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"روش ها و دستورالعمل هاى تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فنى خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

در صورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممكن است دستورالعمل هاى اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند".

تمام حقوق تأليف و نسخه برداری از اين اطالعيه فنى متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه اين مستند فنى، حتى جزئى، و نيز استفاده از سيستم شماره گذارى قطعات يدكى بدون اجازه 

قبلى و كتبى از رنو اكيداً ممنوع مى باشد.
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تجهيزات الكتريكى8
82Aسيستم ضد سرقت

شماره برنامه: 522
09 :Vdiag شماره

ويرايش 4
82A-1 كارهاى مقدماتى 
82A-6 برگه عيب يابى 
82A-8 عملكرد سيستم 
82A-11 جدول جانمايى پايه هاى واحد كنترل الكترونيكى 
82A-12 تعويض قطعات 
82A-13 پيكر بندى ها و آموزش ها 
82A-21 جدول خالصه خطاها 
82A-22 بررسى خطاها 
82A-24 بررسى تطبيقى 
82A-26 جدول خالصه وضعيت ها 
82A-27 بررسى وضعيت ها 
82A-32 نظر مشترى 
82A-33 نمودار مرحله اى تشخيص ايراد 

"روش ها و دستورالعمل هاى تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فنى خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممكن است دستورالعمل هاى اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كند."

تمام حقوق تأليف و نسخه بردارى از اين اطالعيه فنى متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه اين مستند فنى، حتى جزئى، و نيز استفاده از سيستم شماره گذارى قطعات يدكى بدون اجازه 

قبلى و كتبى از رنو اكيداً ممنوع مى باشد

ويرايش فارسى
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عنوان اختصاراتاختصارات
ABSسيستم ضد قفل چرخ ها
ALPنمودار مرحله اى تشخيص ايراد
APCسوئيچ باز
AVCسوئيچ بسته
BVAجعبه دنده اتوماتيك
BVMجعبه دنده دستى
BVR(روبوتيزه) جعبه دنده روبوتيك
CANشبكه كنترلى خودرو
CAتهويه مطبوع
CD(CD) لوح فشرده
DAفرمان هيدروليك

DAEفرمان هيدروليك الكتريكى
DVDDVD 
DTCكد عيب يابى
EGR(exhaust gaz recycling) بازيافت گازهاى خروجى
ESP(Electronic stability program) كنترل پايدارى خودرو
GMVمجموعه فن ها
GNVگاز طبيعى شهرى
GPLگاز مايع
HLEحد باالى االستيسيته
MAG(براى جوشكارى روى فوالد) سيم جوشكارى فلز با گاز فعال كننده
MIG(براى جوشكارى روى آلومينيوم) سيم جوشكارى فلز با گاز خنثى
MRراهنماى تعميرات
NTاطالعيه فنى

OBDOBD عيب يابى
SERجوش برقى مقاومتى

SSPPسيستم كنترل فشار باد چرخ ها
THLEحد خيلى باالى االستيسيته

TMزمان تعميرات
UCHواحد كنترل مركزى محفظه سرنشين
UPCواحد محافظت و كنترل
UCTواحد كنترل سقف

UHLEحد فوق العاده باالى االستيسيته
VINشماره شناسايى خودرو

اختصارات
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-1

1. كاربرد مستند راهنما
مستند عيب يابى حاضر قابل اجرا روى تمام واحد هاى كنترل الكترونيكى منطبق با مشخصات زير است:

خودرو(هاى): تندر 90 
عملكرد مربوطه: سيستم ضد سرقت

UCH :نام واحد الكترونيكى
شماره برنامه: 522

09  :VDIAG شماره

2. قطعات مورد نياز براى عيب يابى
نوع مستند فنى

روش هاى عيب يابى (مستند حاضر):
.Dialogys ،(تعبيه شده در ابزار عيب يابى) سيستم كمكى عيب يابى  –

نقشه هاى الكتريكى:
Visu-Schéma (CD)، كاغذ  –

نوع ابزار عيب يابى:
CLIP  –
نوع ابزار مورد نياز:

ابزار مخصوص مورد نياز
مولتى متر

جعبه ترمينال 55 پايه اىقطعه. 1622
جعبه ترمينال عمومىقطعه. 1681 

در صورتي كه اطالعات به دست آمده توسط ابزار عيب يابي،لزوم بررسي پيوستگي مدارهای الكتريكي را به همراه داشته باشد ، 
جعبه ترمينال Elé. 1622 يا جعبه ترمينال عمومى Elé. 1681 را وصل كنيد.

تذكرات مهم
–   تمام بررسى ها با جعبه ترمينال Elé. 1622 يا Elé. 1681 بايد هنگام جدا بودن اتصال باترى، انجام شوند.

–   جعبه ترمينال فقط جهت استفاده با مولتى متر در نظر گرفته شده است. هرگز نقاط اندازه گيرى را با جريان V 12  تغذيه نكنيد

3. يادآورى ها
روند

براى عيب يابى واحد كنترل الكترونيكى، ابزار عيب يابى را وصل كرده و بررسي های مورد نظر را انجام دهيد.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-2

خطاها
خطاها يا موجود شناسايى شده اند يا ذخيره شده (خطاها در شرايطى ايجاد شده اند و از آن زمان تا كنون يا از بين رفته اند يا همچنان موجود 

هستند اما طبق شرايط حاضر عيب يابى نشده اند).

وضعيت موجود يا ذخيره شده خطاها بايد به دنبال راه اندازى ابزار عيب يابى پس ازبرقراری اتصال در حالت + سوئيچ باز انجام شود (بدون 
انجام عمليات روى قطعات سيستم).

براى خطاى موجود، روند مشخص شده در بررسى خطاها را به كار ببريد.

براى خطاى ذخيره شده، خطاهاى نمايش داده شده را يادداشت كنيد و دستورالعمل ها را اجرا نماييد.

اگر خطا با اجراى دستورات تأييد شد، خرابى وجود دارد. خطا را برطرف كنيد.

اگر خطا تائيد نشده است، موارد زير را بررسى كنيد:
خطوط الكتريكى مرتبط با خطا،  –

اتصاالت الكتريكى اين خطوط (اكسيداسيون، پايه هاى خم شده، غيره.)،  –
مقاومت قطعه اى كه معيوب شناسايى شده،  –

وضعيت سيم ها (عايق ذوب شده يا قطع شده، ساييدگى ).  –

بررسى تطبيقى
هدف از كنترل تطبيقى بررسى وضعيت ها و پارامتر هايى است كه خطايى را روى ابزار عيب يابى نشان نمى دهند اين مرحله در نتيجه موارد زير 

را ممكن مى سازد:
عيب يابى خرابى هايى كه بدون نمايش خطا هستند و مى توانند به شكايت مشترى مربوط باشند،  –
بررسى عملكرد صحيح سيستم و حصول اطمينان از عدم بروز مجدد ايراد پس از انجام تعميرات.  –

در اين بخش روند عيب يابى براى وضعيت ها و پارامتر ها، و شرايط بررسى آنها نشان داده مى شود.

اگر عملكردی درست كار نمى كند يا اگر پارامترى خارج از حد مجاز است، به صفحه عيب يابى مربوطه رجوع كنيد.

نظر مشترى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
اگر بررسى با كمك ابزار عيب يابى صحيح است اما شكايت مشترى همچنان پا برجاست مشكل را طبق بخش نظر مشترى برطرف كنيد.

خالصه اى ازدنبال كردن روند كلى به  شكل فلوچارت در صفحه بعد موجود است.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-3

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

4. روند عيب يابى
شارژ باترى و وضعيت صحيح فيوزها را 

بررسى كنيد

برگه عيب يابى سيستم را چاپ كنيد 
(قابل دسترسى روى CLIP و در راهنماى 

تعميرات يا اطالعيه فنى)

  CLIP را وصل كنيد 

ارتباط با واحد 
كنترل الكترونيكى؟

بررسى خطاها

وجود خطاها

تعميرخطاهاى موجود

تعمير خطاهاى ذخيره شده

بله

بله

بله

به ALP n° 1 مراجعه كنيد

بررسى تطبيقى

نشانه ايراد 
همچنان وجود دارد

خرابى 
برطرف 
شده 
است

از نمودارهاى مرحله اى تشخيص ايراد استفاده 
كنيد

ايراد همچنان 
وجود دارد

خرابى 
برطرف 
شده 
است

با برگه عيب يابى تكميل شده با بخش 
پشتيبانى فنى تماس بگيريد

خير

خير

خير

خير

خير
نشانه ايراد

 همچنان وجود دارد
ايراد 

برطرف 
شده
 است
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-4

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

4. روند عيب يابى (ادامه)
بررسى سيم كشى ها
مشكالت عيب يابى

جدا كردن اتصاالت الكتريكى و / يا دستكارى سيم كشى مى تواند باعث حذف موقتى عامل ايراد گردد.
اندازه گيرى هاى الكتريكى ولتاژ، مقاومت  و عايق كارى  معموالً صحيح هستند، به خصوص وقتى كه هنگام عيب يابى، ايراد قابل شناسايى نباشد 

(خطاى ذخيره شده).

بررسى چشمى
به دنبال آسيب ها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشين خودرو باشيد.

فيوزها، عايق  ها و درستى مسير سيم كشى ها را با دقت بررسى كنيد.
اثرات اكسيداسيون را جستجو كنيد.

بررسى فيزيكى
هنگام دستكارى سيم كشى ها، از ابزار عيب يابى به نحوى استفاده كنيد كه بتوانيد تغيير وضعيت خطاها را از "خطاى ذخيره شده" به "موجود" 

شناسايى نماييد.
مطمئن شويد كه اتصاالت الكتريكى به خوبى محكم شده باشند.

فشارهاى ماليمى روى اتصاالت الكتريكى وارد كنيد.
دسته سيم را خم كنيد.

اگر تغيير حالتى پيش آمد، سعى كنيد منشاً آنرا پيدا كنيد.

آزمايش هر يك از قطعات
قرارگيرى محل نصب روى قسمت  اتصاالت الكتريكى راجدا كنيد حالت بست ها و پايه ها و همچنين نصب صحيح آنها را بررسى كنيد (عدم 

عايق كارى).
دقت كنيد كه بست ها و پايه ها به خوبي در جاى خود محكم شده باشند.

مطمئن شويد كه بست ها و پايه ها هنگام اتصال از جاى خود خارج نشده باشند.
فشار اتصال بست ها را با استفاده از يك پايه مناسب بررسى كنيد.

بررسى مقاومت
ابتدا پيوستگى خطى مدار را بررسى كنيد، سپس بخش به بخش اين عمل را انجام دهيد.

اتصال كوتاه بدنه، اتصال به V 12  +  يا با يك سيم ديگر را بررسى كنيد.
اگر خطايى به  وجود آمده، آنرا تعمير كنيد يا سيم كشى را تعويض نماييد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-5

5. برگه عيب يابى

توجه !

توجه
از ابزار و روند عيب يابى متناسب با ايراد سيستم استفاده كنيد. برگه عيب يابى امكان نگهدارى مسيرعيب يابى انجام 

شده را فراهم مى كند. در زمان ارتباط با سازنده اين اطالعات ضرورى مى باشد.

بنابراين الزم است كه يك برگه عيب يابى را هر بار كه بخش پشتيبانى فنى يا قسمت بررسى مدارک 
گارانتى درخواست مى كند، پر كنيد.

اين برگه هميشه در موارد زير خواسته مى شود:
هنگام درخواست هاى كمك فنى از بخش پشتيبانى فنى،  –

براى ضميمه كردن آن به قطعات "تحت بررسى" كه درخواست ارجاع دارند. بنابراين اين برگه جهت پس دادن مبلغ گارانتى و بررسى دقيق تر قطعات جدا شده   –
الزم است.

6. دستورالعمل هاى ايمنى
براى اجتناب از هر گونه آسيب جانى يا مالى، هر نوع عمليات بر روى يكى از قطعات بايد با رعايت اصول ايمنى باشد:

براى جلوگيرى از هر گونه افت كارآيى واحدهاى كنترل الكترونيكى در حالت شارژ ضعيف، دقت كنيد شارژ باترى كامل باشد،  –
از ابزار مناسب استفاده كنيد.  –

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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فهرست قطعات تحت بررسى: واحد كنترل الكترونيكى، دستگاه كارت خوان، مجموعه دستگيره ها، آنتن ها

مشخصات اجرايى

02تاريخ

برگه تكميل شده توسط

 VIN

نوع موتور

CLIP نوع دستگاه عيب يابي

نسخه نرم افزاری

نظر مشترى
روشن شدن نشانگر1467 استارت نمى زند1468 اشكال در سوئيچ موتور1469 

توضيحاتساير

شرايطى كه مشترى متوجه خرابى شده است
به طور نامنظم004 افت تدريجى كيفيت010 خرابى ناگهانى009 

توضيحاتساير

مستندات استفاده شده جهت عيب يابى

روش عيب يابى استفاده شده
دفترچه راهنماى تعميرات  مستند فنى  سيستم كمكى عيب يابى نوع مستند عيب يابى استفاده شده:
شماره دفترچه راهنماى عيب يابى:

نقشه الكتريكى استفاده شده
شماره اطالعيه فنى نقشه الكتريكى:

ساير مدارک
نام و / يا شماره مرجع:

اين برگه را يا فتوكپى يا چاپ كنيد- اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد- اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد

FD 13
برگه عيب يابى

برگه عيب يابى
سيستم: ضدسرقت

2 / صفحه 1
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مشخصات واحد كنترل الكترونيكى و قطعات تعويض شده براى سيستم
شماره مرجع قطعه1

شماره مرجع قطعه 2
شماره مرجع قطعه 3
شماره مرجع قطعه 4
شماره مرجع قطعه 5

بررسى با ابزار عيب يابى (صفحه نمايش شناسايى):
شماره مرجع واحد كنترل الكترونيكى

كد توليد كننده
كد برنامه

نسخه نرم افزار
كد كاليبراسيون

 VDIAG

خطاهاى مشاهده شده به وسيله ابزار عيب يابى
مشخصاتنام خطاذخيره شدهموجودكد خطا

شرايط بروز خطا
واحدمقدارنام پارامتركد وضعيت يا پارامتر

اطالعات خاص سيستم
شرح:

اطالعات تكميلى
كدام عوامل باعث تعويض واحد كنترل الكترونيكى شده است؟

چه قطعات ديگرى تعويض شده اند؟
آيا در عملكردهاى ديگر نيز ايراد وجود دارد؟

توضيحات

اين برگه را يا فتوكپى يا چاپ كنيد - اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد - اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد

FD 13
برگه عيب يابى

برگه عيب يابى
سيستم: ضدسرقت

2 / صفحه 2
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1. عملكرد سيستم
هنگامي كه سيستم ضد سرقت فعال است، نشانگر قرمز سيستم چشمك مى زند (چشمك آهسته: يك روشنايى/ در ثانيه).

پس از باز كردن سوئيچ، كد كليد به واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين ارسال مى شود.

اگر كد توسط واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين شناخته شود، روشن كردن موتور و سوخت رسانى امكان پذير مى شود.

موارد خاص
چنانچه واحد كنترل الكترونيكى موتور هيچگونه كدى در حافظه نداشته باشد (خام باشد): كدى كه ارسال مى شود در حافظه ضبط مى گردد.

اگر بين كدهاى كليد/ واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين مطابقت موجود نباشد، سيستم قفل شده باقى مى ماند. نشانگر قرمز سيستم ضد 
سرقت چشمك مى زند (چشمك زنى سريع). روشن شدن خودرو امكان پذير نيست.

توجه
هنگامي كه باترى ضعيف است، ممكن است افت ولتاژ ناشي از استارت، سيستم ضد سرقت را دوباره فعال كند. اگر ولتاژ خيلى ضعيف باشد، 

حتى با هل دادن خودرو نيز نمى توان آن را به راه انداخت.

شناسايى كليدها در عملكرد معمولى

نشانگر سيستم ضدسرقت
چشمك زدن نشانگر در Hz 1  خودرو محافظت شده (برق بعد از سوئيچ وجود ندارد)

نشانگر روشن دايمى به مدت s 3  سپس خاموشكليد شناسايى شده، سوخت رسانى آزاد
چشمك زدن نشانگر در Hz 4 كليد شناسايى نشده، سوخت رسانى محافظت شده

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - عملكرد سيستم
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سيستم ضد سرقت
عيب يابى - عملكرد سيستم

اطالعات كلى
UCH زير سينى داشبورد سمت راننده قرار گرفته است.

تذكرات مهم
هنگام تعويض UCH، الزم است عملكردهاى مربوط به سطح تجهيزات خودرو را با ابزار عيب يابى پيكربندى نمود.

توجه
تا وقتى كه روند معرفى سيستم ضد سرقت انجام نشده باشد، روشن كردن خودرو غير ممكن است (در حالتى  كه UCH نو و خام استفاده 

شده).

هنگام تعويض يا اضافه كردن يك كليد، الزم است عمل تخصيص مجدد كد به كليد انجام شود.

ويژگى هاى خاص سيستم
اين سيستم مى تواند حداكثر با چهار كنترل از راه دور كار كند (UCH بيشتر از چهار كد مختلف را نمى تواند كنترل كند).

گيرنده سيگنال راديويى درون UCH تعبيه شده است.

كليد قفل مركزى درب ها هنگاميكه درب ها توسط كنترل از راه دور بسته شده باشند، غير فعال مى شود. 

باز شدن و قفل شدن درب ها توسط كنترل از راه دور با چشمك زدن فالشرها ديده مى شوند (اگر تمام درب ها درست بسته شده باشند) :
قفل شدن: 2 بار چشمك زدن،  –

–   باز شدن قفل: 1 بار چشمك زدن.

با توجه به سطح تجهيزات خودرو، زمانى كه قفل درب ها توسط كنترل از راه دور آزاد شود وظرف s 30   هيچ يك از درب ها باز نشود، سيستم 
به صورت خودكار دوباره درب هاى خودرو را قفل مى كند (بدون چشمك زدن فالشرها).

UCH كنترل روشنايى داخل خودرو را به عهده دارد. چنانچه يكى از چراغ هاى داخل اتاق (چراغ سقف) به صورت غير عمدى روشن مانده باشد، 
UCH بعد از حدود min 30  تغذيه روشنايى را قطع مى كند.

در مدل هاى "كالس باال" چراغ هاى داخل، پس از بسته شدن درب ها توسط كنترل از راه دور راديويى، به صورت تدريجى خاموش مى شوند.
كليدهاى يدكى به صورت كد گذارى نشده و بدون شماره تحويل داده مى شوند.

در صورت گم كردن يك كليد يا دزديده شدن آن، يا  بنا به درخواست مشترى، مى توان كليد گم شده را از كار انداخت. در صورت لزوم و در 
صورت پيدا شدن، اين كليد مى تواند دوباره به همان خودرو اختصاص يابد.

توجه
فروخته  نشده  گذارى  كد  قطعات  اين  كرد.  تعويض  زمان  هم  را  كليدها  و   UCH كه  است  ممكن  غير  سيستم،  اين  با    

مى شوند.
   هيچ راهى براى پاک كردن كد برنامه ريزى شده توسط اجزاء سيستم (UCH و واحد كنترل الكترونيكى موتور) وجود ندارد. كد 

برنامه ريزى شده را نمى توان پاک كرد.
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كدگذارى واحد كنترل الكترونيكى موتور
واحد كنترل الكترونيكى موتور كد گذارى نشده تحويل داده مى شود. بايد هنگام نصب واحد كنترل الكترونيكى موتور، كد سيستم ضد سرقت را 

در آن برنامه ريزى كرد تا اجازه روشن شدن وسيله نقليه داده شود.

براى اين كار سوئيچ را به مدت چند ثانيه باز كنيد بدون آنكه موتور را استارت بزنيد. سوئيچ را ببنديد، سيستم ضد سرقت پس از چند ثانيه فعال 
مى شود (نشانگر قرمز سيستم چشمك مى زند) و واحد كنترل الكترونيكى برنامه ريزى شده است.

توجه
با اين سيستم ضد سرقت، خودرو كد ضد سرقت خود را براى هميشه حفظ مى كند.

اين سيستم داراى كد عيب يابى (Security code) نيست. تست خودرو با واحدهاى كنترل الكترونيكى موتور كه از قسمت 
قطعات يدكى و يا از خودروى ديگر قرض گرفته شده است، ممنوع مى باشد.

كد برنامه ريزى شده روى واحد كنترل الكترونيكى موتور را نمى توان پاک كرد.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - عملكرد سيستم
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سيستم ضد سرقت
عيب يابى - جدول جانمايى پايه هاى واحد كنترل الكترونيكى

باالترين  در  الكترونيكى  كنترل  واحد  (در  سطح)اتصال 
اتصال الكتريكى سياه EH1  (40  پايه اى)

عملكردپايه
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B21
B22
B23

B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40

استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده

خروجى نشانگر فالشرها
ورودى سرعت خودرو

استفاده نشده
ورودى دكمه قفل شدن درب ها

استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده

ورودى چراغ هاى كوچك
ورودى حلقه

ورودى دكمه قفل شدن درب ها
استفاده نشده
استفاده نشده

خروجى نشانگر كنترل درب ها
استفاده نشده
+ سوئيچ باز

سيگنال برخورد واحد كنترل مركزى الكتريكى 
كيسه هوا

ورودى تناوب برف پاک كن جلو
استفاده نشده

ورودى كليد چراغ راهنماى چپ
استفاده نشده

ورودى كليد چراغ راهنماى راست
استفاده نشده

ورودى سوئيچ هاى درب هاى عقب و صندوق
خروجى گرم كن شيشه عقب

خروجى نشانگر سيستم ضد سرقت
ورودى فالشرها

K اتصال عيب ياب
استفاده نشده

اتصال سيستم ضد سرقت موتور
استفاده نشده

ورودى دور موتور
ورودى گرمكن شيشه عقب

ورودى سوئيچ هاى درب هاى جلو

اتصال الكتريكى سفيد P1  (15 پايه اى)
عملكردپايه
 A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
B6

بدنه
خروجى چراغ سقف

+ سوئيچ بسته
اهرم برف پاک كن جلو

تغذيه برف پاک كن جلو (سوئيچ باز)
توقف كامل برف پاک كن جلو

استفاده نشده
خروجى چراغ راهنماهاى راست
خروجى چراغ راهنماهاى چپ

استفاده نشده
خروجى قفل درب ها

تغذيه قفل شدن - باز شدن قفل درب ها
خروجى بازشدن قفل درب ها

خروجى زمان بندى چراغ سقف
تغذيه چراغ سقف
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تذكرات مهم
تعويض واحد مركزى محفظه سرنشين
پس از تعويض، UCH را پيكربندى كنيد

(به بخش پيكربندى و برنامه ريزى ها رجوع كنيد)

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - تعويض قطعات
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سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها

پيكربندى
قطعات نو كد گذارى شده نيستند. هنگامى كه قطعات سيستم ضد سرقت روى خودرو نصب شدند، بايد آنها را برنامه ريزى كرد تا قابل استفاده 

شوند.

براى اجراى اين روند،الزم است كه خودرو به درستى كد گذارى شده باشند (به كد خودرو).

به جدول تخصيص ها رجوع كنيد.

توجه
اگر يك قطعه براى خورويى كد گذارى شد، اين قطعه ديگر به اين خودرو اختصاص يافته است، پاک كردن آن يا برنامه ريزى يك كد ديگر 

به قطعه غير ممكن است. كد برنامه ريزى شده را نمى توان پاک كرد.

جدول تخصيص ها

عمليات خدمات پس از 
فروش

وضعيت قطعات
احتياج به كد تعميرات

UCHواحد كنترل الكترونيكى كليد
موتور

UCH بلهبرنامه ريزى شدهبرنامه ريزى شدهخامبرنامه ريزى

بله-خام*برنامه ريزى شدهتخصيص يا حذف كد كليدها

برنامه ريزى واحد كنترل 
خيرخامبرنامه ريزى شدهبرنامه ريزى شدهالكترونيكى موتور

* براى اختصاص كليد به يك خودرو، كليد بايد خام باشد يا از قبل براى همين خودرو برنامه ريزى شده باشد.

مالحظه: اين كليد مى تواند براى يك خودرو برنامه ريزى شود ولى كارآمد نباشد (تخصيص نيافته).
يادآورى: در هر بار عمليات اختصاص كليد به خودرو، فقط كليدهايى كه هنگام اين عمليات معرفى شده اند كارآمد خواهند بود.
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يك UCH نو كد گذارى شده نيست. زمانى كه يك UCH نو روى خودرويى نصب گرديد، بايد آنرا برنامه ريزى كرد تا قابل استفاده باشد.

داشت و مى بايست واحد كنترل  اختيار  تعميرات را در  خودرو و كد  كليدهاى قديمى  حداقل يكى از  بايد  انجام صحيح اين روند، حتماً  براى 
الكترونيكى موتور از قبل به درستى كد گذارى شده باشد (به جدول تخصيص ها رجوع نماييد).

توجه
اگر يك كد به يك UCH برنامه ريزى شد، آن UCH به خودرو تخصيص مى يابد. نمى توان به هيچ ترتيبى آنرا پاک كرد يا كد ديگرى به 

آن داد.

تذكرات مهم
فقط كليدهايى كه طى اين عمليات معرفى شده اند، در شرايط زير كارآمد خواهند بود:

–  اينكه قبًال روى همين خودرو كد گذارى شده باشند،
–  اينكه نو باشند (تخصيص نيافته).

تذكر:
در صورت تعويض UCH به تنهايى، هيچ نوع عملياتى نبايد روى واحد كنترل الكترونيكى موتور انجام داد: اين واحد همان كد سيستم ضد 

سرقت را حفظ مى كند.

UCH روند برنامه ريزى
.(UCH براى برنامه ريزى سيستم ضد سرقت) توسط ابزار عيب يابى انجام مى شود UCH روند برنامه ريزى

با سيستم  "immobiliser" مرتبط شويد.  –
در منوى "Command Modes" ،"Specific Command"، فرمان Programming the UCH" SC027" را انتخاب كنيد.  –

."Remove the key from the ignition switch" :ابزار نمايش مى دهد

كنيد  وارد  را  فروش  از  پس  تعميرات  رمز  كد  بسته،  سوئيچ  حالت  در   ."Please enter the After-Sales code":مى دهد نمايش  ابزار 
(12 كاراكتر هگزادسيمال) و آنرا تأييد نماييد.

اگر نوع كد صحيح باشد، ابزار نمايش مى دهد "Insert a key which has already been programmed to the vehicle"، و روند 
برنامه ريزى آغاز مى شود.

ابزار نمايش مى دهد  UCH programming completed, please start key programming procedure"،  UCH" كد گذارى 
شده است.

براى كد گذارى كليدهاى ديگر وارد مرحله برنامه ريزى كليد شويد (حداكثر سه كليد). براى به نمايش درآمدن اين پيغام چندين ثانيه وقت 
الزم است.

توجه
بين هر عمليات، مهلت حداكثر min 5  است، اگر نه فرآيند منتفى مى شود.

يك بار كه UCH كد گذارى شد، ديگر پاک كردن كد يا تخصيص دوباره كد به آن غير ممكن است.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها
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سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها

موارد خاص
اگر صفحه نشانگر نمايش دهد:

 "The After Sales code entered does not correspond with the key inserted.  Check that you have  

entered the code crrectly and you have inserted a key belonging to the vehicle"
ممكن است كد صحيح نباشد يا UCH قبًال روى يك خودرو ديگر كدگذارى شده باشد. به وضعيت ET110 عيب يابى UCH  مراجعه كنيد.   

كد را بررسى نماييد سپس دوباره آنرا امتحان كنيد. 

"HCU  :"The UCH is not blank. Please start the key programming procedure قبًال روى اين خودرو برنامه ريزى   

شده است.

Check the After-Sales code"" ، كد وارد شده صحيح نيست، بررسى كنيد سپس كد را دوباره وارد كنيد.  

"UCH programming failure, key cannot be used on the vehicle":  كد كليد با كد وارد شده منطبق نيست (كليد يك   

خودرو از مدل متفاوت).

  :"The key inserted is blanck. Please present another key witch has already programmed to the vehicle"  

كليد خام است، كليد كد گذارى شده براى همين خودرو را معرفى كنيد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-16

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه  ريزى ها

UCH روند برنامه ريزى
با سيستم ”immobiliser“ مرتبط شويد.

“Command modes” منوى
و ”Specific Command“ را انتخاب كنيد. 

 SC027 فرمان
"برنامه ريزى UCH" را انتخاب كنيد.

ابزار نمايش مى دهد:
.“Remove key from ignition switch”

ابزار نمايش مى دهد:
.“Please enter After-Sales code”

كد خدمات پس از فروش را وارد كنيد (12  كاراكتر 
هگزادسيمال با حروف بزرگ).

ابزار نمايش مى دهد:
.“Insert a progammed yey into the vehicle”

يك كليد متعلق به خودرو را وارد نماييد وسوئيچ راباز كنيد. اين 
روند نمى تواند با يك كليد خام انجام شود.

كد را فقط وقتيكه موتور خاموش و برق سوئيچ بسته است، 
مى توان وارد كرد .

ابزار نمايش مى دهد:
 “The UCH is not blank, please start the key

.programming procedure”

.UCH قبًال روى اين خودرو كد گذارى شده است

A
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-17

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها

اگر ابزار نمايش مى دهد:
“The After-Sales code

entered does not match
the key inserted Check that
you have entered the code

 correctly and you have
 inserted a key belonging to

the vehicle”

اگر ابزار نمايش مى دهد:
.“Check the After-Sales code”

كد وارد شده با كليد خودرو
مطابق نيست يا كليد به اين خودرو

تعلق ندارد.

كد يا بد وارد شده يا نادرست. 
بررسى نماييد سپس كد را دوباره

وارد كنيد.

كد كليد با كد وارد شده مطابقت ندارد 
(كليد يك خودرو از مدل متفاوت).

كليد خام است، يك كليد كد گذارى
شده براى همين خودرو را معرفى كنيد.

اگر ابزار نمايش مى دهد:
“UCH pogramming

 failure, key cannot be
used on .vehicle”

قبًال روى خودرو برنامه ريزى شده UCH
از اين به بعد پاک كردن كد  است.
برنامه ريزى شده غير ممكن است.
روند برنامه ريزى كليدها را اجرا كنيد و

پيكربندى ها را انجام دهيد.

ابزار نمايش مى دهد:  
“UCH now programmed,

please start the
 key programming

.procedure”

اگر ابزار نمايش مى دهد:
“The key inserted is

 blank. Please inserte another
key which has already been

programming on the vehicle”.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-18

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها

روند تخصيص كد به كليدها
تذكرات مهم

در حالتى كه هيچ كليدى در دسترس نباشند، الزم است در ادامه روند،، تخصيص دوباره تمامى كليدها را اجرا كنيد.

با سيستم ”Immobiliser“ مرتبط شويد.
در منوى ”Command mode”  ،“Specific command “ و فرمان SC028  "برنامه ريزى كليدها" را تأييد كنيد.

.“Remove the key from the ignition switch” ابزار نمايش مى دهد
.“Please enter the After-Sales code” ابزار نمايش مى دهد

كنيد. تأييد  آنرا   ENTER دكمه  با  و  هگزادسيمال)  كاراكتر  كنيد (12   وارد  را  فروش  از  پس  خدمات  رمز  كد  است،  بسته  سوئيچ  حاليكه  در 
 :“Warning, keys not inserted will no longer be operational. Restart the procedure to reallocate them”  ابزار نمايش مى دهد

برنامه ريزى در حال اجرا است.

ابزار نمايش مى دهد ”Insert the key in the ignition switch and turn on the ignition, then press Enter“: با يك كليد 
خودرو يا يك كليد خام سوئيچ را به وضعيت روشن ببريد.

   “remove the key from the ignitionswitch” بعد ،“press Enter” 1 “، سپس key programmed” صفحه نمايشگر نمايش مى دهد
.“Would you like to program another key?” ابزار سئوال مى كند

براى تخصيص كليدهاى اضافى، سوئيچ را براى چند ثانيه توسط كليد ديگرى كه برنامه ريزى شده، روشن كنيد(حداكثر سه كليد) سپس فرآيند 
را ادامه دهيد.

.“Remove the key from the ignition switch” 3  ,2 “ سپس or 4 keys programmed” صفحه نمايشگر نمايش مى دهد

توجه
براى تخصيص كليد به خودرو، كليدها حتماً بايد كليدهاى قديمى خودرو يا كليدهاى نو برنامه ريزى نشده باشند.

ابزار نمايش مى دهد ” Writhing data to memory“  ، برنامه ريزى شده وكليدها تخصيص يافته اند. براى خروج از مرحله تخصيص 
مجدد، هنگام گرفتن اين پيغام بايد مدتى منتظر ماند.

توجه
بين هر عمليات، مهلت حداكثر min 5  است، اگر نه روند منتفى مى شود. درنتيجه ابزار اين پيغام را نمايش مى دهد 

 “Procedure interrupted: warning, the keys pogrammed to the vehicle are the same as those
 assigned before the procedure was started.The keys submitted before before procedure

.interruption are no longer blank and can only be assigned to this vehicle” 

اين پيغام همچنين در صورت قطع ارتباط با UCH، و يا قطع اتصال باترى و غيره ظاهر مى شود.

موارد خاص
اگر صفحه نمايشگر نمايش مى دهد:

  ”UCH  :“UCH is blank. Run the UCH programming procedure   خام است. تخصيص كليدها روى يك UCH كد گذارى 
نشده غير ممكن است.

  ” check the After-Sales code“، كد وارد شده صحيح نيست، بررسى كنيد سپس كد را دوباره وارد كنيد. اگر كليد با UCH منطبق 

 “procedure cancelled: warning, the keys assigned to the vehicle are the ones ابزار نمايش مى دهد نباشد، 
 assigned before the pocedure was started The keys submitted before procedure interruption are no

.longer blank and can only be assigned to this vehicle” 
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-19

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها

روند تخصيص كد به كليدها

با سيستم ”Immobiliser“ مرتبط
شويد.

و  “Command modes” منوى
“Specific command”

SC028 را انتخاب كنيد. فرمان
"برنامه ريزى كليد"

را تأييد كنيد.

ابزار نمايش مى دهد 
“Remove the key from the

.ignition switch”

ابزار نمايش مى دهد  
“Please enter the After -Sales

”codeرا وارد كنيد.

كد خدمات پس از فروش را وارد كنيد
(12 كاراكتر هگزادسيمال با حروف

بزرگ) و تأييد نماييد.

كد را فقط وقتى كه سوئيچ بسته است
مى توان وارد كرد .

اگر ابزار نمايش مى دهد: 
“UCH blank Please start
 the UCH programming

.procedure”

ابزار نمايش مى دهد:
“After-Sales code”

را كنترل كنيد.

UCH خام است. تخصيص كليدها
روى يك UCH كد گذارى نشده

غير ممكن است.

كد يا بد وارد شده يا نادرست.
بررسى كنيد سپس كد را 

دوباره وارد نماييد.

UCH كد وارد شده با كد
منطبق نيست. كد خدمات پس 

از فروش را بررسى كنيد و مطمئن 
شويد كليد متعلق به خودرو باشد،

سپس كد را دوباره وارد كنيد.
با يك كليد خام انجام نشده باشد.

ابزار نمايش مى دهد:
.“Incorrect code”
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-20

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها

    

ابزار نمايش مى دهد  
 “Warning, keys inserted will

 no longer be operationalStart
 the procedure again to

.reprogram them” 

ابزار نمايش مى دهد:  
 “Insert the key in the ignition

 switch and switch on the
.ignition, then confirm”

اين فرآيند، به عنوان مثال، در صورت 
گم كردن كليد، اجازه مى دهد يك 
كليد ديگر رامجدداً تخصيص داد.

يك كليد را در سوئيچ ضد سرقت 
وارد كنيد. كليد يا بايد خام 

باشد يا متعلق به همين 
خودرو باشد.

اگر ابزار نمايش مى دهد:  
 “Procedure interrupted:

 warning, the keys
 programmed on the

 vehicle were programmed
 to the vehicle before
 the procedure was
 srarted The keys

 submitted before procedure
 interruption are no longer

 blank and can only be
.assigned to this vehicle” 

ابزار نمايش مى دهد:  
 “One key programmed”,

 “Remove the programmed key
.from the ignition switch” 

ابزار نمايش مى دهد:  
 “Would you like to program

.another key?” 

يك كليد خام ديگر يا متعلق به همين 
خودرو را در سوئيچ ضد سرقت قرار 

دهيد.

 “ 2,  3 or 4 keys :ابزارنمايش مى دهد
 “Remove سپس programmed”

.the key from the ignition”

ابزار نمايش مى دهد: 
.Writing data to memory””

خودرو مى تواند حداكثر 4 كليد 
داشته باشد.

كليدها به خودرو تخصيص يافته اند. 
روشن كردن خودرو و قفل شدن 

درب ها را با تمام كليدها 
كنترل كنيد.

UCH خودرو مطابقت  كليد با
ندارد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-21

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - جدول خالصه خطاها

عنوان ابزار عيب يابىايراد ابزار
DF055مدار انتقال كد
DF059اتصال كد خوان  حلقه
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-22

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى خطاها

DF055
موجود

مدار انتقال كد

ويژگى هاى خاص: موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

نحوه اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.

نحوه اتصال و وضعيت اتصال الكتريكى 40 پايه اى EH1  UCH را بررسى كنيد. در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.
 پيوستگى و عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:

اتصال الكتريكى EH1  40 پايه اى UCH پايه B36    واحد كنترل الكترونيكى موتور
(به نقشه الكتريكى نوع موتور مربوطه رجوع كنيد)

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

ساير خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.بعد از تعميرات
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-23

DF059
موجود

اتصاالت UCH    حلقه
CC.0     :     اتصال كوتاه به بدنه

 +  12 V اتصال كوتاه به برق     :     CC.1

موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

CC.0 .نحوه اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى حلقه ترانسپاندر را بررسى كنيد
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.

نحوه اتصال و وضعيت اتصال الكتريكى 40 پايه اى  EH1  UCH را بررسى كنيد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.

اتصال الكتريكى حلقه ترانسپاندر را بررسى كنيد و از وضعيت صحيح تغذيه در جريان V 12  +  درحالت 
سوئيچ باز روى پايه 3 حلقه ترانسپاندر مطمئن شويد.

در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد.
پيوستگى و عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:

جعبه فيوزها، فيوز F04  (10A)    پايه 3 حلقه ترانسپاندر
در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد.

CC.1 .نحوه اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى حلقه ترانسپاندر را بررسى كنيد
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.

بررسى  را  سرنشين  محفظه  مركزى  واحد   EH1 اى  پايه   40 الكتريكى  اتصال  وضعيت  و  اتصال  نحوه 
كنيد.

در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.
پيوستگى وعايق كارى نسبت به V 12  +  اتصاالت زير را بررسى كنيد:

بدنه    پايه 2 حلقه  ترانسپاندر
اتصال الكتريكى EH1  40 پايه اى UCH پايه A16    پايه 4 حلقه ترانسپاندر

در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى خطاها

بعد از تعميرات
دستورالعمل را اجرا كنيد.

ساير خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-24

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى تطبيقى

دستورالعمل ها
بررسى تطبيقى را فقط پس از يك بررسى كلى با ابزار عيب يابى انجام دهيد.
مقادير مشخص شده در اين بررسى تطبيقى فقط جهت نمونه داده شده اند. 

شرايط استفاده: موتور خاموش با سوئيچ باز.

پارامتر يا وضعيت مورد عملكردرديف
عيب يابىنمايش و مالحظات بررسى يا فعال

وجود برق ET154  +  12 V :تغذيه1
در صورت اشكال، بررسى وضعيت بلهدر حالت سوئيچ باز

ET154 را به كار ببريد.

سيستم ضد سرقت2

: PR065
تعداد كليد 

ترانسپاندر برنامه 
ريزى شده

2 كليد در كارخانه و تا 
4 كليد در بخش خدمات 
پس از فروش برنامه ريزى 

مى شوند
موردى اعالم نشده.

 : ET002 كد كليد دريافت
شده

وضعيت YES هنگام روشن 
كردن

در صورت اشكال، بررسى وضعيت 
ET002 را انجام دهيد.

: ET003 هنگام روشن كد كليد تأييد شده YES وضعيت
كردن

درصورت اشكال، بررسى وضعيت 
ET003 را انجام دهيد.

: ET017  سيستم ضد سرقت
در صورت اشكال، بررسى وضعيت خيرفعال

ET017 را انجام دهيد.

: ET130  نشانگر سيستم ضد
خاموشسرقت

در صورت اشكال، وضعيت خطاى 
نشانگر سيستم ضدسرقت را بررسى 

كنيد.

خيرUCH خامET110 :برنامه ريزى3
اگر وضعيت UCH خام در وضعيت 
YES است (به روند برنامه ريزى 

رجوع كنيد).
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-25

آزمايش وضعيت ها
با بررسى وضعيت ها به كمك اطالعات مختلف به دست آمده مى توان خرابى روى خودرو را مشخص نمود.

ET154 : وجود برق V 12  +  در حالت سوئيچ باز
ET002 : كد كليد دريافت شده
ET003 : كد كليد تأييد شده

ET017 : سيسستم ضد سرقت فعال

ET154 وضعيت فعالاگر
YES وضعيت در حالت ET002
YES وضعيت در حالت ET003
NO وضعيت در حالت ET017

كنترل  واحد  نماييد  توجه  و  كنيد  بررسى  ابزار  با  را  رسانى  سوخت  سيستم    –
الكترونيكى موتور قفل نباشد

–   ارتباط UCH با واحد كنترل الكترونيكى موتور را بررسى كنيد

ET154 وضعيت فعالاگر
YES وضعيت در حالت ET002
NO وضعيت در حالت ET003

YES وضعيت در حالت ET017

–   كليد كد گذارى شده متعلق به خودرو نيست
–   اگر كليد به خودرو تعلق دارد بنابراين روند تخصيص مجدد كد به كليدها را 

اجرا كنيد
–   اگرهمچنان كليد عمل نمى كند، آنرا تعويض نماييد

ET154 وضعيت فعالاگر
NO وضعيت در حالت ET002
NO وضعيت در حالت ET003

YES وضعيت در حالت ET017

–   كليد يا غير قابل مصرف است يا با نوع خودرو مطابقت ندارد

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى تطبيقى
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-26

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - جدول خالصه وضعيت ها

عنوان ابزار عيب يابىوضعيت ابزار
ET002كد كليد دريافت شده
ET003كد كليد تأييد شده
ET017سيستم ضد سرقت فعال
ET130نشانگر سيستم ضد سرقت
ET15412  +  در حالت سوئيچ باز V وجود برق
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-27

 ET002

كد كليد دريافت شده

دستورالعمل ها
مطمئن شويد هيچ نوع خطاى موجود يا ذخيره شده وجود نداشته باشد.

وضعيت درحالت “YES” است در حالت برقرارى اتصال (+ سوئيچ باز) با يك كليد تأييد شده.
امتحان  خودرو  ديگر متعلق به  دستكارى، با يك كليد  بماند،قبل از هرگونه   "NO“ اگر وضعيت در حالت

كنيد.

ET002: وضعيت ”NO“ در حالت سوئيچ باز و كليد متعلق به خودرو

with the ignition on “ACTIVE”  "12  +  در حالت سوئيچ باز V در "جريان ET154 بررسى كنيد كه وضعيت
هر گونه اشياء فلزى موجود را از روى نگهدارنده كليد برداريد و دوباره امتحان كنيد.

با تعويض قسمت فلزى كليد با يك كليد خوروى ديگر اتصال را برقرار كنيد:
اگر وضعيت ”KEY CODE RECEIVED“ به وضعيت ”YES“ تبديل شود، كليد خودرو را تعويض كنيد .

اگر وضعيت ”KEY CODE RECEIVED“ در حالت ”NO“، بماند، اتصاالت بين حلقه ترانسپاندر و UCH را بررسى كنيد.
حلقه ترانسپاندر را تعويض نماييد.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى خطاها

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را دوباره انجام دهيد.

ساير خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-28

 ET003

كد كليد تأييد شده

دستورالعمل ها
وضعيت در حالت ”YES“ است ضمن اتصال در حالت (+ سوئيچ باز) با يك كليد ديگر خودرو.

اگر وضعيت در حالت ”NO“ بماند، قبل از هرگونه دستكارى، با يك كليد ديگر متعلق به خودرو امتحان 
كنيد.

ET003: حالت ”NO“ عليرغم وجود اتصال و يك كليد متعلق به خودرو و كد كليد دريافت شده

بررسى كنيد كه وضعيت ET154 با ”V after ignition present 12 “ ضمن وجود برق با سوئيچ ”ACTIVE“ باشد
روند تخصيص مجدد كد به كليدها را با كد خدمات پس از فروش انجام دهيد.

اگر اشكال همچنان وجود دارد، كليد معيوب خودرو را تعويض نماييد.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى خطاها

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را دوباره انجام دهيد.

ساير خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-29

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى خطاها

 ET017

سيستم ضد سرقت فعال

وضعيت سيستم ضد سرقت فعال، بايد به وضعيت غير فعال در حالت سوئيچ باز تبديل شود.دستورالعمل ها
وضعيت سيستم ضد سرقت بايد هنگامى كه كليد در سوئيچ ضد سرقت قرار ندارد در وضعيت فعال باشد.

ET017: وضعيت "فعال" عليرغم وجود كليد داخل سوئيچ ضد سرقت و در حالت + سوئيچ باز

قبل از تعمير اين وضعيت، عدم وجود خطا را بررسى كنيد.
بررسى كنيد كه وضعيت ET154 با "وجود جريان V 12  +  در حالت سوئيچ باز" ضمن وجود اتصال، ”ACTIVE“ باشد. 

وضعيت ET154 را اگر برق بعد از سوئيچ ”INACTIVE“ است، اشكال آنرا رفع كنيد.
وضعيت Key code received”  ET002“ و وضعيت Key code valid”  ET003“ را ضمن وجود اتصال، بررسى كنيد.

اگر وضعيت ET002 و ET003 در حالت ”YES“ هستند، عيب يابى واحد كنترل الكترونيكى موتور را انجام دهيد.
اگروضعيت ET002 در حالت ”NO“ است، ابتدا اشكال اين وضعيت را رفع كنيد.

اگر وضعيت ET002 در حالت ”YES“ و وضعيت ET003 در حالت ”NO“ است، ابتدا اشكال وضعيت ET003 را رفع كنيد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را دوباره انجام دهيد.

ساير خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره  شده را پاک كنيد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-30

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى خطاها

 ET130

نشانگر سيستم ضد سرقت

دستورالعمل ها
در حالت سوئيچ باز وضعيت سيستم ضد سرقت فعال بايد به وضعيت ”INACTIVE“ تبديل شود.

 “ACTIVE” وضعيت سيستم ضد سرقت بايد هنگامى كه كليد در داخل سوئيچ استارت قرار ندارد، در وضعيت
باشد.

نحوه اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

نحوه اتصال و وضعيت اتصال الكتريكى 40 پايه اى EH1 واحد مركزى محفظه سرنشين را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

به كمك يك مولتى مترپيوستگى و عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:
اتصال الكتريكى EH1   40 پايه اى UCH پايه B32    پايه 1 اتصال الكتريكى سياه 24 پايه اى صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

بعد از تعميرات
سيستم را دوباره عيب يابى كنيد.

ساير خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-31

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - بررسى خطاها

 ET154

وجود جريان V 12  +  در حالت سوئيچ باز

موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

INACTIVE”  :ET154“ در حالت سوئيچ باز

فيوزهاى F30 ( 20A) جعبه فيوز محفظه سرنشين را بررسى كنيد.
با استفاده از مولتى متر وجود ولتاژ V 12  +  در حالت سوئيچ باز در سطح جعبه فيوز را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
با استفاده از مولتى متروجود ولتاژ V 12  +  در حالت سوئيچ باز روى پايه A3 اتصال الكتريكى P1 واحد مركزى محفظه سرنشين را بررسى 

كنيد.
اگر ولتاژ وجود دارد، UCH را تعويض كنيد.

اگر ولتاژ وجود ندارد، از وجود پيوستگى و عايق بودن بدنه بين پايه A3 اتصال الكتريكى P1 واحد مركزى محفظه سرنشين و فيوز 
F30 (20A) جعبه فيوز داخل اتاق مطمئن شويد.

در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد.

ACTIVE”  :ET154“ در حالت سوئيچ بسته

با استفاده از مولتى متر وجود جريان V 12  +  در حالت سوئيچ بسته را در سطح جعبه فيوز داخل اتاق F30 بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

اگر ولتاژ وجود ندارد، UCH را تعويض كنيد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را دوباره انجام دهيد.
خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.

خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-32

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - نظر مشترى

تا بررسى كامل با ابزار عيب يابى به بخش نظر مشترى رجوع نكنيد.دستورالعمل ها

ALP1 ارتباط با واحد كنترل الكترونيكى برقرار نيست

مشكل استارت

ALP2 خودرو استارت نمى زند
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-33

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP1ارتباط با واحد كنترل الكترونيكى برقرار نيست

موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

ابزار عيب يابى را روى يك خودروى ديگر آزمايش كنيد تا از صحت عملكرد آن مطمئن شويد.
موارد زير را بررسى كنيد :

–   اتصال بين ابزار عيب يابى وسوئيچ عيب يابى (وضعيت درست كابل)،
–   فيوزهاى موتور و محفظه سرنشين.

از وجود جريان V 12  +  در حالت سوئيچ بسته روى پايه 16، يك جريان V 12  +  در حالت سوئيچ باز روى پايه 1 واتصال بدنه روى 
پايه هاى 4 و 5 سوئيچ عيب يابى اطمينان حاصل نماييد.

در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد.
با استفاده از جعبه ترمينال عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسى كنيد:

UCH اتصال الكتريكى P1 15 پايه اى پايه  A3          جعبه فيوزها
UCH اتصال الكتريكى P1 15 پايه اى پايه  A5           در حالت + سوئيچ باز

UCH اتصال الكتريكى P1 15 پايه اى پايه A1          اتصال بدنه
(K مسير)پايه 7 سوكت عيب يابى      B34 پايه اى پايه  EH1 40 اتصال الكتريكى UCH

در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد.

عملكرد سيستم را بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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82A شماره برنامه: 522
09  :Vdiag شماره

82A-34

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP2خودرو استارت نمى زند

تا بررسى كامل با ابزار عيب يابى به بخش نظر مشترى رجوع نكنيد.دستورالعمل ها

 ،UCH به روش هاى عيب يابى
قسمت محفظه اتصاالت داخلى 

رجوع نماييد 
آيا قفل مركزى درست كار مى كند؟

سوئيچ را باز كنيد. نشانگر سيستم ضد سرقت خاموش 
Aمى شود؟

استارت بزنيد.

اتفاقى نمى افتد.
استارتر كار مى كند 
ولى موتور روشن 

نمى شود.

موتور استارت كار 
مى كند ولى با فاليويل 

و موتور درگير 
نمى شود.

موتور مى چرخد ولى 
روشن نمى شود.

موتور به صورت ضعيف  
مى چرخد ولى 
روشن نمى شود.

با استفاده از ابزار عيب 
يابسيستم سوخت 
رسانى را تست كنيد.

ولتاژ باترى را بررسى 
كنيد. وضعيت استارتر را 

بررسى كنيد.
BCD

خير

خير

به كمك ابزار عيب يابى سيستم را بررسى كنيد.بعد از تعميرات

بلهب

بلهب
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82A شماره برنامه: 522
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82A-35

ALP2
ادامه 1

نشانگر چشمك مى زند؟نشانگر سيستم ضدسرقت دايمًا روشن است؟

سريعچشمك عادى

برق سوئيچ  باز 
UCH را تشخيص 

نداده است.

