزده شده باشد. 

          خير

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد.
(J/B) 10 شماره 12 واقع در بلوك فيوزA فيوز  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين مغزي سوئيچ و فيوز  ·
·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و مغزي سوئيچ

⇐ رضايت بخش است                     

مغزي سوئيچ را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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روش عيب  يابي 3 

سيگنال روشن بودن )جرقه( را كنترل كنيد. 1

 -IIبا دستگاه كانسالت      
سيگنال روشن بودن جرقه )»IGN ON SW«( را در حالت»DATA MONITOR« با دستگاه كانسالتII- كنترل كنيد. 

                            هنگاميكه سوئيچ خودرو )جرقه( باز باشد:
 IGN ON SW   ON                           

                            هنگاميكه سوئيچ خودرو )جرقه( بسته باشد:
 IGN ON SW   OFF                           

                             در روي دستگاه ظاهر مي شود 

  -IIبدون دستگاه كانسالت      
ولتاژ بين سرسيم 33 سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 18 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

حالت سوئيچ خودرو سرسيم
OFF ACC ON  )-( )+(

ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 33

حالت سوئيچ خودرو سرسيم

OFF ACC ON  )-( )+(
ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 18

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                     

موارد زير را كنترل كنيد. 
 (J/B) 10 شماره 10 واقع در بلوك فيوز و جعبه فيوزA  فيوز  ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و فيوز  ·

⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي كليد در  را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت       
سيگنال كليد )فشنگي( الي  در  )»DOOR SW DR«( را در حالت )مد( »DATA MONITOR« با دستگاه كانسالتII- كنترل كنيد. 

                              هنگاميكه در راننده باز باشد:
 DOOR SW-DR   ON                              

                               هنگاميكه در راننده بسته باشد:
 DOOR SW-DR   OFF                               

                                

  -IIبدون دستگاه كانسالت      
ولتاژ بين سرسيم 29 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و سرسيم 20 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

[V] ولتاژ     
  وضعيت در راننده : بسته

5V تقريبًا     
   وضعيت در راننده: باز

0          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد. ⇐ رضايت بخش است                   

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كليد )فشنگي( الي در سمت راننده را كنترل كنيد.  3
اتصالي بين سرسيم 2 و 3 راكنترل كنيد. 

                     
           اتصالي:

              كليد فشنگي الي در راننده فشار داده شده باشد. 
                        خير

              كليد فشنگي در راننده آزاد باشد.  
                        بلي

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل  كنيد. 
مدار اتصال بدنه كليد )فشنگي( الي در راننده و وضعيت آن   ·

دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد )فشنگي(  در سمت   ·
راننده   

⇐ رضايت بخش است                   

كليد )فشنگي( الي در سمت راننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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زنگ هشدار را كنترل كنيد.
4

  -IIبا دستگاه كانسالت         
با دستگاه كانسالتII- آزمايش زنگ »CHIME« را در حالت »آزمايش عملي« انجام دهيد.

           

            زنگ هشدار بايد عمل كند.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

سيستم سالم است. ⇐ رضايت بخش است                   

واحد كنترل را تعويض كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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 -II روش بازرسي با دستگاه كانسالت 
»گرم كن عقب«

سوئيچ خودرو را ببنديد.   .1
2.  دستگاه كانسالت II- را به سوكت ارتباط اطالعات وصل كنيد.

 
3.  سوئيچ خودرو را باز كنيد. 

4.  »استارت START« را فشار دهيد. 

SMART ENTRANCE«  .5« را فشار دهيد. 
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REAR DEFOGGER«  .6« را  فشار دهيد.

)مدهاي(  حالت هاي  كنيد.  انتخاب  را  عيب يابي  )مد(  حالت    .7
»DATA MONITOR«و »ACTIVE TEST« قابل انجام مي باشند. 
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-IIموارد كاربرد دستگاه كانسالت
»گرم كن عقب«

»نظارت بر اطالعات«
شرح  مورد نظارت

شرايط خاموش و روشن بودن [ON/OFF[ سوئيچ خودرو )جرقه( را نشان مي دهد.  IGN ON SW

شرايط خاموش و روشن بودن [ON/OFF[ كليد گرم كن شيشه عقب را نشان مي دهد.  REAR DEF SW

»آزمايش عملي« 
شرح  مورد نظارت

اين آزمايش قادر به آزمايش عملكرد گرم كن شيشه عقب مي باشد. هنگاميكه »ON« در روي صفحه دستگاه 
كانسالت II- فشار داده شود، گرم كن شيشه عقب فعال مي شود. 

REAR DEFOGGER
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روش عيب يابي
روش عيب يابي

عالئم عيب: گرم كن شيشه عقب فعال نمي شود يا پس از فعال شدن خاموش نمي شود. 

سيگنال خروجي گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد.  1

 -IIبا دستگاه كانسالت     
با دستگاه كانسالت II- در حالت ACTIVE TEST )آزمايش عملي( »REAT DEFOOER« )گرم كن عقب( را اتتخاب كنيد. 

                    پس از فشردن دكمه »ON« در روي صفحه 
                       دستگاه كانسالت II- گرم كن شيشه عقب
                       ونمايشگر كليد گرم كن شيشه عقب بايد

                       فعال شوند.

  -IIبدون دستگاه كانسالت     
سوئيچ خودرو را باز كنيد.   .1

2.  ولتاژ بين سرسيم 2 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا  سرسيم 8 واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را 
كنترل كنيد. 

[V] ولتاژ     
  هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب خاموش باشد.

12V تقريبًا     
   هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب روشن باشد.

0          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
موارد زير را كنترل كنيد. 

·  رله گرم كن شيشه عقب 
        )به EL  مراجعه كنيد.(

·  مدار گرم كن شيشه عقب 
·  المنت گرم كن شيشه عقب

        )به EL  مراجعه كنيد.(

⇐ رضايت بخش است                   

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار سيم پيچ رله گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد. 2
سوكت واحد كنترل را جدا كنيد.   .1

2.  سوئيچ خودرو را باز كنيد. 
3.  ولتاژ بين سرسيم 2 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 8 واحد كنترل زماني و بدنه را كنترل كنيد. 

ولتاژ باطري بايد وجود داشته باشد. 
                        

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش است                    

موارد زير را كنترل  كنيد. 
 (J/B) 10 شماره 10 واقع در بلوك فيوزA  فيوز  ·

رله گرم كن شيشه عقب   ·
·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين فيوز و رله گرم كن شيشه عقب

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله گرم كن شيشه عقب و واحد كنترل 

 ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي كليد گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد.  3

 -IIبا دستگاه كانسالت     
با دستگاه كانسالت II- در حالت  »DATA MONITOR« )نظارت بر اطالعات( »RER DEF SW« )كليد گرم كن عقب( را اتتخاب كنيد. 

                   هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب فشار داده شود: 
                    REAR DEF SW بايد روشن شود. 

                                                                                                                             

  -IIبدون دستگاه كانسالت       
اتصالي بين سرسيم 39 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 13 واحد كنترل زماني و بدنه را كنترل كنيد. 

     اتصالي: 
  هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب فشار داده شود.

     اتصالي بايد وجود داشته باشد. 
   هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب آزاد باشد.

          اتصالي نبايد وجود داشته باشد. 

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

موارد زير را كنترل كنيد. 
·  كليد گرم كن شيشه عقب 

        )به EL-202 مراجعه كنيد.(
·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد گرم كن شيشه 

عقب 
·  مدار اتصال بدنه كليد گرم كن شيشه عقب 

 ⇐ رضايت بخش نيست                  
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ولتاژ منبع تغذيه و سيگنال ورودي سوئيچ خودرو )جرقه( را كنترل كنيد.  4
ولتاژ بين سرسيمهاي 10 و 33 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 14 و 18 واحد كنترل زماني و بدنه را كنترل كنيد. 

  واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو 

سرسيم وضعيت سوئيچ خودرو
OFF ACC ON  )-( )+(

ولتاژ باطري ولتاژ باطري ولتاژ باطري بدنه 10

ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 33

واحد كنترل زماني
سرسيم وضعيت  سوئيچ خودرو

OFF ACC ON  )-( )+(
ولتاژ باطري ولتاژ باطري ولتاژ باطري بدنه 14

ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 18

   
   

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

موارد زير را كنترل كنيد. 
·  فيوز 10A شماره 10 يا شماره 12 واقع در بلوك فيوز (J/B) )با واحد هوشمند 

كنترل ورود به خودرو(
·  فيوز رابط 40A )حرف I واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط( )با واحد كنترل 

زماني(
·  فيوز  10A شماره 10 واقع در بلوك فيوز (J/B) )با واحد كنترل زماني(

·  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و فيوز 

⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار اتصال بدنه واحد كنترل را كنترل كنيد.  5
اتصالي بين سرسيم 16 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 16 واحد كنترل زماني و بدنه را كنترل كنيد. 

 

اتصالي بايد وجود داشته باشد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

واحد كنترل را تعويض كنيد.   ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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· روش عيب يابي 
واحد صوتي

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي عالئم عيب

 (J/B)10 را كنترل كنيد.  شماره 1 واقع در بلوك فيوزA فيوز  .1
سوئيچ خودرو را باز كنيد و وجود ولتاژ مثبت باطري در سرسيم 10 

واحد صوتي را كنترل كنيد. 
2.  اتصال بدنه قاب واحد صوتي را كنترل كنيد. 

3.  واحد صوتي را براي تعمير پياده كنيد. 

 10A فيوز  .1
واحد  قاب  ضعيف  بدنه  اتصال   .2

صوتي
3.  واحد صوتي

نمي كند.  كار  صوتي  واحد 
به  ديجيتالي  نمايش  )هيچگونه 
هيچگونه  و  نيامده  در  نمايش 
خارج  بلندگوها  از  صدائي 

نمي شود.(
 (J/B) 15 را كنترل كنيد. شماره 56 واقع در بلوك فيوزA فيوز  .1
و وجود ولتاژ مثبت باطري در سرسيم 6 واحد صوتي را كنترل كنيد. 

2.  واحد صوتي را براي تعمير پياده كنيد. 

 15A فيوز  .1
2.  واحد صوتي 

سمت(  )براي  ثابت  تنظيم هاي 
خاموش  از  پس  صوتي  واحد 

كردن آن پاك مي شود. 

آنتن داخل شيشه را كنترل كنيد.   .1
2.  وضعيت اتصال بدنه واحد صوتي را كنترل كنيد. 

3.  واحد صوتي را براي تعمير پياده كنيد. 

آنتن داخل شيشه   .1
2.  اتصال بدنه واحد صوتي

3.  واحد صوتي

فرستنده هاي AM/FM ضعيف 
بوده يا پارازيت دارند.

اتصال بدنه واحد صوتي را كنترل كنيد.   .1
2.  تسمه هاي چسباننده اتصال بدنه را كنترل كنيد.

3.  خازن جرقه يا خازن محدود كننده پارازيت گرم كن عقب را 
تعويض كنيد. 

4.  كويل جرقه و سيم ثانويه را كنترل كنيد. 
5.  واحد صوتي را براي تعمير پياده كنيد. 

اتصال بدنه ضعيف واحد صوتي  .1
تسمه هاي  افتادن  يا  بودن  شل    .2

چسباننده اتصال بدنه 
محدود  خازن  يا  جرقه  خازن    .3

كننده پارازيت گرم كن عقب 
4.  كويل جرقه يا سيم پيچ ثانويه 

5.  واحد صوتي   

موتور  بودن  روشن  زمان  در 
FM/ موج هاي  در  واحد صوتي 

AM پارازيت توليد مي كند.

اتصال بدنه واحد صوتي را كنترل كنيد.   .1
2.  آنتن راكنترل كنيد. 

3.  اتصال بدنه وسائل جانبي را كنترل كنيد. 
4.  وسائل جانبي را تعويض كنيد. 

اتصال بدنه ضعيف واحد صوتي   .1
2.  انتن

3.  اتصال بدنه وسائل جانبي 
4.  وسائل جانبي معيوب

وسائل  كردن  روشن  زمان  در 
جانبي، واحد صوتي در موج هاي 
FM/AM پارازت توليد مي كند. 

سيستم اصلي 

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي عالئم عيب
بلندگو را كنترل كنيد.   .1

2.  ولتاژهاي خروجي واحد صوتي را كنترل كنيد. 
و  صوتي  واحد  بين  اتصالي  يا  قطعي  نظر  از  را  سيمها  دسته    .3

بلندگو كنترل كنيد. 
4.  واحد صوتي را براي تعمير پياده كنيد. 

1.بلندگو 
2. خروجي واحد صوتي

3. مدار بلندگو
4. واحد صوتي 

يكي از بلندگوها پارازيت دارد يا كار نمي كند

ولتاژ  وجود   (J/B) فيوز  بلوك  در  واقع   67 فيوز  15A شماره   .1
مثبت باطري را در سرسيم 1 ووفر (Woofer) كنترل كنيد. 

2.  اتصالي دسته سيم بين سرسيم 12 واحد صوتي و سرسيم 2 
ووفر (Woofer) را كنترل كنيد. 

(Woofer) و بدنه را  4 ووفر  اتصالي دسته سيم بين سرسيم    .3
كنترل كنيد. 

را   (Woofer) ووفر  به  بلندگو  مدارهاي خروجي تقويت كننده    .4
كنترل كنيد. 

به  برق  تغذيه  1.منبع 
 (Woofer) ووفر

شدن  وصل  و  2.قطع 
تقويت  مدار  سيگيال 

كننده 
3. مدار بلندگو 
4.واحد صوتي

ووفر (Woofer) كار نمي كند.
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سيستم صداي هشدار 

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي عالئم عيب
فيوز 15A را كنترل كنيد.  شماره 56 واقع در بلوك فيوز   .1
(J/B) وجود ولتاژ مثبت باطري را در سرسيم 27 تقويت كننده 

بلندگو را كنترل كنيد. 
2.  اتصالي دسته سيم بين سرسيم 12 واحد صوتي و سرسيم 

25 تقويت كننده بلندگو را كنترل كنيد. 
3.  اتصالي دسته سيم بين سرسيم 40 تقويت كننده بلندگو و 

بدنه را كنترل كنيد. 

 15A فيوز  .1
شدن  وصل  و  قطع   .2
تقويت  خروجي   سيگنال 

كننده 
تقويت  بدنه  اتصال    .3

كننده بلندگو 

اما  مي كنند،  كار  صوتي  واحد  كنترل هاي 
هيچ صدائي از هيچيك از بلندگوها شنيده 

نمي شود. 

ترتيب انجام تعميرات علل احتمالي عالئم عيب
بلندگوها را كنترل كنيد.   .1

2.  مدارهاي خروجي به هريك از بلندگوها را كنترل كنيد. 
·  بين واحد صوتي و تقويت كننده بلندگو

·  بين تقويت كننده بلندگو و هر بلندگو

هريك از بلندگوها  .1
2.  مدار خروجي به هريك از 

بلندگوها

سمت  عقب  بلندگوها  از  يكي 
چپ كار نمي كند

فيوز 15A را كنترل كنيد.  شماره 67 واقع در بلوك فيوز (J/B) وجود   .1
ولتاژ مثبت باطري را در سرسيم 48 ووفر كنترل كنيد. 

2.  اتصالي دسته سيم بين سرسيم 12 واحد صوتي و سرسيم 45 ووفر را 
كنترل كنيد. 

3.  اتصالي دسته سيم بين سرسيم 47 ووفر (Woofer) و بدنه را كنترل 
كنيد. 

4.  خروجي مدارهاي تقويت كننده بلندگو به ووفر (Woofer) را كنترل 
كنيد. 

منبع تغذيه برق ووفر  .1
شدن  وصل  و  قطع    .2

سيگنال تقويت كننده 
3.  اتصال بدنه تقويت كننده 

بلندگو 
ووفر  به  خروجي  مدار    .4

(Woofer)

ووفر (Woofer) كار نمي كند
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نقشه تصويري
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  - WINDOW – نقشه سيم كشي مدار شيشه
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روش عيب يابي

علل احتمالي عالئم عيب 
[(J/B) و فيوز  فيوز  بلوك  واقع در   10 [ 10A شماره  فيوز   .1
كنترل  را  رابط(  فيوز  و  فيوز  جعبه  در  واقع   I )حرف   40A رابط 

كنيد. 
2.  فيوز مينياتوري E90 را كنترل كنيد. 
3.  رله شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد. 

