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 رويه نصب دزدگير ساده و تصويري كروز

قاب ستون جلو و نوار الستيكي دور كالف ستون سمت راننده را كه به شكل خار فشاري مي باشد دمونتاژ مي    - 1

(4و  1طبق تصوير شماره )                            (42050551با ابزار تريم ).نماييم

                                 

(0طبق تصوير شماره ) (42050551با ابزار تريم ). .قاب روي داشبورد زير فرمان را دمونتاژ مي نماييم  - 4

(1طبق تصوير شماره ) (42050551با ابزار تريم ) .قاب مثلثي بغل داشبورت سمت راننده را دمونتاژ مي نماييم - 0

(2طبق تصوير شماره ) (42050551با ابزار تريم ). مي نماييم  ژداشبورد را دمونتا ين روفرما قاب بغل  1

سقف  يسبانيم و سيم آن را از زير جلوچيه وسط از طريق دو بر چسب مآين يشيشه جلو باال يچشم التراسونيک را رو  2

( 6شماره طبق تصوير .   )ماييم ن يت ميكاذب به سمت ستون جلو سمت راننده هدا

1 2 
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دو برچسب دايره  يچسبانيم و آنتن دزدگير را رويشيشه جلوم يدو برچسب دايره شكل را گوشه سمت چپ و باال   6

(فقط مخصوص دزدگير تصويري(    )0طبق تصوير شماره . )نماييم يشكل مونتاژ م

(8طبق تصوير شماره .  )دهيم يرار مسمت چپ داشبورد ق يچراغ چشمک زن دزدگير را جلو  - 0

مربوط به آنتن و چشم التراسونيک و چراغ چشمک زن را از كنار ستون جلو سمت چپ به زير داشبورد هدايت  يسيمها  8

(9طبق تصوير شماره .         )نماييم يم
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( 15ق تصوير شماره طب) (42050551با ابزار تريم ). نماييم يم ستون را مونتاژ يقاب رو  9

15  BCM ( 14و  11طبق تصوير شماره . )نماييم يباشد را دمونتاژ م يم كانكتور سفيد را كه مربوط به 

 

 
 

 

               
طبق تصوير . )نماييم  يمربوط به دسته سيم دزدگير مونتاژ م يكانكتور سفيد مربوط به خودرو را با كانكتور مشك   11

( 11و 10شماره 

14- BCM نماييم يخودرو وصل م سر ديگر دسته سيم دزدگير را به. 

11 

11 11 
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و سبز رنگ را از داخل كانكتور خارج   يقهوه ا يدمونتاژ نموده و سوكت ها رنگ را از BCM يكانكتور مشك   10

 ( 12طبق تصوير شماره ) .م نمايييم

دزدگير قرار  يرنگ مربوط به كيت الدر يرا داخل كانكتور مشك خارج شده از كانكتور BCM يسوكت سبز و قهوه ا  11

 (16طبق تصوير شماره . )م ميدهي
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(  10طبق تصوير شماره . )نماييمير مونتاژ مدزدگي يرنگ الدر يرنگ را به باكس مشك يكانكتور مشك 12

 . م نمايييمتصل م BCM يور مشككانكت بهدزدگير را  يبه كيت الدر مربوط يسوكت سبز و قهوه ا 16

 ( 18طبق تصوير شماره )

چسبانيم و سيم آن را به زير داشبورد يكليد ريست را زير غربيلک فرمان كنار درب جعبه فيوز از طريق دوبرچسب م  10

 ( 19طبق تصوير شماره . )نماييم يهدايت م
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 (41و  45مطابق تصوير ) .نماييم را سوراخ كرده و سيم آژير را به سمت موتور هدايت مي بوش كنار در-18

 

 
 

 
 

 

21 

21 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 602 و رانا                                                                                                                                                           نصب دزدگير           

10 

 (  44طبق تصوير شماره . )نماييم يسيم آژير را از كنار ديواره فايروال به سمت راست خودرو هدايت م  41

 ( 40طبق تصوير شماره ) .نماييم ياست محفظه موتور نصب مآژير را سمت ر  44

( 41طبق تصوير شماره ) .م نمايييسيم ميكروسويچ را متصل م  40
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 . منمايي يداشبورد به پيچ مشخصه متصل مسمت چپ  يسيم اتصال بدنه را در موقعيت مثلث  41

 ( 42طبق تصوير شماره ) (42050551با ابزار تريم )

 .  ميچسبان يمدو بر چسب  قيطرداشبورد از  يمثلثشوک سنسور را پشت درب قاب   42

 ( 46طبق تصوير شماره )
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 يمک زن، شوک سنسور و سوكت دسته سيم اصلچراغ چشک، چشم التراسونيمربوط به كليد ريست، آنتن،  يسيمها   46