با ابزار عيب يابى يك 
تست انجام دهيد 
و اشكال وضعيت 

 “Key code  ET002
”received را رفع 

كنيد.

(به بخش 83A، صفحه نشانگرها، نظر مشترى 
با ابزار عيب يابى يك رجوع كنيد)

تست انجام دهيد 
و اشكال وضعيت 

ET154 "  +  12V در 
حالت سوئيچ باز" را 

رفع كنيد.

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

خير

به وسيله ابزار عيب يابى سيستم را كامًال بررسى كنيد.بعد از تعميرات

بلهه
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82A شماره برنامه: 522
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82A-36

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

ALP2
ادامه 2

ولتاژ باترى را در حين عملكرد استارتر و تغذيه + استارتر بررسى كنيد.

وضعيت برق اصلى پايه اتوماتيك استارت را بررسى كنيد. در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد. 
از وجود جريان V 12  +  در پايه برق اصلى اتوماتيك استارت، هنگام عملكرد استارتر اطمينان حاصل نماييد. درصورت لزوم موارد زير را 

تعمير كنيد (تغذيه سوئيچ، عملكرد صحيح سوئيچ، اتصال سوئيچ / استارتر).

اگر اشكال هنوز رفع نشده، عملكرد صحيح استارتر را بررسى كنيد. در صورت لزوم استارتر را تعويض نماييد.

به وسيله ابزار عيب يابى سيستم را كامًال بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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82A-37

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

ALP2
ادامه 3

ولتاژ باترى را در حين كار استارتر بررسى كنيد و اتصاالت بدنه ارتباط دهنده مجموعه موتور به شاسى خودرو و بدنه را بررسى كنيد.

مطمئن شويد كه موتورگير نكرده يا بلوكه نشده است.

اگر اشكال همچنان وجود دارد، استارتر را تعويض نماييد.

به وسيله ابزار عيب يابى سيستم را كامًال بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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82A-38

سيستم ضد سرقت
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

ALP2
ادامه 4

D

عملكرد صحيح استارتر را بررسى كنيد.
در صورت لزوم استارتر را تعويض نماييد.

اگر اشكال همچنان وجود دارد، تسمه تايم را بررسى كنيد.

به وسيله ابزار عيب يابى سيستم را بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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"روش ها و دستورالعمل هاى تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فنى كه در 
زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممكن است دستورالعمل هاى اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كند".

كليه حقوق تأليف و نسخه بردارى از اين مستند فنى متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه اين مستند فنى، حتى به صورت جزئى، و نيز استفاده از سيستم شماره گذارى قطعات يدكى 

بدون اجازه قبلى و كتبى از رنو اكيداً ممنوع است.

ويرايش فارسى

تجهيزات الكتريكى8
83Aصفحه نشانگرها

 © Renault s.a.s.  2006

ويرايش 2
83A-1 كارهاى مقدماتى     
83A-7 برگه عيب يابى     
83A-9 عملكرد سيستم     

83A-13 جدول جانمايى پايه هاى ورودى واحد كنترل الكترونيكى 
83A-15 تعويض قطعات     
83A-16 نظر مشترى     
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83A

83A-1

1. كاربرد
اين مستند مربوط به عيب يابى تمام صفحه نشانگرها با توجه به مشخصات زير است:

خودرو(هاى): تندر 90 
عملكرد مربوطه: صفحه نشانگرها

2. تجهيزات مورد نياز براى عيب يابى
نوع مستند

روش هاى عيب يابي (مستند حاضر):
.Dialogys ،(راهنماى تعميرات يا اطالعيه فنى) دفترچه  –

نقشه هاى الكتريكى:
Visu-Schéma (C D)، كاغذ.  –

نوع ابزار عيب يابي

CLIP  –

نوع ابزار مورد نياز

ابزار مخصوص مورد نياز
مولتى متر

 Elé 1681 جعبه ترمينال عمومي

3. يادآورى ها
روند

براى عيب يابى صفحه نشانگرها، سوئيچ را باز كنيد (+ بعد از سوئيچ).

نظر مشترى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
با توجه به اينكه صفحه نشانگرها با ابزار عيب يابى رنو قابل عيب يابى نيست، اين عمل با توجه به نظر مشترى و نمودار مرحله اى تشخيص ايراد 

انجام مى شود.

يك شرح مختصر از دنبال كردن روند كلى به شكل فلوچارت در صفحه بعد 
موجود است.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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83A-2

صفحه نشانگرها
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

4. روند عيب يابى

شارژ باترى و سالم بودن فيوزها را بررسى كنيد

برگه عيب يابى سيستم را چاپ كنيد (روى 
CLIP و در راهنماى تعميرات يا اطالعيه فنى 

موجود است)

از نمودار مرحله اى تشخيص ايراد استفاده كنيد

اشكال برطرف 
نشده است

با شبكه پشتيبانى فنى تماس بگيريد

بله

خرابى برطرف 
شده است

L90 صفحه نشانگرهاى
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4. روند عيب يابى (ادامه)
بررسى سيم كشى 
مشكالت عيب يابى

قطع كردن اتصال هاى الكتريكى و/يا دستكارى سيم كشى مى تواند باعث حذف موقتى عامل خرابى گردد.
اندازه گيرى هاى الكتريكى ولتاژ، مقاومت و عايق بودن معموأل صحيح هستند، به خصوص وقتى كه هنگام عيب يابى، خرابى قابل تشخيص نباشد 

(خطاى ذخيره شده).

كنترل چشمى
در محفظه موتور و در قسمت محفظه سرنشين به دنبال صدمات فيزيكى باشيد.

محافظ ها، عايق  بودن و مناسب بودن محل عبور سيم كشي ها را با دقت كنترل نماييد.
اثرات اكسيداسيون را بررسي كنيد.

بررسى فيزيكى
ذخيره شده"به  ايرادها را از حالت "خطاى  استفاده كنيد كه بتوان تغيير وضعيت  ابزار عيب يابى به نحوى  دستكارى سيم كشى ها، از  هنگام 

"خطاى موجود" تشخيص داد.
از نصب صحيح اتصاالت اطمينان حاصل نماييد.

فشارهاى ماليمى را روى اتصاالت وارد كنيد.
دسته سيم را خم كنيد.

چنانچه تغيير حالتى پيش آمد، سعى كنيد منشأ آسيب مشخص شود.

آزمايش هر يك از قطعات
اتصاالت الكتريكى را جدا كنيد و حالت گيره ها و پايه ها و همچنين جاافتادن و نحوه نصب آنها را كنترل نماييد (نصب روى قسمت عايق انجام 

نشده باشد).
دقت كنيد كه گيره ها و پايه ها به خوبي در سوراخ ها جا افتاده باشند.

مطمئن شويد كه گيره ها و پايه ها هنگام اتصال از جاى خود خارج نشده باشند.
فشار اتصال بست ها را با استفاده از يك پايه مناسب بررسى كنيد.

كنترل مقاومت
پيوستگى خطى مدارها را ابتدا به صورت كامل، سپس قسمت به قسمت بررسى كنيد.

يك اتصال كوتاه به بدنه، با سيم V 12  +  يا با يك سيم ديگر پيدا كنيد.

چنانچه ايرادى پيدا شده است، نسبت به تعمير يا تعويض سيم كشى اقدام كنيد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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5. دستورالعمل هاى ايمني
براى اجتناب از هر گونه آسيب مالى يا جانى، هر نوع عمليات بر روى يكى از قطعات بايد با رعايت اصول ايمنى باشد:

شارژ صحيح باترى را براى اجتناب از هر گونه افت كارآيى واحدهاى كنترل الكترونيكى در شرايط شارژ ضعيف بررسى كنيد،  –
از ابزار مناسب استفاده كنيد.  –

6. عملكرد عيب يابى خودكار
فهرست نمايشگرهاى تست شده به شرح زير است: 

فعال شدن نشانگرهاى عقربه اى و نشانگرهاى صفحه كريستال مايع.

توجه
چراغ هاى هشدار توسط يك اتصال سيمى كنترل مى شوند (كليد كنترل كالسيك كه چراغ هشدار را با يك سيم به واحد كنترل الكترونيكى 

مربوط مى سازد)، آنها به وسيله صفحه نشانگرها تست نمى شوند.
براى آزمايش چراغ هاى هشدار، از ابزار عيب يابى (CLIP يا NXR) وارد وضعيت فرمان "تست چراغ هشدار دهنده ايراد" واحدهاى 
كنترل الكترونيكى كه كنترل چراغ هشدار مربوطه را به عهده دارند شويد، مگر درمورد چراغ هشدار حداقل ميزان سطح سوخت كه توسط 

صفحه نشانگرها تست مى شود.
ايراد احتمالى يك چراغ هشدار تعويض صفحه نشانگرها را ايجاب مى نمايد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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دسترسى به حالت عيب يابى و تغيير صفحات
اين عملكرد در حالت هاى زير قابل مشاهده است:

مدل با يا بدون كامپيوتر صفحه نشانگرها
ورودى:

.APC با فشار طوالنى روى دكمه "صفر كردن" كيلومتر شمار به مدت 5  ثانيه در وضعيت  –

نمايش:
نمايش اطالعات كامپيوتر صفحه نشانگرها با فشار دادن پى در پى روى دكمه "صفر كردن"كيلومتر شمار انجام   –

مى شود.

خروج:
خروج اتوماتيك از مرحله عيب يابى پس از 5  دقيقه.  –

خروج از مرحله عيب يابى پس از قطع سوئيچ برق.   –
خروج از مرحله عيب يابى با فشار طوالنى روى دكمه "صفر كردن" كيلومتر شمار، اين عمليات خطاهاى ذخيره   –

شده را پاک مى كند.

توصيف مرحله تست نشانگرهاى عقربه اى
نشانگرهاى عقربه اى هم زمان فعال مى شوند.

سرعت سنج براى مدت زمان 1   ثانيه و طى مراحل km/h 40 ، سرعت هاى 0 تا km/h 170 را نمايش مى دهد.

دور سنج موتور براى مدت زمان 1  ثانيه و طى مراحل tr/min 1000  مقادير از 0  تا tr/min 7000  را نمايش مى دهد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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نمايش اطالعات كامپيوتر صفحه نشانگرها و كمك به عيب يابى سيستم
صفحه اول:  تمام چراغ هاى هشدار همراه با نسخه نرم افزار + ساعت كامپيوتر صفحه نشانگرها روشن هستند

صفحه دوم: تمام خانه ها روى كامپيوتر صفحه نشانگرها روشن هستند.

صفحه سوم:   "نمايش رقم ليتر"
اگر خطاى موجود از نوع "مدار باز" يا " اتصال كوتاه" باشد، نمايش به صورت "- - -".

صفحه چهارم: "دبى سوخت به ليتر/ساعت" اطالعات با موتور روشن.
اگر خطاى موجود از نوع "مدار باز" يا "اتصال كوتاه" باشد، نمايش به صورت "- -".

صفحه پنجم: "خرابى هاى ذخيره شده حسگر" بدون خطاى موجود يا ذخيره شده به صورت "- - - - -" نمايش داده مى شود.

–   خطاهاى ذخيره شده و موجود "دماى مايع خنك كننده" به صورت هاى زير نمايش داده شده اند: "TO- - -" براى مدار باز،
"TC- - -" براى اتصال كوتاه.

خطاهاى "دماى مايع خنك كننده" قابل توجه نيستند، خطاى "TO" نبايد هنگامى كه موتور سرد است، مالک قرار گيرد.

–   خطاهاى ذخيره شده و موجود "گيج بنزين" به صورت هاى زير نمايش داده شده اند: "- -JO-" براى مدار باز،
" - -JC- " براى اتصال كوتاه.

–   خطاهاى ذخيره شده و موجود "دبى سوخت" به صورت " - - - -D" براى عدم وجود سيگنال دبى سوخت نمايش مى شود.

خطاهاى "دبى سوخت" فقط روى مدل هايى كه كامپيوتر صفحه نشانگر دارند، بايد مالک قرار گيرند.

تمام خطاهاى نمايش داده شده صفحه "خرابى هاى ذخيره شده حسگر" خطاهايى هستند كه بر طرف شده اند ولى ديگر به صورت خطاى موجود 
نمى باشند.

در صورت وجود خطاهاى ذخيره شده يا موجود متعدد، اين خطاها به صورت تك خطى و روى همان خط نمايش داده شده اند.

براى پاک كردن خطاهاى ذخيره شده و خروج از مرحله عيب يابى، يك فشار طوالنى روى دكمه "صفر كردن" كيلومتر شمار وارد كنيد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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فهرست قطعات تحت بررسى: واحد كنترل الكترونيكى

مشخصات اجرايى

02تاريخ

برگه تكميل شده توسط

(VIN) شماره شناسايی خودرو

موتور

  CLIPابزار عيب يابي

نسخه به روز شده

نظر مشترى
نمايش اشتباه ميزان سطح 1188 

سوخت 
نمايش اشتباه دماى مايع خنك 1156 

كننده
نمايشگر ديجيتال: متن / شكل ناقص1187 

چراغ هاى هشدار دهنده روشن 1157 نمايش اشتباه سرعت1185 
نمى شوند

عاليم اشتباه كامپيوتر صفحه 1190 نمايش دور موتور معيوب1186 
نشانگرها

توضيحاتساير

شرايطى كه مشترى متوجه خرابى شده است
به طور نامنظم004 در حال حركت005 هنگام سوئيچ باز011 

افت تدريجى كارآيى010 خرابى ناگهانى009 

توضيحاتساير

مستندات استفاده شده جهت عيب يابى
روش عيب يابى استفاده شده

دفترچه راهنماى تعميرات  اطالعيه فنى  سيستم كمكى عيب يابى نوع مستند عيب يابى استفاده شده:
شماره مستند راهنماى عيب يابى:

نقشه الكتريكى استفاده شده
شماره اطالعيه فنى نقشه الكتريكى:

ساير مدارک
نام و / يا شماره مرجع:

برگه عيب يابى
سيستم: صفحه نشانگرها

2 / صفحه 1

FD 10
برگه عيب يابى

اين صفحه را فتوكپى يا چاپ كنيد-  اين صفحه را فتوكپى يا چاپ كنيد-  اين صفحه را فتوكپى يا چاپ كنيد
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مشخصات واحد كنترل الكترونيكى و قطعات تعويض شده براى سيستم
شماره مرجع قطعه 1
شماره مرجع قطعه 2
شماره مرجع قطعه 3
شمار مرجع قطعه 4

شماره مرجع قطعه 5

بررسى با ابزار عيب يابى (صفحه نمايش شناسايى):
شماره مرجع واحد كنترل الكترونيكى

كد توليد كننده
كد برنامه

نسخه نرم افزارى
كد كاليبراسيون

 VDIAG

خطاهاى مشاهده شده به وسيله ابزار عيب يابى
مشخصاتنام خطاذخيره شدهموجودكد خطا

شرايط بروز خطا
واحدمقدارنام شاخصكد وضعيت يا شاخص

 
 
 

اطالعات خاص سيستم
شرح:

اطالعات تكميلى
كدام عوامل باعث تعويض واحد كنترل الكترونيكى شده 

است؟
چه قطعات ديگرى تعويض شده اند؟

آيا در عملكردهاى ديگر نيز ايراد وجود دارد؟
توضيحات:

برگه عيب يابى
سيستم: صفحه نشانگرها

2 صفحه 2 /

اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد-  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد-   اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد

FD 10
برگه عيب يابى
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ابزار صفحه نشانگرها
عيب يابي - عملكرد سيستم

1. عملكرد نشانگرهاى عقربه اى 
نشانگر سرعت

اطالعات مربوط به سرعت خودرو با يك اتصال سيمى به صفحه نشانگرها منتقل مى شود. 
اطالعات توسط يك حسگر روى جعبه دنده ايجاد مى شود.

نشانگر دور موتور
اطالعات دور موتور با يك اتصال سيمي به صفحه نشانگرها منتقل مى شود (اطالعات توسط واحد كنترل الكترونيكى سيستم سوخت رسانى تهيه 

مى شود).

2. عملكرد كامپيوتر صفحه نشانگرها
نمايشگر ميله اى دماى مايع خنك كننده

اطالعات مربوط به دماى مايع خنك كننده با يك اتصال سيمى به صفحه نشانگرها منتقل مى شود. 
اطالعات توسط حسگر دماى مايع خنك كننده توليد مى شوند.

از C° 115  به باال، تمام خانه ها و چراغ هشدار دهنده روشن هستند.
از C° 105  تا C° 115  نه خانه روشن هستند.

از C° 80  تا C° 105 ، شش خانه روشن هستند.
از C° 50  تا C° 80 ، سه خانه روشن هستند.

براى حرارت كمتر از C° 50  تمام خانه ها خاموش هستند.

نمايشگر الكترونيكى ميله اى ميزان سطح سوخت و چراغ هشدار دهنده حداقل ميزان سطح سوخت
چراغ هشدار تغييرجهت داده"حداقل ميزان سطح سوخت" هنگامى كه به آستانه سوخت ذخيره برسد و نشانگر الكترونيكى ميله اى خاموش 

شود، فعال مى گردد.

محاسبه ميزان سطح سوخت و بررسى عملكرد چراغ هشدار با پردازش اطالعات از طريق سيم گيج بنزين انجام مى شود.

مالحظات خاص در مورد عملكرد در حالت سوئيچ باز
يك تست خودكار 3  ثانيه چراغ "هشدار دهنده حداقل ميزان سطح سوخت" هنگام سوئيچ وجود دارد.

حالت 1: اگر گيج بنزين متصل است ولى ميزان سطح سوخت در باک كمتر از آستانه سوخت ذخيره باشد،چراغ هشدار پس از 3  ثانيه با توجه 
به اطالعات ميزان سطح سوخت روشن مى ماند(با توجه به برنامه ريزى انجام شده).

حالت 2: اگر گيج بنزين متصل نيست و در زمان اولين سوئيچ باز همراه با خطا باشد، ابتدا يك چشمك زنى سريع 2  ثانيه چراغ "هشدار حداقل.
ميزان سطح سوخت" آشكار مى شود سپس بعد از حداكثر 1  دقيقه و 40 ثانيه (زمان تشخيص خطا)، نمايشگر الكتريكى ميله اى ميزان سطح 

سوخت خاموش شده و چراغ هشدار حداقل ميزان سطح سوخت به طور دائم روشن مى ماند.
حالت 3: اگر گيج بنزين متصل نيست و چراغ هشدار قبل از اين سوئيچ باز نيز روشن بوده باشد، چراغ "هشدار حداقل ميزان سطح سوخت" 

روشن مى ماند سپس بعد از 1  دقيقه و 40 ثانيه، نمايشگر الكتريكى ميله اى نيز خاموش مى شود.
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - عملكرد سيستم

چراغ هشدار فشار روغن
هنگام روشن كردن خودرو، چراغ هشدار فشار روغن روشن مى شود.

وقتى موتور كار مى كند و فشار روغن كافى است، چراغ هشدار خاموش مى شود.
اطالعات مربوط به فشار روغن با يك اتصال سيمى به صفحه نشانگرها منتقل مى شود.

اطالعات توسط حسگر فشار روغن ايجاد مى  شود.

3. كيلومتر شمار
كيلومتر شمار كلى

كيلومتر شمار كلى به محض ورود به حالت سوئيچ بازنمايش داده مى شود.
فشار روى دكمه هاى نمايش "كامپيوتر صفحه نشانگر" يا دكمه "صفر كردن" موجب رفتن به صفحه بعد مى شود.

كيلومتر شمارجزئى
"صفر  دكمه  يا  نشانگرها"  صفحه  "كامپيوتر  دكمه هاى  روى  كوتاه  فشار  يك  با  كلى  شمار  كيلومتر  جاى  و  محل  در  شمارجزئى  كيلومتر 

كردن"نمايش داده مى شود.
جز در حالت هاى زير:

صفر كردن آن با يك فشار طوالنى روى دكمه "صفر كردن" صفحه نشانگرها انجام مى شود،  –
صفر كردن كيلومتر شمار جزئى با صفر كردن كامپيوتر صفحه نشانگرها متفاوت است (مسافت طى شده).  –

كامپيوتر صفحه نشانگرها
اطالعات مختلف كامپيوتر صفحه نشانگرها در محل و جاى كيلومتر شمارهاى كلى با فشار دادن دكمه انتهاى دسته كنترل برف پاک كن (دكمه 
"كامپيوتر صفحه نشانگرها"). نشان داده مى شود.صفر كردن آن (صفر كردن شمارشگر) با يك فشار طوالنى روى دكمه "صفر كردن" انجام 

مى شود.

اطالعات كامپيوتر صفحه نشانگرها پس از كيلومتر شمار جزئى به طور پى در پى روى صفحه نمايش به صورت زير نشان داده مى شود:
سوخت مصرف شده (به litres/100 km) پس از آخرين صفر كردن شمارشگر،  –

مصرف متوسط (به litres/100 km) پس از آخرين صفر كردن شمارشگر.  –

اين مشخصه فقط پس از پيمودن مسافت  m  400  نمايش داده مى شود.
اين عمل با در نظر گرفتن مسافت طى شده و سوخت مصرف شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر انجام مى شود.

.(litres/100 km به) مصرف لحظه اى  –

فقط وقتى سرعت خودرو حدوداً از km/h 30  تجاوز نمايد، نمايش داده مى شود.
در حالتى كه پا از روى پدال گاز برداشته شده، اگر سرعت بيشتر از km/h 30  باشد، مصرف لحظه اى برابر 0 است.
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تخمين مسافت قابل پيمودن با سوخت باقيمانده (به كيلومتر).
اين مسافت فقط پس از طى مسافت حدودى m 400  نمايش داده مى شود. اين مقدار تخمينى با محاسبه مسافت طى شده، بنزين باقيمانده در 

مخزن و ميزان مصرف سوخت به دست مى آيد.
مالحظه:

مسافت قابل پيمودن 3 دقيقه پس از روشن شدن چراغ هشدار حداقل ميزان سطح سوخت ديگر نمايش داده نمى شود.
مسافت طى شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.   –

سرعت متوسط از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.  –

پس از طى مسافت m 400   نمايش داده مى شودسرعت متوسط از تقسيم مسافت طى شده بر زمان سپرى شده از هنگام آخرين صفر كردن 
شمارشگر به دست مى آيد. كامپيوتر صفحه نشانگرها زمان سنج مخصوص به خود را دارد.

چراغ هشدار باال بودن ترمز دستى و تشخيص خرابى روى مدار ترمز
سوئيچ ترمز دستى.  –

سوئيچ كنترل حداقل ميزان سطح روغن ترمز.  –
.(ABS فقط با) ايراد در توزيع كننده الكترونيكى سيستم ترمز  –

صفحه نشانگرها
عيب يابي - عملكرد سيستم
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عملكرد چراغ هشدار
منتقل كننده اطالعاتقابليت تستالكتريكى

واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين خيربدنهدرب ها و درب صندوق1 
(UCH)

دسته چراغ روشنايىخيرV 12  +  چراغهای نور پايين2 
دسته چراغ روشنايىخيرV 12  +  چراغ هاى نور باال3 
دسته چراغ روشنايىخيرV 12  +  چراغ مه شكن عقب4 
دسته چراغ روشنايىخيرV 12  +  چراغ هاى مه شكن جلو5 

واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين خيرV 12  +  چراغ هاى راهنماى چپ و راست6 
(UCH)

بدنهايراد شارژ باترى7 
خير (ولى روشن، 
در زمان موتور 

خاموش)
دينام

ايراد سوخت رسانى درجه اهميت 2 8 
 3 ثانيه با سوخت  بدنهدماى مايع خنك كننده موتور

واحد كنترل الكترونيكى موتوررسانى

بدنههشدار فشارروغن9 
خير (ولى روشن، 
در زمان موتور 

خاموش)
حسگر فشار روغن

 10

باال بودن ترمز دستى + حداقل ميزان 
(ABS بدون) سطح روغن ترمز

بدنه

سوئيچ ترمز دستى + خير
سوئيچ كنترل حداقل ميزان سطح سوخت

ميزان  حداقل   + دستى  ترمز  سوئيچ 
كننده  توزيع   + ترمز  روغن  سطح 

(ABS با)الكتريكى سيستم ترمز
ABS 3 ثانيه با 

سوئيچ ترمز دستى + سوئيچ كنترل حداقل 
ميزان سطح روغن ترمز + واحد كنترل 

ABS الكترونيكى

واحد كنترل الكترونيكى ABS 3 ثانيه با ABSبدنهسيستم ضد قفل چرخ ها (فعال)12 

 3 ثانيه با كيسه بدنهكيسه هوا13 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هواهوا

 14(Airbag Off) 3 ثانيه با كيسه بدنهكيسه هوا غير فعال 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هواهوا

بدنهگرم كن شيشه عقب15 
خير (روشن 

هنگام فعال كردن 
عملكرد)

صفحه نگهدارنده رله

 3 ثانيه با صفحه بدنههشدار حداقل ميزان سطح سوخت16 
نشانگرها

كنترل صفحه نشانگرها (اطالعات گيج 
بنزين)

 18OBD3 ثانيه با سوخت بدنه 
واحد كنترل الكترونيكى سيستم موتوررسانى

 بدنهاعالم نبستن كمربند ايمنى19 
خير (روشن 

هنگام فعال كردن 
عملكرد)

قفل كمربند

صفحه نشانگرها
عيب يابي - عملكرد سيستم
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - جدول جانمايى پايه هاى واحد كنترل الكترونيكى

اتصال الكتريكى (24  پايه خاكسترى)
اتصال الكتريكى خاكسترى 24 پايه اى فقط روى مدل هاى MG و HG نصب شده است.

عملكردپايه
استفاده نشده1 
استفاده نشده2 
چراغ هشدار غيرفعال بودن كيسه هوای 3 

مسافر
استفاده نشده4 
استفاده نشده5 
استفاده نشده6 
استفاده نشده7 
استفاده نشده8 
استفاده نشده9 
استفاده نشده10 
استفاده نشده11 
چراغ هشدار باز بودن درب12 
 13(ABS بدون) بدنه

چراغ هشدار ايراد سيستم توزيع كننده 
(ABS با) الكترونيكي ترمز

استفاده نشده14 
استفاده نشده15 
 16(ABS بدون) بدنه

(ABS با) ABS چراغ هشدار ايراد
استفاده نشده17 
استفاده نشده18 
سيگنال اطالعات مصرف سوخت19 
استفاده نشده20 
استفاده نشده21 
استفاده نشده22 
استفاده نشده23 
استفاده نشده24 
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - جدول جانمايى پايه هاى ورودى واحد كنترل الكترونيكى

اتصال الكتريكى (24  پايه سياه)
عملكردپايه
سوئيچ چراغ هشدار قفل نرم افزار1 
چراغ هشدار دماى مايع خنك كننده2 
استفاده نشده3 
چراغ هشدار ايراد سيستم كنترل 4 

آاليندگى
نشانگر چراغ  مه شكن عقب 5 
نشانگر چراغ هاى مه شكن جلو6 
بدنه7 
سيگنال - گيج بنزين8 
تغذيه + باترى9 
تغذيه بعد از سوئيچ10 
تغذيه + چراغ هاى كوچك11 
سيگنال + دماى مايع خنك كننده12 
چراغ هشدار شارژ باترى13 
چراغ هشدار فشار روغن14 
نشانگر چراغ راهنما15 
چراغ هشدار ترمز دستى + ميزان سطح 16 

روغن ترمز
چراغ هشدار شيشه گرمكن عقب17 
نشانگر چراغ های نور باال18 
نشانگر چراغ هاى نور پايين19 
نشانگر ايراد كيسه هوا20 
سيگنال دور موتور21 
سيگنال سرعت خودرو22 
راه انداز نمايش پى در پى (كامپيوتر 23 

صفحه نشانكرها)
سيگنال + ميزان سطح سوخت24 
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صفحه نشانگرها
عيب يابي - تعويض اجزاء

عمليات تعويض
قبل از تعويض صفحه نشانگرها، عمليات عيب يابى را اجرا نماييد.  –

عمليات باز كردن و نصب مجدد صفحه نشانگرها: به MR مكانيك رجوع كنيد.  –
تعويض صفحه نشانگرها پس از تأييد شبكه پشتيبانى فنى انجام مى شود.  –
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دور موتور

ALP1 نشانگر روى صفر است يا اطالعات نادرست مى باشد

دماى مايع خنك كننده

ALP2 اطالعات وجود ندارد يا نادرست است

ميزان سطح سوخت

ALP3 اطالعات وجود ندارد يا نادرست است

ALP4 چراغ هشداردهنده حداقل ميزان سطح سوخت روشن مى ماند

خطاى سيستم سوخت رسانى با درجه اهميت 2 / دماى مايع خنك كننده

ALP5  چراغ هشدار روشن مى ماند

خطاى سيستم سوخت رساني با درجه اهميت 1 

ALP6 چراغ هشدار روشن مى ماند

سرعت خودرو
نشانگر روى صفر يا اطالعات نادرست است

ALP7 (اطالعات ايجاد شده توسط جعبه دنده)

ايراد كيسه هوا

ALP8 چراغ هشدار روشن مى ماند

هشدار فشارروغن

ALP9 چراغ هشدار روشن مى ماند

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نظر مشترى
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ابزار صفحه نشانگرها
عيب يابي - نظر مشترى

چراغ هاى نور پائين

ALP10 چراغ هشدار درست كار نمى كند

چراغ هاى نور باال

ALP11 چراغ هشدار درست كار نمى كند

چراغ  مه شكن عقب

ALP12 چراغ هشدار درست كار نمى كند

چراغ هاى مه شكن جلو

ALP13 چراغ هشدار درست كار نمى كند

 ABS ايراد

ALP14 چراغ هشدار درست كار نمى كند

چراغ هاى راهنما

ALP15 چراغ هشدار درست كار نمى كند

سيستم ضد سرقت
ALP16 حركت چشمك مى زندچراغ هشدار سيستم ضد سرقت روشن مى ماند يا هنگام 

ALP17 هنگام سوئيچ بسته چراغ هشدار خاموش مى ماند

ايراد شارژ باترى

ALP18 چراغ هشدار روشن مى ماند (موتور در حال كار كردن)
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محكم بودن ترمز دستى و تشخيص ايراد روى مدار ترمز

(ABS بدون) چراغ هشدار درست كار نمى كند ALP19

(ABS با) چراغ هشدار درست كار نمى كند ALP20

گرم كن شيشه عقب

ALP21 چراغ هشدار روشن نمى شود

صفحه نشانگرها

ALP22 هنگام سوئيچ باز، بدون نمايش است

كامپيوتر صفحه نشانگرها يا كيلومتر شمار جزئى يا ساعت

ALP23 صفر كردن شمارشگر در هر سوئيچ بسته

چراغ هشدار درب ها

ALP24 چراغ هشدار روشن نمى شود

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نظر مشترى
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP1
نشانگر دور موتور روى صفر است يا اطالعات درست نيست
منتقل كننده اطالعات: واحد كنترل الكترونيكى موتور

با واحد كنترل الكترونيكى موتور مرتبط شويد.
وجود اطالعات در مورد دور موتور و صحت آنرا بررسى كنيد.

چنانچه اطالعات در باره دور موتور صحيح نيستند يا اصًال وجود ندارند، سيستم سوخت رسانى را عيب يابى كنيد.
ايراد يا ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم روى اتصال زير را بررسى كنيد:
الكترونيكى  كنترل  واحد  90 پايه اى  الكتريكى  اتصال   70 پايه  پايه 21       نشانگرها  صفحه  سياه  الكتريكى  اتصال 

موتور

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، مرحله عيب يابى خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.

اگر مرحله عيب يابى خودكار درست نبود، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
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 ALP2
اطالعات در مورد دماى مايع خنك كننده وجود ندارد يا اطالعات 

اشتباه است
اطالعات ارايه شده توسط حسگر دماى مايع خنك كننده

اتصال و وضعيت اتصال الكتريكى 3 پايه  اى حسگر دماى مايع خنك كننده را بررسى كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.

مقاومت حسگر دماى مايع خنك كننده را بين پايه 12 وبدنه اندازه گيرى كنيد.
چنانچه مقاومت به صورت زير نيست، حسگر دماى مايع خنك كننده را تعويض كنيد:

825   Ω 927 تا   Ω  =  80  °C   50 تا  
273   Ω 300 تا  Ω =   105 °C 80 تا  
124   Ω 136 تا   Ω =   115 °C 105 تا 

103   Ω =  + 115 °C دماى هشدار
عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم روى اتصال زير را بررسى كنيد:

اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها پايه 12       پايه A اتصال الكتريكى 3 پايه اى  حسگر مايع خنك كننده

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

L90 صفحه نشانگرهاى
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP3
اطالعات در مورد مقدار سوخت وجود ندارد يا اطالعات اشتباه است

اطالعات ارايه شده توسط گيج بنزين

مرحله عيب يابى خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.
اگر مرحله عيب يابى خودكار درست نبود، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

اگر مرحله عيب يابى خودكار صحيح است، دسته سيم را بين گيج بنزين و صفحه نشانگرها به نحوى قرار داده و بررسى كنيد تا بتوانيد 
اطالعات مربوطه را دريافت كنيد.

به دنبال آسيب هاى احتمالى روى دسته سيم  باشيد، اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

بررسى كنيد كه باک بنزين تغيير شكل نداده باشد.
در صورت لزوم باک بنزين را تعويض نماييد.

وضعيت نصب گيج بنزين را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

اتصال الكتريكى گيج بنزين را جدا كنيد، مقاومت بين پايه هاى B1 و A1 گيج بنزين را اندازه گيرى نماييد.
باک بنزين پر = Ω ±  33 Ω 10 (باک 50  ليترى)

10  Ω ±  110 Ω = باک سه چهارم
10 Ω ±  166 Ω = باک نصفه

10 Ω  ±  232 Ω = باک يك چهارم
10 Ω ±  313 Ω = باک خالى

در صورت عدم تطابق، گيج بنزين را تعويض نماييد.
عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسى كنيد :
گيجپايه A1      پايه 8 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

گيجپايه B1      پايه 24 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP4چراغ هشداردهنده حداقل سطح سوخت روشن مى ماند

مرحله عيب يابى خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.
اگر مرحله عيب يابى خودكار درست نبود، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

اگر مرحله عيب يابى خودكار صحيح است، وضعيت نصب گيج بنزين را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

اتصال الكتريكى گيج بنزين را جدا كنيد، مقاومت بين پايه هاى  B1 و A1 گيج بنزين را اندازه گيرى نماييد.
باک بنزين پر= Ω ±  33 Ω  10 (باک 50  ليترى)

10 Ω ±  110 Ω = باک سه چهارم
10 Ω ±  166 Ω = باک نصفه

10 Ω ±  232 Ω = باک يك چهارم
10 Ω ±  313 Ω = باک خالى

در صورت عدم تطابق، گيج بنزين را تعويض نماييد.
عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسى كنيد:
گيجپايه A1      پايه 8 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

گيجپايه B1      پايه 24 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
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 ALP5
چراغ هشدار ايراد سيستم سوخت رسانى با درجه اهميت 2 / چراغ 

هشدار دماى مايع خنك كننده روشن مى ماند
منشأ پيغام: واحد كنترل الكترونيكى موتور

عمليات عيب يابى سيستم سوخت رسانى را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسى كنيد:
واحد كنترل الكترونيكى موتور پايه 9      پايه 2 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها 
عيب يابى - نمودار مرحه اى تشخيص ايراد

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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 ALP6
چراغ هشدار ايراد سيستم سوخت رسانى با درجه اهميت 1 روشن 

مى ماند
منشأ پيغام: واحد كنترل الكترونيكى موتور

عمليات عيب يابى سيستم سوخت رسانى را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسى كنيد:
واحد كنترل الكترونيكى موتور پايه 34      پايه 4 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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 ALP7
نشانگر سرعت خودرو روى صفراست يا اطالعات درست نيست

اطالعات ايجاد شده توسط جعبه دنده

مرحله عيب يابى خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.
عملكرد صحيح عقربه را در تمام دامنه هاى سرعت بررسى كنيد.

اگر مرحله عيب يابى خودكار درست نبود، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
به كمك ابزار عيب يابى، بررسى كنيد كه UCH اطالعات مربوط به سرعت خودرو را هنگام تست جاده به طور صحيح دريافت مى كند.

در صورت عدم وجود اطالعات مربوط به "سرعت خودرو" روى UCH، عمليات زير را انجام دهيد.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اتصال الكتريكى حسگر دورسنج را جدا كنيد، وجود جريان V 12  +  در پايه A حسگر، و وجود اتصال بدنه روى پايه B2 حسگر را بررسى 

كنيد.
: 12 V + در صورت نبود جريان  –

وضعيت فيوز محافظ حسگر سرعت خودرو را بررسى كنيد.از عملكرد صحيح رله سيستم سوخت رسانى (1047) مطمئن شويد. در صورت 
نياز آن را تعويض نماييد. 

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
رله سيستم سوخت رساني (1047)

پايه A5      پايه A حسگر دور سنج
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

–  در صورت عدم وجود اتصال بدنه، عمليات زير را انجام دهيد:
عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:

اتصال بدنه      پايه B2 حسگر دور سنج
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصال زير را بررسى كنيد:
حسگر دور سنج پايه B1      پايه 22 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

EH1 UCH پايه 6 اتصال الكتريكى سياه      B1 حسگر دور سنج پايه
EH1 UCH اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها پايه 22      پايه 6 اتصال الكتريكى سياه

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، حسگر دور سنج را تعويض نماييد. 

در صورت وجود اطالعات مربوط به "سرعت خودرو" روى UCH، عمليات زير را انجام دهيد.
عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:

حسگر دور سنج پايه B1      پايه 22 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها
EH1 UCH اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها پايه 22      پايه 6 اتصال الكتريكى مشكى

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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 ALP8
چراغ هشدار ايراد كيسه هوا روشن مى ماند

اطالعات ايجاد شده توسط واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا

عمليات عيب يابى روى عملكرد" پيش كشنده هاى كمربند ايمنى كيسه هاى هوا" انجام دهيد.
خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا پايه 7      پايه 20 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
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 ALP9
چراغ هشدار دهنده فشار روغن روشن مى ماند
اطالعات ايجاد شده توسط حسگر فشار روغن

وضعيت فرسودگى كلى موتور را بررسى نماييد (سطح روغن، فشار روغن، مدار روغن...).
عدم نشت قابل توجه بيرونى روغن را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
در حالى كه موتور كار مى كند، دسته سيم بين حسگر فشار روغن و صفحه نشانگرها را لمس كنيد تا با خاموش شدن چراغ  هشدار محل 

اتصالى مشخص شود.
به دنبال آسيب هاى احتمالى روى دسته سيم ها باشيد، وضعيت و مدار اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
در حالى كه موتور كار مى كند، عايق بودناتصال بدنه پايه 1 حسگر فشار روغن را بررسى كنيد.

در صورت وجود اتصالى روى اتصال بدنه، حسگر فشار روغن را بررسى كنيد.
عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:

حسگر فشار روغن پايه 1      پايه 14 اتصال مشكى صفحه نشانگرها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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 ALP10نشانگر چراغ نور پايين درست عمل نمى كند 

اين روند عيب يابى را فقط در موارد زير دنبال كنيد:
–   چراغ هاى نور پائين روشن هستند و نشانگر خاموش مى ماند،
–   چراغ هاى نور پائين خاموش هستند و نشانگر روشن مى ماند.

چراغ هاى نور پايين روشن هستند ولى نشانگر خاموش مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايى را در وضعيت روشن بودن چراغ هاى نور پايين قرار دهيد.

وجود جريان V 12  +  در پايه 19 اتصال الكتريكى مشكى صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–   در صورت وجود جريان V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.

–   در صورت عدم وجود جريان V 12   + ، عايق كارى، پيوستگى وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
جعبه فيوز محفظه سرنشينپايه S9      پايه 19 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

چراغ هاى نور پايين خاموش هستند ولى نشانگر روشن مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايي در وضعيت خاموش.

وجود جريانV 12  +  در پايه 19 اتصال الكتريكى مشكى صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–   در صورت عدم وجود جريان V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.

–   در صورت وجود جريان V 12  + ، عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
جعبه فيوز محفظه سرنشينپايه S9      پايه 19 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


83A

83A-29

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP11 نشانگر چراغ هاى نور باال درست عمل نمى كند

اين روند عيب يابى را فقط در موارد زير دنبال كنيد:
–   چراغ هاى نور باال روشن هستند و نشانگر خاموش مى ماند،
–   چراغ هاى نور باال خاموش هستند و نشانگر روشن مى ماند.

چراغ هاى نور باال روشن هستند ولى نشانگر خاموش مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايى را در وضعيت روشن بودن چراغ هاى نور باال قرار دهيد.

وجود جريان V 12  +  در پايه 18 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–    در صورت وجود جريان V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.

–    در صورت عدم وجود جريان V 12   + ، عايق كارى، پيوستگى وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S11      پايه 18 اتصال الكتريكى مشكى صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

چراغ هاى نور باال خاموش هستند ولى نشانگر روشن مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايي در وضعيت خاموش.

وجود جريان V 12  +  در پايه 18 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–   در صورت عدم وجود جريان V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.

–   در صورت وجود جريان V 12  + ، عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد :
جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S11      پايه 18 اتصال الكتريكى مشكى صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

   ALP12نشانگر چراغ  مه شكن عقب درست عمل نمى كند

اين روند عيب يابى را فقط در موارد زير دنبال كنيد:
–   چراغ هاى مه شكن روشن هستند و نشانگر خاموش مى ماند،
–   چراغ هاى مه شكن خاموش هستند و نشانگر روشن مى ماند.

چراغ هاى مه شكن عقب روشن هستند ولى نشانگر خاموش مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايى را در وضعيت روشن بودن چراغ  مه شكن عقب قرار دهيد.

وجود جريانV 12  +  در پايه 5 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–   در صورت وجود جريان V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.

–   در صورت عدم وجود جريان V 12   + ، عايق كارى، پيوستگى وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S20      پايه 5 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

چراغ هاى مه شكن عقب خاموش هستند ولى نشانگر روشن مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايي در وضعيت خاموش.

وجود جريان V 12  +  در پايه 18 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–   در صورت عدم وجود جريان  V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.

–   در صورت وجود جريان V 12  + , عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصال زير را بررسى كنيد:
جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S20      پايه 5 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP13نشانگر چراغ هاى مه شكن جلو درست عمل نمى كند

چراغ هاى مه شكن جلو روشن هستند ولى نشانگر خاموش مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايى را در وضعيت روشن بودن چراغ هاى مه شكن جلو قرار دهيد.

وجود جريان V 12  +  در پايه 6 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–   در صورت وجود جريان V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.

–   در صورت عدم وجود جريان V 12   +، عايق كارى، پيوستگى وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
صفحه نشانگرها پايه 6      پايه A5 صفحه نگهدارنده رله (299)

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

چراغ هاى مه شكن جلو خاموش هستند ولى نشانگر روشن مى ماند.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
دسته چراغ روشنايى در وضعيت خاموش.

وجود جريان V 12  +  در پايه 6 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
–   در صورت عدم وجود جريان  V 12  + ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.

–   در صورت وجود جريان V 12  + ، عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت در مزاحم اتصال زير را بررسى كنيد:
صفحه نشانگرها پايه 6      پايه A5 صفحه نگهدارنده رله (299)

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
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 ALP14
چراغ هشدار ABS درست عمل نمى كند

ABS منشأ پيغام: واحد كنترل الكترونيكى

چراغ هشدار ABS حتى هنگام باز كردن سوئيچ پيوسته خاموش مى ماند.
عمليات عيب يابى ABS را انجام دهيد. 

خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد. 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اتصال واحد كنترل الكترونيكى ABS را جدا كنيد و روشن شدن چراغ هشدار را روى صفحه نشانگر بررسى كنيد.

اگر چراغ هشدار روشن نمى شود، عايق كارى نسبت به سيم بدنه، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
واحد الكترونيكى ABS پايه 22      پايه 16 اتصال الكتريكى خاكسترى صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

چراغ هشدار ABS پيوسته روشن مى ماند.
عمليات عيب يابى ABS را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عايق كارى نسبت به جريانV 12  + ، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
واحد الكترونيكى ABS پايه 22      پايه 16 اتصال الكتريكى خاكسترى صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
در حاليكه اتصال واحد كنترل الكترونيكى نصب شده ، سوئيچ باز است و اتصال صفحه نشانگرها قطع شده است، عايق كارى نسبت به بدنه را 

در پايه 16 اتصال الكتريكى خاكسترى صفحه نشانگرها بررسى كنيد.
در صورت وجود جريان دراتصال بدنه، با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP15
 نشانگر چراغ هاى راهنما درست عمل نمى كند

 (UCH) منشأ پيغام: واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين

اگر عملكرد چراغ هاى راهنما غير عادى است، عمليات عيب يابى UCH را انجام دهيد

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكى را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اتصاالت الكتريكى صفحه نشانگر و UCH را جدا كنيد، سپس عايق كارى، پيوستگى وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى 
نماييد:

اتصال الكتريكى سياه EH1 UCH پايه  5      پايه 15 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها 
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP16
چراغ هشدار سيستم ضد سرقت هنگامى كه خودرو در حركت است، 

چشمك مى زند يا روشن مى  ماند
منشأ پيغام: واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين 

چراغ هشدار سيستم ضدسرقت روشن مى ماند.
عمليات عيب يابي سيستم ضد سرقت را انجام دهيد.

بررسى كنيد كه هنگام فعال كردن فرمان "AC005" چراغ هشدار سيستم ضد سرقت خاموش شده و دوباره روشن مى شود.
سوئيچ را ببنديد سپس اتصال الكتريكى سياه UCH را جدا كنيد.

اگر هنگام سوئيچ باز چراغ هشدار روشن نيست، UCH مى تواند خراب باشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.
اگر چراغ هشدار هميشه روشن است، عايق كارى را در جريان V 12  +  و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:

اتصال الكتريكى مشكى EH1 UCH پايه 32      پايه 1 اتصال الكتريكى مشكى صفحه نشانگرها 
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

چراغ هشدار سيستم ضدسرقت هنگامى كه خودرو در حركت است، چشمك مى زند.
عمليات عيب يابي سيستم ضد سرقت را انجام دهيد.

بررسى كنيد كه وضعيت "ET130" هنگامى كه موتور كار مى كند، "خاموش" را نشان دهد.
اگر شرايط اين چنين نيست، (به بخش 82A، سيستم ضد سرقت، عملكرد سيستم  رجوع كنيد).

سوئيچ را ببنديد سپس اتصال الكتريكى سياه UCH را جدا كنيد.
اگر هنگام سوئيچ باز چراغ هشدار روشن نيست، UCH مى تواند خراب باشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

اگرچراغ هشدار همچنان روشن است، عايق كارى نسبت به جريانV 12   + وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
اتصال الكتريكى سياه EH1 UCH پايه 32      پايه 1 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.
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 ALP17
چراغ هشدار سيستم ضدسرقت وقتى سوئيچ بسته است، خاموش 

مى ماند 
منشأ پيغام: واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين

عمليات عيب يابى UCH را انجام دهيد.
بررسى كنيد كه هنگام فعال كردن فرمان"AC005" چراغ هشدار سيستم ضدسرقت خاموش شده و دوباره روشن مى شود.
اگر چراغ هشدار همچنان خاموش است، عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:

اتصال الكتريكى سياه EH1 UCH پايه 32      پايه 1 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
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 ALP18
 چراغ هشدار دهنده ايراد شارژ باترى روشن مى ماند (موتور روشن)

اطالعات ايجاد شده توسط دينام

مدار شارژ را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

دسته سيم بين دينام و صفحه نشانگرها را تكان داده و بررسى كنيد تا با خاموش شدن چراغ هشدار محل اتصالى مشخص شود.
تعمير  را  آنها  لزوم  صورت  در  كنيد.  بررسى  را  الكتريكى  اتصاالت  مدار  و  وضعيت  باشيد،  سيم ها  دسته  روى  احتمالى  آسيب هاى  دنبال  به 

كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، اتصال الكتريكى صفحه نشانگرها را قطع كنيد سپس عايق كارى نسبت به بدنه در اتصال زير را بررسى كنيد:

اتصال الكتريكى سياه دينام پايه 1      پايه 13 اتصاالت الكتريكى سياه صفحه نشانگرها 
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
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صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP19
چراغ هشدار باال بودن ترمز دستى و تشخيص ايراد در مدار ترمز

(ABS بدون) درست عمل نمى كند 

چراغ هشدار حتى وقتى كه ترمز دستى پايين است، روشن مى ماند.
ميزان سطح روغن ترمز را بررسى كنيد.

در صورت لزوم روغن را به سطح مناسب برسانيد.
عدم نشت در مدار سيستم ترمز را بررسى كنيد.

اتصال سوئيچ حداقل ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
عملكرد صحيح سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز را بررسى كنيد.

.A و B  سوئيچ درون روغن، عدم اتصال بين قطب هاى   –
.A و B سوئيچ خارج از روغن، اتصالى بين قطب هاى   –

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض نماييد.
عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:

سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز پايه B      پايه 16 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

وجود اتصال بدنه در پايه هاى 13 و 16 اتصال الكتريكى خاكسترى صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:

صفحه نشانگرها اتصال الكتريكى خاكسترى پايه 13      بدنه
صفحه نشانگرها اتصال الكتريكى خاكسترى پايه 16      بدنه

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اتصال الكتريكى سوئيچ ترمز دستى را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسى كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض نماييد.

عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:
سوئيچ ترمز دستى      پايه 16 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

چراغ هشدار ترمز حتى وقتى ترمز دستى باال است، خاموش مى ماند.
اتصال الكتريكى سوئيچ ترمز دستى را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسى كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض نماييد.

عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:
سوئيچ ترمز دستى      پايه 16 اتصال الكتريكى مشكى صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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83A

83A-38

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP20
چراغ هشدارباال بودن ترمز دستى و تشخيص ايراد در مدار ترمز و 

چراغ هشدار ايراد سيستم توزيع كننده الكترونيكى ترمز درست كار 
(ABS با) نمى كند

چراغ هشدار ترمز حتى وقتى كه ترمز دستى پايين است، روشن مى ماند.
عمليات عيب يابى ABS  را انجام دهيد.

خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
ميزان سطح روغن ترمز را بررسى كنيد.

در صورت لزوم ميزان روغن را به سطح مناسب برسانيد.
عدم نشت در سيستم مدار ترمز را بررسى كنيد.

اتصال سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
عملكرد صحيح سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز را بررسى كنيد.

.A و B  سوئيچ درون روغن، عدم اتصال بين قطب هاى   –
.A و B سوئيچ خارج از روغن، اتصالى بين قطب هاى   –

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض نماييد.
عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:

سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز پايه B      پايه 16 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:
واحد كنترل الكترونيكى ABS پايه 12      پايه 13 اتصال الكتريكى خاكسترى صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اتصال الكتريكى سوئيچ ترمز دستى را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسى كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض نماييد.

عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:
سوئيچ ترمز دستى      پايه 16 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

چراغ هشدار ترمز حتى وقتى ترمز دستى باال است، خاموش مى ماند.
اتصال الكتريكى سوئيچ ترمز دستى را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسى كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض نماييد.

عايق كارى اتصال زير را بررسى كنيد:
سوئيچ ترمز دستى      پپايه 16 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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83A

83A-39

 ALP21
چراغ هشدار گرم كن شيشه عقب روشن نمى شود

 (UCH) منشأ پيغام: واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين

عمليات عيب يابى UCH را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.

