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  گراميعرض سالم خدمت امدادگران 

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه      

امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران خودرو و 

گرفته  تمامي مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تاليف كتابچه هاي آموزشي

است تا به شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور 

  .دستهاي پرتوان شمائيم

 پارس و سمند, 405نكات فني خودروهاي پژوخودرو بدين ترتيب كتابچه   

                             .به حضور محترمتان تقديم مي گردد كتابچه مينو پنج بيستعنوان  ه ب

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

                      

        
        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  

        آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 

  

  1395بهار
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  پارس و سمند,  405هاي پژو ونكات فني خودر

  

  CECپس زدن قفل دربها در پارس 

خرابي )CEC(يستم دزدگير كارخانه اي در خودروهاي پارس مجهز به س*

يا ميكروسوئيچ ها مي تواند باعث پس زدن قفل هر كدام از محرك دربها 

دربها در زمان فعال شدن آنها گردد و اين ايراد با از مدار خارج نمودن 

اتصاالت درب معيوب  برطرف نمي گردد بلكه بايستي اقدام به تعويض 

 .ميكروسوئيچ يا محرك درب مربوطه نمود

  ايراد سنسور هيدروليك فرمان و نحوه تست آن

قطعي در مدار، اتصال كوتاه : نسور هيدروليك فرمان مانندخرابي س* 

شدن و يا نشتي روغن هيدروليك مي تواند باعث افت دور موتور در زمان 

كيلومتر،  10چرخاندن فرمان، زمان ساكن بودن خودرو يا سرعت پايين 

خاموش كردن خودرو در سر پيچ ها و يا باعث گاز نخوردن موتور خودرو 

اين قطعه در حال ساكن و روشن بودن خودرو، فرمان را  براي  تست.گردد

تا انتها چرخانده و اگر با جدا نمودن سوكت سنسور هيدروليك و نصب 

مجدد آن دور موتور نوسان پيدا كرد سنسور سالم است و اگر تغييري در 

  .دور موتور مشاهده نگرديد سنسور معيوب مي باشد
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  و پارس و سمند 405خودروهاي  خاموش نشدن موتور پس از موتورشويي در

و پارس و سمند در صورت خاموش نشدن موتور پس  405در خودروهاي *

پايه خاكستري واقع در قسمت پشت  23از موتورشويي ، اينتركانكتور 

  .دچراغ جلو سمت راننده بررسي گرد

  

  افزايش نورجلو آمپر در پژو

براي افزايش نور صفحه جلو آمپر در خودروهاي گروه پژو كه فاقد ولوم * 

تنظيم نور در زير قاب فرمان مي باشند مي توان از طريق تنها كليد سمت 

راست موجود بر روي جلو آمپر ، وارد منوي مربوطه شده و با كليك كردن 

  .آن نسبت به افزايش نور اقدام نمود

  

  ضد سرقت زيمنس در سيستمICUجابجايي قطعه 

زيمنس  ECUدر خودروهاي گروه پژو  مجهز به سيستم ضد سرقت با *

بعد از ريست شدن توسط دستگاه عيب ياب قابليت نصب  ICUقطعه 

سوئيچ تنها و تگ  ECUبرروي خودروي ديگر را دارد ولي به قطعاتي مانند

  .يكبار مي توان كُد داد

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


5 

 

  CIMزيمنس  ECUروشن ماندن ثابت چراغ ايموباليزر در خودروهايي با 

 ECUدر صورت روشن ماندن ثابت چراغ ايموباليزر در خودروهايي با 

:   ر كنترل گرددو روشن نشدن موتور خودرو موارد زي CIMزيمنس 

بررسي *  ECUو  ICUبررسي ارتباط صحيح بين *بررسي اتصاالت بدنه  *

بررسي تگ داخل *وضعيت ضد سرقت در پارامتر دستگاه عيب ياب   

بررسي آنتن ترانسپوندر و اطمينان  از *ريموت از نظر محل قرار گيري   

  عدم اتصال كوتاه سيستم آنتن

  عوامل تاثيرگذار در گاز نخوردن موتور خودرو 

شرح ذيل مي  عواملي كه در گاز نخوردن موتور خودرو تاثيرگذار هستند به

كثيف بودن صافي بنزين يا . خرابي پمپ بنزين . افت فشار بنزين : باشند

گرفتگي فيلتر هواي داخل موتور  . گرفتگي در مسير ريل سوخت و انژكتور 

. معيوب بودن موتور دريچه گاز برقي . معيوب بودن مجموعه دريچه گاز . 

