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 گیر بکس اتوماتیک

 تشریح سیستم:

 .کاربرد1

تواند سرعت و گشتاور را یک خوروی مجهز به گیربکس اتوماتیک می

مطابق با شرایط جاده و به وصرت اتوماتیک تغییر دهد. بنابراین 

راننده می تواند به روی شرایط ترافیکی جاده تمرکز کند، به جای 

 اینکه درگیر تعویض دنده بشود.

 .اجزا2

کی گشتاور )تورک کنورتور(، گیربکس اتوماتیک شامل مبدل هیدرولی

 –مجموعه دنده سیاره ای، کالچ / ترمز و مکانیزم کنترل )شیر برقی 

ساعتی و مدار روغن( می باشد و تغییرات شرعت و گشتاور از طریق 

 گیربکس هیدرولیکی و دنده ها میسر می شود.

(a گیربکس اتوماتیک)ددنده جلو و یک دنده عقب می باش 6دارای  820 

 ات آن به شرح زیر است:که مشخص

  یک مبدل گشتاور )تورک کنورتور( که شامل یکlockup cluch  کالچ(

 قفل شونده( می باشد که اصطکاک و لغزش را کنترل می کند.

  تعویض دنده الکترونیکی و کنترل فشار 

 مجموعه سیاره ای یک ردیفه 

 مجموعه سیاره ای دوبل 

 ترمز هیدرولیکی و کالچ چند صفحه ای 

  چهار( 1کالچ هیدرولیکی چند صفحه ایc  2وc  3وc  1و ترمزB) 

(b:مدارات هیدرولیکی توسط شیر برقی کنترل می شوند) 

 برای تنظیم درگیری دنده ها 

  تعویض دنده ................تنظیم 

 حالت انتخاب منحنی تعویض دنده 

 تنظیم کالچ تورک کنورتور 

(c در گیربکس اتوماتیک از روغن مصنوعی)( گیربکس اتوماتیکATF )

 استفاده می شود. بنابراین هر روغن را تعویض کنید.

(d گشتاور موتور از طریق تورک کنورتور و)lackup  کالچ )کالچ قفل

 شونده( به موتور اتصال می یابد.

(e گیربکس اتوماتیک)از طریق یک بست دنده سیاره ای  820دنده ای  6

مل اتصال دنده را بر عهده تکی و یک ست دنده سیاره ای دوبل ع

..........................................................دارد

 ........)این مطالب در انتهای صفحه خوانا نبود(
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(fگیربکس اتوما)شود که سیستم تیک به صورت الکترونیکی کنترل می

 ل آن از اجزای زیر تشکیل شده است:کنتر

 

  سنور سرعت شفت خروجیسنسور سرعت شفت ورودی و 

  چهار عدد شیر برقی برای عمل تعویض و شش عدد شیر برقی با

 جریان متغیر

  تورک کنورتور یا مبدل گشتاورTC 

 ( واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیکTCU) 

 ماژول حافظه ای جاسازی شده 

عمل تعویض دنده به وسبله کنترل فشار و جهت روغن گیربکس اتوماتیک 

ی افتد و با این کار کالچ ها و ترمز های داخلی آن عمل اتفاق م

( می TCUخواهند کرد. سیستم کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک )

تواند تمام اجزا و قطعات الکترونیکی را مانن سلکتور تعویض دنده، 

 فشار تعویض دنده و تورک کنورتور را کنترل کند.

می تواند تابع حرکت  TCU، خطای سیستمی در گیربکس اتفاق بیفتداگر 

( را به FMECو عمل کردن گیربکس را از طریق ماژول کنترل موثر خطا )

به صورت کامل کنترل خود را از دست بدهد و  TCUحداکثر برساند. اگر 

یا خودرو ناموفق شود، گیربکس هنوز برخی از مشخصات بینابین خود را 

(. درگیری 4و دنده خواه داشت )پارک کردن، دنده عقب، دنده خالص 

، دنده عقب و باز شدن کالچ تورک کنورتور می تواند از طریق 4دنده 

سیستم ساده هیدرولیکی و بدون نیاز به کنترل الکترونیکی اتفاق 

 بیفتد.

(h گیربکس همچنین شامل یک سلکتور تعویض دنده خارجی است که به )

کار می رود و منظور پارک کردن، دنده عقب و حالت درایو خودرو به 

 سنسور دمای داخلی می باشد.

(i ،در حالت دستی )TCU  نیاز ارد که اطالعات حرکت سلکتور تعویض دنده

و زاویه فرمان را بسته به نوع دنده به دست بیاورد، تا تشخیص دهد 

 زهمچنین ا TCUکه چه زمانی راننده حالت دستی را انتخاب می کند. 

ای الکترونیک ارتباط برقرار می با سایر ماژول ه CANطریق شبکه 

 کند.

(j اگر ایرادی در سیستم به وجود بیاید حالت )cimp mode  به وجود

آمده تا در این حالت راننده بتواند برای تعمیر به نمایندگی مجاز 

 MILچراغ اخطار موتور  limp modeمراجعه کن. پس از رفتن به حالت 

. نوع خطا با دستگاه دیاگ روشن شده و عملکرد گیربکس محدود می شود

فعال شود؛  limp mode)اسکنر عیب یاب( مشخص می شود. وقتی که حالت 

چراغ اخطار گیربکس اتوماتیک روشن و خاموش خواهد شد. اگر ولتاژ 

 اتفاق می افتد. limp modeولت باشد باز هم حالت  8باتری کمتر از 

(kاگر گیربکس به شدت داغ شود شیفتر تعویض دنده ب) ه صورت اتوماتیک

تغییر می دهد  )سبک می کند( تا گیربکس خنک شود. اگر دنده را 
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گیربکس بیش از حد داغ شو موقعیت سلکتور در پشت آمپر نمایش داده 

روشن خواهد شد، تا TCU( ATFخواهد شد و چراغ اخطار )دمای باالی روغن 

ه دمای نشان دهد که گیربکس بیش از حد داغ شده است و تا زمانی که ب

نرمال برسد چراغ روشن است. در حالتی که گیربکس بیش از حد داغ می 

شود، گیربکس از تعویض دنده جلوگیری کرده و گیربکس در دنده خالص می 

 ماند تا کمابیش به دمای مطمئن برسد.

(L اگر خرابی اتفاق بیفتد برای بوکسل کردن جلوی خودرو را بلند)

این صورت به قطعات به دلیل روغن  کنید )چرخ های متحرک(، در غیر

 کاری نامناسب آسیب می رسد.

 

 

 

 .مبانی3

 قسمت های تورک کنورتور )مبدل گشتاور(

 

 چراغ راهنما 5  اهرم الک آپ کالچ 1

پیستون الک آپ کالچ )کالچ قفل  2

 شونده(

 چرخ دنده پمپ روغن 6 

 چرخ دنده حلزونی 7  محفظه پشتی کالچ قفل شونده 3

 لبه تورک کنورتور 8  استاتور کالچ بدون بازگشت 4
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(b)(مبانی کارکرد مبدل گشتاور )تورک کنورتور 

( می باشد که می تواند lockupمبدل گشتاور شامل یک کالچ قفل شونده )

حالت قفل شوندگی را در هر دنده ای کنترل کند، و می تواند فشار 

کنورتور به سمت دیگر روغن گیربکس اتوماتیک را از یک سمت تورک 

انتقال دهد. و فشار را به سمت دیگر اضافه کندو از این ریق می 

تواند کالچ مبدل گشتاور را کنترل کند. گشتاور تورک کنورتور را می 

توان انتقال و یا افزایش داد. یک مبدل گشتاور شامل قطعات ذیل 

 است:

 ایمپلر یا چرخ پروانه ای 

 

 تور(پولی راهنما )استا 

 توربین 

 (c):مبدل گشتاور به شرح زیر عمل می کند . 

  چرخ پروانه ای توسط موتور به حرکت درآمده و باعث می شود که

 روغن گیربکس در مبدل گشتاور به جریان بیفتد.

  روغن گیربکس تیغه های توربین را به حرکت در آورده تا جهت

 جریان روغن گیربکس را تغییر دهد.

  از توربین خارج می شود به سمت مرکز حرکت می روغن گیربکس که

کند، که پولی راهنما )استاتور( را به جرکت ر آورده و جهت 

حرکت سیال را تغییر می دهد، روغن گیربکس دوباره به سمت پولی 

 پمپ بازگردد.

  تغییر جهت پولی راهنما منجر به واکنش از نوع گشتاور خواهد

این می شود که به توربین بود که با افزودن گشتاور منجر به 

 برسد.

  نسبت گشتاور بین توربین و ایمپلر را بزرگی گشتاور و یا نسبت

 تبدیل گشتاور و یا نسبت مبدل گشتاور می گویند.

  هرچه اختالف سرعت بین ایمپلر و توربین زیادتر باشد گتشاور

نیز افزایش پیدا می کند. هنگامی که توربین ثابت است، گشتاور 

ین حد خود افزایش می یابد. و هرچه سرعت ایمپلر در تا باالتر

 توربین افزایش یابد مقدار بزرگی گشتاور کاهش می یابد.

  از سرعت خود می چرخد، ضریب مبدل 85هنگامی که توربین با %

است، که به این معناست که گشتاور توربین  1گشتاور برابر با 

 از گشتاور ایمپلر زیادتر نیست.
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رای جلوگیری از برعکس چرخیدن استاتور به کار گرفته یک طرفه ب کالچ

شده است. شفت آن در پوسته مبدل گشتاور قرار دارد، و می توان 

آزادانه در روغن گیربکس بچرخد. در طول فرآیند انتقال گشتاور، 

 استاتور بلبرینگ ها را متناسب با پوسته می چرخاند.

(dکالچ قفل شونده مبدل گشتاور) 

 نده مبدل گشتاور یک وسیله است که می تواند لغزش کالچ قفل شو

کند. بنابراین باعث  دو طرفه کالچ ها را در مبدل گشتاور حذف

 ت می شود.کاهش مصرف وق

  کالچ قفل شونده ی مبدل گشتاور می تواند در شرایطی که دور آن

کمتر از دور موتور است لغزش و اصطکاک را محدود کند تا مصرف 

 سوخت کاهش یابد.

  به کالچ قفل شونده ی مبدل گشتاورVBS .بستگی دارد 

 ر دنده محرکی کالچ قفل شونده مبدل گشتاور را می توان در ه

 تا قفل شود.کنترل کرد 

  هنگامی که فشار محفظه پشتی پیستون کالچ قفل شونده تخلیه شود

فشار هیدرولیک از سمت توربین به سمت پیشتون کالچ قفل شونده 

انتقال یافته و پوسته مبدل گشتاور را فشار می دهد. این کار 

باعث قفل شدن کالچ بین پیستون و هوزینگ )پوسته( می شود و 

 ال قابل کنترل خواهد بود. اصطکاک لغزشی کالچ در دمای نرم

 قسمت های مختلف اویل پمپ گیربکس اتوماتیک

22-4  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

9|  22                                                                    

 

 

 

دنده خورشیدی)مکانیزم دنده سیاره  1

 با یک مجموعه ستاره ای

 حلقه)رینگ(نگهدارنده 4 

 کاسه نمد 5  چرخ متحرک اویل پمپ 2

 هوزینگ اویل پمپ 6  چرخ محرک اویل پمپ 3

 

(f ) دنده.مبانی کاری تعویض 

 توجه:

 خطوط خاکستری مسیر انتقال قرت را نشان می دهند.

 (155/4: 1)نسبت دنده 1مسیر انتقال قدرت در دنده 
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 (155/4: 1و در حالت دستی )نسبت دنده  1مسیر انتقال قدرت در دنده 

 

 

 (375/2: 1)نسبت دنده  2مسیر انتقال قدرت در دنده 

 

22-6  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

11|  22                                                                    

 

 (522/1: 1)نسبت دنده  3در دنده  مسیر انتقال قدرت

 

 (144/1: 1 )نسبت دنده 4رت در دنده دمسیر انتقال ق
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 (859/0: 1)نسبت دنده  5مسیر انتقال قدرت در دنده 

 

 (676/0: 1)نسبت دنده  6در دنده  مسیر انتقال قدرت
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 (178/3: 1مسیر انتقال قدرت در دنده عقب )نسبت دنده 

 

 انتقال قدرت در حالت پارک/ خالص مسیر
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(g )حالت های تعویض دنده 

 :حالت نرمال 

قرار  Dحالت نرمال حالتی است که اهرم تعویض دنده در دنده 

داشته و دمای گیربکس در محدوده نرمال کنترل می شود. این حالت 

رانندگی معمول را  نسبت به حالت های دیگر اقتصادی تر بوده و

 فراهم می کند.

 :حالت سرباالیی و سرپایینی 

این حالت با بار موتور تعیین می شود. در این حالت، واحد کنترل 

الکترونیکی گیربکس می تواند به صورت اتوماتیک حالت های مختلف 

تعویض دنده را انتخاب کند. و نقطه تعویض دنده و قفل کرن تورک 

 تنظیم کند. کنورتور را به آرامی 

 )حالت ارتفاع باال )زیاد 

به دلیل تاثیر فشار و دما در ارتفاع زیاد، گشتاور تولید شده 

توسط موتور کاهش خواهد یافت. بنابراین نقطه تعویض دنده به صورت 

اتوماتیک در ارتفاع باال تنظیم شده تا تغییر افت گشتاور تولیدی 

 موتور را اصالح کند.

 حالت عبور از دنده ها 

گیربکس می تواند در یک لحظه دو یا سه دنده تعویض کند، مثالً از 

برود. تا اغییر افت  4به  2رفته و یا از  4به  6و یا از  3به  5

 گشتاور تولید شده توسط موتور را اصالح کند.

 حالت پیش گرم کردن 

درجه  20این حالت زمانی است که دمای روغن گیربکس کمتر از 

گر این حالت فعال باشد مبدل گشتاور تا سانتی گراد باشد. ا

درجه سانتی گراد باشد قفل نخواهد شد تا  20زمانی که دما زیر 

 زمان گرم کردن را کوتاه کند.
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 )حالت دمای باال )زیاد 

باشد فعال  145و  110حالت دمای باال زمانی که دمای روغن گیربکس بین 

لوگیری از گرم می شود. محدوده قفل کردن مبدل گشتاور به منظور ج

شدن بیش از حد افزایش خواهد یافت و سایر قطعات و اجزا که می 

توانند حرارت روغن را آزاد کنند فعال می شوند. اگر دمای روغن از 

درجه سانتی گراد تجاوز کند، فن رادیاتور فعال خواهد شد، اگر  110

 درجه سانتی گراد تجاوز کند گشتاور موتور کاهش 130دمای روغن از 

درجه تجاوز کند گیربکس تا زمانی که به  145خواهد یافت. اگر دما از 

برسد از کار خواهد افتاد، که درجه سانتی گراد  120دما به زیر 

آخرین مرحله ایمنی گیربکس خواهد بود. اگر مبدل گشتاور در زمان 

تعویض دنده قفل باشد احساس تعویض دنده کم خواهد شد و زمانی که 

 درجه گیربکس از این حالت خارج می شود. 105دما به زیر 

 حالت کروز 

موتور به گیربکس دستور نده  ECUپس از فعال سازی حالت کروز، 

معکوس می دهد. در همین لحظه موقعیت پدال گاز در موقعیتی ثابت 

 بوده تا حالت ترمز موتوری را فراهم کند.

(h:المان های کنترل سیستم گیربکس ) 

 (:TCUالکترونیکی گیربکس اتوماتیک )واحد کنترل 

 TCU :و باس های ورودی و خروجی آن شرایط زیر را کنترل می کند 

 حالت کنترل دنده 

 

  کنترل فشار روغن 

 کنترل فشار کالچ 

 کنترل کالچ قفل شونده اتوماتیک مبدل گشتاور 

روش حالت درایو را از طریق دریافت سیگنال سنسورها و  Tcuبه عالوه، 

 سیگنال سوئیچ های مربوه تعیین می کند.

می تواند تشخیص دهد که االن  TCU بر مبنای این سیگنال های ورودی،

حالت تعویض دنده درخواست شده و یا حالت قفل کردن مبدل گشتاور 

را محسابه کرده  می تواند فشار کاری TCUنیاز است. به طور همزمان، 

از طریق شش  Tcuتا عمل تعویض دنده به راحتی و به نرمی انجام شود. 

)خاموش/روشن( تعویض  off/onشیر برقی قابل تنظیم و چهار شیر برقی 

 دنده راکنترل می کند. 

 ماژول حافظه بازسازی شده )تعبیه شده(
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لید ماژول حافظه بازسازی شده با صفحه سوپاپ گیربکس در قرایند تو

بر روی سنسور سرعت شفت ورودی صفحه سوپاپ  EMMهماهنگ شده است. 

 گیربکس نصب می شود.

شامل مشخصات گیربکس می باشد. پس از نصب  EMMداده ها و اطالعات در 

آپلود شده و در زمانی که گیربکس کار می کند  EMMداده ها از طریق 

 استفاده می شوند.

 شیر برقی و شیر برقی جریان متغیر:

و شش شیر برقی  ON/OFFصفحه سوپاپ از چهار شیر برقی روشن و خاموش 

دو کاربرد دارند  ON/OFFجریان متغیر تشکیل شده است. شیر برقی های 

که برای باز کردنو بستن استفاده می شود. این شیر برق ها برای 

فعال و غیر فعال سیستم هیدرولیکی می  ON/OFFتغییر جریان و حالت 

برقی های جریان متغیر جریان را به صورت ماوی به فشار باشند. شیر

 تبدیل می کنند.

 سنسور سرعت:

سنسور سرعت شفت ورودی و خروجی به صورت یک پارچه با یکدیگر ساخته 

شده اند. و هر دوی آنها از نوع اثر حال هستند. سنسورها بر روی 

 گیربکس و زیر صفحه سوپاپ بسته می شوند.

 ربکسسنسور دمای روغن گی

 TCUسنسور دمای روغن گیربکس در دسته سیم صفحه سوپاپ قرار دارد. 

براساس اطالعات این نوسر استراتژی مختلفی را در تعویض دنده ها 

فعال می کنند. اگر سیگنال ورودی سنسورها در محدوده نرمال کاری 

 نباشد ممکن است به دلیل اتصال کوتاه یا قطع مدار سنسور دما باشد.

از طریق موقعیت سلکتور تعویض دنده موقعیت  TCUسلکتور تعویض دنده: 

 دنده را تشخیص می دهد.