وجود جريان V 12  +  در پايه 17 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها، زمانيكه سوئيچ فشارداده شده را بررسى كنيد.
در صورت عدم وجود جريان V 12  + ، عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:

اتصال الكتريكى سياه صفحه نگهدارنده رله پايه 3      پايه 17 اتصال الكتريكى سياه صفحه نشانگرها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
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83A

83A-40

 ALP22 هنگام سوئيچ باز، اطالعات روى صفحه نشانگرها نمايش داده
نمى شوند

وضعيت فيوزهاى F02 و F28 جعبه فيوز محفظه سرنشين را بررسى كنيد.
وجود جريانV 12  +  در پايه 9 و جريان APC + در پايه 10 را بررسى كنيد

وجود اتصال بدنه در پايه 7 اتصال الكتريكى 24  پايه  اى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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83A

83A-41

 ALP23 كامپيوتر صفحه نشانگرها يا كيلومتر شمار جزئى يا ساعت با هر بار
بستن سوئيچ صفر مى شوند

وضعيت فيوزهاى F02 و F28 جعبه فيوز محفظه سرنشين را بررسى كنيد.
وجود جريان V 12  +  در پايه 9 و جريان APC + در پايه 10 را بررسى كنيد.

وجود اتصال بدنه در پايه 7 اتصال الكتريكى 24  پايه  اى سياه صفحه نشانگرها را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات
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83A

83A-42

 ALP24 چراغ  هشدار درب ها روشن نمى شود
(UCH) منشأ پيغام: واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين

UCH عمليات عيب يابى
را انجام دهيد.

خطا يا خطاهاى احتمالى را رفع كنيد.
بررسى كنيد وقتى درب هاى عقب يا درب صندوق باز هستند، وضعيت ET068 در حالت"باز"، و وقتى درب هاى عقب يا درب صندوق بسته 

هستند، وضعيت ET068 در حالت"بسته" باشد. 
بررسى كنيد وقتى هر يك از درب هاى جلو باز است وضعيت ET192 در حالت "باز"، و وقتى درب هاى عقب يا درب صندوق بسته هستند، 

وضعيت ET068 در حالت "بسته"باشد.
اگر چنين نيست (به بخش  87A، واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين، توضيح وضعيت هارجوع كنيد).

اگر مشكل همچنان وجود دارد، عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
EH1 UCH صفحه نشانگرها اتصال الكتريكى خاكسترى پايه 12      پايه 20 اتصال الكتريكى سياه

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد.

L90 صفحه نشانگرهاى

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
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"روش ها و دستورالعمل هاى تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فنى كه در 
زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

در صورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممكن است دستورالعمل های اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كند".

تمام حقوق تأليف و نسخه برداری از اين مستند فني متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه اين مستند فنى، حتى جزئى، و نيز استفاده از سيستم شماره گذارى قطعات يدكى بدون اجازه 

قبلى و كتبى از رنو اكيداً ممنوع مى باشد.

 © Renault s.a.s. 2006

ويرايش فارسى

تجهيزات الكتريكى8
86Aراديو

ويرايش 1 
86A-1 اطالعات كلى 
86A-5 برگه عيب يابى 
86A-7 فرآيند دستيابى به كد ايمنى 
86A-8 كد ايمنى 
86A-11 تعويض قطعات 
86A-12 پيكر بندى ها - تنظيمات 
86A-13 اتصاالت 
86A-14 عيب يابى خودكار 
86A-15 نظر مشترى 
86A-16 نمودار مرحله اى تشخيص ايراد 

خارج كردن يك سى دى كه درون
86A-30 CD changer گير كرده است 
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86A

86A-1

براى تعميرات يا انجام عمليات عيب يابي، آمپلى فاير-تيونر مجهز به يك منوى بررسى است (به راديو - عيب يابى خودكار رجوع كنيد).

سيستم صوتى خودرو، مى تواند حدود 20 دقيقه در حالى كه سوئيچ در حالت باز تجهيزات جانبى نباشد، كار كند. سيستم صوتى خودرو يك 
سيگنال صوتي ايجاد كرده سپس خاموش مى شود.

نمودار كلى:

راديو  1
آنتن  2

CD Changer  3
بلندگو/ توييتر  4

نمايشگر  5
دسته كنترل راديو  6

راديو
اطالعات كلى
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86A

86A-2

راديو
اطالعات كلى

:PN ويژگى هاى راديوهاى مدل
PN0: سيستم صوتى خودرو مجهز به نمايشگر.

PN1: سيستم صوتى خودرو مجهز به نمايشگر مجزا.
PN2: سيستم صوتى خودرو و دستگاه پخش كاست مجهز به نمايشگر.

PN3: سيستم صوتى خودرو و دستگاه پخش كاست مجهز به نمايشگر مجزا.
PN4: سيستم صوتى خودرو و دستگاه پخش سى دى مجهز به نمايشگر.

PN5: سيستم صوتى خودرو و دستگاه پخش سي دى مجهز به نمايشگر مجزا.

ياد آورى ها:
  كليه سيستم هاى صوتى خودرو براى هدايت يك CD Changer طراحى شده اند.

   CD Changer در صفحه تنظيمات سيستم صوتى داخل داشبورد قرار دارد و به روش خاصى قابل تعويض است.

  بر حسب سطح خودرو، نمايشگرهاى مجزا ممكن است داراى يك اتصال الكتريكى 24 تا 30 پايه اى يا دو اتصال الكتريكى 15 پايه اى باشند. 

اين نمايشگر مى تواند در صفحه نشانگرها قرار داشته باشد.
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86Aراديو

86A-3

عملكردهاى سيستم صوتى خودرو:
براى  مى توان  را  جغرافيايى  منطقه  (چهار  راديو  به  دادن  گوش   –

موج FM برنامه ريزى نمود)،
صورت  به  كه   RDS سيستم  از  استفاده  با  ايستگاه  نام  نمايش   –

(AF در عملكرد) خودكار، بهترين فرستنده را انتخاب مى كند
،("I Traffic"عملكرد) دريافت اطالعات ترافيك  –

.("I News" عملكرد) دريافت پيام هاى خبرى و اضطرارى  –
.("PTY 31") دريافت اطالعات اضطرارى و ايمنى شهرى  –

عملكرد راديو
سه حالت را مي توان برای تنظيم راديو انتخاب كرد كه روی صفحه 
نمايش قابل مشاهده بوده و از طريق صفحه تنظيمات صوتي قابل 

دسترسي است:
،(MANU) حالت دستي  -

،(PRESET) حالت ذخيره شده  -
.(LIST) حالت انتخاب با فهرست الفبا  -

حالت پخش نوار كاست
عملكرد پخش نوار كاست به صورت خودكار پس از انتخاب به وسيله 
فعال  صوتى،  سيستم  تنظيمات  صفحه  يا  راديو  كنترل  دسته 

مى شود.

فقط اجراى Dolby، جلو و عقب بردن سريع و انتخاب سريع آهنگ 
بعدى با استفاده از دكمه هاى خاص مى باشد.

تذكر:
صدا،  پردازشگر  وسيله  به   "Mute" موقت  صداى  قطع  عملكرد 
نوار  پخش  راديو،  كنترل  دسته  وسيله  به  يا   (synthesizer)

كاست را متوقف مى كند.

CD حالت پخش
را  صوتى  هاى  فايل  داراى  استاندارد  هاى   CD فقط   CD Player

پخش مى كند.

پخش آهنگ مى تواند به صورت انتخابى يا به طور شانسى باشد.

طور  به  آهنگ  پخش   ،CD Changer با  آهنگ  پخش  حالت  در 
شانسى تنها از يك CD از ميان 6 سى دى موجود امكان دارد.

محافظت گرمايى
اگر دمای سيستم صوتى خودرو به حدی باال رود كه مانع عملكرد 
صحيح آن شود، ميزان صدا (بدون نمايش كاهش صدا روی نمايشگر) 

به طور خودكار كاهش مي يابد.

در صورت وجود اتصالي در هر يك از بلندگوها، دستگاه تقويت كننده 
صدا مدار را قطع مى كند.

راديو
اطالعات كلى
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كنترل حجم صدا
مي توان حجم صدا را طوری تنظيم كرد كه با سرعت وسيله نقليه 

افزايش يابد. براى فعال كردن اين عملكرد:
 "expert" منحنى تنظيم حجم مورد نظر صدا را با استفاده از منوى
سيگنال  صداى  شنيدن  تا   "source" دكمه  طوالنى  فشردن  (با 
صوتى) انتخاب كنيد: SPEED 5 براى حداكثر افزايش حجم صدا، 

SPEED 0 براى غير فعال كردن افزايش حجم صدا مى باشد.

راديو
اطالعات كلى
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فهرست قطعات تحت كنترل: سيستم صوتي
مشخصات اجرايى 

02تاريخ

برگه تكميل شده توسط / تلفن

مشخصات نمايندگى

 VINkm

(OR) موتوركارت تعميرات

پيكربندى سيستم

راديو
شماره فنى قطعه رنو

FD شماره سريال

 CD Changer
شماره فنى قطعه رنو

FD شماره سريال

نمايشگر
شماره فنى قطعه رنو

FD شماره سريال

نظر مشترى
ايراد كليد كنترل در صفحه تنظيمات صوتى 1165 

سيستم صوتى خودرو
ايراد دسته كنترل راديو1167 ايراد صدا در بلندگو1166 

ايراد در صفحه نمايشگر (در خصوص نمايش 1168 
جزئيات)

 1169(MW ،LW ،FM) سيستم صوتى خودرو روشن نمى شود999 مشكل دريافت امواج

سرعت 999  حسب  بر  صدا  حجم  تنظيم  ايراد 
خودرو

شدن  999 سيستم صوتى خودرو خاموش نمى شود999  روشن  حين  كد،  ورود  درخواست 
سيستم صوتى خودرو

نمايش 999 عمل نكردن بعضى دكمه هاى راديو999  خصوص  (در  كاست  پخش  در  ايراد 
جزئيات)

ايراد پخش سى دى (در نمايش جزئيات)999 

CD Changer صدا نداردCD Changer 999 روشن نمى شود999 

شرح نظر مشترى:

خير       بله       نظر مجدد مشترى:
خير       بله       آيا تجهيزات اضافى در خودرو وجود دارد:

اگر بلى، ذكر تجهيزات اضافى:

شرايط بروز ايراد از نظر مشترى

شرايط در دماهاى پائين999 تكرار متناوب بروز ايراد999 ايراد دائم999 

هنگام كاركردن يا گرم بودن موتور999 در دماى محيط999 در دماى باال999 

هنگام رانندگى005 هنگام استارت زدن999 با بازكردن سوئيچ011 

ايراد ناگهانى009 

توضيحات:ساير موارد

برگه عيب يابى
سيستم : راديو

2 / 1 صفحه

اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد-  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد-  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد

FD99
برگه عيب يابى
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مستند استفاده شده جهت عيب يابي

روش عيب يابى استفاده شده
راهنماى تعميرات      اطالعيه فنى      سيستم كمكى عيب يابى      نوع مستند عيب يابى:

شماره دفترچه راهنماى عيب يابى
نقشه الكتريكى استفاده شده

:NTSE شماره
ساير مدارک

نام و/ يا شماره مرجع:
عيب يابى در تعميرگاه

شرايط از بين رفتن خطا 

قطعات داغى
صفحه نمايشگر    بلندگوها      CD Changer       راديو      قطعات:

تذكر:
براى هر قطعه باز شده داغى، يك برگه عيب يابى را پر كرده و بفرستيد.

 

اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد  -  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد   -   اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد

برگه عيب يابى
سيستم : راديو

2 صفحه 2 /

FD99
برگه عيب يابى
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دستيابى به پيش  شماره كد ايمنى با جداكردن تيونر آمپلى فاير و نوشتن چهار رقمى كه بعد از حرف T روى باركد ثبت شده، انجام مى گيرد 
در زير دو تصوير از باركدهاى روى راديو نشان داده شده است:

راديو
فرآيند دستيابى به كد ايمنى

وارد كردن VIN در هر 4 راه كار زير اجبارى مى باشد
4 راه كار براى دستيابى به پيش شماره كد راديو (4 رقمى):

1   تنها VIN در دسترس مى باشد، به بخش مديريت كدها در Renault.Net متصل شده و شماره را وارد كنيد. سرور كدها، كد اوليه 
راديوى خودرو را ارائه مى دهد اين كد در پايگاه جهاني خودروها (BVM) وارد شده است.

اگر كد در پايگاه جهانى خودروها وارد نشده باشد يا اگر كد در راديوی خودرو به اشتباه وارد شده باشد، در اين حالت ها به روش زير عمل 
كنيد:

2   پيش شماره كد در دسترس مى باشد، دوباره به مديريت كد ها در Renault.Net باز گرديد، پيش شماره كد را وارد كنيد سپس كد 
سيستم صوتى خودرو را دريافت كنيد. براى راديو با مارک NR، پيش شماره كد با فشاردادن دكمه هاى 1، 6 و i و انجام مرحله تست 

خودكار "SELF TEST"، قابل دريافت است. 
3   در مورد خودروهاى قديمى،  راديو خودرو داراى پيش شماره كد نمى باشد، شماره سريال سيستم صوتى را  وارد كنيد. به عنوان مثال، در مورد 
 RN277F30194601 آغاز مى شود. در تصوير سيستم صوتى خودرو، اين كد RN اين كد با Philips يك سيستم صوتى خودرو مارک

مى باشد.

اگر اين كد صحيح باشد، سيستم صوتى خودرو دوباره كار مى كند در غير اين صورت فرآيند زير را انجام دهيد: 
يك پيغام درخواست كمك نوشته و آنرا براى واحد پشتيبانى بفرستيد.  4

تا اطالعات را به روز كند.در صورتى  كه كد جديد صادر شده است و شماره VIN نامشخص مى باشد، به RENAULT.NET  پيغام داده 

مى باشد. قسمت  اين  در  ايمنى  كد  شماره  پيش 
در اين مثال پيش شماره كد ايمنى Q916 است

پيش شماره كد 
ايمنى

شماره سريال راديو
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راديو
كد ايمنى

سيستم صوتى خودرو با يك كد چهار رقمى حفاظت مى شود. اين 
كد بايد به كمك دسته كنترل راديو يا به وسيله صفحه كليد سيستم 

صوتى خودرو در هر بار قطع شدن اتصاالت باتری، وارد شود.

وارد كردن كد از طريق دسته كنترل راديو:
براى تأييد وارد شدن يك رقم، دكمه پائينى دسته كنترل راديو را 

فشار دهيد.

وارد كردن كد از طريق سيستم صوتى خودرو: 
به وسيله دكمه هاى 1، 2، 3 و 4 اعداد را وارد كنيد سپس با دكمه 

6 تائيد كنيد.

دوم  بار  دقيقه،   1 اول  (بار  دستگاه  كنيد،  وارد  اشتباه  را  كد  اگر 
2 دقيقه، بار سوم 4 دقيقه ... و حداكثر 32 دقيقه) قفل مى شود.

تنظيمات  برخى  است  الزم  بار  اولين  براى  كد،  كردن  وارد  از  پس 
تنظيمات  اين  كنيد).  رجوع  "تنظيمات"  بخش  (به  شود  اعمال 

هنگام قطع اتصاالت باترى ثابت مى ماند.

يادآورى:
سيستم صوتى خودرو مى تواند حدود 2 دقيقه بدون وارد كردن كد 

در حالت تنظيم نشده (همراه با صداى مداوم اخطار) كار كند.

 CD Changer يك  به  مجهز  تنظيمات  صفحه  در  خودرو  اگر 
باشد، يك كد بين CD Changer و سيستم صوتى خودرو مبادله 

مى شود.
در صورت نصب يك CD Changer جديد كد سيستم صوتى   –

خودرو با اتصال باتری يا با CD Changer دريافت مى شود.
سيستم  ايمنى  كد  خودرو،  صوتى  سيستم  تعويض  صورت  در   –
صوتى قديمى خودرو كه متصل به CD Changer بوده است را 
وارد كنيد. CD Changer كد جديد سيستم صوتى را دريافت 

مى كند.
كد  خودرو،  صوتى  سيستم  قديمى  كد  شدن  مفقود  صورت  در   –
پاک  كننده  پاک  كد  از  استفاده  با  مى تواند   CD Changer
صادر  غيره  و  سرور  فنى،  پشتيبانى  بخش  توسط  كد  اين  شود. 

مى شود...

تذكر:
اگر پيكربندی اشتباه انجام شود، با فشار دادن همزمان دكمه هاى 2 و 5 در وضعيت سوئيچ باز مى توان دستگاه را به حالت اوليه برگرداند. 

سپس 2 دقيقه صبر كنيد.

تذكر:
CD Changer بدون كد داده مى شود. CD Changer به محض نصب بر روى خودرو كد سيستم صوتى خودرو را دريافت مى كند.

يادآورى:
سيستم صوتى خودرو مى تواند حدود 2 دقيقه بدون وارد كردن كد در حالت تنظيم نشده (همراه با صداى مداوم اخطار) كار كند. 

توجه
در صورتى كه خودرو مجهز به سيستم راهبرى مدل باال (I.T.S) باشد، كد سيستم صوتى خودرو به روش زير وارد مى شود:

1. در حاليكه سوئيچ در موقعيت APC + قرار دارد، سيستم را راه اندازى كنيد،
2. دو دقيقه صبركنيد: سيستم در وضعيت "تنظيم نشده" همراه با هشدار هاى صوتى بلندگوها بوده، سپس صفحه نمايشگر 

درخواست كد ظاهر مى شود،
3. كد سيستم صوتى خودرو را از طريق صفحه كليد ITS وارد كنيد: نشانگر را به وسيله كليد كنترل مركزى حركت داده و 

جهت تائيد آن را فشار دهيد،
4. سوئيچ را ببنديد.
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راديو
كد ايمنى

صفحه نمايشگر "CODE" يا "0000" را نشان مى دهد
وارد كردن كد ايمنى. سيستم صوتى خودرو به مدت 2 دقيقه 

هر 2 ثانيه يك بار هشدارهاى صوتى ايجاد مى كند سپس 
كلمه"CODE" را نمايش مى دهد.

به حالت "تنظيم نشده" برگرديد.
 در حاليكه سيستم صوتى خاموش است، دكمه هاى 2، 5 و 

ON را فشار دهيد.
 حدود 2 دقيقه صبركنيد تا "CODE" و سپس "0000" 

ظاهر شود.
رقم اول را با استفاده از دسته كنترل راديو يا صفحه كليد 

سيستم صوتى وارد كنيد.

هر رقم صحيح وارد شده را با فشار دادن دكمه پايينى دسته 
كنترل راديو يا با استفاده از صفحه كليد تأييد كنيد.

سه رقم باقيمانده را به همين روش وارد كنيد.

جهت تأييد كد ايمنى همان دكمه را (دكمه پايينى دسته كنترل 
راديو) را بطور ممتد فشار داده و يا دكمه (6) روى صفحه كليد 

را فشار دهيد.

سيستم صوتى در حالت
 "تنظيمات" قرار مى گيرد (در صورتى كه براى اولين بار مورد 

استفاده قرار  گيرد) و به طور عادى شروع به  كار مى كند.
به صفحه "نمايش كد CD" رجوع كنيد.

خير

خير

بله

بله
خير

بله

و "ERROR CD" صوتى 
"CD CODE" سپس
را نمايش مى دهد؟

آيا سيستم صوتى 
"ERROR" و سپس "CODE" را

نمايش مى دهد؟

آيا سيستم صوتى
را نشان "CODE" و سپس"0000"

مى دهد؟
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صفحه نمايشگر "CD CODE" را نمايش مى دهد
 ، "ERROR CD" سيستم صوتى خودرو

"CD COD" ، سپس "CD-0000" را نمايش مى دهد.

كد سيستم صوتى قديمى خودرو متصل به CD Changer را 
وارد كنيد.

با استفاده از گوى چرخان دسته كنترل راديو اولين رقم را وارد 
كنيد.

رقم را با فشردن كوتاه دكمه پايينى دسته كنترل راديو يا با 
استفاده از صفحه تنظيمات صوتى تأييد كنيد.

سه رقم ديگر را به همين روش وارد كنيد.

كد ايمنى را با فشردن ممتد همان دكمه (دكمه پايينى دسته 
كنترل راديو) تأييد كنيد.

كد reset كردن CD Changer كه بخش پشتيبانى فنى در 
اختيار شما قرار داده است را وارد كنيد. فرآيند را ادامه دهيد 

نمايشگر "CODE" يا "0000" را نمايش مى دهد.
CD Changer كد سيستم صوتى جديد خودرو را دريافت 

مى كند و درست عمل مى كند.

راديو
كد ايمنى

خير

      بله

CD Changer آيا كدr
با كد سيستم صوتى خودرو مطابقت 

دارد؟
بى رو و ى و م ي ب
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پس از هر بار قطع كردن باترى يا باز كردن سيستم صوتى مراحل را انجام دهيد:
كد ايمنى را وارد كنيد (به بخش كد ايمنى  مراجعه كنيد).  

ساعت را تنظيم كنيد:  

براى صفحه نمايشگرهايى كه فاقد دكمه هاى تنظيم ساعت مى باشند، روش زير را انجام دهيد:
  دكمه تنظيم ساعت (دكمه سمت چپ) بر روى دسته كنترل راديو را فشار داده و نگه داريد: ساعت شمار چشمك مى زند: 

دكمه ± را فشار داده و ساعت را تنظيم كنيد.
  دكمه تنظيم ساعت (دكمه سمت چپ) بر روى دسته كنترل راديو را فشار داده و نگه داريد: دقيقه شمار چشمك مى زند: 

دكمه ± را فشار داده و دقيقه را تنظيم كنيد.
  دكمه تنظيم ساعت (دكمه سمت چپ) بر روى دسته كنترل راديو را براى  مدت كوتاهى فشار دهيد: خروج از تنظيمات 

ساعت.

براى صفحات نمايشگر مجهز به دكمه هاى تنظيم ساعت، روش زير را انجام دهيد:
  دكمه سمت راست نمايشگر را جهت انتخاب ساعت فشار دهيد و سپس با دكمه سمت چپ ساعت مورد نظر را انتخاب كنيد، 

جهت تأييد دكمه راست را فشار دهيد. همين روش را براى تنظيم دقيقه بكار ببريد.

پس از نصب سيستم صوتى، پارامترها را مجددأ تنظيم و پيكربندى نماييد.( به بخش پيكر بندى و تنظيمات مراجعه كنيد)،كد ايمنى را وارد كنيد
(به بخش كد ايمنى مراجعه نماييد).

راديو
تعويض قطعات
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پيكر بندى ها
يادآورى: 

براى انتخاب منطقه جغرافيايى مورد نظر، هنگامى كه دستگاه روشن 
است هم زمان دكمه هاى 2 و 5 را فشار دهيد. سپس حدود 2 دقيقه 

صبر كنيد. كد چهار رقمى را وارد كنيد، سپس:

  منحنى تنظيم كيفيت صدا را متناسب با سطح خودرو انتخاب 

كنيد:
0 -: تنظيم غيرفعال  –  

Twingo :- 1  –  
Clio :- 2  –  

Mégane / Scénic :- 3  –  
Laguna :- 4  –  

Vel Satis - Espace :- 5  –  

منطقه جغرافيايى متناسب را انتخاب كنيد:  

America (آمريكا)  –  
Japan (ژاپن)  –  

Asia (آسيا)  –  
Arabia (عربستان)  –  

Others (اروپا، آفريقا، ساير مناطق...)  –  

تذكر:
اگر پس از وارد كردن كد ايمنى، منبع تغذيه قطع شود احتياج 

به پيكربندى مجدد موارد فوق نمى باشد.

تنظيمات
براى انجام تنظيمات (حالت "Expert")، به مدت ممتد (4 ثانيه) 
روى دكمه"source" فشار دهيد تا صداى آالرم صوتى شنيده شود. 

اين كار به شما امكان مى دهد عملكردهاى زير را تنظيم كنيد:

:NR مدل
فعال كردن حالت AF (تنظيم مجدد خودكار)،  

تغيير تنظيم حجم صدا متناسب با سرعت خودرو (5 براى تنظيم    

حداكثر، 0 براى غير فعال كردن تنظيم)،
."Loudness" فعال كردن حالت پخش با صدای بلند  

:PN مدل
فعال كردن حالت AF (تنظيم مجدد خودكار)،  

تنظيم  (5 براى  خودرو  سرعت  با  متناسب  صدا  حجم  تنظيم    

حداكثر، 0 براى غير فعال كردن تنظيم)،
،Loudness فعال كردن حالت  

فعال كردن حالت تنظيم كننده كمكي،  

  پيكر بندى تعداد بلندگوها (2 يا 4)،

انتخاب فهرست دستى يا فعال.  

:PN6 سيستم صوتى خودرو
فعال كردن حالت AF (تنظيم مجدد خودكار)،  

تنظيم  (5 براى  خودرو  سرعت  با  متناسب  صدا  حجم  تنظيم    

حداكثر، 0 براى غير فعال كردن تنظيم)،
،"Loudness" فعال كردن حالت پخش با صداى بلند   

فعال كردن حالت تنظيم كننده كمكى،  

  پيكر بندى تعداد بلندگوها (2 يا 4)،

انتخاب فهرست دستى يا فعال.  

رنو:   كارت  با  رابطه  در  اطالعات  سازى  ذخيره  كردن    فعال 

 CARD ON/OFF براى آنكه سيستم صوتى خودرو كار كند، 
بايد همراه با سيستم راهياب باشد.

راديو
پيكر بندى - تنظيمات
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براى آگاهى از پايه هاى مربوط به دستگاه هاى مختلف وابسته به سيستم صوتى خودرو (CD Changer، دسته كنترل راديو ، نمايشگر، آنتن)، 
به اطالعيه فنى نقشه هاى الكتريكي مربوط به خودرو رجوع كنيد.

راديو: به اطالعيه فنى نقشه الكتريكي، خودرو، كد 261 رجوع كنيد
CD Changer: به  اطالعيه فنى نقشه الكتريكى، خودرو، كد 1272 رجوع كنيد

نمايشگر: به اطالعيه فنى نقشه الكتريكي، خودرو، كد 1127 رجوع كنيد
در نمايشگرهايى كه به صفحه نشانگرها متصل هستند، كد 247 است

دسته كنترل راديو: به اطالعيه فنى نقشه الكتريكى، خودرو، كد 325 رجوع كنيد
آنتن: به اطالعيه فنى نقشه الكتريكي، خودرو، كد 886 رجوع كنيد

راديو
اتصاالت
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حالت عيب يابي خودكار راديوهاى مدل هاى قديمى (PN0-6)، بررسى برخى عملكردهاى اصلى را امكان پذير مى سازد:
  با فشردن همزمان دكمه هاى 2 و 4، تست بلندگوها انجام مى گيرد. بلندگوها يك به يك تغذيه مى شوند، نمايشگر امكان بررسى 

اتصاالت و سيگنال هاى هر بلندگو را امكان پذير مى سازد،
  با فشردن هم زمان دكمه هاى 1 و 6، ميزان دريافت امواج را بررسى كنيد (پس از نمايش فركانس)،

9 يا حرف: دريافت خوب امواج،  –
پائين تر از 3: دريافت بد امواج،  –

2: از دست دادن كامل امواج.  –

حالت عيب يابى خودكار سيستم صوتى مدل جديد (NR4/5) اجازه مى دهد برخى عملكردهاى اصلى را با تركيب دكمه هاى 1، 6 و i بررسى 
نمود. پيغام ها به صورت زير نمايان مى شود:

  پيش شماره كد راديو به صورت يك حرف و 3 رقم نمايان مى شود، تا از باز كردن راديو جلوگيرى شود،

  تست بلندگوها با پخش دو سيگنال صوتى با صداى (بم Bass و زير Treble) در بلندگوها، همراه با نمايش بلندگوهاى تست شده 

در نمايشگر (چپ جلو H01، راست جلو H02، راست عقب H03، چپ عقب H04) صورت مى گيرد،
  فركانس ها وسطح حسگرهاى تيونرها را نشان مى دهد،

  نمايش نسخه نرم افزار، نمايش عيب يابي آنتن وصل شده، در صورتى كه اين آنتن  با يك سيم كواكسيال تغذيه شود در اين حالت، در 

صفحه نمايشگر H15 با ( 2 يا X = 0, 1 )  بر حسب وضعيت آنتن نمايان مى شود (0: مدار باز، 1: اتصال كوتاه به بدنه، 2: مصرف 
جريان)،

  تست صوتى OFF   (H08)، براى انجام تست صوتى همه صداها را قطع مى كند.

تذكر:
/(H11) (H10)/كاست  دى  سى   /(H09) (تيونر  مى دهد  نشان  1/6 ساعت  در  را  كل  زمان  و  منابع  از  استفاده  زمان  همچنين 

.((H15) Total /(H14) MP/(13) auxiliaire/(H12) CD Changer

راديو
عيب يابي خودكار
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ALP 1راديو تقريبًا در هر 2 ثانيه سيگنال هاى صوتى پخش مى كند

هنگامى كه دكمه  "RADIO ON" را فشار مى دهيم راديو كار نمى كند (عدم 
ALP 2وجود صدا)

خودكار  طور  به  تجهيزات"  "تغذيه  حالت  در  سوئيچ  گرفتن  قرار  با  راديو 
ALP 3روشن نمى شود يا پس از 20 دقيقه خاموش مى شود

ALP 4راديو روشن شده، اما نمايشگر و دسته كنترل راديو كار نمى كنند

ALP 5دسته كنترل راديو كار نمى كند

ALP 6ايراد دريافت امواج توسط راديو

ALP 7حجم صدا بر حسب سرعت خودرو افزايش پيدا نمى كند

ALP 8روشنائي سيستم با روشن شدن چراغ ها تغيير نمى كند

پردازشگر   "carminate" پيغام هاى  پخش  هنگام   "mute" صدا  موقت  قطع 
ALP 9صدا "synthesizer" و يا كيت دست آزاد يا "hands free" عمل نمى كند.

ALP 10كنترل از راه دور مادون قرمز كار نمى كند

راديو
عيب يابي سيستم صوتى خودرو: نظر مشترى
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 ALP 1راديو حدود هر2 ثانيه سيگنال هاى صوتى پخش مى كند

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

راديو تقريباً در هر 2 ثانيه سيگنال هاى صوتى پخش مى كند
 2 دقيقه صبر كنيد.

كد ايمنى راديو را وارد كنيد

آيا كد صحيح مى باشد؟

سيستم صوتى خودرو در حالت پيكر بندى قرار 
مى گيرد (اگر براى بار اول استفاده مى شود) و به 

طور عادى كار مى كند.

كد ايمنى را بررسى كنيد، سيستم صوتى خودرو 
"CODE" و سپس "0000" را نمايش مى دهد.

نمايشگر سيستم صوتى خودرو "CODE" و سپس "0000" 
را نمايش مى دهد. كد را بررسى كنيد و آن را دوباره وارد 

كنيد.

آيا كد درست وارد شده 
است؟

خير

بله

خير

بله
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راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 2كار نمى كند ON راديو با فشردن دكمه

روى دكمه ON راديو را فشار دهيد.

فيوز راديو را بررسى كنيد 
(به اطالعيه فنى نقشه هاى 
الكتريكى، خودرو، كد 260 

رجوع نماييد).

فيوز را تعويض كنيد.

 BCP3 پيوستگى اتصاالت
و MA0 را بررسى كنيد 

(به اطالعيه فنى نقشه هاى 
الكتريكى، خودرو، 
كد 261 رجوع كنيد)

مشكل بر طرف شده است

 سيم كشى را تعويض كنيد يا 
درصورت وجود روش تعمير،   

آنرا تعمير كنيد.

راديو را تعويض كنيد
دكمه ON راديو فشار دهيد.

هنگامى كه اتصال الكتريكى سيستم صوتى خودرو جدا 
مى باشد با يك مولتى متر اتصال كوتاه پايه هاى بلند گوها يا 
اتصال بدنه آن ها را بررسى كنيد ، اتصاالت 34A تا 34H (به 
اطالعيه فنى نقشه هاى الكتريكى، خودرو، كد 189 تا 

192 و 365 تا 366 رجوع كنيد)

سيم كليد كنترل mute را از كيت (hands free) جدا 
كنيد (اتصال D 107) (به اطالعيه فنى نقشه الكتريكي، 

خودرو، كد  692 رجوع كنيد)

A

خير

خير

خير

بله

بله

بله

بله

خير

بله

آيا وضعيت 
سيم كشى مناسب 

مى باشد؟

آيا نمايشگر كار
مى كند؟ (روشنايى چراغ پشت

دستگاه)

آيا فيوز سالم
است؟

آيا راديو روشن 
مى شود؟

mute يا آيا ميزان صدا 0
است؟
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ALP 2
ادامه

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

A

سيستم صوتى خودرو را تعويض كنيد.

بلندگوى مربوطه را با استفاده از مولتي متر 
بررسى كنيد.

با يك مولتى متر پيوستگى 
و عايق كارى سيم كشى را 

بررسى كنيد

سيم كشى را تعويض كنيد  
يا در صورت وجود روش 
تعمير، آنرا تعمير كنيد.

تست مثبت است؟ بلندگوى خراب را تعويض كنيد.

سيستم صوتى خودرو را 
تعويض كنيد

خير

خير

بله

بله

بله

خير

آيا يكى از سيم ها
اتصال كوتاه دارد؟

آيا بلند گو اتصال كوتاه 
دارد؟
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راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 3راديو به طور خودكار روشن نمى شود يا پس از 20 دقيقه خاموش مى شود

عملكرد صحيح سيستم را بررسى كنيد
–   سوئيچ را در حالت "تغذيه تجهيزات" قرار دهيد،

–   راديو را روشن كنيد،
بايد  راديو  كنيد،  قطع  تجهيزات"  "تغذيه  حالت  از  را  سوئيچ    –

خاموش شود
–   دوباره سوئيچ را در حالت "تغذيه تجهيزات" قرار دهيد، راديو  

بايد روشن شود.

آيا مشكل بر طرف شده است؟

تغذيه سوئيچ را در حالت "تغذيه تجهيزات" با كمك يك 
مولتي متر بررسى كنيد.

"+ 12 VتغذيهV "آيا يك "
2در اتصال SP2 موجود است؟

سيستم صوتى را تعويض كنيد.

فيوز را تعويض كنيد.

پايان

فيوزهاى تغذيه 1G تا 15A را بررسى كنيد 
(كد 260).

آيا وضعيت 
فيوز ها مناسب 

است؟

سيستم صوتى خودرو را تعويض كنيد.

خير

خير

بله

بله

خير

بله
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راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

SCENIC II ،ESPACE IV به استثناء مدل هاى

 ALP 4راديو روشن است اما نمايشگر و اهرم كنترل راديو كار نمى كنند

سيستم صوتى عمل مى كند ولى نمايشگر روشن 
نمى شود.

ساير عملكردهاى نمايشگررا كه به راديو مربوط 
نمى شوند با قرار دادن سوئيچ در موقعيت + 
(تجهيزات جانبى)  روشن كردن چراغ هاى 
كوچك بررسى كنيد (روشنائي چراغ پشت 

صفحه نمايشگر و دمای بيروني).

اتصال تقويت كننده امواج (آمپلى فاير) 
آنتن را جدا كنيد

با كمك يك مولتى متر پيوستگى و عايق 
كارى سيم كشى بين راديو و صفحه نمايشگر 
را بررسى كنيد (به اطالعيه فنى نقشه هاى 

الكتريكى، خودرو، كد 261 رجوع كنيد).

تغذيه نمايشگر را بررسى كنيد 
(راديو دليل خرابى نمى باشد)

 

پيوستگى و عايق كارى اتصال 34AM را 
بررسى كنيد

اگر روشى وجود دارد 
سيم كشى را تعمير يا تعويض 

نماييد

تقويت كننده آنتن (آمپلى فاير) را 
تعويض كنيد.

اتصال نمايشگر را جدا كرده و آنرا دوباره نصب 
كنيد. اگر ايراد بر طرف نشد، نمايشگر را تعويض 

كنيد.

بله

خير

بله

خير
بله

خير

خير

بله

روى صفحه 
نمايش چيزى ديده 

مى شود؟

آيا تست ها صحيح هستند؟

روى صفحه
نمايش چيزى ديده مى شود؟

تست ها درست
هستند؟
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SCENIC II ،ESPACE IV

 ALP 4راديو روشن است، نمايشگر و اهرم كنترل راديو كار نمى كنند

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

سيستم صوتى عمل مى كند ولى نمايشگر روشن 
نمى شود.

ساير عملكردهاى  نمايشگررا كه به راديو مربوط 
نمى شوند با قرار دادن سوئيچ در موقعيت + 
(تجهيزات جانبى) روشن كردن"تغذيه چراغ 

هاى كوچك" بررسى كنيد، روشن كردن چراغ 
هاى كوچك (روشنائي چراغ پشت صفحه 

نمايشگر و دمای بيروني).

روى صفحه
نمايش چيزى ديده مى شود؟

با كمك يك مولتى متر پيوستگى و عايق 
كارى سيم كشى بين راديو و صفحه نشانگرها 
را بررسى كنيد (به اطالعيه فنى نقشه هاى 

الكتريكى، خودرو، كد 261 رجوع كنيد).

تست ها صحيح هستند؟

اتصال مربوط به نمايشگر را جدا كنيد و دوباره 
آنرا نصب كنيد. اگر مشكل برطرف نشد، صفحه 

نشانگرها را تعويض كنيد.

اتصال تقويت كننده امواج (آمپلى فاير) 
آنتن را جدا كنيد

پيوستگى و عايق كارى اتصال 34AM را 
بررسى كنيد

اگر روشى وجود دارد 
سيم كشى را تعمير يا تعويض 

نماييد

تغذيه صفحه نشانگرها را 
بررسى كنيد (راديو دليل ايراد 

نمى باشد) به اطالعيه فنى نقشه 
الكتريكي، خودرو، كد 227 

رجوع كنيد.

تست ها
صحيح هستند؟

تقويت كننده آنتن آمپلى فاير را 
جدا كنيد.

روى صفحه نمايش 
وچيزى ديده مى شود؟ ى ي چيزى

خير

خير

بله

بله

خير

خير

بله

بله
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  ALP 5اهرم كنترل راديو كار نمى كند

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

راديو كار مى كند اما اهرم كنترل راديو كار نمى كند.

صحيح بودن اتصال اهرم كنترل راديو به نمايشگر يا صفحه 
نشانگرها را بررسى كنيد (به اطالعيه فنى نقشه هاى 

الكتريكى، خودرو، كد 1519 رجوع كنيد).

اتصال اهرم كنترل راديو را دوباره نصب كنيد و 
درستى عملكرد سيستم را بررسى كنيد. آيا اتصال اهرم كنترل راديو به درستى نصب شده است؟

با كمك مولتى متر مقاومت هاى اهرم كنترل راديو را بررسى 
كنيد.

با كمك مولتى متر پيوستگى و عايق كارى سيم كشى را 
اهرم كنترل راديو را تعويض كنيد.بررسى كنيد.

پيوستگى و عايق كارى اتصاالت بين راديو و نمايشگر را 
بررسى كنيد.

سيم كشى بين راديو و نمايشگر را تعويض كنيد يا در صورت 
وجود روش تعمير، آنرا تعمير كنيد.

نمايشگر را تعويض كنيد

خير

بله

خير

بله

خير

خير

خير

بله

بله

آيا نمايشگر مجزا كار مى كند؟

آيا وضعيت مقاومت ها 
مناسب مى باشد؟

نتيجه تست صحيح است؟

نتيجه تست صحيح است؟

ALP رجوع كنيد 4 به
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86A

86A-23

 ALP 6ايراد در دريافت امواج توسط راديو

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

دريافت ضعيف امواج توسط راديو.

ايراد مربوط به محيط خارج راديو مى باشد 
(هماهنگ سازى فرستنده).

خودرو در منطقه اى قرار دارد كه امواج در آن 
به خوبى دريافت نمى شوند. راديو براى يافتن 

فرستنده  مناسب نياز به كمى زمان دارد.
"AF" را به وسيله 

حالت "Expert" غير 
فعال كنيد.

عملكرد "گرم كن شيشه عقب" را غير فعال 
كنيد.

خودرو در منطقه اى قرار دارد كه در آن امواج 
به خوبى دريافت نمى شوند.

خودرو را در 
محوطه اى باز و در 
منطقه اى مناسب 
براى دريافت امواج 

قرار دهيد، سپس در 
منوى عيب يابى راديو 
تست سطح دريافت 
امواج را انجام دهيد.

ايراد به قطعى هاى ريز در مدار گرم كن شيشه 
عقب مربوط مى شود.

A

بله

خير

بله

بله

بله

خير

آيا راديو  بدون
"FM"، آنرا تنظيم حالت

پخش مى كند؟

آيا گاه گاهى (قطعى 
1 ثانيه ) در دريافت  صدا <
MامواجFM فواصلى شنيده 

مى شود؟

آيا در راديو
وجود "صداهاى اضافى"

دارد؟

يا نتيجه بهتر شده است؟
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86A

86A-24

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

ALP 6 
ادامه 1 

A

بدون آن كه محل خودرو را تغيير دهيد، امواج 
راديويى دريافت شده از يك ايستگاه راديويى ديگر 
در باند "امواج بلند راديويى" را با آن مقايسه 

كنيد.

بررسى كنيد آيا دريافت ضعيف امواج، محلى 
است يا در تمام ايستگاه هاى راديويى دائمى 

مى باشد.
آنتن خودرو را بررسى 

كنيد.

خودرو در منطقه اى قرار دارد كه مناسب دريافت 
امواج FM نيست.

پيوستگى و عايق بندى سيم كشى بين راديو و 
تقويت كننده (آمپلى فاير) آنتن را بررسى كنيد. 

آنتن را تست كنيد.

سيم كشى را تعويض كنيد يا در صورت وجود روش 
تعمير، آن را تعمير كنيد.

راديو را تعويض كنيد

بله

خير

بله

خير

بله

بله

خير

خير

آيا دريافت امواج به خوبى
صورت مى گيرد؟

يا نتيجه بهتر شده است؟

آيا ايراد دائمى است؟

تست مثبت است؟

B

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


86A

86A-25

ALP 6
ادامه 2

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

B

سيم آنتن را در نزديكى سيستم صوتى خودرو در دست 
بگيريد.

تقويت كننده امواج آنتن را تعويض كنيد.

پيوستگى و عايق كارى سيم كشى بين راديو و آنتن را 
بررسى كنيد.

سيم كشى را تعويض كنيد يا در صورت 
وجود روش تعمير، آن را تعمير كنيد.

سيستم صوتى را تعويض كنيد.

خير

خير

بله

بله

آيا نتيجه بهترى حاصل مى شود؟

نتيجه تست صحيح است؟
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86A

86A-26

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

  ALP 7شدت صدا بر حسب سرعت خودرو افزايش پيدا نمى كند

عملكرد "SDVC" (تغيير ميزان صدا بر حسب سرعت) كار 
نمى كند.

پيكر بندى هاى سيستم صوتى خودرو را بررسى كنيد (حالت 
"Expert"). منحنى سرعت "SPEED" را روى 5 تنظيم 
كنيد و در سرعت km/h 80  به باال سيستم را تست كنيد.

ايراد بر طرف شده است.
منحنى را دوباره روى: "منحنى 2" تنظيم كنيد.

با كمك يك مولتى متر سيگنال را در اتصال 
47F بررسى كنيد (به اطالعيه فنى نقشه 

الكتريكي، خودرو، كد 261 رجوع كنيد). ولتاژ 
بايد با سرعت خودرو تغيير كند.

 MR ايراد به سيستم صوتى مربوط نمى شود.به
عيب يابى مربوط به خودرو، 38C، سيستم ضد 

قفل چرخ ها، بررسى تطبيقى رجوع كنيد.

با موافقت بخش پشتيبانى فنى، راديو را تعويض 
كنيد.

خير

خير

بله

بله

بله

آيا شدت صدا تغيير مى كند؟

آيا سيگنال افزايش مى يابد؟
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86A

86A-27

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 8روشنائي نمايشگر با روشن شدن چراغ ها تغيير نمى كند

روشنايى نمايشگر با روشن شدن چراغ ها تغيير نمى كند.

وجود يك تغذيه V 12  +  را روی اتصال LPG بررسى كنيد 
(تنها هنگامى كه چراغ ها روشن است).

سيستم صوتى را تعويض كنيد.

اشكال به سيستم صوتى مربوط 
نمى شود. با كمك مولتى متر 

 LPG پيوستگى و عايق كاری اتصال
را بررسى كنيد (به اطالعيه فنى 

نقشه الكتريكي، خودرو، كد 261 
رجوع كنيد).

اگر روشى وجود دارد سيم كشى را 
تعمير يا تعويض نماييد

بله

خير

خير

بله

+ وجود دارد؟ 12 V آيايك تغذيه

آيا نتيجه تست صحيح است؟
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86A

86A-28

ALP 9 پردازشگر صدا  carminate   هنگام پخش پيغام هاى قطع موقت صدا
synthesizer، يا كيت دست آزاد hands Free عمل نمى كند

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

هنگام پخش پيغام ها صدا قطع نمى شود.

فقط هنگام پخش پيغام ها، وجود اتصال بدنه را در اتصال 
107D بررسى كنيد (به اطالعيه فنى نقشه هاى 

الكتريكي، خودرو، كد 261 رجوع كنيد).

راديو را تعويض كنيد.

ايراد به سيستم صوتى خودرو 
مربوط نمى شود. با كمك يك مولتى 
متر پيوستگى و عايق كارى اتصال 

107D را بررسى كنيد.

اگر روشى وجود دارد سيم كشى را 
تعمير يا تعويض نماييد

بله

بله

خير

خير

آيا اتصال بدنه وجود دارد؟

آيا نتيجه تست مثبت است؟
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86A

86A-29

 ALP 10(PN6) كنترل از راه دور مادون قرمز كار نمى كند

راديو
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

كنترل از راه دور مادون قرمز كار نمى كند. 
پيوستگى و عايق كاری اتصاالت 34GH و 

34GK را بررسى كنيد (اتصاالت بين راديوی 
خودرو و صفحه نشانگرها - به اطالعيه فنى 
نقشه الكتريكي، خودرو، كد 261 رجوع 

كنيد).

سيم كشى را تعويض كنيد يا در صورت وجود روش 
تعمير، آنرا تعمير كنيد.

يك مولتى متر بر روى اتصال 34GH نصب كنيد 
و تغيير ولتاژ را هنگام فشردن كنترل از راه دور 

بررسى كنيد.

بررسى كنيد باترى سالم باشد.

باترى را تعويض 
كنيد. سيستم صوتى خودرو را تعويض كنيد.

كنترل از راه دور را تعويض كنيد. با اتصال يك 
مولتى متر به اتصال 34GH بررسى كنيد كه هنگام 

فشردن كنترل از راه دور ولتاژ V  0 باشد.

صفحه نشانگرها را 
تعويض كنيد.

كنترل از راه دور را تعويض كنيد.
بله

خير

خير

بله

خير

بله

بله

خير
آيا نتيجه تست صحيح است؟

آيا نتيجه تست صحيح است؟

آيا وضعيت اتصاالت سالم 
است؟

آيا نتيجه تست صحيح است؟
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86Aراديو

86A-30

خارج كردن يك سي دی كه درون CD changer گير كرده است

راه كار اول
اگر موتور الكتريكى خروج سي دی كار مى كند با كمك يك باتری 
V 4,5  موتور الكتريكى خارج كننده سي دی (B) را تغذيه كنيد و 
سى دى را خارج كنيد ( هنگام خارج كردن سي دی سيم + را روى 

اتصال (1) قرار دهيد وسيم - را روى اتصال (2) قرار دهيد).

سيستم صوتى
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86Aراديو

86A-31

سيستم صوتى

راه كار دوم
اگر موتور الكتريكى خارج كننده سي دی كار نمى كند، پيچ (C) را 

باز كنيد و موتور الكتريكى (B) را آزاد كنيد.

چرخ دنده (D) را با دست در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانيد تا 
سى دى خارج شود.

قبل از نصب مجدد راديو:

  موتور الكتريكى را دوباره در محل خود قرار داده و با كمك پيچ 

آن را دوباره نصب كنيد (تنها در راه كار دوم)،

جعبه را دوباره ببنديد.  

راديو
خارج كردن يك سي دی كه درون CD changer گير كرده است
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86Aراديو

86A-32

باز كردن
دو پيچ (A) را باز كنيد.

CD changer را برگردانيد.
6 پيچ (B) را باز كنيد.

CD changer را برگردانيد.
درپوش را بلند كنيد.

مكانيزم را از قاب آن بيرون بياوريد.

CD changer كه در داشبورد قرار دارد

راديو
خارج كردن يك سي دی كه درون CD changer گير كرده است
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86Aراديو

86A-33

راديو
خارج كردن يك سي دی كه درون CD changer گير كرده است

CD changer در داشبورد قرار دارد

دو پيچ (C) را باز كنيد.

بازوى هدايت سى دى ها را بيرون بياوريد.
اتصال (D) را جدا كنيد.

هشت پيچ (E) را باز كنيد.

دو گيره از هر دو اتصال را جدا كنيد.
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86Aراديو

86A-34

راديو
خارج كردن يك سي دی كه درون CD changer گير كرده است

هر دو نوار سيمى الكتريكى (ريبون) را بيرون بياوريد.

قسمت بااليى مكانيزم را بيرون بياوريد.

راهنماها را بپيچانيد و براى باال يا پائين بردن سى دى ها مكانيزم را 
همانند تصوير فشار دهيد.

اكنون سى دى ها در دسترس مى باشند.

توجه
پس از بازشدن يك مكانيزم CD changer، هرگز مجددأ آن 

مكانيزم را نصب نكنيد.

CD changer كه در داشبورد قرار دارد
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86Aراديو

86A-35

راديو
خارج كردن يك سي دی كه درون CD changer گير كرده است

CD changer واقع در صندوق عقب

اجزاء زير را باز كنيد:
سه پيچ (1) كه در زير محفظه واقع شده اند،  –

دو فنر (2) پس از آنكه آنها را باال آورديد،  –

چهار ضربه گير (3) (با بست نصب شده اند).  –

مدول الكترونيكى را از نگهدارنده آن خارج كنيد و كنار قرار دهيد.

راه  كار اول
اگر موتورهاى الكتريكى كار مى كنند:

 CD changer (4) 1  سى دى و كشوى آن را دوباره در قسمت
يك  كمك  با  را   (3) الكتريكى  موتور  كار  اين  براى  كنيد  وارد 
باترى V  4,5 تغذيه كنيد (سيم + را روى اتصال (1) و سيم - را 

روى اتصال (2) قرار دهيد).
با حركت دادن اهرم CD changer ،(4) را بيرون بياوريد.  2
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86Aراديو

86A-36

راديو
خارج كردن يك سي دی كه درون CD changer گير كرده است

CD changer واقع در صندوق عقب

راه كار دوم
اگر موتورهاى الكتريكى كار نمى كنند:

 CD changer 1  براى وارد كردن مجدد سى دى و كشوى آن در
قسمت (5)، نگهدارنده چرخ دنده (6) را با باز كردن پيچ آن باز 

كنيد،

ساعت  عقربه هاى  خالف  جهت  در  را   (7) دنده  چرخ  دست    با 
بپيچانيد تا كشوى آن در CD changer كامًال به سمت پائين 

بر گردد (5).

2  با حركت دادن اهرم CD changer ،(8) را بيرون بياوريد.

قبل از نصب مجدد راديو:

در محفظه خود نصب كنيد، چهار ضربه گير و    مدول را مجدداً 

دو فنر را در محل خود قرار دهيد،
  مجدداً مدول را با سه پيچ آن روى محفظه نصب كنيد،

و  بگذاريد،  را  آن  درپوش  ببنديد،  را   CD changer   دوباره 

قسمت عقب را در محل خود قرار دهيد.
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"روش ها و دستورالعمل  های تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني، كه در 
زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

در صورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممكن است دستورالعمل های اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كند".