4.  موارد زير را كنترل كنيد. 
 40A رابط  فيوز  و   E90 مينياتوري  فيوز  بين  سيم  دسته   .a

)حرف I واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط( را كنترل كنيد. 
b.  دسته سيم بين فيوز مينياتوري E90 و سرسيم 5 كليد اصلي 
فرمان  )مدل   3 سرسيم  يا  فرمان چپ(  )مدل  برقي  باالبر  شيشه 

راست( را كنترل كنيد. 
موارد زير را كنترل كنيد.   .5

مدار اتصال بدنه كليد اصلي شيشه باالبرراكنترل كنيد.   .a
b.  مدار اتصال بدنه رله شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد. 

6.  كليد اصلي شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد. 

 40A 10، فيوز رابطA فيوز  .1
 E90 2.  فيوز مينياتوري
3.  رله شيشه باالبر برقي

 E90 4.  مدار فيوز مينياتوري
مدار اتصال بدنه   .5

6.  كليد اصلي شيشه باالبر برقي

باالبرها  شيشه  از  هيچيك 
عمل  كليدها  توسط 

نمي كنند

رگالتور  و  برقي  باالبر  شيشه  اصلي  كليد  بين  سيم  دسته   .1
)پمپ( شيشه باالبر برقي سمت راننده را از نظر قطعي يا اتصالي 

كنترل كنيد. 
كنترل  را  راننده  سمت  برقي  باالبر  شيشه  )پمپ(  رگالتور    .2

كنيد. 
3.  كليد اصلي شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد. 

برقي  باالبر  )پمپ(شيشه  رگالتور  مدار   .1
سمت راننده 

2.  رگالتور )پمپ( شيشه باالبر برقي سمت 
راننده 

3.  كليد اصلي شيشه باالبر برقي 

سمت  برقي  باالبر  شيشه 
اما  نمي كند  عمل  راننده 
برقي   باالبر  شيشه  بقيه 

عمل مي كنند.

كليد كمكي شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد.   .1
2.  رگالتور )پمپ( شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد.

3.  كليد اصلي شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد. 
4.  موارد زير را كنترل كنيد. 

دسته سيم بين سرسيم 12 كليد كمكي شيشه باالبر برقي و   .a
رله شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد. 

b.  دسته سيم بين كليد اصلي شيشه باالبر برقي و كليد كمكي 
را از نظر قطعي اتصالي كنترل كنيد. 

c.  دسته سيم بين كليد كمكي شيشه باالبربرقي ورگالتور )پمپ( 
شيشه را از نظر قطعي / اتصالي كنترل كنيد.  

كليدهاي كمكي شيشه باالبر برقي  .1
باالبر  شيشه  )پمپ هاي(  رگالتورهاي    .2

برقي
3.  كليد اصلي شيشه باالبر برقي

4.  مدار شيشه باالبر برقي 

يك يا چند عدد از شيشه 
باالبرهاي برقي  بجز شيشه 
راننده  سمت  برقي  باالبر 

عمل نمي كنند.

1.   كليد اصلي شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد.  1.   كليد اصلي شيشه باالبر برقي  شيشه باالبرهاي برقي  بجز 
سمت  برقي  باالبر  شيشه 
اصلي  كليد  بوسيله  راننده 
عمل  برقي  باالبر  شيشه 
كليدهاي  با  اما  نمي كنند 

كمكي عمل مي كنند. 

كليد اصلي شيشه باالبر برقي را كنترل كنيد.   .1
2.  اين كدر )پردازشگر( و كليد محدود كننده را كنترل كنيد. 

 ( EL)

كليد اصلي شيشه باالبر برقي  .1
)فشنگي(  كليد  و  كدر(  )اين  پردازشگر    .2

محدود كننده 

شيشه  اتوماتيك  عملكرد 
راننده  سمت  برقي  باالبر 
بطور مناسب عمل نمي كند
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كنترل اين كدر )پردازشگر( و كليد )فشنگي( محدود كننده

مكانيزم كشوئي شيشه در را كنترل كنيد.  1
موارد زير را كنترل كنيد. 

موانع در مسير ريل شيشه در و غيرو  ·
·  ريل يا قاب فرسوده يا تغيير شكل يافته شيشه در 

·  قاب نگهدارنده شيشه بمقدار زياد به سمت داخل يا خارج كج شده است.
رگالتور پمپ  شيشه باالبر برقي در   ·

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

مانع را مرتفع نموده يا مكانيزم كشوئي شيشه در را كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

منبع تغذيه برق كليد )فشنگي( محدود كننده را كنترل كنيد. 
2

ولتاژ بين سرسيم 9 كليد اصلي شيشه باالبر برقي جلو )مدل فرمان سمت چپ( يا 15 )مدل فرمان سمت راست( و بدنه را كنترل كنيد. 

 :5V ولتاژ             

توجه: ولتاژ را پس از اينكه سوكت رگالتور )پمپ( شيشه باالبر برقي 
جلو سمت چپ يا سمت راست را جدا كرديد، كنترل كنيد.

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

كليد اصلي شيشه باالبر برقي را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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عملكرد كليد )فشنگي( محدود كننده را كنترل كنيد 3
ولتاژ بين سرسيم 9 كليد اصلي شيشه باالبر برقي )مدل فرمان چپ( يا 15 )مدل فرمان راست( و بدنه در حال بسته شدن شيشه باالبر برقي 

كنترل كنيد. 
 ولتاژ  

(DCV)
وضعيت  شماره سرسيم

تقريباً 5 

 15mm ًتقريبا
 (0.59i in)

پائين تر از وضعيت بسته تا 
وضعيت كاماًل بسته

كليد اصلي شيشه باالبر 
برقي جلو 

9  )مدل فرمان چپ( 

تقريباً 150 )مدل فرمان راست( وضعيتهاي ديگر
                                                

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد  ⇐ رضايت بخش است                   
به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كليد تنظيم مجدد كليد )فشنگي( محدود كننده را كنترل كنيد. 4
كليد تنظيم مجدد كليد )فشنگي( محدود كننده به BT-13 »كليد تنظيم مجدد كليد )فشنگي( محدود كننده« مراجعه كنيد. سپس ولتاژ 

بين سرسيم 9 )مدل فرمان چپ( يا 15 )مدل فرمان راست( كليد اصلي شيشه باالبر برقي جلو و بدنه را در حال بسته شدن شيشه باالبر برقي 
)حداقل 10 بار( كنترل كنيد.  

(DCV) ولتاژ   وضعيت  شماره سرسيم

تقريباً 5 

 15mm ًتقريبا
 (0.59in)

پائين تر از وضعيت بسته تا 
وضعيت كاماًل بسته

كليد اصلي شيشه باالبر 
برقي جلو 

9  )مدل فرمان چپ( 

تقريباً 150 )مدل فرمان راست( وضعيتهاي ديگر
                                                

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 5 مراجعه كنيد ⇐ رضايت بخش است                    
رگالتور )پمپ( موتور شيشه باالبر برقي )جلو سمت راننده( را تعويض كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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پردازشگر )اين كدر( را كنترل كنيد 5
ولتاژ بين سرسيم 16  )مدل فرمان سمت چپ( يا 8 )مدل فرمان سمت راست( كليد اصلي شيشه باالبر برقي و بدنه را در زمانيكه شيشه باالبر 

برقي در حال عملكرد اتوماتيك بسته شدن مي باشد با اسيل اسكوپ كنترل كنيد. 

