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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 جلو آمپر  -62

 کلی مرور  -1

-سوخت، آب دما سنج، سنجسرعت گر،اشاره سنج نوعسرعت شامل هاجلو آمپر قرار گرفته است. صندلی راننده در جلوي الکترونیکی جلو آمپر

 متوسط، شدهجمع جزء مسافت پیموده شده،مسافت پیموده براي نمایش  LCDنمایشصفحه این همچنین شامل .چراغ هشدار است و سنج

هاي مرجع اطالعات و به موقع هشدار اطالعات زمان و تاریخ،، حالت دنده وچرخ نمایشگر، معکوس، رادار ايلحظه مصرف سوخت مصرف سوخت،

  .دهدمی راننده را بهبود براي انسان دقت، به طور کامل در شب و در روز تا حد زیادي راحتی رانندگی این .مختلف دیگر

   DTCعیب یابی  -2

 

 DTC خطاي  لیست کد  1-2

 تعریف  خطا کد

U1511 واحد کنترل موتور قطع ارتباط با 

U1515 واحد کنترل قطع ارتباط با  ABS 

U1517 کنترل بدنه ماژول قطع ارتباط با 

  

2-2   U1511 موتور واحد کنترل قطع ارتباط با  

 U1515         واحد کنترل ارتباط با قطع ABS   

 U1517         کنترل بدنه ماژول ارتباط با قطع  

 
 عامل خطا و خطا کد تعریف

DTC تعریف DTC اندازي راه شرایط DTC ممکن خطاي عامل 

U1517 کنترل بدنه قطع ارتباط با ماژول 
 یا باز بدنه کنترل و ماژول دستگاه بینCAN ارتباط  خط

 کوتاه است

 رابط سیم یا مهاري خطا •

  بدن کنترل خطاي ماژول •

 جلو آمپري خطا •

U1511 ارتباط  خط واحد کنترل موتور قطع ارتباط باCAN کوتاه است یا باز موتور دستگاه و بین 

  رابط سیم یا مهار خطاي •

  موتور کنترل خطاي واحد •

 موتور کنترل خطاي واحد •

U1515 واحد کنترل قطع ارتباط با ABS خط ارتباط CAN و ابزار   ABS کوتاه است یا باز 

  رابط سیم یا خطاي مهار •

  ABSکنترل خطاي واحد •

 جلو آمپر خطاي •

 
  :DTC عیب یابی هايروش

 طبیعی است. انجام مراحل زیر قبل از ولتاژ باتري مطمئن شوید که
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید. و تمامی جرقه  

 عیب یابی دستگاه BDS وصل کنید. خودرو عیب یابی به رابط  

 جرقه را روشن کنید.  

  DTCو بردارید عیب یابی بخوانید دستگاه را با استفاده از.  

 نکته

   افزار تست کنید.نرم با آخرین

  

 ثانیه آن را برگردانید. 5-3  و بعد از تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید، و تمامی جرقه  

 عیب یابی دستگاه با استفاده از DTC را بخوانید.  

 اگر DTC انجام دهید. مناسب عیب یابی روش لطفا دهد.نشان میي نقلیه را در وسیله خطا، این عیب یابی شد  

  بود. متناوب عیب یابی قبالً خطاي عیب یابی داده نشد،  DTC اگر هیچ

  :عیب یابی هايروش

  نکته 

  شده است. تعویض پس خطا دارندهنوز وجود  عالئم و  DTC مطمئن شوید که آیا دوباره

  .زدگی بررسی کنیدخوردگی و زنگ براي ها راو پینکنید، هنجاري بررسی  نا شکاف و براي  T32کنید و رابط قطعرا  جلو آمپر T32 رابط  -1

  پین را تمیز کنید. و اتصال -بله -

 .بروید2 ي به مرحله -نه -

 
  بررسی کنید  کنید و را قطع  T28 بدنه يکنندهرابط کنترل  -2

   رسانا هستند. T32/10 وT28 ، T32/9  ، T28/1 /15هايپین بینها سیم که آیا

 
  .بروید3 ي به مرحله -بله  -

  معیوب را تعمیر کنید. خط نه   - 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  بررسی کنید وکنید  را قطع  T38  ABSيکنندهکنترل اتصال  -3

  رسانا هستند.T32 / 10 و T38 /9 ،T32/14 و T38 / 26هاي پین بین هاسیم که آیا 

    - .بروید4 ي به مرحله -بله  -

  معیوب را تعمیر کنید. خط نه -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بررسی کنید  و را قطع کنید  T81موتور يکنندهکنترل اتصال  -4

  رسانا هستند.T32 / 10 و  T81 /9 ،T81/ 81وT81 / 62 هايپین بین هاسیم که آیا

  .بروید 5ي به مرحله -بله  -

  معیوب را تعمیر کنید. خط -نه -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  عیب یابی اتصال رابط بین سیم بررسی کنید که آیا  -5

 OBD پینT16 / 6پین و T32 /9 ،پین T16 / 14 پین و T32 / 10 است. رسانا  

  .                         بروید 6 يبه مرحله -بله -

  معیوب را تعمیر کنید. خط -نه -  

  

  

  

  

  

  

  

  وجود دارد. خطا کدهاي همان نوع که ببینید آیا بخوانیدرا   مربوطه کنترل واحدهاي  - 6

  .یابی کنیدو عیب مربوطه بررسی کنترل واحدهايي خطا مطابق با کدهاي -بله  -

  .بروید7 ي به مرحله -نه  -

  .هنوز وجود دارد که ببینید آیا و بخوانیددهید  عیب یابیرا  خطاکد  مجدد، جایگزین کنیدرا  جلو آمپر . -7

  دیگر پیدا کنید.             عالئم از علت را -بله -

 .جایگزین کنیدرا  جلو آمپر -نه -   

  جلو آمپر برداشتن و نصب 3   

  تعویض

  بردارید.اشتعال را  و کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید، و تمامی جرقه  -1

  مراجعه شود..  9يصفحه به کنید قطع باتري را  منفی يپایانه  -.2

  .موقعیتش پایین ببرید ترینتا پایین است آن را تا آنجا که ممکنهل دهید  به سمت خارجرا  فرمان  -.3

  را بردارید. -1- قاب جلو آمپررا شل کنید، و – – جلو آمپر قابثابت  پیچ -4

 Nm 6 – 4بسته:  گشتاور پیچ
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 را بردارید. -1- جلو آمپررا شل کنید و  - جلو آمپر ثابت پیچ .5

   Nm 6 – 4 :بسته گشتاور پیچ

 نکته

  .شود تعویضتواند می جلو آمپراتصال تا زمانی که  با دقت خارج کنید را جلو آمپر

 
 
 
 
 
  

  ا از آن جدا کنید.تا رابط اتصال دسته سیم رجلو آمپر را بیرون آورده و به آرامی بچرخانید . 6

 
 .برداریدرا  جلو آمپر .7

 
 
 
 
 
 
  

 نصب  

  :و لطفا به نکات ذیل توجه کنید:کنید  نصب یتعویض هايبرعکس روش

 هايروش داده شود.وفق  تجهیزات مختلف هايویژگی باید مطابق با جلو آمپر واحد کنترل، مجهز شود جدید جلو آمپر با یک ي نقلیهاگر وسیله

 :خاص به شرح زیر هستند

  دهید. عیب یابیرا سیستم اطالعات  گیري واندازه، ارتباط خوردو

 انتخاب کنیدرا  "هدایت شده یابیعیب"، عملکرد عیب یابی دهیدرا  سیستم اطالعات گیري واندازه، خودرو در.  

 زیر را انتخاب کنید منوي هايگزینه و سپس" عملکرد جزء/ انتخاب " ،"پرش"ي دکمه با:  

 بدنه   

 برق تجهیزات. 

 خود عیب یابی با عملکرد سیستم    . 

 جلو آمپر. 

 جلو آمپر عملکرد            

 جلو آمپر تطبیق. 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جلو آمپر روي نشانگر  -4

 تشریح تعیین

 (آبی رنگ) باال پرتو نشانگر
 چراغ جلوي نور باال شود هنگامی کهمیروشن  و دهدرا نشان می هاي کار نور باالاین حالت

 روشن است.

 (سبز) چراغ مات جلو نشانگر
 جلو چراغ مات شود هنگامی کهروشن می و دهدرا نشان می مات جلو هاي کار نوراین حالت

 روشن است.

 زرد)( چراغ مات عقب نشانگر
 چراغ مات هنگامی کهشود روشن می و دهدرا  نشان می چراغ مات عقب هاي کاراین حالت

 روشن است. عقب

 سبز)( سمت چپ سیگنال نشانگر
 هنگامی که سیگنال شودروشن می و دهدرا نشان می سمت چپ هاي کار سیگنالاین حالت

 روشن است. خطر چراغ هشدار یا سمت چپ

 (سبز) راست سمت سیگنال نشانگر
سیگنال  شود هنگامی کهروشن می و دهدنشان می سمت راست را  هاي کار سیگنالاین حالت

 روشن است. خطر هشدارچراغ  یا سمت راست

 (قرمز) ي هواکیسهي خطا نشانگر
ثانیه  3تقریباً  پس از و سپساست  روشن  POST، نشانگرروشن است جرقه هنگامی که

 شود.خاموش می

 (قرمز) کمربند ایمنی یادآور نشانگر

ثانیه  3تقریباً  پس از است و سپس روشن POST ، نشانگرروشن است جرقه هنگامی که

 بسته رانندگی در حین کمربند ایمنی زمانی که زندچشمک می هشدار شود. چراغخاموش می

 نیست.

 است. مجهز هنگامی که خودرواست  روشن نشانگر (قرمز) بدنه ضد سرقت نشانگر

 زرد)( موتوري خطا نشانگر
 عملکردي بررسی وشود می روشن براي چند ثانیه، نشانگر شودروشن می جرقه هنگامی که

 شودمی انجام

 زرد)( ABS خطاي نشانگر
 چند ثانیه بعد از و سپس، شودروشن می  POST، نشانگرشودروشن می جرقه هنگامی که

 شود.خاموش می

 (قرمز) خطاي سیستم ترمز نشانگر
  POSTبعد از نشانگر وخواهد شد،  بازرسی سیستم ترمزشود، می روشن جرقه هنگامی که

 استآزاد نشده ترمز دستی زمانی که شودروشن می چراغ نشانگر .شودخاموش می

 دهد.ضد سرقت را نشان می موتور سیستم در این خطاها موتور (قرمز) ضد سرقت خطاي نشانگر

 (قرمز) درب باز نشانگر
 صورتی که نشانگر در .دهدصندوق عقب را نشان می درب و درب چهار نزدیک این حالت

 .بسته نشده است درب دهد کهاین نشان می، روشن شود

 (قرمز) فشار روغن چراغ هشدار
بازرسی  روغن موتور فشار و زندچشمک می چراغ هشدارشود، می روشن جرقه هنگامی که

 .شودشود، خاموش میروشن می موتوراینکه  بعد از این .شودمی

 (قرمز) باتري نشانگر شارژ
اینکه  شود پس ازخاموش می و سپسشود می روشن، نشانگر شودروشن می جرقه هنگامی که

 .شودروشن می موتور

 زرد)روغن ( هشدار سطح پایین نور
 POST که زندچشمک می براي چند ثانیه چراغ هشدار، شودروشن می جرقه هنگامی که

 شود.خاموش می  POSTبعد از و شود انجام

باال  يکنندهخنک دماي ينور هشداردهنده

 قرمز)(

سیستم  و، زندبراي چند ثانیه چشمک می چراغ هشدار، شودروشن می جرقه هنگامی که

 شود.می بازرسی کنندهخنک

کنترل گشت  سیستم سازيفعال نشانگر

 اختیاري)سبز، (
 گشت روشن است کنترل هنگامی که سیستمشود می روشن نشانگر

 دهدانتقالی خودکار نشان می در سیستمرا  این خطا اختیاري)زرد، ( انتقالی خطاي نشانگر
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تنظیم مجدد موقعیت :ي سرویسچرخه صفحه نمایش  -5

 نکته

  .مجدد تنظیم کنید جلو آمپر روي عملیاتی هايدکمه با سرویس راي چرخه صفحه نمایش

  کیلومتر حفظ شود. 5000باید هر  ي نقلیهوسیله است، کیلومتر  5000مجددتنظیم  مقدار، بعد از این کیلومتر است.  3000براي اولیه سرویس

  

 ، شدهکل مسافت پیموده که میان را فشار دهید  -1-ي سمت چپدکمه به آرامی

  .شده جریان را عوض کندمسافت پیموده و سرویس، B و Aي شدهمسافت پیموده جمع جزء

 يدکمه، جمع جزء يشدهمسافت پیموده در رابط

 ،دو ثانیه فشار داده و نگه دارید را براي -1-  سمت چپ 

  به صفر مجدد تنظیم شده است. جمع جزء يشدهمسافت پیموده 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  خودرو هايچراغ  - 63

 کلی مرور  -1

باران یا  مانند، آب و هواي بد در در شب یا ي نقلیهوسیلههنگامی که  ترافیک هستند براي اطمینان از ایمنی ضروري موردنیاز تجهیزات هاچراغ

و  نصب موقعیت براساس به دو بخش به طور عمدهتواند ، که میخودرو وجود دارند شده روينصب انواع مختلف تجهیزات .شودبرف رانده می

  .شوند نور داخلی تقسیم بیرونی و نور یعنی، عملکرد

  :شاملنور داخلی 

  جلو باالي نور • 

، هنگامی که این .کندخواندن را فراهم می کافی براي روشنایی براي سرنشینانکه  نصب شده است، صندلی جلو وسط در در باال جلوي باال نور - 

به  نشده یابسته  صندوق عقب درب یا هر درب اگر کند،راندن می شروع به ي نقلیههنگامی که وسیله ؛گذاردتأثیر نمی ِراننده رانندگی عاديبر 

  راننده هشدار دهد. به تا روشن خواهد شد باال پس نور، سبسته نشده باشد درستی

  داخلی روشنایی • 

 به وضوح رانندهدهد ، که اجازه میشوددر شب استفاده می سوئیچ همچنین لوازم الکترونیکی و انواع نور داشبورد براي است داخلی نورپردازي - 

  تري انجام دهد.عملکرد مناسبببیند، و  با سهولترا  تجهیزات سوئیچ هايمحل، دستگاهروي  هايدستورالعمل

  صندوق عقب نور • 

را در صندوق عقب قرار  آنها با اقالم هنگامی که نور فراهم کند مسافران ي نقلیه ووسیله صاحب این است که براي صندوق عقب نور عملکرد -

  :شامل بیرونی نور .دهندمی

  چراغ جلو • 

هنگامی که  روشنایی فراهم کردن با عملکرد اند،نصب شده ي نقلیهوسیله انتهاي جلویی در و نور پایین هستند، و نور باال شامل هاي جلوچراغ - 

 که سازدقادر می که راننده را مطمئن باشد جلو خودرو باید در و یکنواخت روشن نور شود.تاریک رانده می يدر جاده در شب یا ي نقلیهوسیله

  .کند شناسایی متري جلو خودرو  100 را در سطح جاده هر گونه موانع در بتواند

  مات نور • 

نور ي العادهفوق نفوذپذیري زرد همچنین و بلند موج رنگ نور از نور با سپر جلو، و عقب انتهاي عقب ترکیبی نور در جداگانه مات هايچراغ - 

، شرایط آب و هواي بد، هنگامی که در ي نقلیه راوسیله موقعیت را بهبود بخشند و روشنایی جاده شرایط توانندآنها می بنابراین، اند.نصب شده

  ..نشان دهند، شودباران شدید استفاده می یا، برف مانند مه

  سیگنال روشن نشانگر • 

ارسال ، که براي اندسمت راست نصب شده هاي عقبآینه، و چپ انتهایی عقب دو طرف انتهاي جلویی، دو طرف روشن در سیگنال نشانگرهاي - 

 نشانگرهاي .به گوشه بچرخد تغییر دهد یارا  خطوط کند تاتالش می که راننده شونداستفاده میي دیگر وسایل نقلیه براي هشدار به هاسیگنال

  زنند.دقیقه چشمک می بار در هر 120 ~ 60 چراغ

  محل نور • 

و  موقعیت نشانگر با عملکرد، با شدت کم تابش نور و عقب،انتهایی  ترکیبی و نور انتهاي جلویی مقابل ترکیبی نور در جداگانه محل هايچراغ - 

  اند.در شب نصب شده دیگر يبراي وسایل نقلیه خودرو عرض

  )شدهشامل باالي چراغ ترمزبا ( ترمز نور • 

پشت ي خودرو کند به منظور هشدار بهمی ترمز ي نقلیههنگامی که وسیلهرا  نور و سیگنال اند،شدهنصب  عقب ترکیبی نور در ترمز هايچراغ - 

  .شودعقب جلوگیري می-انتهایی برخوردهاي بنابراین از ،کندمی آن ارسال
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  معکوس نور • 

، کنندفراهم می معکوس استبه صورت  ي نقلیهوسیلهرا هنگامی که  نور و براي راننده اند،نصب شده عقب ترکیبی نور در معکوس هايچراغ - 

 منظور هشدار به هاي نور بههمچنین سیگنال این .کندعمل می مناسب و، سازدخودرو قادر می در پشت شرایط راننده را به مشاهدهبنابراین 

  کند.می ارسال و وسایل نقلیه عابران دیگر

 مجاز پالك نور • 

روشن  موقعیت نور هنگامی کهچنین هم پالك هايچراغ شوند.استفاده می عقب خودرو در انتهاي پالك روشنایی براي مجاز پالك هايچراغ - 

   .کننداست کار می

 

  فنی پارامتر  - 2

  فشردن گشتاور 

 نیوتن متر گشتاور نام

  ٤ - ٦ جلو اجزاي نور ترکیبی ثابت يپیچ و مهره

 5/3 - 5/2 ثابت عقب بخش ترکیبی ثابت اجزاي نوري پیچ و مهره

   ٢ – ٣ متحرك قسمت عقب ترکیبی ثابت اجزاي نور يمهره

 5/3 - 5/2 مات جلو ثابت اجزاي نور پیچ

  2 -  3 پالك مجاز نور ثابت اجزاي پیچ

 2 -  3 باال جلویی ثابت نور پیچ

  5/3 - 5/2 )صندوقدار مدلبراي متحرك( بخش عقب ترکیبی ثابت اجزاي نور پیچ

  DTC عیب یابی  - 3

  DTCي  خطا کد لیست  3 – 1

 تعریف خطا کد

B104A باز سیگنال سمت چپ 

B104A به زمین کوتاه چپ سمت سیگنال 

B104A چپ سیگنال طرف سمت خطاي 

B104B باز سمت راست سیگنال 

B104B به زمین کوتاه راست سمت سیگنال 

B104B راست خطاي سیگنال سمت 

2-3  B104A باز چپ سمت سیگنال  

B104A          به زمین چپ کوتاهسمت  سیگنال  

B104A          سیگنال سمت چپ خطاي  

B104B          باز راستسمت  سیگنال  

B104B           به زمین کوتاه راست سمت سیگنال  

B104B          سیگنال سمت راست خطاي  
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 خطا عامل و کد خطا تعریف

DTC  تعریف DTC اندازي راه شرایط DTC ممکن عامل خطاي 

B104A باز سمت چپ سیگنال 
عیب یابی  )BCM( بدنه ماژول کنترل

طرف  سیگنال کنترل خط دهد کهمی

 کوتاه است یا باز سمت چپ

  چپ سیگنال طرف سمت خطاي •

  رابط سیم یا مهار خطاي •

  بدنه کنترل خطاي •

 روشن سیگنال سوئیچي خطا •

B104A به زمین کوتاه چپ سمت سیگنال 

B104A چپ خطاي سیگنال طرف سمت 

B104B باز سیگنال سمت راست 

عیب یابی  )BCM( بدنه ماژول کنترل

 طرف سیگنال کنترل خط دهد کهمی

 کوتاه است باز یا سمت راست

 سیگنال طرف سمت خطاي•

  راست

  رابط سیم یا مهاري خطا •

  بدنه کنترلي خطا •

 روشن سیگنال سوئیچي خطا •

B104B به زمین کوتاه راست سمت سیگنال 

B104B سیگنال سمت راست خطاي 

  :DTC عیب یابی روش هاي 

  :طبیعی است انجام مراحل زیر قبل از ولتاژ باتري مطمئن شوید که

  

 تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید. و تمامی جرقه  

 دستگاه عیب یابی BDS وصل کنید. خودرو عیب یابی به رابط  

 جرقه را روشن کنید.  

  DTCو بردارید عیب یابی بخوانید دستگاه را با استفاده از.  

 نکته

  کنید. نرم افزار تست با آخرین

  ثانیه آن را برگردانید.  5-3 و بعد از تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید، و تمامی جرقه •

  .را بخوانید DTC عیب یابی دستگاه با استفاده از •

  انجام دهید. مناسب را عیب یابی روش لطفا دهد.نشان میي نقلیه را در وسیله خطا، این یابی شدعیب  DTC  اگر •

  عیب یابی شد. متناوب قبالً خطا یابی نشده است،عیب  DTC اگر هیچ

  :یابیعیب هايروش

 نکته

  شده است. تعویض اینکه خطا پس از هنوز وجود دارند عالئم و DTC  مطمئن شوید که آیا دوباره

 براي T10b  و اتصاالت  T10کنید. قطع را جلویی ترکیبی نور سمت راست از T10b رابط و جلویی سمت چپ ترکیبی نور از  T10رابط -1

  .زدگی بررسی کنیدخوردگی و زنگ برايها را و پینکنید،  بررسی ناهنجاري را و شکاف

      - پین را تمیز کنید. و اتصال -بله - 

 .بروید 2ي  به مرحله -نه -  

 ورم کرده است الکتریکی يجعبه جلوي قسمت در )10A( FB11 و )FB14 )10A ،(FB13 )10A ،(FB12 )10A فیوز بررسی کنید که آیا -2

 یا نه.

 .               فیوز را جایگزین کنید -بله -

 بروید. 3به گام  -نه -  
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    T18 پین رابط ولتاژ بین کنید که آیا بررسی و، سیگنال را روشن کنید سوئیچ -3

 است. ولتاژ باتري بدنه پایه و  1يبدنه يکنندهکنترل

  .                             بروید4 ي به مرحله -بله - 

 معیوب را تعمیر کنید. خط -نه - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    T18رابطپین  ولتاژ بین بررسی کنید که آیا و، سیگنال را روشن کنید سوئیچ -4

  است. ولتاژ باتري بدنه پایه و 3 بدنه کنترل

 .بروید 5ي به مرحله -بله - 

 معیوب را تعمیر کنید. خط -نه   - 
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 بررسی کنید  وکنید  قطعرا   بدنه يکنندهکنترل T18رابط  -5

 بدنه يکنندهکنترل  T18از رابط 3 و  1هايپین بین هاسیم که آیا

  رسانا هستند.  چپ و راست T10b و T10 ترکیبی رابط نور از  1هايپین و 

 .                      بروید 6 يبه مرحله -بله - 

  معیوب را تعمیر کنید. خط -نه - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ترکیبی نور از  1بین پین سیم بررسی کنید که آیا - 6

 نور T10b از رابط 1پین ، چپی جلوی  T10رابط 

  است. رسانا بدنهي و پایه جلویی راست ترکیبی 

 معیوب را تعمیر کنید.                        خط -بله - 

 .بروید 7ي به مرحله -نه - 
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 ترکیبی از نور  2بین پین سیم بررسی کنید که آیا -7

 ترکیبی از نور  2پین، چپ جلویی T10 رابط 

  است. رسانا بدنه يو پایه جلویی راست T10b رابط 

 .                                    بروید8 ي به مرحله -بله - 

 معیوب را تعمیر کنید. خط -نه- 

 
 
 
 
 
  

  

 .داردهنوز وجود  براي اینکه ببینید آیا و بخواننددهید  عیب یابی مجددرا  کد خطا، جایگزین کنیدرا  راست و سمت چپ هايسیگنال -8

 . بروید 9ي به مرحله -بله- 

 .و راست را جایگزین کنید چپسمت  هايسیگنال -نه-  

  .هنوز وجود دارد که ببینید آیا و بخوانیددهید  عیب یابیرا  کد خطا، مجدد بدنه را جایگزین کنید يکنندهکنترل -9

 .دیگر پیدا کنید عالئم از علت را -بله- 

 . شده است تعویض خطا -نه- 

 

  داخلی چراغ هاي  -4

 کلی مرور  4 – 1

  :موارد زیر هستندشوند، که شامل می کنترل) BCM( کنترل بدنه ماژول توسط داخلی هايچراغ

  

 جلو باالي نور  

 داخلی روشنایی  

  جلو آمپر روشنایی -

  سوئیچ چراغ عقب نور و تنظیم چراغ جلو تنظیم -

  خطر چراغ هشدار سوئیچ روشنایی -

 سیگار ترروشن روشنایی -

 دیسک CD رادیو نور تنها -

 عقب برقی جلو وي کنترل پنجره سوئیچ روشنایی -

 اثاثیه صندوق عقب نور  
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 جلو نور باالي  4 – 2

  باالي جلو نور برداشتن و نصب    1-2-4

  موردنیاز نگهداري تجهیزات و ابزارهاي ویژه 

 
 
 
 
 
 
  

  

  تعویض

  اشتعال را بردارید. و کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید، و تمامی جرقه  -1

  مراجعه شود  9يصفحه به قطع کنیدرا باتري منفیي پایانه -2

  .داردبا ابزارها را برمی - موقعیت در -1- قاب جلوییي باال اهرم نور -3

  

  

  

  

  

  

  را بردارید.جلویی  باالي را و نور باز کنید  - جلویی باالي ثابت نور پیچ -4

   Nm 3 – 2:گشتاور پیچ

 نکته

  .-1- به تذکر به بدون نیاز
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  .     چراغ جلویی خالص کنید - از باال دو شاخه را اتصال -5

 جلویی را بردارید. باالي نور - 6

 نکته

  کشویی سقف آفتابی يدکمه قید اتصال الزم است که آیا

  .کنیمخودرو را خالص  تجهیزات بسته به 

  

  

  

  نصب

   براي نصب عکس مراحل تعویض را دنبال کنید.

  

  المپ تعویض  2-2-4

  تعویض

  اشتعال را بردارید. و کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید، و تمامی جرقه .1

  مراجعه شود 9 يصفحه به کنید  قطعرا  باتري منفی يپایانه .2

 .داردبا ابزارها برمی - موقعیت را در -1- جلوییي باال نور قاباهرم  .3

 
 
 
 
 
 
  

  

   .ثابت برش از -1- جلوییي باال نگاه کنید به نور المپ. 4

 C10W :المپ باالي جلویی    

 نکته

  .-  بدون نیاز به تذکر به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نصب

   براي نصب عکس مراحل تعویض را دنبال کنید.

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 

  اثاثیه صندوق عقب نور  3-4

 اثاثیه صندوق عقب نور و نصببرداشتن   1-3-4

  تجهیزات موردنیاز نگهداري و ابزارهاي ویژه

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  تعویض

  اشتعال را بردارید. و کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید، و تمامی جرقه .1

  مراجعه شود. 9به صفحه   .کنید قطع باتري را  منفی يپایانه. 2

  دارد.را برمی صندوق عقب قاب براکت از -1-  صندوق عقب اهرم نور .3
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  .صندوق عقب را بردارید و نور بکشید  - صندوق عقب نور ازرا  اتصال يدو شاخه -4

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  نصب

  .است تعویض هايبرعکس روش نصب

  

  نور المپ تعویض  3-4- 2 

 تجهیزات موردنیاز نگهداري و ابزارهاي ویژه

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  تعویض

  نکته 

استفاده را  هاي مختلفنوار چسب، و غیره)، پنل، قاب، سوئیچ کنید(براي مثالبرداشتن و نصب می را قابل مشاهده قطعات نواحی هنگامی که

  .شود بچسبداستفاده می ي ترمزصفحه نواحی که کنید که به

  مراجعه شود 34به صفحه   بردارید.را  صندوق عقب نور .1
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 ، فشار دهید -– را در جهت -1- صندوق عقب نور ي لمسیصفحه. 2

  .نگهدارنده بردارید را از  -2-صندوق عقب و المپ

  C10W :صندوق عقب المپ نور

 
 
 
 
  

  

  

  

  نصب

  براي نصب عکس مراحل تعویض را دنبال کنید.
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  بیرونی هايچراغ  -5

 کلی مرور  1-5

 موارد زیر است: شامل بیرونی هايچراغ

  

 جلو ترکیبی نور  

 روشن سیگنال نور 

 مات نور  

 ترمز نور  

 معکوس نور  

 مجاز پالك نور 

 موقعیت نور 

 
  :به شرح زیر هستند کنترل هايحالت

 
ها، کنندهکنترل و سیگنال روي کم پرتو بدنهي کننده، کنترلکم پرتو موقعیت نور به سوئیچ و به هر سمت جرقه با جلو: ترکیبی نور •

 کند.کار می شروع به کم پرتو متصل است و کم پرتو منبع تغذیه ؛دهدمی جلو را عیب یابی صندوق ي الکتریکیروي جعبه کم پرتو بازپخش

 بازپخش و دهدسیگنال را عیب یابی می روي نور باال بدنهي کنندهکند، کنترلرا روشن می نور باال موقعیت تا چراغ و زندجرقه می  ON با

  کند.کار می شروع به نور باال متصل است و نور باال يمنبع تغذیه ؛کندمی صندوق جلو را کنترل برقي جعبه در نور باال

 یا توان براي سمت چپ و، زندرو به پایین ضربه می یا به سمت باال روشن سیگنال نور سوئیچ، زندجرقه می ON  با :سیگنال روشن نور •

  شود.تأمین میروشن  سیگنال نور راست

  شود.تأمین می روشن هاي سیگنالچراغ يبراي همه توانفشار دهید، خطر را  چراغ هشدار سوئیچ :خطر چراغ هشدار •

  شود.تأمین می جلویی چراغ مات توان براي و مات روشن کنید نور را به سمت نور سوئیچ :مات نور •

  شود.تأمین می به طور همزمان چراغ مات عقب توان براي جلو و، جرقه روشن کنید ON  با مات نور را به سمت نور سوئیچ

  شود.تأمین می ترمز سوئیچ از طریق چراغ ترمز براي و توان فشار دهیدرا  پدال ترمز :ترمز نور •

 . شودمی معکوس تأمین برق براي نور و روشن کنید معکوس را  سوئیچ، معکوس در حالت دندهچرخ يکنندهانتخاب با :نور معکوس •

  شود.تأمین می پالك توان براي نور و روشن کنید کلید برق را مجاز: پالك نور •

   شود.تأمین می و موقعیت و توان براي نور را روشن کنید کلید برق موقعیت: نور •
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 )صندوقدار مدلبراي ( بیرونی چراغ هاي مرور  2-5

  
  

  جلو ترکیبی اجزاي نور  -2                                          جلو         شکناجزاي چراغ مه -1

    مراجعه شود. 40ي صفحه به   برداشتن و نصب                        .مراجعه شود 67ي صفحه به   برداشتن و نصب 

 عقب ترکیبی نور ثابت بخش اجزاي -4                                                                 مجاز نور پالك -3

     مراجعه شود. 50ي صفحه به  برداشتن و نصب                            .مراجعه شود 69ي صفحه به  برداشتن و نصب

 باال ترمز نور -6                                   عقب  ترکیبی نور متحرك اجزاي بخش -5

    مراجعه شود. 65ي صفحه به  برداشتن و نصب                        .  مراجعه شود 60ي صفحه به  برداشتن و نصب
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 جلو ترکیبی اجزاي نور   3-5

 جلو ترکیبی نور اجزاي مرور  1-3-5

  
  پایین نور المپ - 2                                                     پوش بنديآب -1

 مراجعه شود. 43ي صفحه به  جایگزین کنید کم را  نور المپ                              در صورت لزوم کنید بررسی و جایگزین

 روشن کنیدرا  سیگنال المپ  -4                     روشن کنیدرا  سیگنال المپ ينگهدارنده  -3

 مراجعه شود. 43ي صفحه به جایگزین کنید سیگنال روشن را  المپ                                در صورت لزو کنید بررسی و جایگزین

  جلو ترکیبی نور ي ثابتپیچ و مهره  -6                                               جلو ترکیبی نور اجزاي -5

 : Nm 6 – 4نگشتاور بست           .مراجعه شود 40ي صفحه به برداشتن و نصب کنید

  نور موقعیت المپ نگهدارنده  - 8                                                    موقعیت المپ نور   -7

  در صورت لزوم کنید بررسی و جایگزین               يصفحه به  جایگزین کنیدرا   نور موقعیت المپ

  مراجعه شود. 43

  باال نور المپ  - 9 

 مراجعه شود. 43ي صفحه به   جایگزین کنید نور باال را  المپ
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  جلو ترکیبی نور اجزاي برداشتن و نصب  2-3-5

  تعویض

 نکته

استفاده  سمت چپ براي به صورت مرجع، اما ممکن است است جلو سمت راست ترکیبی نور برداشتن و نصب اجزاي فقط براي دستورالعمل

  شود.

  .سپر جلو پنل برداشتن و نصب ،بیرونی تجهیزات ؛83 گروهی: تعمیر ؛آمیزيرنگ و خودروي بدنهبردارید سپر جلو را  پنل -1

  .خالص کنیدرا  - ترکیبی نور جلویی اجزاي راست اتصال  -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  .باز کنیدرا  - ترکیبی نور جلویی راست اجزاي قسمت باالي در ثابت يمهره -3

  M6 × 1 × 20:اندازه - – پیچ

  نیوتن متر 6-4 :بسته گشتاور پیچ

  میلیمتر  10آچار بوکس :ابزار - پیچ

  

  

  

  

  

  

  .باز کنیدرا  - ترکیبی نور جلویی تر اجزاي راستبخش پایین در ثابت يمهره -4

  M6 × 1 × 20:اندازه - – پیچ

  نیوتن متر 6-4 :گشتاور پیچ

  میلیمتر 10 آچار بوکس :ابزار - پیچ

   بدنه بردارید. از باز شدن رو به جلو جلویی ترکیبی نور اجزاي .5
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   نصب

  :لطفا به نکات ذیل توجه کنید:و کنید  نصب تعویض هايبه صورت برعکسِ روش

 .قالب نصب کنید از - مربوطه راست را در ثابت جلویی ترکیبی نور اجزاي -1

  

  

  

  

  

  

  

 
  کنید. شده سفتمشخص گشتاور با تذکر بهرا  جلویی راست ترکیبی نور اجزاي ثابت پیچ -2

  .هموار است ي خودروبدنه و جلویی راست ترکیبی نور اجزاي ي بینفاصله بررسی کنید که آیا -3

  نصب کنید. موقعیت تراز، است ناهموار ي خودروبدنه و جلویی راست ترکیبی نور اجزاي فاصله بین اگر

 را بررسی کنید. جلویی راست ترکیبی نور مونتاژ عملکردهاي -4

 

  موقعیت جلویی ترکیبی نوراجزاي  تراز  3-3-5

  تجهیزات موردنیاز نگهداري و ابزارهاي ویژه

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :و تنظیم عیب یابی براي شرایط

  طبیعی است. الستیک تورم فشار  -1

  .شوندسیاه نمی یا بینندجلویی آسیب نمی ترکیبی نور اجزاي قاب آیا  -2

  هستند. معمولی المپ و بازتابنده  -3

  .بارگذاري شود باید خودرو  -4

  سازي کند.در محل را فشرده تعلیق براي تنظیم تعلیق به عقب بارها و بارها یاطی شود  متر براي چند باید خودرو  -5

   باشد. ي افقی مشابهصفحه باید روي ترکیبی نوراجزاي  جلویی تنظیم واحدخودرو و   - 6

 .باید تنظیم شود انحراف -7
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  باشد. -0- در محل باید سپس تنظیم شود، تنظیم یک دستگاه با جلویی ترکیبی نور اجزاي اگر

  وجود دارد. خالی)وزن ( دیگر بدون بار، صندلی راننده روي کیلوگرم  75 به وزن یک مورد شخص یا فقط یک بار:

-در حالی که مسیر میاست  خودرو متصل به قطعات یدکی يوزن همهي )، به عالوهدرصد 90حداقل ( کامل با سوخت خودرو وزن وزن خالی

  .، و غیره)ي آتشکنندهخاموش و جک ، ابزارها،چرخ زاپاس، براي مثال( پیماید

  :اضافه شوند زیر مراحل با تذکر به توانندمیها باراست،  درصد90  زیر سوخت مقدار اگر

  .صندوق عقب قرار دهید را در بارکنید، و  محاسبهرا  جدول زیر اضافی براساسبار  وزن .نشانگر سوخت را بخوانید مخزن سوخت در سطح روغن

   اضافی وزن

 )کیلوگرم واحد:( اضافی وزن نشانگر سوخت روغن روي سطح

4/1 25  

2/1 16  

4/3 8 

 0 کامل

 
  قرار گیرد. در صندوق عقب باید کیلوگرم 16 وزن اضافی پر است، تا نیمه مخزن سوختهنگامی که  :براي مثال
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 کن و برف پاك شیشه شويسیستم   -64

 مرور کلی -1

عمل  شود، با دریافت فرمان راننده) کنترل میBCMکن که توسط ماژول کنترل بدنه (و برف پاك شیشه شويکنترل شده توسط و سیستم 

است کنترل  شده نصب روي سمت راست فرمانکه  کنندهاجزاي سیستم پاكپاك کردن توسط و  شیشه شويتمامی عملگرهاي . کندمی

  عبارتند از: سیستماین  اجزاي شوندکهمی

 و عقب جلو کنموتور برف پاك 

  کن جلو برف پاك یارتباطبخش 

 عقب جلو وکن بازوي برف پاك 

  مدل پنج دربنازل عقب (براي  اجزاينازل جلو و  اجزايپمپ واشر،  يهبا مجموع شیشه شويمخزن( 

 کن برف پاك ايجزا 

  فنی هايپارامتر -2

  گشتاور بستن

  نام  گشتاور(نیوتن متر)

  کن واتصاالت آنپیچ و مهره تثبیت برف پاك  9 - 11

  کنمهره تثبیت اجزاي بازوي برف پاك  17 - 19

  کن عقب با اجزاي قالبپیچ و مهره تثبیت موتور برف پاك  8 - 10

  کن عقببازوي برف پاك مهره تثبیت  7 -  9

  شیشه شويپیچ و مهره تثبیت تانکر   4 - 6

 بررسی و عیب یابی  -3

  حرکت نمی کندکن برف پاك  1-3

  شماره سریال  فرآیند بازرسی  نتایج بازرسی

  0  بازرسی اولیه  عادي  خطادار  روش عملیاتی

فیوز را عوض 

  کنید
    است سالمبررسی کنید که آیافیوز برف پاك کن   بروید 1به گام   فیوز سوخته است

  1  ي برف پاك کن را بررسی کنیدرله  عادي  خطا دار  عملیاتی روش

ي برف پاك رله

  کن

  را عوض کنید

    کند؟می بررسی کنید که آیا رله برف پاك کن کار  بروید 2به گام   ي برف پاك کن کار نمیکندرله

  2  کن را بررسی کنیدغلتانک بازوي موتور برف پاك  عادي  خطا دار  روش عملیاتی

مهره را محکم 

  کنید

بازوي روي موتور  ي غلتانکمهره

  برف پاك کن شل شده است
  بروید 3به گام 

ي غلتانک بازوي روي موتور بررسی کنید که مهره

  برف پاك کن شل نشده باشد
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روش 

  عملیاتی
  3  موتور برف پاك کن را بررسی کنید  عادي  خطا دار

موتور برف 

پاك کن را 

  عوض کنید

-حرکت نمیکن تیغه برف پاك

می  یسرعت خاص کند یا در

  چرخد

  بروید4به گام
بررسی کنید که موتور برف پاك کن آسیب 

  ندیده باشد
  

روش 

  عملیاتی
  4  اجزاي برف پاك کن را چک کنید  عادي  خطا دار

 برف اجزاي

کن را  پاك

  عوض کنید

آسیب  کنپاك برف اجزاي

  دیده اند

 5به گام 

  بروید

آسیب  کن پاك برف بررسی کنید که اجزاي

  ندیده باشد
  

روش 

  عملیاتی
  عادي  خطا دار

 عملیات بازرسی

  
5  

از عالئم دیگر 

علت خطا را 

  بیابید

  یابیپایان عیب  هنوز خطا وجود دارد
بررسی کنید که پس از تصحیح هنوز خطا وجود 

  دارد
  

 کند  کار نمی شیشه شويسیستم   2-3

  شماره سریال  فرآیند بازرسی  نتایج بازرسی

  0  اولیه بازرسی  عادي  خطادار  روش عملیاتی

  فیوز را عوض کنید
شیشه فیوز سیستم 

  سوخته است شوي
  بروید 1به گام 

سیستم شست بررسی کنید که آیافیوز 

  است وشوسالم
  

  1  را بررسی کنیدسیستم شست وشوي رله  عادي  خطادار  عملیاتی روش

را شیشه شویي سیستم رله

  عوض کنید

شیشه ي سیستم رله

  کندکار نمی شوي
  بروید 2به گام 

 سیستمبررسی کنید که آیا رله 

  کند؟می کارشستوشو
  

  2  را بررسی کنید کنپاك برف اجزاي  عادي  خطادار  روش عملیاتی

کن را عوض  پاك برف اجزاي

  کنید

 کن پاك برف اجزاي

  اندآسیب دیده
  بروید 3به گام 

 کن پاك برف بررسی کنید که اجزاي

  آسیب ندیده باشد
  

  3  پمپ شست و شو را بررسی کنید  عادي  خطادار  روش عملیاتی

را عوض  شیشه شويپمپ 

  کنید

 شیشه شويپمپ 

  آسیب دیده است
  بروید4به گام 

بررسی کنید که پمپ شست و شو آسیب 

  ندیده باشد
  

  4  عملیات بازرسی  عادي  خطادار  روش عملیاتی

از عالئم دیگر علت خطا را 

  بیابید
  یابیپایان عیب  هنوز خطاوجوددارد

کنید که پس از تصحیح هنوز  بررسی

  خطا وجود دارد یا خیر
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 DTCعیب یابی  -4

 DTCلیست کدهاي خطاي   1-4

  کد خطا  توصیف

  B1101  شدن (مدار)کوتاه به زمین یا باز جلو ناشی ازاتصال کن سرعت کم برف پاك

  B1103  شدن(مدار)کوتاه به زمین یا باز جلو ناشی ازاتصال کن برف پاكباالي سرعت 

  B1101  شدن منبع تغذیهکوتاه جلو ناشی ازاتصال کن برف پاكکم سرعت 

  B1103  شدن منبع تغذیهکوتاه جلو ناشی ازاتصال کن برف پاكباالي سرعت 

2-4  B1101 شدن(مدار)کوتاه به زمین یا باز جلو ناشی ازاتصال کن سرعت کم برف پاك  

 B1103         شدن(مدار)کوتاه به زمین یا باز جلو ناشی ازاتصال کن برف پاكباالي سرعت  

 B1101           شدن منبع تغذیهکوتاه جلو ناشی ازاتصال کن برف پاكکم سرعت  

B1103           شدن منبع تغذیهکوتاه جلو ناشی ازاتصال کن برف پاكباالي سرعت 

  DTC DTCتوصیف   DTC  شرایط راه اندازي  علت احتمالی خطا

  کنموتور برف پاكخطاي 

 خطاي اتصال یا خطاي سیم کشی 

 خطاي کنترلگر بدنه 

 کنخطاي اجزاي برف پاك  

دهد کنترلگر بدنه تشخیص می

که خط کنترلی خروجی برف 

کن جلو اتصال کوتاه یا باز پاك

  شده است

جلو ناشی سرعت کم برف پاك کن 

کوتاه به زمین و یا باز ازاتصال 

  شدن(مدار)

B1101  

  موتور برف پاك کنخطاي 

 خطاي اتصال یا خطاي سیم کشی 

 خطاي کنترلگر بدنه 

 کنخطاي اجزاي برف پاك  

دهد کنترلگر بدنه تشخیص می

که خط کنترلی خروجی برف 

پاك کن جلو اتصال کوتاه یا باز 

  شده است

جلو کن برف پاكباالي سرعت 

کوتاه به زمین یا باز ناشی ازاتصال 

  شدن(مدار)

B1103  

  موتور برف پاك کنخطاي 

 خطاي اتصال یا خطاي سیم کشی 

 خطاي کنترلگر بدنه 

 خطاي اجزاي برف پاك کن  

دهد کنترلگر بدنه تشخیص می

که خط کنترلی خروجی 

اتصال کوتاه شیشه شویسیستم 

  یا باز شده است

جلو ناشی کن برف پاكکم سرعت 

  شدن منبع تغذیهکوتاه ازاتصال 
B1101  

 خطاي موتور برف پاك کن 

 خطاي اتصال یا خطاي سیم کشی 

 خطاي کنترلگر بدنه 

 خطاي اجزاي برف پاك کن  

دهد کنترلگر بدنه تشخیص می

که خط کنترلی خروجی 

اتصال کوتاه شیشه شویسیستم 

  یا باز شده است

جلو کن برف پاكباالي سرعت 

شدن منبع کوتاه ناشی ازاتصال 

  تغذیه

B1103  

  :DTCروش هاي تشخیص

  اقدامات زیر مطمئن شوید که ولتاژ باتري نرمال است.قبل از انجام 

 و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید. سوئیچ موتور 

 یابی دستگاه تست عیبBDS .را به رابط خطایابی خودرو وصل کنید 

 را روشن کنید. سوئیچ موتور 

  از دستگاه تست خطایابی خطايDTC .را بخوانید و آن را رفع کنید 
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  نکته

  ي نرم افزار انجام دهید.ها را با آخرین نسخهآزمون

 ثانیه آن را روشن کنید. 5تا  3و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و بعد از   سوئیچ موتور                                                                                                                             

  نمایان شدنDTC  اگر یابی مناسب را انجام دهید.ي وجود خطا در خودرو است.لطفاً فرآیند عیبنشانهDTC  آشکار نشد، خطاي یافته-

 ي قبلی قابل توجه نیست.شده

  فرآیند عیب یابی

  نکته

  پس از رفع خطا دوباره بررسی کنید که آیا عالئم خطا وجود دارد یا خیر.

  T28رابط کنترلگر بدنه  12بررسی کنید که ولتاژ بین پین -1

  ي زمینی برابر ولتاژ باتري باشد.و بدنه 

  را انجام دهید.    2گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید.     -خیر- 

  

  

  

  

  

  کنترلگر بدنه را قطع کنید. T26اتصال   -2

  کنیدکن را قطع کنید،و بررسی اجزاي برف پاكT10dاتصال   -3

  کنترلگر بدنه T26از اتصال  3که سیم بین پین  

  کن رسانا باشد.از تجهیزات برف پاك T10dاتصال   2و پین  

  را اجرا کنید. 4گام  -آري-

 خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر- 
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  کنترلگر بدنه  T26از اتصال  17بررسی کنید که سیم بین پین  -4

  کن رسانا باشد.از تجهیزات برف پاك T10dاتصال   1و پین

  را اجرا کنید.                                  5گام  -آري-

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر-    

    

  

  

  

  

 

براي ها را را براي یافتن شکستگی و ناهنجاري و نیز پین T6lکن جلو را قطع کنید.اتصال برف پاك T6lترمینال منفی باتري و اتصال   -5

  خوردگی و زنگ زدگی بررسی کنید.