كليه حقوق تأليف و نسخه بردارى از اين مستند متعلق به رنو است.
هر گونه تأ ليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزيي، اين مستند فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاری قطعات يدكي بدون اجازه 

قبلي و كتبي از رنو اكيداًً ممنوع مي باشد.

 © Renault s.a.s. 2006

ويرايش فارسى

تجهيزات الكتريكى8
88Cكيسه هوا و پيش كشنده كمربند

AB. 8.0 شماره برنامه : 09
04 : Vdiag شماره

ويرايش 4
 

88C-1 كارهاى مقدماتى 
88C-6 برگه عيب  يابى 
88C-9 جدول جانمايى پايه هاى واحد كنترل الكترونيكى 
88C-10 تعويض قطعات 
88C-11 بررسى ايرادها 
88C-27 نمودار مرحله اى تشخيص ايراد 
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-14 ويرايش 

1. كاربرد مستند فنى
مستند عيب يابى حاضر قابل اجرا روى تمام واحدهاى كنترل الكترونيكى منطبق با مشخصات زير است:

خودرو(هاى): تندر 90 
عملكرد مربوطه : كيسه هوا

AB 8.0 نام واحد كنترل الكترونيكى: كيسه هوا
شماره برنامه: 09

04 : VDIAG  شماره

2. قطعات مورد نياز براى عيب يابى
نوع مستند فنى

روش هاى عيب يابى (مستند حاضر):
سيستم كمكى عيب يابى (تعبيه شده در ابزار عيب يابى).  –

 نقشه الكتريكى:
Visu-Schéma (C، كاغذ.

ِ
D)  –

نوع ابزار عيب يابى
CLIP  –

نوع ابزار مورد نياز 

ابزار مخصوص مورد نياز
Ele.

1484-10
از طريق   مجموعه آداپتورها و جعبه هاى ترمينال جهت "كنترل مجموعه دسته سيم كيسه هوا" 

CLIP يا XRBAG شامل جعبه هاى ترمينال كه در زير شرح داده شده است، مى شود.
در  تغيير  باعث  هوا،  كيسه  كننده هاى  فعال  جديد  الكتريكى  اتصاالت  سرى  در  تغيير 

فعال كننده مجازى مى شود.
تغيير مكان فعال كننده مجازى

جدا  را  كننده  قفل  ضامن  دو  از  يكى  و  كنيد  جدا  آن  قرمز  نگهدارنده  از  را  كننده  فعال 
كنيد.

B35 ،B32 آداپتور
B40 جعبه ترمينال

Ele.1641 B55 جعبه ترمينال
Ele. 1617 (3/4)

3. يادآورى ها
روند

براى عيب يابى واحدهاى كنترل الكترونيكى خودرو، سوئيچ را باز كنيد.

ابزار عيب يابى را متصل كرده و عمليات مورد نظر را انجام دهيد.

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-24 ويرايش    

خطاها
خطاها، يا  شناسايي شده اند يا ذخيره شده (خطاها در شرايطي ايجاد شده اند و از آن زمان تا كنون يا از بين رفته اند يا همچنان موجود هستند 

اما طبق شرايط حاضر عيب يابى نشده اند).

وضعيت موجوديا ذخيره شده خطاها بايد به دنبال راه اندازی ابزار عيب يابي پس از برقراری اتصال در حالت + سوئيچ باز (بدون انجام عمليات 
روی قطعات سيستم) بررسي شوند 

براى يك خطای موجود، روند مشخص شده  در قسمت بررسى خطاها را بكار ببريد.

براى يك خطای ذخيره شده، خطاهای نشان داده شده را يادداشت كنيد و دستورالعمل ها را اجرا كنيد.

اگر ايراد با اجرای دستورالعمل ها تأييد شد، خرابى وجود دارد. ايراد را رفع كنيد.

اگر خطا تأييد نشده است، موارد زير را بررسى كنيد: 
مدارات الكتريكي مربوط به ايراد،  –

اتصاالت الكتريكي اين خطوط (اكسيداسيون، پايه هاى خم شده، غيره)،   –
مقاومت قطعات معيوب مشخص شده،  –

وضعيت سيم ها ( عايق  ذوب شده يا قطع شده، ساييدگي).  –

بررسى تطبيقى
هدف از بررسي تطبيقي بررسي وضعيت ها و پارامترهايي است كه خطايي را روی ابزار عيب يابي نشان نمي دهند. اين مرحله در نتيجه شرايط 

زير را ممكن مي سازد:
عيب يابي خرابى هايي كه بدون نمايش خطا هستند و مي توانند به شكايت مشتری مربوط باشند،  –

بررسى عملكرد صحيح سيستم و حصول اطمينان از عدم بروز مجدد خرابى پس از تعميرات.   –

اگر وضعيتى به صورت عادى عمل نكند و يا پارامترى خارج از حد مجاز باشد، به صفحه عيب يابى مربوطه مراجعه كنيد.

نظر مشترى - نمودار رديابى خرابى
در صورتيكه ابزار عيب يابى كار بررسى را به درستى انجام دهد اما مشترى همچنان از ايرادى شكايت داشته باشد، با مراجعه به بخش نظر مشترى 

مشكل را بر طرف كنيد.

خالصه اى از روند كلى بصورت فلوچارت در صفحه بعد در دسترس مى باشد.

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-34 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

4. روند عيب يابى
بررسى شارژ باترى و سالم بودن فيوز ها

 CLIP چاپ برگه عيب يابى سيستم (كه روى
و راهنماى تعميرات يا در اطالعيه فنى خودرو 

قابل دسترسى مى باشد)

CLIP نصب

ارتباط با واحد 
كنترل الكترونيكى؟

بررسى ايراد ها

وجود ايرادها

برطرف كردن ايرادهاى موجود

برطرف كردن ايرادهاى ذخيره شده

خرابى برطرف
نشده

خرابى 
برطرف 
شده

بله

بله

بله

مراجعه به عيب يابى شماره ١

بررسى تطبيقى

خرابى برطرف
نشده

خرابى 
برطرف 
شده

نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

خرابى برطرف
نشده

خرابى 
برطرف 
شده

ارتباط با بخش پشتيبانى فنى

خير

خير

خير

خير

خير
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-44 ويرايش    

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

4. روند عيب يابى (ادامه)
كنترل سيم  كشى

مشكالت عيب يابى
جدا كردن اتصاالت الكتريكي يا دستكاری سيم كشي مي تواند باعث حذف موقتي عامل ايراد گردد.

اندازه گيری های الكتريكى ولتاژ، مقاومت و عايق كارى معموأل درست  مى باشد، خصوصأ هنگامي كه خطا هنگام بررسى موجود نباشد (خطای 
ذخيره شده).

بررسى چشمى
به دنبال آسيب ها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشين خودرو باشيد.

محافظ ها، عايق كاری ها و درستي مسير عبور سيم كشي ها را با دقت بررسي كنيد.
اثرات اكسيداسيون را پيدا كنيد.

بررسى فيزيكى
به هنگام بررسى و دستكارى سيم  كشى طورى از ابزار عيب يابى استفاده كنيد كه تغيير وضعيت ايرادها از شكل "ذخيره شده" به شكل"موجود" 

در آن مشاهده شود.
از محكم بودن اتصاالت مطمئن شويد.

فشار ماليمى بر روى اتصاالت وارد كنيد.
دسته سيم را خم كنيد.

در صورتى كه تغيير حالتى مشاهده شد، سعى كنيد عامل خرابى را مشخص كنيد.

بررسى هر قطعه به طور جداگانه
اتصاالت را باز كرده و وضعيت بست ها و پايه ها را با توجه به قرارگرفتن آنها (عدم نصب آنها بر روى قسمت هاى عايق شده ) بررسى كنيد.

دقت كنيد كه بست ها و پايه هابه خوبي در جای خود محكم شده باشند.
توجه نماييد كه بست ها و پايه ها در هنگام اتصال برنگشته باشند.
فشار اتصال بست ها را با استفاده ازيك پايه مناسب، بررسى كنيد.

بررسي مقاومت
پيوستگى مدار را قسمت به قسمت به طور كامل بررسى كنيد.

بررسى كنيد كه يك اتصال كوتاه به بدنه، برق + V 12  يا با يك سيم ديگر وجود نداشته باشد.

در صورتى كه ايرادى مشاهده شد، تعميرات را بر روى آن انجام دهيد و يا سيم كشى را تعويض كنيد. 
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88C AIRBAG AB 8.0
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88C-54 ويرايش 

5. برگه عيب يابى

توجه !

توجه
از ابزار و روند عيب يابى متناسب با ايراد سيستم استفاده كنيد. تكميل برگه عيب يابى، طى روند كار به شما اين امكان 

را مى دهد تا مسير عيب يابى را در اختيار داشته باشيد. در زمان ارتباط با سازنده اين اطالعات ضرورى مى باشد.

ضرورى است كه در صورت درخواست اداره پشتيبانى فنى يا بررسى مدارک
 گارانتى عيب يابى را تكميل كنيد.

6. دستورالعمل هاى ايمنى
در مواقع زير اين برگه هميشه از شما درخواست خواهد شد:

به هنگام درخواست خدمات از شبكه پشتيبانى فنى،  –
پيوست برگه روى قطعات تعويضى "تحت بررسى". بازپرداخت هزينه گارانتى مشروط به ارائه اين برگه بوده و همچنين در بررسى قطعات نقش   –

مهمى دارد.

كليه عمليات بر روى سيستم كيسه هوا بايد توسط كادر مجرب و تعليم ديده صورت گيرد.

كليه عمليات بر روى قطعات بايد با توجه به اصول ايمنى براى پيش گيرى از خسارات مالى و جانى انجام پذيرد:
باترى را براى پيش گيرى از افت كارآيى واحد كنترل الكترونيكى، در اثر خالى شدن شارژ آن بررسى كنيد،  –

استفاده از ابزار مناسب،  –
از فرمان قفل كردن واحد كنترل الكترونيكى براى پيش گيرى از خطر فعال شدن  –  در هنگام انجام عمليات بر روى سيستم كيسه هوا، حتماً 

اتفاقى استفاده كنيد (با اين كار تمام خطوط غير فعال خواهند شد).

تذكرات مهم
به هنگام انجام عمليات بر روى سيستم كيسه هوا، حتماً از فرمان قفل كردن واحد كنترل الكترونيكى براى پيش گيرى از خطر فعال شدن 

اتفاقى استفاده كنيد (با اين كار تمام خطوط غير فعال خواهند شد).
وضعيت قفل شدن با روشن شدن چراغ هشدار بر روى صفحه نشانگرها اعالم مى شود.

تذكر:
جهت انجام عمليات پس از عملكرد كيسه هوا، "قفل كردن" واحد كنترل الكترونيكى فقط پس از "باز كردن قفل" آن انجام پذير خواهد 

بود.
به دنبال وارد شدن ضربه و باز شدن كيسه هوا، پاک كردن ايرادهاى ذخيره شده ممكن نيست، مگر بعد از دادن فرمان "خواندن شرايط 

برخورد" و سپس فرمان "باز كردن قفل".

هيچ اندازه گيرى بر روى خطوط فعال سازى كيسه هوا انجام ندهيد مگر با ابزار XRBAG و يا به كمك "كنترل مجموعه دسته سيم كيسه هوا" 
.NXR يا CLIP به وسيله ابزار

قبل از استفاده از فعال كننده مجازى از مقاومت آن مطمئن شويد كه درست بين 1,8 و Ω  2,5  باشد 

مطمئن شويد كه هنگام كار ولتاژ واحد كنترل مركزى به زير 10V  افت نكرده باشد.

 عيب يابى- برگه پيكربندى سيستم (كيسه هاى هواى جلو). 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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فهرست قطعات تحت بررسى: واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا

مشخصات اجرايى

02تاريخ

برگه تكميل شده توسط

نام و شماره نمايندگى/كشور

نام خودرو

 VIN

موتور

CLIP ابزار عيب يابى

نسخه نرم افزاری

نظر مشترى
نمايشگر كيسه هوا روشن1192 

توضيحات:ساير

شرايط بروز خرابى
هنگام روشن كردن موتور999  به صورت متناوب004 با برقرارى اتصال سوئيچ011 

در حال حركت005 

توضيحات:ساير

مستند استفاده شده جهت عيب يابى

روش عيب يابى استفاده شده
راهنماى تعميرات       اطالعيه فنى       سيستم كمكى عيب يابى       نوع راهنماى عيب يابى:

شماره مستند عيب يابى:
نقشه الكتريكى استفاده شده

شماره اطالعيه فنى نقشه الكتريكى:
ساير مدارک

نام و / يا شماره مرجع:

اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد -  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد -  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد

FD 16
برگه عيب يابى

برگه عيب يابى
سيستم: كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند

 صفحه 2/1

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


شناسايى واحد كنترل الكترونيكى و قطعات تعويض شده بر روى سيستم
شماره مرجع قطعه 1
شماره مرجع قطعه 2

كد مرجع قطعه 3
شماره مرجع قطعه 4
شماره مرجع قطعه 5

بررسي توسط ابزار عيب يابى (صفحه شناسايي):
شماره مرجع واحد كنترل الكترونيكى

كد توليدكننده
كد برنامه

نسخه نرم افزارى
كد كاليبراسيون

 VDIAG

خطاهاى مشاهده شده روى ابزار عيب يابى
مشخصاتعنوان خرابىذخيره شدهموجودكد خرابى

اطالعات خاص سيستم

مقدار كيلومتر كلى پيموده شده خودرو هنگام مراجعه مشترى:

چه زمان هايى اغلب ايجاد مى شود:

در چه زمانى پس از روشن كردن موتور؟

اطالعات تكميلى

الكترونيكى  كنترل  واحد  تعويض  باعث  عوامل  كدام 
شده است؟

چه قطعات ديگرى تعويض شده اند؟

             شبكه CANآيا در عملكردهاى ديگر نيز ايراد وجود دارد؟
  سيم كشى
  صندلى ها

  صفحه نشانگرها

  باترى
  ساير

  كليد چرخان
   فيوز

توضيحات:

اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد -  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد -  اين برگه را فتوكپى يا چاپ كنيد

FD 16
برگه عيب يابى

برگه عيب يابى
سيستم: كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند

 صفحه 2/2
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-84 ويرايش    

 Eفعال كننده كيسه هواى راننده
 Gفعال كننده كيسه هواى سرنشين

 CT كليد چرخان
 C0اتصال الكتريكى 30 پايه اى

 C2
 C4}اتصال الكتريكى 2 پايه اى

كيسه هواى راننده و سرنشين

مقدار صحيحنقطه اندازه گيرى

Ω 2,1 تا C2 ،C07 Ω و C4راننده

Ω 1,2 تا C04,5 Ω و C4سرنشين

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

 +  12 Vنشانگر خرابىبدنه
 {خط عيب يابى 

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-94 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - جدول جانمايى پايه هاى ورودى واحد كنترل الكترونيكى

اتصال الكتريكى 30 پايه اى زرد:

عملكردپايه
1
2
 3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده

+ تغذيه در حالت سوئيچ باز
بدنه

نشانگر كيسه هوا
فرمان + جلوگيرى از عملكرد كيسه هواى سرنشين

K سوكت عيب يابى سيگنال
سيگنال + كيسه هواى راننده
سيگنال - كيسه هواى راننده

استفاده نشده
سيگنال + كيسه هواى سرنشين
سيگنال - كيسه  هواى سرنشين

فرمان - جلوگيرى از عملكرد كيسه هواى سرنشين
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده

L سوكت عيب يابى سيگنال
چراغ هشدار غير فعال بودن كيسه هواى سرنشين

استفاده نشده
استفاده نشده

سيگنال ضربه واحد كنترل مركزى الكترونيكى
استفاده نشده
استفاده نشده
استفاده نشده
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-104 ويرايش    

تعويض واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا
واحدهای كنترل الكترونيكى كيسه هوا جهت جلوگيرى از راه اندازى اتفاقى به صورت قفل شده فروخته مي شوند . (كليه خطوط غير فعال هستند) 
وضعيت قفل بودن با روشن شدن چراغ هشدار بر روى صفحه نشانگرها اعالم مى شود. هنگام تعويض واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا موارد 

زير را رعايت كنيد:
مطمئن شويد كه سوئيچ بسته است،  –

واحد كنترل الكترونيكى را تعويض كنيد،  –
به وسيله ابزار عيب يابى سيستم را بررسى كنيد،  –

در صورت نياز، پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى را با استفاده از فرمان "پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى" تغيير دهيد،  –
فقط درحالتى كه هيچ ايرادى توسط ابزار عيب يابى اعالم نشده  باشد، مى توان قفل واحد كنترل الكترونيكى را باز كرد.  –

مالحظات 
يك ويژگى خاص داخل اتصال واحد كنترل الكترونيكى وجود دارد كه در زمان جدا كردن آن با ايجاد يك اتصال كوتاه از فعال سازى ناگهانى 
سيستم جلوگيرى مى كند. در حقيقت با قرار گرفتن شانت بر سر راه خطوط فعال سازى، از راه اندازى اتفاقى سيستم ها پيش گيرى مى شود. 

(به عنوان مثال امواج راديويى).

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - تعويض قطعات 
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-114 ويرايش 

DF001
موجود يا ذخيره شده

واحد كنترل الكترونيكى

موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

واحد كنترل الكترونيكى را تعويض نماييد.

به وسيله ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد، قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-124 ويرايش    

DF002
خطای موجود

ولتاژ تغذيه واحد كنترل الكترونيكى 
DEF.1    :    تعداد زيادى قطعى هاى كوچك

DEF.2    :    ولتاژ تغذيه بسيار ضعيف
DEF.3    :    ولتاژ تغذيه بسيار قوى

موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

 1.DEF ندارد.دستورالعمل ها

براى ايراد قطعى هاى كوچك، مسيرهاى تغذيه اى واحد كنترل الكترونيكى را بررسى كنيد:
–    وضعيت اتصاالت واحد كنترل الكترونيكى.

–    وضعيت اتصال بدنه (پايه 6 اتصال الكتريكى 30 پايه اى به بدنه).
–    وضعيت/موقعيت فيوز.

–    وضعيت محكم بودن اتصال باترى.

 2.DEF - 3.DEF ندارد.دستورالعمل ها

براى به دست آوردن يك ولتاژ درست براى تغذيه واحد كنترل الكترونيكي موارد ضرورى را انجام دهيد: 
                                    18  V ±<   0,1 9  ولتاژ درستV  <±  0,1

–     شارژ باترى را بررسى كنيد.
–     مدار شارژ را بررسى كنيد.

–     وضعيت باترى و وضعيت قطب هاى باترى را بررسى كنيد.
–     اتصال بدنه واحد كنترل الكترونيكى را بررسى كنيد.

به وسيله ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-134 ويرايش 

 ET130

مدار كيسه هواى جلويى راننده
   CC  :    اتصال كوتاه

   CO  :    مدار باز 
 +  12 V اتصال كوتاه در    :  CC.1

CC.0  :    اتصال كوتاه بدنه

دستورالعمل ها
ويژگى هاى خاص:

هرگز جز با استفاده از CLIP از ابزار ديگرى روى خط فعال سازى، جهت اندازه گيرى استفاده نكنيد.
از جعبه ترمينال 30 پايه اى B40 جهت بررسى اتصاالت واحد كنترل الكترونيكى استفاده كنيد.

موردى اعالم نشده.دستورالعمل هامدار باز - اتصال كوتاه

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
سوئيچ را ببنديد و دو پيچ نصب كيسه هواى فرمان را باز كنيد.

وضعيت اتصال كامل آنرا بررسى كنيد.
كيسه هواى فرمان را جدا كرده و به اتصال فعال كننده، يك فعال  كننده مجازى نصب كنيد.

سوئيچ را باز كنيد و به كمك ابزار عيب يابى آنرا بررسى كنيد.
اگر خطا به صورت ذخيره اعالم شود كيسه هوا را تعويض كنيد (خطا به صورت موجود اعالم نمى گردد).

در حالت سوئيچ بسته، اتصال الكترونيكى كليد چرخان زير فرمان را قطع و سپس وصل كنيد.
در صورتى كه ايراد به صورت ذخيره شده اعالم شود اتصاالت را تعميركنيد (خطا به صورت موجود اعالم نمى گردد).

براى اندازه گيرى ميزان مقاومت الزاماً از ابزار كليپ استفاده كنيد. نقطه C2 از مدار كيسه هواى راننده.
اگر ميزان به دست آمده درست نباشد،كليد چرخان زير فرمان را تعويض كنيد.

كليد چرخان زير فرمان را دوباره وصل كنيد، اتصاالت واحد كنترل الكترونيكى را قطع كرده و جعبه ترمينال 30 پايه اى B40 را نصب 
كنيد.

براى اندازه گيرى ميزان مقاومت آداپتور با عالمت ، A الزاماً از ابزار كليپ استفاده كنيد.
اگر ميزان به دست آمده درست نباشد، وضعيت اتصال 30 پايه اى (پايه هاى 10 و 11) را كنترل كرده و در صورت نياز سيم كشى را تعويض 

كنيد.
كنترل  واحد  پايه هاى  روى  بر  پايه اى   30 اتصاالت  شانت هاى  پين  پنج  نداد  نشان  وضوح  به  را  ايراد  وجود  شده  انجام  بررسى هاى  اگر 

الكترونيكى كيسه هوا را بررسى كنيد.
وضعيت اتصاالت واحد كنترل الكترونيكى را بررسي كنيد.

وضعيت اتصال 30 پايه اى (سيستم قفل...) را بررسي كنيد.

بعد از تعميرات
واحد كنترل الكترونيكى و فعال كننده سيستم كيسه هوا را وصل كرده و سپس سوئيچ را باز كنيد.

حافظه واحد كنترل الكترونيكى را پاک كرده سپس سوئيچ را ببنديد.
به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى 

را باز كنيد.
.(Elé. 1287 ابزار) قطعه كيسه هوا را پس از تعويض، تخريب كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
 عيب يابى - بررسى خطاها

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-144 ويرايش    

DF003
خطای موجود

ادامه

 CC.1 - CC.0 موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
سوئيچ را ببنديد و دو پيچ نصب كيسه هواى فرمان را باز كنيد.

وضعيت سيم فعال سازى را بررسى كنيد.
استفاده از ابزار CLIP براى اندازه گيرى ميزان عايق كارى متناسب با نوع ايراد در نقطه C2 مدار كيسه هواى جلوى راننده، الزامى  است.

اگر ميزان به دست آمده درست نبود،كليد چرخان زير فرمان را تعويض كنيد.
نصب  را   B40 پايه اى   30 ترمينال  جعبه  و  كرده  قطع  را  الكترونيكى  كنترل  واحد  اتصاالت  كنيد،  وصل  دوباره  را  فرمان  زير  چرخان  كليد 

كنيد.
استفاده از ابزار CLIP براى اندازه گيرى ميزان عايق كارى متناسب با نوع ايراد روى سيم آداپتور با عالمت A الزامى است.

اگر ميزان به دست آمده درست نباشد، وضعيت اتصال  30 پايه اى (پايه هاى 10 و 11) را بررسي نماييد و در صورت نياز سيم كشى را تعويض 
كنيد.

بعد از تعميرات
واحد كنترل الكترونيكى و فعال كننده سيستم كيسه هوا را وصل كرده و سپس سوئيچ را باز كنيد.

حافظه واحد كنترل الكترونيكى را پاک كرده سپس سوئيچ را ببنديد.
به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى 

را باز كنيد.
.(Elé. 1287 ابزار) قطعه كيسه هوا را پس از تعويض، تخريب كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-154 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

 DF004
خطای موجود

مدار كيسه هواى جلويى راننده
   CC  :    اتصال كوتاه

   CO  :    مدار باز
 +  12 V اتصال كوتاه در    :  CC.1

CC.0  :    اتصال كوتاه بدنه

دستورالعمل ها
 ويژگى هاى خاص: هرگز جز با استفاده از CLIP از ابزار ديگرى روى خط فعال سازى جهت اندازه گيرى 

استفاده نكنيد.
از جعبه ترمينال 30 پايه اى B40 جهت بررسى اتصاالت واحد كنترل الكترونيكى استفاده كنيد.

موردى اعالم نشده.دستورالعمل هامدار باز - اتصال كوتاه

واحد كنترل الكترونيكى به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
سوئيچ را ببنديد، وضعيت اتصال 8 پايه اى آبى رنگ (پايه A1 وA2) پشت جعبه داشبورد را بررسى كنيد.

آداپتور 4)/1617 (3  را نصب كنيد.
براى اندازه گيرى ميزان مقاومت سيم آداپتور با عالمت C الزاماً از ابزار CLIP يا XRBAG استفاده كنيد.

اگر ميزان به  دست آمده درست نبود، داشبورد را باز كنيد.
فعال كننده مجموعه كيسه هواى سرنشين را جدا كرده، يك فعال كننده مجازى به اتصال فعال كننده نصب كنيد، سپس مقاومت برروى 

آداپتور سيم C را اندازه گيرى كنيد.
–   اگر ميزان به  دست آمده درست نبود، دسته سيم (C2/C4) را تعويض كنيد.

–   اگر ميزان به دست آمده درست بود، كيسه هواى سرنشين را تعويض كنيد.

اگر ميزان به دست آمده درست است، اتصال 8 پايه اى و فعال كننده مجموعه كيسه هواى سرنشين را دوباره متصل كرده، و اتصال واحد 
كنترل الكترونيكى را جدا كنيد و وضعيت اتصاالت 30 پايه اى زرد را بررسى كنيد (پايه هاى 13 و 14).

جعبه ترمينال 30 پايه اى B40 را نصب كنيد.
براى اندازه گيرى ميزان مقاومت سيم آداپتور با عالمت C الزاماً از ابزار CLIP يا XRBAG استفاده كنيد.

اگر ميزان به دست آمده درست نباشد در سيم كشى مابين واحد كنترل الكترونيكى و اتصال 8 پايه اى (C2/C0) ايراد وجود دارد.
در صورت لزوم سيم كشى را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-164 ويرايش    

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

DF004
خطای موجود

ادامه

 CC.1 - CC.0 موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
سوئيچ را ببنديد، وضعيت اتصال 8 پايه اى آبى رنگ (C2) پشت جعبه داشبورد را بررسى كنيد.

آداپتور 4)/1617 (3 را نصب كنيد.
الزامى   C عالمت  با  آداپتور  سيم  روى  ايراد  نوع  با  متناسب  كارى  عايق  ميزان  اندازه گيرى  براى   XRBAG يا   CLIP ابزار  از  استفاده 

مى باشد.
اگر ميزان به دست آمده درست نبود، دسته سيم (C2/C4) را تعويض كنيد.

اگر ميزان به  دست آمده درست است، اتصال 8 پايه اى و فعال كننده مجموعه كيسه هواى سرنشين را دوباره متصل كرده، و اتصال واحد 
كنترل الكترونيكى را جدا كنيد و وضعيت اتصاالت 30 پايه اى زرد را بررسى كنيد (پايه هاى 13 و 14 ).

جعبه ترمينال 30 پايه اى B40 را نصب كنيد.
استفاده از كليپ يا XRBAG براى اندازه گيرى ميزان عايق كارى متناسب با نوع ايراد روى سيم آداپتوربا عالمت C الزامى است.

اگر ميزان به دست آمده درست نباشد در سيم كشى مابين واحد كنترل الكترونيكى و اتصال 8 پايه اى (C2/C0) ايراد وجود دارد.
در صورت لزوم سيم كشى را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-174 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

DF010
خطای موجود

مدار چراغ هشدار ايراد كيسه هوا
 + 12  V اتصال كوتاه به     : CC.1

CC.0 :     اتصال كوتاه بدنه

كنترل دستورالعمل ها واحد  الكتريكى  اتصاالت  بررسى  براى   B40 پايه اى   30 ترمينال  جعبه  از  خاص:  ويژگى هاى 
الكترونيكى استفاده كنيد.

CC.1موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
وضعيت چراغ هشدار ايراد كيسه هوا را به كمك مرحله عيب يابى خود صفحه نشانگرها، بررسى كنيد.

اگر مرحله عيب يابى مطابقت نداشته باشد (به بخش  83A، صفحه نشانگرها، نظر مشترى مراجعه كنيد).
 از عايق كارى اتصال نسبت به V 12  بين چراغ هشدار و پايه 7 اتصال الكتريكى 30 پايه اى مطمئن شويد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-184 ويرايش    

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

DF010
خطای موجود

ادامه

 CC.0 موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

چراغ هشدار بعد از بازكردن سوئيچ خاموش است

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
وضعيت چراغ هشدار ايراد كيسه هوا را به كمك مرحله عيب يابى خود صفحه نشانگرها، بررسى كنيد.

اگر مرحله عيب يابى مطابقت نداشته باشد (به بخش 83A، صفحه نشانگرها، نظر مشترى مراجعه كنيد)
از پيوستگى اتصال بين چراغ هشدار وپايه 7 اتصال 30 پايه اى مطمئن شويد. 

از وجود ولتاژ V 12 بر روى چراغ هشدار مطمئن شويد.
 B40 اگر بررسى هاى به عمل آمده امكان وجود خطا را مشخص نكند، اتصال واحد كنترل الكترونيكى را قطع كرده و جعبه ترمينال 30 پايه اى

را جايگزين آن كنيد.
از كليپ براى آزمايش عملكرد چراغ هشدار دهنده صفحه نشانگرها، براى آداپتور سيم خاكسترى رنگ شماره 1 استفاده كنيد.

اگر روشن شدن چراغ هشدار به كمك ابزار عيب يابى، ممكن نبود، بررسى هاى قبلى را انجام دهيد.
اگر روشن شدن چراغ هشدار به كمك ابزار عيب يابى انجام نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

چراغ هشدار بعد از بازكردن سوئيچ، روشن است

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را جدا كرده و قسمت تحتانى پنج پين شانت الكتريكى را بررسى كنيد.
از عايق كارى نسبت به بدنه اتصال بين چراغ هشدار و پايه 7 اتصال الكتريكى 30 پايه اى مطمئن شويد.

در صورت لزوم دسته سيم را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-194 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطا

DF028
خطای موجود

مدار چراغ هشدار كيسه هواى سرنشين
CC.0  :    اتصال كوتاه بدنه

 + 12 V اتصال كوتاه در    :  CC.1

ويژگى هاى خاص: موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

 CC.1 موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
وضعيت چراغ هشدار ايراد كيسه هوا را به كمك مرحله عيب يابى خود صفحه نشانگرها، بررسى كنيد.

اگر مرحله عيب يابى مطابقت نداشته باشد (به بخش 83A، صفحه نشانگرها، نظر مشترى رجوع كنيد).
از عايق كارى اتصال نسبت به V  12 بين چراغ نشانگر و پايه شماره 24 اتصال 30 پايه اى  مطمئن شويد.

 CC.0 موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

چراغ هشدار بعد از بازكردن سوئيچ روشن است

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
وضعيت چراغ هشدار ايراد كيسه هوا را، به كمك مرحله عيب يابى خود صفحه نشانگرها بررسى كنيد.

اگر مرحله عيب يابى مطابقت نداشته باشد ( به بخش 83A، صفحه نشانگرها، نظر مشترى مراجعه كنيد).
از پيوستگى اتصاالت بين چراغ هشدار و پايه 24 اتصال الكتريكي 30 پايه ای مطمئن شويد.

از وجود ولتاژ V 12  بر روى چراغ هشدار مطمئن شويد.

چراغ هشدار بعد از بازكردن سوئيچ روشن است

واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را جدا كرده و قسمت تحتانى پنج پين باز كننده شانت الكتريكى را بررسى كنيد.

از عايق كارى نسبت به بدنه، اتصال بين چراغ هشدار و پايه 24 اتصال الكتريكى 30 پايه اى مطمئن شويد.
در صورت لزوم دسته سيم را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد، قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-204 ويرايش    

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

DF034
خطای موجود

واحد كنترل الكترونيكى قفل شده

ويژگى هاى خاص: موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

اين خطا، مشخص شدن وضعيت قفل بودن واحد كنترل الكترونيكى را ممكن مى سازد.
هنگامى  كه خطا به  صورت موجود است، كليه خطوط فعال سازى مسدود هستند و فعال شدن كيسه هاى هوا غير ممكن است.

اين خطا معموأل در دو حالت موجود است:
–   واحد كنترل الكترونيكى نو باشد (به صورت قفل شده فروخته شده است)،

–   به هنگام تعميرات بر روى خودرو، فرمان قفل واحد كنترل الكترونيكى توسط ابزار عيب يابى مورد استفاده 
قرار گرفته باشد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-214 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

DF035
خطای موجود

پاک كردن خطاها در حافظه قفل شده

ويژگى هاى خاص: موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

به دنبال ضربه وارده در زمان وجود خطای ذخيره شده، اين خطا معموالً به وجود مى آيد.
اين قفل شدن، جهت جلوگيرى از پاک شدن تصادفى شرايط ضربه هاى وارده به هنگام فعال سازى سيستم است (اين موارد به كمك فرمان 

پاک  كردن ايرادها از حافظه خطاها پاک مى شود).
اين موارد جهت تعمير خودرو تصادف كرده و همچنين نيازهاى احتمالى بررسى كارشناسى، مورد استفاده قرار مى گيرد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-224 ويرايش    

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

DF045
خطای موجود

پيكربندى كيسه هواى جلويى راننده

ويژگى هاى خاص: موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

الكترونيكى  كنترل  واحد  وسيله  به  كه  خودرو  تجهيزات  و  الكترونيكى  كنترل  واحد  پيكربندى  بين  همخواني  عدم  دليل  به  خطا  اين  وجود 
يافت شده اند، بستگى دارد.

خودرو بايد به خطوط فعال سازى اعالم نشده در پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى مجهز باشد، به  خصوص خط فعال سازى كيسه هواى 
جلويى راننده.

پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان "پيكربندى اجزاء سيستم" ابزار عيب يابى، تغيير دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-234 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطاها

DF046
خطای موجود

پيكر بندى كيسه هواى جلويى سرنشين

ويژگى هاى خاص: موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

وجود اين خطا به دليل عدم همخوانى بين پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى و تجهيزات خودرو كه به وسيله واحد كنترل الكترونيكى يافته 
شده اند، بستگى دارد.

هواى  كيسه  فعال سازى  خط  به خصوص  باشد،  مجهز  الكترونيكى  كنترل  واحد  پيكربندى  در  نشده  اعالم  فعال سازى  خطوط  به  بايد  خودرو 
سرنشين.

پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان "پيكربندى اجزاء سيستم" ابزار عيب يابى، تغيير دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

ايراد قفل واحد كنترل بعد از تعميرات داده و در صورت عدم وجود  انجام  بررسى را  دوباره عمل  ابزار عيب يابى  به كمك 
الكترونيكى را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-244 ويرايش    

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطا

DF091
خطای موجود

مدار كليد قفل كيسه هوا
  + 12 V مدار باز يا اتصال كوتاه به   :    CC.1

CC.0    :   اتصال كوتاه بدنه
DEF.1  :   تشخيص سيگنال خارج از حد پايين يا باال

ويژگى های خاص: واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان ابزار عيب يابى قفل كنيد.دستورالعمل ها

كنترل وضعيت اتصال 30 پايه ای  (سيستم قفل، اتصاالت...).
وضعيت اتصاالت ميانى 8 پايه آبى (پايه هاى  A4 و A5) را بررسى كنيد.

وضعيت سيم كشى را بررسى كنيد.
پيوستگى و عايق كارى بين اتصاالت زير را بررسي كنيد:

واحد كنترل الكترونيكى پايه 8       پايه A4 اتصال 8 پايه اى آبى
واحد كنترل الكترونيكى پايه 15     پايه A5 اتصال 8 پايه اى آبى.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اتصال 6 پايه ای كليد غير فعال كردن كيسه  هواى سرنشين را بررسى كنيد.
وضعيت اتصاالت ميانى 8 پايه آبى (پايه هاى  A4 و A5) را بررسى كنيد.

وضعيت سيم كشى را بررسى كنيد.
پيوستگى و عايق كارى بين اتصاالت زير را بررسي كنيد:

اتصال پايه A4      پايه 6 اتصال كليد قفل
      كيسه هواى سرنشين

اتصال پايه A5      پايه 3 اتصال كليد قفل 
      كيسه هواى سرنشين

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-254 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطا

DF193
خطای موجود

تغيير وضعيت قفل شدن كيسه هواى سرنشين

دستورالعمل ها
ويژگى هاى خاص: 

راننده خودرو 10 ثانيه بعد از قرار دادن در وضعيت سوئيچ باز مى تواند كيسه هوا را غيرفعال كند. بعد از 
اين زمان، واحد كنترل الكترونيكى اين ايراد را ذخيره كرده و چراغ هشدار را برروى صفحه نشانگرها روشن 

مى كند. بستن و باز كردن مجدد سوئيچ سيستم را به حالت اول برمى گرداند.

كليد قفل شدن را در شرايط مورد نظر قرار داده، سوئيچ را ببنديد و چند لحظه صبر كنيد.
سوئيچ را باز كنيد و حافظه خطاى واحد كنترل الكترونيكى را پاک كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-264 ويرايش    

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - بررسى خطا

DF214
موجود يا ذخيره شده

پيكربندى كليد قفل شدن كيسه هوا 

ويژگى های خاص : موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

الكترونيكى  كنترل  واحد  وسيله  به  كه  خودرو  تجهيزات  و  الكترونيكى  كنترل  واحد  پيكربندى  بين  همخوانى  عدم  دليل  به  خطا  اين  وجود 
يافت شده اند، بستگى دارد.

خودرو بايد به كليد قفل شدن كيسه هواى سرنشين كه در پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى اعالم نشده، مجهز شود.
پيكربندى واحد كنترل الكترونيكى را به كمك فرمان "پيكربندى اجزاء سيستم" ابزار عيب يابى، تغيير دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

به كمك ابزار عيب يابى دوباره بررسى را انجام داده و در صورت عدم وجود ايراد قفل واحد كنترل الكترونيكى بعد از تعميرات
را باز كنيد.
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88C AIRBAG AB 8.0
N° Vdiag : 04

88C-274 ويرايش 

كيسه هوا و پيش كشنده كمربند
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 1عدم ارتباط با واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا

ويژگى های خاص : موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

مطمئن شويد كه ابزار عيب يابى در زمان اتصال با واحد كنترل الكترونيكى يك خودرو ديگر، همان ايراد را نشان ندهد اگر ابزار خراب نباشد 
و ارتباط با هيچ واحد كنترل الكترونيكى ديگرى از همان نوع خودرو برقرار نشود، ايراد مى تواند يكى از واحدهاى كنترل الكترونيكى باشد كه 

سبب اختالل در خطوط عيب يابى K و L مى گردد.
براى يافتن اين واحد كنترل الكترونيكى اتصاالت را پى در پى قطع كنيد.

ولتاژ باترى را بررسى كرده و اقدامات الزم براى به دست آوردن يك ولتاژ مناسب را انجام دهيد (10,5 ولت < U باترى < 16 ولت).

وجود يا وضعيت فيوز تغذيه واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را بررسى كنيد.
اتصال واحد كنترل الكترونيكى و وضعيت اتصاالت آن را بررسى كنيد.

بررسى كنيد كه واحد كنترل الكترونيكى كامًال تغذيه شده باشد:
–    واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را جدا كنيد و از جعبه ترمينال B40 جهت بررسى روى اتصال واحد كنترل 

الكترونيكى استفاده كنيد،
–   بررسى وجود تغذيه بعد از سوئيچ بين پايه هاى مشخص شده اتصال بدنه و تغذيه بعد از سوئيچ.

بررسى كنيد كه سوكت عيب يابى كامًال تغذيه شود:
–  + قبل ازسوئيچ باز روى پايه ،16

–  اتصال بدنه روى پايه هاى 5 و 4.
 پيوستگى و عايق كارى خطوط اتصال سوكت عيب يابى / واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را بررسى كنيد :

–  مابين پايه اتصال K سوكت عيب يابى و پايه 9 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا،
–  مابين پايه اتصال L سوكت عيب يابى و پايه 23 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا.

اگر بعد از بررسى هاى مختلف ارتباط برقرار نشد، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را تعويض كنيد (مراجه به "تعويض قطعات" براى اين 
عملكرد).

هنگامى  كه ارتباط برقرار شد، ايرادهاى اعالم  شده احتمالى را برطرف كنيد.بعد از تعميرات
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"روش ها و دستورالعمل هاى تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني، كه در 
زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

در صورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممكن است دستورالعمل های اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كند".

كليه حقوق تأليف و نسخه بردارى از اين مستند فنى متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزيي، اين مستند فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاری قطعات يدكي بدون اجازه 

قبلي و كتبي از رنو اكيداًً ممنوع مي باشد.

 © Renault s.a.s. 

ويرايش فارسى V5

تجهيزات الكتريكى8
87Bواحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين

شماره برنامه: 522
  09 : Vdiag شماره

87B-2 عيب يابى - كارهاى مقدماتى 
87B-7 عيب يابى - عملكرد سيستم 
 87B-8  عيب يابى - جدول جانمايى پايه هاى واحد كنترل الكترونيكى
87B-10 عيب يابى - تعويض قطعات 
87B-11 عيب يابى - پيكربندى ها و برنامه ريزى ها 
87B-12 عيب يابى - جدول خالصه ايرادها 
87B-13 عيب يابى - بررسى خطاها 
87B-19 عيب يابى - بررسى تطبيقى 
87B-22 عيب يابى - جدول خالصه وضعيت ها 
87B-23 عيب يابى - بررسى وضعيت ها 
87B-32 عيب يابى - نظر مشترى 
87B-33 عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد 
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-2

1. كاربرد
مستند عيب يابى حاضر قابل اجرا روى تمام واحدهاى الكترونيكى منطبق با مشخصات زير است:

خودرو(هاى): تندر 90
عملكرد مربوطه: واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين

UCH :نام واحد كنترل الكترونيكى
شماره برنامه: 522

09  :VDIAG شماره

2. قطعات مورد نياز براى عيب يابى
نوع مستند فنى

روش هاى عيب يابى (مستند حاضر):
.Dialogys ،(تعبيه شده در ابزار عيب يابى) سيستم كمكى عيب يابى  –

نقشه هاى الكتريكى:
Visu-Schéma (CD)، كاغذ.  –

نوع ابزار عيب يابى
CLIP  –

ابزار مورد نياز

ابزار مخصوص مورد نياز
مولتى متر

 Elé. 1622جعبه ترمينال 55 پايه اى
 Elé. 1681جعبه ترمينال عمومى

در صورتى كه اطالعات به دست آمده توسط ابزار عيب يابى، لزوم بررسى پيوستگى  مدارهاى الكتريكى، را به همراه داشته باشد، 
جعبه ترمينال Elé. 1622 يا جعبه ترمينال عمومى Elé. 1681 را وصل كنيد.

تذكرات مهم
–    تمام بررسى ها با جعبه ترمينال Elé. 1622 يا Elé. 1681 بايد هنگام جدا بودن اتصال باترى انجام شود.

–    جعبه ترمينال فقط جهت استفاده با مولتى متر در نظر گرفته شده است. هيچ گاه نقاط اندازه گيرى را با جريان V 12  تغذيه نكنيد.

3. يادآورى ها
روند

براى عيب يابى واحدهاى كنترل الكترونيكى، ابزار عيب يابى را وصل كرده و بررسى هاى مورد نظر را انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-3

خطاها
خطاها يا موجود شناسايى شده اند يا ذخيره شده (خطاها در شرايطى ايجاد شده اند و از آن زمان تا كنون يا از بين رفته اند يا همچنان موجود 

هستند اما طبق شرايط حاضر عيب يابى نشده اند).

وضعيت موجود يا ذخيره شده خطاها بايد به دنبال راه اندازى ابزار عيب يابى پس از برقرارى اتصال در حالت + سوئيچ باز انجام شود (بدون 
انجام عمليات روى قطعات سيستم). 

براى يك خطاى موجود، روند مشخص شده در قسمت بررسى خطاها را به كار ببريد.

براى يك خطاى ذخيره شده، خطاهاى نشان داده شده را يادداشت كنيد و دستورالعمل ها را اجرا كنيد.

اگر ايراد با اجراى دستورالعمل ها تأييد شد خرابى وجود دارد. ايراد را رفع كنيد.

اگر خطا تأييد نشده است، موارد زير را بررسى كنيد:
مدارات الكتريكى مربوط به ايراد،  –

اتصاالت الكتريكى اين خطوط (اكسيداسيون، پايه هاى خم شده، غيره)،  –
مقاومت قطعه اى كه معيوب شناسايى شده،  –

وضعيت سيم ها (عايق ذوب شده يا قطع شده، ساييدگى).  –

بررسى تطبيقى
هدف از بررسي تطبيقى، بررسى وضعيت ها و پارامتر هايى است كه خطايى را روى ابزار عيب يابى نشان نمى دهد اين مرحله در نتيجه شرايط 

زير را ممكن مى سازد:
عيب يابى خرابى هايى كه بدون نمايش خطا هستند و مى توانند به شكايت مشترى مربوط باشند،  –
بررسى عملكرد صحيح سيستم و حصول اطمينان از عدم بروز مجدد ايراد پس از انجام تعميرات.  –

در اين بخش روند عيب يابى براى وضعيت ها و پارامتر ها و شرايط بررسى آنها، نشان داده مى شود.

اگر عملكردى درست كار نمى كند يا اگر پارامترى خارج از حد مجاز است، به صفحه عيب يابى مربوطه رجوع كنيد.

نظر مشترى- نمودار مرحله اى تشخيص ايراد
اگر بررسى با كمك ابزار عيب يابى صحيح است اما شكايت مشترى همچنان پا برجاست مشكل را طبق بخش نظر مشترى برطرف كنيد.

خالصه اى ازدنبال كردن روند كلى به  شكل فلوچارت در صفحه بعد موجود است.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-4

4. روند عيب يابى
شارژ باترى و وضعيت صحيح فيوزها را بررسى 

كنيد

برگه عيب يابى سيستم را چاپ كنيد (قابل 
دسترسى روى CLIP و در راهنماى تعميرات يا 

اطالعيه فنى)

CLIP را وصل كنيد

ارتباط با واحد
كنترل الكترونيكى؟

بررسى خطاها

آيا خطاها وجود 
دارند؟

تعميرخطاهاى موجود

تعمير خطاهاى ذخيره شده

نشانه ايراد 
همچنان وجود دارد

خرابى 
برطرف 
شده 
است

بله

بله

بله

به ALP n° 1 رجوع كنيد

بررسى تطبيقى

نشانه ايراد
همچنان وجود دارد

خرابى 
برطرف 
شده 
است

از نمودارهاى مرحله اى تشخيص ايراد استفاده 
كنيد

نشانه ايراد
همچنان وجود دارد

خرابى 
برطرف 
شده 
است

با برگه عيب يابى تكميل شده، با بخش 
پشتيبانى فنى تماس بگيريد

واحد اتصاالت داخلى اتاق
عيب يابى - كارهاى مقدماتى

خير

خير

خير

خير

خير
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-5

4. روند عيب يابى (ادامه)
بررسى سيم كشى ها
مشكالت عيب يابى

جدا كردن اتصاالت الكتريكى و/ يا دستكارى سيم كشى مى تواند باعث حذف موقتى عامل ايراد گردد.
اندازه گيرى هاى الكتريكى ولتاژ، مقاومت و عايق بودن معموالً صحيح هستند، به خصوص وقتى كه هنگام عيب يابى، ايراد قابل تشخيص نباشد 

(خطاى ذخيره شده).

بررسى چشمى
به دنبال آسيب ها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشين خودرو باشيد.

محافظ ها، عايق كارى ها و مناسب بودن مسير سيم كشى ها را با دقت بررسى كنيد.
اثرات اكسيداسيون را بررسى كنيد.

بررسى فيزيكى
به  هنگام دستكارى سيم كشى ها، از ابزار عيب يابى به نحوى استفاده كنيد كه بتوان تغيير وضعيت  خطاها را از حالت "خطاى ذخيره شده" 

"خطاى موجود" تشخيص داد.
از نصب صحيح اتصاالت اطمينان حاصل نماييد.

فشارهاى ماليمى روى اتصاالت وارد كنيد.
دسته سيم را خم كنيد.

چنانچه تغيير حالتى پيش آمد، سعى كنيد منشاً آنرا پيدا كنيد.

آزمايش هر يك از قطعات
اتصاالت الكتريكى را جدا كنيد حالت بست ها و پايه ها و همچنين نصب صحيح آنها را بررسى كنيد (عدم قرارگيرى محل نصب روى قسمت عايق 

كارى).
دقت كنيد كه بست  ها و پايه ها به خوبى در جاى خود محكم شده باشند.

دقت نماييد كه بست ها و پايه ها هنگام اتصال از جاى خود خارج نشده باشند.
فشار اتصال بست ها را با استفاده از يك پايه مناسب بررسى كنيد.

بررسى مقاومت
ابتدا پيوستگى خطى كامل مدار را بررسى كنيد، سپس بخش به بخش اين عمل را انجام دهيد.

اتصال كوتاه بدنه به V 12  +  يا به يك سيم ديگر را پيدا كنيد.
چنانچه خطايى به وجود آمده، آنرا تعمير كنيد يا سيم كشى را تعويض نماييد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-6

5. برگه عيب يابى

توجه!

توجه
از ابزار و روند عيب يابى متناسب با ايراد سيستم استفاده كنيد. برگه اى كه در جريان عيب يابى تكميل مى شود، شما 
را قادر مى سازد كه در مسير مؤثر عيب يابى انجام شده حركت كنيد. در زمان ارتباط با سازنده اين اطالعات ضرورى 

مى باشد.

گارانتى درخواست مى كند، پر كنيد.بنابراين الزم است كه يك برگه عيب يابى را هر بار كه بخش پشتيبانى فنى يا قسمت بررسى مدارک 
اين برگه هميشه در موارد زير خواسته مى شود:

هنگام درخواست هاى كمك فنى از بخش پشتيبانى فنى،  –
براى ضميمه كردن آن به قطعات "تحت بررسى" كه درخواست ارجاع دارند. بنابراين اين برگه جهت پس دادن مبلغ گارانتى و بررسى دقيق تر   –

قطعات جدا شده الزم مى باشد.