سنسور دور موتور، : ندخرابي برخي از سنسورها مان. موتور  ECUايراد در 

مپ سنسور، سنسور هيدروليك فرمان، سنسور خطي گاز كولر، سنسور 

زيمنس،  ECUموقعيت ميل سوپاپ، سنسور كيلومتر در خودروهاي با 

سنسور پدال كالچ، ميكروسوئيچ پدال ترمز در خودروهاي گيربكس 

  .اتوماتيك، سنسور پدال گاز در خودروهاي با دريچه گاز برقي
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دماي هواي بيرون در خودروهاي سمند دوگانه سوز مالتي پلكس سنسور 

 SMS MUXبا سيستم 

دو  SMS MUXدر خودروهاي سمند دوگانه سوز مالتي پلكس با سيستم 

. نه هاي جانبي نصب شده استعدد سنسور دماي هواي بيرون، زير آيي

سنسور زير آيينه سمت راست مربوط به عملكرد خودرو بر روي سوخت 

گاز بوده و سنسور زير آيينه سمت چپ مربوط به عملكرد سيستم تهويه 

در صورت خرابي يا قطع هر يك از اين .  مطبوع اتوماتيك مي باشد

رد خودرو برروي سوخت گاز و يا سيستم تهويه مطبوع سنسورها عملك

  .اتوماتيك دچار اختالل مي شود

   :زيمنس  ECUسيستم ضد سرقت در خودروهايي با 

طراحي اين سيستم در محصوالت ايران خودرو تاكنون به دو حالت صورت 

كه در آن  7935با تگ سوئيچ شماره  Rlineسيستم  - 1: گرفته است

 CIMسيستم  - 2.  سط يك رشته سيم صورت مي پذيردانتقال اطالعات تو

كه در آن انتقال اطالعات به دليل امنيت بيشتر  7936با تگ سوئيچ شماره 

اين سيستم به صورت . توسط دو رشته سيم بافته شده صورت مي پذيرد

CIM1  وCIM2 مشخصات كامل اين سيستم ها . طراحي گرديده است

.  ا در زير قاب فرمان درج شده استواقع در پشت آمپر و ي ICUبرروي 

، تگ سوئيچ نيز  ECUدر صورت تعويض  CIM1قابل توضيح است كه در 

نيازي به تعويض تگ  CIM2و  Rlineبايد تعويض گردد ولي در سيستم 

  .نمي باشد
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، پارس و سمند داراي 405ايراد گاز نخوردن موتور در خودروهاي پژو 

ECU  موتور زيمنس وABS مندو فاقد سنسور سرعت  

موتور زيمنس و  ECU، پارس و سمند داراي 405اگر در خودروهاي پژو 

ABS  مندو فاقد سنسور سرعت با ايراد گاز نخوردن موتور و همچنين

مشاهده ايراد سنسور سرعت خودرو در دستگاه عيب ياب مواجه شديد، 

نظر عقب كشي ترمينال هاي  را از ABSموتور و  ECUپايه هاي كانكتور 

پايه مشكي پشت چراغ جلو 23مربوطه و قطع ارتباط و نيز اينتركانكتور 

موتور و  ECUارتباط پايه هاي . سمت راننده را مورد بررسي قرار دهيد

ABS به شرح ذيل مي باشد                                                                          :                                                                                     

                                                                                      ABSيونيت  27بنزين به پايه ECU 51پايه*

  ABSيونيت  27گازسوز به پايه ECU 63پايه*

  

  زيمنس ECUموتور در خودروهاي با  ECUتعويض 

موتور، اگر  ECUزيمنس، در صورت تعويض  ECUدر خودروهايي با 

نيز ) تگ(بايد تراشه سوئيچ) a3با ورژن نرم افزاري (بود CIM1ايموباليزر 

نيازي ) a4با ورژن نرم افزاري (بود CIM2تعويض گردد ولي اگر ايموباليزر 

به  ICUشايان ذكر است براي تشخيص نوع . به تعويض تگ نمي باشد

  اطالعات درج شده بر روي آن مراجعه گردد
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  در صفحه نمايشگر جلو آمپر HOODنمايش چراغ اخطار 