  اتصال و پین را تمیز کنید. -آري-

  بروید. 6به گام  -خیر-

  

  کنترلگر بدنه را قطع کنید.. T22اتصال   - 6

  موتور T6lاز اتصال  2بررسی کنید که سیم بین پین   -7

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T2از از اتصال  13کن جلو و پین برف پاك 

  را اجرا کنید.                                        8گام  -آري-

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر-    
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  موتور T6lاز اتصال   5و پین 4هاي بین پین بررسی کنید که سیم  -8

  ي مثبت باتري رسانا باشند.کن جلو و پایانهبرف پاك 

  کنید.خط خطادار را تعمیر  -آري -

  را اجرا کنید. 9گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  موتور T6lاز اتصال   5و پین 4هاي بین پین بررسی کنید که سیم  -9

  ي زمینی رسانا باشند.کن جلو و بدنهبرف پاك 

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  را اجرا کنید. 10گام  -خیر -
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  موتور T6lاز اتصال  6بررسی کنید که سیم بین پین   -10

  ي زمینی رسانا باشد.کن جلو و بدنهبرف پاك 

  را اجرا کنید.                                    11گام  -آري-

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر- 

  

  

  

  

  ي اتصال به زمین را قطع کنید و بررسی کنیدنقطه  -11

  موتور T6lاز اتصال   6که سیم بین پین  

  ي مثبت باتري رسانا باشند.کن جلو و پایانهبرف پاك 

  را اجرا کنید. 12گام - خیر- خط خطادار را تعمیر کنید. -آري-

  

  

  

  

  

مشخص شود که آیا هنوز یابی را انجام دهید و کدهاي خطا را دومرتبه بخوانید تا کن جلو را عوض کنید، دوباره عیبموتور برف پاك  -12

  خطا وجود دارد یا خیر.

  موتور برف پاك کن جلو را عوض کنید. - خیر-را اجرا کنید. 13گام -آري-

یابی را انجام دهید و کدهاي خطا را دومرتبه بخوانید تا مشخص شود که آیا هنوز خطا وجود کنترلگر بدنه را عوض کنید، دوباره عیب  -13

  دارد یا خیر.

  الئم دیگر علت خطا را بیابیداز ع -آري-

  کنترلگر بدنه را عوض کنید. -خیر-
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  کن جلوبرف پاك  -5

 کن جلونماي کلی برف پاك  1-5

  

  بازوي برف پاك کن طرف راننده                             -2                                    ي برف پاك کن طرف راننده       تیغه -1

  مراجعه شود. 95به صفحه رجوع کنید.  نصب و تعویضبه بخش        .مراجعه شود 95به صفحه رجوع کنید. و تعویض نصببه بخش 

  ي محکم کنندهپیچ و مهره -4                       واشر بزرگ تخت                                            -3

  نیوتن متر 11- 9: گشتاور بستن                                      در صورت لزوم آن را بررسی و عوض کنید. 

  درپوش برف پاك کن جلو -6                               موتور برف پاك کن جلو و مجموعه اتصاالت     -5

                  عوض کنید.در صورت لزوم آن را بررسی و      مراجعه شود 93به صفحه    رجوع کنید.  نصب و تعویضبه بخش 

  بازوي برف پاك کن جلو سمت مسافر -8                          ي بازوي برف پاك کن جلو  ي محکم کنندهمهره -7

                  مراجعه شود 95به صفحه  رجوع کنید.  نصب و تعویضبه بخش                                                  نیوتن متر   19-17: گشتاور بستن

 ي برف پاك کن جلو سمت مسافر تیغه -9

                                   مراجعه شود 95به صفحه  رجوع کنید.  نصب و تعویضبه بخش 
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  نصب و تعویض موتور و اتصاالت برف پاك کن جلو  2-5

  تعویض

 نهایی خود برسد.برف پاك کن را روشن کنید تا به موقیعت  -1

 و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و کلید احتراق را بردارید.  سوئیچ موتور -2

 ي منفی باتري را قطع کنید.پایانه -3

 ،تجهیزات خارجی،نصب و تعویض هود تهویه 83بدنه و نقاشی خودرو، گروه تعمیرات هود تهویه را بردارید -4

 پاك کن جلو بکشید.را از موتور برف  - 2-ي اتصالدوشاخه -5

 - 1-کن جلو را بردارید.را شل کنید و موتور و اتصاالت برف پاك -فلش-پیچ و مهره تثبیت - 6

  M6×1.0×30:  مهرهپیچ واندازه

  Nm 11-9: مهره پیچ و گشتاور بستن

  میلیمتري 10 آچار بوکس: مهرهپیچ وابزار

 

 

 

 

 

  

  نصب

  لطفاً به نکته زیر توجه کنید:شود، انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  نکته

ي خود انحراف داشته باشند.براي انجام عمل، اتصال را وصل کنید تا براي کن جلو از موقعیت اولیهممکن است موتور و اتصاالت برف پاك

 مدتی با سرعت پایین کار کند.
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 نصب و تعویض اجزاي بازوي برف پاك کن جلو   3-5

  تعویض

  نکته

تواند به عنوان مرجعی براي سمت راست هم کن طرف چپ است اما میاجزاي بازوي برف پاك نصب و تعویضاین دستورالعمل فقط براي 

  استفاده شود.

 -1-کن چپ را از جا بکنید.پوشش اجزاي بازوي برف پاك -1

  

  

 

  

  

  

 - فلش-کن چپ را شل کنید.مهره تثبیت اجزاي بازوي برف پاك -2

  M10×1.5:  مهرهپیچ واندازه

  Nm 19-17: مهره پیچ وبستهگشتاور

  میلیمتري 15 آچار بوکس: مهرهپیچ وابزار

 

  

  

  

  

  – T61276401-کني بازوي برف پاكبا استفاده از کشنده -3

 .-1-کن چپ را بیرون بکشیدبازوي برف پاك   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نصب

  زیر توجه کنید:شود، لطفاً به نکته انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 
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کن کن را روشن کنید و وقتی که برف پاكیعنی با زدن کلید تجهیزات برف پاك اش برسانید.کن را به موقعیت نهاییموتور برف پاك -1

 عقب از حرکت ایستاد کلید را خاموش کنید.

 هاي ثابت را سفت کنید.مهرهکن نصب کنید و با دست کن چپ را در موقعیت نهایی محور برف پاكتجهیزات بازوي برف پاك -2

 کن را در موقعیت نهایی خود تنظیم کنید.هاي برف پاكتیغه -3

 هاي ثابت را با توجه به گشتاور معین سفت کنید.مهره -4

 

  نصب و تعویض بازوي برف پاك کن  4-5

  تعویض

  نکته

به عنوان مرجعی براي طرف راست هم استفاده  تواندکن طرف چپ است اما میبازوي برف پاك  نصب و تعویضاین دستورالعمل فقط براي 

 شود.

 کن سمت چپ را بردارید.اجزاي بازوي برف پاك  -1

 کن سمت چپ را بردارید.ي برف پاكتیغه -2

  نصب

  شود، لطفاً به نکته زیر توجه کنید:انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

 نهایی خود تنظیم کنید.کن را در موقعیت هاي برف پاكپس از نصب تیغه 

  کني برف پاكتیغه نصب و تعویض 5-5 

  تعویض

  نکته

 ي سمت مسافر اشتباه نگیرید.کن سمت راننده را با تیغهي برف پاكدقت کنید هنگام نصب تیغه 

 طرف راست هم تواند به عنوان مرجعی براي کن طرف چپ است اما میاین دستورالعمل فقط براي نصب و تعویض  بازوي برف پاك

  استفاده شود.

 -1- کن سمت چپ را به طرف باال بگردانید.اجزاي بازوي برف پاك -1

 -2-کن سمت چپ را به سمت پایین ثابت نگه دارید.ي برف پاكتیغه -2

 کن سمت چپي برف پاكتیغه -فلش–در جهت  -3

 کن سمت چپ جدا کنید.ي بازوي برف پاكمجموعه از را 

  نکته

  ي جلو با احتیاط این کار را انجام دهید.آسیب رسیدن به شیشهبراي جلوگیري از 

  

  

 

  نصب

  شود، لطفاً به نکته زیر توجه کنید:انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 
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 تا زمانیکه صداي قفل شدن شنیده شود. -2-کن سمت چپ ثابت نگه داریدکن سمت چپ را به سمت بازوي برف پاكي برف پاكتیغه -1

 ي جلویی عقب بکشید.کن سمت چپ را به سمت شیشهبا دقت بازوي برف پاك -2

 اش ببرید.کن را به سمت موقعیت نهاییبازوي برف پاك -3

 

  کن ي برف پاكتنظیم موقعیت نهایی تیغه  5- 6

 کن را به سمت موقعیت نهایی آن ببرید و کلید احتراق را خاموش کنید.برف پاك -1

  ي جلو را تنظیم کنید.کن شیشهپاكي برف موقعیت نهایی تیغه -2

  سمت راننده:

  میلیمتر است. 45حدود  A ي جلوي پایین شیشهکن تا لبهي برف پاكي بین سر تیغهفاصله

  نکته

 کن را براي رسیدندر صورت لزوم موقیت نصب بازوي برف پاك

  تنظیم کنید. ي پایهي شل کردن مهرهوسیلهبه موقعیت استاندارد آن به 

 

 

  

  

  

  

  

  سمت مسافر:

  میلیمتر است. 45حدود -B–ي جلو ي پایین شیشهکن تا لبهي برف پاكي بین سر تیغهفاصله

  نکته

 کن را براي رسیدندر صورت لزوم موقیت نصب بازوي برف پاك

  تنظیم کنید. ي پایهي شل کردن مهرهوسیلهبه موقعیت استاندارد آن به 
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  عقبکن برف پاك  -5

  کن عقبنماي کلی برف پاك  1-6

  

 کن عقبي برف پاكتیغه -2       کن عقب با اجزاي قالب پیچ و مهره تثبیت موتور برف پاك -1

   مراجعه شود. 99به صفحه   رجوع شود. نصب و تعویضبه بخش                                            نیوتن متر   10- 8: گشتاور بستن

  کن عقبپوشش محافظبرف پاك -4               کن عقب                                  .بازوي برف پاك -3

   در صورت لزوم بررسی و عوض شود.   مراجعه شود. 99به صفحه  رجوع شود نصب و تعویضبه بخش 

  کن عقب   بندي برف پاكواشر آب -6                کن عقب                   مهره تثبیت بازوي برف پاك -5

   در صورت لزوم بررسی و عوض شود.                                                نیوتن متر   9- 7گشتاور ثابت: 

             کن عقب با اجزاي قالب                 موتور برف پاك  -7

   مراجعه شود. 99به صفحه  رجوع شود . نصب و تعویضبه بخش 
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  همراه با مجموعه پایه نگه دارندهکن عقب موتور برف پاك نصب و تعویض  2-6

  تعویض

 و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و کلید احتراق را بردارید. سوئیچ موتور .1

 ي منفی باتري را قطع کنید.پایانه .2

 کن عقب را بردارید.اجزاي بازوي برف پاك .3

 ،درب عقب،نصب و تعویضدرب پنل محافظ 88بدنه و نقاشی خودرو، گروه تعمیرات پنل محافظ را برداریددرب  .4

 -1-کن عقب را بکشید.ي اتصال موتور برف پاكدوشاخه .5

 - فلش-کن عقب با اجزاي قالب  را شل کنیدپیچ و مهره تثبیت موتور برف پاك .6

  M6×1.0×25:  مهرهپیچ و اندازه

  Nm 10-8: مهره پیچ و گشتاور بستن

  میلیمتري 10 آچار بوکس: مهرهپیچ وابزار

 کن عقب با اجزاي قالب را بردارید.موتور برف پاك .7

  

  نصب

  عملیات نصب را در جهت عکس تعویض انجام دهید.

  

 کن عقبنصب و تعویض اجزاي بازوي برف پاك  3-6

  تعویض

 کن عقب را به موقعیت نهایی آن ببرید.برف پاك .1

 .- 1-کن عقب را برگردانید و شل کنیدبازوي برف پاكپوشش محافظ  .2

 -فلش-کن عقب را شل کنیدمهره تثبیت اجزاي بازوي برف پاك .3

  M8×1.25:  اندازهمهره

  Nm 9-7: مهره پیچ وبستهگشتاور

  میلیمتري 13 آچار بوکس: مهرهپیچ وابزار

  

  

  

  

  

  

 بکشید.کن عقب را برگردانید و آن از محور خود بیرون بازوي برف پاك .4

  کن عقب را بردارید.بازوي برف پاك .5

  نصب

  شود، لطفاً به نکته زیر توجه کنید:انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

کن عقب کن را روشن کنید و وقتی که برف پاكاش برسانید.یعنی با زدن کلید تجهیزات برف پاكکن را به موقعیت نهاییموتور برف پاك -1

 کلید را خاموش کنید.از حرکت ایستاد 

 کن نصب کنید وکن عقبرا در موقعیت نهایی محور برف پاكتجهیزات بازوي برف پاك -2

 هاي ثابت را سفت کنید.با دست مهره

 هاي ثابت را با توجه به گشتاور معین سفت کنید.مهره -3

  M8×1.25:  مهره اندازه

  Nm 9-7: مهره پیچ و گشتاور بستن

  میلیمتري 13 بوکسآچار : مهره پیچ وابزار

  

  کن عقبنصب وتعویض بازوي برف پاك  4-6

  تعویض

 کن عقب را بردارید.اجزاي بازوي برف پاك -1

 کن عقب را بردارید.ي برف پاكتیغه -2

  نصب

  شود.انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  ي برف پاك کن عقبتعویض تیغهنصب و   5-6

  تعویض

 باال بگردانید.کن را به طرف بازوي برف پاك -1

 - Aفلش -بچرخانید. -فلش–کن عقب را در جهت ي برف پاكتیغه -2

 کن عقب جدا کنید.کن عقب را از بازوي برف پاكي برف پاكتیغه - Bفلش –در جهت  -3

 

  نکته

  ي جلو با احتیاط این کار را انجام دهید.براي جلوگیري از آسیب رسیدن به شیشه

  

  

  

 

  نصب

  شود.انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم شست و شو   - 7

  نماي کلی سیستم شیشه شوي جلویی   1-6

 

  شیشه شويدرپوش تانکر  -2               سري سنگین          -ي شش گوش لبه دارپیچ و مهره -1

   در صورت لزوم بررسی و عوض شود.                                                         Nm 6-4: گشتاور بستن

  شیشه شويبندي پمپ ي آبحلقه - 4                                                       شیشه شوياجزاي تانکر  -3

   پس از هربار بازکردن عوض شود.   مراجعه شود. 104به صفحه  در صورت لزوم بررسی و عوض شود.  

  سري سنگین - ي شش گوش لبه دارپیچ و مهره -6                              ي عقب               ی شیشهشیشه شویپمپ  -5

      Nm 10-6 :گشتاور بستن    مراجعه شود. 101به صفحه  رجوع شود  نصب و تعویضبه بخش  

  ی عقبشیشه شویي شلنگ مجموعه -8   ي ثابت                                                                    گیره -7

  مراجعه شود 105به صفحه   رجوع شود  نصب و تعویضبه بخش                                      در صورت لزوم بررسی و عوض شود.  

  اجزاي نازل عقب -9

                                         مراجعه شود. 105به صفحه  رجوع شود.  نصب و تعویضبه بخش 
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )مدل پنج درببراي عقب( درب یشیشه شویسیستم  بررسی اجمالی  2-7

  

 شیشه شوي مخزن پوشش  - 2                          سنگین سري-بالبه شش گوش يپیچ و مهره -1

 و جایگزین کنید در صورت لزوم بررسی                                                         Nm 6-4:بستن گشتاور

 بندیپمپواشریآبحلقه -4                                                    شیشه شوين مخز اجزاي -3

                                                                       کنیدجایگزین  تعویضبعد از هر بار                           . مراجعه شود104ي صفحه به ب ونص تعویض

 سري سنگین-ي شش گوش بالبهپیچ و مهره -6    شیشه جلو اتومبیل عقب                                    پمپ واشر -5

    Nm 6-4 :گشتاور بستن                          . مراجعه شود101ي به صفحه  نصب و تعویض

 اجزاي شلنگ شستن عقب -8    ي ثابت                                                                 گیره-7

 بررسی و جایگزین کنید در صورت لزوم                                      در صورت لزوم   کنید بررسی وجایگزین 

 نازل عقب اجزاي -9

  .مراجعه شود106ي به صفحه  نصب و تعویض

   .مراجعه شود106ي به صفحه تنظیم عقب نازل
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  شیشه شوينصب و تعویض پمپ   3-7

  تعویض

  پنل سپر جلو نصب و تعویضخارجی،، تجهیزات 83ي خودرو،گروه تعمیراتنقاشی و بدنه پنل سپر جلو را بردارید. -1

 مدل پنج درببراي 

 

  -2- و-1- جدا کنید. شیشه شويرا از شلنگ  شیشه شويپمپ  -2

  نکته

  ریزد از ظرف مناسب استفاده کنید.آوري مایعاتی که پس از جدا کردن شلنگ روي زمین میبراي جمع

  را باز کنید. -5-شیشه عقبی شیشه شویپمپ -6- و اتصال -4-ی شیشه جلوشیشه شویپمپ  -3- اتصال -3

را از -5-ي آب بنديی شیشه عقب و اجزاي حلقهشیشه شویوپمپ  -4-بنديي آبی شیشه جلو و اجزاي حلقهشیشه شویپمپ  -4

  بیرون بکشید. شیشه شويي تانکر مجموعه

  نکته

ریزد از ظرف بندي روي زمین میي آبي جلو و اجزاي حلقهی شیشهشیشه شویآوري مایعاتی که پس از بیرون کشیدن پمپ براي جمع

  مناسب استفاده کنید.

  نکته

  ها نیست.- نیازي به توجه به جهت فلش

  براي مدل صندوقدار
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  -فلش-ي جلو را باز کنیدی شیشهشیشه شویاتصال پمپ  -5

 

 

  

  

 

  

 ی شیشه شویو پمپ  -1- ي جلو ی شیشهشیشه شویاتصال شلنگ پمپ  - 6

  -2-کنیدي جلو را باز شیشه

  نکته

 آوري مایعاتی که پس از جداکردن پمپبراي جمع

  ریزد از ظرف مناسب استفاده کنید.ی شیشه روي زمین میشیشه شوی 

  

  

 ي ی شیشهشیشه شویپمپ  -7

  بیرون بکشید. شیشه شويي پمپ را از مجموعه- 1-بنديي آبجلو و اجزاي حلقه

  نکته

 یشیشه شویآوري مایعاتی که پس از جداکردن پمپ براي جمع

  ریزد از ظرف مناسب استفاده کنید.بندي روي زمین میي آبشیشه واجزاي حلقه 

  

  

  

  

  

  

  

  نصب

  شود، لطفاً به نکته زیر توجه کنید:انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  نکته

 ي شیشه را تا سطح استاندارد پرکنید.مایع شوینده 

 ي ثابت پنل سپر جلوآسیب ندیده باشد.بررسی کنید که گیره 
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  شیشه شوي مخزننصب و تعویض اجزاي   4-7

  تعویض

  مراجعه شود. 101به صفحه  پمپ شیشه شوي را بردارید. -1

 ي پرکننده و شلنگ شیشه شوي را بازرا شل کرده و اتصال لوله -A-پیچ و مهره تثبیت فلش -2

  کنید.

  بردارید. -Bفلش –را در جهت  -2-ي پرکننده ي ثابت لولهو گیره -1-ي پرکننده لوله -3

  M6×1.0×20:  مهرهپیچ و  اندازه

  Nm 6-4: مهره پیچ و گشتاور بستن

  میلیمتري 10 آچار بوکس: مهره پیچ و ابزار

  

  

 را شل کنید -فلش-ي تانکر شیشه شويپیچ و مهره تثبیت مجموعه -4

 -1-را بردارید. شیشه شويي تانکر و مجموعه

  M6×1.0×20:  مهرهپیچ و  اندازه

  

  

  

  

  

  

  نصب

  شود، لطفاً به نکته زیر توجه کنید:انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  نکته

  ي شیشه را تا سطح استاندارد پرکنید.مایع شوینده
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي نازل جلونصب و تعویض مجموعه  5-7

  تعویض

  نکته

تواند به عنوان مرجع براي طرف چپ هم استفاده طرف راست است اما میي نازل جلومجموعه  نصب و تعویضاین دستورالعمل فقط براي 

 شود.

 کن جلو را بردارید.ي بازوي برف پاكمجموعه -1

  

 را شل کنید. - Aفلش- پیچ -2

  نیوتن متر A- :3فلش-گشتاور شل پیج

 .-2-بندي برداریدعقب را تا انتهاي نوار آب و پوشش موتور-Bفلش- گیره را جدا کنید -3

  نکته

  عدد. 8: مجموعه اي از - Aفلش-گیره

 .-3- ي فشاري چفت را برداریددکمه -4

  نکته

  عدد در هر طرف) 2( عدد 4ي : مجموعه-3-ي فشاري چفتدکمه

 -1-ي هود تهویه را به باال بچرخانید.مجموعه -5
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  بیرون بکشید. -2-جلورا از نازل  -1-شیشه شويشلنگ  - 6

  را بردارید. - 2- را فشار دهید و نازل جلو -فلش-ي محکم کنندهگیره -7

  

  

  

  

  

  

  نصب

 انجام می گیرد. تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  ي نازل عقبمجموعه  7- 6

  ي نازل عقبتنظیم مجموعه  7- 1-6

  تنظیم:

 ي عقب ببرید سوم باالیی شیشه را به یک -فلش -آبپاش

  استفاده از ابزار تراز آن را تراز کنید. و با

  

  

  

  

  

  ي نازل عقبنصب و تعویض مجموعه  7- 2-6

  تعویض

  64مراجعه به صفحه ي چراغ ترمز باالیی را برداریدمجموعه .1
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 چراغ ترمز باالیی باز کنید ي نازل عقب را درسمت راستي ثابت مجموعهگیره .2

  بکشید.ي نازل عقبی را بیرون و مجموعه 

  ي نازل عقبی را بردارید.و مجموعه -1-را خالص کنید شیشه شوي.پمپ 3

 

  

  

 

  

  نصب

  شود.انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  مراجعه شود. 105به صفحه  . در صورت لزوم پس از نصب نازل عقبی را تنظیم کنید:به تنظیم نازل عقب رجوع شود.
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کننصب و تعویض اجزاي برف پاك -8

  تعویض

  پوشش ستون فرمان نصب و تعویض،سیستم فرمان،45شاسی،گروه تعمیرات:پوشش ستون فرمان را بردارید -1

  کن را خالص کنید.اجزاي برف پاك - Aفلش –توپی اتصال  -2

  -1-کن را بردارید.ي برف پاكرا شل کنید و مجموعه -Bفلش - پیچ ثابت  -3

 B: 6-10 Nmفلش  –پیچ ثابت  گشتاور

  

  

  

  

  نصب

  شود.انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  

  باران  -نصب و تعویض اجزاي حسگر نور -9

  تعویض

 و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و کلید احتراق را بردارید.  سوئیچ موتور -١

 ي منفی باتري را قطع کنید.پایانه -٢

 -2-و  -1-بردارید.صفحات پوششی را  -٣
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 -1- باران را خالص کنید. - ي حسگر نورتوپی اتصال مجموعه -۴

  

  

  

  

  

  

 باران را بردارید. -ي حسگر نورومجموعه -فلش - ي قفل مانند را فشار دهیدقطعه -۵

  

  

  

  

  

  

  نصب

  لطفاً به نکته زیر توجه کنید: شود،انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

 ي قفل مانند را به سمت باال فشار دهیدقطعه -1

  باران را روي قالب سوار کنید. - ي حسگر نورو مجموعه -فلش -

  

  

  

 را وصل کنید. -1 -باران - ي حسگر نورتوپی اتصال مجموعه -2
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 تجهیزات الکتریکی                          

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 - 2- و  -1-صفحات پوششی را نصب کنید. -3
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  تجهیزات الکترونیکی                         
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  سیستم گرمایش و سرمایش  -66

  هاي عقبسیستم یخ زدایی شیشه -1

 نماي کلی 1-1

 مدل دریچه عقب

 
ي عقب داراي مه،یخ زدگی یا رطوبت باشد.وقتی ي عقب یک سیستم گرمایشی براي مواقعی است که شیشهزدایی شیشهسیستم یخ

  شود.انداز واضح حاصل میشود و چشمرطوبت پاك میشود، مه،یخ زدگی یا کننده گرم میي سیم گرموسیلهي عقب بهکه شیشه

  نکته

  هنگام پاك کردن شیشه یا تمیزکردن آلودگی و کندن برچسب و چسب از شیشه دقت کنید.

شود که براي تمیزکردن شیشه از پارچه یا دیدگی و خراشیده شدن سیم گرمکن شوند. توصیه میتوانند موجب آسیبابزار تیز می

  استفاده شود. -یع شیشه شو یا آب گرم خیس خورده باشدکه در ما-حوله

  براي مدل صندوقدار
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  ي عقب یک سیستم گرمایشی براي مواقعی استزدایی شیشهسیستم یخ

  ي عقب داراي مه،یخ زدگی یا رطوبت باشد. که شیشه 

  گرم - 1- کننده ي سیم گرموسیلهي عقب بهوقتی که شیشه

  شود.انداز واضح حاصل میشود و چشمیا رطوبت پاك میزدگی شود، مه، یخمی

  نکته

  هنگام پاك کردن شیشه یا تمیزکردن آلودگی و کندن برچسب 

  و چسب از شیشه دقت کنید.

  دیدگی و خراشیده شدن سیم گرمکن شوند. توانند موجب آسیبابزار تیز می

  در که- شود که براي تمیزکردن شیشه از پارچه یا حولهتوصیه می

  استفاده شود. -شو یا آب گرم خیس خورده باشدمایع شیشه 

 اصول کارکرد  2-1

  ي عقب که روي زدایی شیشه،کلید یخ ONي با زدن دکمه

  در اینصورت-فلش- کنترلگر تهویه مطبوع است فشار دهید.

  کندي عقب را فراهم میهاي گرمکن آینه عقب/شیشهباتري توان الزم براي سیم 

  ي عقب کمک کند.زدایی از سطح آینه عقب/شیشهتا به پاك کردن رطوبت و یخ 

  تذکر  

  دقیقه سیستم گرمکن به صورت اتوماتیک 12پس از عملکرد اولیه به مدت 

  دقیقه از روشن بودن سیستم گرمایشی، دوباره  12شود. پس از خاموش می 

  گرمایشی خاموش شود.ي عقب را بفشاریدتا سیستم زدایی شیشهکلید یخ

 ي عقبزدایی شیشهبازبینی سیم گرمگن سیستم یخ 3-1

 مدل دریچه عقب

 ي عقب را فشار دهید.زدایی شیشه، کلید یخONي با زدن دکمه .1

  ي بیرونی را لمس کنید.یا آینه .براي بررسی کار کردن سیستم گرمایش،شیشه

  هاي گرمکنسیمتوان تشخیص داد که دما در نزدیکی دقیقه، می 4پس از 

  ي بیرونی متفاوت است.به طور مشخصی از آینه -2- و  -1-ي عقب شیشه 

  

 ولت را 12متر ي منفی ولتاگر تفاوت دمایی مشاهده نشد، پایانه .2

  ي مثبتو پایانه -1-ي عقب ي سیم گرمکن شیشهبه پایانه 

  وصل کنید -2-ي عقب ولت را به ترمینال سیم گرمکن شیشه 12متر ولت 

  

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


  تجهیزات الکترونیکی                         

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  متر خوانده شود.در غیر اینصورت بازرسی زیر را انجام دهید:و حاال باید ولتاژ باتري از ولت 

a-  ي مطمئن شوید که دکمهON اید.را زده  

b-  ي زمینی را بررسی کنید.و بدنه -1-ي منفیرسانایی بین پایانه  

c-    ي فیوز خودرو هستند بررسی کنید. هاي سیستم گرمایش را که در جعبهها و فیوزرله  

  مدل صندوقدار

 ي عقب را فشار دهید.زدایی شیشه، کلید یخONي با زدن دکمه -1

 ي بیرونی را لمس کنید.یا آینه براي بررسی کار کردن سیستم گرمایش،شیشه

  يهاي گرمکن شیشهتوان تشخیص داد که دما در نزدیکی سیمدقیقه، می 4پس از 

  ي بیرونی متفاوت است.به طور مشخصی از آینه -2-و  - 1-عقب  

  ولت  12متر ي منفی ولتاگر تفاوت دمایی مشاهده نشد، پایانه -2

  ولت را به 12متر ي مثبت ولتو پایانه -1-ي عقب ي سیم گرمکن شیشهرا به پایانه

  متروصل کنید و حاال باید ولتاژ باتري از ولت -2-ي عقب ي سیم گرمکن شیشهپایانه 

  خوانده شود.در غیر اینصورت بازرسی زیر را انجام دهید: 

c- ي مطمئن شوید که دکمهON اید.را زده  

d-  ي زمینی را بررسی کنید.و بدنه -1-ي منفیرسانایی بین پایانه  

c-    ي فیوز خودرو هستند بررسی کنید. هاي سیستم گرمایش را که در جعبهها و فیوزرله  

  

  ي عقبي یخ زدایی شیشهرله نصب و تعویض4-1

  حذف

نصب و ،داشبورد،82بدنه و نقاشی خودرو،گروه تعمیرات: داشبوردي را که در سمت چپ و پایین پنل نظافتی است بردارید. .1

 داشبوردسمت چپ و پایین پنل نظافتی. تعویض

 - فلش -ي عقب را قطع کنید.زدایی شیشهي سیستم یخرله .2
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  نصب

  شود.جهت عکس عملیات حذف انجام میعملیات نصب در 

  

  ي عقبزدایی شیشهکلید یخ نصب و تعویض 5-1

  

  ي ي کنترلگر تهویهي عقب در مجموعهزدایی شیشهاز آنجاییکه کلید یخ

  ي آن وجود ندارد.مطبوع قرار دارد امکان تعمیر جداگانه

  عوض کنیدي مطبوع را اگر این کلید آسیب دیده یا خطا دارد کنترلگر تهویه

  277مراجعه به صفحه 

  

  

  

  ي عقبگرمکن آینه -2

  نماي کلی  1-2

  کند.ي عقب کار میزدایی شیشهي عقب به همراه سیستم یخگرمکن آینه

ي عقب پاك کند تا یک نماي واضح و دید روشن از جاده زدگی و رطوبت را از آینهتواند بی درنگ مه، یخي عقب میگرمکن آینه

  فراهم آید.

  اصول کارکرد  2-2

  ي عقب که روي کنترلگر زدایی شیشه، کلید یخONي با زدن دکمه

  در اینصورت باتري توان الزم-فلش-ي مطبوع است را فشار دهید.تهویه

  کندي عقب را فراهم میهاي گرمکن آینه عقب/شیشهبراي سیم 

  کند.ي عقب کمک زدایی از سطح آینه عقب/شیشهتا به پاك کردن رطوبت و یخ 

  

  

  تذکر  

دقیقه از روشن بودن سیستم  12شود.پس از دقیقه سیستم گرمکن بصورت اتوماتیک خاموش می 12پس از عملکرد اولیه به مدت 

  ي عقب را بفشاریدتا سیستم گرمایشی خاموش شود.زدایی شیشهگرمایشی، دوباره کلید یخ

  

بدنه و  ي عقب را عوض کنیدکرد.بنابراین اگرآسیب دید یا مشکلی داشت آینهتوان تعمیر ي خارجی را نمیسیم گرمکن کنار آینه

  ي عقب.آینه نصب و تعویض،تجهیزات خارجی،83نقاشی خودرو،گروه تعمیرات:
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 ي پارك کردن سیستم کنترل فاصله  -67

       عقبسیستم دوربین -1

  نماي کلی  1-1

صفحه تواند به وضوح موانعی را که در پشت خودرو هستند در می عقب با وجود دوربینی که در پشت خودرو نصب شده است سیستم دوربین

خودرو تعبیه شده است  که در انتهاي عقب عقباین سیستم به دوربین  شود،نمایش درون ماشین نشان دهد. وقتی که دنده عقب درگیر می

سازد که شرایط عقب شود بنابراین راننده را قادر میشود و شرایط پشت خودرو به روشنی درون صفحه نمایش دوربین نمایش داده میمتصل می

  ا مشاهده کند و به راحتی دنده عقب بگیرد.خودرو ر

  بررسی و عیب یابی  2-1

  کندصفحه نمایش دوربین عقب کار نمی  1-2-1

  نتایج بازرسی  روند بازرسی  شماره سریال

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  بازرسی اولیه  0

  

بررسی کنید که منبع 

ي صفحه نمایش تغذیه

  نرمال باشد عقبدوربین 

  بروید 1به گام 

ي صفحه منبع تغذیه

 عقبنمایش دوربین 

باز  اتصال کوتاه و یا مدار

  شده است

مدار منبع تغذیه را تعمیر 

  کنید

1  
صفحه نمایش دوربین 

  را بررسی کنید عقب
  روش عملیاتی  خطادار  عادي

  

بررسی کنید که درون 

صفحه نمایش دوربین 

دچار شکستگی و یا  عقب

ها نشده خوردگی پین

  باشد

  بروید 2گام به 

درون صفحه نمایش 

ها دچار پین عقبدوربین 

  شده است

صفحه نمایش دوربین 

  را عوض کنید عقب

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  عملیات بازرسی  2

  

بررسی کنید که پس از 

عملیات تصحیح هنوز 

  خطا وجود داشته باشد

  هنوز خطا وجود دارد  یابیپایان عیب
از سایر عالئم علت خطا را 

  بیابید

  کند دوربین عقب کار نمی  2-2-1

  نتایج بازرسی  روند بازرسی  شماره سریال

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  روند بازرسی  0

  بروید 1به گام   بازرسی اولیه  

ي دوربین منبع تغذیه

اتصال کوتاه و یا  عقب

  مدارباز شده است

مدار منبع تغذیه را تعمیر 

  کنید

1  
ي دوربین منبع تغذیه

  را بررسی کنید عقب
  روش عملیاتی  خطادار  عادي

  
را چک  عقبدوربین 

  کنید
  بروید 2به گام 

آسیب دیده  عقبدوربین 

  است

را عوض  عقبدوربین 

  کنید
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2  
 عقببررسی کنید دوربین 

  آسیب ندیده باشد
  روش عملیاتی  خطادار  عادي

  
صفحه نمایش دوربین 

  را چک کنید عقب
  بروید 3به گام 

درون صفحه نمایش 

ها دچار پین عقبدوربین 

  شده است

صفحه نمایش دوربین 

  را عوض کنید عقب

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  عملیات بازرسی  3

  

بررسی کنید که درون 

صفحه نمایش دوربین 

دچار شکستگی و یا  عقب

ها نشده خوردگی پین

  باشد

  هنوز خطا وجود دارد  یابیپایان عیب
علت خطا را از سایر عالئم 

  بیابید

پارامترهاي فنی  3-1  

 گشتاور بستن

 نام گشتاور (نیوتن متر)

12-9 سنسور دنده عقب کنترلر تثبیتي پیچ و مهره   

4-2 دوربین عقب تثبیتپیچ    

10-8  )دار صندوق (مدل سنسور دنده عقب کنترلر تثبیتي مهره 

3-2  )دار صندوق (مدل دوربین عقب تثبیتپیچ  
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 )مدل پنج درب(عقبنماي کلی سیستم دوربین   4-1

 

 سنسور دنده عقب کنترلر تثبیتي پیچ و مهره  -2                                                  سنسور دنده عقب کنترلر -1

  عدد 2تعداد:                                                رجوع شود نصب و تعویضبه بخش 

   Nm 12-9: گشتاور بستن                                                                                            

  دوربین عقب  تثبیتپیچ  - 4         دوربین عقب                                                             -3

  عدد 2تعداد:       . مراجعه شود 118به صفحه   رجوع شود نصب و تعویضبه بخش 

   Nm 4-2: تثبیتگشتاور                                                                                             
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 )دار صندوق (مدلعقب نماي کلی سیستم دوربین    5-1

 

  دوربین عقب                                                               -2                                       سنسور دنده عقب کنترلر -1

               . مراجعه شود 118به صفحه   رجوع شود   نصب و تعویضبه بخش                               رجوع شود  نصب و تعویضبه بخش 

  تریم پنل نور پالك عقب  - 4                        دوربین عقب                 تثبیتپیچ    -3

  در صورت لزوم بررسی و تعویض شود.                                                          عدد  2 تعداد:

    Nm 3-2: گشتاور بستن

  کنترل تک دیسک  - 6                       تریم پنل نور پالك عقب  تثبیتي مهره  -5

                . مراجعه شود 153به صفحه   رجوع شود  نصب و تعویضبه بخش                              عدد                                   6 تعداد:

   Nm 5: تثبیتگشتاور 

 

  دوربین عقب تعویضنصب و    1- 6

  تعویض

 مدل پنج درب

 ي در عقبدستگیره نصب و تعویض،در عقب،88بدنه و نقاشی خودرو،گروه تعمیرات: ي در عقب را بردارید.دستگیره -1

 دار مدل صندوق
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 تریم پنل نور پالك عقب نصب و تعویض،محفظه،88بدنه و نقاشی خودرو،گروه تعمیرات:>تریم پنل نور پالك عقب را بردارید.= -2

 خالص کنید.دوربین عقب را  -1-توپی اتصال -3

 

 

 

 

 

 -1- را شل کنید و دوربین را بیرون بکشید-فلش-دوربین عقب تثبیتپیچ  -4

 Nm 4-2پیچ:  بستنگشتاور 

  

  

  

  نصب

  گیرد.صورت می تعویضعملیات نصب در جهت عکس روند 

  صفحه نمایش دوربین عقب  1- 7

را فراهم آورده و باعث ادغام  است.این امر امکان ساخت یکپارچهبلندگوي مستقل تجهیز شده  6اینچ و  6,5خودرو با یک صفحه نمایش لمسی 

  کند.ي دنج و راحت شده است که رانندگی را به یک لذت بزرگ بدل میبراي ایجاد یک فضاي فناورانه GPSشرایط ماشین و اطالعات 

  سنسور دنده عقبسیستم  -2

  نماي کلی سیستم  1-2

شود.این شناخته می "واحد کمکی معکوس"شود به نام که  سیستم رادار اجتناب از برخورد معکوس نامیده می سنسور دنده عقبسیستم 

شود)و یک شناخته می سنسور دنده عقب حسگرواحدکمکی ایمنی در دنده عقب گرفتن خودرو است و از یک حسگر آلتراسونیک (که نیز با نام 

د با صداهاي هشداردهنده به راننده در مورد موانع اطراف خودرو هشدار دهد.بنابراین موجب از بین توانتشکیل شده است. این واحد می کنترلر

تواند در رفع تاري دید و نقاط کور شود. همچنین این سیستم میرفتن زحمت نگاه کردن به راست و چپ و عقب هنگام دنده عقب گرفتن می

  کمک کرده و ایمنی جاده را بهبود بخشد.
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کنند و عمل تشخیص را براي روي پنل سپر عقب به صورت خودکار شروع به کاوش می سنسور دنده عقبشود سه ي عقب درگیر میدندهوقتی 

  دهد.دهند و با صداهاي مختلفی بسته به فاصله تا موانع به راننده هشدار میسازي موانع پشت خودرو به صورت خودکار انجام می آشکار

 4/0<متر ، 4/0-45/0متر ،  45/0-9/0متر ،   91/0-5/1( تا مانع، رادارهاي معکوس خودرو داراي چهار سطح هشدارندبسته به فواصل مختلف 

  شود.در درجات مختلف تغییر در فاصله به سادگی توسط راننده دریافت می "بیپ"متر) با صداي هشدار 

ها باشد سیستم هشداردهنده یک هشدار خواهد طراف حسگر کنارهمتري ا 6/0متري اطراف حسگر عقب یا  5/1ي اگر یک مانع در محدوده

  یابد.متري سپر عقب باشد صداي هشدار به یک صداي پیوسته تغییر می 4/0ي اگر مانع در محدوده فرستاد.

  بررسی و عیب یابی   2-2

  کندکار نمی سنسور دنده عقبکل سیستم   1-2-2

  نتایج بازرسی  روند بازرسی  شماره سریال

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  بازرسی اولیه  0

  

بررسی کنید که کلید 

چراغ معکوس آسیب 

  ندیده باشد

  بروید 1به گام 
کلید چراغ معکوس 

  آسیب دیده است

کلید چراغ معکوس را 

  عوض کنید

1  
سنسور دنده  کنترلرمدار 

  را بررسی کنید عقب
  روش عملیاتی  خطادار  عادي

  

بررسی کنید که منبع 

سنسور  کنترلري تغذیه

  نرمال باشد. دنده عقب

  بروید 2به گام 

 سنسور دنده عقب کنترلر

اتصال کوتاه و یا مدار باز 

  شده است

مدار منبع تغذیه را تعمیر 

  کنید

2  
 سنسور دنده عقب کنترلر

  را بررسی کنید
  روش عملیاتی  خطادار  عادي

  

 کنترلربررسی کنید که 

آسیب  سنسور دنده عقب

  ندیده باشد.

  بروید 3گام به 
 سنسور دنده عقب کنترلر

  آسیب دیده است.

 سنسور دنده عقب کنترلر

  را عوض کنید.

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  عملیات بازرسی  3

  

بررسی کنید که پس از 

عملیات تصحیح هنوز 

  خطا وجود داشته باشد

  هنوز خطا وجود دارد  یابیپایان عیب
از سایر عالئم علت خطا را 

  بیابید

  شود   وقفه پخش میشود، صداي بوق بیدنده عقب درگیر می  2-2-2

  نتایج بازرسی  روند بازرسی  شماره سریال

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  بازرسی اولیه  0

  

بررسی کنید که شیء 

خارجی(مثل لجن،آب و..) 

سنسور  حسگرروي سطح 

  نباشد دنده عقب

  بروید 1به گام 

شیء خارجی(مثل 

لجن،آب و..) روي سطح 

 سنسور دنده عقب حسگر

  وجود دارد

  شیءخارجی را بردارید

1  
 سنسور دنده عقب کنترلر

  را بررسی کنید
  روش عملیاتی  خطادار  عادي
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 کنترلربررسی کنید که 

آسیب  سنسور دنده عقب

  ندیده باشد

  بروید 2به گام 
 سنسور دنده عقب کنترلر

  آسیب دیده است

 سنسور دنده عقب کنترلر

  را عوض کنید

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  عملیات بازرسی  2

  

بررسی کنید که آیا پس 

از عملیات تصحیح هنوز 

  خطا وجود دارد

  هنوز خطا وجود دارد  یابیپایان عیب
از سایر عالئم علت خطا را 

  بیابید

  )مدل پنج درب(براي سنسور دنده عقب  3-2

 دنده عقبسنسور نماي کلی   1-3-2

 
  سنسور دنده عقب کنترلر -2                        سنسور دنده عقب کنترلر تثبیتي پیچ و مهره -1

     شود. مراجعه؟  به صفحه  نصب و تعویض                                                                     عدد   2تعداد:   

     Nm 12-9: گشتاور بستن  

     سنسور دنده عقب حسگر  -4                                    سنسور دنده عقب حسگري نگه دارنده -3

                                                                          عدد   3 تعداد:                                         در صورت لزوم بررسی و تعویض شود  

   شود. مراجعه 125 به صفحه نصب و تعویض                                                                                           
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                                                               سنسور دنده عقب کنترلر نصب و تعویض   2-3-2

  تعویض

 نکته

    در پشت تریم پنل پوشش چرخ سمت راست واقع شده است. سنسور دنده عقب کنترلر

 را بردارید. سوئیچ موتورکلیداحتراق  و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و  -1

 شود مراجعه 9 به صفحه ي منفی باتري را قطع کنید.پایانه -2

تریم پنل پوشش  نصب و تعویض، تجهیزات خارجی،84بدنه و نقاشی خودرو،گروه تعمیرات: .تریم پنل پوشش چرخ سمت راست را بردارید -3

 )مدل پنج دربچرخ سمت راست(براي 

 را خالص کنید. -1- سنسور دنده عقب کنترلرتوپی اتصال  -4

 

 

 

 

 

 سنسور دنده کنترلرو  را شل کنید -فلش-سنسور دنده عقب کنترلر تثبیتي پیچ و مهره -5

 .- 1- را بردارید عقب

  M6×1.0×16:  اندازه پیچ و مهره

  متر - نیوتون 9-12: گشتاور بستن پیچ و مهره

  میلیمتري 8 آچار بوکس: ابزار پیچ و مهره

  

  

  

  

  نصب

  :توجه کنیدلطفا به نکات زیر انجام می گیرد،  تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  دستگاه آزمون عیب یابی را براي تست کردن وصل کنید
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 )دار صندوق مدلبراي ( سنسور دنده عقب  4-2

  سنسور دنده عقب سیستم ررسی اجمالیب  1-4-2

  

 سنسور دنده عقبحسگر -2                                         سنسور دنده عقبحسگرینگهدارنده -1

       3: مقدار                                             بررسی و جایگزینکنیددر صورت لزوم 

    شود  مراجعه 125 به صفحه . ونصب تعویض                                                                                              

 سنسور دنده عقبکنترلر  -3

  شود مراجعه؟  به صفحه .ونصب تعویض

  

 سنسور دنده عقبکنترلر ونصب تعویض  2-4-2

  تعویض

 

 نکته

  واقع شده است. محفظه پانل سمت راست صندوق در پشت سنسور دنده عقبکنترلر

  

  .کنید تعویضاشتعال را  و کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و تمامی جرقه -1
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 شود مراجعه 9 به صفحه .کنید را قطع باتري منفی يپایانه -2

 نصب و تعویضداخلی؛ تجهیزات ،84: تعمیر گروه،ي خودروو نقاشیبدنه کنید جداتریم را  محفظه پانل سمت یسمت راسترا  محفظه -3

 ).دار صندوقمدل ي پانل (محفظه

  -فلش- کنید خالصرا  سنسور دنده عقب کنترلر اتصال يدوشاخه -4

  

  

  

  

  

 

 .کنید تعویضرا  -1-سنسور دنده عقب  کنترلرو  باز کنیدرا-فلش-سنسور دنده عقب کنترلر تثبیت پیچ.5

 M6×1.0×16 :اندازه- فلش- پیچ

  Nm 10-8:گشتاور-فلش- پیچ

  میلیمتري  8 آچار بوکس :ابزار- فلش– پیچ

  

  

  

  

  

 نصب

 :نکات زیر توجه کنید به و لطفاً نصب کنید تعویضبه صورت برعکس روش 

  وصل کنید.را  براي آزمایش هاي تشخیصی دستگاه
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  سنسور دنده عقبحسگر  5-2

  دنده عقبسنسور حسگر نصب و تعویض  1-5-2

  تعویض

 نکته

یکی از آنها را معرفی  نصب و تعویضاین بخش صرفاً روش  مشابهی دارند، نصب و تعویضروش  سنسور دنده عقب حسگراز آنجاییکه هر سه 

  کند.می

 مدل پنج درببراي 

 )مدل پنج درببراي پنل سپر عقب ( نصب و تعویض، تجهیزات خارجی،83بدنه و نقاشی خودرو،گروه تعمیرات:>پنل سپر عقب را بردارید= -1

  صندوقدار براي مدل  

 ل صندوقدار)براي مدپنل سپر عقب ( نصب و تعویض، تجهیزات خارجی،83بدنه و نقاشی خودرو،گروه تعمیرات: پنل سپر عقب را بردارید -2

 را خالص کنید سنسور دنده عقب حسگرتکه قفل قالب -3

 .- 1-را بردارید سنسور دنده عقب حسگرو  -فلش -

 

  توجه

 نیروي بیش از حد وارد شود ممکن است حسگراگر به 

  هاي ریز در آن ایجاد شود و ایجادنقص کند.ترك 

  نصب

 شود، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  نکته

  اند.درگیر شده حسگربا قالب  سنسور دنده عقب حسگردهد که دوسوي قفل باید صدایی شنیده شود. این صدا نشان می حسگرهنگام نصب 

  بررسی کنیم باید فاصلهوقتی که از بیرون پنل سپر  در قالب پس از نصب مناسب باشد. سنسور دنده عقب حسگربررسی کنید که موقعیت-

 و پنل سپر مسطح باشد. حسگري منحنی بین سر

  سنسور دنده عقبحسگربازبینی   2-5-2

بچسبند آن را با فشار کم آبپاش  سنسور دنده عقب حسگرباید تمیز نگه داشته شود.اگر خاك یا گردوغبار به سطح  سنسور دنده عقب حسگر

بشویید،هرگز سطح آن را با کاغذ سنباده،پیچ گوشتی یا سایر ابزارهاي نوك تیز تمیز نکنید.در غیراینصورت ممکن است بر دقت تشخیص تأثیر 

  بگذارد وموجب آسیب دائمی به آن شود.