6. دستورالعمل هاى ايمنى
براى اجتناب از هر گونه آسيب جانى يا مالى، هر نوع عمليات بر روى قطعات بايد با رعايت اصول ايمنى باشد:

براى جلوگيرى از هر گونه افت كارآيى واحدهاى كنترل الكترونيكى در حالت شارژ ضعيف، دقت كنيد شارژ باترى كامل باشد،  –
از ابزار مناسب استفاده كنيد.  –

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - كارهاى مقدماتى
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-7

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - عملكرد سيستم

بر حسب سطح تجهيزات، 5 سطح UCH وجود دارد:

 UCHسطح
N2

سطح 
N2 روسيه

سطح
N3

سطح
N4

سطح
N5

x x x x x اتصال عيب يابى
(V2) سيستم ضد سرقت كد گذارى شده x x x x x

x x x x x كنترل چراغ هاى چشمك  زن و نشانگر چراغ راهنما
x x x x x هشدار دهنده صوتى (اعالم روشن ماندن چراغ ها)

x x x x x برف پاک  كن جلو: كنترل وضعيت توقف كامل
x x x x x برف  پاک  كن جلو با زمان  بندى ثابت

x x x x x كنترل روشنايى داخلى و صندوق
x x x روشنايى داخلى و صندوق زمان بندى شده

x x قفل مركزى درب ها توسط فركانس راديويى
x كنترل چراغ هشدار قفل مركزى درب ها

x قفل شدن خودكار درب ها
x x اتصال دزدگير نصب تجهيزات 

x x x x كنترل گرم كن شيشه عقب هنگام كاركردن موتور
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-8

اتصال (كامل ترين سطح)
اتصال الكتريكى سياه  EH1  (40 پايه اى)

قهوه اى
عملكردپايه
 A1استفاده نشده
 A2استفاده نشده
 A3استفاده نشده
 A4استفاده نشده
 A5كليد كنترل + نشانگر چراغ راهنما
 A6سيگنال سرعت خودرو
 A7استفاده نشده
 A8كليد كنترل + تايمر باز شدن قفل  مركزى درب ها
 A9استفاده نشده
 A10استفاده نشده
 A11استفاده نشده
 A12استفاده نشده
 A13استفاده نشده
 A14استفاده نشده
 A15چراغ  كوچك چپ محافظت شده +
 A16سيگنال باس آنتن ترانسپاندر
 A17كليد كنترل + تايمر بستن قفل  مركزى درب ها
 A18استفاده نشده
 A19استفاده نشده
 A20موقعيت 1 سوئيچ راننده - سيگنال

سبز
 B21استفاده نشده
 B22فيوز محافظ چراغ ترمز + سوئيچ باز
 B23سيگنال ضربه واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا
 B24كليد كنترل + تايمر برف  پاک كن جلو
 B25استفاده نشده
 B26كليد  راه اندازى تايمر راهنماى چپ
 B27استفاده نشده
 B28 كليد راه اندازى تايمر راهنماى راست
 B29استفاده نشده
 B30كليد كنترل - روشنايى داخلى > سوئيچ الدرى عقب
 B31كليد كنترل - رله گرم  كن شيشه عقب
 B32كليد كنترل - نشانگر قفل نرم افزار
 B33كليد كنترل - تايمر مركزى فالشر
 B34K سيگنال عيب يابى
 B35استفاده نشده
 B36سيگنال كد سيستم سوخت رسانى > ديزل > قفل نرم افزار
 B37استفاده نشده
 B38ورودى دور موتور
 B39كليد كنترل + گرم  كن شيشه عقب
 B40كليد كنترل - روشنايى داخلى > سوئيچ الدرى جلو

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - جدول جانمايى پايه هاى واحد كنترل الكترونيكى
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87B شماره برنامه: 522
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87B-9

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - جدول جانمايى پايه هاى واحد كنترل الكتريكى

اتصال الكتريكى سفيد P1  (15 پايه اى)
عملكردپايه
 A1
 A2
 A3
A4
A5

A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3

B4
B5
B6

بدنه
خروجى چراغ سقف
+ قبل از سوئيچ باز

موقعيت كليد كنترل برف پاک  كن جلو
تغذيه برف  پاک  كن جلو 

(سوئيچ باز)
موقعيت توقف كامل برف پاک كن جلو

استفاده نشده
خروجى راهنماهاى راست
خروجى راهنماهاى چپ

استفاده نشده
خروجى قفل مركزى درب ها

تغذيه قفل شدن - 
بازشدن قفل مركزى درب ها

خروجى باز شدن قفل مركزى درب ها
خروجى زمان بندى شده چراغ سقف

تغذيه چراغ سقف
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87B-10

باز كردن - نصب مجدد

تذكرات مهم
UCH تعويض

به دنبال تعويض، UCH را پيكربندى نماييد
(به بخش پيكربندى ها و برنامه  ريزى ها مراجعه كنيد)

باز كردن UCH بعد از باز كردن محفظه نگهدارى سمت چپ انجام مى شود.

UCH روى پايه نگهدارنده خود نصب شده است.

تذكرات مهم
براى اجتناب از خطر خراب شدن، پايه نگهدانده UCH را باز نكنيد. 

فقط جهت تعويض آنرا باز كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - تعويض قطعات
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87B-11

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - پيكر بندى ها و برنامه ريزى ها

پيكربندى واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين
فقط در موارد زير مى توان UCH را پيكربندى نمود:

نوع UCHپيكربندىعنوان و موقعيت بر روى ابزار عيب يابى

(LC021) خودكارچراغ سقف زمان بندى شدهN5 ،N4 ،N3

(LC069) فقطخودكارقفل شدن خودكار N5

(LC089) خودكارعملكرد فركانس راديويىN5 ،N4

(LC008) خودكارعملكرد گرم  كن شيشهN5، N4 ،N3 ،روسيه N2

پيكربندى واحد اتصاالت داخلى
به  وسيله ابزار عيب يابى

در حالت سوئيچ باز، با خودرو مرتبط شويد.  

منوى "واحد اتصاالت داخلى" را انتخاب كرده و تأييد نماييد.  

در منوى"وضعيت فرمان"، مسير "پيكربندى" را تأييد كنيد.  

"CF716 : Type N2" را انتخاب كنيد،  فرمان:  

،"CF717 : Type N3"
 ،"CF010 : Type N4"
،"CF017 : Type N5"

"CF021 : Type N2 (مخصوص روسيه)".

پيغام: "مى خواهيد ادامه دهيد؟" ظاهر مى شود،  

گزينه"بله" را انتخاب كنيد سپس پيكربندى خودكار را انجام دهيد،  

"N2" مدل UCH براى  –  
پيكربندى چراغ سقف زمان بندى شده ~ بدون 

پيكربندى عملكرد فركانس راديويى ~ بدون 
پيكربندى عملكرد گرم كن~ بدون

پيكربندى قفل خودكار ~ بدون
"N3" براى واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين مدل  –  

پيكربندى چراغ سقف زمان بندى شده ~ با 
پيكربندى عملكرد فركانس راديويى ~ بدون

پيكربندى عملكرد گرم كن ~ با
پيكربندى قفل خودكار ~ بدون

"N4" براى واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين مدل  –  
پيكربندى چراغ سقف زمان بندى شده ~ با 

پيكربندى عملكرد فركانس راديويى ~ با
پيكربندى عملكرد گرم كن ~ با
پيكربندى قفل خودكار ~ بدون

"N5" براى واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين مدل  –  
پيكربندى چراغ سقف زمان بندى شده ~ با 

پيكربندى عملكرد فركانس راديويى ~ با
پيكربندى عملكرد گرم كن ~ با

پيكربندى قفل خودكار ~ با
براى واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين مدل "N2 (مخصوص روسيه"  –  

پيكربندى چراغ سقف زمان بندى شده ~ بدون 
پيكربندى عملكرد فركانس راديويى ~ بدون

پيكربندى عملكرد گرم كن ~ با
پيكربندى قفل خودكار~ بدون

پيكربندى را به كمك منوى "خواندن مقادير پيكربندى" بررسى كنيد.  
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87B-12

ايراد ابزار عيب 
عنوان  ابزار عيب يابىيابى

 DF002مدار فرمان گرم كن شيشه عقب
 DF072اتصاالت سيگنال ضربه
 DF119موقعيت توقف كامل برف پاک كن جلو
 DF121UCH ايراد داخلى در عملكرد الكترونيكى
 DF126 دكمه قفل مركزى برقى درب ها
 DF175اطالعات ضربه شناسايى شده

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - جدول خالصه خطاها
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87B-13

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى خطاها

 DF002
ذخيره شده

مدار فرمان گرم  كن شيشه عقب
 +  12 V اتصال كوتاه به جريان  CC.1
CC.0  مدار باز يا اتصال كوتاه به بدنه

دستورالعمل ها
شرايط عملكرد عيب يابى روى خطاى ذخيره شده:

اعالم  موجود  به  صورت  مى كند،  كار  موتور  كه  حالى  در  عقب،  شيشه  كن  گرم  شدن  فعال  دنبال  به  خطا 
شده است.

 .F32 (20 A) فيوزها را بررسى كنيد
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد. 

آيا رله صدا مى دهد؟

ازپيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير مطمئن شويد:خير
اتصال الكتريكى EH1  40 پايه اى  UCH پايه B31      پايه 2 رله 

                                                                                      گرم كن شيشه عقب
جعبه فيوز محفظه سرنشين  F32  (20 A)       پايه 5 و 1 رله 

                                                                                              گرم كن شيشه عقب
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

در صورت لزوم رله را تعويض نماييد.

وجود جريان V  12 +  در پايه 3 رله گرم كن شيشه عقب را بررسى كنيد.بله
ازپيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير مطمئن شويد:

     رله گرم  كن شيشه عقب پايه 3      گرم كن شيشه عقب
                                      بدنه     گرم كن شيشه عقب

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

بعد از تعميرات
دستورالعمل را اجرا كنيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى خطاها

DF072
 موجود

يا ذخيره شده

اتصاالت سيگنال ضربه

دستورالعمل ها
ويژگى هاى خاص:

خطا به مدت s 8  بعد از باز كردن سوئيچ، در حالت موجود است و بعد از بستن سوئيچ به  صورت ذخيره 
درمى آيد.

تذكر: 
اگر اين خطا موجود باشد، عملكرد قفل كننده درب ها در حال رانندگى غير فعال مى شود.

عيب يابى عملكرد كيسه هوا را انجام دهيددر صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.
نحوه نصب و وضعيت اتصاالت الكتريكى UCH را بررسى كرده و در صورت لزوم اتصال را تعويض نماييد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم دراتصال زير را بررسى كنيد:
UCH اتصال الكتريكى EH1   40 پايه       اى پايه B23      پايه 27 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

بعد از تعميرات
دستورالعمل ها را اجرا كنيد. 

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد. 
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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87B-15

 DF119
ذخيره شده

موقعيت توقف كامل برف پاک  كن جلو 

دستورالعمل ها
شرايط عملكرد عيب يابى روى خطاى ذخيره شده:

ايراد به دنبال فرمان راه انداز برف  پاک كن، موجود اعالم مى شود.
ويژگى هاى خاص: عملكرد اتفاقى برف پاک كن ها در وضعيت عملكرد با زمان بندى (زمان بندى رعايت 

نمى گردد).

بررسى كنيد كه وضعيت توقف كامل برف پاک كن جلو در وضعيت ET005 در حالت "فعال" باشد درهر بار كه تيغه برف پاک كن به وضعيت 
توقف مى رسد و سپس دوباره به حالت "غيرفعال" درآيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصاالت الكتريكى UCH را بررسى كنيد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعويض كنيد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم دراتصاالت زير را بررسى كنيد:
UCH اتصال الكتريكى P1 پايه A6       پايه 2 موتور برف پاک  كن جلو
                                                  بدنه      پايه 1 موتور برف پاک  كن جلو

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكى موتوربرف پاک كن را بررسى كنيد.

موتور را بررسى كنيد.
وضعيت نصب برف پاک  كن را بررسى كنيد.

در صورت لزوم موتور برف پاک  كن را تعويض كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى خطاها

بعد از تعميرات
دستورالعمل  را اجرا كنيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى خطاها

 DF121
موجود

UCH بروز ايراد داخلى در عملكرد الكترونيكى

دستورالعمل ها
ويژگى هاى خاص: در حالت خطاى ذخيره شده، بررسى كنيد كه خطاى موجود ديگرى وجود نداشته باشد 

و خطاها را پاک كنيد. 
هنگام سوئيچ بسته، خطای موجود اعالم مى  شود.

با بخش پشتيبانى فنى تماس حاصل نماييد

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد. بعد از تعميرات
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد. 
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى خطاها

DF126
 ذخيره شده

دكمه قفل مركزى برقى درب ها
CC.0:   اتصال كوتاه به بدنه

خطا به  دنبال فعال شدن كليد قفل مركزى درب ها، ذخيره شده اعالم مى شود.دستورالعمل ها

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكى 40 پايه اى UCH  EH1 را بررسى كنيد.
در صورت لزوم اتصاالت الكتريكى را تعويض كنيد.

عايق كارى و پيوستگى اتصاالت زير را بررسى كنيد:
UCH اتصال الكتريكى EH1  40 پايه اىپايه A8        پايه 1 كليد قفل مركزى برقى درب ها را بررسى كنيد 
UCH اتصال الكتريكى EH1  40 پايه اىپايه A17      پايه 5 كليد قفل مركزى برقى درب ها را بررسى كنيد

                                                         بدنه     پايه 2 كليد قفل مركزى برقى درب ها
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

بعد از تعميرات
دستورالعمل را اجرا كنيد. 

سايرايرادهاى احتمالى را رفع كنيد. 
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى خطاها

DF175
 ذخيره شده

اطالعات ضربه شناسايى شده

به  دنبال يك ضربه شناسايى شده، خطای ذخيره شده اعالم مى شود.دستورالعمل ها

عملكرد كيسه هوا را عيب يابى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد. بعد از تعميرات
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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دستورالعمل ها
اين بررسى تطبيقى را فقط پس ازيك بررسى كامل توسط ابزار عيب يابى انجام دهيد.

مقادير مشخص شده در اين بررسى تطبيقى فقط جهت نمونه داده شده اند.
شرايط عملكرد: موتور خاموش در حالت سوئيچ باز.

پارامتر يا وضعيت بررسى شده يا عملكردرديف
عيب يابىنمايش و مالحظاتعمل

تغذيه1

 :PR00212 ولتاژ باترى  V < X < 12,5 V در صورت بروز ايراد، عيب
يابى مدار شارژ را انجام دهيد.

 :ET002 12  +  در حالت V ولتاژ
موجودسوئيچ باز

در صورت بروز ايراد، بررسى 
وضعيت ET002 را انجام 

دهيد.
 :ET242موردى اعالم نشده.خيرموتور روشن

روشنايى ها2

 :ET309 اطالعات مربوط به
راهنماى راست

فعال هنگام انجام فرمان 
راه اندازى راهنماى راست

درصورت غير فعال بودن: 
بررسى وضعيت ET309 را 

انجام دهيد.

 :ET310 اطالعات مربوط به
راهنماى چپ

فعال هنگام انجام فرمان 
راه اندازى راهنماى چپ

درصورت غير فعال بودن: 
بررسى وضعيت ET310 را 

انجام دهيد.

 :ET291 اطالعات مربوط به
چراغ هاى فالشر

فعال هنگام انجام فرمان راه 
اندازى فالشر

درصورت غير فعال بودن: 
بررسى وضعيت ET291 را 

انجام دهيد.

برف پاک كن3

 :ET213 حركت زمان بندى شده
برف پاک  كن جلو

فعال هنگامى كه فرمان راه 
انداز برف پاک  كن در وضعيت 

متناوب باشد.

درصورت غير فعال بودن: 
بررسى وضعيت ET213 را 

انجام دهيد.

  :ET005 وضعيت توقف كامل
برف پاک كن جلو

فعال هنگامى كه فرمان راه انداز 
برف پاک  كن در هر توقف برف 
پاک كن در وضعيت ميانى قرار 

مى گيرد.

در صورت بروز ايراد، بررسى 
خطاى وضعيت توقف كامل 
برف پاک  كن جلو را انجام 

.DF119 دهيد

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى تطبيقى
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87B شماره برنامه: 522
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87B-20

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى تطبيقى

دستورالعمل ها
اين بررسى تطبيقى را فقط پس ازيك بررسى كامل توسط ابزار عيب يابى انجام دهيد.

مقادير مشخص شده در اين بررسى تطبيقى فقط جهت نمونه داده شده اند.
شرايط عملكرد: موتور خاموش در حالت سوئيچ باز.

پارامتر يا وضعيت بررسى شده عملكردرديف
عيب يابىنمايش و مالحظاتيا عمل

درب ها4

:ET192باز هنگام باز بودن درب هاى درب هاى جلو
جلو.

در صورت بروز ايراد: بررسى 
وضعيت ET192 را انجام دهيد.

:ET068 درب هاى عقب يا
صندوق

باز  هنگام باز بودن درب هاى 
عقب يا صندوق.

در صورت بروز ايراد: بررسى 
وضعيت ET068  را انجام 

دهيد.

:ET010تأييد شده RF كليد
وضعيت بله هنگام قفل شدن يا 
باز شدن قفل خودرو با كنترل 

از راه دور.

در صورت بروز ايراد: بررسى 
وضعيت ET010 را انجام 

دهيد.

:ET193 RF مجموعه اطالعات
دريافت شده

وضعيت بله هنگام قفل شدن يا 
باز شدن قفل خودرو با كنترل 

از راه دور.

در صورت بروز ايراد: بررسى 
وضعيت ET193 را انجام 

دهيد.

:ET012 منبع آخرين فرمان
بازكردن درب ها

TRF هنگام قفل كردن با 
كنترل از راه دور، CPE هنگام 
قفل كردن با دكمه قفل مركزى 

درب ها.
موردى اعالم نشده.

:ET105 آخرين فرمان بازكردن
درب ها

بازشدن قفل
موردى اعالم نشده.قفل شدن

X به km/hسرعت خودروPR001:سرعت5
در صورت بروز ايراد، بررسى 

وضعيت PR001 را انجام 
دهيد.
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-21

روى  UCH  هاى "N5" ،"N4" ،"N3"، بعضى از وضعيت ها و پارامترها  قابل مشاهده نيستند مگر در صفحه نمايشگر "تست عملكردها". دو 
تست عملكرد وجود دارد.

تست عملكرد فركانس راديويى
V  : ET002  12 +  در حالت سوئيچ باز

ET010 : كليد RF تأييد شده
ET193 : مجموعه اطالعات .R.F دريافت شده

تست عملكرد كنترل درب ها
ET192 : درب هاى جلو

ET068 : درب هاى عقب يا صندوق
ET105 : آخرين فرمان بازكردن درب ها

ET012 : منبع آخرين فرمان بازكردن درب ها

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى تطبيقى

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-22

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - جدول خالصه وضعيت ها

عنوان  ابزار عيب يابىوضعيت ابزار
 ET00212  +  در حالت سوئيچ باز V

 ET010تأييد شده RF كليد
 ET291اطالعات مربوط به چراغ هاى فالشر
 ET309اطالعات مربوط به راهنماى راست
 ET310اطالعات مربوط به راهنماى چپ
 ET213زمان بندى برف پاک كن جلو
 ET068درب هاى عقب يا صندوق
 ET192درب هاى جلو
 ET193دريافت شده RF مجموعه اطالعات
 ET257اطالعات چراغ هاى كوچك
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87B-23

 ET002

تغذيه V 12  +  در حالت سوئيچ باز

ET002: وضعيت "غير فعال" در حالت سوئيچ باز

فيوز F04 جعبه فيوز محفظه سرنشين را بررسى كنيد.
به وسيله يك مولتى متر وجود جريان V 12  +  در حالت سوئيچ باز روى پايه B22 اتصال الكتريكى سياه EH1 واحد كنترل مركزى محفظه 

سرنشين را بررسى كنيد.
به وسيله يك مولتى متر وجود جريان V 12  +  روى پايه A3 اتصال الكتريكى P1 واحد كنترل مركزى محفظه سرنشين را بررسى كنيد.

در صورت عدم وجود ولتاژ، از پيوستگى و عايق كارى نسبت به بدنه بين پايه 22 اتصال الكتريكى EH1  40 پايه اى UCH و فيوز
 F04 (10A) جعبه فيوز محفظه سرنشين، مطمئن شويد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

ET002: وضعيت "فعال" در حالت سوئيچ بسته

به وسيله يك مولتى متر، عدم وجود جريان V 12  +  را در حالت سوئيچ بسته در جعبه فيوز محفظه سرنشين بررسى كنيد.
در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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87B-24

 ET010

 كليد RF تأييد شده

دستورالعمل ها
."N5" و"N4" ،"N3"هاى UCH جهت

بررسى كنيد كه هيچ نوع خطايى موجود نباشد.
وضعيت درحالت "بله" هنگام فشاردادن روى كنترل از راه دور است.

اگر وضعيت "خير" اعالم شده است، سوئيچ را ببنديد و دوباره در حالت + سوئيچ باز قرار دهيد، و مجدداً با 
كليد ديگر خودرو امتحان كنيد.

ET010: وضعيت در حالت"خير" هنگام فشار دادن روى كنترل از راه دور باقى مى ماند 

در حالت وصل بودن اتصال (+ سوئيچ باز)، مرحله هماهنگ سازى مجدد كليدها را انجام دهيد.
تعويض  را  كليدها  باشد،  "بله"  درحالت  شده"  دريافت   RF اطالعات  "مجموعه   ET193 وضعيت  اگر  و  دارد  وجود  همچنان  ايراد  اگر 

نماييد.
اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

 ET068

درب هاى عقب يا صندوق

دستورالعمل ها
 ."N5" و "N4" ،"N3"هاى UCH جهت

بررسى كنيد كه هيچ نوع خطايى موجود نباشد.
درب هاى عقب را يكى پس از ديگرى، سپس درب صندوق را باز كنيد.

بررسى كنيد وقتى كه درب هاى عقب و يا درب صندوق باز هستند، وضعيت ET068 در حالت "باز"  باشد و هنگامى كه درب هاى عقب و يادرب 
صندوق بسته هستند، وضعيت ET068 در حالت "بسته" باشد.

بررسىاتصاالت سيم كشى درب هاى عقب و صندوق. 
پيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير را بررسى كنيد:

UCH ،EH1 اتصال الكتريكى B30 سوئيچ الدرى درب عقب چپ     پايه 1    پايه          
UCH ،EH1 اتصال الكتريكى B30 سوئيچ الدرى درب عقب راست   پايه 1    پايه          

          سوئيچ الدرى درب عقب چپ     پايه 2    بدنه
          سوئيچ الدرى درب عقب راست   پايه 2    بدنه
                    سوئيچ الدرى صندوق    پايه 1    بدنه

UCH ،EH1 اتصال الكتريكى B30 سوئيچ الدرى صندوق    پايه 2    پايه                    
در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد (به نقشه الكتريكى خودرو مراجعه كنيد).

پيوستگى بين دو پايه سوئيچ الدرى درب ها و درب صندوق را بررسى كنيد.
دستگيره را براى بازكردن قفل بكشيد و عدم وجود پيوستگى بين دو پايه را بررسى كنيد.

بررسى كنيد كه قفل به خوبى در محل خود قرار مى گيرد.
در صورت ايراد، قفل را تعويض كنيد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

 ET192

درب هاى جلو

بررسى كنيد كه هيچ نوع خطايى موجود نباشد.دستورالعمل  ها
درب هاى جلو را يكى  پس از ديگرى باز كنيد.

در  جلو،  بسته  درب هاى  از  يك  هر  براى  يا  باشد،  "باز"  حالت  در   ET192 وضعيت  جلو،  باز  هاى  درب  از  هريك  براى  كه  كنيد  بررسى 
حالت"بسته"باشد. 

اتصاالت سيم  كشى درب هاى جلو را بررسى كنيد. 
پيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير را بررسى كنيد:

UCH ،EH1 اتصال الكتريكى B40 سوئيچ الدرى درب جلو چپ        پايه 1    پايه         
UCH ،EH1 اتصال الكتريكى B40 سوئيچ الدرى درب جلو راست      پايه 1    پايه         

         سوئيچ الدرى درب جلو چپ        پايه 2    بدنه
         سوئيچ الدرى درب جلو راست      پايه 2    بدنه

در صورت لزوم آنها  را تعمير كنيد (به نقشه الكتريكى مربوط به خودرو مراجعه كنيد).
پيوستگى بين دو پايه سوئيچ الدرى درب ها را بررسى كنيد.

دستگيره را براى بازكردن قفل بكشيد و عدم وجود پيوستگى بين دو پايه را بررسى كنيد.
بررسى كنيد كه قفل به خوبى در محل خود قرار مى گيرد.

در صورت ايراد، قفل را تعويض كنيد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

ET193
مجموعه اطالعات RF دريافت شده

دستورالعمل ها
 ."N5" و "N4" ،"N3" هاى UCH جهت

بررسى كنيد كه هيچ نوع خطايى موجود نباشد.
وضعيت در حالت "بله" هنگام فشار دادن روى كنترل از راه دور، اعالم شده است.

اگر وضعيت اعالم شده "خير" باشد اتصال بعد از سوئيچ را قطع كرده و دوباره آنرا در حالت + سوئيچ 
باز قرار دهيد، و مجدداً با كليد ديگر خودرو امتحان كنيد.

ET193: وضعيت در حالت "خير" هنگام فشار دادن روى دستگاه كنترل از راه دور مى ماند

روى دكمه كنترل از راه دور يك خودروى ديگر از همين نوع يا كليد خام ديگر فشار دهيد: بررسى كنيد كه وضعيت با فشار روى كليد كنترل 
به حالت "بله" تبديل شده باشد.

اگر وضعيت در حالت "بله" بود، كنترل از راه دور معيوب خودرو را تعويض كنيد.
اگروضعيت در حالت "خير" بود، با بخش پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلي محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

ET213

حركت زمان بندى شده برف پاک  كن جلو

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاى موجود يا ذخيره شده نبايد وجود داشته باشد.

سوئيچ را باز كنيد.
دسته برف پاک كن را در وضعيت متناوب قرار دهيد.

وضعيت بايد در حالت "فعال" باشد.

 ET213
"غير فعال"

فيوز برف پاک  كن جلو  F01  (20A) را بررسى كنيد. 
در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكى سوئيچ برف پاک  كن جلو را بررسى كنيد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.
از عملكرد كنترل برف پاک كن مطمئن شويد. 

پيوستگى بين پايه A1 و پايه A7 كنترل برف پاک  كن را در وضعيت متناوب بررسى كنيد.
پيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير را بررسى كنيد:

A1 دسته برف پاک كن پايه    B24 پايه UCH  EH1 اتصال الكتريكى     
B4 در حالت + سوئيچ باز    دسته برف پاک كن پايه                          

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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واحد اتصاالت داخلي محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.

 ET257

اطالعات چراغ هاى كوچك

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاى موجود يا ذخيره شده نبايد وجود داشته باشد.

كليد كنترل چراغ هاى كوچك را فعال كنيد.
وضعيت بايد در حالت "فعال" و چراغ هاى  كوچك روشن باشند.

 ET257
"غيرفعال"

فيوزهاى F18 و F19 جعبه فيوز محفظه سرنشين را بررسى كنيد. 
در صورت لزوم آنرا تعويض نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكى EH1  40 پايه اى UCH را بررسى كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعويض كنيد.

وجود جريان V 12  +  را در پايه B2 اتصال الكتريكى سياه دسته چراغ روشنايى بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد

از عملكرد كليد كنترل چراغ كوچك اطمينان حاصل نماييد.
پيوستگى بين پايه B1 و پايه B2 كليد كنترل چراغ كوچك روشن را بررسى كنيد.

دسته چراغ روشنايى، اتصال الكتريكى سياه پايه B1    پايه E19 جعبه فيوزها 
                                                                                  محفظه سرنشين

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، دسته كليد كنترل چراغ  روشنايى را تعويض كنيد.
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-30

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.

 ET291

اطالعات چراغ هاى خطر (فالشرها)

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاى موجود يا ذخيره شده نبايد وجود داشته باشد.

دكمه فالشر را فعال كنيد. 
وضعيت بايد در حالت "فعال" باشد.

 ET291
"غيرفعال"

فيوز تغذيه F18 چراغ هاى چشمك  زن/UCH را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكى دكمه فالشر را بررسى كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.
از عملكرد كليد فالشر اطمينان حاصل نماييد.

پيوستگى بينپايه 8 و 6 كليد فالشر را در حالت فشار داده شده، بررسى كنيد.
پيوستگى بينپايه 5 و 2 كليد فالشر را در حالت فشار داده شده بررسى كنيد.

در صورت لزوم كليد فالشر را تعويض كنيد.
از پيوستگى اتصال زير مطمئن شويد:

          اتصال الكتريكى فالشر پايه 2    پايه A8 اتصاالت الكتريكى سفيد 
                                                                 P1  40 پايه اى

در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.
از پيوستگى اتصال زير مطمئن شويد:

اتصال الكتريكى فالشر پايه 5 و 6    بدنه
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسى كنيد:
                       چراغ هاى فالشر پايه 8    پايه B33 اتصال الكتريكى سياه 

                                                                     EH1  40 پايه اى
در صورت لزوم آنرا را تعمير كنيد.
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87B شماره برنامه: 522
09 : Vdiag شماره

87B-31

واحد اتصاالت داخلي محفظه سرنشين
عيب يابى - بررسى وضعيت ها

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.

ET310
ET309

اطالعات مربوط به راهنماى چپ
اطالعات مربوط به راهنماى راست

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاى موجود يا ذخيره شده نبايد وجود داشته باشد.

سوئيچ را باز كنيد.
كليد كنترل چراغ هاى راهنماى راست يا چپ را فعال كنيد.

وضعيت بايد در حالت "فعال" باشد.

 ET310
يا 

 ET309
"غيرفعال" 

فيوز تغذيه F18 چراغ هاى راهنما/UCH را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آن  را تعويض كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكى دسته چراغ هاى راهنما را بررسى كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكى را تعمير كنيد.

از عملكرد دسته چراغ راهنما مطمئن شويد.
پيوستگى بين پايه A5 و A6 دسته را در وضعيت راهنماى چپ بررسى كنيد.

پيوستگى بين پايه A7 و A6 دسته را در وضعيت راهنماى راست بررسى كنيد.
دسته راهنما را در صورت لزوم تعويض نماييد.

از پيوستگى اتصال زير اطمينان حاصل نماييد:
           دسته چراغ راهنما پايه A6    بدنه

در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.
اتصال الكتريكى EH1 ، 40 پايه اى UCH و راهنماى راست را جدا كنيد.

ازپيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير مطمئن شويد:
           دسته چراغ راهنما پايه A5    پايه B28 اتصال الكتريكى 

UCH 40 پايه اى   EH1                                                              
           دسته چراغ راهنما پايه A7    پايه B26 اتصال الكتريكى 

UCH 40 پايه اى  EH1                                                              
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
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87B شماره برنامه: 522
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87B-32

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - نظر مشترى

به بخش نظر مشترى تنها پس از بررسى كامل با كمك ابزار عيب يابى رجوع كنيد.دستورالعمل ها

ALP 1 ارتباط با واحد كنترل الكترونيكى برقرار نيست

روشنايى
ALP 2 چراغ هاى راهنما عمل نمى كنند

ALP 3 چراغ هاى كوچك عمل نمى كنند

برف پاک  كن، گرم كن
ALP 4 دور آرام برف پاک  كن جلو عمل نمى كند

ALP 5 دور تند برف پاک  كن جلو عمل نمى كند

ALP 6 گرم كن شيشه عقب عمل نمى كند
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87B شماره برنامه: 522
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87B-33

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 1ارتباط با واحد كنترل الكترونيكى برقرار نيست

موردى اعالم نشده.دستورالعمل ها

دستگاه عيب يابى را روى يك خودروى ديگركه در وضعيت خوب عملكردى است، امتحان كنيد.
موارد زير را بررسى كنيد:

–   اتصال بين ابزار عيب يابى و سوكت عيب يابى (وضعيت صحيح كابل)،
–   فيوزهاى موتور و محفظه سرنشين.

از وجود يك جريان V 12  +  درحالت سوئيچ بسته روى پايه 16، و يك جريان V  12 +  در حالت سوئيچ باز روى پايه 1 و يك اتصال 
بدنه روى پايه هاى 4 و 5 سوكت عيب يابى مطمئن شويد.

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
اتصال واحد كنترل الكترونيكى را بررسى كنيد.

جعبه ترمينال را وصل كنيد و عايق كارى، پيوستگى و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسى كنيد:
UCH اتصال الكتريكى P1  15 پايه اى پايه A3                    جعبه فيوزها

UCH اتصال الكتريكى P1  15 پايه اى پايه A5                    تغذيه در حالت سوئيچ باز
UCH اتصال الكتريكى P1  15 پايه اى پايه A1                    بدنه

(K مسير) پايه 7 سوكت عيب يابى               B34 پايه EH1 اتصال الكتريكى 40 پايه اى UCH
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عملكرد سيستم را بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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87B شماره برنامه: 522
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87B-34

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 2چراغ هاى راهنما عمل نمى كنند

به بخش نظر مشترى تنها پس از بررسى كامل با كمك ابزار عيب يابى رجوع كنيد. المپ ها را دستورالعمل ها
بررسى كنيد.

وضعيت فيوز 10A را بررسى كنيد و در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.
روى كليد فالشر فشار دهيد و وضعيت ET291 "اطالعات فالشرها" را بررسى كنيد كه "فعال" باشد، در غير اين  صورت به بررسى اين 

وضعيت رجوع كنيد.
راهنماى راست يا چپ را فعال كنيد و بررسى كنيد  كه وضعيت اطالعات راهنماى راست و اطالعات راهنماى چپ ET309 و ET310 "فعال" 

شده باشند در غير اين  صورت به بررسى اين وضعيت رجوع كنيد.
وضعيت اتصال الكتريكى P1  15 پايه  اى UCH را بررسى كنيد.

در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.
ازپيوستگى اتصاالت زيرمطمئن شود:

UCH اتصال الكتريكى P1 پايه A9      راهنماى چپ
UCH اتصال الكتريكى P1 پايه A8      راهنماى راست

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عملكرد سيستم را بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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87B-35

واحد اتصاالت داخلي محفظه سرنشين
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 3چراغ هاى كوچك عمل نمى كنند

به بخش نظر مشترى تنها پس از بررسى كامل با كمك ابزار عيب يابى رجوع كنيد. المپ ها را دستورالعمل ها
بررسى كنيد.

چراغ هاى كوچك را فعال كنيد وبررسى كنيد كه وضعيت ET257 "اطالعات چراغ هاى كوچك" در حالت "فعال" باشد، در غير اين  صورت 
به بررسى و تعمير اين وضعيت رجوع كنيد.

فيوز تغذيه چراغ هاى كوچك F18  (10A) را بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.

از پيوستگى اتصال زير اطمينان حاصل نماييد:
فيوز چراغ هاى راهنماى كوچك (10A)      چراغ هاى كوچك جلو و عقب

در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

عملكرد سيستم را بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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87B-36

واحداتصاالت داخلي محفظه سرنشين
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 4دور آرام برف پاک كن جلو عمل نمى كند

به بخش نظر مشترى تنها پس از بررسى كامل با كمك ابزار عيب يابى رجوع كنيد.دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاى موجود يا ذخيره شده نبايد وجود داشته باشد.

فيوز برف پاک  كن جلو F01  (20A) را بررسى كنيد.
در صورت لزوم فيوز را تعويض كنيد.

تغذيه در حالت سوئيچ باز دسته راهنما را در پايه B4 بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

از پيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير مطمئن شويد:
دسته كنترل پايه A2     پايه 5 موتور برف  پاک  كن جلو 
                        بدنه     پايه 1 موتور برف پاک  كن جلو

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
عملكرد موتور را بررسى كنيد.

مطمئن شويد كه مكانيزم يا موتور برف پاک  كن گير نكرده باشد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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87B-37

واحد اتصاالت داخلي محفظه سرنشين
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 5دور تند برف پاک  كن جلو عمل نمى كند

به بخش نظر مشترى تنها پس از بررسى كامل با كمك ابزار عيب يابى رجوع كنيد.دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاى موجود يا ذخيره شده نبايد وجود داشته باشد.

فيوز برف پاک  كن جلو F01  (20A) را بررسى كنيد.
در صورت لزوم فيوز را تعويض كنيد.

تغذيه در حالت سوئيچ باز دسته راهنما را در پايه B4 بررسى كنيد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

از پيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير مطمئن شويد:
دسته كنترل پايه A3     پايه 4 موتور برف  پاک  كن جلو
                          بدنه    پايه 1 موتور برف پاک كن جلو

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.
عملكرد موتور را بررسى كنيد.

مطمئن شويد كه مكانيزم يا موتور برف پاک  كن گير نكرده باشد.
در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.

بعد از تعميرات
عيب يابى سيستم را مجددأ انجام دهيد.

ساير ايرادهاى احتمالى را رفع كنيد.
خطاهاى ذخيره شده را پاک كنيد.
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87B-38

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابى - نمودار مرحله اى تشخيص ايراد

 ALP 6گرم كن شيشه عقب عمل نمى كند

به بخش نظر مشترى تنها پس از بررسى كامل با كمك ابزار عيب يابى رجوع كنيد.دستورالعمل ها

فيوز گرم كن شيشه عقب F18  (10A) را بررسى كنيد.
در صورت لزوم فيوز را تعويض كنيد.

از پيوستگى و عايق بودن اتصال زير مطمئن شويد:
جعبه فيوز، فيوز شيشه گرم كن عقب (10A)      مدار كليد گرم كن عقب

در صورت لزوم آنرا تعمير كنيد.
ازپيوستگى و عايق بودن اتصاالت زير مطمئن شويد: 

مدار كليد گرم كن شيشه عقب     گرم كن شيشه عقب
                                 بدنه    گرم كن شيشه عقب

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عملكرد سيستم را بررسى كنيد.بعد از تعميرات
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"روش ها و دستورالعمل هاى تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فنى خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

در صورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممكن است دستورالعمل هاى اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند".

تمام حقوق تأليف و نسخه برداری از اين اطالعيه فنى متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه اين مستند فنى، حتى جزئى، و نيز استفاده از سيستم شماره گذارى قطعات يدكى بدون اجازه 

قبلى و كتبى از رنو اكيداً ممنوع مى باشد.

 © Renault s.a.s.  2006

ويرايش فارسى دسامبر 2005

X90

85Aبرف پاک كن- شيشه شور

86Aراديو

87B  واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو

87Dشيشه باالبرهاى برقي سان روف

88Aسيم كشي

88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى

88D موقعيت راننده
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فهرست مطالب

صفحه

80Aباتری
باترى: توصيه هايي برای 

80A-1 تعميرات

80A-2 باتری: باز كردن - نصب مجدد

80A-5 باترى: بررسى

80Bچراغ های جلو
المپ هالوژن: 

 80B-1باز كردن نصب مجدد
چراغ هاى جلو از نوع هالوژن:

 80B-3بازكردن - نصب مجدد
چراغ هاى جلو از نوع هالوژن:

 80B-5تنظيم
چراغ مه شكن جلو:

 80B-6بازكردن - نصب مجدد
كليد تنظيم

ارتفاع نور چراغ هاى جلو خودرو: 
باز كردن - نصب مجدد

80B-7 

موتور تنظيم ارتفاع نور 
چراغ های جلو خودرو:
باز كردن- نصب مجدد

80B-9 

چراغ راهنمای جانبى: 
 80B-11باز كردن - نصب مجدد

81Aچراغ هاى عقب
چراغ ترمز سوم:

 81A-1بازكردن - نصب مجدد
المپ چراغ ترمز سوم:

 81A-2باز كردن - نصب مجدد

صفحه

81Aچراغ هاى عقب
چراغ عقب روی گلگير: 
81A-3 باز كردن - نصب مجدد

المپ چراغ عقب:
81A-4 بازكردن - نصب مجدد

چراغ پالک:
81A-5 باز كردن - نصب مجدد

81Bروشنايي فضاى داخلى خودرو
روشنايى داخلى: اجزاء و

81B-1 محل قرارگيرى

81B-3 عملكرد

81B-4 چراغ سقف: اطالعات كلي

81B-5 چراغ سقف: باز كردن - نصب مجدد

كليد الى درب:
81B-8 بازكردن - نصب مجدد

كليد چراغ صندوق عقب:
 81B-10بازكردن - نصب مجدد

چراغ جعبه داشبورد:
 81B-11بازكردن - نصب مجدد

81Cفيوزها
فيوزها: مشخصات و جانمايى

81C-1 اجزاء

فيوز قطع مصرف كننده های برقي:
81C-3 شناسايي

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو
81C-5 شناسايي

تندر 90 - فصل 8
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فهرست مطالب

صفحه

81Cفيوزها
جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور:

81C-6 شناسايي

82Aسيستم ضد سرقت
سيستم ضد سرقت:

82A-1 اجزاء و محل قرارگيرى

82A-3 سيستم ضد سرقت:

82A-4 عملكرد

باتری ريموت قفل مركزى درب ها:
82A-5 بازكردن - نصب مجدد

سوئيچ استارت:
 82A-6بازكردن - نصب مجدد

حلقه ترانسپاندر:
 82A-9باز كردن - نصب مجدد

82Bبوق
بوق: 

82B-1 باز كردن - نصب مجدد

83Aصفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها:

83A-1 اطالعات كلى

83A-4 صفحه نشانگرها: شرح

صفحه نشانگرها: 
83A-9 باز كردن - نصب مجدد

صفحه نشانگرها: 
83A-11 چراغ هاى هشدار و پيغام ها

صفحه

83Aصفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: حالت هاى

 83A-13غيرعادی
درجه اندازه گيرى مخزن سوخت: 

 83A-14اصول عملكرد
درجه اندازه گيری مخزن سوخت: 

 83A-16اتصاالت

84Aفرمان هاى نورى و صوتى
كليد چرخان:

 84A-1بازكردن - نصب مجدد
مجموعه كنترل های فرمان: 

 84A-2باز كردن - نصب مجدد
مجموعه كنترل های فرمان:

 84A-4عملكرد
دسته برف پاک كن:

 84A-5بازكردن - نصب مجدد
دسته چراغ هاى راهنما: 
 84A-6باز كردن - نصب مجدد

دكمه فالشر
 84A-7باز كردن - نصب مجدد

دكمه قفل مركزى درب ها: 
 84A-8باز كردن - نصب مجدد

كليد كنترل آيينه جانبى:
 84A-9بازكردن - نصب مجدد

كليد گرم كن شيشه عقب: 
 84A-10باز كردن - نصب مجدد

گرمكن شيشه عقب:
 84A-11تعميرات

كليد گرم كن صندلي: 
84A-13 باز كردن - نصب مجدد

گرم كن صندلي:
84A-14 عملكرد

فهرست مطالب
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صفحه

85Aبرف پاک كن - شيشه شور
برف پاک كن و شيشه شور: 

85A-1 اجزاء و محل قرارگيرى

تيغه برف پاک كن جلو: 
85A-3 باز كردن - نصب مجدد

پايه های تيغه برف پاک كن جلو: 
85A-4 باز كردن - نصب مجدد

موتور برف پاک كن جلو:
85A-5 بازكردن - نصب مجدد

مكانيزم برف پاک جلو: 
85A-7 باز كردن - نصب مجدد

تيغه برف پاک كن عقب: 
85A-9 باز كردن - نصب مجدد

موتور برف پاک كن شيشه عقب: 
85A-10  باز كردن - نصب مجدد

پمپ شيشه شور:
85A-11 بازكردن - نصب مجدد

نازل شيشه شور جلو:
85A-12 بازكردن - نصب مجدد

نازل شيشه شور عقب:
85A-13 بازكردن - نصب مجدد

مخزن شيشه شور: 
85A-14 باز كردن - نصب مجدد

86Aراديو
راديو: فهرست و محل قرارگيرى

86A-1 اجزاء

86A-3  سيستم صوتى: اطالعات كلي

"سطح پايه":
86A-4 اطالعات كلى

"سطح پايه": 
86A-6 كد محافظ

86A-7 سيستم صوتى: باز كردن - نصب مجدد

"سطح پايه":
86A-8 پيكربندى

"سطح پايه":
86A-9 عيب يابي خودكار

صفحه

86Aراديو
"سطح پايه":

وارد كردن كد
محافظتى

 86A-10

بلندگو هاى جلو:
86A-11  بازكردن - نصب مجدد

بلندگوهاى عقب:
86A-12 بازكردن - نصب مجدد

آنتن راديو: 
86A-14 باز كردن - نصب مجدد

87B سرنشين خودرو  واحد كنترل الكترونيكى محفظه
:UCH

87B-1 اطالعات كلى

:UCH
87B-3 بازكردن - نصب مجدد

87Dشيشه باالبرهاى برقي سان روف
شيشه باالبر برقي: اجزاء

87D-1 و محل قرارگيرى 

شيشه باالبر برقي:
87D-3 عملكرد

مكانيزم شيشه باالبر برقي درب جانبى 
87D-4 جلو: باز كردن - نصب مجدد

كليد كنترل شيشه باالبر جلو: 
 87D-6باز كردن - نصب مجدد

كليد كنترل شيشه باالبر عقب: 
 87D-7باز كردن - نصب مجدد

كليد قفل ايمنى كودک: 
 87D-8باز كردن - نصب مجدد

فهرست مطالب
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فهرست مطالب

صفحه

88Aسيم كشي
واحدكنترل الكترونيكي: 
88A-1اجزاء و محل قرارگيرى 

سوكت عيب يابي: 
88A-2اجزاء و محل قرارگيرى

محافظ سيم كشى درب جلو: 
88A-3باز كردن - نصب مجدد

محافظ سيم كشى درب عقب: 
88A-5باز كردن - نصب مجدد

88C كمربند پيش كشنده هاى  و  هوا  ايمنىكيسه 
كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  كيسه 

88C-1ايمنى: اجزاء و محل قرارگيرى 

كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  كيسه 
88C-3ايمنى: توصيه هايى برای تعميرات

88C-4اطالعات كلى

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا:
88C-5بازكردن - نصب مجدد

كليد غير فعال كردن:
88C-7عملكرد

كليد غير فعال كردن:
88C-8بازكردن - نصب مجدد

كيسه هواى راننده:
88C-10بازكردن - نصب مجدد

كيسه هواى سرنشين جلو:
88C-12بازكردن - نصب مجدد

كيسه هواى جانبى جلو:
88C-14بازكردن - نصب مجدد

كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند 
88C-16ايمنى: تخريب

حسگر ضربه جانبى:
88C-18بازكردن - نصب مجدد

88D سيم كشي
فندک: 

88D-1باز كردن - نصب مجدد

فهرست مطالب
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باتری
80Aباترى: توصيه هايي برای تعميرات

80A-1

I - ايمنى
1 - خطرات ناشى از "اسيد" درهنگام تعميرات

باعث  كه  است  سمي  و  خطرناک  بسيار  محلولي  سولفوريك  اسيد 
خوردگى اكثر فلزات مى گردد.

در هنگام كار بر روی باتری ها، رعايت نكات ايمني زير بسيار مهم 
است:

با استفاده از عينك ايمنى از چشم های خود محافظت كنيد،  -
از دستكش و لباس ضد اسيد استفاده كنيد.  -

تذكرات مهم
باتری حاوی محلول خطرناک اسيد سولفوريك مى باشد.  -

در صورت پاشيده شدن اسيد، قسمت های آلوده را با آب   -
فراوان بشوييد.

اگر اسيد با پوست شما تماس پيدا كرد به پزشك مراجعه   -
نماييد.

محكم  و  باترى  شارژ  هنگام  در  انفجار  خطر   -  2
نبستن قطب هاى آن.

تذكرات مهم
هنگام شارژ باترى، اكسيژن و هيدروژن توليد مى شود.تركيب 

اين دو گاز خطر انفجار در پى خواهد داشت.

توجه
عدم اتصال صحيح ممكن است موجب بروز ايراد در استارت يا 
باتری  انفجار  و  جرقه  ايجاد  باعث  نتيجه  در  شده،  باتری  شارژ 

گردد.
هيدروژن  و  اكسيژن  است،  شدن  شارژ  حال  در  باتری  هنگامي كه 
توليد مي كند. وقتي باتری كامًال شارژ شد حجم گاز توليد شده به 
حداكثر مي رسد و اين مقدار گاز بستگي به شدت جريان شارژ دارد.

يك جرقه بسيار كوچك و يا منبع حرارتي كافي است تا موجب انفجار 
خرد شدن  موجب  است  ممكن  كه  است  شديد  چنان  انفجار  گردد. 

باتری و پاشيده شدن اسيد در محيط اطراف شود.
افراد نزديك به خودرو در معرض خطر (تكه های پرتاب شده باتری، 
اسيد  ذرات  شدن  پاشيده  دارند.  قرار  اسيد)  شده  پاشيده  ذرات 

خطرناک است. همچنين اين ذرات به لباس نيز آسيب مي رساند.
در  سهل انگارى  اثر  در  باترى  انفجار  خطر  مورد  در  كه  هشدارهايى 

هنگام كار بر روى آن داده مى شود را بايد جدى گرفت.

تذكرات مهم
مصرف  تمام  بودن  خاموش  از  جرقه،  خطر  از  اجتناب  براى 

كننده هاى برقى مطمئن شويد.
در هنگام شارژ باتری در محيط سربسته، قبل از وصل يا جدا 

كردن اتصاالت باتری، شارژر را متوقف كنيد.
از قرار دادن اشيای فلزی روی باتری خودداری كنيد. اين كار 

باعث ايجاد اتصال كوتاه بين قطب های باتری مي شود.
از نزديك كردن آتش، هويه، مشعل جوشكارى، سيگار يا كبريت 

روشن به باتری جداً خودداری كنيد.

II - تميزى
فنى اطالعيه  (به  شويد  مطمئن  باترى  قطب هاى  بودن  تميز  از 

9860A ، بررسى منظم باترى ها قبل از تحويل خودروهاى نو،   
80A، باترى، باترى: بررسى رجوع كنيد).

III - توصيه هاى كارى

توجه
اين خودروها مجهز به باتری با مصرف آب (الكتروليت) پايين 

است. تنظيم ارتفاع سطح الكتروليت ممنوع است.

توجه
قبل از جدا كردن اتصاالت باتری:

-   سوئيچ را ببنديد،
-   كليه مصرف كننده های برقي را خاموش كنيد،
-    صبر كنيد تا مجموعه فن موتور متوقف شود.

پس از نصب مجدد اتصاالت باترى يا پس از هر قطعى اتصال باترى، 
ممكن است انجام بعضى عمليات، بدون استفاده از ابزار عيب يابى، 

ضرورى باشد:
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى خودرو،  -

تنظيم ساعت.  -
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باتری
80Aباتری: باز كردن - نصب مجدد

80A-2

m گشتاور محكم كردن
N.m  6,5 اتصاالت باتری

قطر به  نگهدارنده  پايه  مهره 
مثبت  اتصال  روى   8 mm

باترى

 10  N.m

N.m  12 پيچ نصب بست باتری

روى  نگهدارنده  پايه  مهره 
اتصال منفى باترى

 11  N.m

 

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات، به دستورالعمل هاى ايمنى 
و تميزكارى و نيز توصيه هاى كارى رجوع كنيد (به بخش 

باترى: ايمنى رجوع كنيد) 

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 

توجه
قبل از جدا كردن اتصاالت باتری:

سوئيچ را ببنديد،  -
كليه مصرف كننده های برقي را خاموش كنيد،  -

صبر كنيد تا مجموعه فن موتور متوقف شود.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
1 - جدا كردن اتصاالت

24729

مهره پايه نگهدارنده روى اتصال منفى (1) را باز كنيد.  
اتصال كابل اتصال منفى را جدا كنيد.  

2 - باز كردن
درپوش (2) قطب مثبت را باز كنيد.  
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باتری
80Aباتری: باز كردن - نصب مجدد

80A-3

24730

 

تذكر:
را  كابل  موقعيت  مثبت،  قطب  كابل  اتصال  قطع  از  قبل 

عالمت گذارى كنيد.
مهره پايه نگهدارنده (3) روى اتصال مثبت را باز كنيد.  

اتصال قطب مثبت را جدا كنيد.  

24730

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ نصب بست باتری،  -
بست نگهدارنده (4)،  -

باتری.  -

3 - تعويض

112958

بررسي كنيد كه باتری نياز به تعويض دارد يا خير (به اطالعيه   
فنى  6014A ، راه اندازی شارژ، 16A، بررسي مدار شارژ 

رجوع كنيد).

تذكر:
محل اتصاالت باتری را عالمت گذاری كنيد.

اتصاالت باترى (5) را باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

وضعيت باترى را بررسى كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى:   
بررسى، صفحه 80A-5، رجوع كنيد).

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
1 - تعويض

اتصاالت باترى را شل كنيد.  
اتصاالت را روی قطب های باتری قرار دهيد تا از قطب ها عبور   

كند.
اتصاالت باترى را با گشتاور (N.m  6,5) محكم كنيد.  

2 - نصب كردن
باترى را در جاى خود قرار دهيد.  

قطعات زير را نصب كنيد:  
بست نگهدارنده باتری،  -
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باتری
80Aباتری: باز كردن - نصب مجدد

80A-4

پيچ نصب بست باتری.  -
اتصال قطب مثبت را وصل كنيد.  