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كليد اصلي شيشه باالبر برقي را تعويض كنيد ⇐ رضايت بخش است                   

رگالتور )پمپ( موتور شيشه باالبر برقي )جلو سمت راننده( را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                   
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شرح سيستم 
عملكرد

·  كليد )دكمه( قفل / باز واقع در روي تودوزي در راننده مي تواند تمام درها را قفل و باز كند )بجز در راننده( 
·  كليد )اهرم( در راننده مي تواند تمام درها را قفل و باز كند )با استفاده از سيگنال سنسور قفل نبودن در جلو( 

·  پس از جا زدن سوئيچ در مغزي قفل در راننده با پيچانيدن كليد به سمت »قفل« تمام درها را مي توان قفل و با پيچانيدن كليد بسمت 
باز تمام درها را مي توان باز نمود )با استفاده از سيگنال  سنسور قفل نبودن در جلو(

قفل برقي در/ جانمائي قطعات اجزاء و سوكت دسته سيمها
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 – II روش بازرسي با دستگاه كانسالت
»قفل در«

سوئيچ خودرو را ببنديد.   .1
2.  دستگاه كانسالت II- را به سوكت ارتباط اطالعات وصل كنيد. 

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

SMART ENTRANCE«  .5« را فشار دهيد. 
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DOOR LOCK«  .6« را فشار دهيد. 

7.  حالت عيب يابي diagnosis mode را انتخاب كنيد. 
       حال »DATA MONITOR« در دسترس قرار مي گيرد. 
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 -II موارد كاربرد دستگاه كانسالت
»DOOR LOCK«  قفل كردن در 

DATA MONITOR )نظارت بر اطالعات(
شرح  موارد نظارت 

وضعيت روشن / خاموش بودن (ON/OFF) سوئيچ خودرو را نشان مي دهد.  KEY ON SW

وضعيت روشن/ خاموش بودن (ON/OFF) سيگنال قفل ارسال شده از كليد قفل / باز را نشان مي دهد.  LOCK SW DR/AS

وضعيت روشن/ خاموش بودن (ON/OFF) سيگنال باز ارسال شده از كليد قفل / باز را نشان مي دهد.  UNLK SW DR/AS

وضعيت روشن / خاموش بودن (ON/OFF) كليد در )همه( را نشان مي دهد. DOOR SW-ALL

وضعيت روشن/ خاموش بودن (ON/OFF) سيگنال قفل ارسال شده از كنترل راه دور را نشان مي دهد.  LK BUTTON/SIG

وضعيت روشن / خاموش بودن (ON/OFF) سيگنال باز ارسال شده از كنترل راه دور را نشان مي دهد.  UN BUTTON/SIG

وضعيت روشن / خاموش بودن (ON/OFF) سنسور باز بودن در سمت راننده را نشان مي دهد.  LOCK SIG DR

روش عيب يابي 
جدول عالئم عيب 

308 307 305 304 (   - EL) صفحه مرجع

در 
ل 
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ار 

مد
ل 

نتر
ك

نه 
بد عالئم عيب  

× يكي از عمل كننده هاي محرك هاي قفل در عمل نمي كند.

× × قفل برقي بوسيله كليد قفل/ باز روي تودوزي در عمل نمي كند.

× × قفل برقي بوسيله دكمه اهرم / سيلندر قفل در راننده عمل نمي كند
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كنترل مدار منبع تغذيه اصلي برق و اتصال بدنه 
كنترل مدار منبع تغذيه اصلي برق

با واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو )با كنترل از راه دور چند كاره(

سوئيچ خودرو سرسيمها

روشن لوازم جانبي OFF )-( )+(

ولتاژ باطري ولتاژ باطري ولتاژ باطري بدنه
10
11

با واحد كنترل زماني )بدون كنترل از راه دور چند كاره(

سوئيچ خودرو سرسيمها
روشن لوازم جانبي OFF )-( )+(

ولتاژ باطري ولتاژ باطري ولتاژ باطري بدنه 14

كنترل مدار اتصال بدنه 
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كنترل كليد قفل / باز در

سيگنال ورودي قفل / باز در را كنترل كنيد. 
 1

 -IIبا دستگاه كانسالت    
 با دستگاه كانسالتII- در حالت »DATA MONITOR« كليد قفل/ باز در »UNLK SW DR/AS«، »LOCK SW DR/AS« را كنترل كنيد. 

     هنگاميكه سوئيچ قفل / باز به حالت قفل چرخانيده شود:
 LOCK SW DR/AS  ON     

     هنگاميكه سوئيچ قفل / باز به حالت باز چرخانيده شود:
 UNLK SW DR/AS ON     

 -II2      بدون دستگاه كانسالت    
سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا واحد كنترل زماني را جدا كنيد.   .1

2.  اتصالي بين سرسيمهاي 23 يا 35 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيمهاي 11 يا 19 سوكت دسته سيم واحد 
كنترل زماني و بدنه را كنترل كنيد. 

اتصالي وضعيت كليد قفل / باز
)سمت چپ يا راست( سرسيمها واحد 

بلي  قفل
23 – بدنه واحد هوشمند 

كنترل ورود به 
خودرو

خير وسط و باز
بلي باز

35 – بدنه 
خير وسط و قفل
بلي قفل

11 – بدنه
واحد كنترل 

زماني
خير وسط و باز
بلي باز 

19 – بدنه 
خير وسط و قفل

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كليد قفل/ باز در سالم است     ⇐ رضايت بخش است            

⇐  به 2 مراجعه كنيد. رضايت بخش نيست          
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كليد قفل / باز در را كنترل كنيد.  2
سوكت دسته سيم كليد قفل / باز در را جدا كنيد.   .1

2.  اتصالي بين هريك از سرسيمهاي كليدهاي قفل/ باز در را كنترل كنيد. 
·  كليد اصلي شيشه باالبر برقي)كليد قفل/ باز در(

سرسيمها  وضعيت
19 18 17

 قفل
اتصال وجود ندارد  N وسط

 باز

 
رضايتبخبش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد. 
·  مدار اتصال بدنه كليد قفل/باز

·  دسته سيم بين كليد قفل/ باز و سوكت واحد كنترل از نظر قطعي و اتصالي 

⇐ رضايت بخش است                   

كليد قفل/ باز را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل سنسور باز بودن قفل در  1
 سيگنال ورودي سنسور باز بودن قفل در را كنترل كنيد. 

  ولتاژ بين سرسيم 36 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 9 واحد كنترل زماني و بدنه را كنترل كنيد. 

]V] ولتاژ وضعيت 
)در راننده(

سرسيمها
واحد 

)-( )+(

تقريباً 5 قفل
بدنه 36

واحد هوشمند 
كنترل ورود به 

0خودرو باز

تقريباً 5 قفل
بدنه 9 واحد كنترل 

0زماني باز

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كليد قفل/ باز در سالم است ⇐ رضايت بخش است                   

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سنسور باز بودن قفل در را كنترل كنيد.  2
سنسور باز بودن قفل در يا سوكت كليد باز كننده در را جدا كنيد.   .1

2.  اتصال بين سرسيمهاي 4 و 2 سنسور باز بودن قفل در )با واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو( يا سرسيمهاي 1 و 2 كليد باز 
كننده در )با واحد كنترل زماني( را كنترل كنيد. 

                 اتصال:
                 وضعيت: قفل

                 بلي
                    وضعيت: باز

                 خير
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد. 
·  مدار اتصال بدنه سنسور باز بودن قفل در يا مدار اتصال بدنه كليد باز كننده قفل 

در 
·  دسته سيم بين واحد كنترل و سنسور باز بودن قفل در يا كليد باز كننده قفل در 

از نظر قطعي يا اتصالي

⇐ رضايت بخش است                     

سنسور باز بودن قفل در يا كليد باز كننده قفل در را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل عمل كننده )محرك( قفل در 

مدار عمل كننده )محرك( قفل در را كنترل كنيد.  1
عمل كننده )محرك( قفل در جلو )در راننده(  ·

ولتاژ بين سرسيم 13 سوكت M40 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو )W/B در مدل فرمان سمت چپ يا W/R در مدل فرمان سمت 
راست( يا (G/Yا) 14 و بدنه را كنترل كنيد. 