  

  

  

  

  

  

  نکته
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  بگذارند،هنگام بازرسی به آنها توجه کنید.ممکن است شرایط زیر بر عملکرد تشخیص موانع حسگر تأثیر 

  ي شدیدي بخورند.ضربه سنسور دنده عقب حسگرپنل سپرعقب یا 

  اي از رطوبت،آب،گرد و خاك،برف یا یخ پوشیده شده باشد.با الیه سنسور دنده عقب حسگرسطح 

 یخ زده باشد. سنسور دنده عقب حسگر 

  باشد.هنگام دنده عقب گرفتن خودرو به وضوح کج شده 

 ي پرفراز و نشیب،پراز سنگریزه یا چمن.انداز حرکت کند، به ویژه در جادهي پر از دستخودرو با دنده عقب در جاده 

 .زیر آفتاب سوزان یا در هواي سرد 

 ،بزرگ یا دیگر ي ي نقلیهصداي ترمز یک وسیله ها،صداي موتورسیکلت اطراف خودرو بسیار پرسروصدا باشد.براي مثال بوق شدید خودروها

 صداهاي قوي با امواج فراصوت.

 .سرعت دنده عقب بسیار باال باشد 

  سنسور دنده عقبحسگرتعویض    2- 3-5

را رنگ کنید، براي جلوگیري از آسیب رسیدن به  حسگرکنید با رنگی مشابه رنگ پنل سپر عقب سر را عوض می سنسور دنده عقب حسگراگر 

  حین رنگ کردن آن اصول زیر را مشاهده کنید: سنسور دنده عقب حسگرعملکرد 

  آمیزي کنید.را با همان رنگ پنل سپر رنگ حسگراز  -1-ي ناحیه
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 سیستم امنیتی ضد سرقت  -68

  سیستم هشدار دزدگیر     -1

  کلی مرور  1-1

همین هاي امنیتی ضد سرقت خودرو دارد.به اي را در کاهش ویژگیي تولید خودرو، قفل درب خودرو نرخ قطعی دوجانبهبا توجه به رشد فزاینده

دلیل است که مردم عالقه دارند سیستم هشدار دزدگیر خود را بهبود بخشند.حتی اگر کسی بتواند درب خودرویی را که به سیستم هشدار 

  شود موجب ایجاد صداي بوقیدزدگیر مجهز است باز کند قادر به روشن کردن موتور نخواهد بود.هنگامی که عملگر هشدار سیستم فعال می

ل پارکینگ هاي بیرونی خودرو به مالک یا مسئوفرستد که با روشن و خاموش شدن چراغه صورت متناوب یا دائم سیگنال هشدار میشود که بمی

  هاي زیر است: دزدگیر داراي ویژگیهشدار دهد. سیستم هشدار 

 بدنه و واحد کنترل الکترونیک( کنترلري سیستم هشدار دزدگیر خودرو بوسیلهECUپیچ سنجش دزدگیر ي سیموسیلهو بهشود ) کنترل می

 دهد تا از روشن شدن موتور با تحریک خارجی جلوگیري کند.شناسایی را انجام می

 ها را به سیگنال اشتباه امنیتی کلید را سنجیده و پیچ دزدگیرکدهايشود سیمي یک محرك خارجی تحریک میوقتی که سیستم بوسیله

 فرستد تا از روشن شدن موتور و دزدیده شدن خودرو جلوگیري کند.) میECUبدنه و واحد کنترل الکترونیک( کنترلر

 هاي هشدار میچراغ کند و این امکان را بهشود سیستم به صورت خودکار عملگر دزدگیر را فعال میوقتی کسی غیرقانونی وارد خودرو می-

 امنیت خودرو حفظ شود.دهد تا روشن و خاموش شده و هشدار دهد و 

 دهد.همچنین این  و در پشتی هشدار می هاي چهارگانهوقتی که قفل سیستم دزدگیر روشن باشد خودرو در صورت باز شدن غیرقانونی در

 کند که درون خودرو را بررسی کند.سیستم به صورت خودکار باز شدن غیرقانونی خودرو را هشدار داده و به راننده یادآوري می

  پارامترهاي فنی   2-1

  گشتاور بستن

  یابیبررسی و عیب  3-1

 کندکنترل از راه دور سیستم هشدار ضد سرقت کار نمی  1-3-1

  شماره سریال  روند بازرسی  نتایج بازرسی

  0  بازرسی اولیه  عادي  خطادار  روش عملیاتی

باتري کنترل از راه دور را 

  عوض کنید

باتري کنترل از راه 

  دورخالی است

 1به گام 

  بروید

بررسی کنید که باتري کنترل از راه 

  دورخالی نشده باشد
  

  عادي  خطادار  روش عملیاتی
هاي مثبت و منفی باتري کنترل قطب

  از راه دوررا بررسی کنید
1  

کنترل از راه دور را تعمیر یا 

  کنید.تعویض 

هاي مثبت و منفی قطب

باتري کنترل از راه دوررا 

داراي خوردگی و یا اتصال 

  ندا نامناسب

 2به گام 

  بروید

هاي مثبت و منفی باتري کنترل قطب

از راه دوررا براي یافتن خوردگی یا 

  اتصال نامناسب بررسی کنید

  

  نام  )Nmگشتاور(

  بدنه کنترلري ثابت مهره  6 - 10

  پیچ ثابت کلید تماسی درب  3
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  عادي  خطادار  روش عملیاتی
بورد مدار کنترل از راه دور را بررسی 

  کنید
2  

کنترل از راه دور را تعمیر یا 

  تعویض کنید.

بورد مدار کنترل از راه دور با 

  روغن یا آب خیس شده است

 3به گام 

  بروید

بررسی کنید که بورد مدار کنترل از 

راه دور با روغن یا آب خیس نشده 

  باشد

  

  3  عملیات بازرسی  عادي  خطادار  روش عملیاتی

  هنوز خطا وجود دارد  بیابیداز سایر عالئم علت خطا را 
- پایان عیب

  یابی

بررسی کنید که پس از عملیات 

  تصحیح هنوز خطا وجود داشته باشد
  

  کندراه انداز درب کار نمی  2-3-1

  روند بازرسی  نتایج بازرسی  شماره سریال

  روش عملیاتی  خطادار  عادي  بازرسی اولیه  0

  
بررسی کنید که کلید قفل کردن/باز 

 سالم باشدکردن درب 
بروید 1به گام   

کلید قفل کردن/باز کردن 

 درب آسیب دیده است

کلید قفل کردن/باز کردن درب 

 را عوض کنید

1  
سیگنال خروجی موتور کلید قفل 

 کردن/باز کردن درب را بررسی کنید
 روش عملیاتی  خطادار  عادي

  

بررسی کنید که سیگنال خروجی 

موتور کلید قفل کردن/باز کردن 

وجود دارددرب   

بروید 2به گام   

سیگنال خروجی موتور کلید 

قفل کردن/باز کردن درب 

 وجود ندارد

موتور کلید قفل کردن/باز کردن 

 درب را عوض کنید

بدنه را بررسی کنید کنترلرمدار   2  روش عملیاتی  خطادار  عادي 

  

بررسی کنید که خط منبع تغذیه و 

بدنه نرمال  کنترلري خط زمین شده

 باشد

بروید 3گام  به  

خط منبع تغذیه و خط زمین 

بدنه اتصال  کنترلري شده

 کوتاه و یا مدار باز شده است

 مدار را تعمیر کنید

بدنه را بررسی کنید کنترلر  3  روش عملیاتی  خطادار  عادي 

 

بدنه  کنترلربررسی کنید که درون 

هاي آن دچار نشکسته باشد یا پین

 خوردگی نشده باشند

بروید 4به گام   

بدنه شکسته یا  کنترلردرون 

هاي آن دچار خوردگی پین

 شده اند

بدنه را عوض کنید کنترلر  

 روش عملیاتی  خطادار  عادي عملیات بازرسی 4

 
بررسی کنید که پس از عملیات 

 تصحیح هنوز خطا وجود داشته باشد
  از سایر عالئم علت خطا را بیابید  هنوز خطا وجود دارد  یابیپایان عیب
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  بدنه کنترلر نصب و تعویض  4-1

  تعویض

 تریم پنل پایین و چپ  نصب و تعویض،جعبه ابزار،82بدنه و نقاشی خودرو،گروه تعمیرات:  تریم پنل پایین و چپ داشبورد را بردارید -1

 داشبورد

 .جدا کنیدبدنه را  کنترلر -1-توپی اتصال -2

 -فلش-بدنه را شل کنید کنترلري ثابت مهره -3

 

  M6×1.0:  اندازه مهره

  Nm 10-6: مهره گشتاور بستن

  میلیمتري 10 آچار بوکس: ابزارمهره

 .- 2-بدنه را بردارید کنترلر -4

 

  نصب

  شود، لطفاً به نکته زیر توجه کنید:انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  یابی را وصل کنید.براي انجام تست دستگاه تست عیب

  

  کلید تماسی درب  نصب و تعویض  5-1

  تعویض

  نکته

تواند به عنوان مرجع براي سمت مسافر هم استفاده کلید تماسی درب سمت راننده است اما می نصب و تعویضها فقط براي این دستورالعمل

  شود.

 .-فلش-پیچ ثابت کلید تماسی درب سمت راننده را شل کنید -1

 Nm 3پیچ:  گشتاور بستن
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 را خالص کرده و کلید تماسی درب سمت راننده را بردارید. -فلش-تماسی درب سمت رانندهتوپی اتصال کلید  -2

  

  

  

  نصب

  انجام می گیرد. تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 

  خودرو سیستم تثبیت کننده  -2

  نماي کلی  1-2

است بنابراین اگر یک دزد بتواند درب خودرو را باز ثبات حالت دزدگیر است که براي موتور طراحی شده  -ي موتور یک سیستم فنیکنندهتثبیت

ي الکترونیکی درون کلید روشن کند:یک تراشهي نوعی به صورت زیر عمل میکنندهکند قادر به راندن خودرو نخواهد بود. یک سیستم تثبیت

ي روي شود که شناسهتنها زمانی روشن میي ثابت (مانند شماره شناسایی) تجهیز شده است، خودرو نصب شده است و هر تراشه بایک شناسه

کند و امکان روشن کردن متقابالً اگر این دو شناسه یکی نباشند، خودرو به صورت خودکار مدار را قطع می ي موتور سازگار باشد.کلید با شناسه

  رود.موتور از بین می

تشکیل شده  EMSي رمزگذاري کلید و سیستم ضد سرقت،تراشهي بدنه،پایه کنترلرشده در این خودرو از ي موتور تعبیهکنندهتثبیت

 RFبدنه به منظور رمزگذاري احراز هویت کلید از طریق تکنولوژي  کنترلري سیستم ضدسرقت دریافت فرمان از است.عملکرد اصلی پایه

د و پس از احراز هویت به درخواست رمزگذاري کني ضدسرقت کامل میبدنه روند احراز هویت براي رمزگذاري کلید را از طریق پایه کنترلراست.

تعیین خواهدکرد که آیا موتور بنابر  EMSفرستدسپس می EMSپاسخ داده و اطالعاتی در مورد معتبر یا غیرمعتبر بودن کلید را به EMSاز 

 ي روشن شدن دارد یا خیر.اطالعات رمزگذاري اجازه

  کلید جرقه (استارت)   2-2

ي فرستنده با عملگر ورودي کنترل از راه دور ساخته شده است.عالوه بر این،هر کلید جدیدي براي داخل شدن به تراشهکلید استارت از یک 

ریزي شود. هر کلید امنیتی جدید با یک کد شناسایی ثابت و خاص برنامه RKEسیلندر قفل استارت باید تراشیده شده و براي فعال کردن سیستم 

) SKREEMیزي شده، تجهیز شده است.این کد شناسایی بایددرون ماژول ورودي کلید امنیتی کنترل از دور الکترونیکی (رکه توسط سازنده برنامه

  ریزي شود که اعتبار کلید را تعیین خواهد کرد.برنامه

را عوض  RKEي و فرستنده تواند تنظیم یا تعمیر شود پس اگر آسیب دید یا دچار خطا شد باید کل کلید امنیتیي کلید امنیتی نمیفرستنده

  کرد.
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  سرقت سیم پیچ ضد نصب و تعویض  3-2

  تعویض

 قطب منفی باتري را قطع کنید. -1

  ي فرمانپوشش پایه نصب و تعویض؛سیستم فرمان؛45شاسی؛ گروه تعمیرات:  ي فرمان را برداریدپوشش پایه -2

 متصلي را خالص کرده و دوشاخه - فلش- ي ثابت اتصال سیم پیچ ضدسرقتگیره -3

 -1- را قطع کنید

  

  

  

  

  

  

 -فلش–ي ثابت سیم پیچ ضدسرقت را باال بکشید(باالیی) گیره -4

  

  

  

  

  

  

  

 -فلش–ي ثابت سیم پیچ ضدسرقت را باال بکشید(پایینی) گیره -5

 سیم پیچ ضدسرقت را بردارید. - 6

  

  

  

  

  

  نصب

  شود.انجام می تعویضفرآیند نصب در خالف جهت روش 
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  سوختسیستم قطع اتوماتیک خط  -3

ي هوا فعال شده باشد، موتور به طور خودکار مسیر سوخت را قطع کرده و قفل مرکزي نیز خودکار اگر پس از رخداد برخورد براي خودرو کیسه

  د شد تا امنیت سرنشینان حفظ شود.باز خواه
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  صوتی سیستم بصري  -69

 کلی مرور  -1

  عمومی دستورالعمل  1-1

صوتی ، سیستم قرار داده شودACC/ ON در موقعیت جرقه هنگامی که .کندجرقه تأمین می با صوتی تصویري سیستم برق را براي باتري

، شودارسال می براي پردازش سیستم صوتی به هاي رادیوییآنتن شده توسطدریافت رادیویی ، FM،AMموج هاي تواند تبدیل شود. می تصویري

 :هاي زیر استبخش شامل صوتی تصویري سیستم پخش خواهد شد. بلندگو توسطآن را  و سپس

 صوتی دستگاه  

 یی جلو محوربلندگوي هم دو 

 بلندگوي گوشخراش دو A- ستون 

  عقب کامل باند دو بلندگوي  

 رادیو هاياجزاي آنتن 

 

  هشدارها  2-1

   CDبراي پخش هشدارها

 
 نکته

  نامرئی است. کامال  CDپخش پرتو لیزر، چرا که شودنمی لیزر ظاهر سر به طور مستقیم در آیا

  را دنبال کنید. هادستورالعمل

 سیگنال دیجیتال تبدیل توسط و محتویات دیگر موسیقی خواند.را می لیزر از طریق سر CD شده رويدیجیتال ثبت هايسیگنال  CDپخش. 1

  شوند.پخش می سیگنال آنالوگ به

  .آرم پخش کند این را با CD هايدیسک تواندفقط می  CDپخش. 2

  

  

  

  

 

   CD دیسک براي هشدارها. 3

 یک دستگاه پخش همانطور که CD دستگاه  این به در غیر اینصورت شود،وارد نمی در همان زمان بیش از یک دیسک است، آیا دیسک این

  رساند.آسیب می پخش سی دي

 دیسک درگاه درایو CD تواندمیCD  معمولی و صوتی CD فرمتMP3  را پخش کند ، 

 تواند دیسکنمی اما CD موسیقی )MO( را پخش کند. سانتیمتر 8 به قطر  

 درایو دیسک درگاه CD دیسک تواندنمی CD را پخش کند. )صدا ها و(داده مخلوط هايبا داده  
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 به صورتی که کهنگی یا آلودگی، یا آسیب دیسک، هايبه ویژگی با توجهCD  این ممکن ، شودقرار داده می براي مدت طوالنی ماشین در

  را پخش نکند.CD  است

  CDبر روي آن باقی نماند. آسیب نزنید یا اثر انگشت دیسک مراقب باشید به .از آلودگی دور نگه داشته شود 

 استفاده کنید ي مرکزيحفره و لبه توسط نگهداري با دیسک را و، به سمت باال قرار دهید برچسب با طرفرا  دیسک.  

 براي آنکه براي مدت طوالنی رها نکنید حافظه را ي بیرونیقرار گرفته در معرض انجام بخش دیسک، دادني بیروندکمه بعد از فشار دادن ،

  استفاده نشود. ممکن است دوباره و دیسک شود تغییر شکل ممکن است سبب

 سپس این ممکن است وارد نشود یا وجود دارد، برچسب بر روي دیسکبا  بهمشاچیزهاي  یا برچسب، یا اثرات نوار چسب در صورتی که 

  .دستگاه پخش ممکن است آسیب دیده باشد

 و دیسک دهد را تغییرشکل دیسک ممکن استقرار گرفتن  نور مستقیم خورشیددر معرض ( .بر روي دیسک نتابد نور مستقیم خورشید 

  .)استفاده نشود ممکن است دوباره

 آسیب برساند. به دستگاه پخش سی دي ممکن استاین  در غیر اینصورت اشکال عجیب را استفاده نکنید، با هايدیسک  

 یا دیسک، یا خارج کردن به قرار دادن چون این ممکن است قادر استفاده نکنید،را  شفافشفاف یا نیمه يسوخته بخش با هايدیسک 

 پخش آن به طور معمول نباشد.

  آسیب برساند. صوتی ممکن است به سیستم درغیر اینصورت، استفاده شود تواندزیر نمی هايفهرست دیسک. 3

  
  نکته

 دستگاه  این مورد، در .تشکیل شود سی دي بر روي دستگاه پخش ممکن است تراکم غبار و، است تار اگر پنجره بارانی، یا آب و هواي سرد در

 .خشک کنید یا را پاك خودرو داخل، دستگاه پخش سی دي استفاده از قبل از متوقف شود. پرش کند یا ممکن است سی دي پخش

 این شودقوي مواجه می لرزش با سی دي در صورتی که دستگاه پخش ناهموار در حال اجرا است، یا هاي ناهموارجاده خودرو در هنگامی که ،

  متوقف شود. پرش کند یاممکن است 
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  کردن. پاك .5

 يي تمیزکنندهپارچهمانند ( خشک پارچه نرم با یک، کثیف است سطح دیسک اگر 

 پاك کنید. شعاعیبه صورت  داخل به خارج از )پالستیکی لنز عینک براي

  

 

 نکته

 آسیب برساند. سی دي دستگاه پخش لیزر به سر ممکن است چون این استفاده نکنید،را  ي لنزهاتمیزکننده عامل 

 خراش بیندازدرا  دیسک سطح ممکن است ي ضخیمبا پارچه یا با دست پاك کردن. 

 برساند، و این  آسیب دیسکبه  ممکن است با مواد شیمیایی آغشته يپارچه یا، کنندهرقیق بنزن، الکل، ضد استاتیک،، عامل دیسک اسپري

 .استفاده نشود ممکن است دوباره

  عیب یابی و بررسی -2

  صدا بدون  1-2

 بازرسی ينتیجه بازرسی روش شماره سریال

 عملیاتی روش نادرست عادي اولیه بازرسی 0

 
 دستگاه پخش بررسی کنید که آیا

 دیسک فیوز پرانده است ديسی

  1به مرحله

 بروید
 جایگزین کنید را فیوز فیوز پریده

1 
 ديسی دستگاه پخشرابط  تنها

 را بررسی کنید دیسک
 عملیاتی روش نادرست عادي

 

رابط  تنها بررسی کنید که آیا

شل  دیسک ديسی دستگاه پخش

 است خورنده پایانه یا است

  2به مرحله

 بروید

 دستگاه پخش رابط تنها

 شل است یا دیسک ديسی

 است خورنده پایانه

 رابط را تعمیر کنید

 عملیاتی روش نادرست عادي را بررسی کنید خطي ولتاژ تغذیه 2

 

ي تغذیه ولتاژ بررسی کنید که آیا

 دیسک ديسی دستگاه پخش خط

 طبیعی است

  3به مرحله

 بروید

 دستگاه پخش خط تنها

یا باز  کوتاه دیسک ديسی

 شودمی

 کنید تعمیررا  منبع تغذیه مدار

3 
را  دیسک ديسی پخش تنها دستگاه

 بررسی کنید
 عملیاتی روش نادرست عادي

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 

تنها دستگاه  بررسی کنید که آیا

آسیب دیده  دیسک ديپخش سی

 است

  4به مرحله

 بروید

 ديسی پخشدستگاه  تنها

 دیسک آسیب دیده است

را  دیسک ديسی دستگاه پخش

 کنید جایگزین

 عملیاتی روش نادرست عادي بازرسی عملیات 4

 
هنوز پس  خطا بررسی کنید که آیا

 وجود دارد اصالحی از بازرسی
 دیگر بیابید عالئم ازرا  علت هنوز وجود دارد خطا پایان عیب یابی

    کندکار نمی دیسک ديسی دستگاه پخش تنها  2-2

 ي بازرسینتیجه بازرسی روش شماره سریال

 عملیاتی روش نادرست عادي اولیه بازرسی  ٠

 

آسیب  دي سی بررسی کنید که آیا

  دیده است

 

  1يبه مرحله

 بروید
 است آسیب دیده ديسی

 جایگزین تست برايرا  ديسی

 کنید

1 
 دیسک ديسی پخش تنها دستگاه

 را بررسی کنید
 عملیاتی روش نادرست عادي

 
تنها دستگاه  بررسی کنید که آیا

 آسیب دیده دیسک ديپخش سی

 2ي به مرحله

 بروید

 ديسی دستگاه پخش تنها

 آسیب دیده دیسک

 ديسی دستگاه پخشتنها 

 جایگزین کنیدرا  دیسک

 عملیاتی روش نادرست عادي بازرسی  عملیات 2

 
هنوز پس  خطا بررسی کنید که آیا

 وجود دارد اصالحی بازرسی از
 دیگر بیابید. عالئم ازرا  علت هنوز وجود دارد خطا عیب یابی پایان

  فنی پارامتر    -3

  گشتاور بستن

 نیوتن متر گشتاور نام

  1-2 ديسی دیسک تنها ثابت پیچ

 1-2 بلندگو درب ثابت پیچ

 1-2 پشت بام آنتن ثابتي مهره

  6 -12 )صندوقدارمدل ( آنتن يکنندهتقویت ثابت پیچ
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 CDتک  دیسک  -4

  CDتک  دیسککلی مروري   1-4

  
  تنها دیسک ديسی  -A 2                                                             ستون بلندگوي - 1 

  مراجعه شود. 138ي به صفحه   برداشتن و نصب                      مراجعه شود. 142ي به صفحه   برداشتن و نصب

  کامل باند بلندگوي -4                                                                   رادیو آنتن  -3

  مراجعه شود. 141ي به صفحه   برداشتن و نصب                      مراجعه شود. 145ي صفحه به   برداشتن و نصب

  محورهم بلندگوي  -5

  مراجعه شود. 140ي صفحه به   برداشتن و نصب
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 تنها دیسک ديسی دستگاه پخش برداشتن و نصب  2-4

  تجهیزات مورد نیاز نگهداري و ابزارهاي ویژه

  

 

 

  تعویض

  مراجعه شود.. 288ي به صفحه کنید را  تعویضمرکز  يدریچه  -1

  مراجعه شود.. 277ي صفحه به کنید تعویضرا ي مطبوع تهویه يکنندهکنترل -2

  .باز کنیدرا  – فلش - دیسک ديسی پخشدستگاه  تنها ثابت پیچ -3

  Nm 2-1: گشتاور -فلش - پیچ

 
 نکته

  را خارج کنید،  دیسک ديسی با دقت دستگاه پخش تک

  .شود تعویضتواند می دیسک ديسی پخش تک رابط دستگاهتا زمانی که 

  

  

   ،جدا کنیددیسک را  ديسی تک پخش دستگاه - 3- ~ -1-اتصال يشاخهدو  -4

  دستگاه پخش تعویضرا براي   -4-  رادیویی آنتن رابط و

  دیسک خارج کنید. ديسی تک 

  

  

  

  

  نصب

   .کنید نصب تعویض هايروش در جهت معکوس
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  بلندگو -5

  درب جلو محور هم بلندگوي برداشتن و نصب  1-5

  تعویض

 نکته

 سمت راست براي به عنوان یک مرجع، اما ممکن است است جلو سمت چپ درب محورهم بلندگوي برداشتن و نصب برايفقط  دستورالعمل

  استفاده شود.

  داشبورد درب جلو برداشتن و نصب ،درب جلو ،86 :تعمیر گروه ،و نقاشی ي خودروبدنه کنید تعویض داشبورد جلو سمت چپ را  درب .1

  .باز کنیدرا  B – فلش  - سمت چپ محورهم بلندگوي درب جلوي پیچ .2

   Nm 2-1 :گشتاور B -فلش - پیچ

 

  بلندگوي وکنید  را بلند  Aفلش ثابت يگیره به آرامی .3

  را خارج کنید. -1- جلویی سمت چپ درب محورهم 

 نکته

  را خارج کنید،  جلویی سمت چپ درب محورهم با دقت بلندگوي

   .شود تعویضبتواند  سمت چپ درب جلویی محورهم بلندگوي رابطتا زمانی که 

  

  

   جدا کنیدرا   -فلش -سمت چپیی درب جلو محورهم بلندگوي اتصال دوشاخه .4

   کنید. تعویضرا  -1- سمت چپ درب جلویی محورهم و بلندگوي

  

  

  

  نصب

   .نصب کنید تعویض هايروش در جهت معکوس
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  درب عقب کامل باند بلندگوي برداشتن و نصب 2-5

  تعویض

 نکته

سمت  براي به عنوان یک مرجع، اما ممکن است است سمت چپ عقب گروه کامل بلندگوي درب جلو برداشتن و نصب فقط براي دستورالعمل

  استفاده شود. راست

 درب عقب برداشتن و نصب ،عقب درب ،87 :تعمیر گروه، و نقاشی ي خودروبدنه کنید تعویض سمت چپ را  يداشبورد شاخه درب عقب  -1

  داشبورد شاخه

  .باز کنیدرا  B پیکان سمت چپ درب عقب کامل بلندگوي باند ثابت پیچ  -2

  Nm 2-1: گشتاور بستن  Bفلش  پیچ

  بلندگوي را بلند کنید و  Aفلش ثابت يگیره به آرامی  -3

  را خارج کنید. -1- سمت چپ درب عقب کامل باند 

 نکته

  ، با دقت خارج کنید سمت چپ را درب عقب کامل باند بلندگوي

   .شود تعویضسمت چپ بتواند  عقب درب کامل باند بلندگوي رابطتا زمانی که 

  

  جدا کنیدرا  فلش سمت چپ عقب درب کامل باند بلندگوي اتصال يدوشاخه .4

   کنید. تعویضرا  -1- سمت چپ درب عقب کامل باند و بلندگوي 

  

  

  

  

  

  نصب

   .کنید نصب تعویض هايروش معکوسدر جهت 
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 Aستون بلندگوي  برداشتن و نصب  3-5

  تعویض

 نکته

 سمت راست براي به عنوان یک مرجع، اما ممکن است است سمت چپستون A- بلندگوي گوشخراش برداشتن و نصب فقط براي دستورالعمل

  استفاده شود.

-A برداشتن و نصب داخلی؛ تجهیزات ،83: تعمیر گروه، و نقاشی ي خودروبدنه کنید تعویض را ستونA-سمت چپ  يشاخه داشبورد -1

  باال. يداشبورد شاخهستون 

  .باز کنیدرا  -فلش  -باال يداشبورد شاخهستون A  سمت چپ ثابت پیچ  -2

  Nm 3-2: گشتاور بستن -فلش - پیچ

   کنید. تعویضرا  -1- سمت چپ A ستونبلندگوي   -3

  

  

  

  

  نصب

  کنید. نصب تعویض هايروش جهت معکوسدر 
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  رادیویی آنتن - 6

 )دریچه عقب مدلبراي ( رادیویی آنتن مروري بر 1-6

  
  رادیویی آنتن آنتن   -2                                                                                      اتصال -1

  مراجعه شود. 145ي صفحه به  برداشتن و نصب                                                  لزوم  در صورتکنید  و جایگزین بررسی

 2 آنتن اتصال -3

 در صورت لزومکنید  و جایگزین بررسی
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  )صندوقدار مدلبراي ( رادیویی آنتن مروري بر  2-6

  

 ايشیشه آنتن  -2 آنتن                                                         يکنندهتقویت -1

 در صورت لزوم پنجره همراه با و جایگزین کنید بررسی         .                  مراجعه شود 146ي صفحه به  برداشتن و نصب

  اتصال آنتن -3

   در صورت لزوم و جایگزین کنید بررسی
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  )دریچه عقب مدلبراي ( رادیویی آنتن برداشتن و نصب  3-6

  تعویض

 ).دریچه عقب مدلبراي ( سقف برداشتن و نصب داخلی؛ تجهیزات ،84:تعمیر گروه ،و نقاشی ي خودروبدنه کنید تعویض سقف را  -1

   .جدا کنیدرادیویی  آنتن را از  -2- و  -1-اتصال يدوشاخه  -2

  

  

  

  

  

  کنید. تعویضرا  -1- هاي رادیوییو آنتن را باز کنید -پیکان -آنتن رادیویی ثابت يمهره .3

   Nm 2-1:گشتاور -فلش - مهره

   يمیلیمتر 23 آچار بوکس :ابزار - فلش – مهره

  

  

  

  

  نصب

  :نکته زیر را توجه کنید و لطفاًکنید  نصب تعویض هايروش در جهت معکوس

   طرفه عبور از طریق سیم  -1- آنتن سیم، بررسی کنید که پس از نصب

  شود.می طراحی -1- آنتن سیم گذرد زمانی کهمی -فلش - ثابت يمهره در
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  )صندوقدار مدلبراي ( آنتن يکنندهتقویتبه  آنتن اتصال برداشتن و نصب  4-6

 ).صندوقدار مدلبراي ( سقف نصب برداشتن و داخلی؛ تجهیزات ،84 :تعمیر گروه ،و نقاشی ي خودروبدنه کنید تعویضرا  سقف -1

  

  .جدا کنیدرا  D فلش  و  Bفلش -، - Aفلش - هايرابط. 2

  .جدا کنیدرا  -C فلش  -آنتن ثابت يگیره .3

  کنید. تعویضرا  -1- آنتن يکنندهو تقویت را باز کنید – Eفلش -ثابت پیچ .4

  Q1840512 :مدل -E فلش  -پیچ

    Nm 12-6:گشتاور بستن -  -Eفلش  - پیچ
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  آنتن کابل تعویض  5-6

 کلی مرور

  .شودقطعات یدکی اصلی جایگزین می به عنوان شدهارائه کابل آداپتور و آنتن با کابل تنها آسیب دیده آنتن .قابل تعمیر نیست آنتن  -1

  تعمیر تعویض شود. هنگام تواندنمی تنها آنتن اتصال  -2

  مناسب هستند. سیگنال يو گیرنده فرستنده براي همه نوع اتصال و خطوط مختلف آداپتورهاي  -3

  .به کار گرفته شود تجهیزات نصب یا براي بازرسی حلیک راه به عنوان تواندنیز می نگهداري حلاین راه  -4

  :شودزیر تقسیم می سه بخش به است متصل آنتن به که رادیویی آنتن کابل

  .رادیو اتصال شده براياستفاده  -1-آداپتور آنتن  -1

  .-2- کابل آنتن  -2

  آنتن. اتصال  -3-آداپتور کابل -3

 نکته

   .کنید تعمیر را جایگزین در هنگام دیدهآسیب کابل تنها

  

  :کنید جدید را نصب آنتن کابل

  .جدا کنیداز دستگاه را  دیده آسیب آنتن کابل اتصال يدوشاخه  -1

  .آنتن را خارج کنید و کابل خودرو پیدا کنید بر رويرا  دیده آسیب آنتن کابل راه مسیر  -2

  کنید. جدید را نصب آنتن کابل -3

  دهید. هاي عملکرد را انجامتست  -4

 نکته

 باشد. میلیمتر 50 باید حداقل خم شعاع !بیش از حد خم شود قالب یا باید آنتن کابل

 

 چندکاره فرمان  - 7

  عمومی هايدستورالعمل  1-7

 کانال، تعویض صدامانند کنترل ( استفاده شده کنترل هايمعموالً کلید تابعی و برخی کلیدهاي بدان معنی است که چرخ فرمان چندمنظوره

چرخ  به طور مستقیم ازرا  الکترونیک راننده دهد تااجازه می این یکپارچه شده است. فرمان هر دو طرف چرخدر  )کنترل سرعت حرکت رادیو،

 شرایط رعایت رويتواند ، راننده میچرخ فرمان چندمنظوره با .میز فرمان مرکز اجرا کند در مختلف هايدکمه پیداکردن بدون نیاز به فرمان،

  تمرکز کند. ایمنی در نتیجه افزایش جاده،

به  مناسب براي موقعیت راننده صندلیبراي  جلو و عقب باال و پایین، هايدستی موقعیتبه صورت  تواندمی، راننده چرخ فرمان چندمنظوره با

  .سازدتر و قابل اعتمادتر میامن بنابراین رانندگی را کند،خستگی رانندگی غیرضروري را تنظیم می جلوگیري از رانندگی و راحتی منظور بهبود

با استفاده از  به طور خودکار تواندمی سرعت ،کند ها حفظدر بزرگراه رانندگی خاصی را هنگام سرعت که خواهدب اگر راننده :سرعت حرکت  -1

   .دهنده باشدبدون لمس پدال شتاب سرعت حرکت ممکن است به طوري که او تنظیم شود، فرمان در سمت راست کنترل سرعت حرکت يدکمه
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  است. باال یا خیلی پایین بیش از حد هنگامی که صداشود  تنظیم فرمان چپ در سمت  +/ - يدکمه تواند بامی  صدا صدا: کنترل  -2

خواهد کانال می وقتی که راننده فرمان انتخاب شود چپ در سمت روشن چپ و راست فلشي نمادها يدکمه تواند بامی کانال کانال: تعویض  -3

  .را تغییر دهد

 فرمان چرخ اجرایی واحد برداشتن و نصب  2-7

  تعویض

  .چرخ فرمان برداشتن و نصب فرمان،سیستم  ؛45: تعمیر گروه ،شاسی کنید تعویض چرخ فرمان چندمنظوره را  -1

   را بلند کنید. – فلش - در جهت چرخ فرمان از تري پوشش اتاق پایینصفحه -2

  

  

  

  

  را باز کنید -فلش - فرمان چرخ يچندمنظوره سوئیچ ثابت پوشش پیچ  -3

  کنید. تعویضي فرمان را چندمنظوره سوئیچ و پوشش 

   نیوتن متر 3-2 :گشتاور -فلش - پیچ

  

  

 

  

   را باز کنید -فلش -فرمان ي چرخچندمنظوره ثابت سوئیچ پیچ -4

  .کنید تعویضرا  -1- چندمنظوره سوئیچ و فرمان

  نیوتن متر 3-2 :گشتاور -فلش - پیچ

 نکته

   سیم یکپارچه شده است، مهار با فرمان ي چرخچندمنظوره همانطور که سوئیچ

   تعویض شود. جداگانهتواند نمی
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  نصب

   :نکته زیر را توجه کنید و لطفاًکنید  نصب تعویض هايروش در جهت معکوس

  در منظوره چند يدو دکمه بین ها سیم طرحِ

  -فلش – نشان داده شده است در شکل فرمانچرخ  

  

  

  

 تداخل ضد گیرياندازه   -8

هستند که  کنترلهاي واحد موتورها و، هاسنسورها، محرك تمام، که شامل ضد تداخل عملکردهايبا  خودروها در برق کنندگانمصرف يهمه

 را در )دیود و، کویل خازن (براي مثال قطعات الکتریکی، به طور مستقیم براي جلوگیري از تداخل شود. فرکانس باال موجب تداخل تواندمی

  .کنید تجهیزات الکتریکی نصب

  نصب شوند. براي جلوگیري از تداخل الکتریکی تجهیزات سوکت جاگذاري در توانندنیز می برخی قطعات

  اند.ممکن قرار گرفته تداخل به نزدیکی منبع ضد تداخل هايدستگاه، چرا که شوددیگر براي جلوگیري از تداخل استفاده نمی زمینی کابل
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  یابیسیستم جهت   -70

 کلی مرور  -1

 ترموقعیت دقیق که در آن اند،عادي آنهایی است که اعتمادتر ازقابل گیرد کهمی را به کار  GPSبراساس مستقل یابیجهت سیستمخودرو یک 

  آید. به دست )GPS یابیجهتماهواره ( مواجا موقعیت تواند از طریقمی

  .به راحتی رانندگی کند به سهولت و راننده دهد کهاجازه می، بنابراین داندفعلی خود را می جهت حرکت محل و راننده کند کهتضمین می این

استفاده  اینچی 5/6  16: 9صفحه نمایش بزرگ  به وضوح روي شدهنمایش داده رنگیتمام ي دیجیتالینقشه با جهانی، یابیسیستم موقعیت 

بهترین  انتخاب به جستجو و راننده را براي هدایت Cn-MAP  همچنین این قرار داده شود. تواند با دقتمی خودرو محلکه در آن  شده است

  .کندبه مقصد استفاده می مسیر رانندگی

، نقشه و کد پستی، آدرس، مرکز يطبقه مختلف، از جمله هايبا روش جستجوي سریع که سازدرا قادر می راننده و کامل روشن، ساده چینی منو

 دهد. انجام و غیره را

 تنظیمات پس از اینکه فراهم شود. یابیسیستم جهت توسط صداي واقعی شودباعث می است که خاص این بخشرضایت هايیکی از ویژگی

به راحتی  یکدهد ، که اجازه میرا به فعالیت وادارد صداي واضح با یک جهت خواهد کرد که هدایت راننده را یابیسیستم جهت اند،تکمیل شده

 جاده مهم نیست که چقدر استفاده شود. به طور همزمان تواندمی و عملکردهاي سرگرمی یابیجهت دوهر  برسد. مقصد جدیدبه  با خوشحالی و

  با شما خواهد بود. همیشه شادي، استطوالنی 

 تشکیل شده است: از اجزاي زیر عمدتاً خودرو یابیجهت سیستم کنترل

 رادیو دریافت سیگنال واحد  

 نمایش لمسیبا صفحه  اینچی 5/6 رنگی صفحه نمایش  

 ايماهواره با رابط یابیسیستم جهتGPS  

 درایو درگاه  CD-ROMیابی و صداسیستم جهت براي  

 دستگاه پخش رابطMP3 / MP4  

 منظوره چند فرمان  

  عیب یابی و بررسی  -2

   شنیده شود تواندنمییابی جهت صداي  1-2

 بازرسی ينتیجه بازرسی روش شماره سریال

 عملیاتی روش نادرست عادي اولیه بازرسی 0

 

 حجم بررسی کنید که آیا

براي یک  یابیجهت صداي

 تنظیم شده مناسب سطح

 است

 بروید 1به مرحله 

 یابیجهت صداي حجم

 مناسب براي یک سطح

 است تنظیم نشده

براي یک  تنظیم کنید

 مناسب سطح

1 
 سمت راننده دررا  بلندگو

 کنید بررسی
 عملیاتی روش نادرست عادي

 

 بررسی کنید که آیا

 سمت راننده بلندگوي

 است خاموش

 بروید 2به مرحله 
 راننده سمت بلندگوي

 شودمی خاموش
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 عملیاتی روش نادرست عادي بازرسی عملیات 2

 

 خطا بررسی کنید که آیا

 هنوز پس از بازرسی

 وجود دارد اصالحی

 هنوز وجود دارد خطا عیب یابی پایان
دیگر  عالئم را از علت

 بیابید.

  صفحه نمایش بدون GPS عالمت  2-2

 بازرسی ينتیجه بازرسی روش شماره سریال

 عملیاتی روش نادرست عادي اولیه بازرسی 0

 موانع بررسی کنید که آیا  

 در اطراف وجود دارد
 اطراف موانع بروید 1 به مرحله

 خودرو را به یک مکان

 برانید موانع بدون

1 GPS عملیاتی روش نادرست عادي کنید را بررسی 

 

 اشیاء بررسی کنید که آیا

وجود  GPS آنتن در باالي

 دارند

 کنید تعویض را اشیاء GPS آنتن باالي اشیاء بروید 2به مرحله 

2 
 بررسیرا  رادیویی دستگاه

 کنید
 عملیاتی روش نادرست عادي

 

 بررسی کنید که آیا

نصب  ي رادیوییگیرنده

 (براي مثال شده است

، رادار و ضد سرقت دستگاه

 و غیره)

 بروید  3 به مرحله
-نصب ي رادیوییگیرنده

 شده

تعویض  موقعیت آن را

 دهید تغییر یا کنید

 عملیاتی روش نادرست عادي بازرسی عملیات 3

 

 خطا بررسی کنید که آیا

 هنوز پس از بازرسی

 وجود دارد اصالحی

 هنوز وجود دارد خطا عیب یابی پایان
دیگر  عالئم از علت را

 بیابید.

  فنی پارامتر  -3

   گشتاور بستن

 نیوتن متر گشتاور نام

 1-2 تک دیسک ديسی یابیجهت ثابت پیچ

  GPS 2 -1 آنتن ثابت پیچ
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 دي دیسک تنهاسی یابیجهت -4

 تنها دي دیسکسی یابیجهت مروري بر  1-4

  
  دي دیسک تنهایابی سیجهت   -A                                                          2 ستون بلندگوي -1

  مراجعه شود. 153ي به صفحه  برداشتن و نصب                      مراجعه شود.  142ي صفحه به  برداشتن و نصب

  کامل باند بلندگوي  -4                               رادیویی                                    آنتن  -3

  مراجعه شود. 141ي به صفحه  برداشتن و نصب                        مراجعه شود. 145ي به صفحه  برداشتن و نصب

  GPS اجزاي آنتن - 6                                                             محورهم بلندگوي  -5

   مراجعه شود. 154ي صفحه به  برداشتن و نصب                       .  مراجعه شود 140ي به صفحه  برداشتن و نصب
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 تنها دیسک ديسی یابیجهت برداشتن و نصب   2-4

   تجهیزات موردنیاز نگهداري و ابزارهاي ویژه

 

 

 

  تعویض

 مراجعه شود. 288ي صفحه به کنید تعویض مرکز را  يدریچه  -1

  مراجعه شود.. 277ي به صفحه کنید را تعویض مطبوع يتهویه يکنندهکنترل -2

  .باز کنیدرا  – فلش - دیسک ديسی یابیجهت ثابت تک پیچ -3

  Nm 2-1 :گشتاور -فلش - پیچ

  نکته

  خارج کنید، با دقتتک را  دیسک ديسی یابیجهت

  .شود تعویضتواند می دیسک ديسی تک یابیجهت رابطتا زمانی که  

  

  

  ،جدا کنیدرا  -3- به- 1-دوشاخه از اتصاالت .4

  را خارج کنید،  -5- رادیویی رابط آنتن،  باز کنیدرا  -GPS    -4آنتن رادیویی رابط 

   کنید. تعویضدي دیسک تک را سی یابیو جهت

  

  

  

  

  

  نصب

  :نکته زیر را توجه کنید کنید و لطفاً نصب تعویض هايروش در جهت معکوس
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 را بررسی کنید. تک دیسک ديسی یابیجهت عملکرد

 

  GPS آنتن اجزاي برداشتن و نصب  -5

  تعویض

  مراجعه شود.. 153ي صفحه به کنید تعویض تک را  دیسک ديسی یابیجهت واحد  -1

 پوشش برداشتن و نصب ابزار ،ابزار داشبورد ؛82 : تعمیر گروه ،و نقاشی ي خودروبدنه کنید تعویض داشبورد را  باالیی پوشش تجهیزات -2

  باالیی داشبورد.

  .باز کنیدرا  – فلش -پیچ ثابت -3

  نیوتن متر 2-1 :گشتاور -فلش - پیچ

  .جدا کنیدرا  -2- ثابت يگیره  -4

  .کنید تعویضرا GPS  آنتن اجزاي  -5

  

  

  نصب

 کنید. نصب تعویض هايروش در جهت معکوس

 

  یابیجهت کننده ي نمایشکنترل   - 6

 این .دهدبلندگوي مستقل را افزایش می  6و  کالس مشابهي خودروهاي همه است که مجهز شده اینچی 5/6 صفحه نمایش لمسی با یک خودرو

   کند.را یکپارچه می GPS و اطالعات دوربین عقب و، پذیردي یکپارچه را میساخته شده طراحی
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 قفل درب الکترونیکیسیستم  71

  نماي کلی 1

  هاي زیر است:شده و داراي ویژگی ي درب طرف راننده تعبیهشود در دستگیرهدرب که کنترل مرکزي قفل درب نیز نامیده می الکترونیکیقفل 

  ها باز  ها قفل خواهند شد و وقتی دوباره این دکمه فشرده شود تمامی دربفشاري قفل مرکزي فشرده شود تمامی دربوقتی که مکانیسم

  خواهند بود.

 ي آنها توسط سرنشینان به خود بسته خواهند شد تا از بازشدن ناخواسته ها خودوقتی که سرعت خودرو به مقدار معینی برسد تمامی درب

 جلوگیري شود.

ي کلید تواند بواسطهکند: صاحب خودرو میسیم است که به صورت زیر کار میها داراي یک کنترل از راه دور بیدرب الکترونیکیقفل  همچنین

انداز درب را براي باز یا  کنترل از راه دور یک سیگنال ضعیف بفرستد که توسط کنترلگر بدنه دریافت شود و کد سیگنال را شناسایی کند و راه

ها را قفل ثانیه از ارسال سیگنال توسط کنترلگر بدنه، هیچ دري باز نشد دوباره تمامی درب 30اگر پس از  اندازد.کردن درب به کار میبسته 

 خواهد کرد.

  DTCیابیعیب  2

  DTCلیست کدهاي خطاي   1-2

 کد خطا تعریف خطا

 B1121 ي سمت راننده گیر کرده استپنجره

 B1122 ي جلو گیر کرده استپنجره

 B1123 ي عقب سمت چپ گیر کرده استپنجره

 B1124 ي عقب سمت راست گیر کرده استپنجره

2-2  B1121 ي سمت راننده گیر کرده استپنجره  

  تعریف کد خطا و علت خطا

 DTC DTCتوصیف  DTCاندازي شرایط راه علت احتمالی خطا

  سیم کشی یا  دسته سیمخطاي

 اتصاالت

  ي پنجره کنندهخطاي کلید تنظیم

 جلو سمت چپ

 کنندهاز کلید تنظیم  کننده متصل دسته سیم 

باز و یا اتصال BCM جلو سمت چپ به ي پنجره

 کوتاه شده است.