 می تواند سلکتور  فت تعویض دنده متصل شده وسلکتور: ش

 را از طریق کنترل سلکتور تشخیص دهد. Dو  P، R، Nحرکت دنده در حالت 

و به صورت  –در حالت دستی، اطالعات انتخاب دنده راننده بین + و 

 ارسال می شود. ECUسیگنال 

 توجه:

نباشد و ترمز گرفته نشده  Pیا  Nموتور زمانی که دسته دنده ر حالت 

 باشد روشن نمی شود.

 دیاگرام الکتریکی:
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 داده های تعمیراتی

 .جدول مشخصات فنی1

 ATF ATF 3292مشخصات 

 V 7/5 مقدار پر کردن روغن

 

.رایطه بین دما و مقاومت الکتریکی سنسور دمای روغن گیربکس در 2

 جدول زیر آورده شده است.

Max.resistanc

e 

Min. 

resistanc

e 

Temperatur

e 

Max.resistanc

e 

Min. 

resistanc

e 

Temperatur

e 

12.73kΩ 11.53kΩ 60℃ 1896mΩ 1467mΩ -40℃ 

 

Max.resistanc

e 

Min. 

resistanc

e 

Temperatur

e 

Max.resistanc

e 

Min. 

resistanc

e 

Temperatur

e 

8.916kΩ 8.161kΩ 70℃ 984.2kΩ 778.4kΩ -30℃ 

6.360kΩ 5.880kΩ 80℃ 533.9kΩ 430.7kΩ -20℃ 

4.614kΩ 4.306kΩ 90℃ 301.1kΩ 247.3kΩ -10℃ 

3.399kΩ 3.201kΩ 100℃ 175.7kΩ 146.8kΩ 0℃ 

2.562kΩ 2.392kΩ 110℃ 106kΩ 89 .95kΩ 10℃ 

1.955kΩ 1.811kΩ 120℃ 65.86kΩ 56.74kΩ 20℃ 

1.510kΩ 1.388kΩ 130℃ 42.10kΩ 36.76kΩ 30℃ 

1.179kΩ 1.075kΩ 140℃ 27.61kΩ 24.43kΩ 40℃ 

0.930kΩ 0.843kΩ 150℃ 18.54kΩ 16.60kΩ 50℃ 
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 .جدول گشتاور سفت کردن پیچ ها3

 N.m آیتم

 30~25 گیج روغن گیربکس اتوماتیکپیچ 

 30~25 پیچ تخلیه روغن

 2014~ مهره نگهدارنده اهرم تعویض دنده

 60~40 پیچ های نگهدارنده گیربکس

 36~33 پیچ های نگهدارنده مبدل گشتاور

پیچ نگهدارنده صفحه آب بند 

 فشاری ضفت تعویض دنده

8~12 

 20~14 مهره نگهدارنده شفت تعویض دنده

نگهدارنده مجموعه اهرم مهره 

 تعویض دنده

22~28 

پیچ نگهدارنده ماژول کنترل 

 گیربکس اتوماتیک

8~12 

پیچ نگهدارنده اویل کولر )خنک 

 کن روغن(

8~12 

  پیچ نگهدارنده بست لوله روغن

 

 نکات ایمنی

استفاده  ATFر گیربکس باید حتمًا از روغن مخصوص گیربکس اتوماتیک د-1

 ATFحدوده زمانی خود بتواند به خوبی کار کند. شو تا گیربکس در م

 تعویض شود. 60000kmباید هر 

درو به دلیل خطا نتواند کار کند، لطفًا بزور از هنگامی که خو-2

 گیربکس استفاده نکنید. در غیر این صورت گیربکس آسیب خواهد دید.

 

 

هنگامی که خودرو در حال  Pدن اهرم تعویض دنده در حالت قرار دا-3

 حرکت است و یا به صورت کامل متوقف نشده ممنوع است.

تیک شمال اجزای زیادی است که از دقت باالیی گیربکس اتوما-4

برخوردار هستند. بنابراین در هنگام بازکردن و نصب قطعات از خط 

 افتادگی و آسیب قطعات جلوگیری کنید.

 بکشید.یک پد پالستیکی  بر روی میز کار-5

و بست قطعات از دستکش و یا ه نوع پارچه تمیز کاری  در هنگام باز-6

 استفاده نکنید. در صورت نیاز از دستکش های نایلونی استفاده کنید.
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طعات باز شده را تمیز کنید. از محلول مناسب برای قتمام اجزا و -7

ز شستن قطعات فلزی استفاده کرده و سپس با هوای فشرده قطعات را تمی

 کنید.

یری و اجزای صفحه ضربه گ دیسک کالچ، ATFبا استفاده از روغن  -8

پالستیکی را بشویید و پس از شستن آنها را تمیز نگه ارید. در صورتی 

که گیربکس آسیب ببیند و نیاز به تعمیر داشته باشد سیستم خنک کن 

ATF .را باز کرده و بشویید 

ها، کاسه نمدها و واشرها، از کردن و خارج کردن اورینگ پس از ب-9

 آنها را با نمونه نو تعویض کنید.

ونتاژ نهایی گیربکس اتوماتیک، نباید از گریس مدر مدت زمان -10

 برای روغن کاری اجزا استفاده کرد.

بل از نصب، به قطعات اصطکاکی، قطعات دوار و یا قطعات لغزشی ق-11

زها آنها را به مدت بمالید و قبل از نصب دیسک کالچ، یا ترم ATFروغن 

 غوطه ور کنید. ATFساعت در  2

 ستفاده از چسب های آب بند بر روی واشرها ممنوع است.ا-12

 یاز است که در تعویض مدارها، کل مجموعه مدار تعویض شود.ن-13

14- ATF .لوله های ورود و خروج روغن و اویل کولر را تعویض کنید 

دنده اتوماتیک، پولوس ها  6کسل کردن خودرو با گیربکس بقبل از -15

را خارج کرده و یا چرخ های محرک را بلند کنید. بکسل رو به عقب 

 ممنوع است

 

 استراتژی تعویض دنده

 تغییر دنده-1

را از سیگنال های مختلفی  TCUکنترل می شود.  TCUتعویض دنده توسط 

موتور و هر سنسور دریافت می کند و دنده مورد نظر را انتخاب می 

و کیفیت کنترل دنده و عملکرد کالچ تورک کنورتور را در هر کند 

 فرایند تعویض دنده انتخاب می کند.

کوس: حالت دنده معکوس در حالت توقف خودرو اتفاق حالت دنده مع-2

میفتد. پدال گاز را به صورت کامل رها کرده تا گیربکس به صورت 

 اتوماتیک معکوس شود.

 

 درخواست گشتاور-3

هنگامی که گشتاور درخواستی بیشتر از گشتاور ارائه شده توسط موتور 

می باشد گیربکس کالچ تورک کنورتور را فعال کرده تا گشتاو اضافی 

 ارائه شود.
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 حالت دستی-4

(a برخالف گیربکس دستی، حالت دستی گیربکس اتوماتیک شامل فاکتورهای)

از آسیب به گیربکس کنترل است تا ا دور موتور باال جلوگیری کرده و 

 جلوگیری کند. 

(b وقتی که اهرم تعویض دنده در موقعیت )M  باشد راننده می تواند

دنده مورد نظر را انتخاب  –با فشردن دسته دنده در حالت های + یا 

حرکت می کند گیربک  Mکند. هنگامی که دسته دنده ابتدا به موقعیت 

 کند. از دنده های پایین )سنگین( شروع به کار می

 توجه:

  اگر در شرایطی که شرعت کم است دنده سبکتر انتخاب شود و در

حالتی که سرعت زیاد است دنده سنگین شود گیربکس حالت ایمنی 

 خود را نخواهد داشت.

  اگر دور موتور و یا سرعت خودرو بسیار پایین باشد گیربکس به

. صورت اتوماتیک معکوس داده تا دور موتور را پایین نگه دارد

 می باشد. Dفرایند معکوس دادن همانند فرایند کنترل دنده 

(C نیاز )( در حالت دستی برای دنده دادن رو به باال )دنده سبک تر

است که سرعت باال برود تا از تاثیر گذاشتن بر شرایط معمول موتور 

جلوگیری کند و امنیت تعویض دنده وجود داشته باشد. در غیر این 

 و به باال اتفاق نمی افتد.صورت تعویض دنده ر

جدول زیر میانگین دنده دادن است، سرعت تحت شرایط و حالت دستی  

 )از سرعت حقیقی مشتق گیری شده است(

5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 Up-shift 

>69 >45 >38 >12 >0 Speed 

km/h 

 

(d )نیاز است که سرعت  پایین در حالت دستی برای دنده دادن رو به

باال برود تا از تاثیر گذاشتن بر شرایط معمول موتور جلوگیری کند و 

امنیت تعویض دنده وجود داشته باشد. در غیر این صورت تعویض دنده 

 اتفاق نمی افتد پایینرو به 

ت، سرعت تحت شرایط و حالت دستی )از سجدول زیر میانگین دنده دادن ا

 شده است(.سرعت حقیقی مشتق گیری 

2-1 3-2 4-3 5-4 5-6 Downshifting 

<40 <70 <110 <146 <170 Speed km/h 

 

(e در هنگام انتخاب دسته دنده در حالت دنده سبک یا سنگین برای )

خواهد  maxو  minسیستم به صورت پیش فرض به حالت  500msمدت بیش از 

 بود
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آرامی بین سرعت حداکثر و حتی اگر حالت دستی اجرا نشود دنده به 

 حداقل رو به باال تعویض می شود.

(f هنگامی که موقعیت پدال گاز بیش از)باشد سیستم گیربکس را از 80 %

)درایو( Dحالت دستی خارج می کند و در همین لحظه کنترل حالت دنده 

 اجرا می شود.

در حالت تعویض دنده به صورت دستی در گیربکس اتوماتیک، در برخی 

اقع یک ضربه آرام مشاهده می شود که این ضریه همیشه ایراد مو

 )اتوماتیک( نیست. ATگیربکس 

(g هنگامی که ا هرم تعویض دنده در حالت )M  باشد راننده می تواند

 انتخاب کند. –دنده مناسب را با انتخاب + و 

باشد گیربکس در همان دنده  M)هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت 

 خود را نگه می دارد(

(h هنگامی که دور موتور در باالترین حد خود می رود گیربکس )

اتوماتیک به صورت اتوماتیک هر آنچه را که راننده انتخاب کرده 

 کنترل می کند.

(i حالت دنده)1 

در  1در پشت آمپر نمایش داده می شود. برخالف دنده  1حالت دنده 

 اتوماتیک، ترمز موتوری می تواند در حالت دستی استفاده شود.حالت 

(j حالت دنده)2 

در پشت آمپر نمایش داده می شود. معکوس کشیدن از حالت  2حالت دنده 

با فشردن پدال گاز به صورت ناگهانی اتفاق میفتد و ترمز  1به  2

 نیز امکان دارد. 2موتوری در حالت دنده 

(k حالت دنده )3 

در پشت آمپر نمایش داده می شود. معکوس کشیدن از حالت  3ده حالت دن

با فشردن پدال گاز به صورت ناگهانی اتفاق میفتد و ترمز  3-1به  2-3

 نیز امکان دارد. 3موتوری در حالت دنده 

 (Lحالت دنده ها ) 

در پشت آمپر نمایش داده می شود. معکوس کشیدن از حالت  4حالت دنده 

ال گاز به صورت ناگهانی اتفاق میفتد و ترمز با فشردن پد4-2به  3-4

 نیز امکان دارد. 4موتوری در حالت دنده 

 (m حالت دنده)5 

در پشت آمپر نمایش داده می شود. معکوس کشیدن از حالت  5حالت دنده 

گاز به صورت ناگهانی اتفاق میفتد و ترمز با فشردن پدال  5-3به 4-5

 نیز امکان دارد. 5موتوری در حالت دنده 

 (n حالت دنده)6 
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در پشت آمپر نمایش داده می شود. معکوس کشیدن از حالت  6حالت دنده 

با فشردن پدال گاز به صورت ناگهانی اتفاق میفتد و ترمز 6-4 به 5-6

 نیز امکان دارد. 6موتوری در حالت دنده 

 اجزا

 

 

 

پیچ شش گوش با  4  مجموعه گیربکس 1

........... 

پیچ شش گوش با  5  .............پیچ شش گوش با  2

............ 

مهره شش گوش با  6  با .............پیچ شش گوش  3

.............. 
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 عیب یابی

 تشریح عیب یابی

 راهنما:

یابی بر روی گیربکس اتوماتیک بهتر است که با  قبل از شروع عیب

سیستم گیربکس اتوماتیک و عملکرد آن آشنا شوید که پس از بروز 

 خطا....................

 معرفی عیب یابی-1

(a اگر عالئم عیب زیر در گیربکس اتوماتیک به صورت ناگهانی به وجود)

 بیاید ممکن است که به دالیل مشکالت مکانیکی باشد:

 دا یا ارتعاشص 

  نشتیATF 

 .خودرو به سمت جلو یا عقب نمی تواند حرکت کند 

(bمشکالت زیر ممکن است به دالیل خطای سیستمی باشد ) 

 EμC خطا دارد 

 سلکتور تعویض دنده خطا دارد 

 .کانکتور دسته سیم سیستم ایراد دارد 

 بررسی کنترل سیستم

 استراتژی برای جستجوی عیب-1

 راهنما:

حل زیر به منظور بررسی خطای گیربکس اتوماتیک پیوری لطفًا از مرا

 کنید:

(a اطالعات خطا و ایراد را از مالک خوردو تا آنجا که ممکن است جمع)

 آوری کنید.

(b.خطای توضیح داده شده توسط مالک را بررسی کنید ) 

(c.کد خطای گیربکس اتوماتیک را بررسی کنید ) 

(d اگر کد خطایی مشاهده شد، لطفًا )DTC .را صبت و ضبط کنید 

(e.تست جاده گرفته و سپس شرایط خطا را بررسی کنید ) 

(f اگر دوباره کد خا ظاهر شد به لیست کد خطاها مراجعه کرده و عیب )

 انجام دهید. DTCیابی را مطابق با 

(g پس از تعمیر دوباره تست جاده گرفته تا مطمئن شوید که خطا پاک )

 شده است.

 استالتست 

 راهنما:
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تست استال به این منظور انجام می شود که از عملکرد گیربکس، کالچ 

 در برابر تعمل گشتاور موتور بدون لغزش اطمینان حاصل کنیم.

(a)  ثانیه باشد. 10زمان تست استال نباید بیش از 

(b) ترمز دستی را بکشید 

(c) موتور را روشن کنید 

(d) .پدال ترمز را فشرده و نگه دارید 

(e)  دسته دنده را روی حالتD .درایو( قرار دهید( 

(f)  ثانیه نگه دارید. 6پدال گاز را به صورت کامل فشرده و برای 

(g) .دور موتور را مشاهده کنید 

(h) .پدال گاز را رها کنید 

(i)  دسته دنده را روی حالتR )قرار دهید. )دنده عقب 

(j)  ثانیه نگه دارید. 6پدال گاز را فشرده و تا 

(k)  3000کنید. اگر دور بیش از دور موتور را مشاهدهRPM  برود به

این معناست که در سیستم گیربکس اتوماتیکایراد یا خطای 

 مکانیکی وجود دارد.

 گیربکس اتوماتیک TCUریست 

 توجه:

را تعویض می  TCUفرآیند زیر باید زمانی که گیربکس اتوماتیک یا 

 کنید اجرا نمایید:

1-TCU پته شدهگیربکس اتوماتیک و ریست مقادیر آدا 

(a) اسکنر عیب یاب را متصل کنید 

(b)  دسته دنده را در حالت p ( قرار داده و سوئیچ را بازon )

 کنید )موتور را روشن نکنید(

(c)  وارد گزینهoff-line optimal process  شده و بعد گزینهwrite transmission 

TCU-VIN code  را انتخاب کنید. و سپس مطابق با راهنما و شرایط

 خودرو عمل مورد نظر را انجام دهید.

 توجه:

 را اجرا کنید. cرا تعویض می کنید فقط مرحله  tcuهنگامی که 

 فرایند تعریف سریع-2

درجه  95تا  70دمای روغن باید در محدوده  در فرایند تعریف سریع

 این صورت شرایط تعریف مهیا نمی شود.  سانتی گراد باشد، در غیر

(a)  در حالت درجا )موتور را روشن کرده و پدال ترمز را قشار

تا  15رفته و این کار را برای  Dبه  Nو از  Nبه  Rدهید(. از 

 بار ادامه دهید. 20
(b) ( .5→4 ,4→3 ,3→2 ,2عمل تعریف دنده های رو به باال را اجرا کنید, 

و عمل تعریف دنده های رو به پایین را اجرا کنید  (1→6→5

بار ادامه  20تا  15( این کار را برای 1→2 ,2→3 ,3→4 ,4→5 ,5→6)
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% 30% تا 20و زمانی که دریچه را  Dدهید. این کار را در دنده 

 فشرده اید انجام دهید.

 راهنما:

  پدال گاز را فشرده اید و عمل تعریف دنده 20در هنگامی که %

 2200رو به باال را انجام می دهید حداکثر دور موتور تا های 

 دور بر دقیقه خواهد رفت.

  با استفاده از اسکنر عیب یاب مقدار باز شدن دریچه گاز را

بخوانید و ببینید که آیا مقدار باز بودن دریچه گاز صحیح است 

 یا خیر.

  در هنگام فشردن پدال گاز ثابت نگه داشتن دریچه گاز بسیار

است. اگر تغییرات دریچه گاز خیلی زیاد باشد عمل تعریف  مهم

 دنده ها به درتس انجام نمی شود.

(c)  در حالت دریچه گاز باز عمل تعویض دنده رو به باال و پایین را

 اجرا کنید
(d) .فرایند تعریف دنده ها را تمام کنید 

 لیست تعریف پایه های گیربک اتوماتیک

a-  1بهJ-TCU     

 

Function Color Terminal No. 

Signal of TCU variable flow control solenoid 

valve 9 

0.50 Bl/W 1 

Signal of TCU variable flow control solenoid 

valve 10 

0.50 Gr/R 2 

Signal of TCU variable flow control 

solenoid valve 7 

0.50 Y/R 3 

Signal of TCU variable flow control solenoid 

valve 8 

0.50 Br/W 4 

Signal of TCU variable flow control solenoid 

valve 5 

0.50 W/R 5 

Function Color Terminal No. 