در صفحه نمايشگر جلو آمپر  HOODدر صورت نمايش چراغ اخطار 

) 206سمند، سورن، رانا و پژو (خودروهاي با سيستم مالتي پلكس ماكس 

ايراد مربوط به خرابي يا تنظيم نبودن ميكروسوئيچ درب موتور و يا باز 

  .ماندن آن مي باشد

  در صفحه نمايشگرجلو آمپر TRUNKنمايش چراغ اخطار 

در صفحه نمايشگر خودروهاي با  TRUNKدر صورت نمايش چراغ اخطار 

سمند، سورن، (ماكس smsسيستم مالتي پلكس، ماكس، اكو ماكس و 

ايراد مربوط به خرابي يا تنظيم نبودن ميكروسوئيچ درب ) ، رانا و دنا206پژو

  .صندوق و يا باز ماندن آن مي باشد

  و پارس داشبورد جديد 405ايراد برق دزدي در خودروهاي 

و پارس  405درصورت مواجه شدن باايراد برق دزدي در خودروهاي 

داشبورد جديد، احتمال ايراد از ناحيه جلوآمپر، اين نوع خودروها وجود 

داشته و در صورتي كه پس از جدا كردن سوكت جلو آمپر ايراد مرتفع 

  .گرديد،جهت تعويض آن خودرو به نمايندگي اعزام گردد

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


9 

 

برف پاك كن و عدم عملكرد صحيح شيشه ايراد يكسره شدن موتور 

  باالبرها و راهنما

كه با ايراد يكسره شدن موتور  CECخودروهاي پارس با سيستم هوشمند 

برف پاك كن و عدم عملكرد صحيح شيشه باالبرها و نيز عدم عملكرد 

از جعبه فيوز  F10راهنما مواجه مي گردند، جهت رفع اين ايراد بايد فيوز 

  .وختن مورد بررسي قرار گيرداز نظر قطعي يا س) IPFRB(داخل اتاق 

  )و بسته بودن آنباز ماندن ( ترموستاتگير مكانيكي 

نداشتن ترموستات يا باز ماندن آن مي تواند باعث اختالل در سيستم فن   

و يا نمايشگر آمپر آب گردد و همچنين ممكن است منجر به روشن شدن 

ن آن باعث باال رفتن سريع دماي آب ، و آب شود و بسته ماند STOPچراغ 

  .و آب گردد STOPروشن شدن چراغ كار كردن فن در دور باال و 

  دير روشن شدن يا بدكار كردن موتور خودروها در هواي سرد

دير : كاهش دماي هوا، در صورت مواجه شدن با ايراداتي مانند در زمان

.                                                                                                                            روشن شدن يا بدكار كردن موتور خودروها، موارد ذيل را بررسي نماييد

بررسي پارامتر مربوط به سنسور دماي آب                                                                                         

ور از نظر استاندارد تعريف شده با توجه به نوع بررسي نوع روغن موت

                                          خودرو                                                          

  بررسي خطاها و پارامترهاي مربوط به سنسور اكسيژن
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تم با سيس 206عدم عملكرد صحيح بخاري در خودروهاي پژو پارس و پژو 

  تهويه اتوماتيك

 206در صورت عدم عملكرد صحيح بخاري در خودروهاي پژو پارس و پژو 

با سيستم تهويه اتوماتيك، ايراد مربوط به موتور دريچه مخلوط هواي سرد 

محل قرار گرفتن اين دريچه زير داشبورد سمت شاگرد . و گرم مي باشد

  .بوده و جهت رفع ايراد بايد اقدام به تعويض قطعه مربوطه نمود

  عوامل افزايش مصرف سوخت موتور خودروها

عوامل مختلفي دارند كه برخي  افزايش مصرف سوخت موتور خودروها

  : موارد آن به شرح ذيل مي باشند 

نوع تايرها و تنظيم باد چرخ ها، وزن خودرو، پايين بودن شيشه ها در 

حركت، كثيفي فيلتر هوا، معيوب بودن ديسك و صفحه، شرايط جاده اي، 

معيوب بودن يكي از سنسورها و عملگرها، نوع رانندگي، استفاده از كولر، 

  و كيفيت سوخت و دماي هوا نوع

  سنسور تابش نور خورشيد

در خودروهاي دنا و پژو پارس داشبورد جديد بر روي قسمت اين سنسور

. مياني داشبورد نصب شده و تابش نور خورشيد را اندازه گيري مي نمايد

اين سنسور وظيفه دارد سرما و گرماي تهويه مطبوع را براي سرنشينان از 
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ا كنترل نمايد، به اين صورت كه در زمان شديد بودن هاي هو طريق دريچه