  ي جلو سمت چپ به زمین پنجره کنندهکلید تنظیم

 اتصال کوتاه شده است

ي سمت راننده گیر پنجره

 کرده است
B1121  

 

 :DTCروند تشخیص 

  مراحل زیر مطمئن شوید که ولتاژ باتري نرمال است.قبل از انجام 

 .استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید  

 یابدستگاه عیبBDS  یابی خودرو متصل کنید.را به رابط عیب  

 .استارت بزنید  

 یاب از دستگاه عیبDTC .را خوانده و رفع کنید 
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 نکته

  انجام دهید.ي نرم افزار آزمون را با آخرین نسخه

  ثانیه آنها را دوباره روشن کنید. 5 تا 3استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کرده و بعد از  

 یاب از دستگاه عیبDTC .را بخوانید 

  اگرDTC یافت شد بیانگر وجود خطا در خودرو است.لطفاً روش تشخیصی مناسب را انجام دهید.اگرDTC  یافت نشد خطاي پیش آمده

 جزئی بوده است.

 روند عیب یابی:

 نکته

  و عالئم خطا وجود دارد یا خیر. DTCخطا، هنوز  تعویضبررسی کنید که پس از 

هنجاري بررسی کرده و نیز  را براي یافتن ترك یا نا T20cي جلو سمت چپ را قطع کرده و اتصال پنجره کنندهاز کلید تنظیم T20cاتصال  -1

  ها را براي خوردگی یا زنگ زدگی بررسی کنید. پین

 اتصال و پین را تمیز کنید. -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -

  کنترلگر بدنه را قطع کرده و بررسی کنید  T26اتصال  -2

  کنندهکلید تنظیم T20cاز اتصال  2که سیم بین پین 

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T26از اتصال  12ي جلو سمت چپ و پین پنجره

  بروید 3به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -
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  کلیدT20c از اتصال   8بررسی کنید که سیم بین پین  -3

  ي زمینی رسانا باشد.ي جلو سمت چپ و بدنهپنجره کنندهتنظیم 

  بروید 4به گام  -آري -

  کنید.خط خطادار را تعمیر  -خیر -

  

  

  

  

  

  

یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که ي جلو سمت چپ را عوض کرده و دوباره عیبپنجره کنندهکلید تنظیم  -4

  هنوز خطا وجود دارد یا خیر.

  بروید 5به گام  -آري -

  ي جلو سمت چپکننده در پنجرهکلید تنظیم -خیر -

  یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که هنوز خطا وجود دارد یا خیر.را عوض کرده و دوباره عیب کنترلگر بدنه  -5

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید -آري -

  کنترلگر بدنه را عوض کنید. -خیر -

3-2  B1122 ي جلو سمت راست گیر کرده استپنجره  

 تعریف کد خطا و علت خطا

 DTC DTCتوصیف  DTCشرایط راه اندازي  احتمالی خطاعلت 

  سیم کشی  دسته سیمخطاي

  یا اتصاالت

  کنندهخطاي کلید تنظیم 

 ي جلو سمت راستپنجره

 متصل دسته سیم  

ي جلو سمت پنجره کنندهاز کلید تنظیم  کننده

 باز و یا اتصال کوتاه شده است. BCMراست به 

  راست به ي جلو سمت پنجره کنندهکلید تنظیم

 زمین اتصال کوتاه شده است

ي جلو سمت پنجره

 راست گیر کرده است
B1122 

 :DTCروند تشخیص 

  قبل از انجام مراحل زیر مطمئن شوید که ولتاژ باتري نرمال است.

 .استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید 

 یابدستگاه عیبBDS یابی خودرو متصل کنید.را به رابط عیب 

 .استارت بزنید 

 یاب از دستگاه عیبDTC .را خوانده و رفع کنید 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نکته

  افزار آزمون را انجام دهید. ي نرمبا آخرین نسخه

  ثانیه آنها را دوباره روشن کنید. 5 تا 3استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کرده و بعد از 

 یاب از دستگاه عیبDTC .را بخوانید 

  اگرDTC .اگر لطفاً روش تشخیصی مناسب را انجام دهید. یافت شد بیانگر وجود خطا در خودرو استDTC  یافت نشد خطاي پیش آمده

 جزئی بوده است.

 یابی:روند عیب

 نکته

  و عالئم خطا وجود دارد یا خیر. DTCخطا، هنوز  تعویضبررسی کنید که پس از 

هنجاري بررسی کرده و  را براي یافتن ترك یا نا T10gي جلو سمت راست را قطع کرده و اتصال پنجره کنندهاز کلید تنظیم  T10gاتصال  -1

  ها را براي خوردگی یا زنگ زدگی بررسی کنید. نیز پین

 اتصال و پین را تمیز کنید. -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -

  کنترلگر بدنه را قطع کرده و بررسی کنید  T22اتصال   -2

   کنندهکلید تنظیم T10gاز اتصال  2که سیم بین پین 

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T22از اتصال  8ي جلو سمت راست و پین پنجره

  بروید 3به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کنندهکلید تنظیم  T10gاز اتصال  3بررسی کنید که سیم بین پین  -3

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T22از اتصال  11ي جلو سمت راست و پین پنجره 

  بروید 4به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  

  کنندهکلید تنظیم T10gاز اتصال   4بررسی کنید که سیم بین پین  -4

  ي زمینی رسانا باشد.ي جلو سمت راست و بدنهپنجره 

  بروید 5به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  

یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که ي جلو سمت راست را عوض کرده و دوباره عیبپنجره کنندهکلید تنظیم  -5

  هنوز خطا وجود دارد یا خیر.

  بروید 6به گام  -آري -

  راستي جلو سمت کلید تنظیم کننده در پنجره -خیر -

  یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که هنوز خطا وجود دارد یا خیر.را عوض کرده و دوباره عیب کنترلگر بدنه - 6

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید -آري -

  کنترلگر بدنه را عوض کنید. -خیر -

4-2  B1123 ي عقب سمت چپ گیر کرده استپنجره  

 خطا و علت خطاتعریف کد 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 DTC DTCتوصیف  DTCشرایط راه اندازي  علت احتمالی خطا

  سیم کشی یا  دسته سیمخطاي

  اتصاالت

  ي پنجره کنندهخطاي کلید تنظیم

 عقب سمت چپ

 پنجره کنندهاز کلید تنظیم  متصلکننده دسته سیم-

باز و یا اتصال کوتاه  BCMي عقب سمت چپ به 

  شده است.

  ي عقب سمت چپ به پنجره کنندهکلید تنظیم

 زمین اتصال کوتاه شده است

ي عقب سمت پنجره

 چپ گیر کرده است
B1123 

  :DTCروند تشخیص 

  قبل از انجام مراحل زیر مطمئن شوید که ولتاژ باتري نرمال است.

 .استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید 

 یابدستگاه عیبBDS خودرو متصل کنید.یابی را به رابط عیب 

 .استارت بزنید 

 یاب از دستگاه عیبDTC .را خوانده و رفع کنید 

 نکته

  افزار آزمون را انجام دهید.ي نرمبا آخرین نسخه

  ثانیه آنها را دوباره روشن کنید. 5تا3استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کرده و بعد از 

 یاب از دستگاه عیبDTC .را بخوانید 

  اگرDTC یافت شد بیانگر وجود خطا در خودرو است.لطفاً روش تشخیصی مناسب را انجام دهید.اگرDTC  یافت نشد خطاي پیش آمده

 جزئی بوده است.

 یابی:روند عیب

 نکته

  و عالئم خطا وجود دارد یا خیر. DTCخطا، هنوز  تعویضبررسی کنید که پس از 

را براي یافتن ترك یا ناهنجاري بررسی کرده و  T10fي عقب سمت چپ را قطع کرده و اتصال پنجره کنندهاز کلید تنظیم  T10fاتصال  -1

  ها را براي خوردگی یا زنگ زدگی بررسی کنید.نیز پین

 اتصال و پین را تمیز کنید. -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کنترلگر بدنه را قطع کرده و بررسی کنید T22اتصال  -2

 کنندهکلید تنظیم T10gاز اتصال  2که سیم بین پین 

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T22از اتصال  22ي عقب سمت چپ و پین پنجره 

  بروید 3به گام -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  کنندهکلید تنظیم  T10fاز اتصال  3بررسی کنید که سیم بین پین  -3

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T22از اتصال  10ي عقب سمت چپ و پین پنجره

  بروید 4به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کلیدT10fاز اتصال   4بررسی کنید که سیم بین پین  -4

  ي زمینی رسانا باشد.ي عقب سمت چپ و بدنهپنجره کنندهتنظیم  

  بروید 5 به گام-آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که ي عقب سمت چپ را عوض کرده و دوباره عیبپنجره کنندهکلید تنظیم  -5

  هنوز خطا وجود دارد یا خیر.

  بروید 6به گام  -آري -

  سمت چپي عقب کلید تنظیم کننده در پنجره -خیر -

  یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که هنوز خطا وجود دارد یا خیر.را عوض کرده و دوباره عیب کنترلگر بدنه - 6

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید -آري -

  کنترلگر بدنه را عوض کنید -خیر -

5-2  B1124 ي عقب سمت راست گیر کرده استپنجره  

 کد خطا و علت خطاتعریف 

 DTC DTCتوصیف  DTCشرایط راه اندازي  علت احتمالی خطا

  سیم کشی یا  دسته سیمخطاي

  اتصاالت

  ي پنجره کنندهخطاي کلید تنظیم

 عقب سمت راست

 متصل دسته سیم  

ي عقب پنجره کنندهاز کلید تنظیم  کننده

باز یا اتصال کوتاه شده  BCMسمت راست به 

 است.

  ي عقب سمت راست به پنجره کنندهکلید تنظیم

 زمین اتصال کوتاه شده است

ي عقب سمت پنجره

 راست گیر کرده است

B1124 

  :DTCروند تشخیص 

  قبل از انجام مراحل زیر مطمئن شوید که ولتاژ باتري نرمال است.

 .استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید 

 یابدستگاه عیبBDS  یابی خودرو متصل کنید.را به رابط عیب 

 .استارت بزنید 

 یاب از دستگاه عیبDTC .را خوانده و رفع کنید 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نکته

  افزار آزمون را انجام دهید.ي نرمبا آخرین نسخه

  ثانیه آنها را دوباره روشن کنید. 5 تا 3استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کرده و بعد از 

 یاب از دستگاه عیبDTC .را بخوانید 

  اگرDTC .اگر لطفاً روش تشخیصی مناسب را انجام دهید. یافت شد بیانگر وجود خطا در خودرو استDTC  یافت نشد خطاي پیش آمده

 جزئی بوده است.

 روند عیب یابی:

 نکته

  و عالئم خطا وجود دارد یا خیر. DTCخطا، هنوز  تعویضبررسی کنید که پس از 

را براي یافتن ترك یا ناهنجاري بررسی کرده و  T10eي عقب سمت راست را قطع کرده و اتصال پنجره کنندهاز کلید تنظیم  T10eاتصال  -1

  زدگی بررسی کنید.ها را براي خوردگی یا زنگنیز پین

 اتصال و پین را تمیز کنید. -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -

  بررسی کنید کنترلگر بدنه را قطع کرده و T22اتصال  -2

  ي عقب سمتپنجره کنندهکلید تنظیم  T10eاز اتصال  2که سیم بین پین 

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T22از اتصال  22راست و پین  

  بروید 3به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کلید T10eاز اتصال  3بررسی کنید که سیم بین پین  -3

  ي عقب سمتپنجره کنندهتنظیم 

  کنترلگر بدنه رسانا باشد. T22از اتصال  9راست و پین 

  بروید 4به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  کلید  T10eاز اتصال   4بررسی کنید که سیم بین پین  -4

  ي زمینی رسانا باشد.ي عقب سمت راست و بدنهپنجره کنندهتنظیم 

  بروید 5گام به  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  

یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که ي عقب سمت راست را عوض کرده و دوباره عیبپنجره کنندهکلید تنظیم  -5

  هنوز خطا وجود دارد یا خیر.

  بروید 6به گام  -آري -

  عقب سمت راست يدر پنجره کنندهکلید تنظیم  -خیر -

  یابی را انجام دهید، حال کد خطا را بخوانید تا مشخص شود که هنوز خطا وجود دارد یا خیر.را عوض کرده و دوباره عیب کنترلگر بدنه - 6

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید -آري -

  کنترلگر بدنه را عوض کنید -خیر -

  هاي فنیپارامتر 3

  گشتاور بسته
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نام متر) نیوتنگشتاور (

 ي اجزاي قفل درپیچ ثابت و مهره 8- 5/13

 ي خارجی دربي اجزاي دستگیرهپیچ ثابت و مهره 5/2-5/5

 ي قفلي دستگیرهپیچ ثابت و مهره 20-25

 ي اجزاي قفل درب عقبپیچ ثابت و مهره 12-6

  درب الکترونیکینماي کلی محل نصب قطعات قفل  4

  
  ي درب جلو سمت راستقفل بدنه  -2                                                                اتصال دوشاخه -1

   ؛درب86بدنه و نقاشی خودرو؛گروه تعمیرات: برداشتن و نصب                                           سمت راست A محل نصب: ستون   

  ي درب جلو سمت راستجلو ؛برداشتن و نصب قفل بدنه                                       پوشش پالستیکی گرد و غبار را از روي 

                                   ي  اتصالی را خالص کنید                 ستون خودرو بردارید و دوشاحه 

  ي درب عقب قفل بدنه -4                                           ي درب عقب سمت راستقفل بدنه -3

   ؛88بدنه و نقاشی خودرو؛گروه تعمیرات: برداشتن و نصب                ؛87بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:  برداشتن و نصب 

  ي درب عقبپشتی؛برداشتن و نصب قفل بدنهدرب             ي درب عقب سمت راستدرب عقب؛ برداشتن و نصب قفل بدنه

  ي درب جلو سمت چپ قفل بدنه  - 6                                           ي درب عقب سمت چپقفل بدنه -1

   ؛86تعمیرات:بدنه و نقاشی خودرو؛گروه  برداشتن و نصب                ؛87بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:  برداشتن و نصب 

  ي درب جلو سمت چپدرب پشتی؛برداشتن و نصب قفل بدنه              ي درب عقب سمت چپدرب عقب؛ برداشتن و نصب قفل بدنه 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اتصال دوشاخه  -8                                                               کلید قفل الکتریکی درب -7

                                  سمت چپ     A-محل نصب: ستون            ؛دریچه؛91نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:  بدنه و برداشتن و نصب

  پوشش پالستیکی گرد و غبار را از روي ستون خودرو بردارید                                              برداشتن و نصب کلید قفل الکتریکی درب

  ي اتصال را خالص کنیدو دوشاخه                                                                                                 

  

  درب الکترونیکیبرداشتن و نصب کلید قفل   5

 نکته

توان به تنهایی آن را عوض کرد.در صورت به صورت یکپارچه است لذا نمی الکترونیکیي درها با کلید دریچه الکترونیکیاز آنجاییکه کلید قفل 

  نیاز به تعویض تمامی آن قسمت را عوض کنید.

  الکترونیکیي ؛دریچه؛برداشتن و نصب کلید دریچه91بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیر: الکترونیکیي برداشتن و نصب کلید دریچه

  درها الکترونیکیبرداشتن و نصب موتور قفل   6

  در جلو الکترونیکیبرداشتن و نصب موتور قفل   1-6

 نکته

  توان به تنهایی آن را عوض کرد.ي درب جلو به صورت یکپارچه است لذا نمیدر جلو با قفل بدنه الکترونیکیاز آنجاییکه موتور قفل 

  ي در جلو؛ درب جلو؛برداشتن و نصب قفل بدنه86تعمیر:بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه   ي در جلوبرداشتن و نصب قفل بدنه

  در عقب الکترونیکیبرداشتن و نصب موتور قفل   6- 2 

 نکته

  توان به تنهایی آن را عوض کرد.ي در  به صورت یکپارچه است لذا نمیدر عقب با قفل بدنه الکترونیکیاز آنجاییکه موتور قفل 

  ي در عقب؛درب عقب؛برداشتن و نصب قفل بدنه87دنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیر:ب  ي در عقببرداشتن و نصب قفل بدنه

  در پشتی الکترونیکیبرداشتن و نصب موتور قفل   3-6 

 نکته

  توان به تنهایی آن را عوض کرد.ي در  به صورت یکپارچه است لذا نمیدر پشتی با قفل بدنه الکترونیکیاز آنجاییکه موتور قفل 

  ي در پشتی؛ درب پشتی؛برداشتن و نصب قفل بدنه88بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیر:  ي در پشتینصب قفل بدنهبرداشتن و 
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  کلید کنترل از راه دور  7

  نماي کلی  1-7

ي یک موج ضعیف بوسیله) بدین معنی است که الزم نیست کلید را در سوراخ قفل قرار دهید، بلکه با ارسال RKEارسال از راه دور بدون کلید(

ي مدار کنترلی تشخیص داده تواند بوسیلهصاحب خودرو از طریق کلید کنترل از راه دور، کنترلگر بدنه سیگنال موجی را دریافت کرده که می

توان از دهد بنابراین می ي موتوردرون سیستم قفل در را فعال خواهد کرد تا عمل بستن یا باز کردن درها را انجامشود.پس از تأیید،کنترلگر بدنه

  ي دور درها را باز و بسته کرد.فاصله

  نماي کلی کلید کنترل از راه دور  2-7

  پوشش باالیی کلید کنترل از راه دور  -1

  PCBي صفحه -2

  ايباتري دکمه -3

  پوشش پایینی کلید کنترل از راه دور -4

  

  

  

  

  تعویض باتري کنترل از راه دور  3-7

   تعویض

 و پوشش -1- ي بین پوشش باالیی ابزار را در فاصلهیک  -1

  پایینی کلید کنترل از راه دور فرو کنید. 

 و پوشش -1-ابزار را بچرخانید و پوشش باالیی  -2

 پایینی کلید کنترل از راه دور را از هم جدا کنید. 

 را باال بکشید و باتري کلید کنترل از راه دور را درآورید. PCBبورد  -3

 

  نصب

  زیر توجه کنید: نکتهشود.لطفاً به انجام می تعویضنصب در جهت عکس فرآیند عملیات 

 نکته

  مطمئن شوید که قبل از نصب

  کند.باتري هرکدام از کلیدها را یک بار فشرده باشید.در اینصورت کنترلگر به صورت مجدد تنظیم شده و باتري جدید را شناسایی می
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  یحفاظت ستمیس 72

  یکلي نما 1

 براساس اغلبی حفاظت لیوسا نیا.بخشند بهبود خودرو نانیسرنشي برا را رفعالیغ حفاظت توانندیمی حفاظت لیوسا دیشد تصادف کی یط در

  ی).منیا کمربند(موجودندی حفاظت ستمیسي استانداردها

  .است متصل خودرو ابیبیع ستمیس و بدنهی کنترل ماژول به CAN باس قیطر از هوا سهیک کنترلگر

 کنترلی حفاظت ستمیس عملکرد نگونهیا و کندیم مشخص را هاکناره و رو روبه از تصادفات شدت زانیمی خارج برخوردي حسگرها يلهیبوس

  .شودیم

 تواندیم کنترلگر نیا. کندیم نظاره را خودرو طیشرا تصادفي حسگرها يلهیبوس است، شده هیتعبي مرکز کانال جلو در که هوا سهیکنترلگرک

 است جاده ناهموار سطح ازی ناش جادشدهیا ياثرضربه که کند نییتعي ورودي هاداده براساس ای استیی جز ای دیشد تصادف که دهد صیتشخ

  .بود مطمئن هوا يسهیک مؤثر عملکرد از نگونهیبد و

 هوا سهیک ماژولي اندازراهي برا رایی هاگنالیس هوا سهیک کند،کنترلگر تجاوز شدهنییتع مقدار از روبرو از تصادف يواردشده يضربه شدت اگر

  .فرستاد خواهد جلوی منیا کمربند يکشنده-شیپ و

 يواردشده يضربه شدت اگر.ازندین موردي کنار تصادفاتی باندهیدي برا نیطرف يضربه حسگر باشند،دو شده نصب هاکنارهي هوا سهیک اگر

 خواهدي کنار متناظري هوا سهیک ماژولي اندازراهي برا رایی هاگنالیس هوا سهیک کند،کنترلگر تجاوز شدهنییتع مقدار از هاازکناره تصادف

  .فرستاد

 يواردشده يضربه شدت اگر.ازندین موردي کنار تصادفاتی باندهیدي برا نیطرف يضربه حسگر باشند،دو شده نصب هاکنارهي هوا يجداره اگر

 خواهدي کنار متناظري هوا يجداره ماژولي اندازراهي برا رایی هاگنالیس هوا سهیک کند،کنترلگر تجاوز شدهنییتع مقدار از هاازکناره تصادف

  .فرستاد

 و ریم و مرگ آمار تصادفات مختلف انواع در تواندیم شود گرفته کار به درستی منیا کمربند اگر.استی منیا يلهیوس نیترمهمی منیا کمربند

  .دهد کاهش را دیشد جراحات

 بهی منیا کمربند که کندیم عملی زمان کشنده-شیپ.است بار کنندهمحدود و کمربند يکشنده-شیپ کی شامل جلوی انقباضی منیا کمربند

 کهی وقت.دیایب کش تواندینم و کندیم ریگ کمربند زمان نیا در.شود دهیکش حد از شیب بیش ای عیسر سرعت کاهشی ط دری ناگهان طور

  .کندیم فراهم را کمربند يآزادانه کشش ست،محدودکنندهین محدودکننده يشدهنییتع شیپ از يمحدوده دری خارجي روین

 کننده میتنظ کی قیطر از نوار کننده،منقبضي سو از بسط با. دارد قراری نییپا پنل میتر B-ستون کف يحفره در جلوی انقباضی منیا کمربند

 کنندهمیتنظ.است شده محکم است B-ستونی نییپا يبدنهي رو که نصب ينقطه به دارد، قرار B-ستونیی باال يهیناحي رو که ارتفاعی دست

 باال حرکت با.است شده وصل ارتفاع کنندهمیتنظ به D-يحلقه کی قیطر از کمربند.است گرفته قرار B-ستوني رو مهره و چیپ يلهیبوس ارتفاع

ی صندلی داخل قاب قالبي رو کمربند سگکي اجزا.ردیگیم قرار خود تیوضع نیبهتر در مختلف طیشرا تحت کننده،کمربندمیتنظ نییپا و

  .استشده نصب

ی نییپا پنل به کمربند نوار گریدي انتها. است شده محکمی نییپا پنل میتر C-ستون کف به مهره و چیپ يلهیبوس عقبی انقباضی منیا کمربند

 به راست سمتی منیا کمربند سگکي اجزا.است وصل عقبی صندلی انیم چهارچوپ به چپ سمت کمربند سگکي اجزا.است وصلی صندل

 .سازندیم را مجموعه کی یانیم کمربند سگکي اجزا همراه

 پنل به کمربند نوار گریدي انتها و استشده وصل عقبی صندل گاههیتک چهارچوب به مهره و چیپ بای پشتی انیمی منیا کمربند کنندهمنقبض

  .استشده محکمی صندلی نییپا

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  خطر

 هر از پس دیبا که است شده لیتشک) وجود صورت دری(جانب لوازم و ارتفاع کنندهمیتنظ کمربند، قالب کننده،منقبض ازی منیا کمربند 

 .شوند تست تصادف

 دیکن مطالعه را مربوطه مطالب کار انجام از رد،قبلیگ انجام مجربي هانیسیتکن توسط دیبا هاکمربند و هواي هاسهیک نصب و تعویض. 

 شود،در حاصل نانیاطم آن دریی خطا هر وجود عدم وی عیطب عملکرد از تا شود آزموده مجرب نیسیتکن يلهیبوس دیبا دیجدی منیا کمربند 

 .شود شخص دنید صدمه رخداد موجب است ممکن نصورتیا ریغ

  :حفاظت دستگاهي اجزا

 هوا سهیک کنترلگر 

 رانندهي هوا سهیک 

 مسافر طرفي هوا سهیک 

 يکناري هوا سهیک 

 يکناري هوا جداره 

 جلوی منیا کمربند يکشنده شیپ 

 یانیم ی/عقبی منیا کمربندي اجزا 

 کنار از برخورد حسگر 

 عقب و جلوی منیا کمربند قالب 

 يفنر ساعت 

 هوا سهیکي خطا هشدار چراغ 

 یمنیا کمربندي ادآوری هشدار چراغ 

  یفني پارامترها 2

  بسته گشتاور

  نام  )متر نیوتن(گشتاور

  هوا سهیک کنترلگر ثابت يمهره  9-7

  کمربندي راهنما قالب ثابت يمهره و چیپ  50-40

  کمربندي راهنما يحلقه ثابت يمهره و چیپ  5- 6

  کمربند کنندهمنقبض ثابت يمهره و چیپ  50-40

  کمربند قالب ثابت يمهره و چیپ  50-40

  کمربند ارتفاع کنندهمیتنظ ثابت يمهره و چیپ  50-40

  کمربندیی انتها چفت ثابت يمهره و چیپ  50-40

  يفنر ساعت ثابت يمهره و چیپ  5/4-5/2

  يکناري هوا جداره ثابت يمهره و چیپ  12-10

  يکناري هوا سهیک ثابت يمهره و چیپ  12-10

  کنار از برخورد حسگر ثابت يمهره و چیپ  12-9

  عقب ينقطه سهي مرکز کمربند يروزنه پوشش ثابت چیپ  4
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  DTCی ابیبیع  3

 DTCي خطاها کد ستیل 3,1

  خطا کد  خطا فیتوص

 B0048  تصادف اثر در شدن باز ای نیزم به شدن کوتاه اتصال

  B0049  تصادف اثر در هیتغذ منبع به شدن کوتاه اتصال

  B0022  است کم اریبسی اصلي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  B0024  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم بهی اصلي هوا سهیک

  B0025  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع بهی اصلي هوا سهیک

  B0026  )است ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(شده مداربازی اصلي هوا سهیک

  B0016  است کم اریبسی کمکي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  B0017  )است ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(شده مداربازی کمکي هوا سهیک

  B0018  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم بهی کمکي هوا سهیک

  B0019  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع بهی کمکي هوا سهیک

  B0064  است کم اریبس راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزای کیالکتر مقاومت

  B0065  )ادیز اریبس مقاوت(است شده مدارباز راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا

  B0066  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

  B0067  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

  B0057  است کم اریبس مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزای کیالکتر مقاومت

  B0058  )ادیز اریبس مقاوت(است شده مدارباز مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا

  B0059  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

  B0060  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

  B0040  است کم اریبس راننده سمتي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  B0041  )ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده مدارباز راننده سمتي هوا سهیک

  B0045  است داده رخ متقاطع ااتصالی شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمتي هوا سهیک

  B0046  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به راننده سمتي هوا سهیک

  B0028  است کم اریبس مسافر سمتي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  B0029  )ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده مدارباز مسافر سمتي هوا سهیک

  B0030  است داده رخ متقاطع ااتصالی شده کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمتي هوا سهیک

  B0032  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به مسافر سمتي هوا سهیک

  B1022  ) ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا جداره

  B1023  )بزرگ اریبسی کیالکتر مقاومت کی با(است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا جداره

  B1024  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمتي هوا جداره

  B1025  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به راننده سمتي هوا جداره

  B1027  )ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا جداره

  B1028  است کم اریبس مسافر سمتي هوا جدارهی کیالکتر مقاومت

  B1029  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمتي هوا جداره
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  B102A  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به مسافر سمتي هوا جداره

  B0077  است شده متقاطع اتصال ای نقص دچار راننده سمتی جانب شتاب حسگر

  B0079  است داده رخ خطا نصبش در ای است نادرست راننده سمتی جانب شتاب حسگر

  B0080  است نانیاطم تیقابلي خطا ای استی خراب دچار راننده سمتی جانب شتاب حسگر

  B0078  است شده متقاطع اتصال ای نقص دچار مسافر سمتی جانب شتاب حسگر

  B0081  است داده رخ خطا نصبش در ای است نادرست اتصالي دارا مسافر سمتی جانب شتاب حسگر

  B0082  است نانیاطم تیقابلي خطا ای استی خراب دچار راننده سمتی جانب شتاب حسگر

  B1327  است کم اریبس ولتاژ منبع

  B1328  است ادیز اریبس ولتاژ منبع

  B0671  است شده مدارباز ای شده کوتاه اتصال نیزم به خطا اعالمي هاچراغ ستمیس

  B0673  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به خطا اعالمي هاچراغ ستمیس

3-2  B0048تصادف اثر در شدن باز ای نیزم به شدن کوتاه اتصال 

B0049 تصادف اثر در هیتغذ منبع به شدن کوتاه اتصال 

  DTC DTC فیتوص DTCياندازراه طیشرا  خطای احتمال علت

 اتصاالت ای یکش میس در خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا 

 تصادف حسگري خطا  

 اتصال يباتر به تصادف اثر در اتصال میس

  شده کوتاه

 هیتغذ منبع به شدن کوتاه اتصال

  تصادف اثر در
B0049  

 اتصاالت ای یکش میس در خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا 

 تصادف حسگري خطا  

 اتصال يباتر به تصادف اثر در اتصال میس

  شده کوتاه

 باز ای نیزم به شدن کوتاه اتصال

  تصادف اثر در شدن
B0048  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر .دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً .است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC داده صیتشخ     

 .است بوده زیناچی صیتشخي نشد،خطا

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 اتصال و تصادف حسگرT2ap اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگرT32a اتصال و تصادف حسگرT2ap اتصال ،يباتری منف قطب -1

T32a دیکنی بررسی زدگ زنگ وی خوردگي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر. 

  .دیکن زیتم را ها-نیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 2 گام به -ریخ -

  

  حسگرT2ap اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 18 نیپ و تصادف 

  

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -

  

  

  

  

  حسگرT2ap اتصال از 2 نیپ نیب -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 19 نیپ و تصادف 

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -

  

  

  

  

  

  حسگر اتصال از T2ap/2 و T2ap/1ي هانیپ نیب میس که دیکنی بررس -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به تصادف

   .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  چپ سمت تصادف حسگر اتصاالت که دیکنی بررس -5

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا بهT2ap/2 و T2ap/1ي هانیپ 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

ي برا را هانیپ وي ناهنجار افتني یبرا را راست سمت تصادف حسگرT2aq اتصال.دیکن قطع را راست سمت تصادف حسگرT2aq اتصال  - 6

  .دیکنی بررسی زدگ زنگ ای یخوردگ

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 27 نیپ و راست سمت تصادف حسگرT2aq اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تصادف حسگرT2aq اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس  -8

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 28 نیپ و راست سمت 

  .دیبرو 9 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  راست سمت تصادف حسگر اتصاالت که دیکنی بررس -9

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به T2ap/2 و T2ap/1ي هانیپ

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 10 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  چپ سمت تصادف حسگر اتصاالت که دیکنی بررس -10

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به T2ap/2 و T2ap/1ي هانیپ 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 11 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره د،یکن عوض را چپ ای راست تصادف حسگر -11

  .دیبرو 12 گام به -يآر -

  .دیکن عوض را دهید بیآس حسگر -ریخ -

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر -12

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از-يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر-ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

3-3  B0026  است ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(شده مدارباز رانندهي هوا سهیک(  

B0022           است کم اریبسی اصلي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت 

B0024           است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم بهی اصلي هوا سهیک 

B0025           است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع بهی اصلي هوا سهیک 

 DTC DTC  فیتوص DTCي انداز راه طیشرا  خطای احتمال علت

 هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده مدارباز رانندهي هوا

 مقاومت(شده مدارباز رانندهي هوا سهیک

  )است ادیز اریبسی کیالکتر
B0026 

 هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده کوتاه اتصال رانندهي هوا

ی اصلي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  است کم اریبس
B0022  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال رانندهي هوا

 کوتاه اتصال نیزم بهی اصلي هوا سهیک

  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده
B0024  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال رانندهي هوا

 اتصال هیتغذ منبع بهی اصلي هوا سهیک

  شده کوتاه
B0025  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC داده صیتشخ 

 .است بوده زیناچی صیتشخي نشد،خطا

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

 طرفي هوا سهیکT2ag  اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و راننده طرفي هوا سهیکT2ag  اتصال ،يباتری منف قطب

ی بررسی زدگ زنگ وی خوردگي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و راننده

 .دیکن

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 2 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يهوا سهیکT2ag  اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 3 نیپ و راننده طرف 

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  ا.دیبرو 7 گام به-ریخ -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط استی عیطب قفل فنر گرا

  

  

  

  

  

  يهوا سهیکT2ag اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 4 نیپ رانندهو طرف 

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط استی عیطب قفل فنر اگر
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سهیکT2ag/ 2 و T2ag/1ي هانیپ نیب میس که دیکنی بررس -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به راننده طرفي هوا 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط استی عیطب قفل فنر اگر.دیبرو 7 گام به -يآر -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  

  سهیک T2ag/ 2 و T2ag/1اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس -5

  .باشد شده کوتاه اتصال  راننده طرفي هوا 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط استی عیطب قفل فنر اگر .دیبرو 7 گام به -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سهیک T2ag/ 2 و T2ag/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس - 6

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به  راننده طرفي هوا 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط استی عیطب قفل فنر اگر .دیبرو 7 گام به -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  .کند کاری خوب بهي فنر ساعت که دیکنی بررس -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابی بیع دوباره دیکن عوض رای اصلي هوا سهیک -8

  .دیبرو 9 گام به -يآر -

  دیکن عوض رای اصلي هوا سهیک -ریخ -

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر -9

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از-يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر-ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

4-3 B0017 است ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(شده مداربازی کمکي هوا سهیک(  

        B0016 است کم اریبسی کمکي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت  

B0018        است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم بهی کمکي هوا سهیک  

B0019        شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع بهی کمکي هوا سهیک 

 DTC DTC فیتوص DTCياندازراه طیشرا  خطای احتمال علت

 هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده مدارباز مسافرجلوي هوا

 مقاومت(شده مداربازی کمکي هوا سهیک

  )است ادیز اریبسی کیالکتر
B0017 

 هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده کوتاه اتصال مسافرجلوي هوا

ی کمکي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  است کم اریبس
B0016  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال مسافرجلوي هوا

 کوتاه اتصال نیزم بهی کمکي هوا سهیک

  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده شده
B0018  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  
 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال مسافرجلوي هوا

 اتصال هیتغذ منبع بهی کمکي هوا سهیک

  است شده کوتاه
B0019  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC داده صیتشخ 

 .است بوده زیناچی صیتشخي نشد،خطا

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

ي هوا سهیکT2ah اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و جلو مسافري  هوا سهیکT2ah ،اتصاليباتری منف قطب -1

ی زدگ زنگ وی خوردگي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و مسافرجلو

 .دیکنی بررس

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 2 گام به - ریخ - 

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يهوا سهیکT2ah  اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس - .2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 5 نیپ جلوو مسافر 

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط استی عیطب قفل فنر اگر.دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  ي هوا سهیکT2ah اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 6 نیپ جلوو مسافر

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يهوا سهیک T2ah/2 و T2ah/1ي هانیپ نیب میس که دیکنی بررس  -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم جلوبه مسافر 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  

  يهوا سهیک T2ah/ 2 و T2ah/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس -5

  .باشد شده کوتاه اتصال  جلو مسافر 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي هوا سهیک T2ah/2 و T2ah/1اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس - 6

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به مسافرجلو

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره دیکن عوض را جلو مسافري هوا سهیک -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  دیکن عوض را جلو مسافري هوا سهیک -ریخ -

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر -8

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از-يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر-ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

5-3 B0065 ادیز اریبس مقاوت(است شده مدارباز راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا(  

 B0064        است کم اریبس راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزای کیالکتر مقاومت  

B0066         است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در  

B0067         شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به راننده سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در 

 DTC DTC فیتوص DTCي اندازراه طیشرا  خطای احتمال علت

 ی منیا کمربند يکشنده شیپي خطا

 راننده

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

 رانندهی منیا کمربند يکشنده شیپ

  است شده مدارباز

 سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا

  )ادیز اریبس مقاوت(است شده مدارباز راننده
B0065 

 ی منیا کمربند يکشنده شیپي خطا

 راننده

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

 رانندهی منیا کمربند يکشنده شیپ

  است شده کوتاه اتصال

 يکشنده شیپي اجزای کیالکتر مقاومت

  است کم اریبس راننده سمت جلو کمربند
B0064  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

 رانندهی منیا کمربند يکشنده شیپ

  .است شده کوتاه اتصال

 سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

 اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به راننده

  است داده رخ متقاطع

B0066  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

 رانندهی منیا کمربند يکشنده شیپ

  .است شده کوتاه اتصال

 سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

  است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به راننده
B0067  

  DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC داده صیتشخ 

 .است بوده زیناچی صیتشخي نشد،خطا

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

 شیپ T2bh اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال رانندهوی منیا کمربند يکشنده شیپT2bh  ،اتصاليباتری منف قطب -1

ي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال رانندهوی منیا کمربند يکشنده

 .دیکنی بررسی زدگ زنگ وی خوردگ

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 2 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يکشنده شیپ T2bh اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 7 نیپ و رانندهی منیا کمربند 

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط-ریخ -

  

  

  

  

  

  

  يکشنده شیپT2bh اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 8 نیپ و رانندهی منیا کمربند 

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يکشنده شیپ T2bh/2 و T2bh/1ي هانیپ نیب میس که دیکنی بررس -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به رانندهی منیا کمربند 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  يکشنده شیپ  T2bh/2 و T2bh/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس -5

  .باشد شده کوتاه اتصال رانندهی منیا کمربند 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

   يکشنده شیپ T2bh/2 و T2bh/1اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس - 6

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به رانندهی منیا کمربند

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره دیکن عوض را رانندهی منیا کمربند يکشنده شیپ -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  دیکن عوض را رانندهی منیا کمربند يکشنده شیپ -ریخ -

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر -8

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از -يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

6 -3 B0058  ادیز اریبس مقاوت(است شده مدارباز مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا( 

        B0057  است کم اریبس مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزای کیالکتر مقاومت 

B0059         است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در 

B0060          شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به مسافر سمت جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در  

 DTC DTC فیتوص DTC يانداز راه طیشرا  خطای احتمال علت

 مسافری منیا کمربند يکشنده شیپي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

 مسافری منیا کمربند يکشنده شیپ

  است شده مدارباز

 جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا

 مقاوت(است شده مدارباز مسافر سمت

  )ادیز اریبس

B0058 

 مسافری منیا کمربند يکشنده شیپي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

 مسافری منیا کمربند يکشنده شیپ

  است شده کوتاه اتصال

 شیپي اجزای کیالکتر مقاومت

 مسافر سمت جلو کمربند يکشنده

  است کم اریبس

B0057  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

 مسافری منیا کمربند يکشنده شیپ

  .است شده کوتاه اتصال

 جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

 کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمت

  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده

B0059  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

 مسافری منیا کمربند يکشنده شیپ

  .است شده کوتاه اتصال

 جلو کمربند يکشنده شیپي اجزا در

 اتصال هیتغذ منبع به مسافر سمت

  شده کوتاه

B0060  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC داده صیتشخ 

 .است بوده زیناچی صیتشخي نشد،خطا

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

 شیپ T2aj اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و مسافری منیا کمربند يکشنده شیپ T2aj ،اتصاليباتری منف قطب -1

ي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و  مسافری منیا کمربند يکشنده

 .دیکنی بررسی زدگ زنگ وی خوردگ

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

 .دیبرو 2 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

   يکشنده شیپ T2aj اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 9 نیپ و مسافری منیا کمربند

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط-ریخ -

  

  

  

  

  

  

  يکشنده شیپT2aj  اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 10 نیپ و مسافری منیا کمربند 

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يکشنده شیپ T2aj/2 و T2aj/1ي هانیپ نیب میس که دیکنی بررس -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به مسافری منیا کمربند 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يرآ -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

   يکشنده شیپ T2aj/ 2 و T2aj/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس -  5

  .باشد شده کوتاه اتصال مسافری منیا کمربند

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

   يکشنده شیپ T2aj/ 2 و T2aj/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس - 6

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به مسافری منیا کمربند 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره دیکن عوض را مسافریمنیا کمربند يکشنده شیپ -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  دیکن عوض را مسافری منیا کمربند يکشنده شیپ -ریخ -

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر -8

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از-يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر-ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

7 -3 B0041 ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده مدارباز اریبس راننده سمتي هوا سهیک( 

B0040         است کم اریبس راننده سمتي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت 

B0045         است داده رخ متقاطع ااتصالی شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمتي هوا سهیک 

B0046         است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به راننده سمتي هوا سهیک  

 DTC  DTC  فیتوص DTCي انداز راه طیشرا  خطای احتمال علت

 راننده سمتي هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده مدارباز راننده سمتي هوا

 مدارباز اریبس راننده سمتي هوا سهیک

  )ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده
B0041 

 راننده سمتي هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا

 سمتي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  است کم اریبس راننده
B0040  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا

 اتصال نیزم به راننده سمتي هوا سهیک

 داده رخ متقاطع ااتصالی شده کوتاه

  است

B0045  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا

 هیتغذ منبع به راننده سمتي هوا سهیک

  است شده کوتاه اتصال
B0046  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC ي نشد،خطا داده صیتشخ

 .است بوده زیناچی صیتشخ

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

ي هوا سهیکT2aK اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و راننده سمتي هوا سهیک T2aK ،اتصاليباتری منف قطب -1

ی زدگ زنگ وی خوردگي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و راننده سمت

 .دیکنی بررس

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 2 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يهوا سهیکT2aK  اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 11 نیپ و راننده سمت 

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط- -

  

  

  

  

  

  

  يهوا سهیکT2aK  اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 12 نیپ و راننده سمت 

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سهیکT2ak/ 2 و T2ak/1 يهانیپ نیب میس که دیکنی بررس -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمتي هوا 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  

  سهیک T2ak/ 2 و T2ak /1اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس -5

  .باشد شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

   سهیک T2ak/ 2 و T2ak/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس - 6

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به راننده سمتي هوا

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره دیکن عوض را راننده سمتي هوا سهیک -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  دیکن عوض را راننده سمتي هوا سهیک -ریخ -

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر -8

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از-يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر-ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

8- 3 B0029 ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده مدارباز مسافر سمتي هوا سهیک( 

B0028          است کم اریبس مسافر سمتي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت 

B0030          است داده رخ متقاطع ااتصالی شده کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمتي هوا سهیک 

B0032          است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به مسافر سمتي هوا سهیک  

 DTC DTC فیتوص DTCي انداز راه طیشرا  خطای احتمال علت

 مسافر سمتي هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده مدارباز مسافر سمتي هوا

 شده مدارباز مسافر سمتي هوا سهیک

  )ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است
B0029 

 مسافر سمتي هوا سهیکي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا

 سمتي هوا سهیکی کیالکتر مقاومت

  است کم اریبس مسافر
B0028  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا

 نیزم به مسافر سمتي هوا سهیک

 رخ متقاطع ااتصالی شده کوتاه اتصال

  است داده

B0030  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 سهیک به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا

 منبع به مسافر سمتي هوا سهیک

  است شده کوتاه اتصال هیتغذ
B0032  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC ي نشد،خطا داده صیتشخ

 .است بوده زیناچی صیتشخ

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

 سمتي هوا سهیکT2al  اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و مسافر سمتي هوا سهیکT2al  ،اتصاليباتری منف قطب -1

ی بررسی زدگ زنگ وی خوردگي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و مسافر

 .دیکن

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 2 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

   سهیک T2al اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس  -2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 13 نیپ و مسافر سمتي هوا

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط-ریخ -

  

  

  

  

  

  

  يهوا سهیک T2al اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 14 نیپ و مسافر سمت 

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سهیک T2al/2 و T2al/1 يهانیپ نیب میس که دیکنی بررس -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمتي هوا

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

   سهیک T2al/ 2 و T2al/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس  -  5

  .باشد شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سهیک T2al/ 2 و T2al/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس - 6

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به مسافر سمتي هوا 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره دیکن عوض را مسافر سمتي هوا سهیک -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  دیکن عوض را مسافر سمتي هوا سهیک -ریخ -

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر -8

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از -يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

9-3  B1022  ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا جداره( 

B1023           بزرگ اریبسی کیالکتر مقاومت کی با( است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا جداره( 

B1024           است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمتي هوا جداره 

B1025           است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به راننده سمتي هوا جداره  

 DTC DTC فیتوص DTC يانداز راه طیشرا  خطای احتمال علت

 راننده سمتي هوا جدارهي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده مدارباز راننده سمتي هوا

 کوتاه اتصال راننده سمتي هوا جداره

  )ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده
B1022 

 راننده سمتي هوا جدارهي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا

 کوتاه اتصال راننده سمتي هوا جداره

 اریبسی کیالکتر مقاومت کی با(است شده

  )بزرگ

B1023  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا

 اتصال نیزم به راننده سمتي هوا جداره

  است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه
B1024  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال راننده سمتي هوا

 هیتغذ منبع به راننده سمتي هوا جداره

  است شده کوتاه اتصال
B1025  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC داده صیتشخ 

 .است بوده زیناچی صیتشخي نشد،خطا

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

ي هوا جدارهT2an اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و راننده سمتي هوا جدارهT2an،اتصاليباتری منف قطب -1

ی زدگ زنگ وی خوردگي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتني یبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و راننده سمت

 .دیکنی بررس

  .دیکن زیتم را هانیپ و اتصاالت -يآر -

  .دیبرو 2 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  راننده سمتي هوا جدارهT2an  اتصال از 1 نیپ نیب میس که دیکنی بررس  -2

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 31 نیپ و 

  دیبرو 3 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -

  

  

  

  

  

  

   راننده سمتي هوا جدارهT2an  اتصال از 2 نیپ نیب میس که دیکنی بررس -3

  .باشد رسانا هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال از 32 نیپ و

  دیبرو 4 گام به -يآر -

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يهوا جداره T2an/2 و T2an/1 يهانیپ نیب میس که دیکنی بررس -4

  .باشد شده کوتاه اتصال نیزم به راننده سمت 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 5 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  

  سهیک T2an/ 2 و T2an/1 اتصاالت پین هاي که دیکنی بررس -5

  .باشد شده کوتاه اتصال راننده سمت جداره 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 6 گام به -ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  يهوا جداره T2an/ 2 و T2an/1 يهانیپ اتصاالت که دیکنی بررس - 6

  .باشد شده کوتاه اتصالي باتر مثبت يانهیپا به راننده سمت 

  .دیکن ریتعم را خطادار خط -يآر -

  .دیبرو 7 گام به -ریخ -

  

  

  

  

  

  

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابیبیع دوباره دیکن عوض را راننده سمتي هوا جداره  -7

  .دیبرو 8 گام به -يآر -

  دیکن عوض را مسافر سمتي هوا سهیک -ریخ -

  .ریخ ای دارد وجود خطا هنوز ایآ که دینیبب و دیده انجام رای ابی بیع دوباره کرده عوض را هوا سهیک کنترلگر  -8

  .دیابیب را خطا علت عالئم ریسا از-يآر -

  .دیکن عوض را هوا سهیک کنترلگر-ریخ -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

10-3   B1027 ادیز اریبسی کیالکتر مقاومت(است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا جداره(  

            B1028 است کم اریبس مسافر سمتي هوا جدارهی کیالکتر مقاومت 

B1029             است داده رخ متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال نیزم به مسافر سمتي هوا جداره 

           B102A است شده کوتاه اتصال هیتغذ منبع به مسافر سمتي هوا جداره 

 DTC DTC فیتوص DTCي انداز راه طیشرا  خطای احتمال علت

 مسافر سمتي هوا جدارهي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده باز مدار مسافر سمتي هوا

 اتصال مسافر سمتي هوا جداره

ی کیالکتر مقاومت(است شده کوتاه

  )ادیز اریبس

B1027 

 مسافر سمتي هوا جدارهي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره که داده صیتشخ هوا سهیک کنترلگر

  است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا

ي هوا جدارهی کیالکتر مقاومت

  است کم اریبس مسافر سمت
B1028  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا

 نیزم به مسافر سمتي هوا جداره

 متقاطع اتصال ای شده کوتاه اتصال

  است داده رخ

B1029  

 تسمه شدن کوتاه اتصالي خطا 

 هوا سهیک کنترلگري خطا  

 جداره به هوا سهیک کنترلگر از اتصال میس

  .است شده کوتاه اتصال مسافر سمتي هوا

 منبع به مسافر سمتي هوا جداره

  است شده کوتاه اتصال هیتغذ
B102A  

 DTC صیتشخي هاروش

  .دیشو مطمئني باتر ولتاژ بودنی عیطب از ریز مراحل انجام از قبل

 دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 ی ابیبیع تست دستگاه به را خودروی ابیبیع رابطBDS دیکن وصل. 