Signal of TCU variable flow control solenoid 

valve 6 

0.50 G/W 6 

Circuit of TCU variable flow control solenoid 

valve 

1.25 B/W 7 

Power grounding 1.25 B 8 
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Control signal of TCU on-off solenoid valve 2 1.25 B/Y 9 

Control signal of TCU on-off solenoid valve 1 1.25 O/W 10 

 Control signal of TCU on-off 

solenoid valve 4 

0.50 R/B 11 

Control signal of TCU on-off solenoid valve 3 0.50 W/B 12 

NC  13 

NC  14 

Circuit of TCU on-off solenoid valve 1.25 V/W 15 

TCU 控制器IG1 电源 1.25 R 16 

 

b-  2بهJ-TCU 

 
 

Function Color Terminal No 

NC  1 

NC  2 

NC  3 

TCU manual mode signal (upshifting and 

)downshifting 

Bl 0.50 4 

NC  5 

NC  6 

NC  7 

Function Color .Terminal No 

NC  8 

NC  9 

TCU automatic mode switch mode signal Y 0.50 10 

NC Bl 0.50 11 

NC  12 

 

c-  3بهJ-TCU 
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Function Color Terminal No 

Output shaft speed sensor signal V/B 0.50 1 

EMM/Speed sensor power supply Br/R 0.50 2 

speed sensor signalInput shaft  Gr/Y 0.50 3 

EMM data communication line G/R 0.50 4 

NC  5 

Snow mode switch signal V 0.50 6 

TCU gear signal W/Bl 0.50 7 

TCU oil temperature sensor signal O/B 0.50 8 

TCU controller P gear lockup solenoid valve 

control 

G 0.50 9 

controller PCANHTCU  Y 0.30 10 

NC  11 

EMM/Speed sensor power supply grounding Bl/R 0.50 12 

NC  13 

EMM clock signal Y/B 0.50 14 

Function Color Terminal No 

Switch signal grounding (snow, manual P gear 

)lockup 

W 0.50 15 

NC  16 

groundingTCU gear signal  R/Y 0.50 17 

TCU oil temperature sensor signal circuit B/R 0.50 18 

NC  19 

TCU controller PCANL Y/B 0.30 20 
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 عملکرد رنگ شماره 

6 G/W 0.50  سیگنال شیر برقی کنترل کننده جریان متغیرTCU (6) 

7 B/W 1.25  کنترل کننده جریان متغیر  شیر برقیمدارTCU 

8 B 1.25 منبع برق اتصال به زمین 

9 B/Y 1.25 وشن شدن شیر برقی ر -سیگنال کنترلی خاموشTCU (2) 

10 O/W 1.25 وشن شدن شیر برقی ر -سیگنال کنترل خاموشTCU (1) 

11 R/B 0.50 وشن شدن شیر برقی ر -سیگنال کنترل خاموشTCU (4) 

12 W/B 0.50 وشن شدن شیر برقی ر -سیگنال کنترل خاموشTCU (3) 

13  NC 

14  NC 

15 V/W 1.25  مدار روشن و خاموش شدن شیر برقیTCU 

16 R 1.25 TCU 控制器IG1 电源 
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 عملکرد رنگ شماره
1  NC 

2  NC 

3  NC 

4 BI 0.50  سیگنال حالت دستیTCU )باال و پایین نمودن دسته( 
5  NC 

6  NC 

7  NC 

8  NC 

9  NC 

10 Y 0.50  سیگنال تعویض حالت اتوماتیکTCU 
11  NC 

12  NC 
 

 

(b برای )TCU-J2 

 

(b برای )TCU-J2 
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 عملکرد رنگ ماره
1 V/B 0.50 سیگنال سنسور سرعت شافت خروجی 

2 Br/R 0.50  /منبع برق سنسور سرعتEMM 
3 Gr/Y 0.50 سیگنال سنسور سرعت شافت ورودی 

4 G/R 0.50  خط ارتباط اطالعاتEMM 
5  NC 

6 V 0.50 عالمت تعویض حالت برفی 

7 W/BI 0.50  عالمت دندهTCU 
8 O/B 0.50  عالمت سنسور دمای روغنTCU 
9 G 0.50 قفل دنده  کنترل شیر برقیP  کنترلرTCU 

10 Y 0.30 PCANH  کنترلرTCU 
11  NC 

12 BI/R 0.50  /منبع تغذیه اتصال به زمین سنسور سرعتEMM 

13  NC 

14 Y/B 0.50 ساعت سیگنال EMM 
15 W 0.50  حالت برفی، قفل شدن دنده( تعویض پایه سیگنال هاP )در حالت دستی 

16  NC 

17 R/Y 0.50  اتصال زمینی سیگنال دندهTCU  
18 B/R 0.50  مدار سیگنال سنسور دمای روغنTCU  
19  NC 

20 Y/B 0.30 PCANL  کنترل کنندهTCU 

 

 DTCلیست 

 (DTCکد خطا ) ها DTCشرح  علل احتمالی فعالیت پیشنهادی

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

، DTC (1 .P0603یابی 

P0604 ،P16604 ،

P1701 ،P1703-  نقص

. وجود نقص در مدار اتصال به 1

 TCUزمین و منبع برق 

 

 

 

خطای ذخیره داده های خود 

 TCUانطباقی 

P0603 

محدوده داده های خود 

به دست آمده  TCUانطباقی 

 است

P0604 
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و نقص  TCUمدار داخلی 

( مراجعه TCUمنبع برق 

 نمایید

 P1701 پایین است TCUولتاژ برق  TCU. آسیب دیدن مجموعه 2

 P1703 باال است TCUولتاژ برق 

 EMMخطای داده های 
TCU 

P1604 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

، DTC (2 .P0707یابی 

P0708- قص سنسور ن

موقعیت دسته دنده )تعویض 

 دنده(( مراجعه نمایید

. تعویض دنده با مشکل روبرو 1

 شده است

. وجود مشکل مدار باز یا مدار 2

 کوتاه دسته سیم دسته دنده

آسیب دیده  TCU. مجموعه 3

 است

ولتاژ سنسور دسته دنده پایین 

 است

P0707 

ولتاژ سنسور موقعیت اهرم 

 دسته دنده باال است )مدار باز(

P0708 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

 -DTC (3 .P0711یابی 

دمای روغن گیربکس بسیار 

 باال است( مراجعه نمایید

. وجود عیب در خنک کننده 1

 گیربکس اتوماتیک

. نقص در سیستم خنک کننده 2

 گیربکس اتوماتیک 

. نقص سیستم خنک کننده 3

 موتور

دمای روغن گیربکس بسیار 

 باال است

P0711 

کد خطا  ها DTCشرح  علل احتمالی فعالیت پیشنهادی

(DTC) 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب یابی 

DTC (3 .P0712 ،P0713- 

مدار سنسور دمای روغن نقص 

 گیربکس( مراجعه نمایید

. نقص شیر برقی و مجموعه 1

 دسته سیم

 TCU. آسیب دیدن 2

. آسیب دیدن گیربکس 3

 اتوماتیک

ولتاژ سنسور دمای روغن گیربکس 

 پایین است )مدار کوتاه(

P0712 

ولتاژ سنسور دمای روغن گیربکس 

 باال است )مدار باز(

P0713 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب یابی 

DTC (5 .P1605 ،P1611- 

نقص ماژول حافظه داخلی 

(( مراجعه EMMجعبه دنده )

 نمایید

. نقص در مجموعه دسته سیم 1

 و شیر برقی

 TCU. آسیب به 2

. آسیب دیدن گیربکس 3

  اتوماتیک

 EMM  P1605عدم تطابق در داده های 

 EMM P1610خطای ارتباط 

 EMM P1611خطای داده 

 EMM P09A3مدار کوتاه سنسور سرعت و 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب یابی 

DTC (6 .P07166 ،

P0717- رعتنقص سنسور س 

 شفت داخلی( مراجعه نمایید

. نقص مجموعه دسته سیم و 1

 شیر برقی

 TCU. آسیب به 2

. آسیب دیدن گیربکس 3

 اتوماتیک

مقدار سنسور سرعت میل لنگ 

 )گاردان(

P0500 

ناپایداری مقدار سنسور سرعت میل 

 لنگ

P0503 

 P0716 مقدار سرعت توربین/ شافت داخلی
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ناپایداری سیگنال سنسور سرعت 

 توربین / شفت داخلی

P0717 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب یابی 

DTC (7 .P0721 ،P0722- 

سنسورسرعت سرعت نقص 

 شفت خارجی( مراجعه نمایید

. نقص در مجموعه مکانیسم 1

 تعویض دنده

. نقص دسته سیم مجموعه 2

 دسته دنده

 TCU. آسیب به 3

 

 

گیر کردن باال و پایین برنده اهرم 

 دسته دنده در حالت دستی

P071D 

سیگنال کنترلر باال و پایین برنده 

اهرم دسته دنده در حالت دستی 

 پایین است

P071E 

سیگنال کنترل باال و پایین کننده 

دنده )اهرم دسته دنده( در حالت 

 دستی باال است )مدار باز(

P071F 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب یابی 

DTC (8 .P071D ،

P071E ،P071F- قص مدار ن

تعویض حالت دسته دنده 

اتوماتیک و دستی( مراجعه 

 نمایید

مجموعه دسته سیم و  . نقص1

 شیر برقی

 TCU. آسیب به 2

. آسیب دیدن گیربکس 3

 اتوماتیک

مقدار سنسور سرعت ناپایداری 

سیگنال سنسور سرعت شفت 

 خروجی

P0721 

ناپایداری سیگنال سنسور سرعت 

 شفت خروجی

P0722 

کد خطا  ها DTCشرح  علل احتمالی فعالیت پیشنهادی

(DTC) 

ربکس عیب یابی گی -22به قسمت 

. DTC (9اتوماتیک، عیب یابی 

P0729 ،P0731 ،P0732 ،

90733 ،P0734 ،P0735 ،

P0736- طای نسبت دنده( خ

 مراجعه نمایید

. کیفیت روغن گیربکس اتومات 1

 پایین است

. سطح روغن جعبه دنده خودکار 2

 کافی نیست

. مجموعه دنده خودکار آسیب دیده 3

 است

 P0729  6دنده در دنده  خطای نسبت

 M1 P0731و  1خطای نسبت دنده 

 P0732 2خطای نسبت دنده در دنده 

3خطای نسبت دنده در دنده   P0733 

4خطای نسبت دنده در دنده   P0734 

5خطای نسبت دنده در دنده    P0735 

 P0736 خطای نسبت دنده در دنده عقب

ربکس عیب یابی گی -22به قسمت 

. DTC (10اتوماتیک، عیب یابی 

P0741 ،P0742 ،P0744- قص ن

کالچ مبدل گشتاور هیدرولیکی( 

 مراجعه نمایید

. نقص در کیفیت روغن گیربکس 1

 اتوماتیک 

 . سطح روغن گیربکس اتوماتیک 2

. نقص در مجموعه گیربکس 3

 اتوماتیک

می مدار کالچ مبدل گشتاور هیدرولیکی ن

 تواند بسته شود

P0741 

مدار کالچ مبدل گشتاور هیدرولیکی نمی 

 تواند باز شود

P0742 

 P0744 کشویی گشتاور خطای کالچ مبدل

 S9 P0962مدار باز بودن شیر برقی جریان متغیر  S9 دیدن شیر برقی. آسیب 1عیب یابی گیربکس  -22به قسمت 
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. DTC (11اتوماتیک، عیب یابی 

P0962 ،P0963-  نقص مدار شیر

(  S9( VBSجریان متغیر ) برقی

 مراجعه نمایید

ه . )مدار کوتاه یا مدار باز بودن( دست2

 سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

مدار کوتاه بودن شیر برقی جریان متغیر 

S9 

P0963 

ربکس عیب یابی گی -22به قسمت 

. DTC (12اتوماتیک، عیب یابی 

P0966 ،P0967-  مدار شیر نقص

( S10( VBSجریان متغیر ) برقی

 مراجعه نمایید

 S10 . آسیب دیدن شیر برقی1

ه . )مدار کوتاه یا مدار باز بودن( دست2

 سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

جریان متغیر  مدار کوتاه بودن شیر برقی

S10 

P0966 

جریان متغیر  مدار باز بودن شیر برقی

S10 

P0967 

ربکس عیب یابی گی -22قسمت به 

. DTC (13اتوماتیک، عیب یابی 

P0985 ،P0986- ار شیر نقص مد

( S5( VBSجریان متغیر ) برقی

 مراجعه نمایید

 S5. آسیب دیدن شیر برقی 1

ه . )مدار کوتاه یا مدار باز بودن( دست2

 سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

جریان متغیر  مدار کوتاه بودن شیر برقی

S5 

P0985 

جریان  مدار باز بودن شیر برقی

 S5متغیر 

P0986 

کد خطا  ها DTCشرح  علل احتمالی فعالیت پیشنهادی

(DTC) 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

، DTC (14 .P0998یابی 

P0999- ار شیر نقص مد

( VBSجریان متغیر ) برقی

S6مراجعه نمایید ) 

 S6 . آسیب دیدن شیر برقی1

)مدار کوتاه یا مدار باز  .2

 بودن( دسته سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

جریان  مدار کوتاه بودن شیر برقی

 S6متغیر 

P0998 

جریان  مدار باز بودن شیر برقی

 S6متغیر 

P0999 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

،  DTC (15 .P099Bیابی 

P099C - قص مدار شیر ن

( VBSمتغیر )جریان  برقی

S7 مراجعه نمایید 

 S7 . آسیب دیدن شیر برقی1

. )مدار کوتاه یا مدار باز 2

 بودن( دسته سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

جریان  مدار کوتاه بودن شیر برقی

 S7متغیر 

P099B 

جریان  مدار باز بودن شیر برقی

 S7متغیر 

P099C 

 P099Eجریان  مدار کوتاه بودن شیر برقی S7 . آسیب دیدن شیر برقی1عیب یابی  -22به قسمت 
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گیربکس اتوماتیک، عیب 

،  DTC (16 .P099Eیابی 

P099F -  نقص مدار شیر

( VBSجریان متغیر ) برقی

S8مراجعه نمایید ) 

. )مدار کوتاه یا مدار باز 2

 بودن( دسته سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

 S8متغیر 

جریان  مدار باز بودن شیر برقی

 S8متغیر 

P099F 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

، DTC (17 .P0973یابی 

P0973-  نقص مدارON-

OFF جریان  شیر برقی

 ( مراجعه نماییدS1متغیر  

 S1 . آسیب دیدن شیر برقی1

. )مدار کوتاه یا مدار باز 2

 برقیبودن( دسته سیم شیر 

 TCU. آسیب دیدن 3

شیر  ON/OFFمدار کوتاه بودن 

 S1 برقی

P0973 

یر ش ON-OFFمدار باز بودن 

 S1 برقی

P0974 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

، DTC (18 .P0976یابی 

P0977-  نقص مدارON-

OFF جریان  شیر برقی

 ( مراجعه نماییدS2متغیر  

 S2 . آسیب دیدن شیر برقی1

. )مدار کوتاه یا مدار باز 2

 بودن( دسته سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

شیر  ON/OFFمدار کوتاه بودن 

 S2 برقی

P0976 

یر ش ON-OFFمدار باز بودن 

 S2 برقی

P0977 

کد خطا  ها DTCشرح  علل احتمالی فعالیت پیشنهادی

(DTC) 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

، DTC (19 .P0979یابی 

P0980-  نقص مدارON-

OFF جریان  شیر برقی

 ( مراجعه نماییدS3متغیر  

 S3 . آسیب دیدن شیر برقی1

. )مدار کوتاه یا مدار باز 2

 بودن( دسته سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

شیر  ON/OFFمدار کوتاه بودن 

 S3 برقی

P0979 

یر ش ON-OFFمدار باز بودن 

 S3 برقی

P0980 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

 S4. آسیب دیدن شیر برقی 1

. )مدار کوتاه یا مدار باز 2

شیر  ON/OFFمدار کوتاه بودن 

 S4 برقی

P0982 
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، DTC (20 .P0982یابی 

P0983-  نقص مدارON-

OFF جریان  شیر برقی

 ( مراجعه نماییدS4متغیر  

 بودن( دسته سیم شیر برقی

 TCU. آسیب دیدن 3

یر ش ON-OFFمدار باز بودن 

 S4 برقی

P0983 

عیب یابی  -22به قسمت 

گیربکس اتوماتیک، عیب 

، DTC (21 .P09A1یابی 

P09A2- قص مدار شیر ن

مراجعه  Pبرقی قفل دنده 

 نمایید

. آسیب دیدن شیر برقی 1

 Pسلنوئید جا افتادن دنده 

. )مدار کوتاه یا مدار باز 2

 برقیبودن( دسته سیم شیر 

 TCU. آسیب دیدن 3

ر شی P-LOCKمدار باز بودن

 S11 برقی

P09A1 

یر ش P-LOCKمدار کوتاه بودن

 S11 برقی

P09A2 
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کد خطا  ها DTCشرح  احتمالیعلل  فعالیت پیشنهادی

(DTC) 
عیب  -22به قسمت 

یابی گیربکس 

اتوماتیک، عیب یابی 

DTC (22 .

U0100 ،U0121 ،

U014 ،U0415- 

 یخطای ارتباط

CAN   مراجعه )

 نمایید

1 .TCU  آسیب دیده

 است

2 .ECU  سیستم

ECM ،ABS  آسیب

 دیده است

. )مدار کوتاه یا مدار 3

باز بودن( دسته سیم 
CAN 

 U0100  نمی تواند ارائه گردد CAN EMSاطالعات 

جعبه دنده و انتقال آن نمی تواند ارائه  CANاطالعات 

 شود 

U0102 

نمی  EMS-1در رابطه با  CAN ارتباطیاطالعات 

 تواند ارائه گردد

U0110 

نمی تواند ارائه  EMS-2در رابطه با  CANاطالعات 

 گردد

U0120 

 /ABS/ ESPسیستم ترمز ) CAN ECUاطالعات 

TCSنمی تواند ارائه گردد ) 

U0121 
U0122 
U0123 
U0124 

نمی  EMS-3در خصوص  CAN ارتباطیاطالعات   

 تواند ارائه گردد

U0130 

نمی  EMS-4در خصوص  CAN ارتباطیاطالعات 

 تواند ارائه گردد

U0140 

 U0146 از دست دادن ارتباط ورودی

نمی  EMS-5در خصوص  CAN ارتباطیاطالعات 

 تواند ارائه گردد

U0150 

نمی  EMS-6در خصوص  CAN ارتباطیاطالعات 

 تواند ارائه گردد

U0160 

 U0401 نامعتبر است EMSاز  CANسیگنال 

از کنترل کننده سیستم ترمز نامعتبر  CANسیگنال   

 است

U0415 

عیب  -22به قسمت 

یابی گیربکس 

اتوماتیک، عیب یابی 

DTC (23 .