  8 mm پايه مهره نگهدارنده به قطر ،(10 N.m) با گشتاور  
را روى اتصال مثبت باترى محكم كنيد.

درپوش قطب مثبت را نصب كنيد.  
پيچ هاى نصب بست باترى را با گشتاور (N.m  12) محكم   

كنيد.
 

تذكرات مهم
باتری  نگهدارنده  بست  پيچ  حد  از  بيش  كردن  محكم 
دهد  شكل  تغيير  باتری  بدنه  است  ممكن  است،  خطرناک 

يا بشكند.
باعث  باتری  نگهدارنده  بست  پيچ  نكردن  محكم  درست 
اصطكاک  اثر  در  باتری  بدنه  است  ممكن  شده،  لقي  ايجاد 
ناشي از لقي فرسوده شده يا در اثر ضربه بشكند و موجب 

بيرون ريختن اسيد شود.

3 - وصل كردن اتصاالت
 

توجه
در صورت جدا كردن كابل های اتصال قطب منفي، برای 
جلوگيری از شل شدن بي موقع مهره های نگهدارنده، برای 
هر سر سيم حداكثر دو اتصال در نظر گرفته و هنگام نصب 
آنها را در زمان نصب روی سر سيم های مختلف به خوبي 

تقسيم كنيد.
اتصال كابل را روى قطب منفى وصل كنيد.  

قطب  روى  را  نگهدارنده  پايه  مهره   ،( 11 N.m) گشتاور  با   
منفى باترى محكم كنيد.

 

توجه
عدم اتصال صحيح ممكن است موجب بروز ايراد در استارت 
انفجار  و  جرقه  ايجاد  باعث  نتيجه  در  شده،  باتری  شارژ  يا 

باتری گردد. (به بخش باترى: ايمنى رجوع كنيد).

III - مرحله نهايي
اتصال  قطعى  هر  از  پس  يا  باترى  اتصاالت  مجدد  نصب  از  پس   
باترى، ممكن است  انجام بعضى عمليات، بدون  استفاده از ابزار 

عيب يابى، ضرورى باشد: 
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى خودرو،  -

تنظيم ساعت.  -

توجه
 « TB » در برخى از خودروها مى بايست فقط از باتری نوع
(ارتفاع كوتاه) استفاده كرد. بنابراين توصيه مى گردد هنگام 
تعويض باتری به نوع باتری كه نصب مي كنيد توجه داشته 
باشيد زيرا ممكن است موجب تغيير شكل درب موتور در 

هنگام بستن شود.

توجه
(الكتروليت)  آب  مصرف  با  باتری  به  مجهز  خودروها  اين 

پايين است. تنظيم ارتفاع سطح الكتروليت ممنوع است.
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باتری
80Aباترى: بررسى

80A-5

ابزار مخصوص مورد نياز
 Ele. 1593 .باتری تست  دستگاه 

.Midtronics R 330

m گشتاور محكم كردن
N.m  12 بست نگهدارنده باتری

N.m  6,5 مهره های اتصاالت باتری

روی  نگهدارنده  پايه  مهره 
∅ 8 mm اتصال منفي

 11  N.m

اتصال  روی  نگهدارنده  مهره 
∅ 6 mm منفي

 6  N.m

N.m  10 مهره نگهدارنده فيوز محافظ

I - بررسي باتری
1 -بررسي وضعيت ظاهرى باتری نصب شده

بررسى نمائيد باترى به نحو صحيح نصب شده يا خير (گشتاور   
نصب بست نگهدارنده باترى (N.m 12 ) است).

تذكرات مهم
باتری  نگهدارنده  بست  پيچ  حد  از  بيش  كردن  محكم 
دهد  شكل  تغيير  باتری  بدنه  است  ممكن  است،  خطرناک 

يا بشكند.
باعث  باتری  نگهدارنده  بست  پيچ  نكردن  محكم  درست 
اصطكاک  اثر  در  باتری  بدنه  است  ممكن  شده،  لقي  ايجاد 
ناشي از لقي فرسوده شده يا در اثر ضربه بشكند و موجب 

بيرون ريختن اسيد شود.

2 - بررسي تميز بودن باتری
مطمئن شويد كه قطب باترى سولفاته نشده باشد.  

قطب های باتری را تميز كنيد.  
در صورت لزوم قطب های باتری را گريس كارى كنيد.  

گشتاورهای محكم كردن مهره های زير را بررسى كنيد:  
،( 6,5 N.m) مهره هاى اتصاالت باترى  -

، (11  N.m)   Ø 8 mm مهره روی اتصال قطب منفي  -
  Ø 6 mm منفي  اتصال  روی  نگهدارنده  مهره   -

،( 6 N.m)

.( 10 N.m) مهره نگهدارنده فيوز محافظ  -

توجه
در صورت جدا كردن كابل های اتصال منفي، برای جلوگيری از 
شل شدن بي موقع مهره های پايه نگهدارنده، برای هر سر سيم 
حداكثر دو اتصال در نظر گرفته و هنگام نصب آنها را در زمان 

نصب روی سر سيم های مختلف به خوبي تقسيم كنيد.

توجه
عدم اتصال صحيح ممكن است موجب بروز ايراد در استارت 
وانفجار  جرقه  ايجاد  باعث  نتيجه  در  شده،  باتری  شارژ  يا 

باتری گردد.

توجه
(الكتروليت)  آب  مصرف  با  باتری  به  مجهز  خودروها  اين 

پايين است. تنظيم ارتفاع سطح الكتروليت ممنوع است.

II - شارژ باتری
انجام   (Ele. 1593) ابزار  كمك  به  را  باترى  وضعيت  بررسى   

دهيد.

1 - يادآوری تأييد شارژ
از  برای جلوگيری از گرمای ناشي از شدت جريان شارژ، حتماً   

شارژر با ولتاژ ثابت استفاده كنيد.

2 -آزمايش
قرار  حداكثر  روی  را  شارژ  جريان  شدت  تنظيم  پتانسيومتر   

دهيد.
ولتاژ نمايش داده شده روی شارژر يا قطب های باتری را افزايش   

دهيد.

توجه
درصورتي كه ولتاژ نمايش داده شده بيشتر از V 15 باشد، 
نشان دهنده اين است كه ولتاژ شارژر ثابت نيست (استفاده 

از اين شارژر برای باتری خطرناک است).
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باتری
80Aباترى: بررسى

80A-6

اگر ولتاژ شارژر ثابت نيست، حتماً شارژ را متوقف كنيد.  

III - روش بررسي
به اطالعيه فنى 9860A، بخش 80A، باتری، باتری: بررسي   

رجوع كنيد.
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چراغ های جلو
80Bالمپ هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-1

عمليات باز كردن - نصب مجدد المپ ها بدون باز كردن چراغ جلو 
انجام مي شود.

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

1 - المپ هاى چراغ راهنما

107876

قطعات زير را باز كنيد:  
نگهدارنده المپ (1)،  -

المپ.  -

تذكر:
شده  تائيد   PY21W المپ  يك  از  المپ،  تعويض  برای 

استفاده كنيد.

2 - المپ های چراغ هاى كوچك

107876

قطعات زير را باز كنيد:  
نگهدارنده المپ (2)،  -

المپ.  -

تذكر:
برای تعويض المپ، از يك المپ W5W تائيد شده استفاده 

كنيد.

3 - المپ چراغ هاى نور پايين و نور باال
درپوش محافظ را باز كنيد.  

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

107876

روكش عايق (3) را باز كنيد.  
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چراغ های جلو
80Bالمپ هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-2

107875

گيره نگهدارنده (4) المپ را آزاد كنيد.  
المپ را باز كنيد.  

توجه
مستقيماً به حباب المپ های هالوژن دست نزنيد.

تذكر:
استفاده  شده  تائيد   H4 المپ  ازيك  المپ،  تعويض  برای 

كنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

1 - المپ هاى چراغ راهنما
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

المپ،  -
نگهدارنده المپ.  -

2 - المپ های چراغ هاى كوچك
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

المپ،  -
نگهدارنده المپ.  -

3 - المپ چراغ هاى نور پايين و نور باال
المپ را ببنديد.  

گيره نگهدارنده المپ را وصل كنيد.  
روكش عايق را نصب كنيد.  

تذكر:
مطمئن شويد كه روكش های عايق در جای خود قرار گرفته 

باشند.
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  
روكش محافظ را نصب كنيد.  

جلو،  های  چراغ   ،80B بخش  (به  كنيد  تنظيم  را  ها  چراغ   
چراغ هاى هالوژن: تنظيم، رجوع كنيد).
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ جلو از نوع هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-3

m گشتاور محكم كردن
 N.m  4 پيچ  نصب چراغ هالوژن

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

سپر جلو را باز كنيد (به MR 389، بخش 55A، بدنه خودرو،   
محافظ هاى بيروني، سپر جلو: باز كردن-نصب مجدد رجوع 

كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:  

روكش محافظ المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -
اتصال الكتريكى المپ،  -

روكش عايق المپ.  -
 ،80B بخش  (به  جلو  چراغ هاى  نور  ارتفاع  تنظيم  كليد   -
نور  ارتفاع  تنطيم  موتور  خودرو،  جلو  چراغ هاى 
 80B-9 چراغ هاى جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد)،
نگهدارنده المپ چراغ راهنما،  -

نگهدارنده المپ چراغ هاى كوچك.  -

108626

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ هاى نصب (1) چراغ هالوژن،  -

چراغ هاى هالوژن.  -
باز  را  جلو  چراغ  باالى  نور  و  پايين  نور  المپ   نگهدارنده  گيره   

كنيد.
المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو را باز كنيد.  

توجه
مستقيماً به حباب المپ های هالوژن  دست نزنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو را نصب كنيد.  
گيره نگهدارنده المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو را نصب   

كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

چراغ جلو،  -
پيچ های نصب چراغ هاى هالوژن.  -

 (4  N.m) گشتاور  با  را  هالوژن  هاى  چراغ  نصب  هاى  پيچ   
محكم كنيد.
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ جلو از نوع هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-4

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  
نگهدارنده المپ چراغ هاى كوچك،  -

نگهدارنده المپ چراغ راهنما،  -
 ،80B بخش  (به  جلو  چراغ هاى  نور  ارتفاع  تنظيم  كليد   -
نور  ارتفاع  تنطيم  موتور  خودرو،  جلو  چراغ هاى 
 80B-9 چراغ هاى جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد)،
روكش عايق المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -

اتصال الكتريكى المپ،  -
روكش محافظ المپ.  -

II - مرحله پاياني
سپر جلو را نصب كنيد، (به MR 389، بخش 55A، محافظ هاى   

بيروني، سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
چراغ هاى جلو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاى جلو،   

چراغ هاى هالوژن: تنظيم، صفحه 80B-5 رجوع كنيد). 
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ هالوژن: تنظيم

80B-5

تجهيزات مورد نياز
دستگاه تنظيم نور چراغ

خودرو را در سطحى صاف و افقى قرار دهيد.  
فشار باد چرخ ها را بررسى كنيد.  

در صورت نياز الستيك ها را باد كنيد.  
مطمئن شويد كه صندوق عقب خودرو خالي باشد.  

توجه
ترمز دستي را نكشيد.

كنترل تنظيم نور را روی «0» قرار دهيد.  
چراغ هاى نور پائين را روشن كنيد.  

تنظيم
دستگاه تنظيم نور چراغ را جلو خودرو قرار دهيد و آن را با   

توجه به مقدار نشان داده شده (%1,0 ) تنظيم كنيد.

108638

پيچ (1) را برای تنظيم عمودی بچرخانيد.  

تذكر:
پيچ تنظيم عمودی روی تنظيم كننده نور چراغ مكانيكي 

قرار دارد.
با كمك دستگاه تنظيم نور چراغ، نور چراغ هاى جلو را تنظيم   

كنيد ( به راهنماى استفاده از دستگاه رجوع كنيد).

118884

پيچ (2) را برای تنظيم افقى بچرخانيد.  
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ مه شكن جلو: باز كردن - نصب مجدد

80B-6

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن
قطعه پائينى سپر جلو را باز كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108619

اتصال الكتريكى (1) چراغ مه شكن را جدا كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

دو پيچ نصب (2) چراغ مه شكن،  -
چراغ مه شكن.  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

برای تعويض المپ، ازيك المپ H11 تائيد شده استفاده كنيد.  

توجه
مستقيماً به حباب المپ های هالوژن دست نزنيد.

چراغ مه شكن را نصب كنيد.  
دو پيچ نصب چراغ مه شكن را ببنديد.  

اتصال الكتريكي چراغ مه شكن را وصل كنيد.  

108628

چراغ های مه شكن را به وسيله پيچ گوشتي تنظيم كنيد.  

II - مرحله پاياني
قطعه پايينى سپر جلو را نصب كنيد.  
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چراغ هاى جلو
80Bكليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو خودرو: باز كردن - نصب مجدد

80B-7

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

108639

روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ چپ را كنار بزنيد.  
انتهای روكش (2) را آزاد كنيد.  

كابل (3) موتور تنظيم چراغ چپ را باز كنيد.  
روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ راست را كنار بزنيد.  

انتهای روكش (2) را آزاد كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

كابل (3) موتور تنظيم چراغ راست،  -
روكش هاى عايق (1).  -

108637

محل عبور كابل ها را عالمت گذارى كنيد.  
را  نصب  وضعيت  كنيد.  باز  را  روكش ها"  و  "كابل ها  مجموعه   

به خاطر بسپاريد.

109243

كليد دستى تنظيم را جدا كنيد.  
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چراغ هاى جلو
80Bكليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو خودرو: باز كردن - نصب مجدد

80B-8

109244

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ های نصب (4)،   -

كليد تنظيم از پشت داشبورد.  -
كنيد.  باز  خودرو  داخل  از  را  روكش ها»  و  «كابل ها  مجموعه   

وضعيت نصب را به خاطر بسپاريد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:  
مجموعه "كليد ها و كابل ها و روكش ها" از داخل خودرو،  -

كليد تنظيم،  -
پيچ هاى نصب.  -

كليد دستى تنظيم را ببنديد.  
مجموعه "كابل ها و روكش ها" را نصب كنيد.  

روكش هاى عايق را نصب كنيد.  
انتهاى كابل را روى موتور تنظيم چراغ راست قرار دهيد.  

روكش را به طرف عقب كشيده و انتهاى روكش موتور تنظيم   
چراغ راست را نصب كنيد.

روكش عايق تنظيم موتور چراغ راست را در جاى خود بگذاريد.  
انتهاى كابل را روى تنظيم موتور چراغ راست ببنديد.  

روكش را به طرف عقب كشيده و انتهاى روكش تنظيم موتور   
چراغ چپ را نصب كنيد.

روكش عايق تنظيم موتور چراغ چپ را در جاى خود بگذاريد.  

II - مرحله پاياني
چراغ هاى جلو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاى جلو،   

چراغ هاى هالوژن: تنظيم صفحه 80B-5 رجوع كنيد)
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چراغ هاى جلو
80Bموتور تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو: باز كردن - نصب مجدد

80B-9

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعات زير را باز كنيد:  
درپوش محافظ المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -

اتصال الكتريكى المپ،  -
روكش عايق المپ.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107875

موتور تنظيم نور چراغ هاى جلو را با پيچاندن گيره آن به ميزان   
يك هشتم به طرف داخل خودرو (2) باز كنيد.

108639

روكش عايق را كنار بزنيد.  
قسمت  تا  كنيد  وارد  فشار    (3) چراغ  تنظيم  موتور  مفصل  به   

انتهايي كابل (4)  كمي آزاد شود.
انتهای روكش (5) را آزاد كنيد.  

كابل را جدا كنيد.  
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چراغ هاى جلو
80Bموتور تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو: باز كردن - نصب مجدد

80B-10

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

108640

كاسه چراغ (6) را به طرف خود بكشيد تا شكاف گيره نگهدارنده   
به انتهاى مفصل نزديك شود.

مفصل را در شكاف گيره نگهدارنده (7) وارد كنيد.  

تذكر:
آن  در  بايد  بلكه  گيرد  قرار  شكاف  در  بايد  تنها  نه  مفصل 

جا بيفتد.
موتور تنظيم نور چراغ را نصب كنيد.  

انتهاى (4) كابل را روى موتور تنظيم چراغ قرار دهيد.  
كابل را به طرف عقب كشيده و انتهاى روكش (5) را روى موتور   

تنظيم چراغ نصب كنيد.
روكش عايق را در جاى خود بگذاريد.  

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

روكش عايق المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -
اتصال الكتريكى المپ،  -
روكش محافظ المپ.  -

چراغ هاى جلو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاى جلو،   
چراغ هاى هالوژن: تنظيم صفحه 80B-5 رجوع كنيد).
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ راهنماى جانبى: باز كردن - نصب مجدد

80B-11

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

به كمك ابزار (Car. 1363) المپ چراغ راهنماى جانبى را آزاد   
كنيد.

118608

در  دور  چهارم  يك  پيچاندن  با  را   (1) المپ  الكتريكى  اتصال   
جهت خالف حركت ساعت باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال المپ را مجدداً نصب كنيد.  
چراغ راهنماى جانبى را ببنديد.  

II - مرحله پاياني
شلگير را در محل خود قرار دهيد.  

گيره های نصب شل گير را نصب كنيد.  
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد

81A-1

L90

m گشتاور محكم كردن
 N.m  2پيچ نصب چراغ سوم ترمز 

باز كردن
I - مرحله قبل از باز كردن

قاب طاقچه عقب را باز كنيد (به MR 389، بخش 74A، طاقچه   
نصب  كردن  باز  عقب:  طاقچه  پوشش  ملحقات،  و  عقب 

مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108006

دو پيچ نصب چراغ سوم ترمز را باز كنيد.  
اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

چراغ سوم ترمز را باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

چراغ سوم ترمز را ببنديد.  
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  

دو پيچ نصب چراغ سوم ترمز را ببنديد.  
پيچ هاى نصب چراغ سوم ترمز را با گشتاور (N.m  2) محكم   

كنيد.

II - مرحله پاياني
 ،74A بخش   ،MR 389 (به  كنيد  نصب  را  عقب  طاقچه  قاب   
كردن  باز  عقب:  طاقچه  پوشش  ملحقات،  و  عقب  طاقچه 

- نصب مجدد رجوع كنيد).
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد

81A-2

L90

باز كردن
I - مرحله قبل از باز كردن

 

تذكر:
از  كردن  (باز  نيست  ترمز  سوم  چراغ  بازكردن  به  نيازی 

طريق صندوق عقب).

119173

نگهدارنده المپ (1) را از طريق صندوق عقب با پيچاندن يك   
چهارم دور در جهت خالف حركت ساعت باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
چراغ سوم ترمز را در جهت خالف حركت ساعت باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

 

تذكر:
برای تعويض المپ، از يك المپ P21W تائيد شده استفاده 

كنيد.
چراغ سوم ترمز در جهت حركت ساعت ببنديد.  

II - مرحله پاياني
نگهدارنده المپ را در جهت حركت ساعت ببنديد.  
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ عقب روی گلگير: باز كردن - نصب مجدد

81A-3

L90

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

107844

مهره های نصب (1) چراغ عقب را باز كنيد.  

107843

چراغ عقب را باز كنيد.  
اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

107874

صفحه نگهدارنده را با فشار بر روى گيره های (2) آزاد كنيد.  
صفحه نگهدارنده المپ ها را در آوريد.  

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

مطمئن شويد كه قاب داخلى روى چراغ عقب قرار گرفته باشد.  
صفحه نگهدارنده المپ ها را نصب كنيد.  
صفحه نگهدارنده المپ ها را نصب كنيد.  

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  
قطعات زير را نصب كنيد:  

چراغ عقب،  -
مهره های نصب چراغ عقب.  -
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چراغ هاى عقب
81Aالمپ چراغ عقب: باز كردن- نصب مجدد

81A-4

L90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

چراغ عقب روی گلگير را باز كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى   
مجدد،  نصب   - كردن  باز  گلگير:  روی  عقب  چراغ  عقب، 

صفحه 81A-5 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107877

المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك (1) را باز كنيد.  

تذكر:
برای تعويض المپ چراغ ترمزو چراغ كوچك، ازيك المپ 

P21/5W تائيد شده استفاده كنيد.

المپ چراغ راهنما (2) را باز كنيد.  

تذكر:
 P21W المپ  ازيك  راهنما،  چراغ  المپ  تعويض  برای 

تائيد شده استفاده كنيد.

مجموعه 02
 

تذكر:
 PY21W المپ  ازيك  راهنما،  چراغ  المپ  تعويض  برای 

تائيد شده استفاده كنيد.

چراغ دنده عقب/ مه شكن (3) را باز كنيد.  

تذكر:
برای تعويض المپ چراغ دنده عقب / مه شكن، ازيك المپ 

P21W تائيد شده استفاده كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  
المپ چراغ دنده عقب/ مه شكن،  -

المپ چراغ راهنما،  -
المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك.  -

II - مرحله پاياني
 ،81A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  گلگير  روی  عقب  چراغ   
چراغ هاى عقب، چراغ عقب روی گلگير: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 81A-5 رجوع كنيد).
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ پالک: باز كردن - نصب مجدد

81A-5

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108492

باز   (Car. 1363) ابزار  كمك  با   (1) نقطه  در  را  پالک  چراغ   
كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

108616

با باز كردن گيره (2) روكش نيمه شفاف را جدا كنيد.  

108615

المپ را باز كنيد.  

K90 يا F90

118885

 

تذكر:
چراغ پالک در زه بيرونى درب صندوق تعبيه شده است.

پيچ (3) روكش نيمه شفاف (4) را باز كنيد.  
المپ را باز كنيد.  
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ پالک: باز كردن - نصب مجدد

81A-6

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

 

تذكر:
برای تعويض المپ، ازيك المپ W5W تائيد شده استفاده 

كنيد.
المپ را ببنديد.  

L90
روكش نيمه شفاف را نصب كنيد.  

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  
چراغ پالک را ببنديد.  

K90 يا F90
روكش نيمه شفاف را نصب كنيد.  

پيچ نصب روكش نيمه شفاف را ببنديد.  
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bروشنايى فضاى داخلى: اجزاء و محل قرارگيرى

81B-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

 (1) UCH

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(2) 
چراغ سقف جلو(3) 

چراغ سقف عقب(4)، (5)
چراغ جعبه داشبورد(6) 

چراغ صندوق عقب (7)، (8)

II - محل قرارگيرى
UCH - 1

107848

واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو (1) 

2 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (2) 

3 - چراغ سقف جلو

117675

چراغ سقف جلو (3) 
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81B روشنايى فضاى داخلى: اجزاء و محل قرارگيرى

81B-2

4 - چراغ سقف عقب
K90، و 7 نفره

118615

چراغ سقف عقب (4) 

F90

118612

چراغ سقف عقب (5) 

5 - چراغ جعبه داشبورد

L90 يا K90

118607

چراغ جعبه داشبورد (6) 

6 - چراغ صندوق عقب 

L90

108485

چراغ صندوق عقب (7) 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bعملكرد

81B-3

L90

ويژگي هاى خاص
خودروها مى توانند به تجهيزات زير مجهز باشند:

چراغ سقف زمان دار جلو،  -
چراغ جعبه داشبورد،  -

چراغ صندوق عقب (بسته به سطح تجهيزات، زمان بندى شده   -
يا نشده است).

II - عملكرد زمان بندی
واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو، عملكرد زمان بندی 
كنترل  را  عقب  صندوق  و  سقف  چراغ  تدريجي  شدن  خاموش  و 

مي كند.
كنترل  واحد  توسط  زير  حالت های  در  خودرو  داخل  چراغ هاى 

الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو فوراً روشن مي شوند:
با باز شدن يك درب جانبى يا صندوق عقب،  -

با باز شدن اجزاء بازشونده به وسيله كنترل از راه دور.  -
كردن  خاموش  برای  سرنشين  محفظه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
اعمال  را  زير  حالت های  از  يكي  شرايط،  بسته به  داخلي،  چراغ هاى 

مى نمايد:
به  شونده  باز  اجزاء  شدن  بسته  با  نشده:  بندی  زمان  خاموشي   -

وسيله كنترل از راه دور (اجزاء بازشونده بسته هستند)،
:( 30 s) خاموشي زمان بندی شده  -

پس از بسته شدن آخرين جزء بازشونده،  •
با باز كردن اجزاء بازشونده به وسيله كنترل از راه دور،  •

با باز شدن (تدريجي) سوئيچ.  •

تذكر:
سرنشين  محفظه  الكترونيكى  كنترل  واحد  زير  هاى  حالت  در 
خودرو، چراغ هاى داخل خودرو را پس از مدت حدوداً 30 دقيقه 

خاموش مى كند:
هنگامي كه جزء بازشونده باز است يا درست بسته نشده   -

است (چراغ سقف در حالت زمان بندی شده)،
هنگامى كه چراغ سقف عقب در موقعيت روشن دائم قرار   -

دارد.
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ سقف: اطالعات كلي

81B-4

L90

چراغ سقف ممكن است بسته به تجهيزات خودرو مجهز به يكي از 
موارد زير باشد:

فقط يك كليد مركزی،  -
يك كليد مركزی و يك چراغ كوچك برای مطالعه.  -
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ سقف: باز كردن - نصب مجدد

81B-5

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

چراغ سقف جلو

108749

روكش نيمه شفاف (1) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا   
ابزار (Car. 1363) در شيار (2) باز كنيد.

108748

براى باز كردن چراغ سقف با كمك ابزار (Car. 1363) بر روى   
گيره (3) فشار وارد كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

K90، و 7 نفره

چراغ سقف عقب

118614

روكش نيمه شفاف (4) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا   
ابزار (Car. 1363) در شيار (5) باز كنيد.
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ سقف: باز كردن - نصب مجدد

81B-6

118613

براى باز كردن چراغ سقف با كمك ابزار (Car. 1363) بر روى   
گيره (6) فشار وارد كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

F90

چراغ سقف عقب

118611

روكش نيمه شفاف (7) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا   
ابزار (Car. 1363) در شيار (8) باز كنيد.
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ سقف: باز كردن - نصب مجدد

81B-7

118971

براى باز كردن چراغ سقف با كمك ابزار (Car. 1363) بر روى   
گيره (9) فشار وارد كنيد.

اتصال را جدا كنيد.  

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

 

تذكر:
برای تعويض المپ، ازيك المپ W5W تائيد شده استفاده 

كنيد.
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  

چراغ سقف را نصب كنيد.  
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bكليد الى درب: باز كردن - نصب مجدد

81B-8

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

كليد الى درب جانبى

108624

روكش آب بندى را باز كنيد.  

108622

كليد (1) را با فشار دادن گيره هاى (2) جدا كنيد.  
اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

K90 يا F90

كليد الى درب صندوق عقب

118604

روكش (3) كليد الى درب صندوق عقب را باز كنيد.  

118605

روكش آب بندى(4) را باز كنيد.  
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bكليد الى درب: باز كردن - نصب مجدد

81B-9

118606

با فشار دادن سه گيره (5) كليد (6) را باز كنيد.  
اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد الى درب جانبى
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  

كليد را نصب كنيد.  
روكش آب بندى را نصب كنيد.  

K90 يا F90

كليد الى درب صندوق عقب
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  

كليد را نصب كنيد.  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

روكش آب بندى،  -
روكش كليد الى درب صندوق عقب.  -
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bكليد الى درب صندوق عقب: باز كردن - نصب مجدد

81B-10

L90

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

108484

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

108005

كليد الى درب صندوق عقب را با فشار بر روى گيره هاى (1) باز   
كنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد الى درب صندوق عقب را نصب كنيد.  
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ جعبه داشبورد: باز كردن - نصب مجدد

81B-11

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

 

تذكر:
نيازى به باز كردن داشبورد نمى باشد.

107807

به كمك ابزار (Car. 1363) چراغ جعبه داشبورد را باز كنيد.  
اتصال الكتريكى چراغ جعبه داشبورد را جدا كنيد.  

تذكر:
باز  مي توان  نيز  را  داشبورد  جعبه  چراغ  درب  الى  كليد 

كرد.
كليد الى درب چراغ جعبه داشبورد را آزاد كنيد.  

جدا  را  داشبورد  جعبه  چراغ  درب  الى  كليد  الكتريكى  اتصال   
كنيد.

نصب مجدد
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

 

تذكر:
برای تعويض المپ، از المپ C5W استفاده كنيد.

وصل  را  داشبورد  جعبه  چراغ  درب  الى  كليد  الكتريكى  اتصال   
كنيد.

كليد الى درب چراغ جعبه داشبورد را نصب كنيد.  
اتصال الكتريكى چراغ جعبه داشبورد را وصل كنيد.  

چراغ جعبه داشبورد را ببنديد.  
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فيوزها
81Cفيوزها: مشخصات و جا نمايى

81C-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1) 
جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور(2)، (3)

II - جانمايى
1 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

117677

اين جعبه فيوز درمحفظه سرنشين خودرو، سمت چپ داشبورد قرار 
دارد.

سرنشين  محفظه  داخل  فيوز  جعبه  به  دسترسي  برای  را  درپوش 
خودرو جدا كنيد. 

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (1) 

2 - جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور

24729

براى دسترسى به جعبه فيوز و رله، روكش دسترسى را آزاد كنيد.
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فيوزها
81Cفيوزها: مشخصات و جانمايى

81C-2

24730

 جعبه فيوز و رله موتور (2) 

3 - جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور قديمى

K7M يا K7J

107847

برای دسترسي به جعبه، روكش را آزاد كنيد.

107845

جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور (3)
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فيوزها
81Cفيوز قطع مصرف كننده های برقي: شناسايي

81C-3

تعيين جانمايى
برداشتن  با  و  كارخانه  در  برقي  هاى  كننده  مصرف  قطع  عملكرد 
خودرو،  سرنشين  محفظه  داخل  فيوزهای  جعبه  روی  كه  فيوزی 

سمت چپ داشبور قرار دارد انجام مى گردد.
سرنشين  محفظه  داخل  فيوز  جعبه  به  دسترسي  برای  را  درپوش 

خودرو باز كنيد.

107820

108987
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فيوزها
81Cفيوز قطع مصرف كننده های برقي: شناسايي

81C-4

تذكر:
از يك فيوز 15A كه به همراه فيوزهای يدكي عرضه مي شود 
 «n°28» استفاده كرده و قبل از تحويل خودرو آن را در موقعيت

قرار دهيد.
(به اطالعيه فنى راهنماى شبكه الكتريكي خودرو، قطعه 

1016 رجوع كنيد).
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فيوزها
81Cجعبه فيوز محفظه سرنشين خودرو: شناسايي

81C-5

I - جانمايى
اين جعبه فيوز درمحفظه سرنشين خودرو، سمت چپ داشبورد قرار 

دارد.
سرنشين  محفظه  داخل  فيوز  جعبه  به  دسترسي  برای  را  درپوش 

خودرو برداريد.

107820

II - تعيين فيوزها (براساس سطح تجهيزات)

108987

قطعه  خودرو،  الكتريكي  شبكه  راهنماى  فنى  اطالعيه  (به 
1016 رجوع كنيد).
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فيوزها
81Cجعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور: شناسايي

81C-6

K7M يا K7J يا K4M

جانمايى
اين جعبه فيوز در محفظه موتور، سمت چپ باتری قرار دارد.

116561

برای دسترسي به جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور قطعات زير را 
باز كنيد:

كليد تنظيم نور چراغ سمت چپ جلو روی درپوش، از قسمت   -
،(1)

-    درپوش (2).

116570

تعيين جانمايى فيوزها و رله ها (بر اساس سطح تجهيزات)

116645

 597  -  299) قطعات  الكتريكي  شبكه  راهنماى  فنى  اطالعيه  (به 
- 983 - 784) رجوع كنيد.
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سيستم ضد سرقت
82A سيستم ضد سرقت: اجزاء و محل قرارگيرى

82A-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

ترانسپاندر(1) 
سوئيچ استارت(2) 
 (3) UCH

سوئيچ(4) 
واحد كنترل الكترونيكى موتور(5) 

II - محل قرارگيرى
1 - حلقه ترانسپاندر

108537

حلقه ترانسپاندر (1) 

2 - سوئيچ استارت

107851

سوئيچ استارت (2) 

محفظه  مركزی  الكترونيكى  كنترل  واحد   -  3
(UCH) سرنشين

107848

واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو (3) 
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سيستم ضد سرقت
82Aسيستم ضد سرقت: اجزاء و محل قرارگيرى

82A-2

4 - سوئيچ

107869

سوئيچ (4)

5 - واحد كنترل الكترونيكى موتور

24729

محافظ واحد كنترل الكترونيكى را باز كنيد.

24765

واحد كنترل الكترونيكى موتور (5).
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سيستم ضد سرقت
82Aسيستم ضد سرقت: عملكرد

82A-3

سيستم ضد سرقت توسط سيستم تشخيص سوئيچ و با تغيير كدهای 
رمز كنترل مي شود.

كه  باتری)  به  نياز  (بدون  شده  گذاری  كد  الكترونيكي  قطعه  يك 
از  يك  هر  سر  انتهاى  مي كند،  كار  دور  راه  از  كنترل  از  مستقل 

كليدهای خودرو جاگذاری شده است.
محفظه  الكترونيكى  كنترل  واحد  است،  باز  سوئيچ  كه  هنگامي 
سرنشين از طريق يك حلقه ترانسپاندر كه روی سوئيچ استارت قرار 

دارد به تبادل اطالعات با انتهاى سوئيچ مي پردازد.
درصورتي كه واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو كد 
سوئيچ را شناسايي كند، به موتور اجازه راه اندازی مي دهد، واحد 
روشن  را  خودرو  مي توان  و  مي شود  فعال  موتور  الكترونيكى  كنترل 

كرد.
سيستم ضد سرقت چند ثانيه پس از بسته شدن سوئيچ فعال مي شود 
(نماد قرمز رنگ سيستم ضد سرقت روی صفحه نشانگرها چشمك 

مي زند).
شانزده  مبنای  رقمي  دوازده  كد  يك  خودرو،  ساخت  هنگام 
امكان  كد  اين  مي شود؛  داده  اختصاص  خودرو  به  (هگزادسيمال) 

تعمير سيستم ضد سرقت را فراهم مي كند.
كد تعمير در موارد زير مورد نياز است:

افزودن سوئيچ ها،  -
تعويض سوئيچ ها،  -

ابطال كد يك يا چند سوئيچ (به عنوان مثال در صورت گم يا   -
دزديده شدن سوئيچ خودرو)،

تعويض واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو.  -

تذكر:
كنترل  واحد  يا  سوئيچ  مورد  در  ريزى  برنامه  هرگونه  از  قبل 
واحد  از  را  تعمير  كد  حتماً  سرنشين،  محفظه  الكترونيكى 
رنو  شركت  فروش  از  پس  خدمات  شبكه  فنى  پشتيبانى 
ساخت  شماره  و   VIN شماره  اين كار  جهت  كنيد.  درخواست 

خودرو بايد ارائه شود.
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سيستم ضد سرقت
82Aعملكرد

82A-4

L90

سيستم  قرمز  نماد  است،  فعال  سرقت  ضد  سيستم  كه  هنگامي 
چشمك مي زند (چشمك آهسته: هر يك ثانيه روشن مي شود).

پس از باز كردن سوئيچ، شناسايي دوطرفه بين سوئيچ موجود و واحد 
كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو انجام مي شود.

اگر سوئيچ موجود و واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو 
يكديگر را شناسايي كردند، آن گاه واحد كنترل الكترونيكى محفظه 
سرنشين خودرو كد باز شدن قفل را از طريق اتصال سيمي به واحد 

كنترل الكترونيكى موتور ارسال مي كند.
اگر واحد كنترل الكترونيكى موتور كد را شناسايي كرد، فعال مي شود 

و به موتور اجازه راه اندازی مي دهد.

حالت های خاص:
هنگام  بايد  است.  نشده  كدگذاری  موتور  الكترونيكى  كنترل  واحد 
نصب كردن واحد كنترل الكترونيكى موتور كد سيستم ضد سرقت را 

در آن برنامه ريزى كرد تا اجازه روشن شدن خودرو را بدهد.
روشن  را  موتور  آنكه  بدون  كنيد  باز  ثانيه  چند  مدت  به  را  سوئيچ 
كنيد. سوئيچ را ببنديد، سيستم ضد سرقت پس از چند ثانيه فعال 

مي شود (نماد قرمز سيستم چشمك مي زند).
اگر سيستم ضد سرقت كد سوئيچ و واحد كنترل الكترونيكى محفظه 
سرنشين خودرو را شناسايي نكند، سيستم فعال باقي مي ماند. نماد 

قرمز سيستم ضد سرقت چشمك مي زند (چشمك سريع).
در صورت بروز خطا، موتور اجازه دارد فقط به مدت 2 ثانيه روشن 

شود.

توجه
هنگامي كه باتری ضعيف است، ممكن است افت ولتاژ ناشي از 
استارت، سيستم ضد سرقت را دوباره فعال كند. اگر ولتاژ خيلي 
ضعيف باشد، حتي با هل دادن خودرو نيز نمي توان آن را به راه 

انداخت.
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سيستم ضد سرقت
82Aباتری ريموت قفل مركزى درب ها: باز كردن - نصب مجدد

82A-5

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

107868

پيچ (1) را باز كنيد.  

107869

باز   (2) قسمت  از  تخت  گوشتي  پيچ  از  استفاده  با  را  سوئيچ   
كنيد.

107867

باترى (3) را با كمك يك پيچ گوشتى تخت باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

 

تذكر
اتصاالت  مركزى،  قفل  ريموت  صحيح  عملكرد  منظور  به 

قطب هاى باترى را دستكارى نكنيد.
به منظور جلوگيرى از اكسيده شدن باترى، آنرا با دست هاى 
تعويض  دستكش  از  استفاده  با  يا  و  چرب  غير  و  خشك 

كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
باترى (3) را با رعايت موقعيت قطب هاى آن نصب كنيد.  

III - مرحله نهايي
سوئيچ را ببنديد.  

پيچ (1) را ببنديد.  
پيچ را محكم كنيد.  
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سيستم ضد سرقت
82Aسوئيچ استارت: باز كردن - نصب مجدد

82A-6

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض قطعات رجوع كنيد).
اتصاالت باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد)،
غربيلك فرمان (به بخش B 36، فرمان، غربيلك فرمان:   -

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

107813

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (1)،  -

نيمه پايينى قاب فرمان در قسمت (2).  -

107814

قاب باالى فرمان را باز كنيد.  

108537

اتصال الكتريكى (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا كنيد.  
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد.  
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سيستم ضد سرقت
82Aسوئيچ استارت: باز كردن - نصب مجدد

82A-7

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107851

آزاد   (6) و   (5) قسمت  در  آن  تكيه گاه  از  را  الكتريكى  اتصال   
كنيد.

107849

با استفاده از پيچ گوشتي تخت اتصال الكتريكى را آزاد كنيد.  
پيچ (7) را باز كنيد.  

106522

سوئيچ استارت را در موقعيت (9) قرار دهيد.  
خارهاى نگهدارنده (8) را تغيير جهت دهيد.  

كليد كنترل را باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

مطمئن شويد كه سوئيچ درموقعيت (9) قرار دارد.  

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

سوئيچ استارت،  -
پيچ نصب سوئيچ استارت.  -

قطعات زير را نصب كنيد:  
اتصال الكتريكى سوئيچ استارت،  -

اتصال الكتريكى سوئيچ استارت برروى پايه آن.  -

III - مرحله پايانى
حلقه ترانسپاندر را نصب كنيد.  

اتصال الكتريكى حلقه ترانسپاندر را وصل كنيد.  
قطعات زير را نصب كنيد:  

نيمه بااليي قاب فرمان،  -
نيمه پايينى قاب فرمان.  -

قطعات زير را نصب كنيد:  
دو پيچ نصب پايينى قاب فرمان،  -

غربيلك فرمان (به بخش B 36 ، فرمان، غربيلك فرمان:   -
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،
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سيستم ضد سرقت
82Aسوئيچ استارت: باز كردن - نصب مجدد

82A-8

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد).
باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   
رجوع   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى: 

كنيد).
كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد  است،  سالم  قطعات  همه  اگر   
 ،88C بخش  يابى،  عيب   ،MR 390 (به  كنيد  فعال  را  هوا 
يابى  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه 

- تعويض قطعات رجوع كنيد).

تذكر:
زدن  چشمك  با  را  ترانسپاندر  حلقه  عملكرد  صحت  حتماً 
بررسى  استارت  سوئيچ  و  نشانگرها  صفحه  در  قرمز  نماد 

كنيد.
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سيستم ضد سرقت
82Aحلقه ترانسپاندر: باز كردن - نصب مجدد

82A-9

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش   
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب   ،MR 390
قطعات  تعويض   - يابى  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

رجوع كنيد).
اتصاالت باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد)،
غربيلك فرمان (به بخش B 36 ، فرمان، غربيلك فرمان:   -

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

107813

قطعات زير را باز كنيد:  
دو پيچ (1)،  -

نيمه پايينى قاب فرمان در محل (2).  -

107814

قاب باالى فرمان را باز كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108537

اتصال الكتريكى (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا كنيد.  
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

حلقه ترانسپاندر را نصب كنيد.  
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سيستم ضد سرقت
82Aحلقه ترانسپاندر: باز كردن - نصب مجدد

82A-10

اتصال الكتريكى حلقه ترانسپاندر را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:  

نيمه بااليى قاب فرمان،  -
نيمه پائيني قاب فرمان.  -

قطعات زير را نصب كنيد:  
دو پيچ نصب پايينى قاب فرمان،  -

غربيلك فرمان (به بخش B 36 ، فرمان، غربيلك فرمان:   -
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد).
باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   
رجوع   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى: 

كنيد).
اگر همه قطعات سالم است، قفل واحد كنترل الكترونيكى كيسه   
 ،88C بخش  يابى،  عيب   ،MR 390 (به  كنيد  فعال  را  هوا 
يابى  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه 

- تعويض قطعات رجوع كنيد).

تذكر:
درستى عملكرد حلقه ترانسپاندر را با چشمك زدن  حتماً 
نماد قرمز در صفحه نشانگرها و سوئيچ استارت را بررسى 

كنيد.
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بوق
82Bبوق: باز كردن - نصب مجدد

82B-1

K7M يا K7J يا K4M

m گشتاور محكم كردن
N.m  21 مهره نصب بوق تك فركانس

مهره نصب بوق متواتر (تركيب 
دو فركانس)

  21 N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعه زير سپر سمت چپ را باز كنيد.  
 

تذكر:
نيازى به باز كردن سپر و شلگير نمى باشد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
1 - بوق تك فركانس

116560

اتصال الكتريكى (1) را جدا كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

مهره نصب (2)،  -
بوق تك فركانس.  -

2 - بوق متواتر (تركيب دو فركانس)

116565

اتصال الكتريكى (3) را جدا كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

مهره نصب (4)،  -
بوق متواتر (تركيب دو فركانس).  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

1 - بوق تك فركانس
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

بوق تك فركانس،  -
مهره نصب.  -

با گشتاور (N.m 21) مهره نصب بوق تك فركانس را محكم   
كنيد.

اتصال را مجدداً وصل كنيد.  

2 - بوق متواتر (تركيب دو فركانس)
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

بوق متواتر (تركيب دو فركانس)،  -
مهره نصب.  -

با گشتاور (N.m 21) مهره نصب هشدار دهنده دو صوتى را   
ببنديد.

اتصال الكتريكى را مجدداً وصل كنيد.  
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بوق
82Bبوق: باز كردن - نصب مجدد

82B-2

K7M يا K7J يا K4M

II - مرحله پاياني
قطعه زير سپر سمت چپ را نصب كنيد.  
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صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: اطالعات كلي

83A-1

L90

خودرو را مي توان به سه مدل صفحه نشانگرها تجهيز كرد:
صفحه نشانگرهای «سطح پايه»،  -

صفحه نشانگرهای «نوع متوسط»،  -
صفحه نشانگرهای «نوع كامل».  -

نوع كاملنوع كاملسطح پايه

نشانگر عقربه اى
X X X سرعت خودرو
X X X دورسنج موتور

نمايشگر

X X X كيلومترشمار كلى
X X X كيلومترشمار جزئى

X X X دمای مايع خنك كننده
X X X ميزان سوخت

X X X ساعت
X مقدار سوخت مصرفي از زمان آخرين صفر كردن

X مصرف متوسط
X مصرف لحظه ای

سوخت  با  مى توان  كه  مسافتى  مقدار  تخمين 
باقيمانده پيمود

 X

X مسافت طي شده از زمان آخرين صفر كردن
X سرعت متوسط
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صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: اطالعات كلي

83A-2

L90

صفحه نشانگرها با دور سنج موتور

نمايشگر(1) 
دورسنج موتور(2) 
كيلومترشمار(3) 

چراغ هاى هشدار(4) 
كليد صفر كردن(5) 

108356

جدول ورودی ها
اتصالواحد كنترل الكترونيكى يا قطعهچراغ هشدار
سيميدرجه اندازه گيرى ميزان سطح سوختميزان سوخت

سيميسوئيچ استارتچراغ هشدار نقص در سيستم ترمز
سيميسوئيچ استارتچراغ هشدار ترمز دستى

سيميحسگر سرعتسرعت خودرو
سيميواحد كنترل الكترونيكى موتوردور موتور

سيميواحد كنترل الكترونيكى موتوردمای مايع خنك كننده
سيميواحد كنترل الكترونيكى موتورچراغ هشدار پيش گرمكن موتور...

سيميUCH فالشرها
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صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: اطالعات كلي

83A-3

L90

اتصالواحد كنترل الكترونيكى يا قطعهچراغ هشدار
سيميUCH نشانگر چراغ هاى راهنما

صفحه نشانگرهاساعت
صفحه نشانگرهاسوخت مصرف شده

سيميUCH چراغ هشدار باز بودن درب ها و صندوق
سيميصفحه نشانگرهاكليد «كامپيوتر صفحه نشانگرها» 
دكمه كنترل گرم كن شيشه عقبچراغ هشدار گرم كن شيشه عقب

سيميواحد كنترل الكترونيكى كيسه هواچراغ هشدار كيسه هوا
سيميUCH چراغ هشدار فالشر

UCH نشانگر چراغ هاى نور باال

سيميUCH نشانگر چراغ هاى نور پايين
سيميUCH نشانگر چراغ هاى مه شكن

سيميواحد كنترل الكترونيكى ABSچراغ هشدار سيستم ضد قفل چرخ ها
سيميدينامچراغ هشدار شارژ باتری
سيميحسگر فشار روغن موتورچراغ هشدار فشار روغن

سيميUCH چراغ هشدار سيستم ضد سرقت

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: شرح

83A-4

L90

 I (ADAC) - صفحه نشانگرها بدون كامپيوتر صفحه نشانگرها 
سرعت سنج.  -

نمايش مسافت طى شده كلى و جزئى.  -

نشانگر دمای مايع خنك كننده موتور.  -
ميزان بنزين داخل مخزن سوخت.  -

دورسنج موتور (بر حسب سطح خودرو).  -
ساعت.  -

صفحه نشانگر با دور سنج موتور

108356
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صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: شرح

83A-5

L90

صفحه  كامپيوتر  بدون  نمايشگر  عملكرد   -  II
(ADAC) نشانگرها

24686

1 - نمايشگر مسافت طى شده كلى (A) با ساعت
نمايشگر مسافت طى شده كلى را به محض باز شدن سوئيچ نمايش 

مى دهد.

(B) 2 - نمايشگر مسافت طى شده جزئى
با فشار دادن دكمه (1)، مسافت طى شده جزئى جايگزين مسافت 
طى شده كلى مى شود.با فشار دادن ممتد دكمه (1) مى توان آنرا 

صفر كرد.

(A) 3 - ساعت
تنظيم ساعت:

مسافت  نمايشگر،  در  تا  دهيد  فشار  را   (1) دكمه  چندبار   -
پيموده شده كلى (A) انتخاب شود،

چند ثانيه دكمه را به حالت فشرده نگه داريد (ساعت چشمك   -
مي زند)،

با فشار مختصر دكمه، ساعت يك دقيقه به جلو مي رود،  -
با فشار ممتد دكمه، دقايق به طور مداوم به جلو مى روند،  -

و  دهى  ده  صورت  به  دقيقه  تا  داريد  نگه  و  داده  فشار  را  دكمه   -
سپس ساعت به جلو برود،

صبر كنيد تا ساعت تصحيح شود، سپس از حالت تنظيم خارج   -
شويد.

تذكر:
نمي توان ارقام ساعت و دقيقه را به طور جداگانه تنظيم كرد.

III - عملكرد نمايشگر با كامپيوتر صفحه نشانگرها 
(ADAC)

108990

1 - نمايشگر مسافت طى شده كلى (B) با ساعت
نمايشگر مسافت طى شده كلى را به محض باز شدن سوئيچ نمايش 

مى دهد.

 (D)  2 - نمايشگر مسافت طى شده جزئى
پيموده  مسافت  كن،  پاک  برف  دسته  انتهاى  دكمه  دادن  فشار  با 
دكمه   ) مى شود  كلى  شده  پيموده  مسافت  جايگزين  جزئى  شده 

«ADAC»). با فشار دادن ممتد دكمه (1) مى توان آنرا صفر كرد.

(B) 3 - ساعت
تنظيم ساعت:

چندبار دكمه ( 1) را فشار دهيد تا در نمايشگر، مسافت پيموده   -
شده كلى (A) انتخاب شود،

چند ثانيه دكمه را به حالت فشرده نگه داريد (ساعت چشمك   -
مي زند)،

با فشار مختصر دكمه، ساعت يك دقيقه به جلو مي رود،  -
با فشار طوالني دكمه، دقايق به طور مداوم به جلو مى روند،  -

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: شرح

83A-6

L90

و  دهى  ده  صورت  به  دقيقه  تا  داريد  نگه  و  داده  فشار  را  دكمه   -
سپس ساعت به جلو برود،

صبر كنيد تا ساعت تصحيح شود، سپس از حالت تنظيم خارج   -
شويد.

تذكر:
نمي توان ارقام ساعت و دقيقه را به طور جداگانه تنظيم كرد.

 (ADAC)  4 - كامپيوتر صفحه نشانگرها
اطالعات مختلف كامپيوتر صفحه نشانگرها به جاى مسافت طى شده 
كلى به وسيله فشار دادن دكمه انتهاى دسته كنترل برف پاک كن 

.(«ADAC» دكمه) قابل مشاهده است
با فشاردادن ممتد دكمه (1) مى توان آن را صفر كرد.

صفحه  كامپيوتر  اطالعات  جزئى،  شده  طى  مسافت  نمايش  از  پس 
نشانگر به طور پي در پي به صورت زير نمايش داده مي شود:

108991

 (F) 5 - سوخت مصرف شده
(از زمان آخرين صفر كردن).

999  l :حداكثر مقدار

 (H) 6 - مصرف متوسط سوخت
.(l/100  km از زمان آخرين صفر كردن در مقياس)

اين مشخصه فقط پس از پيمودن m  400  نمايش داده مي شود.
زمان  از  شده  مصرف  سوخت  و  شده  طي  مسافت  كار  اين  جهت 

آخرين صفر كردن در نظر گرفته مي شود.

(A) 7 - مصرف لحظه ای سوخت
.(l/100 km در)

اين مشخصه فقط پس از اينكه سرعت خودرو از km/h  25   افزايش 
يابد نمايش داده مي شود.

اين مقدار نبايد از l/100 km  29,9 بيشتر شود.
و  باشد  آزاد  كامًال  گاز  پدال   1  s حداقل  مدت  به  كه  صورتي  در 
سرعت خودرو باالتر از km/h  25 باشد، نمايشگر l/100  0 را نشان 

مي دهد.