 دیبزن را استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیکن تعویض و خوانده را خطا. 

 نکته

  .دیده انجام را هاآزمون افزار نرم ينسخه نیآخر با

 دیکن روشن را آنها هیثان 5 تا 3 از بعد و دیکن خاموش رای کیالکتر زاتیتجهی تمام و استارت. 

 تست دستگاه از استفاده باDTC دیبخوان را خطا. 

 اگر DTC اگر.دیبر کار به را مناسبی صیتشخ روش لطفاً.است خودرو در خطا وجود نشانگر شد داده صیتشخ DTC داده صیتشخ 

 .است بوده زیناچی صیتشخي نشد،خطا

  ی:ابیخطاي هاروش

 نکته

  .باشد نداشته وجود خطا عالئم و DTC هنوز که دیکنی بررس خطا تعویض از بعد

ي هوا جداره T2am اتصال و کرده قطع را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و مسافر سمتي هوا جداره T2am اتصال ،يباتری منف قطب .١

ی زدگ زنگ وی خوردگي برا زین را هانیپ د،یکنی بررسي ناهنجار ای یشکستگ افتنی يبرا را هوا سهیک کنترلگر T32a اتصال و مسافر سمت

  .دیکنی بررس

  ها را تمیز کنید.اتصاالت و پین -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جداره هواي سمت T2amاز اتصال  1بررسی کنید که سیم بین پین  .٢

  گر کیسه هوا رسانا باشد. کنترل T32aاز اتصال  23مسافر و پین 

  بروید 3به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  

  جداره هواي سمت T2amاز اتصال  2بررسی کنید که سیم بین پین  .٣

  گر کیسه هوا رسانا باشد. کنترل T32aاز اتصال  24مسافر و پین 

  بروید 4به گام  -آري -

  کنید.خط خطادار را تعمیر  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جداره هواي سمت T2am/2و  T2am/1 هايبررسی کنید که سیم بین پین .۴

  مسافر به زمین اتصال کوتاه شده باشد.

 خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 5به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  کیسه جداره سمت T2am/ 2و  T2am/1هاي پین بررسی کنید که اتصاالت .۵

  اتصال کوتاه شده باشد.مسافر 

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 6به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جداره هواي سمت T2am/ 2و  T2am/1هاي پین بررسی کنید که اتصاالت .۶

  مسافر به پایانه مثبت باتري اتصال کوتاه شده باشد.

 خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 7به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  یابی را انجام دهید و ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. . جداره هواي سمت مسافر را عوض کنید دوباره عیب7

  بروید. 8به گام  -آري -

  کیسه هواي سمت مسافر را عوض کنید -خیر -

  که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. یابی را انجام دهید و ببینید گر کیسه هوا را عوض کرده دوباره عیب . کنترل8

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید. -آري -

  گر کیسه هوا را عوض کنید. کنترل -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

11-3  B0077 گر شتاب جانبی سمت راننده دچار نقص و یا اتصال متقاطع شده است حس  

B0079           گر شتاب جانبی سمت راننده نادرست است و یا در نصبش خطا رخ داده است حس  

B0080           گر شتاب جانبی سمت راننده دچار خرابی است یا خطاي قابلیت اطمینان است حس  

 DTC DTCتوصیف  DTCاندازي  شرایط راه  علت احتمالی خطا

 ي سمت چپ گر ضربه خطاي حس 

 گر کیسه هوا خطاي کنترل  

گر کیسه هوا تشخیص داده که  کنترل

باز  ي سمت چپ مدار گر ضربه حس

  است

گر شتاب جانبی سمت راننده  حس

دچار نقص و یا اتصال متقاطع شده 

  است

B0077 

 ي سمت چپ گر ضربه خطاي حس 

 گر کیسه هوا خطاي کنترل  

گر کیسه هوا تشخیص داده که  کنترل

ي سمت چپ اتصال کوتاه  گر ضربه حس

  است

شتاب جانبی سمت راننده  گر حس

نادرست است و یا در نصبش خطا رخ 

  داده است

B0079  

 خطاي اتصال کوتاه تسمه 

 گر کیسه هوا خطاي کنترل  

گر کیسه هوا به  سیم اتصال از کنترل

ي سمت چپ اتصال کوتاه گر ضربه حس

  شده است

گر شتاب جانبی سمت راننده  حس

دچار خرابی است یا خطاي قابلیت 

  استاطمینان 

B0080  

 DTCهاي تشخیص روش

  قبل از انجام مراحل زیر از طبیعی بودن ولتاژ باتري مطمئن شوید.

 .استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید 

 یابی  یابی خودرو را به دستگاه تست عیب رابط عیبBDS .وصل کنید 

 .استارت را بزنید 

 با استفاده از دستگاه تست  DTC  کنید. تعویضخطا را خوانده و 

 نکته

  ها را انجام دهید.افزار آزمون ي نرمبا آخرین نسخه

  ها را روشن کنید. ثانیه آن 5تا  3استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و بعد از 

 با استفاده از دستگاه تست DTC .خطا را بخوانید 

  اگرDTC .لطفاً روش تشخیصی مناسب را به کار برید. اگر  تشخیص داده شد نشانگر وجود خطا در خودرو استDTC ،تشخیص داده نشد 

 خطاي تشخیصی ناچیز بوده است.

  هاي خطایابی:روش

 نکته

  و عالئم خطا وجود نداشته باشد. DTCخطا بررسی کنید که هنوز  تعویضبعد از 

گر  حس T2apگر کیسه هوا را قطع کرده و اتصال  کنترل T32aي سمت چپ و اتصال گر ضربه حس T2ap اتصال قطب منفی باتري، .1

ها را نیز براي خوردگی و گر کیسه هوا را براي یافتن شکستگی یا ناهنجاري بررسی کنید، پین کنترل T32aي سمت چپ و اتصال ضربه

 زدگی چک کنید. زنگ

  ها را تمیز کنید.اتصاالت و پین -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي سمتگر ضربه حس T2apاز اتصال  1بررسی کنید که سیم بین پین  .2

  گر کیسه هوا رسانا باشد. کنترل T32aاز اتصال  18چپ و پین 

  بروید 3به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  ي سمتگر ضربه حس T2apاز اتصال  2. بررسی کنید که سیم بین پین  3

  گر کیسه هوا رسانا باشد. کنترل T32aاز اتصال  19چپ و پین 

  بروید 4به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي سمتگر ضربه حس T2ap/2و  T2ap/1 هايبررسی کنید که سیم بین پین .3

  چپ به زمین اتصال کوتاه شده باشد.

  خطادار را تعمیر کنید.خط  -آري -

 بروید. 5به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

 

  

  ي سمتگر ضربه حس T2ap/2و  T2ap/1هاي پین . بررسی کنید که اتصاالت5

  چپ اتصال کوتاه شده باشد.

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 6به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي سمتگر ضربه حس T2ap/2و  T2ap/1هاي پین بررسی کنید که اتصاالت .٧

  چپ به پایانه مثبت باتري اتصال کوتاه شده باشد.

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 7به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  یابی را انجام دهید و ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. ي سمت چپ را عوض کنید دوباره عیبگر ضربه . حس8

  بروید. 8 به گام -آري -

  ي سمت چپ را عوض کنیدگر ضربه حس -خیر -

  یابی را انجام دهید و ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. گر کیسه هوا را عوض کرده دوباره عیب . کنترل9

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید. -آري -

  گر کیسه هوا را عوض کنید. کنترل-خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

12-3 B0078 گر شتاب جانبی سمت مسافر دچار نقص و یا اتصال متقاطع شده است حس  

B0081          گر شتاب جانبی سمت مسافر داراي اتصال نادرست است و یا در نصبش خطا رخ داده است حس  

B0082          گر شتاب جانبی سمت راننده دچار خرابی است یا خطاي قابلیت اطمینان است حس 

  کدهاي خطا و علت رخدادتوصیف 

 DTC DTCتوصیف  DTCاندازي  شرایط راه  علت احتمالی خطا

 ي سمت  گر ضربه خطاي حس

 راست

 گر کیسه هوا خطاي کنترل  

گر کیسه هوا تشخیص  کنترل

ي سمت  گر ضربه داده که حس

  راست مدارباز است

گر شتاب جانبی سمت مسافر  حس

دچار نقص و یا اتصال متقاطع شده 

  است

B0078 

 ي سمت  گر ضربه خطاي حس

 راست

 گر کیسه هوا خطاي کنترل  

گر کیسه هوا تشخیص  کنترل

ي سمت  گر ضربه داده که حس

  راست اتصال کوتاه است

گر شتاب جانبی سمت مسافر  حس

داراي اتصال نادرست است و یا در 

  نصبش خطا رخ داده است

B0081  

 خطاي اتصال کوتاه تسمه 

 هواگر کیسه  خطاي کنترل  

گر کیسه  سیم اتصال از کنترل

ي سمت گر ضربه هوا به حس

  راست اتصال کوتاه شده است

گر شتاب جانبی سمت راننده  حس

دچار خرابی است یا خطاي قابلیت 

  اطمینان است 

B0082  

 DTCهاي تشخیص روش

  قبل از انجام مراحل زیر از طبیعی بودن ولتاژ باتري مطمئن شوید.

  تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید.استارت و تمامی 

 یابی  یابی خودرو را به دستگاه تست عیب رابط عیبBDS .وصل کنید 

 .استارت را بزنید 

 با استفاده از دستگاه تست  DTC  کنید. تعویضخطا را خوانده و 

 نکته

  ها را انجام دهید.افزار آزمون ي نرمبا آخرین نسخه

 ها را روشن کنید. ثانیه آن 5تا  3ا خاموش کنید و بعد از استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی ر 

 با استفاده از دستگاه تست  DTC .خطا را بخوانید 

  اگرDTC .لطفاً روش تشخیصی مناسب را به کار برید. اگر  تشخیص داده شد نشانگر وجود خطا در خودرو استDTC ،تشخیص داده نشد 

 خطاي تشخیصی ناچیز بوده است.

  خطایابی:هاي روش

 نکته

  و عالئم خطا وجود نداشته باشد. DTCخطا بررسی کنید که هنوز  تعویضبعد از 

گر  حس T2aqگر کیسه هوا را قطع کرده و اتصال  کنترل T32aي سمت راست و اتصال گر ضربه حس T2aq اتصال قطب منفی باتري، .1

ها را نیز براي خوردگی و هنجاري بررسی کنید، پین گر کیسه هوا را براي یافتن شکستگی یا نا کنترل T32aي سمت راست و اتصال ضربه

 زدگی چک کنید. زنگ

  ها را تمیز کنید.اتصاالت و پین -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي سمتگر ضربه حس T2aqاز اتصال  1بررسی کنید که سیم بین پین  .2

  گر کیسه هوا رسانا باشد. کنترل T32aاز اتصال  27راست و پین 

  بروید 3به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  گر شتاب جانبی حس T2aqاز اتصال  2بررسی کنید که سیم بین پین  .3

  گر کیسه هوا رسانا باشد. کنترل T32aاز اتصال  28و پین 

  بروید 4به گام  -آري -

  کنید. خط خطادار را تعمیر -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي سمتگر ضربه حس T2aq/2و  T2aq/1 هايبررسی کنید که سیم بین پین .4

  راست اتصال کوتاه شده باشد.

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

 بروید. 5به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  ي سمتگر ضربه حس T2ap/2و  T2ap/1هاي پین بررسی کنید که اتصاالت .5

  اتصال کوتاه شده باشد.راست به زمین 

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 6به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي سمتگر ضربه حس T2aq/2و  T2aq/1هاي پین بررسی کنید که اتصاالت .6

  راست به پایانه مثبت باتري اتصال کوتاه شده باشد.

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 7به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  یابی را انجام دهید و ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. ي سمت راست را عوض کنید دوباره عیبگر ضربه . حس7

  بروید. 8به گام  -آري -

  ي سمت راست را عوض کنیدگر ضربه حس -خیر -

  ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر.یابی را انجام دهید و  گر کیسه هوا را عوض کرده دوباره عیب . کنترل8

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید. -آري -

  گر کیسه هوا را عوض کنید. کنترل-خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

13-3 B1328 منبع ولتاژ بسیار زیاد است  

B1327          منبع ولتاژ بسیار کم است  

  توصیف کدهاي خطا و علت رخداد

 DTC DTCتوصیف  DTCاندازي  شرایط راه  علت احتمالی خطا

 خطاي اتصال کوتاه تسمه 

 گر کیسه هوا خطاي داخلی کنترل  

گر  اتصالی از فیوز به کنترل دسته سیم

  کیسه هوا اتصال کوتاه شده است
 B1328  منبع ولتاژ بسیار زیاد است

 خطاي اتصال کوتاه تسمه 

 گر کیسه هوا خطاي داخلی کنترل  

گر  اتصالی از فیوز به کنترل دسته سیم

  کیسه هوا مدارباز شده است
  B1327  منبع ولتاژ بسیار کم است

 DTCهاي تشخیص روش

  قبل از انجام مراحل زیر از طبیعی بودن ولتاژ باتري مطمئن شوید.

 .استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید 

 یابی  یابی خودرو را به دستگاه تست عیب رابط عیبBDS .وصل کنید 

 .استارت را بزنید 

 با استفاده از دستگاه تست  DTC  کنید. تعویضخطا را خوانده و 

 نکته

  ها را انجام دهید.افزار آزمون ي نرمبا آخرین نسخه

  ها را روشن کنید. ثانیه آن 5تا  3استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و بعد از 

  تستبا استفاده از دستگاه  DTC .خطا را بخوانید 

  اگرDTC .لطفاً روش تشخیصی مناسب را به کار برید. اگر  تشخیص داده شد نشانگر وجود خطا در خودرو استDTC ،تشخیص داده نشد 

 خطاي تشخیصی ناچیز بوده است.

  هاي خطایابی:روش

 نکته

  اشد.و عالئم خطا وجود نداشته ب DTCخطا بررسی کنید که هنوز  تعویضبعد از 

  از ماژول کنترل کیسه هوا را برداشته و چک کنید. SB05. استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید. فیوز منبع تغذیه 1

   فیوز را عوض کنید. خطاي فیوز. -آري -

  بروید. 2به گام  -خیر -

 زدگی و خوردگی چک کنید. ها را براي زنگرا براي یافتن ناهنجاري و پین T32aگر کیسه هوا را قطع کنید. اتصال  کنترل T32aاتصال . 2

   ها را تمیز کنید.اتصاالت و پین -آري -

  بروید. 3به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کیسه هوا T32aاز اتصال  1با قفل استارت چک کنید که ولتاژ بین پین  .4

  ي زمین شده برابر با ولتاژ باتري است.و بدنه

  بروید 4گام به  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  گر کیسه هوا کنترل T32aاز اتصال  16بررسی کنید که سیم بین پین  .5

  باز باشد. ي زمین شده مدارو بدنه 

  خط خطادار را تعمیر کنید -آري -

  بروید                             5به گام  -خیر -

 

  

  

  

  

  

  

 

  یابی را انجام دهید و ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. را عوض کرده دوباره عیبگر کیسه هوا  . کنترل6

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید. -آري -

  گر کیسه هوا را عوض کنید. کنترل -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

14-3  B0671 هاي اعالم خطا به زمین اتصال کوتاه شده یا مدارباز شده استسیستم چراغ  

B0673          هاي اعالم خطا به منبع تغذیه اتصال کوتاه شده استسیستم چراغ  

  توصیف کدهاي خطا و علت رخداد

 DTC DTCتوصیف  DTCاندازي  شرایط راه  علت احتمالی خطا

 کشی تسمه یا خطاي اتصال خطاي سیم 

 گر کیسه هوا خطاي کنترل 

  جلو آمپرخطاي  

گر کیسه  کنترل اتصالی دسته سیم

  اتصال کوتاه شده استهوا 

هاي اعالم خطا به سیستم چراغ

زمین اتصال کوتاه شده یا مدارباز 

  شده است

B0671 

 اتصال خطاي یا تسمه کشی سیم خطاي 

 هوا کیسه گر کنترل خطاي 

 جلو آمپر خطاي  

 کیسه گر کنترل اتصالی دسته سیم

  است شده کوتاه به باتري اتصال هوا

هاي اعالم خطا به سیستم چراغ

  منبع تغذیه اتصال کوتاه شده است
B0673  

 DTCهاي تشخیص روش

  قبل از انجام مراحل زیر از طبیعی بودن ولتاژ باتري مطمئن شوید.

 .استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید 

 یابی  یابی خودرو را به دستگاه تست عیب رابط عیبBDS .وصل کنید 

 .استارت را بزنید 

  دستگاه تستبا استفاده از  DTC  کنید. تعویضخطا را خوانده و 

 نکته

  ها را انجام دهید.افزار آزمون ي نرمبا آخرین نسخه

  ها را روشن کنید. ثانیه آن 5تا  3استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و بعد از 

 با استفاده از دستگاه تست  DTC .خطا را بخوانید 

  اگرDTC .لطفاً روش تشخیصی مناسب را به کار برید. اگر  تشخیص داده شد نشانگر وجود خطا در خودرو استDTC ،تشخیص داده نشد 

 خطاي تشخیصی ناچیز بوده است.

  هاي خطایابی:روش

 نکته

  و عالئم خطا وجود نداشته باشد. DTCخطا بررسی کنید که هنوز  تعویضبعد از 

 T32aو اتصال  جلو آمپر T32 گر کیسه هوا را قطع کرده و اتصال کنترل T32aو اتصال  لو آمپرج T32 اتصال قطب منفی باتري، .1

 زدگی چک کنید. ها را نیز براي خوردگی و زنگگر کیسه هوا را براي یافتن شکستگی یا ناهنجاري بررسی کنید، پین کنترل

 ها را تمیز کنید.اتصاالت و پین -آري -

  بروید. 2به گام  - خیر - 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  و جلو آمپر T2aqاز اتصال  6. بررسی کنید که سیم بین پین 2

  گر کیسه هوا رسانا باشد. کنترل T32aاز اتصال  17پین 

  بروید 3به گام  -آري -

  خط خطادار را تعمیر کنید. - خیر - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گر کیسه هوا کنترل T32aاز اتصال  17بررسی کنید که پین  .2

  شده باشد.باز یا اتصال کوتاه  مدار

  خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید                             4به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  گر کیسه هوا کنترل T32aاز اتصال  17بررسی کنید که پین  .3

  به پایانه مثبت باتري اتصال کوتاه شده باشد.

   خط خطادار را تعمیر کنید. -آري -

  بروید. 5به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  گر کیسه هوا کنترل T32aاز اتصال  16. بررسی کنید که پین 4

  ي زمین شده مدارباز باشد.و بدنه

  خط خطادار را تعمیر کنید.  -آري -

  بروید. 6به گام  -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جلو T32/16و  T32/4هاي پین بررسی کنید که اتصاالت. 5

  باز باشد. ي زمین شده مداربدنه آمپر

  خط خطادار را تعمیر کنید.  -آري -

  بروید. 7به گام  -خیر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  یابی را انجام دهید و ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. را عوض کنید دوباره عیب جلو آمپر. 6

   بروید 8به گام  -آري -

  را عوض کنید جلو آمپر -خیر -

  یابی را انجام دهید و ببینید که آیا هنوز خطا وجود دارد یا خیر. دوباره عیبگر کیسه هوا را عوض کرده  . کنترل7

  از سایر عالئم علت خطا را بیابید -آري -

  گر کیسه هوا را عوض کنید. کنترل -خیر -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کمربند ایمنی 4

  مرور کلی  1-4

  کمربند ایمنی کنندهمقررات ایمنی در مورد منقبض   1-1-4

  خطر

  رخداد تصادف یا برخوردي موجب واکنش منقبض کننده شد باید اجزاي کمربند ایمنی جایگزین شوند.اگر 

 ،بستن قطعات و تعمیرات باید توسط تکنیسین باتجربه انجام گیرد. تمامی فرآیندهاي بازرسی 

 دارد).در غیراینصورت احتمال صدمه وجود ( ي کمربند ایمنی را باز و یا تعمیر نکنید- منقبض کننده 

 ي را که دچار برخورد شدید و یا چپ شدگی خودرو شده است مجدداً استفاده نکنید.امنقبض کننده 

 شده است را تعویض کنید. )مانند سوراخ یا شکستگی( اي را که دچار صدمات مکانیکیمنقبض کننده 

 دارنده خارج کردید نصب کنید. منقبض کننده را بدون درنگ پس از اینکه از نگه 

 منقبض کننده استفاده نکنید. نصب و تعویضآچار) هواي فشرده براي ( بکس بادي از 

 صورت شانسی و اتفاقی جایگذاري نکنید. منقبض کننده را به 

  درجه  100منقبض کننده را همراه گریس، مواد تمیزکننده یا موارد مشابه نگهداري نکنید. منقبض کننده را در محیط با دماي بیشتر از

 د قرار ندهید.گرا سانتی

 کمربند ایمنی کنندهاسقاط بخش منقبض   2-1-4

  براي پاسخگویی  بندي اصلی خود بر اساس قوانین و مقررات دولتی بازیافت کنید. شده را به فرم بسته کمربند ایمنی استفاده کنندهمنقبض

  به سؤاالت با مراکز فروش و یا سازنده تماس بگیرید.

  کمربند ایمنی را بر اساس قوانین بازیافت زائدات انجام دهید. کنندهاسقاط منقبض  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )صندوق دارنماي کلی کمربند ایمنی (براي مدل   2-4

 
  ارتفاع کمربند جلو سمت چپ کننده تنظیم .2    اي مرکزي عقب کمربند ایمنی                      نقطه اجزاي سه .1

 مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                           مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  سگک دو انتهایی کمربند ایمنی عقب سمت چپ .4اجزاي کمربند ایمنی عقب سمت چپ                                   .3

 مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                           مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  اجزاي سگک کمربند ایمنی جلو سمت راست .6   ي کمربند ایمنی جلو سمت راست                    پیش کشنده .5

 مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                           مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  سگک تک انتهایی کمربند ایمنی عقب سمت راست .7

   مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي جلویی کمربند ایمنی  پیش کشنده  3-4

  نماي کلی اجزا            1-3-4

  
  سگک راهنماي کمربند ایمنی .2       ند ایمنی                     ي سگک راهنماي کمربپیچ و مهره .1 

  در صورت لزوم چک و تعویض شود                                         متر نیوتن 40-50: گشتاور سفت کردن

  درزگیري انجام شود       

  ایمنی   رینگ راهنماي کمربند  .4                             بلوك لنگري                                        .3

  در صورت لزوم چک و تعویض شود       در صورت لزوم چک و تعویض شود                                         

  پالگ اتصال   .6                               پیچ رینگی راهنماي کمربند ایمنی           .5

  در صورت لزوم چک و تعویض شود                                       عدد                                      2تعداد: 

  متر نیوتن 6- 5: گشتاور سفت کردن

  ي کمربند ایمنی-ي منقبض کننده-پیچ و مهره .B                          8 -کمربند ایمنی ستون کنندهواحد منقبض  .7

  متر نیوتن 40- 50: گشتاور سفت کردن          در صورت لزوم چک و تعویض شود                                       

  سگک کمربند ایمنی .9

  مراجعه شود نصب و تعویضبه بخش 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي جلویی کمربند ایمنی  پیش کشنده نصب و تعویض  2-3-4

  تعویض

 نکته

تواند مرجعی براي سمت راست نیز  ي جلویی کمربند ایمنی سمت چپ است اما میپیش کشنده نصب و تعویضها صرفاً براي این دستورالعمل

  باشد.

  تذکر

 کمربند ایمنی توجه کنید. کنندههاي ایمنی منقبض به دستورالعمل 

 تعمیرات سیستم انرژي الکتریکی بنابراین قبل از  تواند موجب عملکرد تصادفی منقبض کننده شود. ي انرژي الکتریکی استاتیک میتخلیه

 ي خودرو را لمس کنید.براي این کار طی مدت زمان کوتاهی بدنه استاتیک را تخلیه کنید،

  پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 ؛84رات:بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمی>=84بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:>سمت چپ را بردارید.= B-تریم پنل پایینی ستون .2

  سمت چپ B-تریم پنل پایینی ستون نصب و تعویضتجهیزات داخلی؛ 

  ارتفاع کمربند ایمنی سمت چپ را بردارید. کننده تنظیم - 1-را خالص کنید و پوشش تریم -Bفلش  –و  - Aفلش  -ي محکم کنندهگیره .3

  
  کمربند ایمنی سمت چپ بردارید. کننده را از تنظیم - 2- را شل کنید و سگک راهنماي کمربند ایمنی - 1-ي محکم کنندهپیچ و مهره 4

        متر نیوتن 40-50:  - 1- يپیچ و مهره گشتاور سفت کردن

  متر میلی 17آچار بوکس  : - 1-يپیچ و مهره ابزار محکم کننده
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  را بردارید. -4-را شل کنید و رینگ راهنماي کمربند ایمنی سمت چپ  - 5- ي محکم کنندهپیچ و مهره .5

  متر       نیوتن 5- 6:  - 5- يپیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  را بردارید. - 7- کمربند ایمنی سمت چپ  کنندهرا شل کنید و منقبض  -8-ي محکم کنندهرا خالص کنید، پیچ و مهره - 6-پالگ اتصال .6

   M12×1.25×20: -8-ي پیچ و مهره اندازه 

  متر       نیوتن 40-50:  - 8- يپیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر  میلی 17 آچار بوکس : - 1-يپیچ و مهره کنندهابزار محکم 

 نکته

  نیست. - 9-نیازي به توجه به 

  تذکر

گرما دادن  هنگام ي هواي گرم حرارت داده شود.اعمال شد باید قبل از شل شدن با یک دستگاه دمنده -8-يوقتی درزگیري به پیچ و مهره

  ي خیس از اجزاي مجاور کمربند ایمنی محافظت کنید تا دچار افزایش دما نشوند.ي یک تکه پارچه وسیله به

 نکته

  توان بعد از شل شدن با یک عدد جدید جایگزین نمود. به پیچ و مهره را می شده اعمالدرزگیر 

 ي جدید تمیز کنید.شیارهاي مهره را قبل از نصب پیچ و مهره 

  نصب

  گیرد. صورت می تعویضدر جهت معکوس عملیات 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي جلونقطه - کمربند ایمنی معمولی سه 4-4

  مرور کلی اجزا  1-4-4

  
  سگک راهنماي کمربند ایمنی            .2ي سگک راهنماي کمربند ایمنی                                  پیچ و مهره .1

  در صورت لزوم چک و تعویض شود.                                          متر.  نیوتن 40-50: گشتاور سفت کردن

       درزگیري انجام شود.     

  رینگ راهنماي کمربند ایمنی .4                                 بلوك لنگري                                        .3

  در صورت لزوم چک و تعویض شود.       شود.                                          در صورت لزوم چک و تعویض  

  کمربند ایمنی B-ستون کنندهبخش منقبض  .6  ي رینگ راهنماي کمربند ایمنی                                پیچ و مهره .5

  در صورت لزوم چک و تعویض شود.   عدد                                                                               2تعداد: 

            متر                نیوتن 40-50:گشتاور سفت کردن

  سگک کمربند ایمنی .8کمربند ایمنی                                 کنندهي منقبض پیچ و مهره .7

  مراجعه شود نصب و تعویضبه بخش       متر                                       نیوتن 40-50: گشتاور سفت کردن
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي جلو    نقطه- کمربند ایمنی معمولی سه نصب و تعویض  2-4-4

  تعویض

  نکته  

تواند مرجعی براي سمت راست  ي جلو سمت چپ است اما مینقطه-کمربند ایمنی معمولی سه نصب و تعویضها صرفاً براي این دستورالعمل

  نیز باشد.

  تذکر

 کمربند ایمنی توجه کنید. کنندههاي ایمنی منقبض به دستورالعمل

  پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 ؛84بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:>=84گروه تعمیرات:بدنه و نقاشی خودرو؛ >سمت چپ را بردارید.= B-تریم پنل پایینی ستون .2

  سمت چپ B-تریم پنل پایینی ستون نصب و تعویضتجهیزات داخلی؛ 

  ارتفاع کمربند ایمنی سمت چپ را بردارید. کننده تنظیم -1-را خالص کنید و پوشش تریم -Bفلش –و  -Aفلش -ي محکم کنندهگیره .3

  
  کمربند ایمنی سمت چپ بردارید. کننده را از تنظیم - 2- را شل کنید و سگک راهنماي کمربند ایمنی - 1- کنندهي محکم پیچ و مهره .4

        متر نیوتن 40-50:  - 1- يپیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر  میلی 17 آچار بوکس : - 1-يپیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  را بردارید. -4-رینگ راهنماي کمربند ایمنی سمت چپ را شل کنید و  - 5- ي محکم کنندهپیچ و مهره .5

  متر      نیوتن  5- 6 : - 5- يپیچ و مهره کردنگشتاور سفت 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  را بردارید. - 6-کمربند ایمنی سمت چپ  کنندهرا شل کنید و منقبض  -7-ي محکم کنندهپیچ و مهره .6

   M12×1.25×20: -7-ي پیچ و مهره اندازه 

        متر نیوتن 40-50 : - 7- يپیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر  میلی 17 آچار بوکس : - 7-يپیچ و مهره کنندهابزار محکم 

 نکته

  نیست. - 8-نیازي به توجه به 

  تذکر

گرما دادن  هنگام ي هواي گرم حرارت داده شود.اعمال شد باید قبل از شل شدن با یک دستگاه دمنده -7-يوقتی درزگیري به پیچ و مهره

  ي خیس از اجزاي مجاور کمربند ایمنی محافظت کنید تا دچار افزایش دما نشوند.ي یک تکه پارچه وسیله به

 نکته

  توان بعد از شل شدن با یک عدد جدید جایگزین نمود. به پیچ و مهره را می شده اعمالدرزگیر 

 ي جدید تمیز کنید.شیارهاي مهره را قبل از نصب پیچ و مهره 

  نصب

  گیرد. صورت می تعویضدر جهت معکوس عملیات 

  ارتفاع کمربند ایمنی جلو کننده تنظیم نصب و تعویض  5-4

  تعویض

 نکته

تواند مرجعی براي سمت راست نیز  ارتفاع کمربند ایمنی جلو سمت چپ است اما می کننده تنظیم نصب و تعویضها صرفاً براي این دستورالعمل

  باشد.

 ؛84بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:>=84بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:>سمت چپ را بردارید..= B-تریم پنل باالیی ستون .1

  سمت چپ B-تریم پنل باالیی ستون نصب و تعویضتجهیزات داخلی؛ 

ارتفاع کمربند ایمنی  کننده را شل کنید و تنظیم - Aفلش -ارتفاع کمربند ایمنی جلو سمت چپ  کننده تنظیم کنندهي محکم پیچ و مهره .2

  ي محافظ بردارید.ي صفحه دارنده ي نگهرا از قطعه -1-جلو سمت چپ

  متر نیوتن A- :50-40فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 17 آچار بوکس : -Aفلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

  

  نصب

  گیرد. صورت می تعویضدر جهت معکوس عملیات 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اجزاي سگک کمربند ایمنی جلو  نصب و تعویض  4- 6

 نکته

  تواند مرجعی براي سمت راست نیز باشد. اجزاي سگک کمربند ایمنی جلو سمت چپ است اما می نصب و تعویضها صرفاً براي این دستورالعمل

نصب تجهیزات داخلی؛  ؛84بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:>=84تعمیرات:بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه >را بردارید..= کنسول وسط درون 1

  کنسول وسط- درون و تعویض

  از اجزاي سگک کمربند ایمنی سمت راننده را خالص کنید. -2-اتصال 2

  را خالص کنید.-فلش–اجزاي سگک کمربند ایمنی سمت راننده  کنندهي محکم پیچ و مهره 3

  متر نیوتن 40-50:فلش-پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 17 آچار بوکس : -فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

 نکته

  توان بعد از شل شدن با یک عدد جدید جایگزین نمود. به پیچ و مهره را می شده اعمالدرزگیر 

 ي جدید تمیز کنید.شیارهاي مهره را قبل از نصب پیچ و مهره 

  را از ریل راهنماي صندلی جدا کنید. -1-کمربند ایمنی سمت رانندهاجزاي سگک  4

  نصب

  گیرد. صورت می تعویضدر جهت معکوس عملیات 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اجزاي کمربند ایمنی عقب  4- 7

  )پنج دربنماي کلی اجزا (براي مدل   1-7-4

 
  سگک راهنماي کمربند ایمنی .2    پوشش سگک راهنما                                                    .1

                در صورت لزوم چک و تعویض شود.                                                                       در صورت لزوم چک و تعویض شود.                              

  کمربند ایمنی کنندهمنقبض  .4             ي سگک راهنماي کمربند ایمنی              پیچ و مهره .3

                            در صورت لزوم چک و تعویض شود.                                                                                    متر نیوتن 40-50: گشتاور سفت کردن

  ي بست انتهایی کمربند ایمنیپیچ و مهره .6                کمربند ایمنی             کنندهي منقبض پیچ و مهره .5

                          متر نیوتن 40- 50: گشتاور سفت کردن                                      متر نیوتن 40-50: گشتاور سفت کردن

  سگک کمربند ایمنی .8                 بست انتهایی کمربند ایمنی                               .7

  رجوع شود. نصب و تعویضبه بخش                       در صورت لزوم چک و تعویض شود.                      
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ) پنج درببراي مدل ( اجزاي کمربند ایمنی عقب نصب و تعویض   4- 2-7

  تعویض

 نکته

  تواند مرجعی براي سمت راست نیز باشد. اجزاي کمربند ایمنی عقب سمت چپ است اما می نصب و تعویضها صرفاً براي این دستورالعمل

تجهیزات داخلی؛  ؛84نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:بدنه و >=84بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:>تریم پنل پوشش چرخ را بردارید.= .1

  )پنج درببراي مدل ( تریم پنل پوشش چرخ نصب و تعویض

  
  را بردارید. -3-پوشش تریم کمربند ایمنی عقب .2

کمربند عقب ي راهنماي کمربند عقب  را شل کرده و سگک راهنماي حلقه  - 2- ي راهنماي کمربند عقب را بردارید، پیچ حلقه - 5- پوشش  .3

  را بردارید.

  متر نیوتن 40-50 : -2-پیچ  گشتاور سفت کردن

  متريمیلی 17 آچار بوکس : - 2-ابزار پیچ 

 نکته

  توجه شود. -فلش–نیاز نیست به 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  شل کنید. - Aفلش  -پایینی کنندهي محکمپیچ کمربند ایمنی صندلی عقب را از نقطه .4

  A - : M12×1.25×28فلش -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن A- :50-40فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 17 آچار بوکس : - A فلش-پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  را شل کرده – A فلش –کمربند ایمنی صندلی عقب  کنندهجمع کنندهپیچ محکم .5

  .- 1- و اجزاي کمربند ایمنی صندلی عقب را بردارید 

  B- : M12×1.25×20فلش -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن B- :50 -40فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 17 آچار بوکس : -  B فلش-پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  نصب

  عمل نصب را انجام دهید. تعویضدر جهت خالف 

  

  )صندوق داربراي مدل ( اجزاي کمربند ایمنی عقب نصب و تعویض  4- 2-7

  تعویض

 نکته

 تواند مرجعی براي سمت چپ نیز باشد. اجزاي کمربند ایمنی عقب سمت راست است اما می نصب و تعویضها صرفاً براي این دستورالعمل 

 ها را تمیز کنید.هاي پیچ و مهرههاي جدید رزوهقبل از نصب کردن پیچ 

  

  تذکر

  کمربند ایمنی توجه کنید. کنندههاي ایمنی جمعبه دستورالعمل

پوشش پشتی تریم  نصب و تعویضتجهیزات داخلی؛  >=84بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:>پوشش پشتی تریم پنل باالیی را بردارید.= .1

  )صندوق دارپنل باالیی (براي مدل 
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  را – A فلش–کمربند ایمنی صندلی پشتی سمت راست  کنندهجمع کنندهپیچ محکم .2

  .-1-کمربند ایمنی صندلی پشتی سمت راست را بردارید و اجزاي  شل کرده

  B- : M12×1.25×20فلش  -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن 40-50: -فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 17 آچار بوکس : -فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  نصب

  عمل نصب را انجام دهید. تعویضدر جهت خالف 

  

  اي مرکزي پشتینقطهاجزاي کمربند ایمنی سه  8-4

  مرور کلی اجزا  1-8-4

  
  قالب .2کمربند ایمنی                                                       کنندهجمع .1

  در صورت لزوم بررسی و تعویض شود                    در صورت لزوم بررسی و تعویض شود                                 

  کمربند ایمنی      کنندهپیچ جمع .4کمربند ایمنی                                                 کنندهپیچ جمع .3

                                             نیوتن 40-50: گشتاور سفت کردن                                               نیوتن 40-50: گشتاور سفت کردن

  بست انتهایی کمربند ایمنی .6   سگک کمربند ایمنی                                                          .5

  بررسی شود در صورت لزوم آن را تعویض کنید                                                  رجوع شود نصب و تعویضبه بخش 
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  اي مرکزي پشتینقطه کمربند ایمنی سه نصب و تعویض  2-8-4

  تعویض

 نکته

  ها را تمیز کنید.هاي پیچ و مهرههاي جدید رزوهقبل از نصب کردن پیچ

  تذکر

  کمربند ایمنی توجه کنید. کنندههاي ایمنی جمعبه دستورالعمل

  و سوئیچ را بردارید. را خاموش کنید الکترونیکیکلید استارت و تمامی تجهیزات  .1

  گاه دوبل صندلی پشتی.تکیه نصب و تعویض؛ صندلی؛ 89و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:  بدنه >گاه دوبل صندلی پشتی را بردارید=تکیه .2

  کمربند ایمنی سه -1-را شل کرده و پوشش بیرونی  -فلش–کننده پیچ محکم .3

  اي مرکزي پشتی را بردارید.نقطه

  متر نیوتن 4 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

  

  

  

  

  

  -فلش- -1-گاه دوبل صندلی پشتی را باز کنید زیپ تکیه 4
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  اي مرکزي پشتی را شل کنید.نقطهکمربند ایمنی سه کنندهجمع کنندهپیچ محکم 5

  M12×1.25×25 : - فلش -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن 40-50: -فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 16 آچار بوکس : -فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

  گاه دوبل صندلی پشتی عقب را خالص کنیدتکیه -1-و آستر  - 2- قاب  .6

  

  

  

  

  

  

  

  .-1-اي مرکزي پشتی را بردارید نقطهکمربند ایمنی سه .7

            

  

  

  

  

                                                           

  نصب

  عمل نصب را انجام دهید. تعویضدر جهت خالف 
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  سگک کمربند ایمنی پشتی دوبل سمت چپ نصب و تعویض  9-4

  تعویض

  کوسن صندلی پشتی نصب و تعویض؛ صندلی؛ 89بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:  >کوسن صندلی پشتی را بردارید= .1

  
  ي خودرو بردارید.را از بدنه -2- سگک دوبل پشتی سمت چپ را شل کرده و سگک دوبل پشتی سمت چپ  -فلش– کنندهپیچ محکم .2

  M12×1.25×28 : - فلش -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن 40-50: -فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر  میلی 17 آچار بوکس : -فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

 نکته

  توجهی نداشته باشید -1-به 

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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  سگک واحد پشتی سمت راست نصب و تعویض  10-4

  تعویض

اجزاي کوسن  نصب و تعویض؛ صندلی؛ 89بدنه و نقاشی خودرو؛ گروه تعمیرات:  >اجزاي کوسن صندلی دوبل صندلی پشتی را بردارید= .1

  صندلی دوبل صندلی پشتی

  
  ي خودرو بردارید.را از بدنه -1-سگک واحد پشتی سمت راست را شل کرده و سگک واحد پشتی سمت راست  -فلش– کنندهپیچ محکم .2

  M12×1.25×28 : - فلش -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن 40-50: -فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 17 آچار بوکس : -فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

 نکته

  توجهی نداشته باشید -2-به 

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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  ایمنیبازرسی کمربند   11-4

  تذکر

اگر خودرو دچار تصادف شده است کمربند ایمنی را چک کنید. بر اساس میزان خسارت وارده با توجه به موارد بازرسی تعیین کنید که آیا 

  کمربند ایمنی نیاز به تعویض دارد یا خیر. براي مشتري لزوم تعویض کمربند را توضیح دهید.

  موارد بازرسی:

 ید.ظاهر کمربند را بازرسی کن .1

 کمربند را بازرسی کنید (عملکرد قفل کردن). کنندهجمع .2

 سگک کمربند چشمیبازرسی  .3

 بازرسی عملکردهاي سگک کمربند .4

 ي راهنمابازرسی سگک و زبانه .5

 بازرسی لوازم جانبی و نقاط اتصال .6

 

  بازرسی ظاهر کمربند ایمنی   1-11-4

  طور کامل بیرون بکشید. کمربند به کنندهي جمعکمربند را از وسیله

  و در صورت لزوم آن را با محلول آب صابون خنثی بشویید. بررسی کنید که آیا کمربند کثیف است یا خیر؛

  خطر

 ) ارتفاع  کننده)، کمربند ایمنی را به همراه سگک کمربند ایمنی و تنظیم2و  1اگر یکی از دو آسیب مشابه زیر در تصادف خودرو دیده شد

 تعویض کنید.

 دیده را تعویض در خودروي غیر تصادفی مشاهده نشد، تنها کمربند آسیب 4و  3، 2، 1شده در  هاي توصیفکدام از آسیبچنانچه هیچ

 کنید.

  شکستگی، پارگی یا خراشیدگی کمربند  .1
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  ي کمربند در کویل پارچه شکسته شده است.لبه .2

  

  

  

  

  

  

  

 ناشی از سیگار یا دیگر مواد.عالئم سوختگی  .3

  

  

  

  

  

  

  

 ي کمربند.شکل در لبهي کمربند یا ساختارهاي موجیتغییر شکل در یک سوي لبه .4

  

  

  

  

  

  

  

  کمربند ایمنی (عملکرد قفل کردن) کنندهتست عملکرد جمع  2-11-4

  ي قفل کردن است.کمربند داراي یک عملکرد دوگانه کنندهي جمعوسیله

  کشش سریع)( کننده کشیده شودي جمعسرعت  از وسیلهکند که کمربند بهکردن: وقتی عمل میاولین عملکرد قفل 

  بازرسی

  کمربند بیرون بکشید. اگر عملکرد قفل کردن عمل نکرد، کمربند و کل سگک کمربند را تعویض کنید. کنندهسرعت از جمعکمربند را به

  کند که حرکت خودرو دچار تغییر شود (عملکرد قفل کردن مرتبط با خودرو) دومین عملکرد قفل کردن: وقتی عمل می

  تذکر

ي انجام گیرد که خودروهاي دیگر در آن حضور نداشته باشند، به طوري اهاي رانندگی در خطوط جادهبایست آزمونبراي مالحظات ایمنی می

  که خطري براي دیگر خودروها و عابرین پیاده ایجاد نشود.

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  یبازرس

 کمربند ایمنی را ببندید. .1

کیلومتر بر ساعت شتاب دهید تا سرویس سگک اعمال شود. چنانچه کمربند حین ترمز کردن بسته نشد، کمربند و کل  20به خودرو تا  .2

 سگک کمربند را تعویض کنید.

  سگک کمربند ایمنی چشمیبازرسی   3-11-4

  کمربند ایمنی را به منظور یافتن ترك بررسی کنید.

 خوردگی مشاهده شد کمربند و سگک کمربند را تعویض کنید.چنانچه ترك 

  تست عملکرد سگک کمربند ایمنی  4-11-4

  آزمون قفل کردن:

ي کمربند ایمنی را به درون سگک فشار داده تا صداي تیک شنیده شود. کمربند را محکم بکشید تا مشخص شود که مکانیسم قفل کردن زبانه

  طبیعی است یا خیر.

 بیشتر تکرار کنید، چنانچه در این چند بار حتی یک بار هم زبانه از سگک خارج شد کمربند را تعویض کنید. آزمون را پنج بار یا 

  آزمون باز کردن قفل:

 طور خودکار از سگک خارج شود. ي کمربند بهي روي سگک کمربند را با انگشت فشار دهید تا زبانهدکمه .1

در این چند بار حتی یک بار هم زبانه از سگک خارج نشد کمربند و کل سگک را تعویض آزمون را پنج بار یا بیشتر تکرار کنید، چنانچه  .2

 کنید.