 ( 40طبق تصوير شماره .  )نماييم يمخارج  كنار داشبورد يمثلثباشد را از محفظه ير مگيدزدگير را كه مربوط به كيت دزد

 .نماييم يدزدگير متصل م يكنار داشبورد را به كيت اصل يه از مثلثخارج شد يسوكت ها  40

( 48طبق تصوير شماره )
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( 48طبق تصوير شماره )  .مدهيي مقرار  يكالف كرده و كيت را پشت قاب مثلث يسيمها را با بست موش   48

( 01و  05و  49طبق تصوير شماره ) (42050551با ابزار تريم ) .نماييم يو درب زير داشبورد را مونتاژ م ياب مثلثق   49

 . نماييم يدزد گير را تست م  05
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 سازه پويش 456و ساده بر روي خودرو نصب دزدگير تصويري

 

 (42050551با ابزار تريم ) .قاب دور كالف ستون سمت راننده را باز ميكنيم( 4)تيک و نوار الس( 1)قاب روي ستون جلو -1

 

  

 

 
 

 (42050551با ابزار تريم ) .كنيم را باز مي( 0)قاب روي داشبورد فرمان -4

 

 
 

 (42050551با ابزار تريم ). را باز نماييد( 1)قاب مثلثي سمت چپ داشبورد راننده  -0
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چسبانيم و سيم آن را از زير سقف كاذب  را روي شيشه باالي آينه وسط از طريق دو برچسب مي( 2)لتراسونيک چشم ا-1

 .نماييم به سمت ستون جلو سمت راننده هدايت مي

 

 
 

 (42050551با ابزار تريم ) .فرمان روي داشبورد را باز نماييد( 6)قاب بغل -2

 

 
 

 

 

را روي دو برچسب دايره شكل ( 0)چسبانيم و آنتن دزدگير  ت چپ و باالي شيشه ميدو برچسب دايره شكل را گوشه سم-6

 (فقط مخصوص دزدگير تصويري.)نماييم نصب مي

 

 
 

 .دهيم دزدگير را سمت چپ داشبورد قرار مي( 8)چراغ چشمک زن -0
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تون جلو سمت چپ به زير داشبورد مربوط به آنتن و چشم التراسونيک و چراغ چشمک زن را از كنار س( 9)سيم هاي-8

 .نماييم هدايت مي

 

 
 

 

 

 (42050551با ابزار تريم ) .نماييم را نصب مي( 15)قاب روي ستون  -9

 

 
 

 

 (14و  11تصوير شماره .)دسترسي پيدا كنيم پين BCM 15كنيم تا به كانكتور  پيچ هاي جعبه فيوز را باز مي-15
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 .نماييم پين مشكي رنگ دسته سيم جابه جا مي 15پين طوسي رنگ خودرو را با كانكتور  15كانكتور  -11
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 (10مطابق تصوير .)پين را باز كنيد 15سوكت هاي خشابي سبز و قهوه اي هر دو كانكتور -14

 

 
 

طبق )نگ دسته سيم نصب نماييد و بالعكسپين مشكي ر 15حال سوكت هاي سبز و قهوه اي خودرو را روي كانكتور -10

 (11تصوير 

 
 

 .در محل خود نصب كنيد 16را مطابق تصوير ( طوسي رنگ)پين دسته سيم  15سوكت -11
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 .پين دسته سيم متصل نماييد 15به مادگي ( مشكي رنگ)پين خودرو را  15حال سوكت -12

 (18و  10مطابق تصوير )

 

   
 

نده را باز كنيد و در قسمت سمت چپ  كف پاي راننده محافظ پالستيكي را باال كشيده و سوكت الستيک بغل درب ران-16

 (45و  19مطابق تصاوير .)پين قرمز رنگ را مطابق تصوير باز نماييد 16

 

   
 

 

سوكت كنيم و سپس كانكتور مادگي خودرو را به  پين مادگي دسته سيم را جايگزين كانكتور خودرو مي 16كانكتور  -10

 (41طبق تصوير .)كنيم پين دسته سيم متصل مي 16نري 
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(40و  44مطابق تصوير .)نماييم را سوراخ كرده و سيم آژير را به سمت موتور هدايت مي( 44)بوش كنار در -18
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 (42مطابق تصوير شماره .)كنيم سيم آژير را از كنار ديواره فايروال به سمت راست خودرو هدايت مي -45

 

 
 

 (46مطابق با تصوير .)آژير سمت راست محفظه موتور نصب مي كنيم-41

 

 
 