U1601 ،U1606 ،

 

1 .TCU  آسیب دیده

 است

نمی توان یافت شود و یا نامعتبر  TCUنرم افزار کاربرد 

 است

΄ 

 TCU U1606خطای کالیبره 

 U1607 نسخه فعال -TCUخطای کالیبره 

 VIN TCU U1608خطای کد 
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U1607 ،U1608 ،

U1609-  خطای نرم

( TCUافزار داخلی 

 مراجعه نمایید

 TCU U1609خطای کالیبراسیون سخت افزار 

 BOSCHتنها مربوط به  DTCاطالعات موجود در 

 می باشد

U160E 

 DTCعیب یابی و تشخیص 

1 .P0603 ،P0604 ،P1604 ،P1701 ،P1703-  )نقص منبع برق )تغذیهTCU  و مدار داخلیTCU 

 :DTCشرح 

و  از طریق جریان متغیر شیر برقی(، اقدام به کنترل جعبه دنده TCUواحد کنترل گیربکس )

ON/OFF  ولت بوده و  8-16شدن شیر برقی می نماید. ولتاژ فعال واحد کنترل جعبه دنده برابر

آمپر جریان  10آمپر می باشد. اما در زمان تعویض نده، به بیش از  4مصرف جریان آن معموالً کمتر از 

 TCUبه دنده تا حد معینی آسیب دیده باشند، نیاز خواهد بود. چنانچه عناصر داخلی واحد کنترل جع

می تواند این آسیب ها را در تمام طول عمر گیر بکس از طریق خصوصیاتی برای تضمین کیفیت تعویض 

 TCUتا محدوده های دیگری آسیب دیده باشند،  TCUدنده جبران نماید. اما زمانی که عناصر داخلی 

را  TCU ،DTCت ذاتی خود تضمین نماید. در این لحظه، نمی تواند کیفیت تعویض دنده را با خصوصیا

 گزارش خواهد نمود. 

 :DTCشرایط تنظیم 

را در شرایط  DTCقرار داده و نقص داخلی را تشخیص دهید و  ON. لطفاً سوئیچ را در موقعیت 1

P0603 ،P0604 ،P1604  .تنظیم نمایید 

و ولتاژ منبع برق  r/min300قرار گرفته و سرعت موتور بیشتر از  ON. زمانی که سوئیچ در وضعیت 2

TCU  ثانیه حفظ می گردد.  0.5ولت باشد، این وضعیت برای بیش از  8کمتر ازP1701 DTC 

 تنظیم خواهد شد. 

ولت باشد، این  17بیش از  TCUقرار گرفته و ولتاژ منبع برق  ON. زمانی که سوئیچ در وضعیت 3

 تنظیم می گردد.  DTC P1703ثانیه ادامه یافته و  60ش از وضعیت را تا بی

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور اولیه بررسی نرمال معیوب   0 
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مراجعه  DTCبه جدول  

 نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را متصل 

را مجدداً بخوانید و  DTCنمایید، و 

بجز  DTCسیستم را از نظر 

P0604 ،P1701 ،P1703 

 بررسی نمایید

 

العمل دستور  1 بررسی ولتاژ باتری نرمال معیوب 

اتصال دهنده های 

دسته سیم را 

مجدداً متصل 

نمایید یا نسبت به 

تعویض دسته سیم 

 اقدام کنید 

دسته سیم از بین رفته و یا 

بین  این آنکه اتصال ضعیفی

 مولفه ها برقرار شده

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

*بررسی کنید که آیا سرهای مثبت 

و منفی باتری دارای اتصال ضعیفی 

 هستند یا خیر. 

*اتصال دهنده دسته سیم آلترناتور 

را از نظر آسیب یا از بین رفتن 

 بررسی نمایید

 

العمل دستور  TCU 2بررسی مدار منبع برق  نرمال معیوب 

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

ولتاژ بسیار باال و یا مقاومت 

 بسیار پایین است

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

را از دسته  U17(J-1)* اتصال 

با چرخاندن سوئیچ به  TCUسیم 

 نمایید. جدا« OFF»سمت 

کانکتور  16*مقاومت میان ترمینال 

و  U17(J-1)گیربکس اتوماتیک 

 زمین را اندازه گیری نمایید

 >Ω M1مقدار استاندارد: 

قرار  ON*سوئیچ را در وضعیت 

 16داده، و ولتاژ میان ترمینال 

U17(J-1)  و اتصال زمین را برقرار

 سازید

  V 14-11مقدار استاندارد: 

 

العمل دستور  TCU  3بررسی مدار اتصال به زمین  نرمال معیوب 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

860 
 

 

 

آیتم مورد  نتیجه بررسی مراحل مورد بررسیآیتم  نتیجه بررسی

 بررسی

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

 4به مرحله  عیب همچنان وجود دارد

 مراجعه نمایید

را از دسته  U17(J-1)* اتصال 

با چرخاندن سوئیچ به  TCUسیم 

 نمایید. جدا« OFF»سمت 

قرار  ON*سوئیچ را در وضعیت 

 8داده، و مقاومت میان نقطه 

U17(J-1)  گیربکس اتوماتیک و

 زمین را اندازه گیری نمایید. 
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 <Ω 0مقدار استاندارد: 

اتصال  8ولتاژ میان نقطه *

U17(J-1)  جعبه دنده و زمین را

 اندازه گیری نمایید

 V 0مقدار استاندارد: 

العمل دستور  4 با تعویض کردن TCUبررسی  نرمال معیوب 

 5به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام دهید 

را در آن  TCU-VIN)کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه 

 دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور را تایید  DTCذخیره شدن مجدد  نرمال معیوب 

 نمایید

5 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی DTCبه همراه خروجی 

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و بگذاری 

 دقیقه کار کند تا گرم شود.  5تا 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

ایید نمایید که هیچ قرائت نموده و ت

 وجود نداشته باشد DTCخروجی 

 

 

 

2 .P0707 ،P0708- )نقص سنسور موقعیت دسته دنده )تعویض دنده 

 :DTCشرح 

را همراه با اطالعاتی از دسته دنده ارائه نموده و از از استارت کردن در زمان  TCU مجموعه دسته دنده،

، مدار چراغ عقب روشن خواهد شد. برای انجام Rحرکت جلوگیری خواهد نمود. در زمان استفاده از دنده 
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کارهای فوق، دسته دنده مدار مستقلی خواهد داشت. عملکردهای فوق تنها می توانند زمانی محقق 

را به منظور اندازه  V5سیگنال مرجع   TCUاتصال یافته باشد.  TCUند که مدار به درستی به گرد

گیری ولتاژ در مدار و تایید موقعیت دسته دنده ، به آن ارسال خواهد نمود. مقدار مقاومت در دنده های 

 مختلف متفاوت است. 

 :DTCشرایط تنظیم 

در محدوده  مشخص نماید که ولتاژ دسته دنده TCUو قرار داشته  ON. زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

 تنظیم خواهد گردید.  DTCمناسبی قرار ندارد، 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور اولیه بررسی نرمال معیوب   0 

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

مراجعه  1به مرحله 

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را مجدداً  DTCمتصل نمایید، و 

بخوانید و سیستم را از نظر 

DTC  بجزP0707  وP0708 

 بررسی نمایید

 

العمل دستور  1 بررسی دسته دنده نرمال معیوب 

دسته دنده را تعویض 

 نمایید 

نتیجه مشخص شده 

در محدوده استاندارد 

 قرار ندارد

مراجعه  2به مرحله 

 نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید. 

و  4*مقاومت میان ترمینال های 

اتصال وایر )سیم( دسته دنده  5

U33  را در دنده های مختلف

 بررسی نمایید.

 مقدار استاندارد:

 P :%8± ΩK 16.79دنده 

 R :%8± ΩK 8.953دنده 

 N :%8± ΩK 5.036دنده 

 D :%8± ΩK 2.686دنده 

 M :%8± ΩK 1.119دنده 

 

العمل دستور  2 بررسی مدار سیگنال دسته دنده نرمال معیوب 
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 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

TCU  را تعویض

نمایید )به قسمت 

تعویض واحد کنترل 

گیربکس خودکار 

 مراجعه نمایید(

ولتاژ کشف شده در 

محدوده استاندارد قرار 

 ندارد

مراجعه  3به مرحله 

 نمایید

« OFF»* سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

دسته سیم دسته  U33*اتصال 

 نمایید. جدادنده را 

« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید

 5و  4*ولتاژ میان ترمینال های 

دسته سیم دسته  U33اتصال 

 دنده را بررسی نمایید.

  V 0.2±V5مقدار استاندارد: 

 

العمل دستور  3 بررسی مدار دسته دنده نرمال معیوب 
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مدار معیوب را بررسی 

 و تعمیر نمایید

ولتاژ کشف شده در 

محدوده استاندارد قرار 

 ندارد

مراجعه  4به مرحله 

 نمایید

« OFF»* سوئیچ را در وضعیت 

قرار داده، اتصال دسته سیم دسته 

نموده و مقاومت جدارا  U33دنده  

واحد  17و  U33 4میان ترمینال 

کنترل جعبه دنده اتومات 

U16(J-3)  را اندازه گیری

 نمایید. 

 <Ω 2مقدار استاندارد: 

 5*مقاومت میان ترمینال شماره 

U33  واحد کنترل  7و ترمینال

را  U16(J-3)گیربکس اتوماتیک 

 اندازه گیری نمایید. 

 <Ω 2مقدار استاندار: 

 

العمل دستور بررسی مدار کوتاه مدار  نرمال معیوب 

 دسته دنده  به منبع برق 

4 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را بررسی 

 و تعمیر نمایید

نتیجه یافت شده در 

محدوده استاندارد قرار 

 ندارد

مراجعه  5به مرحله 

 نمایید

قرار  ONسوئیچ را در وضعیت 

 4داده و ولتاژ میان ترمینال 

اتصال دسته سیم دسته دنده 

U33  و زمین را اندازه گیری

 نمایید.

 V 0مقدار استاندارد: 

 

العمل دستور  5 با تعویض  TCUبررسی  نرمال معیوب 

مراجعه  6به مرحله  - -

 نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام 

را در آن  TCU-VINدهید )کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی 
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 جعبه دنده را مجدداً انجام دهید

العمل دستور را  DTCذخیره سازی مجدد  نرمال معیوب 

 تایید نمایید

6 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا علت 

را از دیگر پدیده ها 

 جستجو نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و 

دقیقه کار کرده و  5بگذاری تا 

 گرم شود. 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

قرائت نموده و تایید نمایید که 

وجود  DTCهیچ خروجی 

 نداشته باشد

 

 

3 .P0711-  استدمای روغن گیربکس باال 

 :DTCشرح 

TCU دمای روغن گیربکس را بررسی می نماید. چنانچه سیستم خنک کننده نتواند دمای روغن  ،

گیربکس را تا سطح نرمال پایین آورد، سیستم کنترل گیربکس خودکار اقدامات پیشگیرانه ای را برای 

رل گیربکس خودکار، محافظت از گیربکس و دیگر اجزاء در برابر آسیب اعمال خواهد نمود. سیستم کنت

شرایط فعلی مدار را بررسی نموده و نرخ تغییر دمای روغن گیربکس را محاسبه خواهد نمود. چنانچه 

 تنظیم خواهد شد. DTCعملکرد سنسور دما ماوراء مقدار نرمال پیش بینی شده باشد، 

 :DTCشرایط تنظیم 

درجه سانتیگراد  130ربکس باالی قرار داشته و دمای روغن گی« ON». زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

 تنظیم می گردد. DTCباشد، 

 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور اولیه بررسی نرمال معیوب   0 

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

مراجعه 

را  DTCاسکنر عیب یابی )دیاگ( را متصل نمایید، و 

 P0711بجز  DTCمجدداً بخوانید و سیستم را از نظر 
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 بررسی نمایید نمایید

العمل دستور  1 بررسی کیفیت و سطح روغن گیربکس اتوماتیک نرمال معیوب 

روغن گیربکس 

اتوماتیک را 

تعویض یا 

مجدداً پر 

 نمایید 

بررسی با 

استاندارد 

 مطابقت ندارد

 2به مرحله 

مراجعه 

 نمایید

 مراجعه نمایید AFTبررسی،  -22به قسمت 

 

 

 

العمل دستور  2 بررسی خنک کننده موتور نرمال معیوب 

خنک کننده 

موتور را تعویض 

یا مجدداً پر 

 نمایید

بررسی با 

استاندارد مطابقت 

 ندارد

 3به مرحله 

مراجعه 

 نمایید

مطابقت مولفه های خنک کننده موتور با استاندارد را 

 بررسی نمایید 
 

العمل دستور  3 بررسی سیستم خنک کننده جعبه دنده خودکار نرمال معیوب 

قسمت معیوب 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

سیستم خنک 

A/Tکننده  دارای  

نشتی، انسداد یا 

شکستگی لوله می 

 باشد

 4به مرحله 

مراجعه 

 نمایید

را از نظر نشتی، انسداد یا  A/Tسیستم خنک کننده 

 شکستگی لوله بررسی نمایید

 

العمل دستور  4 تایید و بررسی  نرمال معیوب 

علت را از 

عالئم دیگر 

 جستجو نمایید

یک کد خطا 

 وجود دارد

عیب یابی 

به پایان 

رسیده 

 است

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را برای منظور واضح نمودن 

DTC  متصل نمایید. سپس 

دقیقه کار کند  5استارت نموده و بگذاری تا موتور را 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت نمایید تا در

 آن را تایید نمایید DTCصورت وجود 

 

4 .P0712 ،P0713- نقص مدار سنسور دمای روغن گیربکس 

 شرح خطا:

می  VTCنصب شده است. سنسور دمای روغن گیربکس یک ترموستات  سنسور دمای روغن گیربکس روی دسته سیم شیر برقی

  TCUباشد. با کم شدن دمای روغن گیربکس، مقاومت سنسور افزایش می یابد. مقاومت سنسور با افزایش دما کاهش می یابد. 

اید. مقاومت سنسور با به منظور اندازه گیری افت ولتاژ در مدار ارائه می نم AFTولتی را برای سنسور دمای  5سیگنال مرجع 

 کاهش می یابد.  AFTافزایش دمای 

 :DTCشرایط تنظیم 
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 تنظیم می گردد.  DTCقرار دارد، و ولتاژ مدار دمای روغن نامناسب است، « ON». زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور اولیه بررسی نرمال معیوب   0 

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را  DTCمتصل نمایید، و 

مجدداً بخوانید و سیستم را 

، P0712بجز  DTCاز نظر 

P0713 بررسی نمایید 

 

العمل دستور  1 بررسی مقاومت سنسور دمای روغن نرمال معیوب 

مجموعه شیر 

را تعویض  برقی

 نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم  U32*اتصال 

نموده و جدارا  شیر برقی

سوئیچ را در وضعیت 

«OFF ».قرار دهید 

*مقاومت میان ترمینال 

کانکتور  26و  25های 

دسته سیم شیر برقی را 

 اندازه گیری نمایید

 استاندارد: مقدار 
ΩK 65.86 ~ ΩK 56.74 

 

العمل دستور  2 بررسی خنک کننده موتور نرمال معیوب 
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دسته سیم میان 

TCU  و سنسور

دمای روغن را 

تعمیر نموده و یا 

TCU  را تعویض

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

*سوئیچ را در وضعیت 

«OFF ».قرار دهید 

را از دسته  U32*اتصال 

 نمایید.جداسیم شیر برقی 

*سوئیچ را در وضعیت 

«ON »قرار دهید 

*ولتاژ میان ترمینال های 

اتصال دهنده  26و  25

 U32 دسته سیم شیر برقی

 را اندازه گیری نمایید

 مقدار استاندارد:
V0.2±V5 

 

العمل دستور  3 روغنبررسی مدار سنسور دمای  نرمال معیوب 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم  U32*اتصال 
را به همراه قرار  شیر برقی

دادن سوئیچ در وضعیت 

«OFF »نمایید. جدا 

 25*مقاومت میان ترمینال 

اتصال دسته سیم شیر برقی 

U32  واحد  18و ترمینال

کنترل گیربکس اتوماتیک 

U16(J-3)  را اندازه گیری

 نمایید

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 26*مقاومت میان ترمینال 

 اتصال دسته سیم شیر برقی

U32  واحد  8و ترمینال
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کنترل گیربکس اتوماتیک 

U16(J-3)  اندازه گیری را

 نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

العمل دستور بررسی مدار کوتاه مدار  نرمال معیوب 

 دمای روغن تا منبع برق 

4 

مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

*سوئیچ را در وضعیت 

«ON » دهیدقرار 

 25*ولتاژ میان ترمینال 

اتصال دسته سیم شیر برقی 

U32  و زمین را اندازه گیری

 نمایید.

 V0مقدار استاندارد: 

 26*ولتاژ میان ترمینال 

اتصال دسته سیم شیر برقی 

U32  و زمین را اندازه گیری

 نمایید.

 مقدار استاندارد:
V0.2±V5 

 

العمل دستور  5 با تعویض TCUبررسی  نرمال معیوب 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 6به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده و

برنامه های تازه را وارد 

 گیربکس اتوماتیک نمایید

 

العمل دستور در صورت ذخیره شدن  نرمال معیوب 

آن را تایید  DTCمجدد 

 نمایید

6 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

خروجی همچنان 

 DTCوجود دارد 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ(  عیب یابی

 را به رابط متصل نمایید. 
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مواردی را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و 

دقیقه کار کند  5بگذاری تا 

 تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را

مجدداً قرائت نموده و تایید 

نمایید که هیچ خروجی 

DTC وجود نداشته باشد 
 

5 .P09A3 ،P1610 ،P16611- ( نقص ماژول حافظه جاسازی شدهEMM در گیربکس ) 

 :DTCشرایط تنظیم 

به همراه شیر برقی گیربکس مونتاژ می گردد. زمانی که سوئیچ در  EMM. در طول ساخت، مدول 1

را بررسی می نماید که با داده های از پیش ذخیره  EMM، داده های مدول TCUبوده و  ONوضعیت 

 تنظیم می گردد.  DTCیا ارتباط مطابقت ندارد،  TCUشده داخل 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور اولیه بررسی نرمال معیوب   0 

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را  DTCمتصل نمایید، و 

مجدداً بخوانید و سیستم را 

، P1605بجز  DTCاز نظر 

P1610 ،P1611  بررسی

 نمایید

 

العمل دستور  EMM 1بررسی مدار مدول  نرمال معیوب 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
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مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم  U32کانکتور *

 U16شیر برقی و اتصال 

TCU  نمایید. جدارا 

 12*مقاومت میان ترمینال 

U32  4و ترمینال U16(J-

 را اندازه گیری نمایید.  (3

 <Ω 2مقدار استاندارد: 

 13*مقاومت میان ترمینال 

U32  14و ترمینال 

U16(J-3)  را محاسبه

 نمایید. 