  تذکر

  ي سگک کمربند براي زدودن سروصدا و سختی عملکرد کمربند استفاده نکنید.گاه از گریس بر روي دکمه هیچ

  

  بازرسی لوازم جانبی و نقاط اتصال  5-11-4

  اتصال کمربند مشاهده شد کمربند و سگک کمربند را تعویض کنید.چنانچه شرایط زیر در لوازم جانبی و نقاط 

 ي چفت کننده دچار تغییر شده است (کشیده شده است).قطعه .1

 کند.ي تنظیم ارتفاع کار نمیوسیله .2

  اند.ها آسیب دیدههاي پیچاند یا رزوهخوردهها) پیچها و شاسیها، ستوننقاط اتصال (صندلی .3

 نکته

  ي مربوطه را تعویض کنید.دیدهاي نباشد و به دلیل فرسودگی ایجاد شده باشد، تنها قطعات آسیبتصادفات جاده اگر آسیب ناشی از
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  ) بعد از تصادفISOFIXي محکم کردن صندلی کودك (بازرسی وسیله   12-4

  بررسی کنید که آیاISOFIX .بعد از تصادف آسیب ندیده باشد یا دچار تغییر شکل نشده باشد 

  تعمیر یا تراز کردنISOFIXي خودرو جوش خورده است ممنوع است.ي که روي بدنه 

  اگرISOFIX بایست تعویض شود.ي خودرو آسیب دیده یا دچار تغییر شکل شده است میشده با پیچ روي بدنهنصب 

 

  هوا  سیستم کیسه 5

 مرور کلی سیستم   1-5

هاي مدرن   ي تکنولوژيگیري سطح توسعهي اصلی براي اندازهمصرف انرژي سه شاخصهجویی در زیست و صرفه امنیت، حفاظت از محیط

ین اتومبیل هستند، در حالی که فناوري ایمنی خودرو در این فهرست جایگاه اول را دارد. سیستم کیسه هوا نوعی فناوري غیرفعال ایمنی است. ا

گاز و اجزاي کیسه هوا و غیره تشکیل شده  کنندهگر ضربه، تولید و از حس ستسیستمی براي محافظت از راننده و سرنشینان پس از تصادف ا

شود، آنالیز شده، گر ضربه گرفته می دهد، سیگنال برخورد توسط حسصورت زیر است: زمانی که تصادف رخ می است. اصول کارکردي آن به

سرعت یک گذارد، سیستم بهبر ایمنی راننده و سرنشینان اثر می شود. براي تصادفی کهکیسه هوا پردازش می کنندهتعیین شده و توسط کنترل

کند. به این ترتیب، راننده و سرنشینان در تماس با کیسه هواي اندازي کیسه هوا صادر میگاز و راه کنندهمنظور جرقه زدن تولیددستور جرقه به

شود، طور که از اصول کارکردي دیده می بینند. همانن خودرو صدمه نمیگیرند و به خاطر اجتناب از برخورد با اجسام دروانعطاف قرار می قابل

اي براي تحلیل و پردازش سیگنال تصادف گرفته شده توسط ي کل سیستم کیسه هوا است. این تنها وسیلهکیسه هوا هسته کننده کنترل

بندي جرقه و یا خیر. عالوه بر این، قدرت ضربه، زمان اي براي تعیین این نیز هست که آیا دستور جرقه صادر شودگر نیست بلکه وسیله حس

  کند.دقت تعیین میقابلیت ضدتراکم و غیره را نیز به

شده است. جهت نصب آن داراي  کیسه هوا مکانیسم کنترل سیستم کیسه هواست. این در قسمت جلویی کانال مرکزي تعبیه  کنندهکنترل

کیسه هوا  کنندهسمت جلوي خودرو نصب شود. کنترل بایست رو به باال و بهکیسه هوا می کننده مقتضیاتی است: پیکانی بر روي غالف کنترل

خاموش و روشن بودن چراغ هشدار خطا را به منظور نشان  جلو آمپرفرستد، در حالی که می جلو آمپربراي  CANهایی را از طریق باس سیگنال

براي چند ثانیه  جلو آمپر(موتور روشن نشده است) چراغ هشدار خطا در  ”ON“ي کند. با جرقهدادن حالت سیستم کیسه هوا کنترل می

شود. اگر چراغ چشمک نزند یا بعد از چند ثانیه خاموش شود، در این صورت در سیستم کیسه هوا خطایی زند و سپس خاموش میچشمک می

بنابراین، آگاهی کامل از  طور اتفاقی عمل کند؛ ا عمل نکند؛ یا بهعنوان یک نتیجه، ممکن است زمانی که نیاز است کیسه هورخ داده است. به

  معناي چراغ هشدار خطا ضروري است.

ي کیسه هوا به سرعت خودرو وابسته نیست اما نسبت کاهش سرعت مبتنی بر ي کیسه هوا به زاویه و شدت تصادف بستگی دارد. جرقهجرقه

شود بستگی دارد. چنانچه برخورد خیلی جدي باشد، ي خودرو سنجیده میو و کنارهگرهاي تصادف سوار شده بر جل که توسط حس جاذبه

تا کیسه هوا  فرستدي کمربند ایمنی در ردیف جلو میکشندهکیسه هوا سیگنال جرقه را به دستگاه انبساط کیسه هوا و دو پیش کنندهکنترل

هاي هوا براي گاز در سیستم کیسه هوا (شامل کیسه کنندهپس از آنکه تولیدعمل کند و کمربند محکم شود و حفاظت از سرنشینان انجام شود. 

اند هاي هوا که به سرعت از گاز پر شدهشود. کیسهراننده و سرنشینان جلو) سیگنال را دریافت نمود، گاز از طریق واکنش شیمیایی تولید می

سرعت از طریق شود. پس گاز بهتند، بنابراین از صدمات شخصی کاسته میها بیف کنند تا بر روي آنیک کوسن گازي براي سرنشینان فراهم می

کننده باز شدن خودکار درها و همچنین شود، کنترلشود. از آنجا که کیسه هوا منفجر میمنظور جذب انرژي آزاد میسوراخ تخلیه به

  کند.عملکردهاي چراغ هشدار خطا و چراغ هشدار کمربند ایمنی را کنترل می
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رساند. با این حال، صداي بلند باعث انفجار کیسه آسیب نمی چشمیزند، بنابراین به سیستم زند، چشمک نمیکه کیسه هوا جرقه میامیهنگ

  شود که این ممکن است باعث ترس شده و به شنوایی آسیب برساند.هوا می

نماید. تصادف خودرو اي را به خود جلب میتوجهات فزاینده عنوان یک تجهیز جانبی براي سیستم ایمنی غیرفعال، سیستم کیسه هوا همیشهبه

شود. بین برخوردهاي اول شود، در حالی که تصادف راننده یا سرنشین با وسایل داخلی تصادف دوم نامیده میبا یک مانع تصادف اول نامیده می

بنابراین ممکن است راننده یا سرنشین در زمان پرتاب شدن به و دوم، کیسه هوا به سرعت یک کوسن گازي پرشده با گاز را خارج خواهد کرد، 

کند، بنابراین از جلو به دلیل وجود اینرسی به کیسه ضربه بزند. این باعث سهولت برخورد راننده یا سرنشین شده و انرژي ضربه را جذب می

  کاهد.صدمات شخصی می

  سیستم کیسه هوا از اجزاي اصلی زیر تشکیل شده است:

 کیسه هوا: در جلوي کانال مرکزي نصب شده است. کنندهکنترل 

  جاسازي شده است. جلو آمپرچراغ هشدار خطا: در 

  جاسازي شده است. جلو آمپرچراغ هشدار کمربند ایمنی: در 

 .ساعت چرخان: در باالي ستون فرمان و انتهاي پایینی فرمان نصب شده است 

  کیسه هواي راننده نصب شده است.کیسه هواي راننده: در مرکز فرمان و زیر پوشش 

 گذاري شده با کیسه هواي سرنشین: زیر پوشش عالمتSRS/AIR نصب شده است. جلو آمپري دستکش در سمت راست و باالي جعبه 

 صندلی راننده و سرنشین نصب شده است. گاهکیسه هواي کناري: در سمت بیرونی تکیه 

 هاي ستون ي سقف بینجداره هواي کناري: در جایگاه لبهA  وC .نصب شده است 

 هاي ي کناري: زیر ستونگر ضربه حسB .(دو ستون) سمت چپ و سمت راست تعبیه شده است 

 

  نکات ایمنی در عملکرد کیسه هوا  1-1-5 

  خطر

  تواند خطرزا باشد.درستی با آن برخورد نشود میترکد حاوي مواد سمی است. اگر بهکیسه هواي پرشده از گاز که می

  ،بازرسی و تعمیر هستند.تعویضتنها تعمیرکاران مجرب مجاز به عملیات نصب ، 

 گیري فراهم شده انجام نگیرد، این خطر وجود دارد که کیسه هوا عمل نکند.اگر تست نمودن کیسه هوا با تجهیزات خطایابی و اندازه 

 ور ویژه جداسازي قطعات کیسه هوا ممنوع است.ط هاي عملکردي تعریف شده در این راهنما را اتخاذ نمایید. بهتنها شیوه 

 بایست با قطعات اصلی تعویض شوند.دیده میقطعات و لوازم جانبی آسیب 

  قبل از انجام هر عملیاتی بر سیستم کیسه هوا، قطب منفی باتري را قطع کنید و سپس یک دقیقه منتظر بمانید. هنگامی که سیستم

 کس در خودرو بماند.چکیسه هوا به باتري وصل است نباید هی

 شده را  هاي فلزي زمیني ساکن را تخلیه نمایند. قسمتها قبل از بیرون کشیدن (لمس کردن) کیسه هوا الکتریسیتهبایست تکنیسینمی

 هاي فلزي.هاي گرمایشی یا قالبهاي آب، لولهها شامل موارد زیر است: لولهلمس کنید، این قسمت

  از جداسازي آن از محفظه نصب کنید. چنانچه کار تعمیر دچار وقفه شد کیسه هوا را به محفظه برگردانید.کیسه هوا را بالفاصله پس 

 .کیسه هوا را تصادفی وصل نکنید 

 ي جذب ضربه در سمت باال نگه داشته شود.ي برداشته شده توسط وسیله باید کیسه 

  استفاده نیست. قابلاگر کیسه هوا روي کف سخت افتاده است یا آسیب دیده است، دیگر 

 انفجار و خطرناك انجام گیرد. هاي مواد قابلسازي و حمل باید مطابق قوانین و دستورالعملذخیره 
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 هاي مرسوم صندلی ممنوع است، زیرا این بر عملکرد کیسه هواهاي در خودروهاي تجهیز شده با کیسه هواي کناري استفاده از پوشش

 گذارد.کناري اثر می

 هاي اصلی عوض کنید.کننده را با گیرههاي محکمتمامی گیره 

 خوردگی، عالئم سوختگی یا سوراخ هاي همانند تركدیدگیي کاري کیسه هواهاي کناري دچار آسیبچنانچه پوشش صندلی در گستره

 هاي صندلی را با لوازم اصلی تعویض کنید.شده است، به دالیل ایمنی پوشش

 

  کیسه هوا دسترسی به   2-1-5

 محیطی منهدم شود. بههاي خاصی بر اساس قوانین حفاظتی زیستکنند باید توسط شرکتکیسه هواي آسیب دیده که دیگر کار نمی-

  ونقل ویژه استفاده نمایید. منظور انجام این عمل از مواد حمل

 کرده مبتنی بر قوانین مربوط پسماند شرکت است.انهدام کیسه هواي عمل 

  

  )پنج درببررسی کلی کیسه هوا (براي مدل    2-5

  
  اجزاي کیسه هواي کمکی .2گر چراغ بارانی                                                    اجزاي حس .1

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                             مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  اجزاي جداره هواي کناري کنندهپیچ محکم .4            مکی                           کیسه هواي ک کنندهپیچ محکم .3

  متر    نیوتن 10-12: گشتاور سفت کردن                                            متر نیوتن 4-6: گشتاور سفت کردن

  اجزاي کیسه هواي کناري سمت راست    .6      کناري سمت راست                              . اجزاي جداره هواي 5
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  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش      مراجعه شود.                                      نصب و تعویضبه بخش 

  گر برخورد      پیچ حس .8گر برخورد                                                                 حس .7

  متر نیوتن 9-12: گشتاور سفت کردن                                          مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  اجزاي کیسه هواي کناري سمت چپ .10              پیچ کیسه هواي سمت چپ                                  .9

                         مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                        متر               نیوتن 10-12: گشتاور سفت کردن

  کیسه هوا کنندهي کنترلمهره .12                    کیسه هوا                                 کنندهکنترل .11

  متر      نیوتن 7- 9: گشتاور سفت کردن                                          مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  اجزاي کیسه هواي اصلی .14                    اجزاي جداره هواي کناري سمت چپ               .13

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                          مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش  

  ساعت چرخان .15

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

   

  ACU نصب و تعویض  3-5

  تعویض

  تذکر

  کیسه هوا را مطالعه کنید.اقدامات ایمنی براي عملکرد 

 نکته

  کیسه هوا در جلوي کانال مرکزي نصب شده است. کنندهکنترل

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

جلو بافل جلویی  نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات:نقاشی و بدنه >کمکی را بردارید= جلو آمپربافل جلویی  .2

 کمکی. آمپر

 کیسه هوا را قطع کنید. -1- کنندهکنترل -فلش –پالگ اتصال  .3
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 کننده را بردارید.کیسه هوا را شل کرده و کنترل -فلش – کنندهي کنترل دارنده  ي نگهمهره .4

  M6×1.0 : -فلش - ي مهره اندازه

  متر نیوتن 7-9: -فلش -مهره کردنگشتاور سفت 

  متر  میلی 10 آچار بوکس : -فلش -مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

  نصب

  ي زیر توجه کنید:گیرد و لطفاً به نکتهکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  یاب را براي تست کردن وصل کنید.دستگاه عیب

  

  ساعت چرخان  4-5

  بررسی کلی  1-4-5

شود. این می شود. این وسیله زیر فرمان خودرو نصبکیسه هوا استفاده می سیم کشیساعت چرخان براي وصل نمودن کیسه هواي راننده با 

(سرب رسانا) و اتصاالت و غیره تشکیل شده است. این  سیم کشیدهد، پذیر، غالفی که چرخش مربوطه را انجام میعمدتاً از کابل فالت انعطاف

جزاي الکتریکی (کیسه هواي راننده و سوییچ اسپیکر و غیره) در زمان نوعی از اتصال مداري است که با استفاده از آن از عملکرد طبیعی ا

اي با طول معین که در محور فرمان تنیده شده شود. کیسه هواي راننده با فرمان (تسمهچرخاندن فرمان به راست و چپ اطمینان حاصل می

-تر شود. محدودیت آن تضمین میشود یا حتی محکم بایست تسمه در جهت معکوس شلچرخد، میاست را تصور کنید. زمانی که فرمان می

بایست براي بنابراین، فضاي مشخصی می شود) خواهد چرخید؛کند که تسمه در زمان چرخاندن بیش از حد فرمان به چپ و راست پاره نمی

خصوص در زمان نصب باشد. این بهشود وجود داشته اتصال تسمه براي تضمین اینکه در هنگام چرخاندن فرمان به یک انتها گسیخته نمی

  کردن مهم است. سعی کنید که ساعت چرخان را در موقعیت وسط حفظ کنید.

  

  ساعت چرخان نصب و تعویض  2-4-5

  تعویض

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 چرخ فرمان. نصب و تعویض؛ سیستم فرمان؛ 45شاسی؛ گروه تعمیرات:  >چرخ فرمان را بردارید= .2

 پوشش ستون فرمان. نصب و تعویض؛ سیستم فرمان؛ 45گروه تعمیرات:  >پوشش ستون فرمان را بردارید= .3

 را خالص کنید. -Bفلش  –و  - Aفلش  –پالگ اتصال ساعت چرخان  .4
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 را شل کنید و ساعت چرخان را بردارید. - فلش–ي ساعت چرخان  دارنده پیچ نگه .5

  متر نیوتن 5/2- 5/4 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

  

  

  

  

 نکته

هاي خودرو را در موقعیت مستقیم قرار دهید، موقعیت سیم رسانا را در زمان برداشتن ساعت چرخان به در زمان برداشتن ساعت چرخان چرخ

  یاد داشته باشید و آن را با نوارچسب ثابت نگه دارید.

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  کیسه هواي اصلی 5-5

  بررسی کلی   1-5-5

منظور شده باشد، کیسه هوا بهي تنظیمکیسه هواي اصلی در مرکز چرخ فرمان سوار شده است. چنانچه تصادفی رخ دهد که خارج از محدوده

  کند.محافظت از راننده عمل می

درنگ زمانی که تواند بیي کیسه هوا میامتداد خط قرار دارد و بدنهکند که کیسه هواي راننده در مواد پوششی کیسه هواي اصلی تضمین می

  کند منبسط شود.کیسه هوا عمل می

  

  کیسه هواي اصلی نصب و تعویض  2-5-5

  تعویض

 نکته

  متر باشد.میلی 7متر باشد و عرض سر برشی آن میلی 175بایست حدود گوشتی مورداستفاده در عملکردهاي زیر میطول پیچ

  تذکر

 .اقدامات ایمنی عملکرد کیسه هوا را مطالعه نمایید 

 ي ي ساکن را با لمس کردن بدنهبنابراین، الکتریسیته اندازي کند؛طور اتفاقی کیسه هوا را راه ي ساکن بهي الکتریسیتهممکن است تخلیه

 خودرو براي مدت کوتاهی قبل از انجام تعمیرات سیستم تخلیه کنید.
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 باتري را قطع منید.پایانه منفی  .1

 اش تنظیم کنید.چرخ فرمان را در موقعیت حداقلی .2

  
 شده در تصویر بچرخانید. فرمان را تا موقعیت نشان داده .3

 متر) برسد.میلی 8تا زمانی که به موقعیت محدود (حدود  گوشتی را در سوراخ پشت چرخ فرمان وارد کنیدپیچ .4

 گوشتی براي باز کردن کیسه هواي اصلی فشار دهید.پیچبا  -Aفلش –را در جهت  کنندهي قفلقطعه .5

 درجه بچرخانید تا به موقعیت میانی خود برسد. 90چرخ فرمان را  .6

 رو به بیرون فشار دهید. – B فلش–کیسه هواي اصلی را در جهت  .7

 کیسه هواي-1- را فشار دهید و اتصال  -Aفلش –ي کیسه هواي اصلی  دارنده ي نگهگیره .8

 بیرون بکشید. -Bفلش –اصلی را در جهت 

 را خالص کنید. - 2- اتصال  .9

 کیسه هواي اصلی را بردارید. .10

  

  

  نصب

  ي زیر توجه کنید:گیرد و لطفاً به نکتهکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

  شود. صداي کلیک اتصال کیسه هواي اصلی باید در هنگام جاگذاردن آن شنیده
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کیسه هواي کمکی  5- 6

  بررسی کلی   5- 1-6

قرار دارد. چنانچه  جلو آمپري دستکش در سمت راست و باالي جعبه AIRBAGشده با گذاريکیسه هواي سرنشین جلو زیر پوشش عالمت

-هوا تضمین میکند. مواد پوشش کیسه منظور حفاظت از سرنشین جلو عمل میشده رخ دهد، کیسه هوا بهي تعیینتصادفی خارج از محدوده

  کند منبسط شود. درنگ زمانی که کیسه هوا عمل میتواند بیي کیسه هوا میکند که کیسه هوا در امتداد خط قرار دارد و بدنه

شود. زمانی که کیسه ي سرنشین در اثر برخورد دوم با تجهیزات درونی استفاده میکیسه هواي کمکی براي کاستن صدمات به سر یا سینه

  ي سرنشین جلو محافظت کند.طور مؤثر از سر و سینه تواند بهکند، میی عمل میهواي کمک

-که واحد کنترل تشخیص میدر صندلی کناري سرنشین جلو هم نصب شده است، هنگامی "گر اشغال کناري سرنشین جلو حس"از آنجا که 

  کند.نمیدهد صندلی سرنشین جلو خالی است، کیسه هواي کمکی در تصادفات خودرو عمل 

  

  کیسه هواي کمکی نصب و تعویض   5- 2-6

  تعویض

 نکته

 .اقدامات ایمنی عملکرد کیسه هوا را مطالعه نمایید 

 ي ي ساکن را با لمس کردن بدنهاندازي کند. بنابراین، الکتریسیتهطور اتفاقی کیسه هوا را راه ي ساکن بهي الکتریسیتهممکن است تخلیه

  قبل از انجام تعمیرات سیستم تخلیه کنید.خودرو براي مدت کوتاهی 

 .جلو آمپر نصب و تعویض؛ جلو آمپر؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات: نقاشی و بدنه >را بردارید= جلو آمپر .1

 را بیرون بکشید. -1-را خالص کرده و کیسه هواي کمکی  -فلش-دارندهي نگهگیره .2

  

  

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کیسه هواي کناري  5- 7

  بررسی کلی 1-7-5

تواند دهد، کیسه هوا میي صندلی زیر روکش نصب شده است. هنگامی که برخورد کناري رخ میکیسه هواي کناري صندلی جلو در بیرون پایه

گر برخورد کناري تشخیص داده باشد  دهد، اگر حسمی هاي داخلی باالیی محافظت کند. زمانی که برخورد کناري رخها، لگن و انداماز دنده

اندازي کیسه هواي کناري صندلی منظور راهکیسه هوا به کنندهاي فراتر است، یک سیگنال کنترلی از کنترلشدهي تصادف از میزان تعیین درجه

  یابد.جلو انتقال می

ندارد، بلکه به تصادفات کناري، جهت تصادف و تغییر سرعت خودرو  اینکه کیسه هواي کناري صندلی جلو عمل کند به سرعت خودرو بستگی

کنند. در صندلی جلو عمل نکرده ایجاد آسیب  بستگی دارد. بنابراین، ممکن است برخی تصادفات جزئی به این دلیل که کیسه هواي کناري

  صندلی جلو شوند.توانند موجب عملکرد کیسه هواي کناري مقابل، برخی صدمات ساختاري کوچک مربوطه می

  

  کیسه هواي کناري نصب و تعویض  5- 2-7

  تعویض

 نکته

  گاه صندلی تعویض کنید.توان کیسه هواي کناري را جداگانه تعویض نمود، در صورت لزوم آن را به همراه تکیهازآنجاکه نمی

 گاه صندلی.تکیه نصب و تعویض؛ صندلی؛ صندلی جلو؛ 89ي خودرو؛ گروه تعمیرات: نقاشی و بدنه >گاه صندلی جلو را بردارید=تکیه .1

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  جداره هواي کناري   8-5

  بررسی کلی   1-8-5

-ي هوا میخاصی تجاوز کند، جداره ياند. هنگامی که برخورد کناري از محدودهجداره هواهاي کناري در طرفین راست سقف خودرو نصب شده

  کند.تواند از سرنشینان محافظت کند. در یک برخورد جانبی، تنها در یک سمت عمل می

ي خودرو آسیب دهد، سر سرنشینان مستقیماً با برخورد به بدنهتوانند تضمین کنند زمانی که یک برخورد رخ میجداره هواهاي کناري می

  کند.ي اشیاء خارجی جلوگیري می وسیله سرنشینان بهبیند و از آسیب دیدن نمی

  

  )پنج دربجداره هواي کناري (براي مدل  نصب و تعویض   2-8-5

  تعویض

 نکته

  عنوان مرجعی براي طرف چپ هم به کار رود.تواند بهجداره هواي کناري سمت راست است، اما می نصب و تعویضها تنها براي دستورالعمل

  تذکر

  ایمنی عملکرد کیسه هوا را مطالعه نمایید.اقدامات 

 ي ي ساکن را با لمس کردن بدنهاندازي کند. بنابراین، الکتریسیتهطور اتفاقی کیسه هوا را راه ي ساکن بهي الکتریسیتهممکن است تخلیه

 خودرو براي مدت کوتاهی قبل از انجام تعمیرات سیستم تخلیه کنید.
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )پنج دربسقف (براي مدل  نصب و تعویض؛ تجهیزات درونی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات: نهنقاشی و بد >سقف را بردارید= .1

  
 ي خودرو شل کنید. جداره هواي کناري سمت راست را از بدنه - 5- ،- 4- ، -3-،-2-، -1-ي  دارنده هاي نگهپیچ .2

 را خالص کنید. - فلش–پالگ اتصال روي جداره هواي کناري  .3

  راست را بردارید.جداره هواي کناري سمت  .4

  

  

     

  

  

        

  نصب

  ي زیر توجه داشته باشید:گیرد و لطفاً به نکتهکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  خطر

  بایست جداره هواي کناري پس از نصب مستقیم قرار گیرد، وجود انحراف مجاز نیست.می
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )صندوق دارجداره هواي کناري (براي مدل  نصب و تعویض  3-8-5

  تعویض

 نکته

  عنوان مرجعی براي طرف راست هم به کار رود.تواند بهجداره هواي کناري سمت چپ است، اما می نصب و تعویضها تنها براي دستورالعمل

  تذکر

 .اقدامات ایمنی عملکرد کیسه هوا را مطالعه نمایید 

 ي ي ساکن را با لمس کردن بدنهاندازي کند. بنابراین، الکتریسیتهطور اتفاقی کیسه هوا را راه ساکن به يي الکتریسیتهممکن است تخلیه

 خودرو براي مدت کوتاهی قبل از انجام تعمیرات سیستم تخلیه کنید.

 )صندوق دار سقف (براي مدل نصب و تعویض؛ تجهیزات درونی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات: نقاشی و بدنه >سقف را بردارید= .1

  
ي خودرو شل کنید و جداره هواي کناري سمت جداره هواي کناري سمت چپ را از بدنه -5-،-4- ، - 3-،- 2-، -1-ي  دارنده هاي نگه پیچ .2

 را بردارید. - 1-چپ 

 Q2300616F31 : -فلش –مدل پیچ 

  متر نیوتن 10- 12 : -فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

  نصب

  ي زیر توجه داشته باشید:گیرد و لطفاً به نکتهکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  خطر

  بایست جداره هواي کناري پس از نصب مستقیم قرار گیرد، وجود انحراف مجاز نیست.می
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  گر برخورد کناري حس  9-5

  بررسی کلی  1-9-5

پس از رخداد تصادفات  هاي ضربهیین سیگنالگر برخورد کناري یکی از اجزاي همه سیستم کیسه هواست، زیرا عملکرد آن یافتن و تع حس

گرهاي ضربه  جانبی و به همین شکل براي مشخص نمودن این است که آیا عملکرد کیسه هواي جانبی الزم است یا خیر. سه نوع اصلی حس

گاز  کنندهو تولید کندپیروي میتري دارد عمدتاً از قواعد اینرسی گر مکانیکی که در کیسه هواهاي امروزي کاربرد گسترده وجود دارند. حس

هاي پایین کیسه هوا گر مکانیکی در سرعت کند. از آنجا که حسمنظور غلبه بر نیروي فنر عمل میگر به ي نیروي اینرسی اجزاي حس وسیله به

د، بنابراین کیفیت، دقت و مقاومت در تواند با نقاط منفرد شناسایی شوکند، قابلیت اطمینان باالیی دارد. با این حال، این تنها میرا فعال نمی

ترین سنسوري است که تاکنون استفاده شده گر الکترونیکی ابتدایی برابر سایش قطعات مکانیکی باید از کیفیت باالیی برخوردار باشد. حس

کند که و سپس تعیین می کندهاي الکترونیکی براي انعکاس کاهش سرعت بدنه استفاده میاست. بر اساس قواعد الکترونیک، این از سیگنال

هاي مکانیکی را به و سیگنال ي مکانیکی و الکتریکی را ادغام نموده استگر الکترومکانیکی هر دو شیوه آیا کیسه هوا را فعال کند یا خیر. حس

مکانیکی . این نه تنها مزایاي حسگر گیرنداندازي کیسه هوا مورداستفاده قرار میها براي راهکند و این سیگنالهاي الکتریکی تبدیل میسیگنال

منظور به دست آوردن سیگنال کاهش ي خودرو نصب شود. بنابراین بهتواند در هر کجاي بدنهو می هاي آن را نیز نداردرا داراست، بلکه نقص

  هاي یکسان نصب کرد.گر را در موقعیت توان چندین حساي بهتر، میسرعت به شیوه

  

  ي کناريگر ضربه حس نصب و تعویض  2-9-5

  تعویض

 نکته

  عنوان مرجعی براي طرف راست هم به کار رود.تواند بهي کناري سمت چپ است، اما میگر ضربه حس نصب و تعویضها تنها براي دستورالعمل

  تذکر

 اقدامات ایمنی عملکرد کیسه هوا را مطالعه نمایید.

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

پنل تریم نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات: نقاشی و بدنه >سمت چپ را بردارید= Bپنل پایینی ستون تریم .2

 Bپایینی ستون 

 ي سمت چپ را خالص کنید.گر ضربه حس -1-پالك اتصال  .3

 بردارید.گر را  سمت چپ را شل کرده و حس - فلش–ي گر ضربه ي حس دارنده ي نگهپیچ و مهره .4

  متر نیوتن  9-12 : -فلش–پیچ و مهره  گشتاور سفت کردن      

  

  

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اشغال صندلی کناري سرنشین جلو G128گر  حس نصب و تعویض   10-5

  تعویض

 نکته

بایست اجزاي صندلی در هنگام تعویض جداگانه تعویض شود. میصورت  تواند بهاشغال صندلی کناري سرنشین جلو نمی G128گر  حس

  اشغال صندلی کناري سرنشین جلو تعویض شوند. G128گر  حس

کوسن زیر  نصب و تعویض؛ صندلی؛ صندلی جلو؛ 89ي خودرو؛ گروه تعمیرات: نقاشی و بدنه >کوسن زیر فریم صندلی جلو را بردارید= .1

 فریم.

 

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضند عمل نصب در خالف جهت رو
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم تهویه مطبوع 73

  بررسی کلی 1

  ي مطبوع خودروهاي تعمیر سیستم تهویهدستورالعمل  1-1

 بایست محیط و ابزار تمیز باشند.در هنگام تعمیر سیستم تهویه مطبوع، پایانه منفی باتري را قطع کرده و می 

 کننده بپوشانید. تجهیزات خاص قبل از تعمیر سیستم گردش خنککننده را با  خنک 

 و از لمس یا استنشاق  کننده اقدامات الزم را براي حفاظت ایمنی شخصی انجام دهید هنگام انجام تعمیرات و نگهداري بر روي خنک

 کننده خودداري کنید. خنک

 اي را که خوبی تهویه شده است انجام گیرد. بر روي سیستم تهویههاي سیستم تهویه مطبوع باید در محیطی که بهتعمیرات اساسی لوله

 کننده است جوشکاري انجام ندهید.حاوي خنک

 پسماند  کنندهکننده استفاده شود. خنکاي براي بازیابی خنکبایست تجهیزات ویژهکننده در جو ممنوع است. میي مستقیم خنکتخلیه

 .باید بر اساس مقررات مربوطه منهدم شود

 منظور داري شود. آن را در معرض نور خورشید یا دماهاي باال قرار ندهید، این کار بهکننده باید در مکانی خنک نگهي حاوي خنکمحفظه

 جلوگیري از انفجار و انبساط است.

 هاي از حلقهO استفاده کنید.بندي هاي آبکننده را هنگام نصب حلقهشکل اصلی استفاده کنید. مقدار کمی از روغن خنک 

 کنندهداري براي خنکاز تجهیزات مخصوص نگه R-134a .استفاده کنید 

 کنید هواي آن را بکشید (ایجاد خأل).کننده پر میقبل از اینکه سیستم را با خنک 

 هاي هوا خودداري طور که نیاز است ذخیره شوند. از مخلوط کردن با آب یا دیگر ناخالصی بایست همانکننده میکننده و روغن خنکخنک

 توان استفاده نمود.تاریخ گذشته را نمی کنندهشده ذخیره نشده باشد یا خنکبنديي آبکننده که در محفظهکنید. روغن خنک

 

 R-134a کنندههاي خنکدستورالعمل  2-1

 کنندههاي مدرن عموماً از خنکاتومبیل R-134a  در سیستم تهویه مطبوع خود  گراد ي سانتیدرجه -26,5با دماي تبخیر استاندارد

احتراق؛ سمی بودن کم و پایداري  بو، غیرقابلرنگ، بیهاي زیر است: ایمنی باال، بیداراي ویژگی R-134a کنندهکنند، خنکاستفاده می

 شیمیایی؛

 رسانی به آسیب سازي خوب؛ رسانایی گرمایی خوب؛ گرانروي کم، تحرك خوب؛ عدمگرماي نهان و ظرفیت گرمایی زیاد، ظرفیت خنک

 ي اوزون؛الیه

 ي انجماد پایین، مناسب براي عملکرد در دماهاي پایین؛ سادگی یافتن خوردگی فلزي کم، پایداري باال، غیر محلول بودن در آب؛ نقطه

 محل نشت.

  هیچ آسیبی نبینید.درستی استفاده کنید. اقدامات حفاظتی را انجام دهید تا سیستم تهویه مطبوع خودرو به کنندهلطفاً از خنک

 شود، فضاهاي باریک را پر کرده و اش باالست، هنگامی که در فضایی محدود آزاد میکننده حاوي اکسیژن نیست و چگالیازآنجاکه خنک

 شود.راند، این منجر به کمبود اکسیژن محلی میاکسیژن را با فشار بیرون می

 امی که با شعله تماس پیدا کند ممکن است به گازهاي مضري تجزیه شود (فسژن).کننده قابلیت انفجار یا احتراق ندارد، اما هنگخنک 

 شود، چنانچه مایع به دست بچسبد، گرماي زیادي براي تبخیر شدن جذب خواهد سرعت تبخیر میکننده در محیط جو بهازآنجاکه خنک

 شود.کرد که این موجب سرمازدگی محلی می

 بایست فضایی براي انبساط داشته باشد.کننده میسازي براي خنکي ذخیرهمحفظه 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کنندههاي روغن خنکدستورالعمل  3-1

کند و طول اطمینان کمپرسور را تضمین می عنوان یک روانکاري ویژه براي کمپرسور تهویه مطبوع عملکرد نرمال و قابلکننده بهروغن خنک 

تهویه  کنندهسازي و کاهش نویز در کمپرسور براي سیستم خنکبندي، خنکآب کند. این عملکردهایی همانند روانکاري،عمر آن را زیاد می

  کند.مطبوع فراهم می

  کنندهنکات ایمنی براي روغن خنک

 کننده یا برندهاي متفاوت گاه از انواع مختلف روغن خنکي اصلی استفاده کنید. هیچبراي سیستم تهویه کنندهاز یک نوع روغن خنک

 استفاده نکنید.

 سرعت انجام گیرد.  به شدت باالست، در هنگام پر کردن یا تعویض باید عملیات به کنندهکه ظرفیت جذب رطوبت روغن خنک آنجا از

 بندي کنید. منظور جلوگیري از نشتی پوشانده و آبدرنگ پس از پر کردن بهرا بی کنندهي روغن خنکمحفظه

 نکنید.هاي تاریخ گذشته استفاده کنندهاز روغن خنک 

 کنندگی اثر بگذارد.ازحد ممکن است بر اثر خنکشده پر کنید، زیرا پر کردن بیش را مطابق با مقدار مشخص کنندهروغن خنک 

 کننده تخلیه نشود.کاري همراه با خنکتا روغن خنک آرامی بازیابی کنید کننده را بهخنک 

 

  توصیف سیستم تهویه مطبوع  4-1

تواند محیطی راحت براي ي هواي درون خودرو است. این میزدایی و تهویهکردن، رطوبت سازي، گرمبراي خنک ايسیستم تهویه مطبوع وسیله

  آمد را باال ببرد.وو ایمنی رفت سرنشینان فراهم کند، از خستگی راننده بکاهد

در دماي پایینی  اواپراتوردهد. هنگامی که قال میبا اثر انتقال گرما، سیستم تهویه مطبوع گرماي هوا را تا درجه حرارتی پایین از محیط انت

رود و از دماي محیط سازي باال میکننده به درون کمپرسور، دماي آن پس از فشردهکند. با پمپ شدن خنکاست، گرما را از بیرون جذب می

زداید تا دما را کاهش کترونیکی گرما را به بیرون مییابد، فن الکننده در دماي باال به درون کندانسور جریان میرود. چون خنکبسیار باالتر می

منظور جذب گرمی درون ي کاري بهیابد و چرخه جریان می اواپراتورکننده در دماهاي پایین به درون دهد. با توجه به اثر انبساط گلوگاه، خنک

  شود.کنندگی ایجاد مییابد، بدین ترتیب اثر خنکخودرو ادامه می

ها، فن کندانسور، موتور دمنده و واحد کنترل کن، لولهخشک- ، شیر انبساط، گیرندهاواپراتوروع از کمپرسور، کندانسور، سیستم تهویه مطب

  تشکیل شده است.

  شود.بندي می هاي فشار باال و فشار پایین تقسیمکشیتهویه مطبوع به لوله کنندهکشی گردشی خنکسیستم لوله

  سازي تهویه مطبوع: اصول خنک
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  
شود. بعد از جذب می اواپراتورگازي داراي فشار کم و دماي کم توسط کمپرسور از  کنندهسازي سیستم تهویه مطبوع، خنکبراي خنک .1

گازي داراي دماي باال  کنندهشود. در کندانسور، خنککننده افزایش خواهد یافت و به کندانسور فرستاده میسازي، دما و فشار خنکفشرده

 شود.مایع با دما و فشار باال تبدیل می کنندهدهد، سپس به خنکو فشار باال گرما را از طریق کندانسور تابش می

 شود.سازي و فیلتر شدن استفاده میکه این براي ذخیره یابدکن جریان میخشک-مایع به درون گیرنده کنندهخنک .2

و به مخلوط گاز/مایع داراي دما و فشار پایین  یابدداراي دما و فشار باال از طریق شیر انبساط جریان میي مایع فیلترشده کنندهخنک .3

 شود.فرستاده می اواپراتورشود. سپس این به تبدیل می

داراي دما و فشار پایین از  کنندهشود. هوا گرما را با ذرات معلق خنکي دمنده پمپ میوسیلهبه اواپراتور، هوا به درون سطح اواپراتوردر  .4

ذرات معلق داراي فشار و دماي کم به درون  کنندهکند. پس از جذب هواي گرم درون خودرو، خنکتبادل می اواپراتورهاي طریق پره

ي بعدي چرخهکشی براي شود. این به انتهاي داراي فشار پایین کمپرسور از طریق لولهي داراي دما و فشار پایین تبخیر می–کننده خنک

 شود.فرستاده می

 شود.هواي سرد پس از فرآیند تبادل گرما توسط دمنده به منظور کاهش دماي درونی به درون خودرو فرستاده می .5

  ي مطبوع:سازي سیستم تهویهگرم

 م شد، کلید گرمایشی را شود. پس از اینکه موتور گرموتور تأمین می کنندهي مطبوع توسط دماي اضافی مایع خنکعملکرد گرمایش تهویه

- سازي تهویه مطبوع میي گرمي هستهطور پیوسته در بدنه کننده در موتور بهو سپس خنک روي پنل کنترلی تهویه مطبوع روشن کنید

 یابد.آورد و سپس هواي گرم درون خودرو جریان میشود گرما را به درون میچرخد. بادي که از موتور دمنده ایجاد می

  سیستم تهویه مطبوع:ي تهویه

 ي هواي کثیف خودرو به و نیز براي تخلیه ي سیستم تهویه مطبوع براي آوردن هواي تازه، در هنگام حرکت خودرو، از بیرون استتهویه

 ها جلوگیري شود.گرفتگی شیشهتا بدین شکل هواي تازه درون خودرو حفظ شود و نیز از مه بیرون است
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  زدایی تهویه مطبوع:رطوبت

 زدایی تهویه شوند. رطوبتگرفتگی میها دچار مهکه دماي بین درون و بیرون خودرو بسیار متفاوت است، شیشهر روزهاي بارانی وقتید

 ها را پاك کند.تواند مه روي شیشهمطبوع می

  یابیبررسی و عیب  2

  ازحد زیاد است. فشار سیستم تهویه مطبوع بسیار بیش  1-2

  بازرسی روند    بازرسی نتیجه  
شماره 

  سریال

  0  بازرسی اولیه  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

کننده را با مقدار نامی تطبیق مقدار خنک

  دهید

کننده خنک

ازحد زیاد بیش

  است

  بروید 1به گام 
-کننده بیشبررسی کنید که خنک

  ازحد زیاد نباشد
  

  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی
هاي رادیاتور کندانسور را پره

  بررسی کنید
1  

  کندانسور را تعمیر یا تعویض کنید

هاي رادیاتور پره

کندانسور مسدود 

  است

  بروید 2به گام 
هاي رادیاتور بررسی کنید که پره

  کندانسور مسدود نباشد
  

  2  فن الکتریکی را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

فن الکتریکی را بررسی کنید و در صورت 

  آن را تعویض کنیدلزوم اجزاي 

فن الکتریکی 

  آسیب دیده است
  بروید 3به گام 

بررسی کنید که فن الکتریکی 

  آسیب ندیده باشد
  

  3  شیر انبساط را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  شیر انبساط را عوض کنید

شیر انبساط 

مسدود یا دچار 

  نقص است

  بروید 4به گام 
بررسی کنید که شیر انبساط 

  مسدود یا دچار نقص نشده باشد
  

  4  کمپرسور را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  کمپرسور تهویه مطبوع را عوض کنید
 کمپرسور آسیب

  دیده است
  بروید 5به گام 

بررسی کنید که کمپرسور آسیب 

  ندیده باشد
  

  5  عملکرد بازرسی  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  را بیابیداز دیگر عالئم علت 
خطا هنوز وجود 

  دارد
  یابیپایان عیب

بررسی کنید که پس از اصالح هنوز 

  خطا وجود نداشته باشد
  

  ازحد کم است. فشار سیستم تهویه مطبوع بسیار بیش  2-2

  روند بازرسی    بازرسی نتیجه  
شماره 

  سریال

  0  بازرسی اولیه  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  را تعویض کنیدکشی تهویه مطبوع لوله

کشی تهویه لوله

مطبوع دچار 

  نشتی شده است

  بروید 1به گام 
کشی تهویه مطبوع را براي لوله

  نشتی بررسی کنید
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  1  کنید بررسی را کنندهخنک  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

کننده را با مقدار استاندارد مقدار خنک

  تطبیق دهید

کننده کافی خنک

  نیست
  بروید 2به گام 

کننده کافی بررسی کنید که خنک

  باشد
  

  2  شیر انبساط را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  شیر انبساط را عوض کنید

شیر انبساط 

مسدود یا دچار 

  نقص است

  بروید 3به گام 
بررسی کنید که شیر انبساط 

  مسدود یا دچار نقص نشده باشد
  

  3  بررسی کنید کمپرسور را  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  کمپرسور تهویه مطبوع را عوض کنید
 کمپرسور آسیب

  دیده است
  بروید 4به گام 

بررسی کنید که کمپرسور آسیب 

  ندیده باشد
  

  4  عملکرد بازرسی  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  از دیگر عالئم علت را بیابید
خطا هنوز وجود 

  دارد
  یابیپایان عیب

 بررسی کنید که پس از اصالح

  هنوز خطا وجود نداشته باشد
  

  سازي کند تواند خنکتهویه مطبوع نمی  3-2

  روند بازرسی    بازرسی نتیجه  
شماره 

  سریال

  0  بازرسی اولیه  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

کننده را با مقدار استاندارد مقدار خنک

  تطبیق دهید

- کننده بیشخنک

ازحد زیاد و یا 

  ناکافی است

  بروید 1به گام 
-کننده بیشبررسی کنید که خنک

  ازحد زیاد و یا ناکافی نباشد
  

  1  فشار سیستم تهویه را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

و در  کشی را براي نشتی چک کنیدلوله

  کننده را پرکنیدصورت لزوم خنک

فشار سیستم تهویه 

  کافی نیست
  بروید 2به گام 

سیستم بررسی کنید که فشار 

  تهویه کافی باشد
  

  2  ي تهویه مطبوع را بررسی کنیدرله  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  ي تهویه را تعویض کنیدرله
ي تهویه مطبوع رله

  آسیب دیده است
  بروید 3به گام 

ي تهویه بررسی کنید که رله

  مطبوع آسیب ندیده باشد
  

  3  فیوز را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

    بررسی کنید که فیوز نسوخته باشد  بروید 4به گام   فیوز سوخته است.  فیوز را عوض کنید

  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی
را بررسی  اواپراتورگر دماي  حس

  کنید
4  

  را عوض کنید اواپراتورگر دماي  حس

گر دماي  حس

آسیب  اواپراتور

  دیده است

  بروید 5به گام 
گر دماي  بررسی کنید که حس

  آسیب ندیده باشد اواپراتور
  

  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی
تهویه مطبوع را  کنندهکنترل

  بررسی کنید
5  

تهویه مطبوع را تعویض  کنندهکنترل

  کنید

تهویه  کنندهکنترل

  مطبوع آسیب دیده
  بروید 6به گام 

تهویه  کنندهبررسی کنید که کنترل

  مطبوع آسیب ندیده باشد
  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  6  شیر انبساط را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  شیر انبساط را تعویض کنید

شیر انبساط 

مسدود یا دچار 

  آسیب است

  بروید 7به گام 
بررسی کنید که شیر انبساط 

  مسدود یا دچار آسیب نباشد
  

  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی
مطبوع را بررسی کمپرسور تهویه 

  کنید
7  

  کمپرسور تعویض کنید
 کمپرسور آسیب

  دیده است
  بروید 7به گام 

بررسی کنید که کمپرسور آسیب 

  ندیده باشد
  

  8  عملکرد بازرسی  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  از دیگر عالئم علت را بیابید
خطا هنوز وجود 

  دارد
  یابیپایان عیب

بررسی کنید که پس از اصالح 

  خطا وجود نداشته باشد هنوز
  

  صداي غیرطبیعی کمپرسور 2,4

  روند بازرسی    بازرسی نتیجه  
شماره 

  سریال

  0  بازرسی اولیه  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

ي چندوجهی کمپرسور تنش تسمه

  تهویه مطبوع را تنظیم کنید

ي چندوجهی تسمه

کمپرسور تهویه 

  مطبوع لیز است

  بروید 1به گام 

ي که تسمه بررسی کنید

چندوجهی کمپرسور تهویه مطبوع 

  لیز نباشد

  

  1  کنید بررسی را ي چندوجهیتسمه  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  ي چندوجهی را تعویض کنیدتسمه
ي چندوجهی تسمه

  مستهلک است
  بروید 2به گام 

ي بررسی کنید که تسمه

  چندوجهی مستهلک نشده باشد
  

  2  اجزاي کمپرسور را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  اجزا را محکم کنید
اجزاي کمپرسور شل 

  هستند
  بروید 3به گام 

بررسی کنید که اجزاي کمپرسور 

  شل نشده باشند
  

  3  یاتاقان کمپرسور را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  کمپرسور تهویه مطبوع را عوض کنید
یاتاقان کمپرسور 

  دیده است آسیب
  بروید 4به گام 

بررسی کنید که یاتاقان کمپرسور 

  آسیب ندیده باشد
  

  4  عملکرد بازرسی  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  از دیگر عالئم علت را بیابید
خطا هنوز وجود 

  دارد
  یابیپایان عیب

بررسی کنید که پس از اصالح 

  هنوز خطا وجود نداشته باشد
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  نیستسازي هوا مداوم خنک  5-2

  روند بازرسی    بازرسی نتیجه  
شماره 

  سریال

  0  بازرسی اولیه  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

سیستم تهویه را از هوا خالی کنید و 

  کننده را تعویض کنیدخنک -گیرنده

آب در مدار 

-گردشی خنک

کننده نشت کرده 

  است

  بروید 1به گام 

بررسی کنید که آب در مدار 

نکرده کننده نشت گردشی خنک

  باشد

  

  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی
 را گر فشار تهویه مطبوع حس

  کنید بررسی
1  

را تعویض  مطبوع تهویه فشار گر حس

  کنید

گر  سیگنال حس

فشار تهویه 

مطبوع دچار خطا 

  است

  بروید 2به گام 

گر  بررسی کنید که سیگنال حس

فشار تهویه مطبوع دچار خطا 

  نباشد

  

  نرمال  خطاداراي   روش عملیاتی
را بررسی  اواپراتورگر دماي  حس

  کنید
2  

را چک کرده و در  اواپراتورگر دماي  حس

  صورت لزوم آن را عوض کنید

گر دماي  حس

آسیب  اواپراتور

  دیده است

  بروید 3به گام 
گر دماي  بررسی کنید که حس

  آسیب ندیده باشد اواپراتور
  

  3  بررسی کنیدکمپرسور را   نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  کمپرسور تهویه مطبوع را عوض کنید
 کمپرسور آسیب

  دیده است
  بروید 4به گام 

بررسی کنید که کمپرسور آسیب 

  ندیده باشد
  

  4  عملکرد بازرسی  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  از دیگر عالئم علت را بیابید
خطا هنوز وجود 

  دارد
  یابیپایان عیب

بررسی کنید که پس از اصالح 

  هنوز خطا وجود نداشته باشد
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  پارامترهاي فنی 3

  گشتاور سفت کردن

  نام  متر) نیوتنگشتاور (

  ي کمپرسوردارندهي نگهپیچ و مهره  30-22

  ي بین کمپرسور و لولهدارندهي نگهپیچ و مهره  30-22

  کشی کندانسور و شلنگ فشار باالي اتصال بین لولهپیچ و مهره  12-6

  ي کندانسوردارندهي نگهپیچ و مهره  12-6

  ي شیر انبساطدارندهي نگهپیچ و مهره  9-6

  ي شیر انبساطي صفحهدارندهي نگهپیچ و مهره  9-6

  کلید فشار  5/4- 6

  کن تهویه مطبوعخشک-ي گیرندهدارندهي نگهپیچ و مهره  25-20

  ي فشار باال/پایین تهویه مطبوعي اتصال لولهمهره  24-19

  کنگرم اواپراتوري اجزاي دارندهي نگهمهره  12-6

  ي اجزاي اتاقک مکش هوادارندهي نگهمهره  12-6
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  نمایش دیجیتال الکتریکی تهویه مطبوع صفحه 4

  نمایش دیجیتال الکتریکی تهویه مطبوع صفحه کننده مرور کلی عملکرد تنظیم  4-1

  
 کلید تهویه .1

کند. هنگامی که موتور روشن شد، کلید تهویه را رو به پایین فشار دهید، درخواست سازي را روشن و خاموش میکنترل عملکرد خنک

سازي را بر اساس کند و عملکرد خنکسیگنال درخواست تهویه را دریافت می ECUسازي خروجی این است. در این زمان، عملکرد خنک

کند. کلید تهویه را فشار داده تا شرایط کاري شاخص بر روي روشن شدن موتور کنترل میثانیه پس از  ECU ،5 راهبرد رویکرد درونی

  هاي روشن مشاهده شود.چراغ

 تهویه مطبوع OFFکلید  .2

نمایش نخواهد بود.  هاي تحریک تهویه متوقف شوند. در این صورت چیزي روي صفحهرا فشار دهید تا عملکرد تمام مکانیسم OFFکلید 

  توانند هواي تازه را عوض کنند.هنوز می 9و  8خاموش شد، دو کلید عملکردي  OFFي کنترل با کلید فحهپس از اینکه ص

 +دماي  .3

  دهد.خروجی دما را افزایش می

 - دماي  .4

  دهد.خروجی دما را کاهش می

 زدایی عقبمیانبرهاي یخ .5
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

ي کلید روشن هستند؛ زمانی که هاي مشخصهاست، چراغ ONزدایی زدایی عقب فشار دهید. هنگامی که حالت یخکلید را براي شروع حالت یخ

طور مؤثر کار کند  تواند بههاي عقب تنها در زمان کار کردن موتور میشیشه کنندهشوند. گرمها خاموش میاست این چراغ OFFزدایی حالت یخ

  بینند.سادگی صدمه میعقب بهي شیشه کنندهشود. اجزاي درونی گرمدقیقه خاموش می 15طور خودکار بعد از  و به

 زدایی جلومیانبرهاي یخ .6

  طور خودکار به آخرین حالت خود برگردد. زدایی جلو فشار دهید. آن را دوباره فشار دهید تا بهکلید را براي شروع حالت یخ

 کلید تنظیم حالت .7

  حالت تنظیم خروجی هوا

 حالت گردش درونی .8

-ي هوا درون اجزاي خودرو هوا را به گردش درمیو دمنده دهند فالپ هواي تازه بسته استهاي کلید نشان میي زردرنگ چراغشاخصه

  ي ورود دود و غبار را از بیرون ندهد.آورد تا اجازه

 حالت گردش درونی .9

  شود. تواند به درون اجزاي خودرو وارددهند فالپ هواي تازه باز است و هواي تازه میهاي کلید نشان میي زردرنگ چراغشاخصه

 کاهش سرعت هوا .10

  دهد.سرعت هوا را کاهش می

 افزایش سرعت هوا .11

  اندازي سیستم است.در هنگام راه 1دهد. کمترین حجم هوا سطح سرعت هواي خروجی را افزایش می
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  بخش سرنشین -نمایش دیجیتال الکتریکی تهویه مطبوع صفحه  4-2

  
  سازيخنک سازي/موتور گرم -2                                                    اواپراتورگر دماي  حس -1

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                              مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

 موتور دمنده -4                                حالت موتور                                       -3

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش     مراجعه شود.                                          نصب و تعویضبه بخش 

  کناريي هواي مجراي دریچه -6    زدایی جلو                                                مجراي هواي یخ -5

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش     مراجعه شود.                                          نصب و تعویضبه بخش 

  ي هواي کناري سمت چپدریچه -7

  مراجعه شود نصب و تعویضبه بخش 

  داشبورد -8

  داشبورد نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >مراجعه شود= نصب و تعویضبه بخش 

  تهویه مطبوع کنندهکنترل - 10دریچه هواي کناري سمت راست                                            -9

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش    مراجعه شود.                                           نصب و تعویضبه بخش 

  ي مکش هوامحفظه -12کن                                                           گرم اواپراتور-11

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش    مراجعه شود.                                           نصب و تعویضبه بخش 

  عقبی 2مجراي هواي  -14                                مجراي هواي عقبی                            -13

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش       مراجعه شود.                                        نصب و تعویضبه بخش 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي تهویه مطبوعاجزاي جعبه -15

  مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

   

  ي تهویه مطبوعاجزاي جعبه 5

  ي تهویه مطبوعاجزاي جعبه نصب و تعویض   1-5

  ابزار ویژه و تجهیزات موردنیاز براي تعمیرات

  

  

  

  

  

  تعویض

  تذکر

 کاهش دهید.طور که خواسته شده قبل از تعمیرات  سازي فشار وجود دارد، فشار را آزاد کنید و دما را همانازآنجاکه در سیستم خنک 

 گراد تجاوز کند، بنابراین خطر سوختگی  ي سانتیدرجه 100کننده ممکن است از هنگامی که موتور در حال گرم شدن است، دماي خنک

 وجود دارد. عمل تعمیر را پس از خنک شدن موتور انجام دهید.