 .سيم اتصال بدنه را در موقعيت مثلثي سمت چپ داشبورد به پيچ مشخصه متصل مي نماييم-44

 ( 48مطابق تصوير )
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 (49ير مطابق تصو.)چسبانيم شوک سنسور را پشت درب قاب مثلثي مي-40

 

 
 (49تصوير )

 

كه وک سنسور و دسته سيم اصلي دزدگير، چراغ چشمک زن، ش سيم هاي مربوط به كليد ريست،آنتن، چشم التراسونيک-41

 (05مطابق تصوير .)نماييم باشد را از محفظه اصلي كنار داشبورد خارج مي مربوط به كيت دزدگير مي

 

 
 (05تصوير )

 

 (01طبق تصوير .)نماييم لثي كنار داشبورد را به كيت اصلي دزدگير متصل ميسوكت هاي خارج شده از مث -42

 

 
 (01تصوير )
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 (04مطابق تصوير شماره )دهيم سيم ها را با بست موشي كالف كرده و كيت را پشت قاب مثلثي قرار مي-46

 

 
 (04تصوير )

 

 

 (42050551با ابزار تريم ) (01و  00مطابق تصوير .)قاب مثلثي و قاب زير داشبورد را نصب مي نماييم -40

 

                   
 (01تصوير (                                                                )00تصوير )              

 

.نماييم دزدگير را تست مي-48
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BCM سازه پويش پيكر بندي نود 

  

 
 

 . بايد باشد( غير فعال)Not Availableدر حالت  گزينه Alarm Type:نكته
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BCM كروز پيكر بندي نود 

 

 
 

 .گزينه آالرم مد بايد در حالت غير فعال باشد:نكته

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 602 و رانا                                                                                                                                                           نصب دزدگير           

26 

 باشد روش هاي عيب يابي سريع دزدگير به شرح زير مي

 راه حل پیشنهادی نوع ایراد

.ریموت کار نمی کند

.ودقفل صفحه کلید ریموت چک ش-1

.باتری ریموت چک شود -2

.تعریف مجدد ریموت انجام شود -3

(دزدگیر تصویری)آنتن دستگاه چک شود -4

.ریموت تعویض شود -5

 .برد اصلی دستگاه تعویض شود -6

دزدگیر در زمان تحریک توسط ضربه 

 عمل نمی کند

.دزدگیر در حالت تعمیرگاه قرار دارد -1

.حساسیت سنسور ضربه تنظیم شود  -2

.شود  سنسور ضربه تعویض -3

 .برد اصلی دستگاه را تعویض کنید -4

دزدگیر عملکرد دارد ولی قفل مرکزی 

 کار نمی کند

دسته سیم دزدگیر کامل جدا شود -1

سوکت های اصلی دسته سیم خودرو در  -2

نصب شود( CCN-BCM)موقعیتشان

عملکرد قفل مرکزی خودرو با استفاده از سوییچ  -3

در صورت صحت . خودرو مورد بررسی قرار گیرد

عملکرد ایراد می تواند از دسته سیم دزدگیر و یا 

در غیر اینصورت ایراد از , کیت دزدگیر باشد 

.خودرو می باشد 

دزدگیر با استفاده از ریموت غیر فعال 

شده است اما خودرو به طور پیوسته 

 فالشر می زند 

با استفاده از دکمه روی ریموت فابریک خودرو یک -1

سپس یکی از درب های . د بار درها بسته و باز شو

خودرو باز و بسته شود 

در صورت مجهز بودن خودرو به دزدگیر از : توجه

سوییچ فابریک جهت باز و بست قفل مرکزی 

 استفاده نشود  
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در صورت بسته بودن تمام درها در زمان باز بودن  -2

سوییچ نباید باز بودن هیچ کدام از درب های 

برد نشان داده خودرو بر روی نمایشگر باالی داش

در این صورت عملکرد سوییچ الدری در ,شود 

 مربوطه کنترل شود 

هنگام کد )مشکالت کد دهی ریموت 

دهی ریموتهای دستگاه در هنگام 

شروع به کار سیستم دزدگیر برای 

(اولین بار  

اگر ریموت اول کد گرفت و ریموت دوم کد را قبول -1

.نکرد، ریموت دوم می بایست تعویض گردد

ر ریموت اول کد نگرفت، یا ریموت خراب است یا اگ -2

 .مشکل در آنتن سیستم وجود دارد

حساسیت چشمی التراسونیک باالی داشبرد تنظیم -1 دزدگیر بی دلیل آژیر می کشد

.شود

.حساسیت سنسور ضربه تنظیم شود-2

.چشمی التراسونیک تعویض شود -3
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