 Ω2مقدار استاندارد: 

 

العمل دستور  EMM 2بررسی مدار مدول  نرمال معیوب 

مدار معیوب را 

تعمیر بررسی و 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

را از دسته سیم  U32*اتصال 

 TCUرا از  U16شیر برقی و 

 نمایید.جدا

 U32 8*مقاومت میان ترمینال 

را  U16(J-3) 12و ترمینال 

 اندازه گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 U32 9*مقاومت میان ترمینال 

را  U16(J-3) 2و ترمینال 

 اندازه گیری نمایید

 <Ω2مقدار استاندارد: 

« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید

، 9، 8*ولتاژ میان ترمینال های 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

872 
 

اتصال دسته سیم شیر  13و  12

)قسمت انتهایی( و  U32برقی 

 .زمین را اندازه گیری کنید

 V 0مقدار استاندارد: 
 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور اتصال اسکنر عیب یابی  نرمال معیوب 
)دیاگ( و تنظیم مجدد 
مقادیر فرضی ذاتی. چنانچه 
نقص هنوز برطرف نشده 

را از طریق  TCUباشد، 
 تعویض کردن بررسی نمایید

3 

عد از تعویض ب
مجموعه جعبه 
دنده، اسکنر عیب 
یابی را متصل 

مقادیر »ساخته و 
اولیه جعبه دنده را 
مجدداً تنظیم 

«نمایید  

در صورتی که 
خطا همچنان 
وجود داشته باشد، 
مجموعه جعبه 
دنده را تعویض 
 نمایید

 4به مرحله 
 مراجعه نمایید

TCU  ،را تعویض نموده
مراحل انتخاب و تطبیق آن 

-TCUرا انجام دهید )کد 
VIN  را در آن بنویسید( و

تنظیمات فرضی جعبه دنده 
  را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور  DTCذخیره سازی مجدد  نرمال معیوب 
 را تایید نمایید

4 

 DTCبه جدول 
مراجعه نموده یا 
علت را از دیگر 
پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ(  عیب یابی
 را به رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 
*موتور را استارت نموده و 

دقیقه کار کند  5بگذاری تا 
 تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را
ایید مجدداً قرائت نموده و ت

نمایید که هیچ خروجی 
DTC وجود نداشته باشد 

 

 

6 .P0500 ،P0503 ،P0716 ،P0717- خطای سنسور سرعت شفت داخلی 

 :DTCشرح 

سنسور سرعت شفت داخلی ، از نوع سنسور اثر هال بوده که )به همراه سنسور سرعت شفت خارجی( بر روی 

از سیگنال سنسور سرعت شفت  TCUمحفظه اصلی گیربکس اتوماتیک )زیر بدنه شیر برقی( نصب شده است. 

رعت حرکت کالچ داخلی به منظور تعیین فشار لوله، وضعیت تغییر دنده گیربکس، سرعت حرکت ماشین و س

 مبدل گشتاور استفاده می نماید.
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 :DTCشرایط تنظیم 

خواهد بود. در این  r/min3000قرار دارد، سرعت موتور باالی « ON». زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

 تنظیم خواهد شد. DTCحالت چنانچه سرعت شفت داخلی نامناسب باشد، 
 مراحل مورد بررسیآیتم  نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را متصل نمایید، و 

DTC  را مجدداً بخوانید و سیستم را از نظر

DTC  بجزP0716 ،P0717 بررسی نمایید 

 

 1 ولتاژ سنسور سرعت شفت داخلیبررسی  نرمال معیوب العمل دستور
 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب 

را بررسی و 

 تعمیر نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

دسته سیم شیر برقی را  U32*اتصال 

 نمایید.جدا

 قرار دهید. « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

اتصال  9و  8*ولتاژ میان ترمینال های 

را اندازه گیری  U32دسته سیم شیر برقی 

 نمایید

 >V10مقدار استاندارد: 

 

 العمل دستور

 

 

 

بررسی ولتاژ سیگنال سنسور سرعت شفت  نرمال معیوب

 داخلی

2 
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مدار معیوب 

را بررسی و 

تعمیر نمایید. 

در صورتی که 

مدار در 

شرایط 

مطلوبی قرار 

دارد، نسبت 

به تعویض 

TCU  اقدام

 نمایید. 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

رقی را از دسته سیم شیر ب U32*کانکتور 

 نمایید.جدارا 

 قرار دهید« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

اتصال 11و  8*ولتاژ میان ترمینال های 

را اندازه گیری  U32دسته سیم شیر برقی 

 کنید.

 مقدار استاندارد:
 V 0.2±V5 

 

 3 بررسی مدار سنسور سرعت شفت داخلی نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
مدار معیوب 

را بررسی و 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید
قرار « OFF»* سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

دسته سیم شیر برقی و  U32*اتصال 

U16(J-3)  را ا از دسته سیمTCU 
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 نمایید. جدا

و  U32 8*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U16(J-3) 12ترمینال 

 نمایید

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  U32 9*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U16(J-3) 2ترمینال 

 نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  U32 11*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U16(J-3) 3ترمینال 

 نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

بررسی مدار کوتاه سنسور سرعت شفت  نرمال معیوب العمل دستور

 داخلی به زمین  

4 
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مدار معیوب 

را بررسی و 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید
را از دسته سیم شیر برقی  U32*اتصال 

 TCUرا از دسته سیم  U16(J-3)و 

 نمایید.جدا

قرار « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

دسته  11و  9، 8*ولتاژ میان ترمینال 

و زمین را به  U32سیم شیر برقی 

 ترتیب اندازه گیری نمایید.

 V 0مقدار استاندارد: 

 

بررسی شکل موج خروجی سنسور شفت  نرمال معیوب العمل دستور

 داخلی

5 

مجموعه 

 گیربکس

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید

در صورتی که 

شکل موج 

اسیلوسکوپ 

دارای مقدار 

 V0-V5پرش 

 نباشد

در صورتی که 

شکل موج 

اسیلوسکوپ 

دارای مقدار 

-V0پرش 

V5  باشد، به

 6مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

*نوسان نما )اسیلوسکوپ( را به ترمینال 

دهنده دسته سیم  اتصال 12و  3های 

TCU U16(J-3)  .متصل نمایید 

را مجدداً  TCU*اتصال دهنده دسته سیم 

 متصل نمایید

*موتور را روشن نموده و سرعت موتور را تا 

جایی افزایش دهید که مشاهده نمایید 

-V0شکل موج اسیلوسکوپ دارای پرش )

V5می باشد ) 
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 TCU 6تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 7مرحله به  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب و

 TCU-VINتطبیق آن را انجام دهید )کد 

را در آن بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه 

 دنده را مجدداً انجام دهید

 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور  7 را تایید نمایید DTCذخیره سازی مجدد  نرمال معیوب 

به جدول 
DTC 

مراجعه نموده 

یا علت را از 

دیگر پدیده 

ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط  عیب یابی

 متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

 5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 دقیقه کار کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت

نموده و تایید نمایید که هیچ خروجی 

DTC وجود نداشته باشد 
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7 .P0721 ،P0722- خطای سنسور سرعت شفت خارجی 

 :DTCشرح 

شفت  که )به همراه سنسور سرعت شفت خارجی سنسور سرعت شفت خارجی، از نوع سنسور اثر هال بوده

از سیگنال  TCUخارجی( بر روی محفظه اصلی گیربکس اتوماتیک )زیر بدنه شیر برقی( نصب شده است. 

سنسور سرعت شفت خارجی به منظور تعیین فشار لوله، وضعیت تغییر دنده گیربکس، سرعت حرکت ماشین و 

 ماید.سرعت حرکت کالچ مبدل گشتاور استفاده می ن

 :DTCشرایط تنظیم 

تنظیم خواهد  DTCقرار داشته و سرعت شفت خارجی نامناسب باشد، « ON». زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

 شد.

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را مجدداً  DTCمتصل نمایید، و 

بخوانید و سیستم را از نظر 

DTC  بجزP0721 ،P0722 

 بررسی نمایید

 

بررسی ولتاژ مرجع سنسور  نرمال معیوب العمل دستور

 سرعت شفت خارجی

1 

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

نمایید. در صورتی 

که مدار در شرایط 

مطلوبی قرار دارد، 

نسبت به تعویض 

TCU  اقدام

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

دسته سیم شیر  U32*اتصال 

 نمایید.جدابرقی را 

« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید. 

 9و  8*ولتاژ میان ترمینال های 

اتصال دسته سیم شیر برقی 
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U32 را اندازه گیری نمایید 

 >V10مقدار استاندارد: 

بررسی ولتاژ سیگنال سنسور  نرمال معیوب العمل دستور

 سرعت شفت خارجی

2 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

نمایید. در صورتی 

که مدار در شرایط 

مطلوبی قرار دارد، 

نسبت به تعویض 

TCU  اقدام

 نمایید. 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

را از دسته سیم  U32*اتصال 

 نمایید.جداشیر برقی را 

« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید

و  8*ولتاژ میان ترمینال های 

اتصال دسته سیم شیر برقی 10

U32 .را اندازه گیری کنید 

 مقدار استاندارد:
 V 0.2±V5 

 

بررسی مدار سنسور سرعت  نرمال معیوب العمل دستور

 شفت خارجی

3 

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»سوئیچ را در وضعیت * 

 قرار دهید.

را از دسته سیم شیر  U32*اتصال 

را ا از دسته سیم  U16برقی و 

TCU نمایید. جدا 

و  U32 8*مقاومت میان ترمینال 

ا اندازه ر U16(J-3) 12ترمینال 

 گیری نمایید

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  U32 9*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه  U16(J-3) 2ترمینال 
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 گیری نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 U32 10*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه  U16(J-3) 1و ترمینال 

 گیری نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

بررسی مدار کوتاه سنسور سرعت  نرمال معیوب العمل دستور

 شفت خارجی به زمین  

4 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

را از دسته سیم شیر  U32*اتصال 

را از دسته  U16(J-3)برقی و 

 نمایید.جدا TCUسیم 

قرار « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

 10و  9، 8*ولتاژ میان ترمینال 

 U32دسته سیم شیر برقی 

)قسمت انتهایی( و زمین را به 

 ترتیب اندازه گیری نمایید.

 V 0مقدار استاندارد: 

 

بررسی شکل موج خروجی  نرمال معیوب العمل دستور

 سنسور شفت خارجی

5 

مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید

در صورتی که 

شکل موج 

اسیلوسکوپ 

دارای مقدار پرش 

V0-V5 نباشد 

در صورتی که 

شکل موج 

اسیلوسکوپ دارای 

-V0مقدار پرش 

V5  باشد، به

مراجعه  6مرحله 

 نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

*نوسان نما )اسیلوسکوپ( را به 

اتصال دهنده  12و  1ترمینال های 

دسته سیم  U16(J-3)دسته سیم 

واحد کنترل گیربکس اتوماتیک 

 متصل نمایید. 

 TCU*اتصال دهنده دسته سیم 
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 را مجدداً متصل نمایید

*موتور را روشن نموده و سرعت 

موتور را تا جایی افزایش دهید که 

ج مشاهده نمایید شکل مو

-V0اسیلوسکوپ دارای پرش )

V5می باشد ) 

 TCU 6تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 7به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام دهید 

را در آن  TCU-VIN)کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه 

 دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور را  DTCذخیره سازی مجدد  نرمال معیوب 

 تایید نمایید

7 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و بگذاری 

 دقیقه کار کند تا گرم شود.  5تا 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

قرائت نموده و تایید نمایید که هیچ 

 وجود نداشته باشد DTCخروجی 

 

 

8   .P071D ،P071E ،P071F- خطای مدار تعویض دسته دنده در حالت های دستی و اتوماتیک 

 تعریفی از مدار معیوب:

قرار دارد، راننده می تواند بیشترین استفاده از نسبت سرعت را از طریق  Mزمانی که دسته دنده در وضعیت 

خارج می گردد، جعبه دنده « M»بر روی دسته تعریف نماید. زمانی که دسته دنده از وضعیت « -»یا »+« 

رین سرعت می رسد، جعبه دنده به کمترین نسبت سرعت ممکن را انتخاب خواهد نمود. زمانی که موتور به بیشت

 طور خودکار تعویض دنده های باالتری که راننده انتخاب می نماید را کنترل خواهد نمود. 

 :DTCشرایط تنظیم 
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اطالعاتی از تعویض دنده را بررسی نماید که با  TCUقرار دارد، چنانچه « ON». زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

باال یا پایین کردن کنترل دنده در حالت دستی برای یک مدت طوالنی دنده جاری )کنونی( و یا سوئیچ 

 ظاهر خواهد شد.  P071Dبه صورت کد  DTCهمخوانی نداشته باشد، 

مشخص سازد که ولتاژ مدار در حالت  TCUقرار داشته باشد، چنانچه « ON». زمانی که سوئیچ در وضعیت 2

را  P071Eیا  P071Eکد  DTCتا زمان معینی ادامه دارد،  قرار داشته و این روند 0ولت یا  5-12دستی بین 

 تنظیم خواهد نمود. 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

مراجعه  DTCبه جدول  

 نمایید

مراجعه  1به مرحله 

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را متصل 

را مجدداً بخوانید و  DTCنمایید، و 

بجز  DTCسیستم را از نظر 

P071D،P071E،P071F   بررسی

 نمایید

 

 1 بررسی مجموعه مکانیسم دسته دنده نرمال معیوب العمل دستور

مجموعه دسته دنده 

 را تعویض نمایید

یک خطای مکانیکی وجود 

 دارد

 مراجعه 2به مرحله 

 نمایید

با استفاده از دسته دنده، دنده ها را تغییر 

داده و خطای مکانیسم آن را بررسی 

 نمایید

 

بررسی مقاومت دسته دنده تحت حالت  نرمال معیوب العمل دستور

 دستی

2 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
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مجموعه دسته دنده 

 را تعویض نمایید. 

به دست آمده در  نتیجه

 محدوده استاندارد قرار ندارد

مراجعه  3به مرحله 

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

را  U16(-3)و  U23 (J-2)*اتصاالت 

 نمایید.جدارا  TCUاز دسته سیم 

 4*مقاومت میان ترمینال های 

U23(J-2)  15و U16(J-3)  را اندازه

 گیری نمایید.

فشار داده شد، « »+زمانی که کلید 

مقاومت میان دو ترمینال برابر 

Ω1188-Ω972 .است 

فشار داده می شود، « -»زمانی که کلید 

-Ω611مقاومت میان دو ترمینال برابر 

Ω499 .می باشد 

زمانی که هیچ کلیدی فشار داده نشود، 

مقاومت میان دو ترمینال برابر 

Ω3564-Ω2916 می باشد 

 

 3 بررسی مدار دسته دنده  نرمال معیوب العمل دستور

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست آمده در 

 محدوده استاندارد قرار ندارد

مراجعه  4به مرحله 

 نمایید

قرار « OFF»* سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

دسته سیم دسته دنده و  I43*اتصال 

U23(J-2)  دسته سیمTCU  را

 نمایید. جدا

و  I43 11*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U23(J-2) 4ترمینال 

 نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  I43 10*مقاومت میان ترمینال 

را محاسبه  U23(J-2) 10ترمینال 

 نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  I43 3*مقاومت میان ترمینال 
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را محاسبه  U16(J-3) 15ترمینال 

 .نمایید

 <Ω2مقدار استاندارد: 

بررسی مدار کوتاه دسته دنده به منبع  نرمال معیوب العمل دستور

 برق   

4 

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست آمده در 

 محدوده استاندارد قرار ندارد

مراجعه  5به مرحله 

 نمایید

دسته سیم مکانیسم دسته  I43*اتصال 

را  TCUدسته سیم  U23(J-2)دنده و 

 نمایید.جدا

قرار « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید

 10و  11*ولتاژ میان ترمینال های 

دسته سیم مکانیسم دسته دنده )قسمت 

 انتهایی( و زمین را اندازه گیری نمایید.

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

مراجعه  6به مرحله  - -

 نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب

-TCUو تطبیق آن را انجام دهید )کد 

VIN  را در آن بنویسید( و تنظیمات

 فرضی جعبه دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور را تایید  DTCذخیره سازی مجدد  نرمال معیوب 

 نمایید

6 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط  عیب یابی DTCهمراه با خروجی 

 متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

 5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 دقیقه کار کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت

ایید نمایید که هیچ خروجی نموده و ت

DTC وجود نداشته باشد 
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9 .P0729 ،P0731 ،P0732 ،P0733 ،P0734 ،P0735 ،P0736-  خطای نسبت حرکت خودرو 

 توضیح مدار معیوب:

سیگنال هایی را از سرعت موتور و   TCUکنترل می گردد.  TCUتعویض دنده در گیربکس از سوی 

دیگر سیگنال های سنسورهای موجود در خودرو دریافت نموده و زمان تعویض دنده را انتخاب نموده و 

 زمان بندی تعویض دنده و کالچ و مبدل گشتاور هیدرولیکی در هر دسته دنده را کنترل می نماید. 