ولتاژ  شماره سرسيم وضعيت كليد 
قفل/ باز

V )-( در )+( 
تقريباً بدنه 13 قفل
12 بدنه 14 باز

                  
· عمل كننده )محرك( قفل در جلو )در سمت سرنشين( و عقب 

موارد زير را كنترل كنيد.
· ولتاژ بين سرسيم 14 سوكت M40 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو (G/Y) يا (PUا) 15 و بدنه 

· ولتاژ بين سرسيم 12 سوكت M127 واحد كنترل زماني (G/Y) يا (PUا) 6 و بدنه  

ولتاژ 
]V]

سرسيمها وضعيت 
كليد 

قفل/ باز در
واحد 

)+( )-(

تقريباً 
12

15 بدنه قفل واحد هوشمند 
كنترل ورود به 

14خودرو بدنه باز

تقريباً 
12

6 بدنه قفل واحد كنترل 
12زماني بدنه باز

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   
سنسور باز بودن قفل در يا كليد باز كننده قفل در را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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عمل كننده )محرك( قفل در را كنترل كنيد.  2
سوكت دسته سيم عمل كننده قفل )محرك( در را جدا كنيد.  .1

2.  برق 12V مستقيم را به سرسيمهاي 3 و 1 سوكتهاي D6 )جلو سمت راننده(، D37 )جلو سمت سرنشين(، D64 )عقب سمت 
چپ( يا D104 )عقب سمت راست( عمل كننده )محرك( قفل در وصل كرده و عملكرد آنها را كنترل كنيد. 

                 عملكرد عمل كننده )محرك( قفل در
                 سرسيم 1: مثبت و سرسيم 3: منفي

← قفل                   باز 
                    سرسيم 3: مثبت و سرسيم 1 : منفي 

← باز                   قفل 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

دسته سيم بين واحد كنترل و عمل كننده )محرك( قفل در را از نظر قطعي يا اتصالي 
كنترل كنيد. 

⇐ رضايت بخش است                    

عمل كننده )محرك( قفل در را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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نقشه تصويري
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- THEFT – نقشه سيم كشي مدار هشدار سرقت
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 -II روش بازرسي با دستگاه كانسالت
سيستم هشدار سرقت

سوئيچ خودرو را خاموش كنيد.   .1
2.  دستگاه كانسالت II- را به سوكت ارتباط اطالعات وصل كنيد.

 
3.  سوئيچ خودرو را باز كنيد. 

START«  .4« را فشار دهيد. 

SMART ENTRANCE«  .5« را فشار دهيد. 
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THEFT WAR ALM«  .6« را فشار دهيد. 

7.  حالت )مد( عيب يابي diagnosis را انتخاب كنيد. 
 WORK« و »DATA MONITOR« ، »ACTIVE TEST«       

SUPPORT« قابل انتخاب 
       هستند. 
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-II موارد كاربرد دستگاه كانسالت
سيستم هشدار سرقت

DATA MONITOR )نظارت بر اطالعات(

شرح  موارد نظارت 

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) سوئيچ خودرو را نشان مي دهد.  IGN ON SW

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) سوئيچ خودرو را در حالت ACC نشان مي دهد.  ACC ON SW

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) سيگنال قفل بودن از مغزي كليد قفل را نشان مي دهد. KEY CYL LK SW

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) سيگنال باز بودن از مغزي كليد قفل را  نشان مي دهد. KEY CYL UN SW

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) كليد در )همه( را  نشان مي دهد. DOOR SW-ALL

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) كليد در صندوق عقب را  نشان مي دهد. TRUNK SW

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) مغزي كليد قفل در صندوق عقب را نشان مي دهد. TRUNK KEY SW

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) كليد در موتور را نشان مي دهد. HOOD SWITCH

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) سيگنال قفل از دستگاه كنترل از راه دور را نشان مي دهد. LK BUTTON/SIG

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) سيگنال قفل نبودن از دستگاه كنترل از راه دور را  نشان مي دهد. UN BUTTON/SIG

وضعيت خاموش/ روشن بودن (ON/OFF) سيگنال باز بودن صندوق عقب از دستگاه كنترل از راه دور را 
نشان مي دهد.

TRUNK BTN/SIG

 ACTIVE TEST )آزمايش عملي(

شرح  موارد آزمايش 

اين آزمايش قادر به كنترل عملكرد چراغ دزدگير مي باشد. چراغ با فشار »ON« در ورودي دستگاه كانسالت
II- روشن خواهد شد. 

THEFT IND

اين آزمايش قادر به كنترل عملكرد اعالم هشدار سرقت مي باشد. اعالم هشدار به مدت 0.5 ثانيه پس از فشار 
دادن »ON« در روي دستگاه كانسالتII- فعال مي گردد. 

THEFT WAR ALM

WORK SUPPORT )كمك در كار(

شرح  مورد آزمايش 

كليد محركي كه عمل اعالم هشدار سرقت را تحريك مي كند ثبت مي شود. اين حالت 
قادر به تائيد و پاك كردن عمل اعالم هشدار سرقت مي باشد. اطالعات محرك را مي توان 

بوسيله فشار دادن  »CLEAR« در روي دستگاه كانسالتII- پاك نمود. 
THEFT ALM TRG
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روش عيب يابي
كنترل مقدماتي

  در جدول زير عملكرد سيستم با چرخانيدن سوئيچ به حالت »ACC« در هرمرحله اي در بين مراحل شروع و فعال شدن لغو مي شود. 

شروع 
توجه: قبل از كنترل شروع فعاليت سيستم، شيشه هاي جلو را باز 

كنيد. 

*: به EL  مراجعه كنيد. 
پس از انجام آزمايش مقدماتي به جدول عالئم عيب در صفحه بعد رجوع كنيد. 

سوئيچ خودرو را ببنديد. تمام درها، در موتور و صندوق عقب را 
ببنديد. چراغ دزدگير هر 2,6 ثانيه چشمك خواهد زد.

)NATS با(

درها را بوسيله كليد يا بوسيله دستگاه كنترل از راه دور چند كاره 
قفل كنيد. چراغ دزدگير براي مدت 30 ثانيه روشن خواهد شد. 

چراغ دزدگير شروع به چشمك زدن با فاصله هاي 2,6 ثانيه اي 
خواهد كرد. 

يكي از درها را بدون سوئيچ يا كنترل از راه دور چند كاره از قفل خارج كنيد سپس در يا در 
موتور يا در صندوق عقب را بدون كليد باز كنيد.

……………………………………………………… 
سيستم هشدار سرقت در مرحله هشدار قرار دارد.

.………………………………………………………
بوق هشدار و چراغ اعالم خطر شروع بكار خواهند كرد. عمل هشدار پس از 50 ثانيه بطور 

اتوماتيك از كار باز خواهد ايستاد. 

يكي از درها يا در صندوق عقب را بوسيله كليد يا كنترل از راه 
دور چند كاره از قفل خارج كنيد. 

.بوق هشدار و چراغ اعالم خطر از كار باز خواهند ايستاد. 

سيستم سالم است. 

به »روش عيب 
يابي 6« مراجعه 

روش»عيب يابي« براي
NATS )*( 

عالئم عيب 1

عالئم عيب 2

عالئم عيب 3

عالئم عيب 1

فعال نبودن

قبل از فعال 
شدن

فعال شدن

هشدار

فعال نبودن

رضايت بخش 
نيست

رضايت بخش 
نيست

رضايت بخش است

رضايت بخش است

رضايت بخش است

رضايت بخش است

رضايت 
بخش 
نيست

رضايت 
بخش 
نيست

رضايت بخش 
نيست
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جدول عالئم عيب 
319 366 364 363 362 360 354 353 351 (    -EL) صفحات مرجع

ه«
كار

د 
چن

ور 
ه د

 را
 از

رل
كنت

م »
ست

سي
ل 

نتر
ك

رت
ستا

ع ا
قط

م 
ست

سي
ل 

نتر
ك

طر
 خ

الم
 اع

راغ
 چ

ق و
 بو

دار
هش

ل 
نتر

ك

ب
 عق

وق
ند

 ص
 در

فل
( ق

يچ
سوئ

د )
كلي

ي 
غز

ل م
نتر

ك

 در
فل

ي ق
غز

( م
يچ

سوئ
د )

كلي
ي 

غز
ل م

نتر
ك

گير
دزد

اغ 
چر

ل 
نتر

ك

ب
 عق

وق
ند

 ص
خل

 دا
راغ

 چ
ر و

وتو
ر م

ي د
 ال

يد
 كل

رل
كنت

دنه
ل ب

صا
و ات

ق 
 بر

ذيه
 تغ

دار
ل م

نتر
ك

تي
دما

 مق
رل

كنت

عالئم عيب 

× × × چراغ دزدگير براي 30 ثانيه روشن نمي شود.
× × × تمام موارد

را 
ت 

سرق
ار 

شد
م ه

ست
سي

…
…

له 
سي

 بو
وان

ي ت
نم

رد
ر ك

قرا
بر

1
× ×

كليد )سوئيچ( در 
بيرون قرار دارد

× ×
كنترل از راه  دور 

چند كاره 

× ×

يكي از درها باز 
شود

ار 
شد

م ه
ست

سي
 1*

كه 
امي

نگ
ت ه

سرق
ود.