تابش نور خورشيد مقدار سرماي تهويه مطبوع افزايش مي دهد و با كم 

ار سرماي تهويه مطبوع كاهش مي شدن شدت تابش نور خورشيد مقد

  .دهد

در صفحه نمايش خودروهاي ) آچار(روشن شدن چراغ اخطار سرويس 

  و پارس 405پژو 

در صفحه نمايش ) آچار(در صورت مشاهده چراغ اخطار سرويس 

و پارس با انجام تنظيمات مربوط به جلو آمپر از طريق  405خودروهاي پژو 

كليد مربوطه نمي توان نسبت به خاموش شدن چراغ اخطار اقدام نمود و 

مي بايست توسط دستگاه عيب ياب اقدام به بررسي خطاهاي مربوط به 

و ايربگ نماييد كه در صورت برطرف شدن ايراد، چراغ  ABSيونيت هاي 

  .اخطار خاموش مي گردد

در صفحه نمايش جلو آمپر در  Lamp Faultنمايش چراغ اخطار 

  SMS MUXو  MUXخودروهاي با سيستم 

نشانه سوختن يكي از المپ ها يا ايراد پيكر بندي  روشن شدن اين چراغ 

نودهاي مربوطه مي باشد كه مي توان توسط دستگاه عيب ياب نسبت به 

مي بايست چراغ هاي خطر عقب از نظر : به طور مثال.  رفع ايراد اقدام نمود
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LED  و استاندارد بودن و يا تعداد المپ هاي دنده عقب در پيكر بندي نود

CCN سي قرار دادمورد برر.  

يا خاموش كردن موتور در حال حركت  ايراد روشن شدن چراغ دينام و

  در خودرو سمند و سورن مالتي پلكس

اگر در خودرو سمند و سورن مالتي پلكس با ايراد روشن شدن چراغ دينام 

و يا خاموش كردن موتور در حال حركت مواجه شديد، احتمال شل بودن 

  .دارد اتصال بدنه زير باطري وجود

  خرابي سنسور اكسيژن قبل از كاتاليست در خودروهاي دوگانه سوز

نرفتن موتور بر روي سوخت گاز : در خودروهاي دوگانه سوز ايراداتي مانند

و يا بد كار كردن آن، باال بودن مصرف سوخت، گاز نخوردن موتور و نيز افت 

اكسيژن قبل  دور موتور در دور آرام مي تواند از نشانه هاي خرابي سنسور

از كاتاليست باشد و حتي ممكن است دستگاه عيب ياب ايرادي را هم در 

در اين صورت اگر با جدا نمودن كانكتور مربوط به .  اين خصوص نشان ندهد

سنسور اكسيژن ايراد مربوط به گاز نخوردن يا افت دور موتور به طور موقت 

  .دام نمودبر طرف گرديد مي توان نسبت به تعويض اين قطعه اق
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  عوامل تاثيرگذار در گاز نخوردن موتور خودرو

عواملي كه در گاز نخوردن موتور خودرو تاثيرگذار هستند به شرح ذيل مي 

كثيف بودن صافي بنزين يا . پ بنزين خرابي پم. افت فشار بنزين : باشند

گرفتگي فيلتر هواي داخل موتور  . گرفتگي در مسير ريل سوخت و انژكتور 

. معيوب بودن موتور دريچه گاز برقي . يوب بودن مجموعه دريچه گاز مع. 