 :DTCشرایط تنظیم 

بوده و موتور در حالت  r/min300قرار دارد، و سرعت موتور باالی  ON. زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

 خطا نباشد

می  r/min300بیشتر از  درجه سانتیگراد و سرعت شفت خارجی 0. دمای روغن گیربکس بیشتر از 2

 قرار ندارد. « P»یا « N»باشد. همچنین دسته دنده در حالت دنده 

 مراحل م مورد بررسیآیت نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت 

را مجدداً بخوانید و  DTCنموده، و 

بجز  DTCسیستم را از نظر 

P0729 ،P0731 ،P0732 ،

P0733 ،P0734 ،P0735  و

P0736  بررسی نمایید 

 

 1 بررسی روغن گیربکس اتوماتیک نرمال معیوب العمل دستور

قسمت معیوب را تعویض 

 یا تعمیر نمایید

نشتی روغن وجود 

 دارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

گیربکس اتوماتیک را از نظر نشتی 

 بررسی نمایید

 

بررسی کیفیت و سطح روغن  نرمال معیوب العمل دستور

اتوماتیک مطابق با گیربکس 

 استاندارد

2 

روغن گیربکس اتوماتیک را 

 تعویض یا مجدداً پر نمایید 

عدم تطابق با 

 استانداردهای موجود
 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

، A/Tبررسی  -22به قسمت 

AFT مراجعه نمایید 

 

 3 بررسی گیربکس اتوماتیک  نرمال معیوب العمل دستور
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قسمت آسیب دیده را 

 یا تعمیر نماییدتعویض 

آسیب های آشکاری 

 روی آن وجود دارد
 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

گیربکس اتوماتیک را از نظر آسیب 

 مکانیکی بررسی نمایید

 

تعویض مجموعه گیربکس  نرمال معیوب العمل دستور

 اتوماتیک   

4 

 5به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

مجموعه گیربکس اتوماتیک را 

تعویض نموده و مقادیر پیش فرض را 

گیربکس اتوماتیک  TCUمجدداً در 

 راه اندازی نمایید

 

العمل دستور تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
DTC 

5 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مراجعه  DTCبه جدول 

نموده یا علت را از دیگر 

 پدیده ها جستجو نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و بگذاری 

 دقیقه کار کند تا گرم شود.  5تا 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

ایید نمایید که قرائت نموده و ت

وجود نداشته  DTCهیچ خروجی 

 باشد

 

 

10 .P0741 ،P0742 ،P0744- خطای کالچ مبدل گشتاور هیدرولیکی 

 تعریف مدار معیوب:

گیربکس اتوماتیک، قفل و آزاد شدن مبدل گشتاور هیدرولیکی را از طریق سیستم کنترل هیدرولیکی 

 Variableتنظیم می نماید. فشار پیستون به منظور قفل نمودن کالچ مبدل گشتاور هیدرولیکی توسط 

Bleed Solenoid (VBS ،تعیین می گردد. در طول فعالیت )TCU سرعت صفحه لغزشی ،TCU  را

مقایسه با مقدار پیش بینی شده محاسبه می نماید. چنانچه این مقدار گشتاور در پارامتر از پیش  در

 از مبدل گشتاور هیدرولیکی ظاهر خواهد گردید.  DTCتعریف شده قرار نگرفته باشد، یک 

 :DTCشرایط تنظیم 
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باشد. همچنین  r/min300قرار داشته و سرعت موتور بیش از  ON. زمانی که سوئیچ در وضعیت 1

 موتور در حالت خطا قرار نداشته باشد.

. دمای روغن گیربکس بیشتر از صفر درجه سانتیگراد بوده و گیربکس در حالت تعویض دنده نباشد. 2

 قرار داشته باشد. « D»همچنین دسته دنده در وضعیت 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب لالعم دستور

به جدول  

DTC  مراجعه

 نمایید

مراجعه  1به مرحله 

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت نموده، 

را مجدداً بخوانید و سیستم را از  DTCو 

، P0741 ،P0742بجز  DTCنظر 

P0744 بررسی نمایید 

 

 1 بررسی نشتی روغن گیربکس اتوماتیک  نرمال معیوب العمل دستور

قسمت معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نشتی روغن 

 وجود دارد

مراجعه  2به مرحله 

 نمایید

گیربکس اتوماتیک را از نظر نشتی بررسی 

 نمایید

 

بررسی کیفیت و سطح روغن گیربکس  نرمال معیوب العمل دستور

 اتوماتیک مطابق با استاندارد

2 

روغن گیربکس 

اتوماتیک را 

تعویض یا مجدداً 

 پر نمایید 

عدم تطابق با 

استانداردهای 

 موجود

مراجعه  3به مرحله 

 نمایید

 A/T ،AFTبررسی  -22به قسمت 

 مراجعه نمایید

 

 

 3 بررسی گیربکس اتوماتیک  نرمال معیوب العمل دستور

قسمت آسیب 

دیده را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

آسیب های 

آشکاری روی 

 آن وجود دارد

مراجعه  4به مرحله 

 نمایید

گیربکس اتوماتیک را از نظر آسیب 

 مکانیکی بررسی نمایید

 

 4 تعویض مجموعه گیربکس اتوماتیک    نرمال معیوب العمل دستور

مراجعه  5به مرحله  - -

 نمایید

مجموعه گیربکس اتوماتیک را تعویض 

نموده و مقادیر پیش فرض را مجدداً در 

TCU  گیربکس اتوماتیک راه اندازی
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 نمایید

العمل دستور  DTC 5تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با 

خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط  عیب یابی

 متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

 5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 دقیقه کار کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت

نموده و تایید نمایید که هیچ خروجی 

DTC وجود نداشته باشد 

 

 

11 .P0962 ،P0963-  خطای مدارVariable Bleed Solenoid (VBS )S9 

 شرح مدار معیوب:

TCU   ازVBS  به منظور تنظیم فشار هیدرولیکی استفاده می نماید. سیستم هیدرولیکی، گشتاور

مقدار ولتاژ مشخصی را که   TCUداخل گیربکس را از طریق کالچ داخل جعبه دنده کنترل می نماید. 

در کالچ وارد شود را تنظیم می نماید. به این ترتیب گشتاور می بایست توسط تنظیم جریان شیر برقی 

جریان انتقال یافته به شیر  TCUکالچ مستقیماً به جریان شیر برقی انتقال می یابد. در طول عملیات، 

برقی را ارزیابی نموده و آن را با مقدار پیش بینی شده مقایسه می نماید. چنانچه نتیجه مقایسه در 

 غیر طبیعی ارائه خواهد شد.  TCUعریف شده قرار نداشته باشد، آن به صورت بار محدوده از پیش ت

 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON». سوئیچ در وضعیت 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCUولتاژ برق )تغذیه( 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور
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 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را مجدداً  DTCکانکت نموده، و 

بخوانید و سیستم را از نظر 

DTC  بجزP0962 و ،P0963 

 بررسی نمایید

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

معیوب را مدار 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در حالت 

 قرار دهید.

دسته سیم  U17*کانکتور 

TCU  نمایید.جدارا 

 U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 و زمین را بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

و  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 

 S9   2بررسی مقاومت شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
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مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

 نمایید.جدابرقی )سولونوئید( را 

و  6*مقاومت میان ترمینال 

سیم کانکتور دسته  1ترمینال 

شیر برقی )ترمینال بخشی( را 

 اندازه گیری نمایید.

 مقدار استاندارد: 

Ω0.8± Ω4.7 

 

 S9  3تشخیص مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

مدار آسیب دیده 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»در حالت  *سوئیچ را

 قرار دهید.

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

را  U17 TCUبرقی و کانکتور 

 نمایید.جدا

 U32 6*مقاومت میان ترمینال 

را  U17(J-1) 1و ترمینال 

 اندازه گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 U32 1*مقاومت میان ترمینال 

را  U17(J-1) 7و ترمینال 

 اندازه گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 
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تشخیص شرایطی که مدار شیر  نرمال معیوب العمل دستور

به منبع تغذیه از نوع  S9برقی 

 مدار کوتاه است

4 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

قرار استاندارد 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

 نمایید. جدابرقی را 

قرار « ON»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

کانکتور  6*ولتاژ میان ترمینال 

دسته سیم شیر برقی )ترمینال 

نسبی( و زمین را اندازه گیری 

 نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 6به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام 

را در  TCU-VINدهید )کد 

آن بنویسید( و تنظیمات فرضی 

 جعبه دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
DTC 

6 
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 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و 

دقیقه کار کند تا  5بگذاری تا 

 گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را

مجدداً قرائت نموده و تایید 

 DTCنمایید که هیچ خروجی 

 وجود نداشته باشد

 

 

12 .P0966 ،P0967-  خطای مدارVariable Bleed Solenoid (VBS )S10 

 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON». سوئیچ در وضعیت 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCUولتاژ برق )تغذیه( . 3

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت نموده، و 

DTC  را مجدداً بخوانید و سیستم را از نظر

DTC  بجزP0966 و ،P0967 بررسی نمایید 

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

مدار معیوب را 

تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در حالت 

را  TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

 نمایید.جدا

و زمین را  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 بررسی نمایید. 
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 <Ω2مقدار استاندارد: 

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

و زمین را  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 S10   2بررسی مقاومت شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

مجموعه 

گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

دسته سیم شیر برقی  U32*کانکتور 

 نمایید.جدا)سولونوئید( را 

کانکتور  1و ترمینال  7*مقاومت میان ترمینال 

یم شیر برقی )ترمینال بخشی( را اندازه دسته س

 گیری نمایید.

 مقدار استاندارد: 

Ω0.8± Ω4.7 

 

 S10   3تشخیص مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار آسیب 

دیده را تعویض 

یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

محدوده آمده در 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید
 قرار دهید.« OFF»سوئیچ را در حالت *

دسته سیم شیر برقی و  U32*کانکتور 

 نمایید.جدارا  U17 TCUکانکتور 

و ترمینال  U32 7*مقاومت میان ترمینال 

2 U17(J-1)  .را اندازه گیری نمایید 
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 <Ω2مقدار استاندارد: 

و ترمینال  U32 1*مقاومت میان ترمینال 

7 U17(J-1)  .را اندازه گیری نمایید 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

به  S10تشخیص شرایطی که مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 منبع تغذیه از نوع مدار کوتاه است

4 

مدار معیوب را 

بررسی و 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم شیر برقی را  U32*کانکتور 

 نمایید. جدا

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در حالت 

کانکتور دسته سیم شیر  7*ولتاژ میان ترمینال 

برقی )ترمینال نسبی( و زمین را اندازه گیری 

 نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 6به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب و

را  TCU-VINتطبیق آن را انجام دهید )کد 

در آن بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه دنده را 

 مجدداً انجام دهید

 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

العمل دستور  DTC 6تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
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به جدول 

DTC  مراجعه

نموده یا علت 

را از دیگر 

پدیده ها 

 جستجو نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط متصل  عیب یابی

 نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

دقیقه  5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 کار کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت نموده و

وجود  DTCتایید نمایید که هیچ خروجی 

 نداشته باشد

 

 

13 .P0985 ،P0986-  خطای مدارVariable Bleed Solenoid (VBS )S5 

 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON». سوئیچ در وضعیت 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCUولتاژ برق )تغذیه( 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

به جدول  
DTC 

مراجعه 

 نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

 DTCاسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت نموده، و 

بجز  DTCرا مجدداً بخوانید و سیستم را از نظر 

P0985 و ،P0986 بررسی نمایید 

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

مدار معیوب 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به 

دست 

آمده در 

محدوده 

استاندارد 

 قرار ندارد

 2مرحله به 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در حالت 

 نمایید.جدارا  TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

و زمین را بررسی  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

و زمین را بررسی  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 نمایید.
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 ولت 9-14ولتاژ: 

 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 S5   2بررسی مقاومت شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

مجموعه 

گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به 

دست 

آمده در 

محدوده 

استاندارد 

 قرار ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»را در وضعیت *سوئیچ 

دسته سیم شیر برقی )سولونوئید(  U32*کانکتور 

 نمایید.جدارا 

کانکتور  1و ترمینال  2*مقاومت میان ترمینال 

دسته سیم شیر برقی )ترمینال بخشی( را اندازه 

 گیری نمایید.

 مقدار استاندارد: 

Ω0.8± Ω4.7 

 

 S5   3تشخیص مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

مدار آسیب 

دیده را 

تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به 

دست 

آمده در 

محدوده 

استاندارد 

 قرار ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در حالت 

دسته سیم شیر برقی و کانکتور  U32*کانکتور 

U17 TCU  نمایید.جدارا 

 5و ترمینال  U32 2*مقاومت میان ترمینال 

U17(J-1)  .را اندازه گیری نمایید 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 7و ترمینال  U32 1*مقاومت میان ترمینال 

U17(J-1)  .را اندازه گیری نمایید 

 <Ω2مقدار استاندارد: 
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و زمین را اندازه  U32 1*مقاومت میان ترمینال 

 گیری نمایید.

 <Ω2رد: مقدار استاندا

به منبع  S5تشخیص شرایطی که مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 تغذیه از نوع مدار کوتاه است

 

4 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به 

دست آمده 

در 

محدوده 

استاندارد 

 قرار ندارد

 5مرحله به 

 مراجعه نمایید

 نمایید. جدادسته سیم شیر برقی را  U32*کانکتور 

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در حالت 

کانکتور دسته سیم شیر برقی  2*ولتاژ میان ترمینال

 )ترمینال نسبی( و زمین را اندازه گیری نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور
 6به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب و تطبیق آن را

را در آن بنویسید( و  TCU-VINانجام دهید )کد 

 تنظیمات فرضی جعبه دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور  DTC 6تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
به جدول 

DTC  مراجعه

نموده یا علت 

را از دیگر 

پدیده ها 

 جستجو نمایید

همراه با 

خروجی 
DTC 

 * اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط متصل نمایید.  عیب یابی

*DTC را پاک نمایید 

دقیقه کار کند  5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت نموده و تایید

 وجود نداشته باشد DTCنمایید که هیچ خروجی 

 

 

14 .P0998 ،P0999-  خطای مدارVariable Bleed Solenoid (VBS )S6 
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 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON». سوئیچ در وضعیت 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCUولتاژ برق )تغذیه( 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت 

را مجدداً بخوانید و  DTCنموده، و 

بجز  DTCسیستم را از نظر 

P0998 و ،P0999 بررسی نمایید 

 

  TCUبررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

 

1 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

قرار « OFF»را در حالت *سوئیچ 

 دهید.

 TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

 نمایید.جدارا 

و  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

قرار « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

و  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 
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   S6بررسی مقاومت شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 

2 

مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

 نمایید.جدابرقی )سولونوئید( را 

و  2*مقاومت میان ترمینال 

کانکتور دسته سیم شیر  1ترمینال 

برقی )ترمینال بخشی( را اندازه 

 گیری نمایید.

 مقدار استاندارد: 

Ω0.8± Ω4.7 

 

 

   S6تشخیص مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 

3 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

دیده مدار آسیب 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

دسته سیم شیر برقی  U32*کانکتور 

 نمایید.جدارا  U17 TCUو کانکتور 

و  U32 3*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U17(J-1) 6ترمینال 

 نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  U32 1*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U17(J-1) 7ترمینال 

 نمایید. 
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 <Ω2مقدار استاندارد: 

تشخیص شرایطی که مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

S6  به منبع تغذیه از نوع مدار کوتاه

 است

4 

مدار معیوب را 

و تعمیر  بررسی

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم شیر برقی  U32*کانکتور 

 نمایید. جدارا 

قرار « ON»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

کانکتور دسته  3*ولتاژ میان ترمینال

سیم شیر برقی )ترمینال نسبی( و 

 ایید. زمین را اندازه گیری نم

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 6به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام دهید 

را در آن  TCU-VIN)کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه 

 دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور  DTC 6تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
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 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و بگذاری 

 دقیقه کار کند تا گرم شود.  5تا 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

قرائت نموده و تایید نمایید که هیچ 

 وجود نداشته باشد DTCخروجی 

 

 

15. P099B ،P099C-  خطای مدارVariable Bleed Solenoid (VBS )S7 

 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON». سوئیچ در وضعیت 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCUولتاژ برق )تغذیه( 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

مراجعه 

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت نموده، و 

DTC  را مجدداً بخوانید و سیستم را از نظر

DTC  بجزP099B و ،P099C  بررسی

 نمایید
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 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

 استاندارد قرار ندارد

 2مرحله به 

مراجعه 

 نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در حالت 

را  TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

 نمایید.جدا

و زمین را  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

و زمین را  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 

 S7   2بررسی مقاومت شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

مجموعه 

گیربکس 

اتوماتیک را 

تعویض نمایید. 

به قسمت 

تعویض مجموعه 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

 استاندارد قرار ندارد

 3به مرحله 

مراجعه 

 نمایید

 قرار دهید.« OFF»وضعیت *سوئیچ را در 

دسته سیم شیر برقی  U32*کانکتور 

 نمایید.جدا)سولونوئید( را 

 1و ترمینال  4*مقاومت میان ترمینال 

کانکتور دسته سیم شیر برقی )ترمینال 

 بخشی( را اندازه گیری نمایید.
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گیربکس 

اتوماتیک 

 مراجعه نمایید.

 

 مقدار استاندارد: 

Ω0.8± Ω4.7 

 S7   3تشخیص مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
مدار آسیب دیده 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست آمده 

در محدوده استاندارد 

 قرار ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

 قرار دهید.« OFF»*سوئیچ را در حالت 

دسته سیم شیر برقی و کانکتور  U32*کانکتور 

U17 TCU  نمایید.جدارا 

 3و ترمینال  U32 4*مقاومت میان ترمینال 

U17(J-1)  .را اندازه گیری نمایید 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 7و ترمینال  U32 1*مقاومت میان ترمینال 

U17(J-1)  .را اندازه گیری نمایید 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و زمین را اندازه  U32 1*مقاومت میان ترمینال 

 گیری نمایید.

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 

به منبع  S7تشخیص شرایطی که مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 تغذیه از نوع مدار کوتاه است

4 
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مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست آمده 

در محدوده استاندارد 

 نداردقرار 

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم شیر برقی را  U32*کانکتور 

 نمایید. جدا

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در حالت 

کانکتور دسته سیم شیر  4*ولتاژ میان ترمینال

برقی )ترمینال نسبی( و زمین را اندازه گیری 

 نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 6به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب و تطبیق

را در آن  TCU-VINآن را انجام دهید )کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه دنده را مجدداً 

 انجام دهید

 

العمل دستور  DTC 6تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 

DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط متصل  عیب یابی

 نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

دقیقه کار  5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت نموده و

وجود  DTCایید نمایید که هیچ خروجی ت

 نداشته باشد

 

 

16 .P099E ،P099F-  خطای مدارVariable Bleed Solenoid (VBS )S8 

 :DTCشرایط تنظیم 
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 قرار دارد.« ON». سوئیچ در وضعیت 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCUولتاژ برق )تغذیه( 
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 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را مجدداً  DTCکانکت نموده، و 

بخوانید و سیستم را از نظر 

DTC  بجزP099E و ،P099F 

 بررسی نمایید

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در حالت 

 قرار دهید.