ي ش
 نم

ك
حري

….ت
…

2

× × ×
هشدار بوق و 

چراغ اعالم خطر

ار 
شد

م ه
ست

سي
را 

..…
…

ت 
سرق

د. 
ي كن

 نم
ك

حري
ت

3

× ×
قطع استارت

× ×
كليد )سوئيچ( در 

بيرون قرار دارد

له 
سي

 بو
ت

سرق
ار 

شد
م ه

ست
سي

ود.
ي ش

 نم
غو(

ل )ل
نس

….ك
…

4× ×
كليد )سوئيچ( 
صندوق عقب

× ×
كنترل از راه دور 

چند كاره 

×: قابل انجام 
*1: از فعال بودن سيستم مطمئن شويد. 

قبل از شروع به انجام موارد عيب يابي باال EL  را كنترل كنيد. 
شماره هاي عالئم عيب با شماره هاي كنترل  مقدماتي همخواني دارد. 
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كنترل مدار تغذيه برق و اتصال بدنه 
كنترل مدار تغذيه برق 

سوئيچ خودرو سرسيمها

روشن لوازم جانبي OFF )-( )+(

ولتاژ باطري ولتاژ باطري ولتاژ باطري بدنه 10

ولتاژ باطري 0V 0V بدنه 33

ولتاژ باطري ولتاژ باطري 0V بدنه 21

كنترل مدار اتصال بدنه 

اتصال سرسيمها
بلي  16 – اتصال بدنه

كنترل كليد الي در، الي در موتور و چراغ صندوق عقب 
كنترل كليد الي در

كنترل مقدماتي 1
سوئيچ خودرو را  ببنديد و سوئيچ را از مغزي سوئيچ جدا كنيد.   .1

)NATS چراغ دزدگير« بايد هر 2.6 ثانيه يكبار چشمك بزند. )با«       
2.  تمام درها، در موتور و در صندوق عقب را ببنديد.

)NATS چراغ دزدگير« بايد خاموش شود. )بدون«        
3.  تمام درها را از داخل خودرو بوسيله كنترل از راه دور چند كاره قفل كنيد.

        »چراغ دزدگير« بايد براي 30 ثانيه روشن شود.  
4.  قفل يكي از درها را بوسيله دكمه در باز كرده و در را ظرف مدت 30 ثانيه پس از قفل شدن در باز كنيد.

)NATS چراغ دزدگير« بايد خاموش شود. )با«        
 )NATS چراغ دزدگير« بايد هر ثانيه يكبار چشمك بزند. )بدون«          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كليد الي در سالم است به كنترل كليد الي در موتور مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي كليد الي در را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت     
كليدهاي الي در (DOOR SW-ALL) رادر حالت )مد( »DATA MONITOR« با دستگاه كانسالت II- كنترل كنيد. 

          هنگاميكه هريك از درها باز باشد:
 DOOR SW-ALL   ON          

          هنگاميكه تمام درها بسته باشند.
DOOR SW-ALL  OFF           

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
ولتاژ بين سرسيم 28 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و بدنه را كنترل كنيد. 

وضعيت  ولتاژ سرسيمها
]V] )-( )+( 

تمام 
كليدهاي
الي در

 باز 0
بدنه تقريباً 285 بسته

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
كليد الي در سالم است. به كنترل كليد الي در مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است             

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست           

كليدهاي الي در را كنترل كنيد. 3
سوكت كليد الي در را جدا كنيد.   .1

2.  اتصالي بين سرسيمهاي كليد الي در را كنترل كنيد. 

وضعيت  اتصالي سرسيمها
خير  بسته

بدنه – 1
تمام 

كليدهاي
بليالي در  باز

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد. 
·  مدار اتصال بدنه كليد )در جلو، در عقب( يا وضعيت اتصال بدنه كليد 

·  دسته سيم بين واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و كليد الي در از نظر قطعي يا 
اتصالي

⇐ رضايت بخش است                     

كليد در را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل كليد در موتور

كنترل مقدماتي 1
سوئيچ خودرو را ببنديد و سوئيچ را ازمغزي سوئيچ جدا كنيد.    1

)NATS چراغ دزدگير« بايد هر 2.6 ثانيه يكبار چشمك بزند. )با«       
2.    تمام درها، در موتور و در صندوق عقب را ببنديد.

)NATS چراغ دزدگير« بايد خاموش شود. )بدون«        
3.  تمام درها را از داخل خودرو بوسيله كنترل از راه دور چند كاره قفل كنيد.

        »چراغ دزدگير« بايد براي 30 ثانيه روشن شود.  
4.  در موتور را ظرف 30 ثانيه پس از قفل شدن درها از قفل خارج كنيد.

)NATS چراغ دزدگير« بايد خاموش شود. )با«        
 )NATS چراغ دزدگير« بايد هر ثانيه يكبار چشمك بزند. )بدون«          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
كليد الي در موتور سالم است به كليد چراغ صندوق عقب مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

وضعيت قرار گرفتن كليد الي درموتور را كنترل كنيد. 2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

كليد الي در موتور يا در موتور را تنظيم كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

سيگنال ورودي كليد الي در را كنترل كنيد.  3

 -IIبا دستگاه كانسالت      
با دستگاه كانسالت II- كليد الي در موتور (HOOD SWITCH) رادر حالت )مد( »DATA MONITOR« كنترل كنيد. 

          هنگاميكه در موتور باز است:
 HOOD SWITCH   ON          
          هنگاميكه در موتور بسته است.
HOOD SWITCH  OFF           

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
ولتاژ بين سرسيم 27 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و بدنه را كنترل كنيد.

 ]V] : ولتاژ             
                هنگاميكه در موتور باز است:

 0                   
                هنگاميكه در موتور بسته است:

                   تقريبًا 5 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
كليد الي در موتور سالم است. به كنترل چراغ صندوق عقب مراجعه كنيد.      ⇐ رضايت بخش است                   

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كليد در موتور را كنترل كنيد. 4
سوكت كليد الي در موتور را جدا كنيد.   .1

2.  اتصالي بين سرسيم 1 و 2 كليد الي در موتور را كنترل كنيد.

           اتصال:
               وضعيت: هنگاميكه فشار داده شود:

                   خير
               وضعيت: هنگاميكه رها شود

                   بلي

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد.
·  مدار اتصال بدنه كليد الي در موتور

·  دسته سيم بين واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و كليد الي در موتور از نظر قطعي 
يا اتصالي 

⇐ رضايت بخش است                   

كليد الي در موتور را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل كليد چراغ صندوق عقب

كنترل مقدماتي 1
سوئيچ خودرو را ببنديد و سوئيچ را از مغزي سوئيچ جدا كنيد.    1

)NATS چراغ دزدگير« بايد هر 2.6 ثانيه يكبار چشمك بزند. )با«       
2.    تمام درها، در موتور و در صندوق عقب را ببنديد.

)NATS چراغ دزدگير« بايد خاموش شود. )بدون«        
3.  تمام درها را از داخل خودرو بوسيله كنترل از راه دور چند كاره قفل كنيد.

        »چراغ دزدگير« بايد براي 30 ثانيه روشن شود.  
4.  در موتور را بوسيله باز كننده در موتور )در روي رودري سمت راننده( ظرف 30 ثانيه پس از قفل شدن در، باز كنيد.