سنسور دور موتور، : خرابي برخي از سنسورها مانند. موتور  ECUايراد در 

مپ سنسور، سنسور هيدروليك فرمان، سنسور خطي گاز كولر، سنسور 

زيمنس،  ECUموقعيت ميل سوپاپ، سنسور كيلومتر در خودروهاي با 

كالچ، ميكروسوئيچ پدال ترمز در خودروهاي گيربكس سنسور پدال 

  .اتوماتيك، سنسور پدال گاز در خودروهاي با دريچه گاز برقي

  زيمنس ECUعالئم چراغ هاي اخطار ايموباليزر در خودروهاي با *

در حالت سوئيچ بسته  Rlineخودروهاي مجهز به سيستم ضد سرقت در

چراغ ايموباليزر در جلو آمپر روشن و خاموش مي شود و با باز نمودن 

سوئيچ موتور خاموش مي شود ولي در زماني كه سيستم ايراد داشته باشد 

حالت سوئيچ بسته عالمتي نداشته و در زمان سوئيچ باز چشمك زن 

حالت  در CIMدر خودروهاي مجهز به سيستم ضد سرقت . خواهد بود

بوده ولي زماني كه سيستم ايراد  Rlineسوئيچ بسته و باز مشابه سيستم 

داشته باشد در حالت سوئيچ بسته عالمتي نداشته و با باز نمودن سوئيچ 

  .موتور اين چراغ بصورت ثابت روشن خواهد ماند
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خودروهاي سمند، سورن و دنا با سيستم مالتي پلكس ثبت كيلومتر در 

SMS MUX  

 SMS MUXدر خودروهاي سمند، سورن و دنا با سيستم مالتي پلكس 

جلو ( ICNو ) يونيت داخل اتاق( CCNكيلومتر كاركرد بر روي نودهاي 

در صورت تعويض هر يك از نودهاي مذكور پس از . ذخيره مي شود) آمپر

  .ود تعويض شده ثبت مي گرددكيلومتر، كيلومتر باالتر در ن 10طي مسافت 

  

  

وشن نشدن موتور در خودروهاي سمند و دنا با سيستم مالتي ايراد ر

  SMSپلكس 

در صورت مواجه شدن با ايراد روشن نشدن موتور يا عدم وجود چراغ چك 

در زمان سوئيچ باز در خودروهاي سمند و دنا با سيستم مالتي پلكس 

SMS سه عدد پيچ موجود بر روي نود ،FN )از نظر شل ) جعبه فيوز موتور

الزم به توضيح است سفت كردن اين پيچ ها .  بودن مورد بررسي قرار گيرد

بايد با احتياط كامل و به ميزان الزم انجام گيرد چون احتمال هرز شدن 

  .محل بستن آنها و يا شكستن كانكتورهاي مربوطه وجود دارد
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  بوش  ECUسيستم ضد سرقت در خودروهاي با 

جهت  7936و تگ سوئيچ به شماره  ECUدر اين سيستم قطعاتي مانند 

واقع در پشت آمپر تنها پل ارتباطي  ICU. تعويض نياز به كد سوئيچ دارند

و سوئيچ بوده و چون كد دسترسي را در خود ذخيره نمي كند  ECUبين 

  .د دادن نداردنيازي به ُك

  

  جوش آوردن موتور در خودروهاي دوگانه سوز

به داخل آب رادياتور در خودروهاي دوگانه سوز مي تواند  CNGنشتي گاز 

. باعث هوا گرفتن سيستم خنك كننده و جوش آوردن موتور خودرو گردد

اين ايراد با بستن شير مخزن و هواگيري سيستم خنك كننده به طور 

  .موقت برطرف مي گردد

  

               ValeoوS2000slcموتورECUبا ، پارس و سمند405سيستم ايموباليزر در خودروهاي پژو 

و تگ سوئيچ به شماره  ICUموتور،  ECUدر اين سيستم قطعاتي مانند  

قطعه آنتن ترانسپوندر به . براي تعويض نياز به كد دسترسي دارند 7936

دور مغزي سوئيچ روي تلسكوپي فرمان نصب  ICUصورت يكپارچه با 

  .با هم صورت مي گيرد گرديده و در صورت نياز، تعويض آنها
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    Valeoو  S2000SLCموتور  ECUعالئم چراغ اخطار ايموباليزر در خودروهاي با 

يعني در زمان سالم . در گروه پژو مي باشد 7.4.4اين سيستم مشابه بوش 

بودن سيستم ضد سرقت هنگام سوئيچ بسته و باز عالئمي نداشته و زماني 

سوئيچ چراغ چك چشمك زن خواهد ن كه سيستم معيوب باشد با باز نمود

در اين سيستم نيز همانند بقيه سيستم هاي ضد سرقت پايين بودن . بود

ولتاژ و جريان خروجي باطري مي تواند در عملكرد صحيح سيستم 

  .ايموباليزر تاثيرگذار باشد

  