دسته سیم  U17*کانکتور 

TCU  نمایید.جدارا 

 U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 و زمین را بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

و  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 

 S8   2بررسی مقاومت شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

 نمایید.جدابرقی )سولونوئید( را 

و  5*مقاومت میان ترمینال 

سیم کانکتور دسته  1ترمینال 

شیر برقی )ترمینال بخشی( را 

 اندازه گیری نمایید.
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 مقدار استاندارد: 

Ω0.8± Ω4.7 

 

   S8تشخیص مدار شیر برقی  نرمال معیوب العمل دستور

 
3 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار آسیب دیده 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

در محدوده آمده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

« OFF»*سوئیچ را در حالت 

 قرار دهید.

دسته سیم  U32*کانکتور 

 U17شیر برقی و کانکتور 

TCU  نمایید.جدارا 

 5*مقاومت میان ترمینال 

U32  4و ترمینال U17(J-

 را اندازه گیری نمایید.  (1

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 1*مقاومت میان ترمینال 

U32  7و ترمینال U17(J-

 را اندازه گیری نمایید.  (1

 <Ω2مقدار استاندارد: 
 

 

تشخیص شرایطی که مدار شیر  نرمال معیوب العمل دستور

به منبع تغذیه از نوع  S8برقی 

 مدار کوتاه است
 

4 
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مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم  U32*کانکتور 

 نمایید. جداشیر برقی را 

« ON»*سوئیچ را در حالت 

 قرار دهید.

کانکتور  5*ولتاژ میان ترمینال

دسته سیم شیر برقی )ترمینال 

نسبی( و زمین را اندازه گیری 

 نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 
 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 6به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام دهید 

را در آن  TCU-VIN)کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه 

 دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
DTC 

6 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و بگذاری 

 دقیقه کار کند تا گرم شود.  5تا 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

قرائت نموده و تایید نمایید که هیچ 

 وجود نداشته باشد DTCخروجی 

 

 

17 .P0973 ،P0974-  خطای مدارON-OFF  شیر برقیS1 
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 شرح مدار معیوب:

TCU   یکی از مولفه های مختلف درگیربکس را با استفاده ازON-OFF  .شبر برقی انتخاب می نماید

شبر برقی را در حال حاضر پیدا نموده و  ON-OFFجریان انتقال یافته واقعی  TCUدر طول فعالیت، 

آن را با مقدار مورد انتظار مقایسه می نماید. چنانچه جریان خارج از محدوده پارامتر معین باشد، یک 

DTC  مربوط به خطای بارTCU  .می بایست ظاهر گردد 

 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON»سوئیچ در وضعیت  .1

 شد.. شیر برقی دارای انرژی می با2

 نرمال است. TCU. ولتاژ برق )تغذیه( 3

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را  DTCکانکت نموده، و 

مجدداً بخوانید و سیستم را 

، P0973بجز  DTCاز نظر 

 بررسی نمایید P0974و 

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

قرار  استاندارد

 ندارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

*سوئیچ را در حالت 

«OFF ».قرار دهید 

دسته سیم  U17*کانکتور 

TCU  نمایید.جدارا 

 8*مقاومت میان ترمینال 

U17  و زمین را بررسی

 نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

*سوئیچ را در وضعیت 

«ON ».قرار دهید 
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 16*ولتاژ میان ترمینال 

U17  و زمین را بررسی

 نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 

 ON-OFFبررسی مقاومت  نرمال معیوب العمل دستور

   S1شدن شیر برقی 

 

2 

مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

*سوئیچ را در وضعیت 

«OFF » دهید.قرار 

دسته سیم  U32*کانکتور 

شیر برقی )سولونوئید( را 

 نمایید.جدا

 21*مقاومت میان ترمینال 

کانکتور دسته  20و ترمینال 

سیم شیر برقی )ترمینال 

بخشی( را اندازه گیری 

 نمایید.

 مقدار استاندارد: 

Ω1.5± Ω23 

 

  ON-OFFتشخیص مدار  نرمال معیوب العمل دستور

   S1شیر برقی 

3 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار آسیب دیده 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 4به مرحله 

 مراجعه نمایید

*سوئیچ را در حالت 

«OFF » قرار دهید و سپس

دسته سیم  U32کانکتور 

 U17شیر برقی و کانکتور  
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را  TCUدسته سیم 

 نمایید.جدا

 21*مقاومت میان ترمینال 

U32  10و ترمینال U17 

 را اندازه گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 20*مقاومت میان ترمینال 

U32  15و ترمینال U17 

 20و مقاومت میان ترمینال 

U32  و زمین را به ترتیب

 اندازه گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

تشخیص مدار کوتاه بودن  نرمال معیوب العمل دستور

تا منبع  S1مدار شیر برقی 

 تغذیه

4 

مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

 5به مرحله 

 مراجعه نمایید

دسته سیم  U32*کانکتور 

 نمایید. جداشیر برقی را 

*سوئیچ را در حالت 

«ON ».قرار دهید 

 21*ولتاژ میان ترمینال

کانکتور دسته سیم شیر 

برقی )ترمینال نسبی( و 

 زمین را اندازه گیری نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 

 TCUتعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 

5 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
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 6به مرحله  - -

 نماییدمراجعه 

TCU  ،را تعویض نموده

مراحل انتخاب و تطبیق آن 

-TCUرا انجام دهید )کد 

VIN  را در آن بنویسید( و

تنظیمات فرضی جعبه دنده 

 را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور تایید در صورت ذخیره  نرمال معیوب 

 DTCمجدد 

6 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ(  عیب یابی

 را به رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و 

دقیقه کار کند  5بگذاری تا 

 تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را

ایید مجدداً قرائت نموده و ت

نمایید که هیچ خروجی 

DTC وجود نداشته باشد 

 

 

18  .P0976 ،P0977-  خطای مدارON-OFF  شیر برقیS2 

 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON»سوئیچ در وضعیت . 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCU. ولتاژ برق )تغذیه( 3

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور
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 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

به مرحله 

مراجعه  1

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت 

را مجدداً بخوانید و  DTCنموده، و 

بجز  DTCسیستم را از نظر 

P0976 و ،P0977 بررسی نمایید 

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  2

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

 TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

 نمایید.جدارا 

و  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

قرار « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

و  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 

شدن  ON-OFFبررسی مقاومت  نرمال معیوب العمل دستور

   S2شیر برقی 

2 

مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  3

 نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

 نمایید.جدابرقی )سولونوئید( را 

و  22*مقاومت میان ترمینال 
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ه سیم کانکتور دست 20ترمینال 

شیر برقی )ترمینال بخشی( را 

 اندازه گیری نمایید.

 مقدار استاندارد: 

Ω1.5± Ω23 

 

شیر   ON-OFFتشخیص مدار  نرمال معیوب العمل دستور

   S2برقی 

 

3 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار آسیب دیده 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

دست نتیجه به 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  4

 نمایید

قرار « OFF»سوئیچ را در حالت *

 دهید 

دسته سیم شیر  U32* کانکتور 

دسته سیم  U17برقی و کانکتور  

TCU  نمایید.جدارا 

و  U32 22*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U17(J-1) 9ترمینال 

 نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  U32 20*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه  U17(J-1) 15ترمینال 

 گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 

تشخیص مدار کوتاه بودن مدار شیر  نرمال معیوب العمل دستور

 تا منبع تغذیه S2برقی 

4 
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مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

محدوده آمده در 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  5

 نمایید

دسته سیم شیر برقی  U32*کانکتور 

 نمایید. جدارا 

قرار « ON»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

کانکتور دسته  22*ولتاژ میان ترمینال

سیم شیر برقی )ترمینال نسبی( و 

 زمین را اندازه گیری نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

به مرحله  - -

مراجعه  6

 نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام دهید 

را در آن  TCU-VIN)کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه 

 دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
DTC 

6 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و بگذاری 

 دقیقه کار کند تا گرم شود.  5تا 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

قرائت نموده و تایید نمایید که هیچ 

 وجود نداشته باشد DTCخروجی 

 

 

19 .P0979 ،P0980-  خطای مدارON-OFF  شیر برقیS3 
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 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON»سوئیچ در وضعیت . 1

 شیر برقی دارای انرژی می باشد.. 2

 نرمال است. TCU. ولتاژ برق )تغذیه( 3

 

 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

به مرحله 

1 

مراجعه 

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت 

را مجدداً بخوانید و  DTCنموده، و 

، P0979بجز  DTCسیستم را از نظر 

 بررسی نمایید P0980و 

 

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
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مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

2 

مراجعه 

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

را  TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

 نمایید.جدا

و  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

ر قرا« ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

و زمین  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 را بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 

شدن شیر  ON-OFFبررسی مقاومت  نرمال معیوب العمل دستور

   S3برقی 

2 

مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

3 

مراجعه 

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

دسته سیم شیر برقی  U32*کانکتور 

 نمایید.جدا)سولونوئید( را 

و ترمینال  23*مقاومت میان ترمینال 

کانکتور دسته سیم شیر برقی  20

 )ترمینال بخشی( را اندازه گیری نمایید.

 مقدار استاندارد: 
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Ω1.5± Ω23 

شیر برقی   ON-OFFتشخیص مدار  نرمال معیوب العمل دستور

S3   

3 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مدار آسیب دیده 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

4 

مراجعه 

 نمایید

 قرار دهید « OFF»*سوئیچ را در حالت 

دسته سیم شیر برقی و  U32* کانکتور 

را  TCUدسته سیم  U17کانکتور  

 نمایید.جدا

و  U32 23*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U17(J-1) 12ترمینال 

 نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  U32 20*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U17(J-1) 15ترمینال 

 نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 

تشخیص مدار کوتاه بودن مدار شیر  نرمال معیوب العمل دستور

 تا منبع تغذیه S3برقی 

4 
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مدار معیوب را 

بررسی و تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

5 

مراجعه 

 نمایید

دسته سیم شیر برقی را  U32*کانکتور 

 نمایید. جدا

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در حالت 

کانکتور دسته  23*ولتاژ میان ترمینال

سیم شیر برقی )ترمینال نسبی( و زمین 

 را اندازه گیری نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

به مرحله  - -

6 

مراجعه 

 نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب

-TCUو تطبیق آن را انجام دهید )کد 

VIN  را در آن بنویسید( و تنظیمات

 فرضی جعبه دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور  DTC 6تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
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 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 

DTC 

عیب 

 یابی

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط 

 متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

 5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 دقیقه کار کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت

نموده و تایید نمایید که هیچ خروجی 

DTC وجود نداشته باشد 

 

 

20 .P0982 ،P0983-  خطای مدارON-OFF  شیر برقیS4 

 :DTCشرایط تنظیم 

 قرار دارد.« ON»سوئیچ در وضعیت . 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCU. ولتاژ برق )تغذیه( 3

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

به مرحله 

مراجعه  1

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت 

را مجدداً بخوانید و  DTCنموده، و 

بجز  DTCسیستم را از نظر 

P0982 و ،P0983 بررسی نمایید 

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          
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مدار معیوب را 

تعویض یا تعمیر 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  2

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

 TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

 نمایید.جدارا 

و  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

قرار « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

و  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 

 

شدن  ON-OFFبررسی مقاومت  نرمال معیوب العمل دستور

   S4شیر برقی 

2 

مجموعه گیربکس 

اتوماتیک را 

 تعویض نمایید 

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  3

 نمایید

« OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 قرار دهید.

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

 نمایید.جدابرقی )سولونوئید( را 

و  24میان ترمینال *مقاومت 

کانکتور دسته سیم  20ترمینال 

شیر برقی )ترمینال بخشی( را 

 اندازه گیری نمایید.

 مقدار استاندارد: 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

922 
 

Ω1.5± Ω23 

شیر   ON-OFFتشخیص مدار  نرمال معیوب العمل دستور

   S4برقی 

3 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

دیده مدار آسیب 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  4

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در حالت 

 دهید 

دسته سیم شیر  U32* کانکتور 

دسته سیم  U17برقی و کانکتور  

TCU  نمایید.جدارا 

 U32 24*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه  U17(J-1) 11و ترمینال 

 گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 U32 20*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه  U17(J-1) 15و ترمینال 

 گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

 

 

تشخیص مدار کوتاه بودن مدار شیر  نرمال معیوب العمل دستور

 تا منبع تغذیه S4برقی 
 

4 
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مدار معیوب را 

تعمیر بررسی و 

 نمایید

نتیجه به دست 

آمده در محدوده 

استاندارد قرار 

 ندارد

به مرحله 

مراجعه  5

 نمایید

دسته سیم شیر  U32*کانکتور 

 نمایید. جدابرقی را 

قرار « ON»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

کانکتور  24*ولتاژ میان ترمینال

دسته سیم شیر برقی )ترمینال 

نسبی( و زمین را اندازه گیری 

 ید. نمای

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 

 TCUتعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 

5 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

به مرحله  - -

مراجعه  6

 نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل

انتخاب و تطبیق آن را انجام دهید 

را در آن  TCU-VIN)کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه 

 دنده را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 
DTC 

6 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به  عیب یابی

 رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و بگذاری 

 دقیقه کار کند تا گرم شود.  5تا 

*DTC  ًسیستم کنترل را مجددا

قرائت نموده و تایید نمایید که هیچ 

 وجود نداشته باشد DTCخروجی 
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21 .P09A1 ،P09A2-  خطای مدار شیر برقی در قفل شدن دندهP 

 :DTCشرایط تنظیم  

 قرار دارد.« ON»سوئیچ در وضعیت . 1

 . شیر برقی دارای انرژی می باشد.2

 نرمال است. TCU. ولتاژ برق )تغذیه( 3

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

به جدول  

DTC 
مراجعه 

 نمایید

مراجعه  1به مرحله 

 نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت نموده، 

را مجدداً بخوانید و سیستم را از  DTCو 

 P09A2، و P09A1بجز  DTCنظر 

 بررسی نمایید

 

 TCU  1بررسی مدار برق  نرمال معیوب العمل دستور

مدار معیوب 

را تعویض یا 

 تعمیر نمایید

نتیجه به 

دست آمده 

در محدوده 

استاندارد 

 قرار ندارد

مراجعه  2به مرحله 

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

را  TCUدسته سیم  U17*کانکتور 

 نمایید.جدا

و  U17 8*مقاومت میان ترمینال 

 زمین را بررسی نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

قرار « ON»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

و زمین  U17 16*ولتاژ میان ترمینال 

 را بررسی نمایید.

 ولت 9-14ولتاژ: 
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  Pبررسی مقاومت قفل شدن دنده  نرمال معیوب العمل دستور

 شیر برقی 

2 

 3به مرحله 

 مراجعه نمایید 

عدم 

پیوستگی یا 

 صفر

مراجعه  5به مرحله 

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در وضعیت 

 دهید.

را  TCUدسته سیم  U16*کانکتور 

 نمایید.جدا

 15و  9*مقاومت میان ترمینال های 

 TCUدسته سیم  U16کانکتور 

)دسته سیم جانبی( را اندازه گیری 

 نمایید.

 

 P 3بررسی مدار شیر برقی قفل شدن دنده  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

خط معیوب را 

بررسی و 

نتیجه به 

دست آمده 

مراجعه  4به مرحله 

 نمایید

قرار « OFF»*سوئیچ را در حالت 

 دهید 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

926 
 

تعمیر نموده 

یا شیر برقی 

 Pقفل دنده 

را تعویض 

 نمایید.

در محدوده 

استاندارد 

 قرار ندارد

مجموعه  I43* کانکتور دسته سیم 

 U16(J-3)دسته دنده و کانکتور  

 نمایید.جدارا  TCU دسته سیم

و  I43 5*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه گیری  U16(J-3) 9ترمینال 

 نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

و  I43 6*مقاومت میان ترمینال 

را اندازه  U16(J-3) 15ترمینال 

 گیری نمایید. 

 <Ω2مقدار استاندارد: 

تشخیص مدار کوتاه بودن مدار شیر  نرمال معیوب العمل دستور

 تا منبع تغذیه  Pبرقی قفل دنده 

4 

مدار معیوب 

را بررسی و 

 تعمیر نمایید

نتیجه به 

دست آمده 

در محدوده 

استاندارد 

 قرار ندارد

مراجعه  5به مرحله 

 نمایید

دسته سیم  U16(J-3)*کانکتور 

TCU  نمایید. جدارا 

قرار « ON»*سوئیچ را در حالت 

 دهید.

کانکتور  15و  9*ولتاژ میان ترمینال

)دسته  TCU U16(J-3)دسته سیم 

سیم جانبی( و زمین را اندازه گیری 

 نمایید. 

 V 0مقدار استاندارد: 

 

 TCU 5تعویض  نرمال معیوب العمل دستور
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 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

مراجعه  6به مرحله  - -

 نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب و

را  TCU-VINتطبیق آن را انجام دهید )کد 

در آن بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه دنده را 

 مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور  DTC 6تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 

به جدول 

DTC 
مراجعه نموده 

یا علت را از 

دیگر پدیده 

ها جستجو 

 نمایید

همراه با 

خروجی 

DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط متصل  عیب یابی

 نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

دقیقه  5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 کار کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت نموده و

وجود  DTCتایید نمایید که هیچ خروجی 

 نداشته باشد

 

 

22 .U0100 ،U0102 ،U0110 ،U0120 ،U0121 ،U0122 ،U0123 ،U0124 ،U0130 ،

U0140 ،U0146 ،U0150 ،U0160 ،U0415-  ارتباط باس کنخطای   

 :DTCتوضیح 

اتصال یافته مسیر شبکه به منظور تقسیم اطالعات اتومبیل در واحد کنترل استفاده شده که به باس کن، 

را دریافت نکند،  باس کناطالعات خاص فرستاده شده از واحد کنترل مربوطه برای  TCUاست. چنانچه 

TCU ،TCD  .متناظر را ارسال خواهد نمود 

 :DTCشرایط تنظیم  

 قرار دارد.« ON»سوئیچ در وضعیت . 1

 است. نادرست سیگنال . سیگنال ارتباطی از بین رفته و منطق2

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور
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 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی )دیاگ( را 

را  DTCکانکت نموده، و 

مجدداً بخوانید و سیستم را از 

، U0100بجز  DTCنظر 

U0121 ،U0146 ،

U0415 را بررسی نمایید 

 

 TCU  1باس کنبررسی مدار  نرمال معیوب العمل دستور

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

خطاهای خط را 

 عیب یابی نمایید

شرایط مدار باز یا 

مدار کوتاه وجود 

 دارد

 2به مرحله 

 مراجعه نمایید

*سوئیچ را در حالت 

«OFF ».قرار دهید 

دسته سیم  U16*کانکتور 

TCU  نمایید.جدارا 

 6*مقاومت میان ترمینال 

کانکتور ارتباط تشخیصی 

I17  کانکتور  10و ترمینال

، TCU U16دسته سیم 

و ترمینال  I14 14ترمینال 

20 U16   را به ترتیب

 بررسی نمایید. 