)NATS چراغ دزدگير« بايد خاموش شود. )با«        
 )NATS چراغ دزدگير« بايد هر ثانيه يكبار چشمك بزند. )بدون«          

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كليد چراغ صندوق عقب سالم است  ⇐ رضايت بخش است                   

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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سيگنال ورودي چراغ صندوق عقب را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت     
با دستگاه كانسالت II-  كليد چراغ صندوق عقب (TRUNK SW) رادر حالت )مد( »DATA MONITOR«  كنترل كنيد. 

          هنگاميكه در صندوق عقب باز است:
 TRUNK SW   ON          

          هنگاميكه در صندوق عقب بسته است:
TRUNK SW   OFF           

 -IIبدون دستگاه كانسالت        
ولتاژ بين سرسيم 38 واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و بدنه را كنترل كنيد. 

:[V] ولتاژ                
                      هنگاميكه در صندوق عقب باز است.

 0V تقريبًا                  
                     هنگاميكه در صندوق عقب بسته است.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
كليد چراغ صندوق عقب سالم است.     ⇐ رضايت بخش است                    

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كليد چراغ صندوق عقب را كنترل كنيد
3

1   سوكت كليد چراغ صندوق عقب را جدا كنيد. 
2.     اتصالي بين سرسيم 1 و 2 كليد چراغ صندوق عقب را كنترل كنيد.

           اتصالي:
               وضعيت : بسته

                   خير
               وضعيت: باز

                   بلي

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد.
·  اتصال بدنه مدار كليد چراغ صندوق عقب

·  دسته سيم بين واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و كليد چراغ صندوق عقب از نظر 
قطعي يا اتصالي 

⇐ رضايت بخش است                   

كليد چراغ صندوق عقب را تعويض كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل  چراغ دزدگير

عملكرد چراغ دزدگير را كنترل كنيد. 1

 -IIبا دستگاه كانسالت       
با دستگاه كانسالت II-  حالت مد (ACTIVE TEST) رادر »THEFT WAR ALM«  انتخاب كنيد.  .1

2.  حالت »THEFT IND« را انتخاب و ON را فشار دهيد. 

          چراغ دزدگير بايد روشن شود.

 -IIبدون دستگاه كانسالت     
سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو را كنترل كنيد.   .1

2.  ولتاژ بين سرسيم 31 سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و بدنه را كنترل كنيد. 

                
 

                     ولتاژ باطري بايستي وجود داشته باشد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

چراغ دزدگير سالم است.     ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

چراغ دزدگير را كنترل كنيد. 2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

چراغ دزدگير را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مدار منبع تغذيه برق چراغ دزدگير را كنترل كنيد. 3
1.     سوكت چراغ دزدگير را جدا كنيد. 

2.     ولتاژ بين سرسيم 1 چراغ دزدگير و بدنه را كنترل كنيد.

           
               

                   ولتاژ باطري بايد وجود داشته باشد.
               

                   

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
دسته سيم بين چراغ دزدگير و واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو را از نظر قطعي يا 

اتصالي كنترل كنيد.  
⇐ رضايت بخش است                   

موارد زير را كنترل كنيد. 
 (J/B) 10 شماره 12 واقع در بلوك فيوزA فيوز  ·

·  دسته سيم بين چراغ دزدگير و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي

⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل مغزي كليد )سوئيچ( قفل در

1 سيگنال ورودي مغزي  كليد )سوئيچ( در )سيگنال قفل/ باز( را كنترل كنيد.

 -IIبا دستگاه كانسالت   
 DATA« )مد( را در حالت »KEY CYL LK-SW«، »KEY CYL LK-SW« در جلو )كليد مغزي كليد )سوئيچ -IIبا دستگاه كانسالت   

MONITOR«       كنترل كنيد. 
     هنگاميكه كليد )سوئيچ( در مغزي قفل در

     جلو جا زده شده و به حالت قفل چرخانيده شود:
 KEY CYL LK-SW  ON     

     هنگاميكه كليد )سوئيچ( در مغزي قفل
     در جلو جا زده شود و بحالت باز چرخانيده شده باشد:

 KEY CYL UN-SW ON     
 -IIبدون دستگاه كانسالت    

 ولتاژ بين سرسيم 30 يا 41 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و بدنه را كنترل كنيد.

V ولتاژ وضعيت كليد
 )سوئيچ(

سرسيمها
)-( )+(

تقريباً 6 وسط / باز
بدنه 41

0 قفل
تقريباً 5 وسط / قفل

بدنه 30
0 باز

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

مغزي كليد قفل در سالم است ⇐ رضايت بخش است                   
به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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مغزي كليد )سوئيچ( در را كنترل كنيد. 2
1.     سوكت كليد )سوئيچ( در را جدا كنيد. 

2.     اتصالي بين سرسيمهاي سوكت مغزي كليد )سوئيچ( در را كنترل كنيد.

اتصالي وضعيت 
كليد

سرسيمها

خير وسط / باز       -  مدل فرمان راست 
قفل بلي     -   مدل فرمان چپ
خير  وسط / 

قفل
   -  مدل فرمان راست 

باز  بلي    -     مدل فرمان چپ
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد.
·  مدار اتصال بدنه مغزي كليد )سوئيچ(

·  دسته سيم بين واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و مغزي كليد )سوئيچ( در از نظر 
قطعي يا اتصالي 

⇐ رضايت بخش است                   

مغزي كليد )سوئيچ( در را تعويض كنيد. ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل سيلندر كليد )سوئيچ( صندوق عقب

سيگنال ورودي مغزي كليد )سوئيچ( صندوق عقب )سيگنال قفل نبودن( را كنترل كنيد.  2

 -IIبا دستگاه كانسالت    
با دستگاه كانسالت II- در حالت »DATA MONITOR« مغزي كليد )سوئيچ( صندوق عقب  (TRUNK KEY SW) كنترل كنيد. 

          هنگاميكه كليد درمغزي در وضعيت وسط N قرار داشته باشد:
 TRUNK KEY SW   OFF          

          هنگاميكه كليد در مغزي در وضعيت )قفل نبودن( قرار داشته باشد:
TRUNK KEY SW   ON           

 -IIبدون دستگاه كانسالت        
ولتاژ بين سرسيم 42 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و بدنه را كنترل كنيد. 

 ولتاژ
]V]

وضعيت 
كليد

سرسيمها
)-( )+( 

تقريباً 5    وسط
بدنه 42

0 باز
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

مغزي كليد )سوئيچ( قفل در صندوق عقب سالم است.     ⇐ رضايت بخش است                   
به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                 
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مغزي كليد )سوئيچ( صندوق عقب را كنترل كنيد.  2
1.     سوكت كليد سيلندر كليد )سوئيچ( را جدا كنيد. 

2.     اتصالي بين سرسيمهاي 1 و 2 سوكت مغزي كليد )سوئيچ( صندوق عقب B108 )مدل فرمان چپ( يا B68 )مدل فرمان راست( را كنترل 
كنيد.

اتصالي وضعيت كليد
خير وسط
بلي  باز )قفل نبودن(  

 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موارد زير را كنترل كنيد.
·  مدار اتصال بدنه مغزي كليد )سوئيچ( صندوق عقب

·  دسته سيم بين واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و مغزي كليد )سوئيچ( صندوق 
عقب از نظر قطعي يا اتصالي 

⇐ رضايت بخش است                    

مغزي كليد )سوئيچ( صندوق عقب را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل  بوق هشدار سرقت و اعالم خطر چراغها

عملكرد بوق هشدار سرقت و اعالم خطر چراغها را كنترل كنيد.  1

 -IIبا دستگاه كانسالت    
با دستگاه كانسالت II- (ACTIVE TEST) )آزمايش فعلي( را در حالت »THEFT WAR ALM« )هشدار سرقت( انتخاب كنيد.  .1

حالت »THEFT WARN ALM« را انتخاب و ON را فشار دهيد.    2

          بوق هشدار سرقت واعالم خطر چراغها بايد عمل كنند.

 -IIبدون دستگاه كانسالت    
1   سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو را جدا كنيد. 