 دارید، بست فوالديرا با بست شلنگ ثابت نگه -2-و  -1-کننده شلنگ خنک .1

  هايکن و شلنگي گرمو هسته را آزاد کنید -فلش–کننده خنکشلنگ 

 کننده را خالص کنید.خنک

  

  

  

  

  

 کن وارد کنید.ي گرمي هستهي روي کنارهرا به درون لوله -A–تفنگی پنوماتیک  .2

 قرار دهید. -C–کننده ي خنکرا در سمت دیگر لوله - B–یک ظرف مدرج  .3

 نکته

  مقدار تقریبی مایع پرکننده مفید است.ظرف مدرج براي مشخص نمودن 

 بریزید -B–کن را با تفنگی پنوماتیک به درون ظرف ي گرمدرون هسته کنندهخنک .4

 کننده را خالی کنید.و تا جایی که ممکن است خنک

 شیر انبساط را بردارید. .5
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 را شل کنید. -فلش–را بردارید و مهره  -1-کننده دسته سیمبست  .6

  M6×1.0 : -فلش - ي مهره اندازه

  متر نیوتن 6-12 : -فلش  -مهره  کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 10 آچار بوکس : -فلش  -مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

 مجراي هواي عقبی را بردارید. .7

 ي داشبوردمیله نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >ي داشبورد را بردارید=میله .8

 بردارید. -2-را از روي ماژول کنترل سرعت  -1-پالگ اتصال .9

 نکته

  توجه شود. -فلش–نیازي نیست به 

  

  

  

  

  

  

 را خالص کنید. -2-روي موتور دمنده  -1-پالگ اتصال .10

 نکته

  توجه شود. -Bفلش -و  - Aفلش –نیازي نیست به 

  

  

  

  

  

 را خالص کنید. -2-روي موتور حالت  -1-پالگ اتصال .11

 نکته

  توجه شود. -فلش–نیازي نیست به 

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 را خالص کنید. - 2-سازي سازي/گرمروي موتور خنک -2-پالگ اتصال .12

 نکته

  توجه شود. -فلش–نیازي نیست به 

  

  

  

  

  

  

 را خالص کنید. -2-روي موتور چرخاننده  -2-پالگ اتصال .13

 نکته

  توجه شود. -فلش–نیازي نیست به 

  

  

  

  

  

 را خالص کنید. -2-  اواپراتورگر دماي  روي حس -2-پالگ اتصال .14

 نکته

  توجه شود. -فلش–نیازي نیست به 

  

  

  

  

  

 را شل کنید. -فلش-مهره .15

  M6×1.0 : -فلش - ي مهره اندازه

  متر نیوتن  6- 12 : -فلش -مهره کردنگشتاور سفت 

 متر میلی 10 آچار بوکس : -فلش -مهره کنندهابزار محکم 

 ي تهویه مطبوع را بردارید.جعبهاجزاي  .16
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  نصب

  ي زیر توجه کنید:گیرد و لطفاً به نکتهکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  نکته

  کننده را چک کنید.کشی خنکبندي لولهشده پر کنید و آبکننده را تا مقدار مشخصخنک

  کنگرم اواپراتورسازي پیاده   2-5

  
  سمت راست HVACي جعبه -2سازي                                                  سازي/گرمموتور خنک -1

  چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید                                             مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  موتور دمنده -4               سمت چپ                       HVي هواي ي تهویهجعبه -3

                                               مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش         چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید                          

  ماژول کنترل سرعت - 6                             موتور حالت                                          -5

         مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                              مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  شیر انبساط - 8                                                            اواپراتوري هسته -7

         مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش                                              مراجعه شود. نصب و تعویضه بخش ب

  کن                                                              ي گرمهسته -10                             پایینی                         HVACي جعبه   -9

       مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش         چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید                          
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي وروديسازي محفظهپیاده   3-5

  
  ي پایینی خروجی هواي تازه          جعبه -2باالیی خروجی هواي تازه                                           يجعبه -1

  چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید               چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید                    

  ي ورودي پایینیجعبه -4                                          ي ورودي باالیی              جعبه -3

  چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید              چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید                     

  پوشش فیلتر هواي تهویه مطبوع  -6فیلتر هواي تهویه مطبوع                                                     -5

  چک شود و در صورت لزوم آن را تعویض کنید                                            مراجعه شود. نصب و تعویضبه بخش 

  موتور گرداننده   -7

  مراجعه شود. ویضنصب و تعبه بخش 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 ي مکش هوا        اجزاي محفظه نصب و تعویض 6

  تعویض

 ي داشبوردمیله نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >ي داشبورد را بردارید=میله   .1

 بردارید. -1- را از روي موتور گرداننده  -2-پالگ اتصال  .2

 نکته

  توجه شود. -فلش–نیازي نیست به 

  

  

  

  

  

  ي مکش هوا را بردارید    را شل کرده و اجزاي محفظه - فلش–مهره  .3

  M6×1.0 : -فلش - ي مهره اندازه

  متر نیوتن  6- 12: - فلش  -مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 10 آچار بوکس : -فلش  -مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم کنترل 7

  تهویه مطبوع کنندهاجزاي کنترل نصب و تعویض  1-7

  تعویض

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

نوار روشن  نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >مرکزي داشبورد را بردارید= کنندهنوار روشن کنترل .2

 مرکزي داشبورد کنندهکنترل

 را بردارید. -Bفلش –تهویه مطبوع  کنندهي اجزاي کنترلدارندهپیچ نگه .3

  متر نیوتن 2-3 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

  بیرون بکشید. -Aفلش –را در جهت  - 1-تهویه مطبوع کنندهاجزاي کنترل .4

 نکته

  تهویه مطبوع را با دقت بیرون بکشید تا زمانی که بتوان اتصال آن کنندهاجزاي کنترل

  را قطع نمود.

  

  

 را خالص کنید -1- تهویه مطبوع  کنندهروي اجزاي کنترل - فلش–پالگ اتصال  .5

 تهویه مطبوع را بردارید. کنندهو اجزاي کنترل

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  موتور حالت     نصب و تعویض  2-7

  تعویض

 نکته

  موتور حالت در پشت پنل پایینی سمت چپ داشبورد واقع شده است.

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 را شل کنید. -فلش –ي موتور حالت دارندهپیچ نگه .2

  متر نیوتن 7/0- 1/1 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

 را خالص کنید. -1- پالگ اتصال موتور حالت  .3

 را بردارید. - 2-موتور حالت  .4

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  سازي    سازي/گرمموتور خنک نصب و تعویض  3-7

  تعویض

  نکته 

  سازي در بافل کناري سمت راست داشبورد کمکی واقع شده است.سازي/گرمموتور خنک

 قطع کنید. پایانه منفی باتري را .1

 را شل کنید. -فلش–سازي سازي/گرمي موتور خنکدارندهپیچ نگه .2

  متر نیوتن  7/0- 1/1 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

 را خالص کنید. -2-سازي سازي/گرمپالگ اتصال موتور خنک .3

 را بردارید. - 1-موتور حالت  .4

 

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  موتور گرداننده نصب و تعویض  4-7

          تعویض

 ي دستکشي جعبهجداره  نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >ي دستکش را بردارید=ي جعبهجداره .1

 را شل کنید. -فلش–دارندهپیچ نگه .2

  متر نیوتن 1,1تا  0,7 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

 را خالص کنید. - 2-اتصال موتور گرداننده پالگ  .3

 را بردارید. -1-موتور گرداننده  .4

  

  

  

 نکته

  ي هوا را تغییر ندهید.وضعیت فالپ گرداننده

  نصب

  ي زیر توجه داشته باشید:و لطفاً به نکته گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

  هوا را چک کنید.ي بعد از نصب عملکرد فالپ گرداننده

  

  کلید فشار نصب و تعویض  5-7

  تعویض

 نکته

  کلید فشار در عقب و سمت راست اجزاي موتور قرار دارد.

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 تهویه مطبوع تخلیه کنید. کنندهي خنکي پر کردن و تخلیهکننده را با وسیلهخنک .2

 شل کنید. -1-ي فشار باال را از کلید فشار لولهرا خالص کرده و  -فلش-پالگ اتصال کلید فشار .3

  متر     نیوتن 5/4-6 : -1-کلید فشار  گشتاور سفت کردن
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نکته

  بندي کنید.   ها آبمنظور جلوگیري از ورود هوا یا دیگر ناخالصیبندي بهکننده را با پوشش آبتمام اجزاي باز مدار خنک

  نصب

  ي زیر توجه داشته باشید:و لطفاً به نکته گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 ي در هنگام نصب حلقهO .شکل را تعویض کنید 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

 

  موتور دمنده نصب و تعویض  7- 6

  تعویض

 نکته

  قرار دارد.موتور دمنده در سمت راست پدال گاز 

 ي داشبورد.میله نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >ي داشبورد را بردارید=میله .1

 روي موتور دمنده را شل کنید. -Bفلش  -دارندهپیچ نگه .2

  متر نیوتن B- : 1/1-7/0فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

 کنید.روي موتور دمنده را شل  -2-پالگ اتصال .3

 و موتور کمی بچرخانید -Aفلش –موتور دمنده را در جهت  .4

 کن بردارید.گرم اواپراتوررا از غالف اجزاي  -1-دمنده 

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ماژول کنترل سرعت  نصب و تعویض  7- 7

   تعویض

 نکته

  موتور دمنده قرار دارد.ماژول کنترل سرعت در کنار 

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 را شل کنید. -فلش–دارندهپیچ نگه .2

  متر نیوتن 7/0- 1/1 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

 را خالص کنید. -1-پالگ اتصال ماژول کنترل سرعت  .3

 را بردارید. -2- ماژول کنترل سرعت  .4

    

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  اواپراتورگر دماي  حس  8-7

  تعویض

 نکته

  سازي قرار دارد.سازي/گرمدر کنار موتور خنک اواپراتورگر دماي  حس

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

بافل  نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >بافل جلویی سمت راست داشبورد کمکی را بردارید= .2

 جلویی سمت راست داشبورد کمکی.

  متر نیوتن 7/0- 1/1 : -فلش–پیچ  گشتاور سفت کردن

 را خالص کنید. - 2- اواپراتورگر دماي  پالگ اتصال حس .3

 بیرون بیاورید. -فلش–را با چرخاندن آن در جهت  -1-اواپراتورگر دماي  حس .4

  

  

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم توزیع 8

  زدایی جلومجراي هواي یخ نصب و تعویض  1-8

  تعویض

 داشبورد. نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >داشبورد را بردارید= .1

 را بیرون بکشید. -Aفلش  –هاي راست و چپ ي روي کنارهدارندههاي نگهگیره .2

 بیرون بیاورید. -Bفلش  –را در جهت  -1-زدایی جلو هواي یخمجراي  .3

  

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  مجراي هواي کولر نصب و تعویض  2-8

  تعویض

 نکته

  بیرون آورد.ها را جداگانه  توان آناند نمیازآنجاکه مجراي هواي کولر و مجراي دریچه هواي کناري به هم پرچ شده

 داشبورد. نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >داشبورد را بردارید= .1
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  
 را شل کنید. -فلش–دارنده پیچ نگه .2

 متر نیوتن  2-3 : - فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

 مجراي هواي کولر را بردارید. .3

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  هواي کناري مجراي دریچه نصب و تعویض  3-8

  تعویض

 داشبورد. نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >داشبورد را بردارید= .1

 
 را شل کنید. - فلش –دارنده پیچ نگه .2

 متر نیوتن 2-3 : - فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

 هواي کناري را بردارید. دریچه مجراي .3

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  مجراي هواي عقبی نصب و تعویض 4-8

  تعویض

 نکته

  تنها براي برداشتن مجراي هواي عقبی پایینی صندلی نیازي به برداشتن داشبورد نیست اما باید زیرقالب داشبورد کمکی برداشته شود.

 صندلی. نصب و تعویض؛ صندلی؛ 89ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >صندلی جلو را بردارید= .1

زیرقالب داشبورد  نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >زیرقالب داشبورد کمکی را بردارید= .2

 کمکی.

  ؛ داشبورد؛ داشبورد.82گروه تعمیرات ي خودرو؛ نقاشی و بدنه >داشبورد را بردارید= .3

پنل پایینی تریم نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >را بردارید= B-پنل پایینی ستونتریم .4

 .B-ستون
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

پنل پایینی تریم و تعویضنصب ؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >را بردارید= A-پنل پایینی ستونتریم .5

 .A-ستون

  جلویی سمت چپ را شل کرده و کارپت را بلند کنید. -فلش –ي کارپت دارندهي نگهمهره .6

  

  

  

  

  

  

  

  
  را شل کنید. - Cفلش  –دارنده پیچ نگه .7

  متر نیوتن C - : 3-2فلش  –پیچ  گشتاور سفت کردن

 بکشید.را بیرون  -Bفلش  - ي مجراي هواي عقبیدارندهي نگهگیره .8

 بردارید. -Aفلش  –کن در جهت گرم اواپراتورمجراي هواي عقبی را از اجزاي  .9

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نکته

  دارنده را چک کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید.هاي نگهتمامی گیره

  مجراي دریچه هواي مرکزي نصب و تعویض   5-8

  تعویض

 نکته

  ها را جداگانه برداشت. توان آناند نمیازآنجاکه مجراي دریچه هواي و مجراي دریچه هواي کناري به هم پرچ شده

  ؛ داشبورد؛ داشبورد.82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >داشبورد را بردارید= .1

  
 را شل کنید. -فلش  –دارنده  پیچ نگه .2

  متر نیوتن 2-3 : - فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

 مجراي دریچه هواي مرکزي را بردارید. .3

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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  المنت فیلتر تهویه مطبوع نصب و تعویض  8- 6

  تعویض

 نکته

  المنت فیلتر تهویه مطبوع باالي فوتول در کنار سرنشین جلو قرار دارد.

 فیلتر تهویه مطبوع را بردارید. -1-را خالص کرده و پوشش  دارندهي نگهگیره .1

  

  

  

  

  

  

  

 المنت فیلتر هواي تهویه مطبوع را بردارید. .2

  

  

  

  

  

 نکته

  لطفاً به مقررات انهدام پسماندها توجه داشته باشید.

  نصب

  توجه داشته باشید: و لطفاً به نکات زیر گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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  را طوري نصب کنید -1-مطبوع  در هنگام نصب، المنت فیلتر هواي تهویه

  ي فلش به سمت راننده باشد.که جهت اشاره

  

  

  

  

  

  دریچه هواي کناري نصب و تعویض  8- 7

  تعویض

 نکته

  عنوان مرجعی براي سمت راست هم به کار رود. دریچه هواي کناري سمت چپ است، اما ممکن است به نصب و تعویضدستورالعمل تنها براي 

 پوشش کناري. نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >پوشش کناري داشبورد سمت چپ را بردارید= .1

  را شل کنید. - Cفلش  –دارنده پیچ نگه .2

  متر نیوتن 4- 6 : - فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

 را بیرون بکشید. - Aفلش  –ي دریچه هواي کناري سمت چپ دارندهي نگهگیره .3

 بردارید. - B فلش –را در جهت  -1-دریچه هواي کناري سمت چپ  .4

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  ي مرکزيدریچه نصب و تعویض  8-8

  تعویض

نوار روشن مرکز کنترل  نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >مرکز کنترل داشبورد را بردارید=نوار روشن  .1

  داشبورد.

  را شل کنید. -Bفلش  –دارنده پیچ نگه .2

  متر نیوتن B- : 6-4 فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

  بکشید. - Aفلش  –را رو به بیرون در جهت  - 1-ي مرکزيدریچه .3
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 کلید چراغ هشدار خطر را خالص کرده و -فلش –پالگ اتصال  .4

 ي مرکزي را بردارید.دریچه

  

  

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  ي مشبک تهویهدریچه   9-8

 نکته

 شود.ي مشبک پشت تریم پنل صندوق عقب خارج میهواي اضافی از دریچه 

  طور طبیعی انجام گیرد. نپوشانید تا تهویه بهدریچه را 

 ي سپر عقبی واقع شده است.ي مشبک تهویه در پنل کناري ناحیهقاب دریچه 

 

  ي مشبک تهویهبازرسی دریچه 1-9-8

 نکته

 توان از درون صندوق عقب چک کرد.ي مشبک تهویه را میدریچه 

 .قطعات اضافی را با توجه به تجهیزات خودرو بردارید 

 پنل پوشش چرخ.تریم نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >پنل پوشش چرخ را بردارید=تریم .1

طور خودکار بست شوند در غیر این صورت  بایست آزادانه حرکت کنند و بهي تهویه در دو طرف خودرو  میبندي وسیلههاي آبکناره .2

 امکان دارد آسیب ببینند.

  

  ي مشبک تهویهدریچه و تعویض نصب 2-9-8

  تعویض

 پنل سپر عقب. نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 83ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >پنل سپر عقب را بردارید= .1

 را از پنل کناري بردارید. -1-ي مشبک تهویه واحد دریچه .2
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 نکته

  ي واحد تهویه را از درون صندوق عقب  آزاد کنید.دارندهنگهي در صورت لزوم، تریم پنل پوشش چرخ را بردارید و گیره

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  ي مشبک مکش هوادریچه نصب و تعویض  10-8

  تعویض

 داشبورد. نصب و تعویض؛ داشبورد؛ 82ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >داشبورد را بردارید= .1

  را شل کنید. -Aفلش  –دارنده پیچ نگه .2

  متر نیوتن A - : 6 -4 فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

 را بیرون بکشید -B فلش - ي مشبک مکش هواي دریچهدارندهي نگهگیره .3

 ي مشبک مکش هوا را بردارید.دریچه .4

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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  کشیتم لولهبررسی کلی سیس   2-9

  
  فشار شیر رابط سرویس کم -2         فشار                                              اجزاي شلنگ کم -1

  مراجعه شود                               نصب و تعویضبه بخش        مراجعه شود                                    نصب و تعویضبه بخش 

  فشار ي کماجزاي لوله - 4                                   کلید فشار                                  -3

  مراجعه شود                               نصب و تعویضبه بخش       مراجعه شود                                     نصب و تعویضبه بخش 

  شیر انبساط -6                                                    1ر فشا ي کماجزاي لوله -5

  مراجعه شود                               نصب و تعویضبه بخش       مراجعه شود                                     نصب و تعویضبه بخش 

  اجزاي شلنگ پر فشار -8   کندانسور                                                                    -7

  مراجعه شود                               نصب و تعویضبه بخش        مراجعه شود                                    نصب و تعویضبه بخش 

  کمپرسور   -10    ار                                            شیر رابط سرویس پر فش -9

  مراجعه شود                               نصب و تعویضبه بخش        مراجعه شود                                    نصب و تعویضبه بخش 

  1فشار   ي کماجزاي لوله -11

  مراجعه شود نصب و تعویضبه بخش 
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  کمپرسور تهویه مطبوع   3-9

 بررسی کلی 1-3-9

  بر روي کمپرسور وجود دارد. R-134a کنندهعالمت شناسایی خنک

  اصول کارکرد

  کمپرسور تهویه مطبوع

توان با آورد. کمپرسور تهویه مطبوع را میي حرکتی به حرکت درمیي حرکتی و تسمهموتور کمپرسور را از طریق کالچ الکترونیکی، قرقره

  کننده در سیستم به گردش درآورد.کننده و خنککننده، با روغن خنکروغن خنک

کننده را به درون بخار ي هوا جذب خواهد کرد. این سپس خنکاز طریق مکنده اواپراتورفشار را از  کم کنندهکمپرسور تهویه مطبوع بخار خنک

  کند.ي کمپرسور به درون کندانسور پمپ میي تخلیهرا از طریق حفرهکند. پس از آن، بخار سازي میپرفشار و با دماي باال فشرده کنندهخنک

توان کمپرسور را تعمیر نمود. اگر خطا یا آسیبی رخ داد، کل اجزاي کمپرسور را عوض کنید. کالچ کمپرسور، اجزاي قرقره و بلبرینگ و نمی

  توان تعمیر نمود.پیچ تحریک کالچ را میهمچنین سیم

  ارسازي پرفششیر جبران

ي سیلندر کمپرسور قرار دارد که این خود در پشت کمپرسور تهویه مطبوع قرار دارد. این شیر مکانیکی براي سازي پرفشار در کلهشیر جبران

کننده در اثر مسدود هاي سیستم خنکمنظور جلوگیري از آسیب رسیدن به کمپرسور و دیگر بخشکننده از سیستم تهویه بهي خنکتخلیه

  شوند.کننده، استفاده میازحد خنکن هواي کندانسور یا پر کردن بیششدن جریا

کند. وقتی سازي فشار میسازي پرفشار سیستم را قادر به جبرانمگا پاسکال یا باالتر برسد، شیر جبران 0.4±4.0زمانی که فشار تخلیه به 

  پرفشار بسته خواهد شد.رسد، شیر جبرانسازي مگا پاسکال می 3.25فشار تخلیه به حداقل مقدار 

سازي پرفشار منظور کاهش فشار سیستم تخلیه خواهد شد، سپس شیر جبرانسازي پرفشار بهکننده توسط شیر جبرانمقدار مناسبی از خنک

 کنندهخنک کننده در سیستم تهویه ذخیره خواهد شد. اگر خطایی در شیر وجود داشته باشدشود. مقدار زیادي از خنکاندازي میدوباره راه

  دهد.سازي پرفشار آن را نشان نمیشده از شیر جبرانتخلیه

صورت توان آن را تنظیم، تعمیر، یا جدا نمود؛ درغیرایني سازنده کالیبره شده است. نمیاي است که در کارخانهسازي پرفشار وسیلهشیر جبران

  اجزاي کمپرسور تعمیر شود.عنوان بخشی از تواند بهگیرد و شیر میتحت تأثیر قرار می

  

  اندازي براي کمپرسور تهویه مطبوعهاي نصب و راه پیشنهاد 2-3-9

  نکات ایمنی:

ها  لنگ موتور باید بر هم منطبق باشند و خطاي آني میلي کالچ الکترومغناطیسی کمپرسور و قرقرهسطح متقارن شیارهاي متناظر قرقره

  نباشد. '20بیشتر از 

  در هنگام نصب کمپرسور تهویه وارد سیستم شود.نباید هیچ هوا یا آبی 

گرم  150کننده در سیستم تهویه توجه داشته باشید؛ اگر مقدار آن از مقدار استاندارد تجاوز نمود، دوباره آن را بر اساس به مقدار روغن خنک

  توجه به امکان وجود ترکیدگی یا نشتی پر کنید.ي تهویه با کننده پرکنید. مقدار از دست رفته را بعد از تعمیر لولهگرم خنک 1000روغن/ 
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) روي پالك کمپرسور پرکنید. PAG56 کنندهکمپرسور تهویه، آن را مطابق مشخصات فنی (روغن خنک کنندهدر هنگام پر کردن روغن خنک

  ال اشاره شد براي مشتریان فراهم آورد.اي را که در باکنندهتواند روغن خنککننده ترکیب نکنید. شرکت ما میهاي خنکآن را با دیگر روغن

تقلبی ممکن است  R-134a کنندهاند. خنک زیست مناسب دوستدار محیط R-134a کنندهخوبی براي خنکهاي اسکرول کمپرسورها بهسري

  ناپذیر به کمپرسور شود. موجب آسیب جبران

  کمپرسور باشند. Dو  Sهاي ورتبایست متناسب با پکشی میدر حین نصب، اتصاالت ورودي و خروجی لوله

  گرد). کند (از دید کالچ: ساعتشده بر روي پالك کار میمطمئن شوید که کمپرسور در جهت نشان داده

  صورت امکان دارد به اجزاي کمپرسور آسیب برسد.فشار کمپرسور پر نکنید، درغیراین کننده را از سمت کممایع خنک

  صورت ممکن است موجب نقص یاتاقان کمپرسور و نقص سیستم تهویه شود.درغیراینازحد پر نکنید، کننده را بیشخنک

نصب و شکل بمالید و اتصاالت را محکم کنید. براي  Oبندي ي آبکننده بر روي حلقهدر هنگام وصل کردن لوله، مقدار کمی روغن خنک

هاي بیرونی و دیگري براي محکم کردن براي محکم کردن اتصال رزوه کشی نیز از دو آچار استفاده کنید. یکیي لولهشدهاتصاالت رزوه تعویض

  مهره.

  ي محرك:تنظیم تسمه

  ي انحراف وارد کنید. براي بررسی اینکه تغییر شکل تسمه در گستره - فلش–ی به تسمه در موقعیت نیوتن 100پس از نصب، نیرویی

 استاندار قرار دارد یا خیر آن را اندازه بگیرید.

 مترمیلی a - : 5/16 -9/10-استاندارد انحراف 

 .موتور را روشن کنید و حرکت تسمه را چک کنید 

 

  اجزاي کمپرسور نصب و تعویض  3-3-9

  ابزار مخصوص و تجهیزات موردنیاز براي تعمیر
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  شود:کننده تحت شرایط زیر استفاده کننده براي رفع و رجوع مدار گردشی خنکباید خنک

  کننده وجود دارد.کثیفی یا ناخالصی در مدار گردشی خنک 

 کننده وجود دارد که ماند (آب در مدار گردشی خنکي خأل پایدار نمیکننده خشک شد، صفحهبندي مدار گردشی خنکزمانی که آب

 شود)موجب ایجاد فشار می

 است (براي مثال بعد از تصادف)کننده از زمان مجاز تجاوز نموده زمان باز بودن مدار گردشی خنک 

 کننده آب وجود دارد.توان فرض کرد که در مدار گردشی خنککننده میبا توجه به فشار و دماي مدار گردشی خنک 

 کننده مشخص نیست.کننده در مدار گردشی خنکمقدار روغن خنک 

  کمپرسورA/C د توان) تعویض شود.ي درونی (براي نمونه نویز یا عدم تولیبایست به خاطر صدمهمی 

  تعویض

 کننده را باز کنید.و سپس مدار گردشی خنک تخلیه کنید A/Cکننده کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک .1

 بافل پایینی موتور. نصب و تعویض؛ دستگاه خارجی؛ 83ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >بافل پایینی موتور را بردارید= .2

  فشار دهید. -A فلش –گرد  ساعت ي تنظیم تسمه پادرا شل کرده و سپس پیچ و مهره -Bفلش  –ي ژنراتور دارندهنگهي پیچ و مهره .3

  A- : M8×1.25×80 فلش -و مهره  ي پیچاندازه

  متر نیوتن A - : 6-4 فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 12 آچار بوکس : - Aفلش  -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  B  - : M8×1.25×40 فلش-ي پیچ و مهره اندازه

 متر نیوتن B - : 36±3.6 فلش-پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 12 آچار بوکس : -Bفلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

 را خالص کنید. A/Cي کمپرسور و تسمه موتور تا موقعیت نهایی بچرخانید بهژنراتور را رو .4
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 را خالص کنید. -1-اتصال کمپرسور  .5

 کشیرا شل کرده و لوله -فلش –ي دارندهپیچ نگه .6

 را خالص کنید. A/Cروي کمپرسور  -2- کنندهخنک

  متر نیوتن 22- 30 : -فلش  -پیچ  کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 10 آچار بوکس : -فلش  - پیچ  کنندهابزار محکم 

  

  

  

  
 و اجزاي کمپرسور را بردارید. اجزاي کمپرسور را شل کنید - 3- ي دارندهچهار پیچ نگه .7

  M8×1.25×100 : - فلش -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن  22- 30 : -فلش  -پیچ  کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 10 آچار بوکس : -فلش  - پیچ  کنندهابزار محکم 

  نصب

  نکات زیر توجه داشته باشید:و لطفاً به  گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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 نکته

 که کمپرسور هنگامیA/C بار را از محور کمپرسور  ي محافظ اضافهگیر کرده است، وسیلهA/C  خالص کنید. در بسیاري از موارد، این را

توان از طریق این، میاست یا خیر. عالوه بر گیرکرده  A/Cي چندوجهی تعیین کرد که آیا کمپرسور توان از طریق برآمدگی تسمهمی

 ي چندوجهی مشخص کرد که آیا کمپرسور گیر کرده است یا خیر.سایش الستیک روي تسمه

 کننده، کمپرسور با یک سیستم تأمین روغن ایمن دیدگی کمپرسور در هنگام خشک کردن مدار گردشی خنکبراي جلوگیري از آسیب

 ماند.باقی می A/Cه در کمپرسور کنندمترمکعب روغن خنکسانتی 40- 50تجهیز شده است: 

 کننده به کشی خنکتواند روشن شود. براي مثال، اگر لولهبندي نشود، نمیکننده مطابق نیاز سرهمموتور تا زمانی که مدار گردشی خنک

موجب آسیب  متصل نباشد کمپرسور هم با موتور خواهد چرخید، بنابراین به خاطر اصطکاك داخلی تولید خواهد شد و A/Cکمپرسور 

 شود.رسیدن به کمپرسور می

 کننده نباشد، شیر کنترل کمپرسور اي در مدار داخلی خنککنندهزمانی که هیچ خنکA/C بنابراین کمپرسور  تواند روشن شود؛نمیA/C 

 با دور آرام به همراه موتور خواهد چرخید.

 روشن شود، در این صورت:کننده موتور بایست پس از خشک شدن مدار گردشی خنکچنانچه می 

  بندي شود.طور کامل سرهم بایست بهکننده میالف. مدار گردشی خنک

  باقی بماند. A/Cدرون مدار گردشی در کمپرسور  کنندهمقدار خنک ¼بایست ب. می

  دور بر دقیقه تجاوز نکند. 2000ج. باید سرعت موتور از 

  دقیقه روشن بماند. 10تواند بیش از د. هنگامی که موتور روشن شد، نمی

  

  کالچ کمپرسور 4-3-9

پیچ تحریک کالچ الکترومغناطیسی ثابت و همچنین اجزاي یاتاقان چرخ انتقال و چرخ محرك، اجزاي کالچ کمپرسور تهویه مطبوع از سیم

سور و قطعات ي محرك کمپرصفحه کالچ و واشر تشکیل شده است. کالچ کمپرسور روش درگیر شدن و جدا شدن الکتریکی را براي تسمه

  کند.موتور اتخاذ می

اند. صفحه ها ثابت شدهدارندههاي چرخ محرك و همچنین اجزاي چرخ همگی بر روي کمپرسور توسط نگه پیچ تحریک کالچ و یاتاقانسیم

  اند. داشته شده نگه اند و با مهرهها به صفحه کالچ متصل شدهکالچ توسط کلید
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کالچ کمپرسور نصب و تعویض 9- 5-3

  ابزار ویژه و تجهیزات موردنیاز تعمیرات

  
  تعویض

 اجزاي کمپرسور را بردارید. .1

 را بردارید. -فلش –دارنده ي نگهو مهره داریدثابت نگه - T41137301–ي کمپرسور را با آچار قرقره -1-دیسک کالچ  .2

  متر نیوتن 18: -فلش  - گشتاور مهره

  متر میلی 13 بوکسآچار  : -فلش  - ابزار مهره
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تذکر

  بین دیسک کالچ و چرخ محرك در هنگام برداشتن دیسک کالچ از محور کالچ اهرم قرار ندهید، در غیر این صورت به دیسک کالچ آسیب

 رسد.می

 کارآیند.ها طی نصب دیسک کالچ بهدقت کنید حین برداشتن کالچ هیچ لنتی کالچی را گم نکنید زیرا ممکن است لنت 

 

 ي روي محورجابجا کرده و آن را از زبانه-3-آرامی دیسک کالچ به .3

  را از روي -2-و لنت  -3-و دیسک کالچ  قطع کنید - 1-کمپرسور 

 محور کمپرسور بردارید.

  

  

  

  

 

 که چرخ محرك کالچ کمپرسور و اجزاي -2- اي دارندهبست نگه .4

 دارد بردارید.را نگه می -1-یاتاقان 

  

  

  

  

  

  

 

 بینید: چرخ محرك کالچ کمپرسور و اجزايطور که در تصویر می همان .5

  تعویضبا استفاده از کشنده و ابزار  -فلش–را در جهت  -1-یاتاقان 

 .بیرون بکشید -T61137301–ي کمپرسور قرقره

 پیچ کالچ را خالص کنید. اتصال سیم .6
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 را -2- پیچ تحریک کالچسیم -1-ي دارندههاي نگهتمامی بست .7

 را بردارید. -2-پیچ تحریک کالچ بردارید و سیم

  

  

  

  

 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 را با سوراخ  روي -2-پیچ تحریک کالچ پین موقعیتی  بر روي پشت سیم .1

 منظور پیچ تحریک را بهتراز کنید و سپس سیمپوشش جلویی کمپرسور هم

  پیچ تحریک بر روي کشی سیمگیري صحیح چیدمان سیممشخص نمودن جهت

  پیچی بین پوشش جلویی ي سیمتا از پیچیده شدن تسمه کمپرسور قرار دهید

  پیچ تحریک کالچ جلوگیري شود. کمپرسور و سیم

  

  تذکر

 شود، بنابراین این باعث خطاي کالچ و آسیب شدید به کمپرسور آن می ي چفت در شکاف قرار داده نشود موجب لرزشچنانچه یک حلقه

 شود.می

 پیچ تحریک کالچ در کمپرسور  داشتن سیممنظور ثابت نگهي چفت جدید بهباید یک حلقهA/C ي چفت استفاده با شیب بیرونی حلقه

 شود.

ي و تضمین کند که حلقه جلویی غالف کمپرسور ثابت شود پیچ تحریک کالچ به پوششرا نصب کنید تا سیم - 1- ي چفت بیرونی حلقه  .2

 گیري صحیح در شکاف قرار گرفته است.خوبی و با جهتچفت به

 پیچی کالچ را نصب کنید.اتصال سیم سیم .3

  تذکر

  چ شود.در هنگام نصب چرخ محرك و یاتاقان به سطح اصطکاك چرخ محرك آسیب نزنید، در غیر این صورت ممکن موجب خطاي زودرس کال
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 بینید: براي پرس کردن چرخ محرك وطور که در تصویر می همان .4

 بر روي پوشش جلویی کمپرسور از پرس هیدرولیک - ASSY -1یاتاقان 

  استفاده کنید. -فلش–ي کمپرسور، در جهت و ابزار نصب قرقره

 داشتن چرخ محرك و اجزاي یاتاقاني چفت بیرونی را براي ثابت نگهحلقه .5

  مناسب در شکافف کمپرسور، براي تضمین قرارگیري به پوشش بیرونی غال

  نصب کنید.

  

  

 ، چرخ محرك و اجزاي یاطاق پیشین استفاده-3-اگر همان دیسک کالچ .6

  نزدیک - 1-قدیمی را بر روي محور کمپرسور  - 2-توان لنتشوند، میمی

  یاطاق، چرخ محرك و اجزاي - 3- ي محور نصب کرد. اگر دیسک کالچشانه

  متر بر رويمیلی 0,3/0,4/0,5ي شوند، یک لنت با اندازهجدید استفاده می

 ي محور نصب کنید.شانه

  

  

  

  

 را بر روي محور کمپرسور نصب کنید. -1-دیسک کالچ  .7

 داشتهثابت نگه - T61137303–ي کمپرسور را با آچار قرقره -1- دیسک کالچ .8

  را نصب کنید. محور کمپرسور -فلش-يدارندهي نگهو مهره

  مترنیوتن 18 : -فلش –مهره  گشتاور سفت کردن

  

  

  

  تذکر

موقعیت یا بیشتر هنوز وجود داشته باشند و چرخ  4ممکن است لنت پس از محکم کردن مهره فشرده شود. بررسی کنید که فواصل هوایی در 

هوایی نیازها را برآورده نکردند، چندان که نیاز است به پد اضافه محرك را قبل از بررسی فواصل هوایی براي آخرین بار بچرخانید، اگر فواصل 

  کنید یا از آن بکاهید تا زمانی که فواصل هوایی بتوانند نیازها را برآورده سازند.
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  بازرسی دیسک کالچ کمپرسور 3-9- 6

 ساییده -3- بررسی کنید که سطح اصطکاك چرخ محرك و دیسک کالچ  .1

  یا خراشی اضافی وجود دارد، چرخ محركنشده باشند. چنانچه فرسودگی 

 و دیسک کالچ را عوض کنید.

 کننده در سطح اصطکاك گیر کرده است بررسی کنید کهاگر روغن خنک .2

 و قطعات باالیی نباشد. -1-کننده بر روي محور کمپرسورخنک روغن

 بندي محور کمپرسور نشتکننده وجود داشت، روغن از آبچنانچه روغن خنک .3

 کمپرسور را عوض کنید.کرده است. 

 طور جدي هاي چرخ محرك کالچ کهنه نشده باشند یا به بررسی کنید یاتاقان .4

 نشتی نداشته باشند. در صورت لزوم چرخ محرك و اجزاي یاتاقان را عوض کنید.

  

  صفحه کالچ کمپرسور در اجرا 3-9- 7

 کنندهثانیه خالص شود). طی این دوره کنترل 5درگیر شده و ثانیه  5با بچرخد (به مدت  20بعد از نصب کالچ کمپرسور جدید، باید کالچ 

دور بر دقیقه، این فرآیند (اجرا)  2000تا  1500ي سرعتش بر حالت گردشی تنظیم کنید. با سرعت تهویه مطبوع را با موتور دمنده در بیشینه

  آورد.میسطح اصطکاك نسبی در حال اجرا را گرفته و گشتاور باالي کالچ کمپرسور را فراهم 

  

  کندانسور نصب و تعویض   4-9

  ابزار ویژه و تجهیزات موردنیاز تعمیرات
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  تعویض

 نکته

 ها تعویض کنید.کننده در هر بار برداشتن لولهکشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

 بندي توجه داشته باشید.گردش تهویه مطبوع با پالگ آببندي کردن سیستم کننده، به آبکشی گردش خنکپس از برداشتن لوله 

 خودرو و تمام تجهیزات الکتریکی را خاموش نمایید و سوئیچ را بردارید. .1

 تخلیه کنید. کنندهکننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک .2

 نکته

  کننده به درون محیط اطراف خالف قوانین است.ي خنکتخلیه

ي باالیی مخزن میله نصب و تعویض؛ تجهیزات بیرونی؛ 83ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >ي باالیی مخزن آب را بردارید=میله .3

 آب.

 ي لوله را شل کنید.پایه -Bفلش - يدارندهي نگهپیچ و مهره .4

  B  - : M6×1.0×15 فلش - ي پیچ و مهرهاندازه

  متر نیوتن  B - : 10-6 فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 10 آچار بوکس : - B فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

 را شل کرده و -A فلش-کنندهي خنکي لولهدارندهي نگهمهره .5

  را خالص کنید. - 1- کنندهي خنکاتصال لوله

  B - : M6×1.0 فلش- ي مهرهاندازه

  متر نیوتن  B - : 10-6 فلش -مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 10 آچار بوکس : - B فلش -مهره کنندهابزار محکم 
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 را -1-کنندهي خنکرا شل کرده و لوله -فلش -  دارندهي نگهمهره .6

  از رابط کندانسور خالص کنید.