 <Ω0مقدار استاندارد: 

*سوئیچ را در وضعیت 

«ON ».قرار دهید 

 10*ولتاژ میان ترمینال 

U16  و زمین را بررسی

 نمایید.

 ولت 2.5-5ولتاژ: 

 20*ولتاژ میان ترمینال 

U16  و زمین را اندازه

 گیری نمایید.
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 ولت 0-2.5ولتاژ: 

 TCU 2تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 3به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

TCU  ،را تعویض نموده

مراحل انتخاب و تطبیق آن 

-TCUرا انجام دهید )کد 

VIN  را در آن بنویسید( و

تنظیمات فرضی جعبه دنده 

 را مجدداً انجام دهید

 

العمل دستور تایید در صورت ذخیره  نرمال معیوب 

 DTCمجدد 

3 

 DTCبه جدول 

مراجعه نموده یا 

علت را از دیگر 

پدیده ها جستجو 

 نمایید

همراه با خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ(  عیب یابی

 را به رابط متصل نمایید. 

*DTC را پاک نمایید 

*موتور را استارت نموده و 

دقیقه کار کند  5بگذاری تا 

 تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را

مجدداً قرائت نموده و تایید 

نمایید که هیچ خروجی 

DTC وجود نداشته باشد 
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23 .U16601 ،U1606 ،U1607 ،U16608 ،U1609-  خطای نرم افزار جاسازی شده در

 TCUداخل 

 :DTCتوضیح 

به  TCU، از DTCیا نرم افزار کالیبراسیون از طریق سرویس آنالین ارتقا می یابد. این  TCUنرم افزار 

چنین محافظت می نماید. آنها هم TCUواسطه جلوگیری از بارگیری شدن فایل های خراب توسط 

 را تضمین می نمایند.  TCUپارامتر کالیبراسیون و بارگیری نسخه نرم افزاری صحیح برای جریان 

 :DTCشرایط تنظیم 

های  DTCدر وضعیت نادرست و نامعتبری قرار داشته باشد،  CRCشدن سوئیچ، « ON». چنانچه با 1

U1601 ،U1606  یاU1607  .ایجاد خواهند شد 

 DTCمطابق با محتوای کالیبراسیون نباشد،  VINبودن سوئیچ، « ON». چنانچه در وضعیت 2

U1608  .ایجاد خواهد گردید 

 DTCارائه نگردد، « ON»با قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت  TCU. چنانچه اطالعات ساخت 3

U1609  .ایجاد خواهد گردید 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                           

 0 اولیه بررسی نرمال معیوب العمل دستور

 DTCبه جدول  

 مراجعه نمایید

 1به مرحله 

 مراجعه نمایید

را  DTCاسکنر عیب یابی )دیاگ( را کانکت نموده، و 

بجز  DTCمجدداً بخوانید و سیستم را از نظر 

U1601 ،U1606 ،U1607 ،U1608  وU1609 

 را بررسی نمایید

 

 TCU  1تعویض نرم افزار کالیبراسیون  نرمال معیوب العمل دستور

 2به مرحله  - -

 مراجعه نمایید

اسکنر عیب یابی را کانکت نموده و نرم افزار 

 را آپدیت نمایید. TCUکالیبراسیون 
 

 مراحل آیتم مورد بررسی نتیجه بررسی                          

 DTC 2تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب العمل دستور
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 3به مرحله 

 مراجعه نمایید

کد خطا )عیب( 

همچنان وجود 

 دارد

چنانچه هیچ 

خروجی از 

DTC  وجود

نداشته باشد، 

بیانگر آنست 

که عیب 

برطرف 

 گردیده است.

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط عیب یابی 

 متصل نمایید. 

 قرار دهید.« ON»*سوئیچ را در حالت 

 *کد خطا را پاک نمایید.

دقیقه کار  5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت نموده و

وجود  DTCتایید نمایید که هیچ خروجی 

 نداشته باشد

 

 TCU 3تعویض  نرمال معیوب العمل دستور

 4به مرحله  - -

مراجعه 

 نمایید

TCU  را تعویض نموده، مراحل انتخاب و تطبیق

را در آن  TCU-VINآن را انجام دهید )کد 

بنویسید( و تنظیمات فرضی جعبه دنده را مجدداً 

 انجام دهید

 

العمل دستور  DTC 4تایید در صورت ذخیره مجدد  نرمال معیوب 

به جدول 

DTC مراجعه  

نموده یا علت 

را از دیگر 

پدیده ها 

جستجو 

 نمایید. 

وجود خروجی 
DTC 

* اسکنر عیب یابی )دیاگ( را به رابط عیب یابی  عیب یابی

 متصل نمایید. 

*DTC .را پاک نمایید 

دقیقه کار  5*موتور را استارت نموده و بگذاری تا 

 کند تا گرم شود. 

*DTC  سیستم کنترل را مجدداً قرائت نموده و

وجود  DTCتایید نمایید که هیچ خروجی 

 نداشته باشد
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 سیال گیربکس اتوماتیک )روغن گیربکس اتوماتیک(

 بررسی

 توجه:

تاثیر به سزایی بر روی سطح روغن دارد. بنابراین فقط زمانی  ATFدمای 

درجه سانتی گراد است سطح روغن را چک کنید.  50که دمای روغن کمتر از 

درجه سانتی گراد باشد خواندن سطح روغن با  50باالتر از  ATFاگر دمای 

 اختالف بسیاری همراه خواهد بود.

 در هنگام بررسی سطح روغن خودرو را در یک سطح صاف هموار قرار دهید.

 ATFبررسی سطح -1

(a) خودرو را باال ببرید 

(b)  مخزن جمع آوری روغن را زیر پیچ بررسی روغنATF  قرار داده و پیچ

 را شل کنید.

 
(c)  اگرATF  از سوراخ بیرون بریزد به این معناست که طح روغن نرمال

 ATFاست. در این حالت پیچ را دوبار بسته و سفت کنید. اگر روغن 

از سوراخ خارج نشود به این معناست که سطح روغن بسیار کم ات. 

از سوراخ روغن اضافه نموده تا جایی که  ATFدر این حالت به روغن 

 N.m- 25 N.m 30بیرون بریزد. گشتاور: 

(d)  دسته دنده را در حالتN  5قرار دهید، موتور را روشن کردهو برای 

دقیقه در حالت دور، آرام نگه دارید. سطح روغن را دوباره چک 

 بریزید. ATFکنید و اگر سطح روغن کم ات دوباره مقداری روغن 

(e)  قه کار کرد )حرکت کرد( دستگاه دقی 10پس از اینکه خودرو به مدت

 را بخوانید. ATFعیب یاب را به خودرو متصل کرده و اطالعات دمایی 

  درجه بود اجازه دهید در حالت  50اگر دمای روغن کمتر از

برسد. سپس دسته دنده را در  50دور آرام کار کند تا دما به 
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 ATFقرار داده و موتور را خاموش کنید و سطح روغن  Nحالت 

 دوباره بررسی کنید. را

  اگر سطح روغن کم بودATF .را دوباره به گیربکس اضافه کنید 

  ثانیه  50اگر روغن به بیرون جریان داشت این حالت را تا

 ادامه دهید.

  بیرون  ثانیه باز هم روغن از سوراخ 50حتی پس از گذشت اگر

 ریخت، به این معناست که سطح روغن مناسب است.

  ثانیه روغن به بیرون جریان نداشت به  50از گذشت اگر پس
روغن گیربکس اضافه کرده و این مرحله را تا جایی که روغن 

 خارج شود ادامه دهید.
(f) .پیچ بررسی روغن گیربکس را سفت کنید 

 بررسی-2

(a) .تست جاده بگیرید و گیربک را از نظر نشتی روغن بررسی کنید 

 تعویض

 توجه:

ATF  60000را در هرRM  تعویض کنید تا از آسیب رسیدن به اجزای گیربکس
 اتوماتیک جلوگیری شود.

 ATFتخلیه -1

(a) خودرو را باال ببرید 
(b)  مخزن ذخیره روغن را زیر پیچ تخلیه قرار داده و پیچ تخلیه را

 باز کرده تا روغن تخلیه شود
(c) .پیچ تخلیه روغن را پس از اتمام تخلیه روغن بسته و سفت کنید 

 25N.m- 30 N.mگشتاور: 

 

  ATFپر کردن -2

(a)  پیچ بررسی روغن گیربکس اتوماتیک را باز کرده و روغنATF  را از
 سوراخ مربوطه به داخل گیربکس بریزید.

 ATF 3292مشخصات: 
 V 7/5مقدار پر کردن: 

(b)  سطحATF  به قسمت( را بررسی کنیدATF-AIT-22 )مراجعه کنید 
(c)  پیچ بررسی سطح روغنATF .را بسته و سفت کنید 

 N.m – 30N.m 25گشتاور: 

22-90  
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 سیستم خنک کاری گیربکس اتوماتیک

 تمیز کردن

 توجه:

به منظور جلوگیری از آلودگی و آسیب دیدگی لوله های خنک کاری  -

گیربکس و لوله های هیدرولیک، لوله های خنک کاری و لوله های 

 هیدرولیک را تمیز کنید.

و یا مونتاژ آن، سیستم خنک کاری آن را  ATپس از تعمیر مجموعه  -

 تمیز کنید.

 تمیز کردن-1

(a) خودرو را باال ببرید 

(b) ATF .باقی مانده در لوله های روغن را با هوای فشرده تمیز کنید 

(c)  لوله خروجATF  را به قسمت خروجی نصب کرده و پیچ های نگهدارنده

 آن را سفت کنید.

 : ورود روغن1

 : خروج روغن2

(d)  ورودی روغن را توسط شیلنگ به مخزن جمع آوری روغن متصل کرده تا

 به بیرون بریزد. ATFروغن 

(e)  ثانیه در دور آرام کار کند.  30موتور را روشن کرده و به مدت

روغن خارج شده از گیربکس را جمع آوری کرده و در حالی که موتور 

 گیربکس را پرکند. ATFروشن است روغن 

درجه می رسد  50ثانیه وقتی که دما به  30پس از گذشت  راهنما:

 به بیرون می ریزد.  ATFلیتر روغن  5/2حداقل 

(f)  پس از جمع آوری روغن، لوله ورودATF  را به قسمت ورودی متصل

 کنید.
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 مراجعه کنید(  ATF-AIT-22)به قسمت  ATFبررسی سطح -2

 مجموعه گیربکس اتوماتیک

 تعویض

 کردن مجموعه گیربکس اتوماتیکباز -1

(a)  11موتور را با مجموعه گیربکس خارج کنید )به قسمتB-  سیستم

 مجموعه موتور، تعویض مراجعه کنید( –مکاتیک موتور 

(b)  پیچ های نگه دارنده فلدیویل و تورک کنورتور هیدرولیکی را از

 عمل مشخص شده در تصویر باز کنید. 

 توجه:

س از باز کردن یک پیچ به سمت جهت در زمان مونتاژ فالیویل را پ

بعدی را باز کنید. هرگز فالیویل  پیچعقربه های ساعت چرخانده و 

 را بر خالف جهت عقربه های ساعت نچرخانید.
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(c) های متصل کننده گیربکس به موتور را باز کرده و مجموعه  یچپ

 گیربکس و تورک کنورتور هیدرولیکی را بیرون بیاورید.

 راهنما:

 تراز کننده فالیویل را از نظر افتادن بررسی کنید.دوپین 

 

 

 نصب مجموعه گیربکس اتوماتیک-2

(a)  تورک کنورتور هیدرولیکی و مجموعهAT  را به موتور متصل کرده و

 پیچ نگهدارنده گیربکس را بسته و سفت کنید. 

 N.m- 60 N.m 40گشتاور: 

 

(b) های نگهدارنده فالیویل و تورک کنورتور را مطابق شکل از زیر  پیچ

 موتور نصب کرده و سفت کنید.

 33N.m – 36 N.Mگشتاور: 

 توجه: 

22-93  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 

954 
 

در زمان مونتاژ فالیویل را پس از باز کردن یک پیچ به سمت جهت 

بعدی را باز کنید. هرگز فالیویل  پیچعقربه های ساعت چرخانده و 

 ای ساعت نچرخانید.را بر خالف جهت عقربه ه

 

 

 

(c)  11مجموعه موتور و گیربکس را در جای خود نصب کنید )به قسمتB- 

مجموعه موتور باز و بسته کردن مراجعه  -سیستم مکانیک موتور

 کنید(

 

 شیفتر و شفت

 تعویض دنده 

 باز کردن شیفتر و شفت تعویض دنده-1

(a)  داشبورد / کنسول، کنسول،  – 84کنسول را باز کنید )به قسمت

 تعویض مراجعه کنید(

(b) .کانکتور شیفتر و دسته سیم پشت آمپر را باز کنید 
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(c) .شفت قابل انعطاف تعویض دنده را باز کرده و خارج کنید 

 

 

 

 

 

(d) نگهدارنده شیفتر را باز کرده و مجموعه شیفتر را خارج  پیچ

 کنید.
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(e)  دنده را از یکدیگر جدا کنید.شفت قابل انعطاف و سلکتور تعویض 

(f)  خار نگهدارندهE .شکل شفت قابل انعطاف را خارج کنید 

 
(g) نگهدارنده صفحه فشاری آب بند اهرم تعویض دنده را باز کرده  پیچ

 و اهرم تعویض دنده را از جای خود )کف اتاق( خارج کنید.
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 نصب شیفتر و اهرم قابل انعطاف تعویض دنده -2

(a) انعطاف تعویض دنده و صفحه فشاری آب بند را در کف  اهرم قابل

 خودرو نصب کنید و پیچ های نگهدارنده آن را بسته و سفت کنید.

 N.m – 12N.m 8 گشتاور:

 

(b)  شفت قابل انعطاف را به سلکتور تعویض دنده متصل کرده و مهره

 های آن را نصب کرده و سفت کنید.

 N.m – 20 N.m 14گشتاور: 

(c)  خارE شکل اهرم تعویض دنده را متصل کنید 

 
(d)  مجموعه شبفتر را در جای خود قرار داده و پیچ های آن را بسته و

 سفت کنید.

 22N.m – 28 N.mگشتاور: 
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(e) .اهرم قابل انعطاف تعویض دنده را به شیفتر متصل کنید 

 

 
 

 

(f) کانکتور دسته سیم پشت آمپر  و شبفتر را متصل کنید 

(g)  داشبورد کنسول، کنسول، تعویض  -84نصب کنید ) به قسمت کنسول را

 مراجعه کنید(
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 واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک

 تعویض

 باز کردن واحد کنترل الکترونیک گیربکس اتوماتیک -1

(a) کابل منفی باتری را جدا کنید 

(b)  اتوماتیک را کانکتور دسته سیم واحد کنترل الکترونیکی گیربکس

 جدا کنید.

(c)  پیچ های نگهدارنده واحد کنترل الکترونیک گیربکس اتوماتیک را

گیربکس اتوماتیک را خارج  باز کرده و واحد کنترل الکترونیک

 کنید.

 

 
 

 

 بستن واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک-2

(a)  واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک را در جای خود نصب

 پیچ های نگهدارنده آن را بسته و سفت کنید.کرده و 

 N.m – 8 N.m 6گشتاور: 
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(b)  کانکتور دسته سیم واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک را

 متصل کنید.

(c) .کابل منفی باتری را متصل کنید 

 

 

 

 

 

 

 اویل کولر)خنک کن روغن(

 تعویض

 باز کردن اویل کولر-1

(a)  روغنATF  به قمت( را تخلیه کنیدATF-AT-22 )بررسی و مراجعه کنید 

(b)  سپر  –تزئینات داخلی و خارجی  -81سپر جلو را باز کنید )به قسمت

 مراجعه کنید( –تعویض  –جلو 

(c) .لوله روغن گیربکس اتوماتیک را باز کنید 

  اویل کولر که  2و شیلنگ ورودی  1بست الستیکی شیلنگ خروجی

و  1متصل است را باز کنید و شیلنگ خروجی  ATبه گیربکس 

 اویل کولر را بیرون بکشید. 2شیلنگ ورودی 
 

 
 

  اویل کولر متصل به  2و شیلنگ ورودی  1بست شیلنگ خروجی

را بیرون  2و ورودی  1اویل کولر را جدا کرده و شلنگ خروجی 

 بکشید.
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  را باز کرده و شلنگ  3پیچ های نگهدارنده بست لوله روغن

 اویل کولر را باز کنید. 2و شلنگ ورودی  1ی خروج

 

 
 

 

(d)  همانطور که در تصویر نمایش داده شده است، پیچ های نگهدارنده

مجموعه اویل کولر را باز کرده و مجموعه اویل کولر را خارج 

 کنید.

 

 نصب مجموعه اویل کولر -2

(a)  نگهدارنده مجموعه اویل کولر را در جای خود نصب کرده و پیچ های

 آن را بسته و سفت کنید.

 8N.m – 12N.mگشتاور: 
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(b) .لوله روغن گیربکس اتوماتیک را نصب کنید 

  و بست الستیکی اویل کولر را به  2، شلنگ ورودی 1شلنگ خروجی

 اوبل کولر متصل کنید.

 .پیچ های نگهدارنده بست لوله روغن را بسته و سفت کنید 

 N.m-26 N .m 20گشتاور: 

 
 

  و بست پالستیکی اویل کولر را  2، شلنگ ورودی 1شلنگ خروجی

 به گیربکس اتوماتیک متصل کنید.

 

 
 

(c) تزئینات داخلب و خارجی  -81ه قسمت مسیر جلو را نصب کنید )ب– 

 تعویض مراجعه کنید( –سپر جلو 
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(d)  روغنATF  گیربکس را پر کنید )به قسمتATF-AT-22 –  بررسی مراجعه

 کنید(
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