2.  سرسيم 4 سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو را اتصال بدنه كنيد. 

                
 

                     بوق هشدار سرقت و اعالم خطر چراغها بايد عمل كنند.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

بوق هشدار سرقت و اعالم خطر چراغها درست كار مي كنند.     ⇐ رضايت بخش است                    

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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رله بوق را كنترل كنيد. 2
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

رله را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

منبع تغذيه برق رله بوق را كنترل كنيد. 3
سوكت رله بوق را جدا كنيد.  .1

2.  ولتاژ بين سرسيم (G/R) 2 سوكتهاي رله بوق E-70 و بدنه را كنترل كنيد. 

             ولتاژ باطري بايد وجود داشته باشد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

موارد زير را كنترل كنيد. 
·  فيوز [ 10A شماره 57 واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط[ 

·  دسته سيم بين رله بوق و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي 

⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار رله بوق را كنترل كنيد. 4
سوكت رله بوق را جدا كنيد.  .1

2.  ولتاژ بين سرسيمهاي رله بوق را كنترل كنيد. 

             ولتاژ باطري بايد وجود داشته باشد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

دسته سيم بين رله بوق و واحد كنترل را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

موارد زير را كنترل كنيد.   ·
·  دسته سيم بين رله بوق و فيوزها از نظر قطعي يا اتصالي 

⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل سيستم قطع كننده استارت

سيگنال خروجي قطع كننده موتور استارت را كنترل كنيد.  1
1.  سوئيچ خودرو را باز كنيد.

2   ولتاژ بين سرسيم  19 واحد هوشمند كنترل وروده به خودرو و بدنه را كنترل كنيد. 
 ]V] ولتاژ وضعيت
ولتاژ باطري بجز مرحله قطع استارت

0 مرحله قطع استارت
 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به 2 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

موارد زير را كنترل كنيد. 
·  فيوز [ 10A شماره 12 واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط[ 

·  دسته سيم بين رله سيستم هشدار سرقت و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي 
·  دسته سيم بين واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و رله هشدار سرقت از نظر 

قطعي يا اتصالي 

⇐ رضايت بخش نيست                  

رله هشدار سرقت را كنترل كنيد. 2
رله هشدار سرقت را كنترل كنيد.

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

سيستم استارت را كنترل كنيد. به SC-12 »سيستم استارت« مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

رله را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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 -II دستگاه كانسالت
موارد كاربرد عيب يابي 

 WORK SUPPORT
كمك در كار 

 ACTIVE TEST
آزمايش فعال

 DATA MONITOR
)نظارت بر اطالعات( سيستم مورد عيب يابي  موارد )نوشته هاي روي صفحه 

)-II دستگاه كانسالت

× قفل برقي در DOOR LOCK

× × گرم كن شيشه عقب REAR DEFOGGER

× × زنگ هشدار KEY WARN ALM

× × زنگ هشدار LIGHT WARN ALM

× × چراغهاي داخل INT LAMP

× × × سيستم هشدار سرقت THEFT WAR ALM

× × × سيستم كنترل از راه دور MULTI REMOTE ENT

×: قابل انجام 
در مورد عيب يابي هر سيستم به صفحات مربوط به آن سيستم مراجعه كنيد. 

شرح حالت هاي عيب يابي 

شرح حالت )مد(

اطالعات ورودي و خروجي واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو قابل خواندن مي باشد. DATA MONITOR

حالت عيب يابي كه دستگاه كانسالتII- بدون بكار گرفتن واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو 
بعضي از سيستم ها را فعال نمايد. 

ACTIVE TEST

سيگنال تحريك ضبط شده )در هنگاميكه سيستم هشدار سرقت فعال شود( را مي توان كنترل 
كرد.

 WORK SUPPORT for THEFT
WAR ALM

كد شناسائي دستگاه كنترل از راه دور را مي توان ثبت و يا پاك كرد. 
 WORK SUPPORT for MULTI

REMOTE ENT
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 -IIروش بازرسي با دستگاه كانسالت
سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1

2.  دستگاه »كانسالتII- را به سوكت ارتباط اطالعات وصل كنيد.

 
3.  سوئيچ خودرو را باز كنيد. 
START«  .4« را فشار دهيد.

SMART ENTRANCE«  .5« را فشار دهيد.
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را بر حسب موارد كاربرد عيب  يابي  از موردهاي عيب  6.  هريك 
يابي انجام دهيد. به »EL « مراجعه كنيد. 
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نقشه تصويري
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جدول بازرسي واحد كنترل زماني
ولتاژ )مقدار 

تقريبي(
شرايط عملكرد مورد اتصال رنگ سيم شماره 

سرسيم

0V → 12V خاموش ـ روشن )سوئيچ خودرو در حالت روشن( رله گرم كن شيشه عقب LG 2

12V → 0V هنگاميكه از هشدار خطر با استفاده از كنترل راه دور استفاده شود. رله بوق BR/W 4

12V → 0V هنگاميكه درها بوسيله كنترل از راه دور قفل شوند. رله كنترل از راه دور چند كاره R 7

0V → 12V
هنگاميكه چراغ هاي داخل بوسيله كنترل از راه دور خاموش/ 

روشن شود. )كليد چراغ داخل در حالت »در« قرار داشته باشد(.
چراغهاي داخل

R/Y 8

12V ـــــــ منبع تغذيه )فيوز( Y/R 10

12V
ـــــــ منبع تغذيه 

)فيوز مينياتوري( W/R 11

0V → 12V
← خاموش )بسته( روشن )باز(   كليد باز كننده در صندوق 

عقب L  12

0V كليد قفل و باز در  آزاد عمل كننده )محرك ( قفل در 
راننده

W/B:L
W/R:R 13

12V قفل شده
0V كليد قفل و باز در آزاد عمل كننده هاي )محرك هاي(

قفل در  G/Y 14
12V قفل نشده

0V كليد قفل و باز در  آزاد عمل كننده هاي )محرك هاي( 
قفل در  PU 15

12V قفل شده

ـــــــ ـــــــ اتصال بدنه B 16

12V → 0V هنگاميكه سيستم هشدار سرقت تحريك شود رله هشدار سرقت LG 19

12V  »ACC حالت »وسائل جانبي سوئيچ خودرو )لوازم جانبي( PU 21

5V → 0V ← قفل وسط  كليدهاي قفل/ باز در  GY 23

0V → 5V ← خاموش )بسته( روشن )باز (  كليد در موتور  Y/B 27

5V → 0V ← روشن )باز( خاموش )بسته (  كليدهاي در )همه( R/W 28

5V → 0V ← روشن )باز( خاموش )بسته (  كليد الي در راننده SB 29

5V → 0V
← روشن )باز( خاموش )وسط (  كليد باز كننده مغزي كليد 

)سوئيچ( OR/L 30

12V → 0V ← روشن شدن خاموش شدن  چراغ دزدگير G/OR 31

12V → 0V ←سوئيچ ازمغزي سوئيچ بيرون آورده شده سوئيچ جا زده شده سوئيچ خودرو )جا زده شده( B/R 32

12V سوئيچ خودرو در حالت روشن )باز( سوئيچ خودرو روشن G 33

12V → 0V
← خاموش حالت هاي اول، دوم: روشن  رله چراغ هاي عقب )با چراغ 

اتوماتيك( كليد چراغ( )بدون 
چراغ اتوماتيك(

R/W 34

5V → 0V ← باز وسط  كليدهاي قفل/باز در BR/Y 35

5V → 0V در راننده: قفل← باز سنسور باز بودن قفل در راننده LG/R 36

0V → 12V ← خاموش )بسته( روشن )باز (  كليد چراغ صندوق عقب PU/Y 38
5V → 0V ← روشن  خاموش  كليد گرم كن شيشه عقب G/W 39
5V → 0V ← روشن )قفل( خاموش )وسط (  كليد قفل مغزي )سوئيچ( در OR/B 41

5V → 0V ← روشن )باز( خاموش )وسط (  مغزي كليد )سوئيچ( در 
صندوق عقب  G/B 42

L: مدل فرمان سمت چپ
R: مدل فرمان سمت راست
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