  ايرادات سيستم ضد سرقت

در هنگام مواجه شدن با ايراداتي از قبيل چشمك زدن چراغ ايموباليزر يا 

، 405پژو : ثابت روشن ماندن آن در حالت سوئيچ باز در خودروهايي مانند

قبل از اقدام به انجام هرگونه تعميرات بر روي خودرو، ... پارس، سمند و 

تي اسكن يا وضعيت پارامترهاي ايموباليزر را از قبيل فعال نبودن مد آن

و سوئيچ، توسط دستگاه عيب ياب  ICUموتور،  ECUارتباط صحيح بين 

  .بطور دقيق مورد بررسي قرار دهيد
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  فعال بودن مد آنتي اسكن در دستگاه عيب ياب

در خودروهاي ) ICUيا  ECU(در بررسي پارامترهاي سيستم ضد سرقت  اگر

را نشان دهد، ابتدا دستگاه عيب ياب فعال بودن مد آنتي اسكن  ،گروه پژو

سوئيچ را به مدت چند ثانيه مي بنديم در صورتيكه اين مد غيرفعال نشود 

بايد سوئيچ را تا زمان غير فعال شدن آن باز نگه داريم، در غير اين صورت 

  .تعريف سوئيچ توسط دستگاه امكان پذير نمي باشد

  

  

مكانيكي آنها آمپر كشيدن بيش از حد مجاز برخي از مصرف كننده ها يا گير 

  در خودروهاي با سيستم مالتي پلكس

مي تواند منجر به ايجاد تغييراتي در پارامترهاي مربوط به اين ايراد   

پيكربندي نودها گرديده و يا اينكه باعث قطع عبور جريان از نود مربوطه 

به طور مثال اتصال كوتاه چراغ هاي عقب، گير . به مصرف كننده شود

شه باالبر و يا پمپ شيشه شوي برقي در خودروهاي مكانيكي موتور شي

جديد كه هر كدام مي تواند باعث اختالالتي را در سيستم الكترونيكي 

  .خودرو بوجود آورد
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  نكاتي در مورد تعميرات الكتريكي خودروهاي مالتي پلكس

در خودروهاي مالتي پلكس ، برداشتن سر باتري يا خارج نمودن سوكت 

اختالل در ايجادهركدام از نودها در زمان بازبودن سوئيچ مي تواند منجر به 

سيستم مالتي پلكس يا تغيير در پارامتر هاي مربوط به پيكر بندي نودها 

ها  گردد لذا توصيه مي گردد هنگام انجام تعميرات بر روي اين خودرو

سوئيچ خودرو در حالت خاموش قرار گرفته و پس از انجام تعميرات  ، 

  .پارامتر ها توسط دستگاه عيب ياب مورد بررسي قرار گيرد 

  

  

  

  پاك نمودن خطاها در نودها

در خودرو هاي با سيستم مالتي پلكس اكو ماكس جهت پاك نمودن 

وضعيت خاموش حتما بايد سوئيچ باز و موتوردر )جلو آمپر ( ICNخطاهاي 

كنترل ( BCMباشد ولي جهت پاك نمودن خطاهاي مربوط به نود هاي 

،عالوه بر باز بودن )كنترل يونيت داخل موتور(FCMو ) يونيت داخل اتاق

  .سوئيچ، در زمان روشن بودن موتور نيز مي توان اقدام نمود
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 ، 206، پارس ، سمند، وانت ،  405(زيمنسECUقطعاتي كه در خودروهاي با 

  :در زمان تعويض نياز به تعريف كد سوئيچ دارند عبارتند از...) رانا 

كنترل (ECU-)يونيت واقع در پشت آمپر يا زير قاب فرمان(ICU–سوئيچ  

   )يونيت سوخت و جرقه

 

در ) ، پارس ، سمند، دنا 405(بوشECUبا در خودروهاي قطعاتي كه 

  :دارند عبارتند از تعريف كد سوئيچزمان تعويض نياز به 

  )كنترل يونيت سوخت و جرقه(ECU -سوئيچ 

ICU) يونيت واقع در پشت آمپر تنها پل ارتباطي بينICU  وECU  بوده و

  . براي تعويض نياز به تعريف سوئيچ ندارد

  

  

در زمان  )، پارس ، سمند 405(ساژمECUبا در خودروهاي قطعاتي كه 

  :دارند عبارتند از تعريف كد سوئيچتعويض نياز به 

حول مغزي سوئيچ  روي تلسكوپي فرمانيونيت واقع در(ICU–سوئيچ

  )كنترل يونيت سوخت و جرقه(ECU-)بصورت يكپارچه با آنتن ترانسپوندر

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


20 

 