8 - تخمين مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده 
(C) پيمود

اين مشخصه فقط پس از پيمودن m 400  نمايش داده مي شود.
اين مقدار تخمينى با محاسبه مسافت طي شده، سوخت باقيمانده در 

مخزن و ميزان مصرف سوخت به دست مي آيد.
9999  km :حداكثر مقدار

(E) 9 - مسافت طي شده
(از زمان آخرين صفر كردن).
 9999   km :حداكثر مسافت

(G) 10 - سرعت متوسط
(از زمان آخرين صفر كردن).

اين مشخصه فقط پس از پيمودن m  400 نمايش داده مي شود.
سرعت متوسط از تقسيم مسافت طي شده بر مدت زمان سپری شده 

از هنگام آخرين صفر كردن به دست مي آيد.
كامپيوتر صفحه نشانگرها زمان سنج مخصوص به خود را دارد.

IV - عيب يابي
1 - تشخيص عيب

بتواند  كه  است  شده  طراحي  گونه ای  به  نشانگرها  صفحه  كامپيوتر 
كه  عملكردى  بر  است  ممكن  خطاها  اين  دهد.  تشخيص  را  خطاها 

روی نمايشگر و نشانگرها ظاهر مي شود، تأثير بگذارد.
اگر عالئم زير:

ميزان سوخت مصرف شده،  -
مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود،  -

مصرف متوسط،  -
مصرف لحظه ای،  -

با خط تيره چشمك زن جايگزين شوند، نشان دهنده خطای اطالعات 
در بيش از km 16  متوالي است.
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باقيمانده پيمود،  مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت  نشانگر  اگر 
حذف و با خطوط چشمك زن جايگزين شود و همچنين چراغ هشدار 
سوخت روشن شود، نشان دهنده خطا در اطالعات ارسالى درجه باک 

بنزين مى باشد و 100 ثانيه متوالى چشمك خواهد زد.
اگر مشكل رفع شود چراغ هشدار پايين بودن سطح سوخت خاموش 
مي شود و نشانگر ميزان سوخت فعال مي شود (به جز زمانى كه سطح 

سوخت در حداقل باشد).
عالوه بر نحوه نمايش خطا به صورت چشمك زن، كامپيوتر صفحه 

نشانگرها خطا را در حافظه بلند مدت نيز ذخيره مي كند.
به هر صورت براى مشاهده خطاهاى سنسور در حافظه طبق مراحل 

عيب يابي پيش برويد.
عيب يابي)  (مراحل  بررسى  برنامه  دارای  نشانگرها  صفحه  كامپيوتر 

است:
براى اجزای مختلف نمايشگر،  -

اطالعات  بنزين،  باک  (درجه  استفاده  مورد  حسگرهای  براى   -
مصرف).

2 - مراحل عيب يابي
در  واقع   «ADAC» دكمه  يابي،  عيب  مرحله  به  دسترسى  جهت 
انتهای دسته كنترل برف پاک كن را فشرده نگه داريد، در حالتى كه 

سوئيچ باز است ولى موتور خاموش است.
درحالت عيب يابي، عقربه نمايشگر سرعت روى صفحه مدرج خود 
براى سرعت هاى 10، 50، 90، 130 و km/h 170  نوسان مى كند.

به همين ترتيب و به طور هم زمان، عقربه نشانگر دور موتور نيز روى 
صفحه مدرج خود برای دورهای 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 

6000 و  7000 دور در دقيقه نوسان مي كند.
اين دو حالت نوسان متناوباً هر ثانيه در جهت صعودی و سپس نزولي 

انجام مي شود.

108992

.(I) نسخه نرم افزار ظاهر مى شود
. (L) بررسى نمايشگر كريستال مايع انجام مى شود

كليه بخش هاى صفحه نمايشگر كريستال مايع بايد روشن شود.
برای رفتن به مرحله بعدى بررسى، دكمه (1) را فشار دهيد.
.(K) بررسى مقدار سوخت باقيمانده در مخزن ظاهر مى شود

مقدار نمايش داده شده بايد با ميزان سوخت باقيمانده در مخزن بر 
حسب ليتر منطبق باشد.

برای رفتن به مرحله بعدى بررسى، دكمه (1) را فشار دهيد.
بررسى جريان سوخت برحسب ليتر/ ساعت (موتور در حالت روشن) 

.(«ADAC» مدل) ظاهر مي شود (J)

اين مقدار هنگامي كه موتور روشن است در نظر گرفته شود.

برای رفتن به مرحله بعدى بررسى، دكمه (1) را فشار دهيد.

3 - مشاهده خطاهای ذخيره شده در حافظه
 الف   -    خطای درجه اندازه گيرى مخزن سوخت

از  پس  شود،  ظاهر  سوخت  مخزن  گيرى  اندازه  درجه  خطای  اگر 
گذشت s  100  ممكن است دو پيام زير مشاهده شود:

-  «  Jo »  هنگامي كه مدار درجه اندازه گيرى مخزن سوخت باز 
است،

سوخت  مخزن  گيرى  اندازه  درجه  مدار  كه  هنگامي   «  Jc  »  -
اتصال كوتاه دارد.
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ب - خطای جريان مصرف سوخت
 «d» اگر خطای جريان مصرف سوخت ظاهر شود، ممكن است پيام

نشان داده شود.
«to» هنگامي كه مدار حسگر مايع خنك كننده باز است.  -

«tc» هنگامي كه مدار حسگر مايع خنك كننده اتصال كوتاه به   -
بدنه دارد.

تذكر:
در زمان انجام عيب يابي دقيق به اين اطالعات اكتفا نكنيد. از 
راهنمای تعميرات و عيب يابي استفاده كنيد (به 83A، صفحه 
مقدمه   - يابي  عيب  نشانگرها،  صفحه  اجزاء  نشانگرها، 

رجوع كنيد).

4 - راه اندازی مجدد و خروج از مراحل عيب يابي
كار  دهيد.اين  فشار  را   (1) دكمه  يابي،  عيب  مرحله  از  خروج  برای 
كليه خطاهای ذخيره شده را پاک كرده و صفحات كامپيوتر به حالت 

اوليه برمي گردد.
اگر مي خواهيد بدون پاک شدن خطاهای ذخيره شده در حافظه از 

صفحه عيب يابي خارج شويد، سوئيچ را ببنديد.
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باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

(به كنيد  فعال  غير  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد   
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب   MR 390
قطعات  تعويض   - يابى  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

رجوع كنيد).
اتصاالت باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد)،
غربيلك فرمان (به بخش 36B، فرمان، غربيلك فرمان:   -

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،
فرمان هاى   ،84A بخش،  (به  فرمان  كنترل هاى  مجموعه   -
صفحه  فرمان،  كنترل هاى  مجموعه  وصوتى،  نورى 

84A-2 رجوع كنيد).

107816

پيچ (1) قاب صفحه نشانگرها را باز كنيد.  

107818

قاب صفحه نشانگرها را در قسمت (2) آزاد كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107819

پيچ هاى (3) صفحه نشانگرها را بازكنيد.  
صفحه نشانگرها را باز كنيد.  

اتصال الكتريكي صفحه نشانگرها را جدا كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكي صفحه نشانگرها را وصل كنيد.  
صفحه نشانگرها را نصب كنيد.  

پيچ صفحه نشانگرها را نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
قاب صفحه نشانگرها را نصب كنيد  
پيچ قاب صفحه نشانگرها را ببنديد.  
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قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  
فرمان هاى   ،84A بخش  (به  فرمان  كنترل هاى  مجموعه   -
صفحه  فرمان،  كنترل هاى  مجموعه  وصوتى،  نورى 

84A-2 رجوع كنيد)،

غربيلك فرمان (به بخش B 36 ، فرمان، غربيلك فرمان:   -
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد)،
باترى،  ،80A بخش  (به  كنيد  وصل  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   

رجوع   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى:   
كنيد).

اگر همه قطعات سالم است، قفل واحد كنترل الكترونيكى كيسه   
 ،88C بخش  يابى،  عيب   ،MR 390 (به  كنيد  فعال  را  هوا 
يابى  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه 

- تعويض قطعات رجوع كنيد).
عملكرد صفحه نشانگرها و كنترل های غربيلك فرمان را بررسي   

كنيد.
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چراغ هشداربروز ايراد
(1) شارژ باتری

(2) فشار روغن

(3) (4) دمای مايع خنك كننده موتور

(5) كيسه هوا

ABS (6) (سيستم ضدقفل چرخ ها)

(7) سطح روغن ترمز

(8) سيستم سوخت رسانى

(9) (10) درجه اندازه گيرى مخزن سوخت

(11) سيستم ضد سرقت

108356
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چراغ هشدارعلت
(12) باز بودن درب ها + صندوق عقب

(7) ترمز دستى

(14) كيسه هوای سرنشين جلو غير فعال
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حالت شرايط وجود ايرادارتباط ورودى سيم ها به  بازگشت  شرايط 
عادی

چراغ هشدار

مخزن  گيرى  اندازه  درجه 
سوخت

 R> 355 Ω 6  <R< 345 Ω روشن همواره  سوخت  سطح  هشدار  چراغ 
است.

سوخت)  (سطح  ميله ای  نمودار  اجزای  كليه 
خاموش است.

(نمايش حالت غيرعادی پس از s  100 نقص 
متوالي)

 R< 4 Ω  6 <R< 345 Ω روشن همواره  سوخت  سطح  هشدار  چراغ 
است.

اجزای نمودار ميله ای (سطح سوخت) روشن 
است.

مصرف اطالعات مصرف سوخت اطالعات  وجود  عدم 
خط  صورت  به  سوخت 

تيره چشمك زن در مدت   
16 كيلومتر.

 «ADAC» كردن  صفر 
مصرف  اطالعات  وجود  و 

سوخت.

سطح روغن ترمز
چراغ هشدار ترمز همواره خاموش استمدار باز

چراغ هشدار خطای ترمز همواره روشن استاتصال بدنه

ترمز دستى
چراغ هشدار ترمز دستي همواره خاموش استمدار باز

چراغ هشدار ترمز دستى همواره روشن استاتصال بدنه

تنظيم الكتريكي ترمز
چراغ هشدار ترمز همواره روشن استمدار باز

چراغ هشدار ترمز همواره خاموش استاتصال بدنه

ABS سيگنال خطای
چراغ هشدار ABS همواره روشن استمدار باز

چراغ هشدار ABS همواره خاموش استاتصال بدنه

خنك  مايع  دمای  سنسور 
كننده

 R> 1550 Ω
مرحله  از  پس  فن  موتور 
روشن شدن موتور شروع به 

كار مي كند

  8 <R< 1450 Ω كننده خنك  مايع  دماى  نمودار  اجزاء  كليه 
خاموش است

 R< 4 Ω  8 <R< 1450 Ω كننده خنك  مايع  دماى  نمودار  اجزاء  كليه 
خاموش است
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اصول عملكرد
مصرف لحظه ای (I) بر روى صفحه نمايشگر با استفاده از اطالعات 
واحد كنترل الكترونيكى موتور نشان داده مى شود (بدون ايجاد تغيير 

در صفحه نشانگرها).
سطح سوخت (F) و چراغ هشدار كم بودن سطح سوخت (G) در 

صفحه نمايشگر با توجه به موارد زير روشن مى شوند:
،(D) مقاومت نوسان گير درجه اندازه گيرى مخزن سوخت  -

.(E) مقاومت ذخيره شده در حافظه  -
 (H) «نمايش «مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود

به موارد زير بستگي دارد:
،(D) مقاومت نوسان گير درجه اندازه گيرى مخزن سوخت  -

الكترونيكى  كنترل  واحد  توسط  شده  مصرف  سوخت  اطالعات   -
.(B) موتور

وضعيت خودرومرجع
 (A)(مقاومت) اطالعات مربوط به درجه اندازه گيرى داخل مخزن سوخت
 (B)اطالعات مربوط به سوخت مصرف شده توسط واحد كنترل الكترونيكى موتور
 (C)نوسان گير درجه ميزان سوخت
 (D)(تصيح داده ها) مقايسه بين مقاومت اندازه گيرى شده و ذخيره شده
 (E)ذخيره شدن در حافظه
 (F)نمايش اجزاء نشان دهنده سطح
 (G)روشن شدن چراغ هشدار حداقل بودن سطح سوخت

110063

1 1

IHG

B

F

A

E

D

C
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صفحه نشانگرها
83Aحسگر سطح سوخت: اصول عملكرد

83A-15

L90

وضعيت خودرومرجع
 (H) "ADAC" نمايش مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود
 (I) ("ADAC" لحظه اى و متوسط سوخت مصرف شده در) نمايش مصرف سوخت
اتصال سيمي(1) 
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صفحه نشانگرها
83Aدرجه سطح سوخت: اتصاالت

83A-16

L90

108538

فني  اطالعيه  (به  بنزين  پمپ  مجموعه  مورد  در  اتصاالت  برای 
راهنماى شبكه الكتريكي L90، قطعه 199 رجوع كنيد).

مجموعه  مخزن،   ،19C بخش  (به  مجدد  نصب   - كردن  باز  برای 
پمپ- بنزين) رجوع كنيد.

مقاومت درجه سطح
اندازه گيرى سطح 

سوخت:
مقدار اندازه گيرى 

شده صفحه 
 (Ω) نشانگرها
B1 و A1 بين

ميزان سوخت 
(l)

Ω 50 10 ± 33  مخزن پر

مخزن نيمه پر 
(5 واحد)

 166 27

Ω 0 10 ± 313  مخزن خالى

تذكر:
تمام اين مقاديربه عنوان راهنما آورده شده اند.

A1

B1

C1 C2
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aمجموعه كليد چرخان: باز كردن - نصب مجدد

84A-1

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض قطعات رجوع كنيد).
اتصاالت باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد)،
غربيلك فرمان (به بخش B 36، فرمان، غربيلك فرمان:   -

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،
فرمان هاى   ،84A بخش،  (به  فرمان  كنترل هاى  مجموعه   -
صفحه  فرمان،  كنترل هاى  مجموعه  وصوتى،  نورى 

84A-2 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108743

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (1) دسته كنترل برف پاک كن،  -

پيچ هاى (2) دسته كنترل چراغ ها.  -

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

از مستقيم بودن چرخ ها اطمينان حاصل كنيد.  

باشد  داشته  قرار  مركز  در  چرخان  كليد  نوار  كه  كنيد  دقت   
(2,5 دور گردش از هر طرف).

تذكر:
در زمان تعويض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچسب در 
وضعيت وسط نگه داشته شده است. اين برچسب با اولين 
چرخ ها  موقعيت  نصب،  زمان  (در  فرمان  غربيلك  چرخش 

بايد به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

پيچ هاى دسته كنترل چراغ ها،  -
پيچ هاى دسته كنترل برف پاک كن.  -

III - مرحله نهايي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

فرمان هاى   ،84A بخش،  (به  فرمان  كنترل هاى  مجموعه   -
صفحه  فرمان،  كنترل هاى  مجموعه  وصوتى،  نورى 

84A-2 رجوع كنيد)،

غربيلك فرمان (به بخش B 36 ، فرمان، غربيلك فرمان:   -
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه 88C-10 رجوع كنيد).
باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  وصل  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   
رجوع   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى: 

كنيد).
اگر همه قطعات سالم است، قفل واحد كنترل الكترونيكى كيسه   
هوا را فعال كنيد (به MR 390 عيب يابى، بخش 88C، كيسه 
هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض 

قطعات رجوع كنيد).
عملكردهاى مجموعه كنترل هاى فرمان را بررسى كنيد.  
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aمجموعه كنترل های فرمان: باز كردن - نصب مجدد

84A-2

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى فرمان را غير فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش،  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض قطعات رجوع كنيد).
اتصاالت باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجددبه صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده ها، كيسه هواى راننده: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 88C-10 رجوع كنيد)،
غربيلك فرمان (به بخش B  36، فرمان، غربيلك فرمان:   -

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

107813

دو پيچ پايينى (1) را باز كنيد.  
نيمه پايينى قاب فرمان را در جهت فلش (2) باز كنيد.  

107814

نيمه بااليى قاب فرمان را باز كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107815

پيچ (3) ثابت كننده مجموعه كليد چرخان را بازكنيد.  
و  كرده  آزاد  را  نگهدارنده  خار  تخت،  گوشتي  پيچ  وسيله  به   

مجموعه را از ستون فرمان جدا كنيد. 

1

2
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aمجموعه كنترل های فرمان: باز كردن - نصب مجدد

84A-3

108743

 

تذكر:
بخش  و  چرخان  كليد  موقعيت  مجموعه،  بازكردن  از  قبل 

متحرک آنرا به وسيله نوار چسب حتمأ ثابت كنيد.
كرده  باز  كامل)  طور  به  (نه  را  فرمان  كنترل هاى  مجموعه   

واتصاالت آن را جدا كنيد.
مجموعه كنترل هاى فرمان را باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

از مستقيم بودن چرخ ها اطمينان حاصل كنيد.  
باشد  داشته  قرار  مركز  در  چرخان  كليد  نوار  كه  كنيد  دقت   

(2,5 دور گردش از هر طرف).

تذكر:
در زمان تعويض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچسب در 
وضعيت وسط نگه داشته شده است. اين برچسب با اولين 
چرخ ها  موقعيت  نصب،  زمان  (در  فرمان  غربيلك  چرخش 

بايد به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
مجموعه را روی ستون فرمان نصب كنيد.  

كليد اتصاالت را وصل كنيد.  

نوار چسب را جدا كنيد.  

تذكر:
تا  نكنيد  محكم  را  پيچ  ولى  دهيد  ادامه  را  نصب  مراحل 
هاى  دسته  و  شوند  نصب  فرمان  قاب  نيمه  دو  زمانى كه 
طريق  از  گيرند.  قرار  نشانگرها  صفحه  راستاى  در  كنترل 
شيار تعبيه شده در قاب پايينى دسترسى به پيچ ساده تر 

مى باشد.
قطعات زير را در جاى خود قرار دهيد:  

نيمه بااليى قاب فرمان،  -
نيمه پائيني قاب فرمان.  -
دو پيچ پايينى را باز كنيد.  

و  نشانگرها  صفحه  با  سطح  هم  طور  به  را  كنترل  دسته هاى   
داشبورد قرار دهيد.

پيچ (3) ثابت كننده مجموعه كليد چرخان را ببنديد.  

III - مرحله نهايي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

غربيلك فرمان (به بخش B 36 ، فرمان، غربيلك فرمان:   -
باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
باز  راننده:  هواى  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كردن - نصب مجدد، صفحه  88C-10  رجوع كنيد).
باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  وصل  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   
رجوع   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى: 

كنيد).
اگر همه قطعات سالم است، واحد الكترونيكى كيسه هوا را فعال   
كنيد (به MR 390 عيب يابى، بخش 88C، كيسه هوا وپيش 
قطعات  تعويض   - يابى  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

رجوع كنيد).
عملكردهاى مجموعه كنترل هاى فرمان را بررسى كنيد.  
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aمجموعه كنترل های فرمان: اصول عملكرد

84A-4

L90

108743

مجموعه كنترل فرمان از سه بخش تشكيل شده است:
دسته كنترل چراغ ها (1)،  -

،(2)  ADAC مجموعه كنترل برف پاک كن و شيشه شور و  -
مجموعه كليد چرخان (3).  -

و  يابي  عيب  جداگانه  طور  به  مي توان  را  قسمت ها  اين  از  يك  هر 
تعويض كرد.

1
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فرمان هاى نورى و صوتى
84A دسته برف پاک كن: باز كردن و نصب مجدد

84A-5

باز كردن
 

تذكر:
نيازی به باز كردن غربيلك فرمان نيست.

قطعات زير را باز كنيد:  
نيم قاب های زير فرمان،  -

حلقه ترانسپاندر.  -

108742

دو پيچ نصب (1) دسته كنترل برف پاک كن را باز كنيد.  
دسته را از تكيه گاه آن خارج كنيد.  

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  

1
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aدسته چراغ هاى راهنما: باز كردن و نصب مجدد

84A-6

باز كردن
 

تذكر:
نيازی به باز كردن غربيلك فرمان نيست.

نيم قاب هاى زير فرمان را باز كنيد.  

108741

دو پيچ نصب (1) دسته چراغ ها را باز كنيد.  
دسته كنترل چراغ ها را از تكيه گاه آن خارج كنيد.  

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  

1
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aدكمه فالشر: باز كردن - نصب مجدد

84A-7

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-7 رجوع كنيد).

107823

قاب بيرونى كنسول مركزى را از قسمت پايين آن آزاد كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصال الكتريكى دكمه فالشر را جدا كنيد.  
با باز كردن گيره ها (1)، دكمه فالشر را آزاد كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

دكمه فالشر را مجددأ نصب كنيد.  
اتصال الكتريكى دكمه فالشر را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
قاب بيرونى كنسول مركزى را از قسمت باال نصب كنيد.  

 ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  خودرو  صوتى  سيستم   
مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم  راديو، 

صفحه 86A-7 رجوع كنيد).
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aدكمه قفل مركزى درب ها: باز كردن - نصب مجدد

84A-8

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-7 رجوع كنيد).

107823

قاب بيروني كنسول مركزی را از قسمت پايين آن آزاد كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصال الكتريكى دكمه قفل مركزى درب ها را جدا كنيد.  
آزاد  را  درب ها  مركزى  قفل  دكمه   ،(1) ها  گيره  كردن  باز  با   

كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

دكمه قفل مركزى درب ها را نصب كنيد.   
اتصال الكتريكى دكمه قفل مركزى درب ها را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
قاب بيروني كنسول مركزی را از قسمت باالى آن نصب كنيد.  

 ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  خودرو  صوتى  سيستم   
مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم  راديو، 

صفحه 86A-7 رجوع كنيد).
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aكليد كنترل آيينه جانبى: باز كردن - نصب مجدد

84A-9

باز كردن

107824

كليد كنترل آيينه جانبى را آزاد كنيد.  
اتصال را جدا كنيد.  

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aكليد گرم كن شيشه عقب: باز كردن - نصب مجدد

84A-10

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-7 رجوع كنيد).

107823

قاب بيروني كنسول مركزی را از قسمت پايين آن، آزاد كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصال الكتريكى كليد گرم كن شيشه عقب را جدا كنيد.  
با باز كردن گيره ها (1) كليد گرم كن شيشه عقب را آزاد كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد گرم كن شيشه عقب را نصب كنيد.  
اتصال الكتريكى كليد گرم كن شيشه عقب را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
قاب بيروني كنسول مركزی را از قسمت باالى آن، نصب كنيد.  

 ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  خودرو  صوتى  سيستم   
مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم  راديو، 

صفحه 86A-7 رجوع كنيد).
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aگرم كن شيشه عقب: تعميرات

84A-11

شبكه گرم كن از يك سری خطوط حرارتى تشكيل شده كه روی 
مدار،  هر  شدن  قطع  با  و  شده اند  نصب  عقب  شيشه  داخلي  سطح 

كارآيي آن خط از بين مي رود.
تعيين  را  مدار  قطع  دقيق  محل  متر،  ولت   يك  از  استفاده  با   

كنيد.
اين اشكاالت فني را مي توان با استفاده از مواد مخصوص تعمير 
است،  موجود  يدكي  قطعات  فروشگاه  در  كه  شيشه  كن  گرم 

رفع كرد.

از  استفاده  با  مدار  قطع  دقيق  محل  تعيين   -  Iولت متر
سوئيچ را باز كنيد.  

تغذيه شيشه گرم كن را روشن كنيد.  

A و B 1 - بررسي بين خطوط
سيم مثبت (+) ولت متر را به اتصال مثبت (+) تغذيه شيشه   

گرمكن وصل كنيد.
سيم منفي (-) ولت متر را روی اتصال منفي (-) انتهاى رشته سيم   
شيشه گرمكن (خط B) قرار دهيد، ولتاژ بدست آمده بايد تقريباً با 

ولتاژ باتری برابر باشد.
سيم منفي (-) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ   

به تدريج افت مي كند.

8814

در صورت افت ناگهانى ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع شده است   
(اين كار را براى كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

A و C 2 - بررسي بين خطوط
سيم منفي (-) ولت متر را روی اتصال منفي (-) شيشه گرمكن   

وصل كنيد.
سيم مثبت (+) ولت متر را روی اتصال مثبت (+) انتهاى رشته   
سيم شيشه گرم كن (خط C) قرار دهيد، ولتاژ به دست آمده بايد 

تقريباً با ولتاژ باتری برابر باشد.
سيم مثبت (+) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ   

به تدريج افت مي كند.

8815

درصورت افت ناگهاني ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع شده است   
(اين كار را برای كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

II - تعمير مدار
از  ترجيحاً  كنيد  زدايى  چربى  گردگيری و  را  نظر  مورد  قسمت   
خشك  تميز  دستمال  با  و  كنيد  استفاده  شور  شيشه  يا  الكل 

كنيد.
طرف  دو  تعمير،  درهنگام  صاف  خط  يك  آوردن  به دست  برای   
قسمت هايي كه تعمير مي كنيد را نوار چسب بچسبانيد و مسير 

رسانا را آزاد بگذاريد.
قبل از استفاده از ماده مخصوص، بطری حاوی آنرا تكان دهيد تا   

از ته نشين شدن ذرات نقره در آن جلوگيری شود.

تعمير
برای انجام تعميرات نهايي، با استفاده از يك قلم موی كوچك   
اليه ای از ماده مخصوص با ضخامت كافي روی شيشه بكشيد. 
اجازه  مي كشيد،  شيشه  روی  مخصوص  ماده  از  اليه  چند  اگر 
دهيد اليه قبلي خشك شود؛ بيش از سه مرتبه اين كار را انجام 

ندهيد.
اگر مشكلى (لكه، شره و غيره) ايجاد شد، مي توان با استفاده از   
نوک تيغ آن را برطرف كرد، البته پس از گذشت چند ساعت و 

هنگامي كه كه ماده مخصوص سفت شده باشد.
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aگرم كن شيشه عقب: تعميرات

84A-12

77324

نوار چسبي را كه به عنوان راهنما به كار مي رود نبايد تا حدود   
بر  عمود  بايد  را  نوار  نمود.  جدا  كار  اتمام  از  پس  ساعت  يك 
در  مخصوص  ماده  از  اگر  كرد.  جدا  پيكان  جهت  در  و  مقاومت 
خشك  كامًال  ساعت  سه  از  پس  كنيد  استفاده    20°C دمای 
مي شود، در دمای پايين تر، زمان خشك شدن كمي افزايش پيدا 

مي كند.
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aدكمه گرم كن صندلي: باز كردن - نصب مجدد

84A-13

باز كردن

24693

پيچ نصب (1) روكش كشويى بيرونى را باز كنيد.  
اتصال الكتريكى كليد گرم كن صندلي را جدا كنيد.  

كليد (2) را باز كنيد.  

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  

عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.  

1

2
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فرمان هاى نورى و صوتى
84Aگرم كن صندلى: عملكرد

84A-14

I - شرح
قرار  وسيله  به  جلو  هاى  صندلي  كردن  گرم  جهت  است  سيستمي 

دادن يك پانل گرم كن حرارتى بين تشك و روكش صندلى.
هر يكي از صندلي های جلو (بسته به سطح تجهيزات)، مجهز به يك 

سيستم مجزاست.
گرم كن صندلى از دو مقاومت كه به صورت سری به يكديگر متصل 

شده اند تشكيل شده است:
يك مقاومت Ω 1,4  داخل تشك،  -
يك مقاومت Ω 0,9  داخل پشتى،  -

يك ترموستات كه داخل تشك قرار گرفته، به صورت سری با   -
مقاومت های مدار بسته شده و تغذيه شبكه گرم كن را كنترل 

مي كند.

II - عملكرد

24692

اين سيستم با فعال كردن كليد (1) مربوطه روی هر يك از صندلي ها 
فعال مي شود.

  12°C ± 5°C در واقع، اگر دمای داخل خودرو، در سطح كليد حرارتي از
كمتر باشد، به سيستم اجازه راه اندازی داده مي شود.

درصورتيكه دما به C ± 3°C°27  برسد، كليد حرارتي تغذيه شبكه 
گرم كن را قطع مي كند.

دما به C ± 5°C°12  برسد سيستم فعال شده و كليد  اگر مجدداً 
حرارتي دوباره امكان تغذيه مقاومت ها را فراهم مي كند.

1
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aبرف پاک كن و شيشه شور: اجزاء و محل قرارگيرى

85A-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

 (1) UCH

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(2) 
دسته برف پاک كن(3) 
موتور برف پاک كن جلو(4) 
سطح (5)  به  (بسته  عقب  كن  پاک  برف  موتور 

تجهيزات)
پمپ شيشه شور(6) 
مخزن شيشه شور(7) 

II - محل قرارگيرى
UCH - 1

107848

واحد كنترل الكترونيكى مركزی داخل محفظه سرنشين خودرو (1) 

2 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (2) 

3 - دسته برف پاک كن جلو

107815

دسته برف پاک كن (3) 
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aبرف پاک كن و شيشه شور: اجزاء و محل قرارگيرى

85A-2

4 - موتور برف پاک كن جلو

107999

موتور برف پاک كن جلو (4) 

5 - موتور برف پاک كن عقب

برف پاک كن شيشه عقب

117783

موتور برف پاک كن عقب (5) 

6 - پمپ شيشه شور

108635

پمپ شيشه شور (6) 

7 - مخزن شيشه شور

108635

مخزن شيشه شور (7) 
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برف پاک كن- شيشه شور
85A تيغه برف پاک كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-3

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

پايه تيغه برف پاک كن را بلند كنيد.  
تيغه برف پاک كن را بچرخانيد تا به طور عمودى در پايه تيغه   

قرار گيرد.

118618

گيره ها (1) را فشار دهيد و همزمان آنها را به طرف پا ئين (2)   
بكشيد.

تيغه را خارج كنيد.  

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر
تيغه را روى پايه تيغه نصب كنيد.  

پايه تيغه را پائين بياوريد.  
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aتيغه برف پاک كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-4

ابزار مخصوص مورد نياز
 01-Ele. 1294 برف بازوى  كردن  جدا  ابزار 

پاک كن.

m گشتاور محكم كردن
مهره هاى پايه تيغه برف پاک 

كن
  15 N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 

تذكر:
مطمئن شويد كه موتور برف پاک كن به درستى در وضعيت 

توقف قرار گرفته باشد.
براى قرار دادن موتور برف پاک كن در وضعيت توقف دسته برف   

پاک كن را بچرخانيد:
از وضعيت 0 به وضعيت 1،  -
از وضعيت 1 به وضعيت 0.  -

107993

را   (1) كن  پاک  برف  تيغه هاى  پايه هاى  نصب  موقعيت   
عالمت گذارى كنيد.

درپوش مهره ها (2) را جدا كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107994

قطعات زير را باز كنيد:  
مهره هاى (3) پايه هاى تيغه،  -

.(01-Ele. 1294) پايه هاى تيغه به كمك ابزار  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  
باز  از  قبل  شده  عالمت گذارى  موقعيت  در  تيغه  هاى  پايه   -

كردن،
مهره  پايه تيغه هاى برف پاک كن.  -

 ( 15 N.m) گشتاور  با  را  پاک كن  برف  پايه تيغه هاى  مهره   
محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
درپوش مهره ها را نصب كنيد.  

عملكرد درست برف پاک كن را بررسي كنيد.  
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aموتور برف پاک كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-5

m گشتاور محكم كردن
پيچ نصب موتور برف پاک كن 

جلو
 8  N.m

N.m  16 مهره محور برف پاک كن جلو

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 ،85A پايه هاى تيغه هاى برف پاک كن را باز كنيد (به بخش
برف پاک كن- شيشه شور، پايه تيغه برف پاک كن جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 رجوع كنيد).
اتصاالت باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى: باز كردن   

- نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  

نيمه سمت راست شبكه هواكش،  -
نيمه سمت چپ شبكه هواكش.  -

مجموعه مكانيزم برف پاک كن را باز كنيد (به بخش 85A، برف   
پاک كن- شيشه شور، مجموعه مكانيزم برف پاک كن: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-7 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108001

مهره محور موتور برف پاک كن جلو (1) را باز كنيد.  

108002

اتصال الكتريكى (2) موتور برف پاک كن جلو را آزاد كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى نصب موتوربرف پاک كن جلو،  -
موتور برف پاک كن جلو.  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:  
موتور برف پاک كن جلو،  -

پيچ هاى نصب موتور برف پاک كن جلو.  -
گشتاور با  را  جلو  كن  پاک  برف  موتور  نصب  هاى  پيچ   

(N.m 8 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكى موتور برف پاک كن جلو را جدا كنيد.  
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aموتور برف پاک كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-6

108001

ميله هاى اتصال را طبق تصوير باال قرار دهيد.  
مهره محور موتور برف پاک كن جلو را نصب كنيد.  

 ( 16 N.m) مهره محور موتور برف پاک كن جلو را با گشتاور  
محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
بخش  (به  كنيد  نصب  را  جلو  كن  پاک  برف  مكانيزم  مجموعه   
85A، برف پاک كن- شيشه شور، مجموعه مكانيزم برف 
پاک كن جلو: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-7 رجوع 

كنيد).
قطعات زير را نصب كنيد:  

نيمه سمت چپ شبكه هواكش،  -
نيمه سمت راست شبكه هواكش.  -

باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  وصل  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   
باترى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد) 

 

تذكر:
مطمئن شويد كه موتور به درستي در وضعيت توقف قرار 

گرفته باشد.
براى قرار دادن موتور برف پاک كن جلو در وضعيت توقف دسته   

برف پاک كن را حركت دهيد:
از وضعيت 0 به وضعيت 1،  -
از وضعيت 1 به وضعيت 0،  -

 ،85A پايه هاى تيغه هاى برف پاک كن را نصب كنيد (به بخش  
برف پاک كن- شيشه شور, پايه تيغه برف پاک كن جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 رجوع كنيد).
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aمجموعه مكانيزم برف پاک كن: باز كردن - نصب مجدد

85A-7

m گشتاور محكم كردن
مكانيزم  مجموعه  نصب  پيچ 

برف پاک كن جلو
 8  N.m

مكانيزم  مجموعه  مهره های 
برف پاک كن

 8  N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 ،85A پايه هاى تيغه هاى برف پاک كن را باز كنيد (به بخش  
برف پاک كن- شيشه شور، پايه تيغه برف پاک كن جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 رجوع كنيد).
اتصاالت باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

107995

درپوش مهره ها (1) را باز كنيد.  

107996

واشر (2) محفظه موتور را باز كنيد.  

107997

قطعات زير را باز كنيد:  
دو پيچ كناری (3) نيمه شبكه هواكش،  -

نيمه سمت راست (4) شبكه هواكش.  -

107998

نيمه سمت چپ (5) شبكه هواكش را باز كنيد.  
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aمجموعه مكانيزم برف پاک كن: باز كردن - نصب مجدد

85A-8

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107999

اتصال الكتريكى (6) موتور برف پاک كن جلو را جدا كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

مهره هاى (7) مجموعه مكانيزم برف پاک كن جلو،  -
پيچ نصب (8) مجموعه مكانيزم برف پاک كن جلو،  -

واشرها.  -

تذكر:
 پايه هاى نصب (7) مجموعه مكانيزم برف پاک كن شكننده 

هستند: رزوه ها از جنس پالستيك است.
مجموعه مكانيزم برف پاک كن را خارج كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

نصب مجدد:  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد،  -

واشرها،  -
پيچ نصب مجموعه مكانيزم برف پاک كن جلو،  -
مهره های مجموعه مكانيزم برف پاک كن جلو.  -

اتصال الكتريكى موتور برف پاک كن جلو را وصل كنيد.  
پيچ ها را با گشتاورهای زير محكم كنيد:  

جلو  كن  پاک  برف  مكانيزم  مجموعه  نصب  پيچ   -
،( 8 N.m)

جلو  كن  پاک  برف  مكانيزم  مجموعه  های  مهره   -
.( 8 N.m)

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

نيمه سمت چپ شبكه هواكش،  -
نيمه سمت راست شبكه هواكش،  -

دو پيچ كناری شبكه هواكش،  -
واشر محفظه موتور،  -

مهره های مجموعه مكانيزم برف پاک كن جلو.  -
اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

تذكر:
هنگام عملكرد مجموعه براى جلوگيرى از هر گونه خطر باز 
شدن ميله هاى اتصال برف پاک كن حتماً مطمئن شويد كه 

موتور برف پاک كن در وضعيت توقف قرار گرفته باشد.
براى قرار دادن موتور برف پاک كن در وضعيت توقف دسته برف   

پاک كن را حركت دهيد:
از وضعيت 0 به وضعيت 1،  -
از وضعيت 1 به وضعيت 0،  -

 ،85A پايه هاى تيغه هاى برف پاک كن را نصب كنيد (به بخش  
برف پاک كن- شيشه شور، پايه تيغه برف پاک كن جلو: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 رجوع كنيد).
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aتيغه برف پاک كن عقب: باز كردن - نصب مجدد

85A-9

برف پاک كن شيشه عقب

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

پايه تيغه برف پاک كن را بلند كنيد.  

118619

تيغه پايه تيغه برف پاک كن را با كشيدن در قسمت  (1)  آزاد   
كنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

تيغه را از پايه تيغه برف پاک كن باز كنيد.  
پايه تيغه برف پاک كن را پائين بياوريد.  
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aموتور برف پاک كن شيشه عقب: باز كردن - نصب مجدد

85A-10

برف پاک كن شيشه عقب

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

پايه تيغه برف پاک كن عقب را باز كنيد (به بخش 85A، برف   
پاک كن- شيشه شور، پايه تيغه برف پاک كن: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 85A-10 رجوع كنيد).
تودری درب عقب را باز كنيد (به MR 389 بدنه خودرو، بخش   
73A، پوشش درب های غير جانبي، پوشش درب صندوق 

عقب: باز كردن نصب مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117783

آزاد  را  عقب  كن  پاک  برف  موتور  تغذيه   (1) الكتريكى  اتصال   
كنيد.

پرچ ها (2)  را سوراخ كنيد  (به MR 400 اصول تعمير ساختار   
بدنه خودرو، 40A، اطالعات كلى، اتصال ميخ پرچ: شرح 

رجوع كنيد).

تذكر:
مته  با  درب  محفظه  و  خارجى  پوسته  به  كه  كنيد  دقت 
درب  محفظه  در  را  پرچ ها  باقيمانده هاى  نرسانيد.  آسيب 

جمع آورى كنيد.
موتور برف پاک كن عقب را باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

 

توجه
عنوان  به  شد  تراشيده  بدنه  فلزى  ورق  از  قسمتى  هرگاه 
مثال هنگام سوراخ كردن، چربى ها را پاک كنيد و قسمت 
مورد نظر را تميز كنيد سپس به كمك يك قلم موى نازک 

مواد زير را روى آن بماليد:
،phosphatante بتونه   -

-   آستر تركيبى،
-  رنگ مطابق با رنگ خودرو.

118617

در صورت لزوم واشر آب بندی را تعويض نماييد (3)  

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
موتور برف پاک عقب را بگذاريد و پرچ كنيد.  

اتصال الكتريكى تغذيه موتور برف پاک كن عقب را نصب كنيد.  

III - مرحله نهايي
بدنه   MR 389 (به  كنيد  نصب  را  عقب  صندوق  درب  تودری   
خودرو، بخش 73A، پوشش درب های غير جانبي، پوشش 
درب بارگيرى عقب: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

پايه تيغه برف پاک كن عقب را نصب كنيد (به بخش 85A، برف   
پاک كن- شيشه شور، پايه تيغه برف پاک كن: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 85A-10 رجوع كنيد).
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aپمپ شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد

85A-11

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

مخزن شيشه شور را باز كنيد (به بخش 85A، برف پاک كن-   
شيشه شور، مخزن شيشه شور: باز كردن- نصب مجدد، 

صفحه 85A-16 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118886

پمپ شيشه شور (1) را از مخزن جدا كنيد.  
لوله پمپ شيشه شور را جدا كنيد.  

برف پاک كن شيشه عقب
دو لوله پمپ شيشه شور را جدا كنيد. وضعيت نصب را به خاطر   

بسپاريد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.  

برف پاک كن شيشه عقب
دو لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.  

پمپ شيشه شور را روى مخزن نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
پاک  برف   ،85A بخش  (به  كنيد  نصب  را  شور  شيشه  مخزن   
كردن-نصب  باز  شور:  شيشه  مخزن  شور،  شيشه  كن- 

مجدد، صفحه 85A-16 رجوع كنيد).
عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.  

تذكر:
در صورت لزوم جهت نازل ها را با استفاده از سوزن تنظيم 

كنيد.
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aنازل شيشه شور جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-12

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله نازل را باز كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118887

با جدا كردن گيره هاى (1)، نازل شيشه شورها را با كمك يك   
پيچ گوشتى تخت جدا كنيد.

تذكر:
دقت كنيد كه به رنگ درب موتور آسيب نرسانيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

نازل شيشه شورها را نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
لوله نازل را وصل كنيد.  

عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.  
در صورت لزوم جهت نازل شيشه شور هاى عقب را با استفاده از   

سوزن تنظيم كنيد.
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aنازل شيشه شور عقب: باز كردن - نصب مجدد

85A-13

ARR شيشه پاک كن

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

چراغ سوم ترمز را باز كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى عقب،   
 81A-1 چراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118602

با  را  عقب  شورهاى  شيشه  نازل   (1) هاى  گيره  كردن  جدا  با   
كمك يك پيچ گوشتى تخت جدا كنيد.

لوله نازل شيشه شور هاى عقب را جدا كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

لوله نازل شيشه شور هاى عقب را وصل كنيد.  
نازل شيشه شورهاى عقب را نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
چراغ سوم ترمز را نصب كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى عقب،   
 81A-1 چراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aمخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد

85A-14

m گشتاور محكم كردن
N.m  6,5 پيچ نصب مخزن شيشه شور 

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله را از قسمت (1) جدا كنيد.  

107996

نوار عايق (2) داخل محفظه موتور را باز كنيد.  

107997

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ كناری (3) نيمه شبكه هواكش،  -

نيمه سمت راست (4) شبكه هواكش.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108635

اتصال الكتريكى (5) پمپ شيشه شور را جدا كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ نصب (6) مخزن شيشه شور،  -
مخزن شيشه شور با كشيدن در جهت فلش (7).  -

مخزن شيشه شور را تخليه كنيد.  
پمپ شيشه شور را از مخزن جدا كنيد.  
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برف پاک كن- شيشه شور
85Aمخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد

85A-15

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

پمپ شيشه شور را روى مخزن نصب كنيد.  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

مخزن شيشه شور،  -
پيچ نصب مخزن شيشه شور.  -

پيچ نصب مخزن شيشه شور را با گشتاور (N.m 6,5 ) محكم   
كنيد.

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكى پمپ شيشه شور را وصل كنيد.  

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  
نيمه سمت راست شبكه هواكش،  -

پيچ كناری شبكه هواكش،  -
نوار عايق داخل محفظه موتور.  -
لوله را در قسمت (1) نصب كنيد.  

مخزن شيشه شور را پر كنيد.  
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راديو
86Aراديو: اجزاء و محل قرارگيرى

86A-1

I - فهرست
مشخصاتشماره

راديو(1) 
آنتن(2) 
بلندگو هاى جلو(3) 

بلندگوهاى عقب(4)، (5)

II - محل قرارگيرى
1 - راديو

107821

2 - آنتن

108724

آنتن راديو (2) روى سقف خودرو قرار دارد.

3 - بلندگو هاى جلو

107939
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راديو
86Aراديو: اجزاء و محل قرارگيرى

86A-2

4 - بلندگو هاى عقب

L90

108747

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راديو
86Aسيستم صوتى: اطالعات كلي

86A-3

L90

خودرو را مي توان به لوازم زير تجهيز كرد:
پخش كاست با صفحه نمايشگر داخلي (PN2) (بر حسب سطح   -

خودرو)،

108740

حسب  (بر   (PN4) داخلي  نمايشگر  صفحه  با  دی  سي  پخش   -
سطح خودرو).

109391

كد حفاظتينمايشگرسيستم صوتى
بلهوجود داردپخش كاست

بلهوجود داردپخش سي دی

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راديو
86A"سطح پايه": اطالعات كلى

86A-4

L90

108740

عملكردشماره
روشن - خاموش(1) 
 (2)(MSS) دكمه انتخاب سريع آهنگ بعدى
تغييرات در برنامه ريزى هاى انجام شده و ورود (3) 

به بخش منوها
تنظيمات (4)  در  تغيير   - و   + كليدهاى  فشردن  با 

اعمال مى گردد
 (5) (SRC)    « source » دكمه انتخاب منبع پخش
دكمه عقب بردن(6) 
دكمه جلو بردن(7) 
دكمه خارج نمودن(8) 

ايستگاه های ذخيره شده راديويي(9) تا (14) 
عملكردهای سيستم صوتى خودرو:

براى  مى توان  را  جغرافيايى  منطقه  (چهار  راديو  به  دادن  گوش   -
موج FM برنامه ريزى نمود)،

نمايش نام ايستگاه در RDS كه به صورت خودكار، روی بهترين   -
،(AF عملكرد) فرستنده هدايت مى شود

،(« I Traffic » عملكرد) دريافت اطالعات مربوط به جاده ها  -

(عملكرد  ايمنى  اطالعيه های  و  كوتاه  خبرهای  دريافت   -
،(«l news»

.«PTY 31» دريافت اطالعيه های ايمنى عمومى  -

تذكر:
چهار منطقه جغرافيايي برای راديو قابل برنامه ريزى مى باشد.

سه حالت مي توان برای تنظيم راديو انتخاب كرد كه روی صفحه 
سيستم  تنظيمات  صفحه  طريق  از  و  بوده  مشاهده  قابل  نمايشگر 

صوتى قابل دسترسي است:
،(MANU) حالت دستي   -

،(PRESET) حالت از پيش انتخاب شده  -
.(LIST) حالت الفبايي  -

I - عملكرد نوار كاست
عملكرد پخش كاست به صورت خودكار پس از انتخاب به وسيله دسته 

كنترل راديو يا صفحه تنظيمات سيستم صوتى، فعال مى شود.
از  استفاده  فقط با  جستجو  عقب و  جلو و  حركت   ،Dolby عملكرد

دكمه های مربوط به آنها قابل دسترسي است.

II - عملكرد سي دی (تك ديسكي)

109391

قطعات  و  استاندارد  دی های  سي  مي تواند  دى  سى  پخش  دستگاه 
صوتي ضبط شده را پخش كند.

پخش آهنگ مى تواند به صورت انتخابى يا به طور شانسى باشد.

914

8 76

54

3

21
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راديو
86A"سطح پايه": اطالعات كلى

86A-5

L90

تذكر:
در هنگام استفاده از تعويض كننده خودكار، پخش شانسى فقط 

از روی يك ديسك امكان پذير است.

III - حفاظت حرارتى
اگر دمای سيستم صوتى خودرو به حدی باال رود كه مانع عملكرد 
خوب آن شود، ميزان صدا (بدون نمايش كاهش صدا روی نمايشگر) 

بطور خودكار كاهش مي يابد.
در صورت وجود اتصالي در اتصاالت بلندگو، دستگاه تقويت كننده 

صدا قطع مي شود.

IV - كنترل ميزان صدا
مي توان ميزان صدا را طوری تنظيم كرد كه با سرعت وسيله نقليه 
افزايش يابد. برای فعال كردن اين عملكرد: منحنى حجم صداى مورد 
نظر را به وسيله Expert Mode انتخاب كنيد (دكمه SRC را تا 

زمان شنيدن هشدار صوتى فشار دهيد):
5 برای حداكثر ميزان صدا،  -

0 بازگشت به انتخاب حجم صداى قبلى.  -

تذكر:
برای اينكه اين عملكرد قابل استفاده باشد بايد سيستم صوتى 

خودرو به درستي نصب شده باشد.

تذكر:
تغيير  يك  به  مجهز  خودرو  به  بسته  خودرو  صوتى  سيستم 
 ،86A كيفيت صدا مى باشد.براى تغيير نوع خودرو، (به بخش

راديو، سيستم صوتى خودرو، پيكربندى رجوع كنيد).
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راديو
86A"سطح پايه": كد حفاظتى

86A-6

L90

سيستم صوتى خودرو با يك كد چهار رقمى محافظت مى شود. اين 
كد بايد پس از هر بار جدا كردن اتصاالت باتری يا اتصاالت سيستم 
صوتى خودرو به وسيله صفحه كليد سيستم صوتى خودرو وارد شود.

وارد كردن كد سيستم صوتى خودرو

108740

با استفاده از دكمه های (1)، (2)، (3) و (4) كد را وارد كنيد و با 
دكمه (6) تأييد نماييد (به جدول عيب يابى ALP، كد حفاظتي 

رجوع كنيد).
دوم بار   ،1  min اول  (بار  دستگاه  كنيد،  وارد  اشتباه  را  كد  اگر 

min  2، بار سوم min  4 ... و حداكثر min  32) قفل مي شود.

اولين بار كه كد را وارد مي كنيد، دستگاه بايد پيكربندی شود (به 
اين  كنيد).  رجوع  پيكربندی  پايه:  سطح  راديو،   ،86A بخش 
پيكربندی ها تا زماني كه باتری يا اتصاالت سيستم صوتى خودرو را 

جدا نكرده ايد حفظ خواهد شد.

تذكر:
اگر پيكربندی اشتباه انجام شود، با فشار دادن هم زمان دكمه های 
(2) و (5)، در حالتى كه سوئيچ باز است، دستگاه را مى توان به 

حالت اوليه برگرداند. سپس min 2  صبر كنيد.

يادآوری:
سيستم صوتى خودرو مي تواند حدود min  2 بدون وارد كردن كد 

كار كند (و هشدارهاى صوتي را به طور منظم پخش كند).

654
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راديو
86Aسيستم صوتى: باز كردن - نصب مجدد

86A-7

ابزار مخصوص مورد نياز
 Ms. 1373 ابزار باز كردن سيستم صوتى

خودرو

باز كردن
مراحل باز كردن قطعه مورد نظر

119085

سيستم صوتى خودرو (1) را به كمك دو ابزار (Ms. 1373) باز   
كنيد.

اتصاالت الكتريكي را جدا كنيد.  

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصاالت الكتريكى مختلف را وصل كنيد.  
سيستم صوتى خودرو را در جاى خود نصب كنيد.  

بخش  يابى،  عيب   MR390 (به  دهيد  انجام  را  الزم  عمليات   
86A، راديو، تعويض قطعات رجوع كنيد).
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راديو
86A"سطح پايه": پيكربندى 

86A-8

L90

I - پيكربندی
پيكربندى ها پس از وارد كردن كد حفاظتي برای اولين بار با فشار 

دادن دكمه هاى 2 و 5 راديو ON انجام مى شود.
پس از آن حدود min  2 صبر كنيد، سپس كد ايمني را وارد كنيد.

منطقه مناسب جغرافيايى را انتخاب كنيد:
Others كشورهاى ديگر (اروپا، آفريقا، كشورهای ديگر، ...)،  -

America (آمريكا)،  -
Japan (ژاپن)،  -
Asia (آسيا)،  -

Arabia (عربستان).  -
اگر كشور شما در گزينه ها نباشد، گزينه « Others » نمايش داده 

مى شود.
جهت تأييد دكمه 6 را فشرده نگه داريد.

منحنى كيفيت صدا را بر حسب سطح خودرو انتخاب كنيد:
0: تنظيم غيرفعال،  -

،Twingo :1  -
،Clio :2  -

،Mégane - Scénic :3  -
،Laguna :4  -

.VelSatis - Espace :5  -
داده  نمايش   « 0 » گزينه  نباشد،  انتخاب  برای  گزينه ای  هيچ  اگر 

مى شود.
.« REAR ON - OFF » ،پيكربندی بلندگوهای عقب

اگر هيچ گزينه ای برای انتخاب نباشد، يك گزينه به طور پيش فرض 
نمايش داده خواهد شد.