  و پارس داشبورد جديد 405ايراد برق دزدي در خودروهاي 

و پارس  405درصورت مواجه شدن باايراد برق دزدي در خودروهاي 

داشبورد جديد، احتمال ايراد از ناحيه جلوآمپر، اين نوع خودروها وجود 

داشته و در صورتي كه پس از جدا كردن سوكت جلو آمپر ايراد مرتفع 

  .گرديد،جهت تعويض آن خودرو به نمايندگي اعزام گردد

 

در خودروهاي با سيستم مالتي پلكس ) آچار(چراغ سرويس نمايش 

  ماكس SMSو ماكس، اكو ماكس 

در خودروهاي با سيستم مالتي ) آچار(خاموش نمودن چراغ سرويس 

ماكس از طريق دو عدد كليد در جلو آمپر  SMSپلكس ماكس، اكو ماكس و 

بدين صورت كه ابتدا با كليد سمت راست وارد منوي  .امكان پذير است

تنظيمات صفحه نمايش در جلو آمپر مي شويم، پس از نمايش منوي 

. تنظيمات همان كليد را نگه داشته تا وارد منوي تنظيمات روغن شود

سپس از طريق كليد سمت چپ مقدار مسافت نمايش داده شده در آيتم 

هاي روغن، فيلتر روغن و فيلتر هوا را افزايش مي دهيم تا مقدار كيلومتر 

  .خودرو كمتر از كيلومتر تنظيم شده شود
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  بوش ECUوهاي با عالئم چراغ ايموباليزر در خودر

در حالت سوئيچ بسته عالمتي در جلو  7.4.4بوش ECUدر خودروهاي با   

آمپر بعنوان چراغ اخطار وجود ندارد در حالتي كه سيستم معيوب باشد در 

زمان سوئيچ بسته عالئمي نداشته و در زمان باز نمودن سوئيچ، چراغ 

در . اخطار چك به صورت چشمك زن در صفحه جلو آمپر نمايان مي شود

اين سيستم مشابه قبلي بوده و فقط در  7.4.9بوش  ECUخودروهاي با 

صورت ايراد در زمان باز بودن سوئيچ چراغ اخطار كليد بصورت ثابت روشن 

البته در اين سيستم ها اگر بجاي دو كليد، يك عدد از كليدها . مي ماند

تعريف شود چراغ ايموباليزر در هنگام روشن بودن موتور نيز چشمك زن 

  .خواهد بود
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  و پارس و سمند عملكرد هريك از آنها 405بدنه موجود در خودروي  اتصاالت

 –مربوط به سيسيتم هوشمند  ←اتصال بدنه اصلي روي گير بكس •

 اير بگ –گيرنده سقفي و يونيت قفل مركزي  –كليد فالشرها 

  

  مربوط به دينام و استارت مربوط به اتاق ←اتصال بدنه زير باتري •

 

–موتور ECUمربوط به ←اتصال بدنه زيرجعبه فيوز داخل موتور  •

محل زير داشبورد ) پمپ شيشه شور - ترمز دستي و سطح روغن(

  سمت راننده

 

مربوط به موتور برف پاك  ←اتصال بدنه زير موتور برف پاك كن  •

  كن

 

چراغها و مه –مربوط به پمپ بنزين  ←اتصال بدنه صندوق عقب •

 –چراغهاي كوچك عقب  –ستي چراغ ترمز د –شكن عقب 

  چراغ دنده عقب –صندوق پران 

 

  ABSمربوط به سنسور ←اتصال بدنه پشت ديسك چرخ  •

 

  براي راديو پخش ←اتصال بدنه سمت شاگرد  •
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 –مربوط به يونيت قفل مركزي  ←)ركاب ( اتصال بدنه سمت راننده  •

  جلو آمپر–كليد قطع كن شيشه باالبر عقب  –شيشه باالبرها 

 

 –مربوط به سنسور كيلومتر ←بدنه زير اتصال اصلي اتصال •

  سور اكسيژنگرمكن سن – ECU –كمپرسور كولر 

 

 –مربوط به چراغ هاي سقفي ←اتصال بدنه پا ركاب سمت شاگرد  •

  فندك خودرو

 

مربوط به  ←اتصال بدنه پشت چراغهاي جلو سمت راننده و شاگرد  •

 فن –مه شكن هاي جلو  –راهنماهاي جلو  –چراغهاي جلو 
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