تذكر:
اگر پس از وارد كردن كد ايمني، منبع تغذيه قطع شود احتياجى 

به پيكربندى مجدد نمى باشد.

II - تنظيمات
مي توان با فشار طوالني دكمه  «source»    (SRC)  مقادير را تغيير 

داد.
فعال يا غير فعال كردن سيستم خودكار ايستگاه ها (RDS): خاموش 

و روشن كردن AF - با استفاده از دكمه های « + » و « - ».
با استفاده از دكمه های < و > به مقادير بعد برويد.

منحنى تغيير ميزان صدا بر حسب سرعت را انتخاب كرده، آنرا   -
تأييد كنيد:

«SPEDD 0»: تنظيم غيرفعال،  •
«SPEDD 5»: تنظيم روی حداكثر.  •

برای اين كار از دكمه های « + » و « - » استفاده كنيد.  -
كنيد: غيرفعال  يا  فعال  را  صدا»  «بلندی  عملكرد 

.« LOUD ON/OFF »

از دكمه های « + » و « - » استفاده كنيد.
.«TUNE MAN/AUTO» :تنظيم خودكار را فعال يا غيرفعال كنيد

از دكمه های « + » و « - » استفاده كنيد.
.«REAR ON/OFF» استفاده از بلندگوی عقب را پيكربندی كنيد

از دكمه های « + » و « - » استفاده كنيد.
فعال  غير  يا  فعال  را   «LIST MAN/ DYN» ليست  روزرسانى  به 

كنيد.
از دكمه های « + » و « - » استفاده كنيد.

تذكر:
فشار دادن دكمه "source" يك مرتبه در حين انجام تنظيمات 

باعث حذف تغييرات مى گردد.
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راديو
86A"سطح پايه": عيب يابي خودكار

86A-9

L90

108740

حالت عيب يابي خودكار
حالت عيب يابي خودكار امكان مي دهد برخي عملكردهای اصلي را 

بررسى كنيد:
آزمايش بلندگوها  -

يكي  يكي  بلندگوها   ،(4 ) و   (2) های  دكمه  همزمان  فشار  با 
هر  تغذيه  منبع  نمايشگر  طريق  از  مي توانيد  مي شوند.  بررسى 
يك از بلندگوها را بررسي كنيد. سيگنال هايي را كه از هر بلندگو 

پخش مي شود مقايسه كنيد.
آزمايش سطح دريافت (بعد از نمايش فركانس).  -

با فشار همزمان دكمه های (1) و (6)، ميزان دريافت سيگنال 
توسط راديو روی نمايشگر نشان داده مي شود:

9 يا يك كلمه: دريافت خوب،  •
كمتر از 3: دريافت بد،  •

اگر 2: عدم دريافت.  •

6

4

21

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


راديو
86A"سطح پايه": وارد كردن كد حفاظتي 

86A-10

L90

ALP 1يا "0000" نشان مى دهد "CODE" نمايشگر

وارد كردن كد ايمني.
سيستم صوتى خودرو هر s  2 به مدت min  2 سيگنال هشدار 

مي زند، سپس « CODE » روی نمايشگر ظاهر مي شود
نمايشگر « CODE » و سپس « 0000 » را نمايش مى دهد

رقم اول را از طريق صفحه كليد وارد كنيد. روى دكمه 1 فشار 
دهيد تا به شماره مورد نظر برسيد دكمه بعدی را فشار دهيد 

(عدد چشمك مي زند).

سه رقم ديگر را به همين ترتيب وارد كنيد.

سيستم صوتى خودرو به صورت پيكربندى وارد مى شود (اگر 
راديو نو باشد و اولين بار كار كردن آن باشد) و سپس به صورت 

عادى كار مى كند.

با فشار دكمه 6 در صفحه، عدد را تأييد كنيد.
آيا سيستم صوتى مجدد « CODE » كد را نشان مى دهد؟

بازگشت به حالت به هم ريختگى.
زمانى كه سيستم صوتى خودرو خاموش است، دكمه های 2، 5 

و ON را فشار دهيد.
حدود min  2 صبر كنيد  ،ابتدا « CODE » و سپس

« 0000 » نمايش داده مى شود.
بله

مراحل فوق را با وارد كردن اولين رقم از طريق صفحه كليد 
دوباره انجام دهيد.

بله

خير

خير
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راديو
86Aبلندگوی جلو: باز كردن - نصب مجدد

86A-11

باز كردن

107939

قاب (1) بلندگوی جلو را باز كنيد.  

107940

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (2)،  -

بلندگو.  -
اتصال الكتريكى را جدا كنيد.   

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  

1
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راديو
86Aبلندگوی عقب: باز كردن - نصب مجدد

86A-12

L90

باز كردن

108747

قاب (1) بلندگوی عقب را باز كنيد.  

108746

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (2)،  -

بلندگو.  -
اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  

1
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راديو
86Aبلندگوی عقب: باز كردن - نصب مجدد

86A-13

K90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

118610

قاب (1) بلندگوی عقب را باز كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107940

قطعات زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (2)،  -

بلندگو.  -
اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

بلندگو،  -
پيچ ها.  -

II - مرحله پاياني
قاب بلندگوی عقب را نصب كنيد.  
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راديو
86Aآنتن راديو: باز كردن - نصب مجدد

86A-14

آنتن راديو روی قسمت جلوی سقف قرار گرفته است.

108724

باز كردن
پوشش داخلى سقف را باز كنيد (به بخش 71A، پوشش فضاى   

داخلى خودرو، پوشش داخلى سقف رجوع كنيد).
مهره نصب را باز كنيد.  

تذكر:
برای جدا كردن كابل آنتن، داشبورد را باز كنيد (به بخش 

83A، صفحه نشانگرها، داشبورد رجوع كنيد).

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  
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واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو
UCH87B : اطالعات كلى

87B-1

L90

107848

خودرو  سرنشين  محفظه  داخل  در  مي توان  را   (1)   UCH مدل  دو 
به كار برد:

 ،E0 مربوط به سطح تجهيزات ،N2 «سطح پايه» UCH  -

سطح  دو  به  مربوط   N5 و   N4 ،N3 سطح»  «باالترين   UCH  -
.E2 و E1 تجهيزات

تذكر:
هر دو مدل UCH، در قطعات يدكي موجود است.

UCH فهرست وظايف
سطح تجهيزات

 E0 E1 E1+ E2

 N2 N3 N4 N5

# # # # ارتباط عيب يابيعيب يابي
# # # # ترانسپاندر كدگذارى شده / سيستم ضدسرقت (با چراغ هشدار)سيستم ضد سرقت

روشنايي

# # # # چراغ هاى راهنما / چراغ هاى اعالم خطر (فالشر)
# # # # نشانگر چراغ راهنما

# # # # هشدار صوتى روشن ماندن چراغ ها (چراغ هاى كوچك)
# # # # تغذيه رله روشنايي داخلي
# # # مديريت روشنايي داخلي

# # # # برف پاک كن با سرعت ثابتبرف پاک كن
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واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو
UCH87B : اطالعات كلى 

87B-2

L90

UCH فهرست وظايف
سطح تجهيزات

 E0 E1 E1+ E2

 N2 N3 N4 N5

اجزاء باز شونده (درب ها 
و درب صندوق)

امواج  با  مركزى  قفل  ريموت  وسيله  به  ها  درب  كردن  قفل 
راديويى

 # #

# # آنتن امواج راديويى داخلى
# # نشانگر قفل شدن درب ها / هشدار ثانويه

( 30 s پس از) قفل شدن مجدد خودكار #
# نشانگر بازشدن درب ها

# # دكمه قفل مركزى درب ها
# # كليد ريموت دار با امواج راديويى

گرم كن شيشه عقب
# # # مديريت گرم كن شيشه عقب

# # # اطالعات دور موتور مربوط به عملكرد گرم كن شيشه عقب
# : اين وظيفه موجود بوده و مورد استفاده است.
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واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو
UCH87B: باز كردن - نصب مجدد

87B-3

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب يابي

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 

توجه
در صورت تعويض UCH، حتماً با استفاده از ابزار عيب يابي 

دوباره آن را پيكربندی كنيد.
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107848

اتصاالت الكتريكى (1) را جدا كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

،UCH (2) پيچ نصب  -
.UCH  -

107861

 

تذكر:
UCH روی يك تكيه گاه ثابت شده است.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:  
،UCH  -

.UCH پيچ نصب  -
اتصاالت الكتريكي را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
اتصال باترى را مجدداً وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى:   

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
 ،MR 390 عمليات الزم را انجام دهيد (به UCH درصورت تعويض  
سرنشين  محفظه  اتصاالت  واحد   ،87B بخش  يابى،  عيب 

خودرو، عيب يابى - تعويض قطعات رجوع كنيد).
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شيشه باالبرهاى برقي - سان روف
87Dشيشه باالبر برقى: اجزاء و محل قرارگيرى

87D-1

I - فهرست
مشخصاتشماره

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1) 
كليد هاى كنترل شيشه باالبر برقى جلو (2) 
به (3)  (بسته  عقب  باالبر  شيشه  كنترل  كليدهاى 

سطح تجهيزات)
قفل كودک (بسته به سطح تجهيزات خودرو)(4) 
مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي جلو(5) 
مكانيزم و موتور شيشه باال بر برقى عقب (بسته (6) 

به سطح تجهيزات خودرو)

II - محل قرارگيرى
1 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (1)

2 - كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى جلو

107823

 كليدهاى كنترل شيشه باالبرقى جلو (2)

3 - كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب

شيشه باالبر برقى عقب.

117676

كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب (3)
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شيشه باالبرهاى برقي - سان روف
87Dشيشه باالبر برقى: اجزاء و محل قرارگيرى

87D-2

4 - قفل كودک

شيشه باالبر برقى عقب.

24645

قفل كودک (4) 

5 - مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي جلو

108004

مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي جلو (5)

6 - مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي عقب

شيشه باالبر برقى درب عقب.

109804

مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقى عقب (6)
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dشيشه باالبر برقي: عملكرد

87D-3

L90

بسته به سطح تجهيزات خودرو ممكن است دارای:
شيشه باالبرهاى برقي راننده و سرنشين جلو،  -

شيشه باالبرهاى برقي راننده و سرنشين جلو و شيشه باالبرهاى   -
برقى عقب باشد.

عملكرد
فعال  باالبر  شيشه  كنترل  كليد  توسط  برقى  باالبر  شيشه  موتور 
مى گردد، اين كليد كنترل همچنين جهت تغيير جريان برق (برای 

باال بردن يا پايين آوردن شيشه) را انجام مي دهد.
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dمكانيزم شيشه باالبر برقي درب جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

87D-4

باز كردن
تودری را بازكنيد (به بخش 72A، پوشش درب های جانبي،   

تودری درب جانبى جلو رجوع كنيد) 
شيشه را پايين بياوريد.  

107945

پيچ های (1) را باز كنيد.  
شيشه را تا حداكثر باال ببريد.  

109137

با چسب نواری شيشه را در اين موقعيت ثابت نگهداريد.  

107948

مهره های (2) را باز كنيد.  
مكانيزم شيشه باالبر را بيرون آوريد.  

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  

نصب مجدد

107948

مكانيزم شيشه باالبر را در جاى خود قرار دهيد.  
اتصال الكتريكى را مجدداً وصل كنيد.  

مهره های (3) را نصب كنيد.  
شيشه را دوباره در محل خود قرار دهيد.  

33
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dمكانيزم شيشه باالبر برقي درب جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

87D-5

107945

پيچ های (4) را بدون اينكه آنها را محكم كنيد ببنديد.  
شيشه را دوباره باال ببريد.  

109136

پيچ های (4) را از طريق سوراخ های (5) مجدداً محكم كنيد.  
يك بار عملكرد آن را امتحان كنيد.  

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dكليد كنترل شيشه باالبر برقي جلو: باز كردن - نصب مجدد

87D-6

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-7 رجوع كنيد).

107823

قاب بيروني كنسول مركزی را از قسمت پايين آن آزاد كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصاالت الكتريكي را جدا كنيد.  
با باز كردن گيره های (1) كليد كنترل شيشه باالبر برقى جلو را   

آزاد كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد كنترل شيشه باالبر برقى جلو را نصب كنيد.  
اتصاالت الكتريكي را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
قاب بيروني كنسول مركزی را از قسمت باالى آن، نصب كنيد.  

 ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  خودرو  صوتى  سيستم   
مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم  راديو، 

صفحه 86A-7 رجوع كنيد).
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شيشه باالبر برقي- سان روف
87Dكليد كنترل شيشه باالبر برقي عقب: باز كردن - نصب مجدد

87D-7

شيشه باالبر برقى عقب

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

109801

صفحه كليد هاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب را جدا كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109800

جدا  را  عقب  برقى  باالبر  شيشه  كنترل  كليد  الكتريكى  اتصال   
كنيد.

با باز كردن گيره های (1) كليد كنترل شيشه باالبر برقى عقب   
را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد كنترل شيشه باالبر برقى عقب را نصب كنيد.  
اتصال الكتريكى كليد شيشه باالبر برقى عقب را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
صفحه كليد هاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب را نصب كنيد.  
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dقفل كودک: باز كردن - نصب مجدد

87D-8

شيشه باالبر برقى عقب

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

24645

صفحه كليد قفل كودک (1) را جدا كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24646

اتصال الكتريكى كليد قفل كودک را جدا كنيد.  
با باز كردن گيره های (2) كليد قفل كودک را جدا كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد قفل كودک را نصب كنيد.  
اتصال الكتريكى كليد قفل كودک را مجدداً نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
صفحه كليد قفل كودک را نصب كنيد.  
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سيم كشي
88Aواحدهای كنترل الكترونيكي: اجزاء و محل قرارگيرى

88A-1

مشخصاتشماره
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1) 
 (2) UCH

مجموعه پمپ(3) 
جعبه فيوز و رله هاى موتور (4) 
واحد كنترل الكترونيكى موتور(5) 

 جعبه پيش گرمكن (6) 
واحد كنترل الكترونيكى ضد قفل چرخ ها(7) 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا(8) 
راديو(9) 

سيستم بخارى اضافى محفظه سرنشين خودرو(10) 

118840
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سيم كشي
88Aسوكت عيب يابي: اجزاء و محل قرارگيرى

88A-2

I - فهرست
مشخصاتشماره

سوكت عيب يابي(1) 

II - محل قرارگيرى اجزاء
سوكت عيب يابي 

107831

سوكت عيب يابي (1) داخل جعبه داشبورد قرار دارد.
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سيم كشي
88Aمحافظ سيم كشي درب جلو: باز كردن - نصب مجدد

88A-3

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

بخش  خودرو،  بدنه   MR 389 (به  كنيد  باز  را  درب  تودری   
72A، پوشش درب هاى جانبى، تودری درب جانبى جلو: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
دسته سيم را از در جدا كنيد.  

اليه محافظ اتصال آينه جانبى را جدا كنيد.  

109427

اتصاالت زير را جدا كنيد:  
اتصال الكتريكى (1) محرک قفل مركزى،  -

اتصال الكتريكى (2) موتور شيشه باالبر برقى،  -
اتصال الكتريكى (3) آينه جانبى،  -

اتصال الكتريكى (4) بلند گوى جلو.  -
محافظ (5) سيم كشي را از در و ستون جدا كنيد. وضعيت نصب   

محافظ را به خاطر بسپاريد.
به  را  كشي  سيم  نصب  وضعيت  كنيد.  خارج  را  در  سيم  دسته   

خاطر بسپاريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
محافظ سيم كشي را باز كنيد.  

تذكر:
برای باز كردن - نصب مجدد محافظ دسته سيم، نيازی به 

جدا كردن اتصاالت نيست.
را  سيم  دسته  و  رابط  كشي،  سيم  محافظ  نصب  زمان  در 
گريس  نوار  روی  بچسبانيد،  گوشتي  پيچ  به  چسب  نوار  با 
از  را  رابط  بتوانيد  تا  بزنيد   MOLYKOTE 33 سيليكون 

داخل محافظ سيم كشي عبور دهيد.
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سيم كشي
88Aمحافظ سيم كشي درب جلو: باز كردن - نصب مجدد

88A-4

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

محافظ سيم كشي را نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
سيم كشى درب را مجدداً نصب كنيد.  

اليه محافظ سيم كشى درب و ستون را نصب كنيد.  
اتصاالت زير را مجدداً وصل كنيد:  

اتصال الكتريكى بلند گوى جلو،  -
اتصال الكتريكى آيينه جانبى،  -

اتصال الكتريكى موتور شيشه باالبر برقى،  -
اتصال الكتريكى محرک قفل مركزى.  -

اليه محافظ اتصال الكتريكى آيينه جانبى را نصب كنيد.  
دسته سيم درب را نصب كنيد.  

بدنه   MR 389 (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  درب  تودری   
خودرو،بخش 72A، پوشش درب هاى جانبى، تودری درب 

جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد) رجوع كنيد).
اتصال باترى را مجدداً وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى:   

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
عملكرد درست محرک قفل مركزى، كاركرد شيشه باال بر، آيينه   

جانبى و بلندگو را بررسي كنيد.
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سيم كشي
88Aمحافظ سيم كشي درب عقب: باز كردن - نصب مجدد

88A-5

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

تودری درب عقب را باز كنيد (به MR 389 بدنه خودرو،بخش   
72A، پوشش درب هاى جانبى، تودری درب جانبى عقب: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
دسته سيم را از در جدا كنيد.  

اتصاالت زير را جدا كنيد:  
اتصال الكتريكى (1) محرک قفل مركزى،  -

اتصال الكتريكى (2) موتور شيشه باالبر.  -

K90
اتصال الكتريكى بلندگوى عقب را جدا كنيد.  

محافظ (3) سيم كشي را از درب و ستون جدا كنيد. وضعيت   
نصب محافظ را به خاطر بسپاريد.

دسته سيم را از در جدا كنيد. وضعيت نصب سيم كشي را به   
خاطر بسپاريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
محافظ سيم كشي را باز كنيد.  

تذكر:
برای باز كردن - نصب مجدد محافظ دسته سيم، نيازی به 

جدا كردن اتصاالت الكتريكى نيست.
را  سيم  دسته  و  رابط  كشي،  سيم  محافظ  نصب  زمان  در 
گريس  نوار  روی  بچسبانيد،  گوشتي  پيچ  به  چسب  نوار  با 
از  را  رابط  بتوانيد  تا  بزنيد   MOLYKOTE 33 سيليكون 

داخل محافظ سيم كشي عبور دهيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

محافظ سيم كشي را نصب كنيد.  

109426

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


سيم كشي
88Aمحافظ سيم كشي درب عقب: باز كردن - نصب مجدد

88A-6

II - مرحله پاياني
سيم كشى درب را مجدداً نصب كنيد.  

اليه محافظ سيم كشى درب و ستون را نصب كنيد.  

K90
اتصال الكتريكى بلند گوى عقب را نصب كنيد.  

اتصاالت زير را مجدداً وصل كنيد:  
اتصال الكتريكى موتور شيشه باالبر،  -

اتصال الكتريكى محرک قفل مركزى.  -
سيم كشى درب را نصب كنيد.   

تودری درب را نصب كنيد (به MR 389 بخش بدنه خودرو،   
72A، پوشش درب هاى جانبى، تودری درب جانبى عقب: 

باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
اتصال باترى را مجدداً نصب كنيد (به بخش 80A، باترى, باترى:   

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
عملكرد درست محرک قفل مركزى، كاركرد شيشه باالبر، آيينه   

جانبى و بلندگو را بررسي كنيد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: اجزاء و محل قرارگيرى

88C-1

 I - فهرست
مشخصاتشماره

كيسه هواى راننده (1) 
كيسه هواى سرنشين جلو(2) 
كيسه هواى جانبى جلو(3) 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا(4) 
حسگر ضربه جانبى(5) 
كليد غير فعال كردن(6) 

II - محل قرارگيرى
1 - كيسه هواى راننده 

107811

كيسه هواى راننده (1) 

2 - كيسه هواى سرنشين جلو

107809

كيسه هوای سرنشين جلو (2) 

3 - كيسه هوای جانبي قسمت جلو

118625

كيسه هوای جانبي جلو (3) 
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: اجزاء و محل قرارگيرى

88C-2

4 - واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا

107830

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا (4) 

5 - حسگر ضربه جانبى

118624

حسگر ضربه جانبى (5) 

6 - كليد غير فعال كردن

107802

كليد غير فعال كردن (6) 
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هوا و پيش كشنده های كمربند: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

88C-3

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب يابي

احتياط های الزم برای انجام تعميرات
تذكرات مهم

هرگونه كار روی سيستم های كيسه هوا و پيش كشنده هاى   -
كمربند ايمنى بايد توسط افراد متخصص و آموزش ديده انجام 

شود.
كيسه هوا شامل چاشنى انفجاری، مجموعه ايجاد جرقه و يك   -
كيسه قابل باد شدن است كه تحت هيچ شرايطي نبايد از آن 

جدا شود.

تذكرات مهم
دستكاری سيستم انفجاری (كيسه های هوا يا پيش كشنده های 
كمربند ايمنى) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع است، زيرا 
احتمال فعال شدن كيسه های هوا يا پيش كشنده های كمربند 

وجود دارد.

تذكرات مهم
الكترونيكى  كنترل  واحد  كردن،  باز  عمل  شروع  از  قبل  الزاماً 
اين  زماني كه  كنيد.  فعال  غير  يابى  عيب  ابزار  با  را  هوا  كيسه 
عملكرد فعال مي باشد، هرگونه راه اندازی كيسه هوا غير فعال 
بوده و نشانگر كيسه هوا بر روی صفحه نشانگرها يكسره روشن 

مي ماند ( در حالت سوئيچ باز).
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب   MR 390 (به 
رجوع  اجزاء  تعويض  يابى -  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

كنيد).
مورد  در  يا  ركاب،...)  خودرو،  بدنه  (بر  خودرو  زير  در  كار  هنگام 
ويژگي های خاص عمليات جداسازى و نصب پوشش صندلي، الزاماً 
عيب  ابزار  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد  شروع  از  قبل 

يابى غير فعال كنيد و سوئيچ را ببنديد.
در صورتى كه كيسه هوا يا پيش كشنده كمربند ايمنى فعال شده 
باشد، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا به طور دائم غيرفعال شده، 
نماد «خطای كيسه هوا» روی صفحه نشانگرها روشن مي شود. واحد 
كنترل الكترونيكى كيسه هوا حتماً بايد تعويض شود (برخي اجزای 
واحد كنترل الكترونيكى پس از عبور انرژی مدول جرقه زني از آنها 

عملكرد عادی خود را از دست مي دهند).

تذكرات مهم
براى جلوگيرى از ايجاد مشكل در باز شدن كيسه هاى هوا از قرار 

دادن اشياء در محل باز شدن خوددارى كنيد.

تذكرات مهم
بعد از نصب مجدد همه اجزاء، واحد كنترل الكترونيكى كيسه 
هوا را با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد. اگر همه اجزاء 
سالم اند، قفل واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد.

تذكرات مهم
كنيد.  خودداری  انفجاری  سيستم  قطعات  مجدد  استفاده  از 
كشنده هاى  پيش  حتماً  خودرو،  كردن  خارج  رده  از  هنگام 

كمربند ايمنى يا كيسه هاى هوا را از بين ببريد.
سيستم های انفجاری (پيش كشنده های كمربند ايمنى و كيسه های 

هوا) را حتماً با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
پس از تصادف و در صورت فعال نشدن كيسه هوا،  -

پس از ربوده شدن يا اقدام به ربودن خودرو،  -
قبل از فروش خودرو دسته دوم.  -

در صورت وارد آمدن ضربه:
و  فرمان  غربيلك  بايد  راننده  هوای  كيسه  شدن  فعال  از  پس   -

پيچ هاى نصب آن را تعويض كرد،
داشبود  تعويض  جلو  سرنشين  هوای  كيسه  شدن  فعال  از  پس   -
پيچ های  گردد.  بررسى  بايد  آن  شرايط  ولى  نمى باشد  ضرورى 

نصب مجموعه كيسه هوا را تعويض كنيد،
بايد  پس از فعال شدن كيسه هوا، كمربندهای قفل شده حتماً   -

تعويض شوند،
اسكلت  صندلى،  داخل  جانبى،  هوای  كيسه  شدن  فعال  از  پس   -

صندلى و روكش پشتي صندلي بايد تعويض گردد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cاطالعات كلى

88C-4

L90

I - شرح
از  كه  باشند  مي  غيرفعال  حفاظتى  سيستم  به  مجهز  خودروها  اين 

قسمت های زير تشكيل شده است:
كيسه های هوای جلو،  -

يك واحد كنترل الكترونيكى،  -
كليد غيرفعال كردن كيسه هوای سرنشين جلو،  -

نشانگر خطای سيستم،  -
نشانگر غير فعال شدن كيسه هواى سرنشين جلو.  -

II - عملكرد
كمربندهای ايمني مانع پرت شدن راننده و مسافرين مي شوند.  -

كيسه های هوای جلو در قسمتهای زير باد مي شوند:  -
در وسط فرمان به گونه ای كه از سر راننده محافظت كند،  •

در قسمت داشبورد به گونه ای كه از سر سرنشين صندلي   •
جلو محافظت كند.

تذكرات مهم
صدای  انفجاری  چاشنى  مي شود،  فعال  هوا  كيسه  كه  هنگامي 

انفجار و دود توليد مي كند.

تذكر:
معموالً  عملگرها  چاشنى  مجموعه  و  الكترونيكى  كنترل  واحد 

توسط باتری خودرو تغذيه مي شوند.
با وجود اين يك منبع نيرو در واحد كنترل الكترونيكى كيسه 
هوا جاسازی شده كه در صورت ايجاد مشكل در باتری به دليل 

ضربه مورد استفاده قرار مي گيرد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cواحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا: باز كردن - نصب مجدد

88C-5

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب يابي

m گشتاور محكم كردن
الكترونيكى  واحد  نصب  پيچ 

كيسه هوا
 8  N.m

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات،  گونه  هر  انجام  از  قبل 
بخش  (به  كنيد  مراجعه  حرفه اى  توصيه هاى  نيز  و  بهداشتى 
88C، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، 
ايمنى:  كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  هاى  كيسه 

احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات رجوع كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 

تذكرات مهم
هنگام كار بر روى سيستم هاى انفجارى (كيسه هاى هوا يا 
شدن  فعال  از  اجتناب  براى  كمربند)،  هاى  كشنده  پيش 
ناگهانى آنها، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به كمك 

ابزار عيب يابى غير فعال كنيد.
اندازی  راه  هرگونه  است،  فعال  عملكرد  اين  كه  هنگامي 
كيسه هوا غير فعال بوده و نشانگر كيسه هوا بر روی صفحه 

نشانگرها يكسره روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز).
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض قطعات رجوع كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
كنسول مركزی را باز كنيد (به MR 389 بدنه خودرو، بخش   
57A، تجهيزات جانبي داخلي، كنسول مركزی: باز كردن 

- نصب مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107830

اتصال الكتريكى (1) را جدا كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

سه پيچ نصب (2) واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا،  -
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا.  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا،  -

سه پيچ نصب واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا.  -
پيچ نصب واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را با گشتاور   

(N.m 8 ) محكم كنيد

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
كنسول مركزی را مجدداً نصب كنيد (به MR 389 بدنه خودرو،   
بخش 57A، تجهيزات جانبي داخلي، كنسول مركزی: باز 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
اتصال باترى را مجدداً وصل كنيد (به بخش 80A، باترى, باترى:   

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cواحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا: باز كردن - نصب مجدد

88C-6

در مورد تعويض واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا عمليات الزم   
عيب   MR 390 (به  دهيد  انجام  يابى  ازابزارعيب  استفاده  با  را 
كمربند  كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى، 

ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).

تذكرات مهم
ابزار  از  استفاده  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
عيب يابي بررسي كنيد. عدم رعايت دستورالعمل های فوق 
ممكن است عملكرد سيستم را بر هم زده و حتي موجب 

فعال شدن بي موقع كيسه های هوا شود.
 ،MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكليد غير فعال كردن: عملكرد

88C-7

L90

سرنشين  طرف  داشبورد  جانبي  سمت  روی  كردن  فعال  غير  كليد 
جلو قرار دارد. 

هوای  كيسه  زني  جرقه  مجموعه  ارتباط  كردن،  فعال  غير  كليد 
سرنشين جلو را (درصورتي كه خودرو به آن مجهز باشد) غير فعال 

مي كند.

100267

اين كليد دو وضعيت دارد:
وضعيت ON (روشن) = كيسه هوای سرنشين جلو فعال است   -

،(400  Ω = مقاومت)
وضعيت OFF (خاموش) = كيسه هوای سرنشين جلو غيرفعال   -

است و مي توان صندلي كودک را نصب كرد.
 « airbag OFF » عالمت  با  نشانگرها  صفحه  روى  وضعيت  اين 
(مقاومت  شود  مي  داده  نشان  زرد  رنگ  با  خاموش)،  هوا  (كيسه 

.(100    Ω

تذكرات مهم
كمربند ايمني جلو طوری طراحي شده است كه همزمان با   -
راه اندازی كيسه هوای سرنشين جلو فعال مي شود. هنگام 

تعويض از شماره قطعه صحيح آن مطمئن شويد.
بسته  هنگام  بايد  كردن  فعال  غير  كليد  وضعيت  تغيير     -
بودن سوئيچ انجام شود (تا از ثبت خطاهای مربوط به اين 
تغييرات توسط واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا و روشن 

شدن نشانگر خطا جلوگيری شود).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكليد غير فعال كردن: باز كردن - نصب مجدد

88C-8

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب يابي

باز كردن
 

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه عملياتي بر روی سيستم ايمني، حتماَ 
الكترونيكى كيسه هوا را به كمك ابزار عيب  واحد كنترل 
و  هوا  های  كيسه   ،88C بخش  كنيد (به  فعال  غير  يابي 
شدن  فعال  غير  فرايند  كمربند،  های  كشنده  پيش 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا رجوع كنيد). زماني 
كه اين عملكرد فعال مي باشد، هرگونه راه اندازی كيسه هوا 
غير فعال بوده و نشانگر كيسه هوا بر روی صفحه نشانگرها 

يكسره روشن مي ماند ( در حالت سوئيچ باز).

107802

107808

با فشار دادن گيره ها از داخل، كليد را جدا كنيد.  

تذكر:
داشبورد را باز نكنيد.

كليد كنترل را خارج كنيد.  
اتصال را جدا كنيد.  

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  

تذكرات مهم
يابي  عيب  ابزار  از  استفاده  با  را  الكترونيكى  كنترل  واحد 

بررسي كنيد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكليد غيرفعال كردن: باز كردن - نصب مجدد

88C-9

اگر همه اجزاء سالم هستند، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا   
يابي،  عيب   ،MR 390 (به  صورت  غيراين  در  كنيد،  فعال  را 
كمربند،  های  كشنده  پيش  هوا،  های  كيسه   ،88C بخش 

عيب يابي - نمودار عيب يابى مرحله اى رجوع كنيد).
عملكرد اجزاء زير را بررسى كنيد:  

كليد غير فعال كردن (تغيير وضعيت كليد قفل كردن بايد   -
هنگام بسته بودن سوئيچ انجام شود)،

خاموش)  هوا  (كيسه   «  airbag OFF  » هشدار  چراغ   -
(بررسي 4 ثانيه پس از باز كردن سوئيچ انجام شود).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى راننده: باز كردن - نصب مجدد

88C-10

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب يابي

m گشتاور محكم كردن
پيچ هاى نصب مجموعه كيسه 

هوا
 6,5  N.m

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات،  گونه  هر  انجام  از  قبل 
بخش  (به  كنيد  مراجعه  حرفه اى  توصيه هاى  نيز  و  بهداشتى 
88C، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، 
ايمنى:  كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  كيسه هاى 

احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات رجوع كنيد).

باز كردن
 

تذكرات مهم
الزاماً قبل از شروع عمل باز كردن، واحد كنترل الكترونيكى 
كيسه هوا را با ابزار عيب يابى قفل كنيد. زماني كه اين 
عملكرد فعال مي باشد، هرگونه راه اندازی كيسه هوا غير 
نشانگرها  صفحه  روی  بر  هوا  كيسه  نشانگر  و  بوده  فعال 

يكسره روشن مي ماند ( در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
دستكاری سيستم انفجاری (كيسه های هوا يا پيش كشنده 
های كمربند ايمنى) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع 
پيش  يا  هوا  های  كيسه  شدن  فعال  احتمال  زيرا  است، 

كشنده های كمربند ايمنى وجود دارد.
(به كنيد  فعال  غير  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد   
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب   MR 390
قطعات  تعويض   - يابى  عيب  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى 

رجوع كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

109242

فرمان را يك چهارم دور بچرخانيد.  
پيچ های نصب مجموعه كيسه هواى راننده را از پشت فرمان باز   

.(Torx de 30) كنيد

107810
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى راننده: باز كردن - نصب مجدد

88C-11

107811

اتصال الكتريكى ايمنى كيسه هواى راننده را آزاد كنيد.  
اتصال الكتريكى كيسه هواى راننده را جدا كنيد.  

كيسه هواى راننده را باز كنيد.  

تذكرات مهم
هميشه كيسه هوا را به سمت باال بگذاريد.

نصب مجدد
 

تذكرات مهم
حتماً  را  قطعات  برخي  هوا،  كيسه  شدن  فعال  از  پس 
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  كرد  تعويض  بايد 
برای  الزم  های  احتياط  ايمنى،  كمربند  كشنده های 

انجام تعميرات رجوع كنيد).
اتصال الكتريكى كيسه هواى راننده را وصل كنيد.  

اتصال الكتريكى ايمنى كيسه هواى راننده را نصب كنيد.  
كيسه هواى راننده را مجدداً نصب كنيد.  

كيسه هواى راننده واقع بر فرمان را نصب كنيد.  
پيچ نصب واحد كنترل الكترونيكى مجموعه كيسه هوا را   

با گشتاور (N.m 6,5 ) محكم كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

تذكرات مهم
ابزار  از  استفاده  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
عيب يابي بررسي كنيد. عدم رعايت دستورالعمل های فوق 
ممكن است عملكرد سيستم را بر هم زده و حتي موجب 

فعال شدن بي موقع كيسه های هوا شود.
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).

تذكرات مهم
كنيد.  خودداری  انفجاری  سيستم  اجزاء  مجدد  استفاده  از 
پيش كشنده هاى  هنگام از رده خارج كردن خودرو، حتماً 

كمربند ايمنى يا كيسه هاى هوا را از بين ببريد.
(به بخش فرايند تخريب كيسه هوا رجوع كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-12

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب يابي

m گشتاور محكم كردن
مجموعه  نصب  های  مهره 

كيسه هوا
 8  N.m

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات،  گونه  هر  انجام  از  قبل 
بخش  (به  كنيد  مراجعه  حرفه اى  توصيه هاى  نيز  و  بهداشتى 
88C، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، 
ايمنى:  كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  هاى  كيسه 

احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات رجوع كنيد).

باز كردن
 

تذكرات مهم
الزاماً قبل از شروع عمل باز كردن، واحد كنترل الكترونيكى 
كيسه هوا را با ابزار عيب يابى غير فعال كنيد. زماني كه 
اين عملكرد فعال مي باشد، هرگونه راه اندازی كيسه هوا 
غير فعال بوده و نشانگر كيسه هوا بر روی صفحه نشانگرها 

يكسره روشن مي ماند ( در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
دستكاری سيستم انفجاری (كيسه های هوا يا پيش كشنده 
های كمربند) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع است، 
زيرا احتمال فعال شدن كيسه های هوا يا پيش كشنده های 

كمربند وجود دارد.
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
كنسول مركزی را باز كنيد (به MR 389 بدنه خودرو، بخش   
كردن  باز  مركزی:  كنسول  داخلي،  جانبي  تجهيزات   ،57A

- نصب مجددرجوع كنيد).

107806

مهره هاى نصب مجموعه كيسه هوا را باز كنيد.  

107809

اتصاالت زير را جدا كنيد:  
اتصال الكتريكى مجموعه كيسه هوا با آزاد كردن ايمنى،  -

اتصال بدنه.  -
مجموعه كيسه هوای سرنشين جلو را باز كنيد.  

نصب مجدد
 

تذكرات مهم
بايد  حتماً  را  اجزاء  برخي  هوا،  كيسه  شدن  فعال  از  پس 
تعويض كرد (به بخش 88C، كيسه هوا و پيش كشنده 
تعميرات  انجام  برای  الزم  های  احتياط  كمربند،  های 

رجوع كنيد).
جلو،  سرنشين  هوای  كيسه  كردن  باز  بار  هر  از  پس   -
روى  هوا  كيسه  مجموعه  نصب  هاى  پيچ  يا  مهره ها 

داشبورد را حتماً تعويض كنيد.
اتصاالت زير را وصل كنيد (بر روى كيسه هوا):  

اتصال بدنه،  -
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-13

اتصاالت الكتريكى مجموعه كيسه هوا.  -
از نصب صحيح اتصاالت اطمينان حاصل كنيد.  

 ( 8 N.m) مهره های نصب مجموعه كيسه هوا را با گشتاور  
محكم كنيد.

بدنه   MR 389 (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  مركزی  كنسول   
خودرو، بخش 57A، تجهيزات جانبي داخلي، داشبورد:باز 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
اتصال باترى را نصب كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

تذكرات مهم
ابزار  از  استفاده  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
عيب يابي بررسي كنيد. عدم رعايت دستورالعمل های فوق 
ممكن است عملكرد سيستم را بر هم زده و حتي موجب 

فعال شدن بي موقع كيسه های هوا شود.
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض قطعات رجوع كنيد).

تذكرات مهم
كنيد.  خودداری  انفجاری  سيستم  اجزاء  مجدد  استفاده  از 
پيش كشنده هاى  هنگام از رده خارج كردن خودرو، حتماً 

كمربند ايمنى يا كيسه هاى هوا را از بين ببريد.
(به بخش فرايند تخريب كيسه هوا رجوع كنيد). 
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-14

كيسه هواى جانبى جلو

m گشتاور محكم كردن
N.m  10 مهره هاى كيسه هوای جانبى 

كيسه هوای جانبى قسمت جلو (thorax) بر پشتى صندلى هاى جلو 
سمت درب نصب شده است.

براى باز شدن، كيسه قابل باد شدن روكش مجموعه را پاره مى كند، 
فوم و روكش صندلى را جدا مى كند.

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات،  گونه  هر  انجام  از  قبل 
بخش  (به  كنيد  مراجعه  حرفه اى  توصيه هاى  نيز  و  بهداشتى 
88C، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، 
ايمنى:  كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  هاى  كيسه 

احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات رجوع كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 

تذكرات مهم
هنگام كار بر روى سيستم هاى انفجارى (كيسه هاى هوا يا 
شدن  فعال  از  اجتناب  براى  كمربند)،  هاى  كشنده  پيش 
ناگهانى آنها، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به كمك 

ابزار عيب يابى غير فعال كنيد.
كردن  فعال  هرگونه  است،  فعال  عملكرد  اين  كه  هنگامي 
كيسه هوا غير فعال بوده و نشانگر كيسه هوا بر روی صفحه 

نشانگرها يكسره روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
هر نوع دستكاری سيستم انفجاری (كيسه های هوا يا پيش 
كشنده های كمربند) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع 
است، زيرا در اين صورت احتمال فعال شدن كيسه های هوا 

يا پيش كشنده های كمربند وجود دارد.
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  

 75A بدنه خودرو، بخش ،MR 389 صندلي جلو كامل (به  -
صندلي  جلو،  صندلي  ريل های  و  فلزی  های  اسكلت 

جلو كامل رجوع كنيد)،

خودرو،  بدنه   MR 389 (به  جلو  صندلي  پشتي  روكش   -
بخش 77A، روكش صندلي جلو، روكش پشتي صندلي 

جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

20998

اتصاالت زير را جدا كنيد:  
با آزاد كردن اتصال الكتريكى ايمنى كيسه هواى جانبى جلو   -

،(1)

اتصال بدنه (2).  -
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-15

كيسه هواى جانبى جلو

118621

قطعات زير را باز كنيد:  
مهره هاى كيسه هوای جانبي جلو (3)،  -

كيسه هواى جانبى جلو.  -

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

 

تذكرات مهم
پس از فعال شدن يك جزء انفجارى برخي اجزاء را حتماً 

بايد تعويض كرد.
كمربند،  های  كشنده  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به 

احتياط های الزم برای انجام تعميرات رجوع كنيد).

II - مرحله نصب كردن قطعه
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

كيسه هوای جانبى thorax جلو جديد،  -
مهره هاى كيسه هوای جانبى جلو.  -

محكم   (10  N.m) گشتاور  با  را  جانبى  هوای  كيسه  پيچ   
كنيد.

قطعات زير را وصل كنيد:  
اتصال بدنه،  -

اتصال الكتريكى كيسه هواى جانبى جلو.  -

III - مرحله نهايي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  

خودرو،  بدنه   MR 389 (به  جلو  صندلي  پشتي  روكش   -
بخش 77A، روكش صندلي جلو، روكش پشتي صندلي 

جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)،
 ،75A بدنه خودرو، بخش MR 389 صندلي جلو كامل (به  -
اسكلت های فلزی و ريلهای صندلي جلو، صندلي جلو 

كامل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
اتصال باترى را مجدداً وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى:   

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

تذكرات مهم
اجزاء  شدن  فعال  حتى  يا  افتادن  از كار  از  جلوگيرى  براى 
كمربند  های  كشنده  پيش  يا  هوا  های  (كيسه  انفجارى 
ايمنى)، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را با استفاده از 

ابزار عيب يابي بررسي كنيد.
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).

تذكرات مهم
به منظور پرهيز از هر گونه حادثه، از استفاده مجدد اجزاء 

سيستم انفجاری خودداری كنيد.
پيش  حتماً  قطعه،  يا  خودرو  كردن  خارج  رده  از  هنگام 

كشنده هاى كمربند ايمنى يا كيسه هوا را از بين ببريد.
كمربند  هاى  كشنده  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به 
ايمنى، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: 

بازيافت: تخريب، صفحه 88C-16 رجوع كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه  هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: بازيافت - تخريب

88C-16

ابزار مخصوص مورد نياز
 Ele. 1287 و هوا  "كيسه   تخريب  ابزار 

كمربند  كشنده هاى  پيش 
ايمنى".

Ele. 1287-02  قطعه  2 حاوی  مجموعه 
تخريب  ابزار  برای  تبديل 
كشنده  پيش  و  هوا  «كيسه 

هاى كمربند ايمنى».

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات،  گونه  هر  انجام  از  قبل 
بخش  (به  كنيد  مراجعه  حرفه اى  توصيه هاى  نيز  و  بهداشتى 
88C، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، 
ايمنى:  كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  هاى  كيسه 

احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات رجوع كنيد).

تذكرات مهم
اجزاء  مجدد  استفاده  از  حادثه،  گونه  هر  از  پرهيز  منظور  به 
كردن  خارج  رده  از  هنگام  كنيد.  خودداری  انفجاری  سيستم 
خودرو يا قطعه، حتماً پيش كشنده هاى كمربند ايمنى يا كيسه 

هوا را از بين ببريد.

تذكر
-  هر قطعه مخصوص يك نوع خودرو است و تحت هيچ شرايطي 
قطعات  كرد.  نصب  ديگر  خودروى  روی  را  ای  قطعه  نبايد 

قابل معاوضه نيستند.
از پيش كشنده های كمربند ايمنى كه طبق ضمانت نامه   -
مي  موجب  كار  اين  نكنيد.  استفاده  شوند،  برگردانده  بايد 
شود توليد كننده نتواند قطعه را بررسي كند. قطعه معيوب 
را در بسته بندی قطعه جديد تعويضى آن به واحد پشتيبانى 

فني بازگردانيد.

تذكر
كه  كند  ايجاب  را  خاصي  فرايند  محلي  مقررات  كه  درصورتي 
توسط سرويس اصول و روش ها، عيب يابي و تعميرات تأييد و 

منتشر شده باشد، فرايند تخريب قابل اجرا نخواهد بود.

تذكر:
به  را  آن  ندارد،  وجود  قطعه  كردن  فعال  امكان  كه  صورتي  در 

بخش پشتيبانى فني بازگردانيد.

96832

تبديل  قطعه  حاوی 2  مجموعه  و   (Ele. 1287) ابزار  از  حتماً   
(Ele. 1287-02) استفاده كنيد.

الكتريكى  اتصاالت  هاى  كشى  سيم  مجموعه  يك  از   
8200518971 استفاده كنيد.

راجهت   8200518971 الكتريكى  اتصاالت  هاى  كشى  سيم   
آبى،....)  نارنجى،  (سبز،  ها  رنگ  تمام  تبديل  قطعه  به  دستيابى 
اطالعيه  (به  كنيد.  نصب   (Ele. 1287-02) تبديل  قطعه  به 
فنى NT 6015A، تعمير سيم كشى هاى الكتريكى، سيم 
ايمنى:  كمربند  كشنده هاى  پيش  و  هوا  هاى   كيسه  كشى 

تعميرات رجوع كنيد).

I - كيسه هوا
در  كارگاه  از  خارج  آنها  دادن  قرار  با  تنها  قطعات  اين  تخريب   

فضايى باز امكان پذير است.

تذكر:
در مورد كيسه هاى هوايى كه در دو مرحله فعال مى شوند 
(مجهز به دو اتصال الكتريكى)، عمليات تخريب را بر هر دو 

اتصال الكتريكى انجام دهيد.
قطعه تبديل مربوط به اتصال الكتريكى كيسه هواى تخريب شده   

را عالمت گذارى كنيد.
قطعات زير را وصل كنيد:  

،(Ele. 1287) قطعه تبديل روى ابزار تخريب  -
قطعه تبديل اتصال به كيسه هوا.  -
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه  هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: بازيافت - تخريب

88C-17

96834

كيسه هوا را روى دو قطعه چوبى قرار دهيد.  

96835

تعدادی الستيك كهنه روی هم بچينيد، قطعه را بين آن قرار   
داده و تخريب نماييد.

اختاللى  هوا  باز  كيسه  تخريب  روند  در  كنيد  حاصل  اطمينان   
ايجاد نشود.

كل سيم كشى ابزار را باز كنيد تا شما هنگام راه اندازی به اندازه   
كافي (حدود ده متر) از مجموعه دور باشيد.

دو سيم تغذيه برق ابزار تخريب (Ele. 1287) را به باترى وصل   
كنيد.

تذكرات مهم
هنگام تخريب سيستم هاى انفجارى، براى اجتناب از بروز 

هر گونه حادثه، مراقب باشيد فردى در آن حوالى نباشد.
برای تخريب كيسه هوا، هر دو دكمه دستگاه را همزمان فشار   

دهيد.

جمع كنI - پيش كشنده های انفجارى كمربند و قرقره هاى 
II - تخريب قطعه نصب شده بر خودرويى كه از رده خارج 

مى شود:
خودرو را به خارج از كارگاه منتقل كنيد.  

را  شود  تخريب  بايد  كه  انفجارى  قطعه  به  مربوط  تبديل  قطعه   
عالمت گذارى كنيد.

قطعات زير را وصل كنيد:  
،(Ele. 1287) قطعه تبديل روى ابزار تخريب  -

قطعه تبديل روى قطعه انفجارى.  -
كل سيم كشى ابزار را باز كنيد تا شما هنگام راه اندازی به اندازه   

كافي (حدود ده متر) از خودرو دور باشيد.
دو سيم تغذيه برق ابزار تخريب (Ele. 1287) را به باترى وصل   

كنيد.

تذكرات مهم
هنگام تخريب سيستم هاى انفجارى، براى اجتناب از بروز 

هر گونه حادثه، مراقب باشيد فردى در آن حوالى نباشد.
را  تخريب  دستگاه  دكمه  و  هردو  انفجارى،  قطعه  تخريب  برای   

همزمان فشار دهيد.

2 - تخريب قطعه باز شده خودرو
باشد.(ميان  مى  هوا  كيسه  تخريب  همانند  آن  تخريب  روند   

الستيك هاى كهنه روى هم چيده شده).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cحسگر ضربه جانبى: باز كردن - نصب مجدد

88C-18

كيسه هواى جانبى جلو

m گشتاور محكم كردن
 N.m  8 پيچ حسگر ضربه جانبى

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات،  گونه  هر  انجام  از  قبل 
بخش  (به  كنيد  مراجعه  حرفه اى  توصيه هاى  نيز  و  بهداشتى 
88C، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، 
ايمنى:  كمربند  پيش كشنده هاى  و  هوا  هاى  كيسه 

احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات رجوع كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 

تذكرات مهم
هنگام كار بر روى سيستم هاى انفجارى (كيسه هاى هوا يا 
فعال  از  اجتناب  براى  ايمنى)،  كمربند  هاى  كشنده  پيش 
شدن ناگهانى آنها، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به 

كمك ابزار عيب يابى غير فعال كنيد.
اندازی  راه  هرگونه  است،  فعال  عملكرد  اين  كه  هنگامي 
كيسه هوا غير فعال بوده و نشانگر كيسه هوا بر روی صفحه 

نشانگرها يكسره روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز).
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  يابى،  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).
قاب ستون وسط را باز كنيد (به MR 389 بدنه خودرو، بخش   
كردن  باز  وسط:  ستون  قاب  داخلي،  فضای  پوشش   ،71A

- نصب مجدد رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118624

پيچ (1) حسگر ضربه جانبى را باز كنيد.  
اتصال الكتريكى (2) حسگر ضربه جانبى را جدا كنيد.  

حسگرهاى ضربه كنارى هر سمت و واقع در پشت قاب ستون   
وسط را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكى حسگر ضربه جانبى را نصب كنيد.  
حسگر ضربه جانبى را نصب كنيد.  

پيچ حسگر ضربه جانبى را نصب كنيد.  
 ( 8 N.m) پيچ هاى نصب حسگر ضربه جانبى را با گشتاور  

محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
خودرو،  بدنه   MR 389 (به  كنيد  نصب  را  وسط  ستون  قاب   
باز  وسط:  ستون  قاب  داخلي  فضای  پوشش   ،71A بخش 

كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cحسگر ضربه جانبى: باز كردن - نصب مجدد

88C-19

كيسه هواى جانبى جلو

اتصال باترى را مجدداً وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى:   
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 رجوع كنيد).

تذكرات مهم
ابزار  از  استفاده  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
عيب يابي بررسي كنيد. عدم رعايت دستورالعمل های فوق 
ممكن است عملكرد سيستم را بر هم زده و حتي موجب 

فعال شدن بي موقع كيسه های هوا شود.
 MR 390 واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به  
كشنده هاى  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C يابى،بخش  عيب 

كمربند ايمنى، عيب يابى - تعويض اجزاء رجوع كنيد).
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موقعيت راننده
 88Dفندک: باز كردن - نصب مجدد

88D-1

باز كردن
كنسول مركزی را باز كنيد (به بخش 57A، كنسول مركزى   

رجوع كنيد).
اتصال الكتريكى فندک را جدا كنيد.  

107726

نگهدارنده المپ را با استفاده از پيچ گوشتي تخت و طى مراحل   
(1) و (2) آزاد كنيد.

اجاق فندک (3) را جدا كنيد.  

107727

نگهدارنده پالستيكى را در قسمت (4) آزاد كرده و نگه داريد.  
قسمت داخلى فندک را در جهت (5) بكشيد.  

نگهدارنده پالستيكي كنسول را آزاد كنيد.  

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  
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