  M6×1.0×15 : -فلش - ي پیچ و مهرهاندازه

  متر نیوتن  6-12 : - فلش  -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

 متر میلی 8 آچار بوکس : - فلش  -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

 اتصال کندانسور با رادیاتور را شل کرده -فلش - يدارندهي نگهمهره .7

  را خالص کنید. -1-و کندانسور

  M6×1.0×15 : -فلش  - ي پیچ و مهرهاندازه

  متر نیوتن  9-12 : - فلش  -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 8 آچار بوکس : - فلش  -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

 

 نکته

  ي کندانسور، توجه داشته باشید که در هنگام برداشتن کندانسور با قطعات تیز تماس نداشته باشید.دیدگی تیغهمنظور اجتناب از آسیببه

  

  نصب

  داشته باشید: و لطفاً به نکات زیر توجه گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 پر کنید. کنندهکننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک 

 کننده را بررسی کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

 

  کنندهي گرمهسته نصب و تعویض  5-9

  ابزار ویژه و تجهیزات موردنیاز تعمیرات

  

  

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          
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  تعویض

 ي تهویه مطبوع را بردارید.اجزاي جعبه .1

 کننده بردارید.گرم اواپراتورکننده را از غالف ي گرمهسته .2

 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 کننده تمیز باشد.ي گرمکننده بعد از برداشتن هستهي گرمبررسی کنید که غالف وسیله .1

 کننده بیرون ریخته تمیز کنید.ي گرمکننده را که از غالف وسیلههاي خنک ها و لکه در صورت لزوم، باقیمانده .2

 کننده وارد کنید.ي گرمکننده را به درون غالف وسیلهي گرمهسته .3

  کننده قبل از نصب الزم است. با خنک -1- بندي ي آبخیساندن حلقه .4

 نکته

  تعویض کنید.را بعد از هر بار برداشتن  -1-بندي ي آبحلقه
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 کننده وصل کنید.ي خنککننده را به لولهي گرمهسته .5

 يبایست قادر به چرخاندن آسان در لولهرا که می -1-بست فوالدي  .6

 کنید.را محکم  -فلش –دارنده ي نگهکننده باشد را نصب کرده و تسمهخنک

  متر نیوتن 9-12 : -فلش –پیچ و مهره  گشتاور سفت کردن

  

  

 نکته

 .اگر بست فوالدي دچار تغییر شکل شده است آن را تعویض کنید 

 بایسترا بعد از محکم کردن تسمه بررسی کنید. می -1- موقعیت بست فوالدي 

  کننده را دربر بگیرد.ي خنکي روي لولهکننده و بالهي گرمطور ایمن بست فوالدي هسته به

 

 نکته

 کنید.بندي را تعویض هاي آبتمامی حلقه 

 کننده را تا سطح استاندارد پر کنید.خنک 

 کننده توجه ي گرمکننده و هستهي خنکبین لوله و بخصوص به اتصال بندي شده باشد کننده آببررسی کنید که سیستم گردش خنک

 داشته باشید.
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  ي تبخیرهسته نصب و تعویض   9- 6

  تعویض

 بردارید.ي تهویه مطبوع را اجزاي جعبه .1

 موتور دمنده را بردارید. .2

 کننده را بردارید.ي گرمهسته .3

 را شل کنید. - فلش –دارنده پیچ نگه .4

  متر نیوتن 2-3 : - فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن

  

  

  

  

  

  

  

  
 را شل کنید. - فلش –دارنده پیچ نگه .5

  متر نیوتن 2-3 : - فلش –پیچ  گشتاور سفت کردن
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  
 را روبه پایین بکشید. -فلش -دارندهي نگهگیره .6

 کننده را پیاده کنید.گرم اواپراتور .7

 ي تبخیر را بیرون بکشید.هسته .8

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 مسدود باشد و در صورت لزوم آن را تمیز کنید.ي تبخیر ي آب میعانات قبل از نصب هستهي شلنگ تخلیهبررسی کنید که دهانه 

 ي تبخیر را پیش از نصب تمیز کنید).در صورت لزوم هسته(را تمیز کنید  اواپراتوري جعبه 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  فشار ي کملوله نصب و تعویض  9- 7

  تعویض

 نکته

  دهد.کشی تهویه مطبوع را نشان میلولهکشی تهویه مطبوع در خودروي واقعی، تصویر تنها مسیر به منظور نمایش بهتر طرح لوله

 کننده تخلیه کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک .1

  
 ي متناظر را خالص کنید.دارندهي نگهگیره .2

 ي فشاري را بردارید.و صفحه را بردارید -A فلش –ي فشاري ي صفحهتسمه .3

  متر نیوتن  A - : 9-6فلش  -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

 متر میلی 8 آچار بوکس : -  A فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  فشار را شل کنید.  ي کملوله -B فلش–ي اتصال مهره .4

  متر نیوتن B- : 24-19فلش -مهره کردنگشتاور سفت 

 را بردارید. -1-فشار  ي کملوله .5
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نکته

 ها تعویض کنید.بار در زمان برداشتن لولهکننده را هر کشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

 بندي توجه داشته باشید.کننده با پالگ آببندي سیستم گردش خنککننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 کننده پر کنید.را با دستگاه پر و خالی کردن خنککننده خنک 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

 

  فشار  شلنگ کم نصب و تعویض   8-9

  تعویض

 نکته

  دهد.کشی تهویه مطبوع را نشان میکشی تهویه مطبوع در خودروي واقعی، تصویر تنها مسیر لولهبه منظور نمایش بهتر طرح لوله

 کننده تخلیه کنید.با دستگاه پر و خالی کردن خنک کننده راخنک .1

  
  فشار را شل کنید. شلنگ کم -B فلش–ي اتصال مهره .2

  متر نیوتن 24تا  B- : 19فلش -مهره کردنگشتاور سفت 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 کند شل کنید.را که کمپرسور و لوله را ایمن می -Bفلش  – دارندهي نگهپیچ و مهره .3

  متر نیوتن  B- : 30-22فلش –پیچ و مهره  گشتاور سفت کردن

  متريمیلی 10 آچار بوکس : -Bفلش  - ابزار پیچ و مهره

 را بردارید. -1-فشار   شلنگ کم .4

 نکته

 ها تعویض کنید.کننده را هر بار در زمان برداشتن لولهکشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

 بندي توجه داشته باشید.کننده با پالگ آبسیستم گردش خنکبندي کننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 کننده پر کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

 

 شلنگ پرفشار و تعویض نصب  9-9

  تعویض

 نکته

  دهد.کشی تهویه مطبوع را نشان میکشی تهویه مطبوع در خودروي واقعی، تصویر تنها مسیر لولهبه منظور نمایش بهتر طرح لوله

 کننده تخلیه کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک .1
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 شلنگ پر فشار را شل کنید. -A فلش –ي اتصال مهره .2

  M6×1.0 : -فلش  - ي مهره اندازه

  متر نیوتن 19- 24 : -فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر  میلی 10 آچار بوکس : -فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

 کند شل کنید.را که کمپرسور و لوله را ایمن می  -Bفلش  – دارندهي نگهپیچ و مهره .3

  متر نیوتن B- : 30 -22فلش  –پیچ و مهره  گشتاور سفت کردن

  متريمیلی 10 آچار بوکس : -Bفلش  - ابزار پیچ و مهره

 شلنگ پر فشار  را بردارید. .4

 نکته

 ها تعویض کنید.کننده را هر بار در زمان برداشتن لولهکشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

 بندي توجه داشته باشید.کننده با پالگ آبگردش خنکبندي سیستم کننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 کننده پر کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

 

  ي پرفشارلوله تعویضنصب و   10-9

  1پرفشار  لوله مجوعه

  تعویض

 نکته

  دهد.کشی تهویه مطبوع را نشان میکشی تهویه مطبوع در خودروي واقعی، تصویر تنها مسیر لولهبه منظور نمایش بهتر طرح لوله

 خودرو و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سوئیچ را بردارید. .1

 کننده تخلیه کنید.پر و خالی کردن خنککننده را با دستگاه خنک .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  
 ي متناظر را خالص کنید.دارندهي نگهگیره .3

 ي فشاري را بردارید.ي فشاري را بردارید و صفحهصفحه  -Bفلش  –ي پیچ و مهره .4

  متر نیوتن B - : 9-6 فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر  میلی 8 آچار بوکس : - B فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

 ي پرفشار شل کنید.لوله -Aفلش – ي اتصال مهره .5

  مترنیوتن A- : 24-19فلش –مهره  گشتاور سفت کردن

 پالگ اتصال کلید فشاري را قطع کنید. .6

 را بردارید. 1پر فشار  يلوله مجموعه .7

 نکته

 ها تعویض کنید.لولهکننده را هر بار در زمان برداشتن کشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

 بندي توجه داشته باشید.کننده به پالگ آببندي سیستم گردش خنککننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نکته

 کننده پر کنید.خالی کردن خنک کننده را با دستگاه پر وخنک 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

  2پرفشار  لوله مجموعه

  تعویض

 نکته

  دهد.کشی تهویه مطبوع را نشان میکشی تهویه مطبوع در خودروي واقعی، تصویر تنها مسیر لولهبه منظور نمایش بهتر طرح لوله

 کننده تخلیه کنید.کردن خنککننده را با دستگاه پر و خالی خنک .1

  پنل سپر جلو نصب و تعویض؛ تجهیزات بیرونی؛ 83ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >پنل سپر جلو را بردارید= .2

  
 ي پرفشار شل کنید.اجزاي لوله -Aفلش  – ي اتصال مهره .3

  متر نیوتن A- : 24-19فلش –مهره  گشتاور سفت کردن

 را شل کنید. -Bفلش  – پیچ و مهره .4

  متر نیوتن  B - : 12-6 فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 8 آچار بوکس : - B فلش -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

 را بردارید.  -1-پر فشار  لوله مجموعه .5
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 نکته

 تعویض کنید.ها کننده را هر بار در زمان برداشتن لولهکشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

 بندي توجه داشته باشید.کننده به پالگ آببندي سیستم گردش خنککننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 کننده پر کنید.خنککننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنک 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

 

  شیر انبساط نصب و تعویض   11-9

  ابزار ویژه و تجهیزات موردنیاز تعمیرات
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تعویض

 نکته

 ها تعویض کنید.کننده را هر بار در زمان برداشتن لولهکشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

  بندي توجه داشته باشید.کننده به پالگ آببندي سیستم گردش خنککننده، به آبکشی گردشی خنکاز برداشتن لولهپس 

  خودرو و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سوئیچ را بردارید. .1

  کننده تخلیه کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک .2

 را بردارید -2-ي فشاري کنید و صفحهرا شل  -Bفلش  – پیچ و مهره .3

 را بیرون بکشید. - 1- کنندهي خنکو لوله

  متر نیوتن  6-9 : - فلش  -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 8 آچار بوکس : - فلش  -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

  

  

 را به -2-و شیر انبساط  شیر انبساط را شل کنید -فلش–ي پیچ و مهره .4

  بردارید. -1-بنديهمراه اسفنج آب

  متر نیوتن  6-9 : -فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  

  

  

  

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 کننده پر کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک 

 کننده را چک کنید.گردشی خنکبندي مدار آب 

 

  کن تهویه مطبوعخشک -گیرنده   12-9

  ابزار ویژه و تجهیزات موردنیاز تعمیرات
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعویض

 نکته

 بهتر، پنل سپر جلو در تصویر  چشمیمنظور دستیابی به اثر کن نیازي به برداشتن پنل سپر جلو نیست. بهخشک -براي برداشتن گیرنده

 نشان داده نشده است.

 ها تعویض کنید.کننده را هر بار در زمان برداشتن لولهکشی خنکبندي روي لولههاي آبتمامی حلقه 

 بندي توجه داشته باشید.کننده به پالگ آببندي سیستم گردش خنککننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

 

  مامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سوئیچ را بردارید.خودرو و ت .1

  کننده تخلیه کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک .2

 بافل پایینی موتور. نصب و تعویضتجهیزات بیرونی؛  ؛83ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >بافل پایینی موتور را بردارید= .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  
 را شل کنید. -3-پیچ و مهره  .4

  متر نیوتن  20-25 : -  3- پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 10 آچار بوکس : -  3- پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

 کن تهویه مطبوع را روبه پایین بکشید تا خارج شود.خشک - و گیرنده را بیرون بکشید -2-بندي ي آبو حلقه - 1-ي فیلتر صفحه .5

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 کننده پر کنید.کننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي شیر رابط سرویسهسته   13-9

  بررسی کلی   1-13-9

  کننده استفاده کرد.توان براي ایجاد خأل، پر کردن و آزمودن سیستم خنکسازي را میسیستم خنکرابط سرویس 

سازي را از آلوده شدن محافظت کند. به یاد داشته باشید که بندي رابط سرویس مفید باشد و سیستم خنکتواند براي آبدرپوش محافظ می

  کننده دوباره نصب کنید.درپوش محافظ را پس از اتمام تعمیرات سیستم خنک

کند که اتصاالت موجب سردرگمی از اتصاالت با قطرهاي بیرونی متفاوت براي دو انتهاي ولتاژ پایین و ولتاژ باال استفاده کنید، این تضمین می

  شود.رابط سرویس نمی

 رابط سرویس .1

 ي شیر رابط سرویسهسته .2

 درپوش محافظ رابط سرویس .3

  

  

  

  

سازي را از آلوده شدن محافظت کند. به یاد داشته باشید که بندي رابط سرویس مفید باشد و سیستم خنکبراي آبتواند درپوش محافظ می

  کننده دوباره نصب کنید.درپوش محافظ را پس از اتمام تعمیرات سیستم خنک

  یس یک آیتم قابل تعمیر است.هر رابط سرویس به یک درپوش پالستیکی محافظ داراي رزوه تجهیز شده است. درپوش محافظ رابط سرو

  تعویض

  خطر

ي این نکات و هشدارها منجر به لطفاً قبل از کارهاي تعمیراتی به نکات و هشدارهاي مرتبط این سیستم رجوع کنید. ممکن است عدم مطالعه

  مرگ یا صدمات شخصی شدیدي شود.

  

 را بردارید. -2- روي رابط سرویس -1- درپوش محافظ .1

 سازي را بازیافت منید.درون سیستم خنک کنندهخنک .2

 روي رابط سرویس را با اجزاي آداپتور رابط سرویس بردارید. -3-ي شیرهسته .3

  از پالگ یا نوارچسب در رابط سرویس مدخل باز استفاده کنید. .4
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 نکته

 بندي توجه داشته باشید.آب کننده به پالگبندي سیستم گردش خنککننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

 نکته

 بندي توجه داشته باشید.کننده به پالگ آببندي سیستم گردش خنککننده، به آبکشی گردشی خنکپس از برداشتن لوله 

  نصب

  و لطفاً به نکات زیر توجه داشته باشید: گیردکردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

 نکته

 کاري کنید.کننده روغنشیر را با روغن خنکي قبل از نصب هسته 

 کننده را چک کنید.بندي مدار گردشی خنکآب 

 

  ي میعانات آبیبازرسی شلنگ تخلیه 10

  کننده ادغام شده است. چنانچه بازرسی موردنیاز باشد: گرم اواپراتوري میعانات آبی با اجزاي شلنگ تخلیه

  ي تهویه مطبوع را بردارید.اجزاي جعبه

  

  کنندهخنک 11

  کنندهبازیابی خنک  1-11

هاي ي صحیح از این دستگاه به دستورالعملداري و استفادهمنظور نگهکننده بازیابی کنید. بهکننده را با دستگاه پر و خالی کردن خنکخنک

  ي آن مراجعه کنید.تهیه شده توسط سازنده

  

  بازیابی شده استفاده نکنید: کنندهچنانچه شرایط زیر رخ داد از خنک

 ي بیرونی)کمپرسور آسیب دیده باشد (نشتی بیرونی یا صدمه 

 کننده دیده شود.مواد چسبناك یا سیاه در خنک 

 پذیر نباشد.کننده امکانتعیین نوع خنک 

 

 نکته

 کننده اجتناب کنید.استنشاق خنکو از لمس یا  کننده انجام دهیداقدامات الزم را براي محافظت شخصی در هنگام کار با خنک 

 هاي با دماي باال قرار ندهید تا دچار داري شود. آن را در معرض نور خورشید یا در مکانکننده بایست در مکان خنک نگهظرف خنک

 انبساط و ترکیدگی نشود.

 هاي هوا ن با آب یا دیگر ناخالصیداري شود. از مخلوط کردن آشده نگهطور که خواسته کننده باید همانکننده و روغن خنکخنک

 خودداري کنید.
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  کنندهخأل سیستم خنک  2-11

  تذکر

آب از روغن  تعویضسیستم تهویه اتخاذ شود.  کنندهها به درون روغن خنکهاي مؤثر ویژه باید براي جلوگیري از ورود آب از سوراخروش

  ساز شود.اطمینان کمپرسور مشکل قابلکننده دشوار است و در این صورت ممکن است خنک

  

-شود روغن خنککند به مدت طوالنی در معرض هوا قرار گیرد توصیه میاستفاده می R-134a کنندهاگر کمپرسور تهویه مطبوع که از خنک

د. به این ترتیب آلودگی اصلی را تخلیه نموده و آن را با روغن جدید عوض کنید و از یک کمپرسور تهویه مطبوع جدید استفاده کنی کننده

  توان زدود.کننده را میسیستم خنک

  بایست سیستم پیش از پرسازي مجدد خألسازي شود.کننده در معرض هوا قرار گیرد میاگر خنک

اثر  ي طبیعی تجاوز کند. این بر عملکرد سیستمدهد تا از گسترهي کمپرسور را افزایش میکننده فشار کلهمخلوط کردن آب، هوا و خنک

  زند.خواهد گذاشت و به کمپرسور تهویه مطبوع صدمه می

بازیابی شده را مجدداً بازیابی کنید.  کنندهبررسی کنید که شیر اتصال هنگام متصل نمودن اتصال خودرو با اتصال لوله محکم شده باشد. خنک

کننده و معیار چندبخشی را با یک پمپ تخلیه تنظیم بازیابی خنککننده یا واحد ي پرسازي مناسب را وصل کنید، دستگاه بازیابی خنکوسیله

 45بایست پمپ تخلیه حداقل به مدت کنید. شیر مکش آب و شیر تخلیه را باز کنید، پمپ تخلیه را روشن کنید. قبل از پرسازي مجدد می

اینچ ستون  26( کیلو پاسکال 88بر روي عدد ي خألسازي  روي مقیاس مکش دقیقه روشن باشد تا آب سیستم را بکشد. هنگامی که درجه

سازي نتوانست به مقدار معین برسد، ممکن دقیقه، شیر را قطع کنید و پمپ خأل را خاموش کنید. اگر خأل سیستم خنک 30جیوه) یا باالتر از 

دقیقه ثابت  30ن شده به مدت ي خألسازي تعییکننده روي درجهاست سیستم دچار نشتی شده باشد و باید تعمیر شود. اگر سیستم خنک

دقیقه خألسازي کنید. تمامی شیرها  10ماند، پمپ خأل را روشن کنید و شیر مکش و شیر تخلیه را روشن کنید. پس از این سیستم را به مدت 

  سازي را پرکنید.را ببندید، پمپ خأل را خاموش نموده و جدا کنید. سیستم خنک

  

  کنندهپر کردن خنک  3-11

  خطر

ي این نکات و هشدارها منجر به لطفاً قبل از کارهاي تعمیراتی به نکات و هشدارهاي مرتبط این سیستم رجوع کنید. ممکن است عدم مطالعه

  مرگ یا صدمات شخصی شدیدي شود.

  تذکر

  خودروي مربوطه رجوع کنید. کنندهدر زیر هود براي پر کردن خنک HVACتوجه: همیشه به برچسب شناسایی 

کننده پر کنید. براي پرسازي با مقدار کننده تعمیر شدند، سیستم را خألسازي کنید و با خنکهاي سیستم خنکاز اینکه تمامی نشتیپس 

  در زیر هود رجوع کنید. HVACکننده به برچسب شناسایی مناسب خنک

 R-134a کنندهبراي پر کردن سیستم با خنک J2210 SAEاستفاده کنید تا استاندارد  R-134a کنندهاز دستگاه پر و خالی کردن خنک

  ي دستگاه رجوع کنید.هاي تهیه شده توسط سازندهي مناسب از دستگاه به دستورالعملداري و استفادهمنظور نگهبرآورده کند. به
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  تذکر

شود. پیش از پر کردن تهویه برداشته میشود از سیستم سازي بازیابی و خألسازي میکننده هر بار که سیستم خنکمقدار کمی از روغن خنک

ي دستگاه هاي سازندهاز دست رفته را طی فرآیند بازیابی جبران کنید. براي اطالعات بیشتر به دستورالعمل کنندهسیستم تهویه، روغن خنک

  مراجعه کنید.

 کننده را تخلیه کنید.سیستم خنک .1

 کنندهبراي پر کردن سیستم با خنک J2210 SAEرا که استاندارد  R-134a کنندهمقیاس چندشاخه و دستگاه پر و خالی کردن خنک .2

R-134a کند وصل کنید.برآورده می 

ي داري و استفادهمنظور نگهگراد گرم کنید. به ي سانتیدرجه 52کننده را اندازه بگیرید و آن را با تجهیزات مناسب تا مقدار مناسب خنک .3

 ي دستگاه رجوع کنید.اي تهیه شده توسط سازندههمناسب از دستگاه به دستورالعمل

 گرم به سیستم جریان یابد. کنندهشیرهاي مکش و تخلیه را باز کنید تا خنک .4

 کننده متوقف شد شیرهاي تخلیه و مکش را ببندید.هنگامی که انتقال خنک .5

تا  تهویه مطبوع را روشن کنید کنندهها و کنترلکلیدهاي پنجره پرشده نتوانست از دستگاه توزیع انتقال یابد، تمامی کنندهاگر خنک .6

دور بر دقیقه).  1400ترین سرعت خود برساند. موتور را در یک سرعت بسیار کم برانید (کمپرسور درگیر شده و موتور دمنده را به پایین

 میر کنید.اگر کمپرسور تهویه مطبوع درگیر نشد، مدار کنترلی کمپرسور را چک کرده و مطابق نیاز آن را تع

 کننده انتقال یابد.باقیمانده به سیستم خنک کنندهفشار را باز کنید تا خنک شیر طرف کم .7

  خطر

ي این نکات و هشدارها منجر به مرگ یا مواظب باشید شیر تخلیه (طرف پرفشار) را در هنگام پرسازي باز نکنید. ممکن است عدم مطالعه

  صدمات شخصی شدیدي شود.

 سازي قطع کنید.و مقیاس چندگانه را از پورت سرویس سیستم خنکتجهیزات پرسازي  .8

 سازي نصب کنید.درپوش محافظ را بر روي پورت سرویس سیستم خنک .9

  

  مقدار پر کردن  12

  تهویه مطبوع کنندهخنک  1-12

  کمپرسور تهویه مطبوع  کل مقدار پر کردن

500±20g  کمپرسور تهویه مطبوع نوع اسکرول  

  

  تهویه مطبوع  کنندهروغن خنک  2-12

 نکته

 کننده: مدل خنکR-134aکننده استفاده نکنید.گاه از برندهاي مختلف خنک. هیچ 

 شده در ظرفی که مدتی طوالنی باز شده است استفاده نکنید.ذخیره کنندهاز روغن خنک 
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  اطالعات مهم:

-منظور جلوگیري از نفوذ آب آبدرنگ پس از باز شدن بهبایست ظرف بیداراي ظرفیت جذب قوي آب است، می کنندهازآنجاکه روغن خنک

  بندي شود.

  هاي شیمیایی آن درو نیندازید.تهویه مطبوع را با روغن موتور یا روغن انتقال به علت ویژگی کنندهروغن خنک

  تهویه مطبوع کنندهتوزیع روغن خنک

  کننده توزیع شود:ي انتهایی کمپرسور تهویه مطبوع در مدار گردشی خنکدرون جعبه کنندهبایست روغن خنکتهویه، میقبل از روشن کردن 

  درصد 50کمپرسور تهویه مطبوع: حدود 

  درصد 10کندانسور: حدود 

  درصد 10شلنگ ورودي: حدود 

 درصد 20: حدود اواپراتور 

 درصد 10کن تهویه مطبوع: حدود خشک-گیرنده 
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  ايسیستم ارتباطی شبکه 74

  بررسی کلی 1

تقسیم شده است. خط باس در قالب یک شبکه براي انتقال دستورات و اطالعات  K-line و CAN ،LINخودرو به سه باس اطالعاتی  سیم کشی

  به واحد کنترل متصل شده است.

  فراهم آورده است. LINو باس  CANها و تبادل باس بدنه مجرایی براي انتقال داده کنندهکنترل

K-line یابی ارتباطات بین واحد تست بیرونی براي عیبECU تواند قبل از ارتباط از طریق رود. مقداردهی اولیه نیز میبه کار میK-line  ایجاد

  شود.

منظور انتقال اطالعات ي (سرعت انتقال) مشابهی را بهنیهواحدهاي کنترلی متصل به باس یکسان، پروتکل (فرمت) ارتباطی و نرخ عالمت در ثا

  کنند.اتخاذ می

  

  پارامترهاي فنی  2

  نرخ انتقال

  نام  نرخ انتقال (کیلوبیت بر ثانیه)

  CANباس اطالعاتی   کیلوبیت بر ثانیه 500
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  ايمروري بر سیستم ارتباطی شبکه 3

  
  K-lineسیستم  -2    کیسه هوا                                                             کنندهکنترل-1

  واحد کنترل موتور -4یاب                                                                          رابط عیب -3

  ABS کنندهکنترل -6                           واحد کنترل انتقال خودکار                                -5

  CANسیستم باس  -8                                      ابزار                                         خوشه -7

  LINسیستم باس  -10                                      گر چراغ بارانی                             حس -9

 

  CANسیستم باس  4

  معرفی

CAN محدوده است. کنندهي کنترلمخفف کلمات شبکه  

-یابی و نمایش پسیافته براي تبادل داده میان واحدهاي کنترل مختلف و تجهیزات تست، عیبهاي ارتباطی توسعهنوعی از پروتکل CANباس 

  خورد خودرو است.

ي خوردههاي گرهشده، با جفتي ارتباطی را در کنترل بالدرنگ توزیعتواند شبکهاربابه) میمستر (چند عنوان نوعی از باس مالتیبه CANباس 

  میانه، کابل کواکسیال یا فیبر نوري پشتیبانی نماید.
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  هاویژگی

صورت  تواند بهکند، یعنی هر گره بر روي شبکه، بدون در نظر گرفتن مستر یا اسلیو بودن، میمستر کار میي مالتیبه شیوه CANباس  .1

انعطاف بفرستد. اطالعات گره مثل آدرس آن موردنیاز  هاي روي شبکه در هر زمانی، با مدهاي ارتباطی قابلفعال اطالعات را به دیگر گره

 نیست.

بالدرنگ هاي تواند نیازمنديکه این می بندي شودهاي مختلف تقسیمتواند به اولویتمی CANي باس شبکه Nاطالعات گره بر روي  .2

 منتقل نمود. 134usتوان بیشتر اوقات با هاي با اولویت باال را میمتفاوت را برآورده سازد. داده

-طور همزمان بر روي یک باس داده ارسال می کند، زمانی که چندین گره بهیک تکنیک داوري باس غیر مخرب را اتخاذ می CANباس  .3

کنند. با این حال، گره داراي باالترین اولویت تحت تأثیر این امر ش ارسال داده را متوقف میطور خودجو هاي با اولویت پایین بهکنند، گره

 گیرد.قرار نمی

 ."چند سیستمه"ي ي عملکرد پیچیدهارائه .4

 نتقال داد.چندنقطه و انتشار همگانی و غیره ابهنقطه، نقطهبهها را با مدهاي نقطهتواند دادهتنها با فیلتر نمودن فریم می CANباس  .5

شوند، این داراي اثر عالی کشف اتخاذ می CANساختارهاي داراي فریم کوتاه به همراه زمان کوتاه انتقال و احتمال تداخل پایین در باس  .6

 خطاست.

 ها را تضمینتواند نرخ خطاي بسیار پایین دادهو دیگر اقدامات کشف خطاست، این می CRCداراي چک  CANهر اطالعات فریمی باس  .7

 کند.

  انتقال داده

  رسد.مگابیت بر ثانیه می 1کیلومتر در دورترین نقطه، بیشتر اوقات به  10با مسافت ارتباطی مستقیم  CANنرخ بیت باس 

  

  LINسیستم باس  5

  معرفی

LIN ي اتصال متقابل محلی است.مخفف کلمات شبکه  

اند. تمام واحدهاي کنترلی در یک فضاي محدود (مثالً سقف) واقعبدین معنی است که  ي محلی)ي محدودهاتصال متقابل محلی (شبکه

  شود.نیز شناخته می "LANزیرسیستم "عنوان بنابراین، این به

  ي بنفش است.زمینهسیمه با رنگ پسیک باس تک LANسیستم باس 

  اصلی-LINواحد کنترل 

  دهد.جام میرا ان LINعملکردهاي اصلی  CANي واحد کنترل اصلی متصل به باس داده

  هاویژگی

 کند.و عناوین پیام را ارسال می کندها و نرخ انتقال را پایش میاین انتقال داده .1

ي ها به باس دادهافزار واحد کنترل تنظیم شده است که کاربرد آن مشخص نمودن این است: چه زمان و چند بار پیامیک چرخه در نرم .2

LIN اند.فرستاده شده 

و این تنها واحد کنترلی  کندعمل می LINي سیستم باس داده LINو واحد کنترل  CANبین باس  "مفسر"عنوان یک واحد کنترل به .3

 شود.متصل می LINدر سیستم باس  CANي است که با باس داده
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 شود.در نظر گرفته می LINعنوان واحد کنترل اسلیو تواند بهگر یا محرك می ، یک واحد کنترل یگانه یا حسLINي در سیستم باس داده .4

به  LINمقدار از طریق باس  گیري شده را تحلیل نماید.تواند مقادیر اندازهگر جاسازي شده است که می ي الکترونیکی در حسیک قطعه .5

  یابد.شکل یک سیگنال داده انتقال می

 کنند.استفاده می LINها تنها از یک پین در خروجی واحد کنترل اصلی گرها یا محرك برخی حس .6

واحد کنترل  LINي و تمامی این قطعات از طریق سیگنال داده قطعاتی الکتریکی یا الکترونیکی تماماً  هوشمند هستند LINعناصر محرك  .7

گرهاي مجتمع به دست  حالت واقعی اجزاي اجرایی را از طریق حس LINکنند. واحد کنترل اصلی وظایف خود را دریافت می LINاصلی 

  دهد.تعیین شده و حالت واقعی مقایسه انجام می حالت و بین آوردمی

  نکته

  دهند.عنوان را ارسال نکند پاسخی نمی LINها تا زمانی که واحد کنترل اصلی گرها و محرك حس

  انتقال داده

  شود.تنظیم می LINافزار واحد کنترل کیلوبیت بر ثانیه است که توسط نرم 20تا  1نرخ انتقال داده 

6 K-line  

K-line یابی ارتباطات بین واحد تست بیرونی و براي عیبECU تواند قبل از ارتباط از طریق رود. مقداردهی اولیه نیز میبه کار میK-line 

  ایجاد شود.

  کند.دوطرفه را اتخاذ می -ارتباط سریال نیمه K-lineسیمه، با ارتباطات تک

  هاویژگی

 ولت. 18تا  8ي ولتاژ عملکردي: گستره .1

 گراد. ي سانتیدرجه 125تا  -40دماي محیط:  .2

 هاي بزرگ.پشتیبانی جریان .3

 .CMOSانجام ارتباط بدون درز اطالعاتی با واحد کنترلی سطح الکتریکی  .4

 زمین.اثر محافظتی سیم اتصال به  .5

 نوبت انتقال داد.به "هاسطر"توان در واحدي از ارتباطات دو بخشی را می .6

ي انتظار بعد بیتی و بیت توقف است. وقفه 8ي بیتی، یعنی، بیت شروع، داده 10هاي دودویی یال شامل دادههر بخش از کد ارتباطات سر .7

 شود.از انتقال دادن هر واحد تنظیم می

ابره ها را مخ دهد که خط به چه مقدار دیگر از داده نیاز دارد تا آنهاي زیر تشکیل شده است: اولین داده نشان میخط اطالعاتی از داده .8

 دهد.یابند نشان میهایی را که انتقال میي سوم دادهي دوم بیانگر کد کلیدي و چگونگی انجام عملکرد در این زمان است؛ دادهکند؛ داده

هاست، بعد از اینکه داده توسط یک طرف مخابره شد، طرف دیگر کد معکوس خط اطالعاتی حاوي کد معکوس براي تأیید صحت داده .9

طور هموار انجام  تواند بهمی سیمه است، ارتباط تنها زمانیارتباط تک K-lineبه این داده را تأیید خواهد کرد. از آنجاکه  پاسخ داده شده

 خوبی تأیید شده باشد.ها بهگیرد که کد معکوس در پاسخ به این داده

  انتقال داده

  کیلوبیت بر ثانیه دست یابد.  50ها به تواند در بیشتر زمانمی K-lineنرخ بیت 
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  ي الحاقیوسیله  75

  یادآوري  1

  مرور کلی  1-1

خوبی در مورد تواند بهکند. راننده میهاي هشدار، مرکز اطالعاتی نیز اطالعات هشداري فراوانی را با صداهاي هشدار تولید میدر کنار چراغ

  ترافیکی تضمین شود.و ایمنی  خطاهاي مختلف حین رانندگی مطلع گردد

  وسیله با هشدارهاي شنیداري زیر تجهیز شده است:

  ي پارك کردن: به بخش کمک به پارك کردن مراجعه کنید؛آالرم فاصله

  آید؛شود، اگر هنوز چراغ کوچک روشن باشد و در سمت راننده باز باشد، آالرم به صدا درمیچراغ کوچک: وقتی سوییچ برداشته می ONآالرم 

  در یادآور استارت: زمانی که سوییچ برداشته نشده باشد و در سمت راننده باز باشد؛ سوییچ

  کیلومتر بر ساعت باشد؛ 20که کمربند بسته نشده باشد و سرعت بیشتر از آالرم یادآور کمربند ایمنی: هنگامی

  آید؛رم به شکل یک یادآور به صدا درمیکه فشار روغن کافی نباشد اما موتور روشن باشد، آالآالرم فشار پایین روغن: هنگامی

  شود.آالرم فرمان: این صدا با چشمک زدن چراغ فرمان شنیده می

  

  کلید کمربند ایمنی سمت راننده  2-1

 نکته

لزوم، طور جداگانه برداشت. در صورت   توان آن را بهکه کلید کمربند سمت راننده در اجزاي سگک کمربند ایمنی ادغام شده است، می آنجا از

  تنها اجزاي سگک کمربند ایمنی را تعویض کنید.

  تعویض

  اجزاي سگک کمربند ایمنی سمت راننده را بردارید.

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  کلید کمربند ایمنی سمت سرنشین جلو   3-1

 نکته

طور جداگانه برداشت. در صورت  توان آن را بهایمنی ادغام شده است، میازآنجاکه کلید کمربند سمت سرنشین جلو در اجزاي سگک کمربند 

  لزوم، تنها اجزاي سگک کمربند ایمنی را تعویض کنید.

  تعویض

  اجزاي سگک کمربند ایمنی سمت سرنشین جلو را بردارید.

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 
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  کلید قفل استارت  4-1

  تعویض

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 پوشش ستون فرمان. نصب و تعویض؛ سیستم فرمان؛ 45شاسی؛ گروه تعمیرات  >پوشش ستون فرمان را بردارید= .2

 کلید قفل استارت را خالص کنید. -2-پالگ اتصال  .3

 را بردارید. -1- را شل کرده و کلید قفل استارت  -فلش– دارندهپیچ نگه .4

  

  

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  فندك سیگار  2

  مرور کلی  1-2

  ولتی استفاده شود. 12عنوان یک خروجی توان تواند بهو می کمکی قرار دارد جلو آمپرترین قسمت فندك سیگار در نزدیک

  باشد.شود باید استارت روشن هنگامی که خروجی توان فندك سیگار استفاده می

  تذکر

  ي الکتریکی با ولتاژ باالتر از ولتاژ نامی نباید استفاده شود.ولت مستقیم تعیین شده است. هر وسیله 12ولتاژ خروجی توان فندك سیگار 

  صندلی فندك سیگار 2,2

  تعویض

 استارت و تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سوئیچ را بردارید. .1

 کنید.پایانه منفی باتري را قطع  .2

 پوشش دنده. نصب و تعویض؛ تجهیزات داخلی؛ 84ي خودرو؛ گروه تعمیرات نقاشی و بدنه >پوشش دنده را بردارید= .3

 و صندلی فندك را به داخل فشار دهید -فلش – دارندهي نگهگیره .4

 بردارید. -Bفلش  –سیگار را در جهت 
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  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  

  USBکابل   3

شود. ي بیرونی استفاده مییک استاندارد باس بیرونی است که براي استاندارد نمودن اتصال و ارتباط بین سیستم صوتی و وسیله USBکابل 

  کند.را پشتیبانی می hot-plugو  plug-and-playعملگرهاي  USBرابط 

  

  IPODکابل   4

شود. استفاده می IPODي یک استاندارد باس بیرونی است که براي استاندارد نمودن اتصال و ارتباط بین سیستم صوتی و وسیله IPODکابل 

  کند.را پشتیبانی می hot-plugو  plug-and-playعملگرهاي  IPODرابط 
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  سیستم بوق  5

  مرور کلی  1-5

  اسپیکر الکترومغناطیسی تجهیز شده است. سیستم اسپیکر شامل اجزاي اصلی زیر است:سیستم اسپیکر دو صدایی با دو 

 .اسپیکر: دو اسپیکر بر روي سپر جلوي پرتوي ضد برخورد 

 .کلید اسپیکر: زیر پوشش چرخ فرمان 

 

  یابیبررسی و عیب  2-5

  اسپیکر صدا ندارد  1-2-5

  روند بازرسی    ي بازرسینتیجه  
شماره 

  سریال

  0  بازرسی اولیه  نرمال  داراي خطا  عملیاتیروش 

  فیوز اسپیکر را عوض کنید
فیوز اسپیکر سوخته 

  است
  بروید 3به گام 

بررسی کنید که فیوز اسپیکر 

  نسوخته باشد
  

  1  ي اسپیکر را بررسی کنیدرله  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  ي اسپیکر را عوض کنیدرله
ي اسپیکر آسیب رله

  دیده است
  بروید 2گام به 

ي اسپیکر بررسی کنید که رله

  آسیب ندیده باشد
  

  2  اتصال اسپیکر را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  اتصال اسپیکر را عوض یا تعمیر کنید
اتصال اسپیکر دچار 

  خوردگی شده است
  بروید 1به گام 

بررسی کنید که اتصال اسپیکر 

  دچار خوردگی نشده باشد
  

  3  کلید اسپیکر را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  عملیاتیروش 

  کلید اسپیکر را عوض کنید
کلید اتصال اسپیکر 

  قطع شده است
  بروید 4به گام 

بررسی کنید که کلید اتصال 

  اسپیکر قطع نشده باشد
  

  4  بوق را بررسی کنید  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  بوق را عوض کنید
اسپیکر آسیب دیده 

  است
  بروید 5به گام 

بررسی کنید که اسپیکر آسیب 

  ندیده باشد
  

  5  عملکرد بازرسی  نرمال  داراي خطا  روش عملیاتی

  یابیپایان عیب  خطا هنوز وجود دارد  از دیگر عالئم علت را بیابید
بررسی کنید که پس از اصالح هنوز 

  خطا وجود نداشته باشد
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  اسپیکر نصب و تعویض  3-5

  تعویض

 نکته

  عنوان مرجعی براي سمت راست نیز استفاده شود.اسپیکر سمت چپ است، ولی ممکن است به نصب و تعویضدستورالعمل تنها براي 

 پایانه منفی باتري را قطع کنید. .1

 بافل پایینی موتور. نصب و تعویض؛ تجهیزات بیرونی؛ 83ي خودرو؛ گروه تعمیرات: نقاشی و بدنه >بافل پایینی موتور را بردارید= .2

 را خالص کنید. - فلش–پالگ اتصال اسپیکر  .3

  

  

  

  

  

  

  

 را شل کرده و اسپیکر را بردارید. - فلش – دارندهپیچ نگه .4

  M8×1.25×25 : -فلش  -ي پیچ اندازه

  متر نیوتن 20: -فلش -پیچ و مهره کردنگشتاور سفت 

  متر میلی 13 آچار بوکس : - فلش  -پیچ و مهره کنندهابزار محکم 

  

  

  

  نصب

  گیرد.کردن انجام می تعویضعمل نصب در خالف جهت روند 

  کلید بوق  4-5

  طور جداگانه تعمیر کرد. توان آن را بهکلید بوق زیر پوشش چرخ فرمان قرار دارد، اما نمی
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  کشیاي از چند سیم) سیم(مجموعه هايهاي مداري و تسمهدیاگرام  76

  بررسی کلی  1

 چگونه از دیاگرام مداري استفاده کنیم  1-1

یابی و تعمیر خودرو و بنابراین عیب هاي خودروو یادگیري تمام ویژگی اندمداري راهنما ارائه شده یابی در دیاگرامخطوط خودرو و اطالعات عیب

  طور کارآمد مهم است.با استفاده از مدار به

  اند.منبع تغذیه و استارت در دیاگرام در سیستم شارژ کردن قرار گرفته شود:صورت زیر تعریف میدیاگرام مداري به

شده از  و سوئیچ خارج شده در دیاگرام مداري در موقعیت ثابت خود قرار دارند (با درهاي بستههاي نشان دادهتمامی کلیدها، اجزا و ماژول

  استارت).

هاي متفاوت با طول یکسان داشته باشند. براي نمونه، ممکن است خطوط داراي طولامکان دارد اجزا و خطوط دیاگرام با خودروي واقعی تفاوت 

-دهند بهو تنها عملکردهایی که انجام می اندشدهصورت خالصه نشان داده بر این، سوئیچ و دیگر اجزا تا حد امکان به رسم شده باشند. عالوه

  اند.حساب آمده

  هااطالعات رنگ  2-1

  هاي دیاگرام مداريمروري کلی بر کد رنگ

  رنگ سیم  کد

R قرمز  

O  نارنجی  

W  سفید  

B  سیاه  

Y  زرد  

V  بنفش  

G  سبز  

L  آبی  

Br  ايقهوه  

Gr  خاکستري  

P  صورتی  

Lg  سبز روشن  

  تشخیص و اطالعات اتصال به زمین  3-1

ي سیستم آن گروه نشان وارهجزء در طرحها باشد آن و اگر یک جزء بخشی از سیستم شده است دیاگرام مداري به چندین سیستم تقسیم

ابزار بیشینه ظاهر شده است، سپس در ترکیب با در خوشه "تنظیم نور عقب"ها). براي نمونه، ها، اتصاالت و پینشده است (تمامی سیم داده

شی در سیستمی دیگر را نشان خواهد هاي مرتبط باشد، بخشده است، اگر این شامل برخی مداربندي طور کامل نمایش داده  ها، بهدستورالعمل

  داد.

  توان بر اساس نام/کد روي دیاگرام مداري شناسایی نمود.دهنده و اتصاالت را میاجزاي تشکیل
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  رابط هاو  اتصال به زمین، پالگاطالعات   4-1

  تذکر

  توان تعمیر کرد.را میها توان تعمیر نمود. براي برخی اجزا، تنها تسمهتوجه داشته باشید که تمام اتصاالت را می

  توزیع و مکان نقاط زمین

  توزیع و مکان واحد کنترل

  توزیع و مکان اتصال

  موقعیت متناظر و اطالعات شناسایی پایانه اتصال

  

  هشدارها  5-1

  هشدارهاي اصلی:

بایست هشدارهاي اصلی که می اند. در زیر فهرستی ازشدههشدارها اطالعاتی را براي اجتناب از صدمات شخصی و آسیب به خودرو تدارك دیده

  داري خودرو دنبال شوند آمده است.طی نگه

  تذکر

 هایتان محافظت شود. همیشه عینک ایمنی بپوشید تا از چشم 

 بایست صفحات ایمنی در هنگام کار زیر خودرو استفاده شوند.می 

 هایی که خواسته شده استارت جز براي زمانبهON  باشد، اطمینان حاصل کنید که استارت همیشه در حالتOFF .باشد 

 بایست در موقعیت ترمز دستی باید هنگام کار کردن در خودرو کشیده شده باشد. اگر خودرو با دستگاه انتقال خودکار تجهیز شده باشد می

 خالص کرد.بایست براي انتقال دستی خودرو آن را پارك کردن قرار داده شود، در حالی که می

 توان روي موتور کار کرد.ي مناسب میهاي داراي تهویهتنها در محیط 

 ها، داشته باشید.اي ایمن از قطعات متحرك، خصوصاً فنهنگام کار کردن موتور فاصله 

 کننده و ی، مبدل تحریکي انتهایهاي شدید از تماس با قطعات داغ، براي نمونه، رادیاتور، انشعاب اگزوز، لوله براي جلوگیري از سوختگی

 کن اجتناب کنید.خفه

 گاه نگذارید نزدیک باتري شعله یا جرقه ایجاد شود. همیشه گازهاي قابل احتراق در درون و اطراف باتري وجود دارد.هیچ 

 نپوشید.هاي گشاد هم شوند را بردارید. لباسهایی را که در هنگام انجام تعمیرات آویزان میو گردنبند حلقه، ساعت 

  

  عملکرد استاندارد  1- 6

  هاي آزمودن استانداردروش

  ي الکترواستاتیکتخلیه -هاي آزمودن استانداردروش

بایست قبل از کار کردن بر قطعات وصل شود. هنگام کار کردن بر این قطعات، این شده است می شده که مناسب شناخته یک سیم زمین .1

و تغییر دادن حالت ایستاده به موقعیت خوابیده، یا پس از کار کردن در  هاهنگام لغزاندن صندلی طور مکرر انجام شود، خصوصاً  گام باید به

 ي مشخص.یک فاصله

 متر مطمئن شوید که سیم زمین وصل شده است.هنگام استفاده از ولت .2

 ها را پیاده نکنید. هاي آنقبل از نصب قطعات، محافظ .3

 ي روي خودرو متصل شود.شدهخوب زمیني بسته باید قبل از برداشتن آن به نقطه .4

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تست ولتاژ-هاي آزمودن استانداردروش

 شده وصل کنید. ي خوب زمینمتر را به یک نقطهاتصال به زمین ولت .1

شده وصل کنید. براي تست کردن ولتاژ ممکن است الزم باشد استارت را بزنید. لطفاً به روش ي تست انتخابمتر را به نقطه سر دیگر ولت .2

  تست متناظر مراجعه کنید.

  تست انتقال انرژي -هاي آزمودن استانداردروش 

 فیوز را بردارید یا باتري را از مداري که قرار است تست شود قطع کنید. .1

 متر را به یک سوي مداري که قرار است تست شود وصل کنید.یک سر اهم .2

 مت کم یا نبود مقاومت به معناي عملکرد خوب مدار است.شده وصل کنید. مقاوي تست انتخابمتر را به نقطهسر دیگر اهم .3

  تست اتصال به زمین -هاي آزمودن استانداردروش

 فیوز را بردارید و تمامی اجزاي مرتبط با فیوز را قطع کنید. .1

 متر را به دو پایانه فیوز وصل کنید.چراغ تست یا ولت .2

اینچ) با شروع از بلوك فیوز تکان  8تا  6متري (میلی 203تا  152ي فاصلهمتر تسمه را در یک منظور تست نمودن چراغ تست /ولتبه .3

 دهید.

 ي اصلی تسمه وجود دارد.دهد که یک اتصال به زمین در محدودهمتر ولتاژي را ثبت کرد یا چراغ تست روشن شد نشان میاگر ولت .4

  کننده) فتست اتصال به زمین فیوز براي چند بار (مصر -هاي آزمودن استانداردروش

 اند قطع یا ایزوله کنید.به دیاگرام مداري رجوع کنید و تمامی اجزاي روي مدار را که با فیوزهاي مشکوك به وجود نقص تجهیز شده .1

 فیوز معیوب را تعویض کنید. .2

 استارت را بزنید یا باتري را مجدداً به منبع تغذیه و فیوز وصل کنید. .3

ها انرژي بدهید (در هر زمان فقط یکی). هنگامی که فیوز بسوزد اتصال به زمین  وصل کرده یا به آناجزاي روي مدار را که به فیوز مجهزند  .4

 شود.ایزوله می

  تست افت ولتاژ -هاي آزمودن استانداردروش

 تر است وصل کنید.متر را به مداري که به باتري نزدیک سر مثبت ولت .1

 مدار وصل کنید. متر را به دیگر انتهاي کلید، جزء یا سر دیگر ولت .2

 روي اجزا کار کنید. .3

 دهد.متر اختالف ولتاژ را بین دو نقطه نشان می ولت .4

  

 

 

  و بازار موردنیاز سیم کشیتعمیرات   2

  تذکر

تواند حالت اجزاي پایداري را نمی سیم کشیاستفاده کنید؛ در غیر این صورت،  سیم کشیکشی در هنگام تعمیر از ابزار مناسب تعمیرات سیم

  محقق نخواهد کرد.

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  توزیع و موقعیت منبع تغذیه .3

  بررسی منبع تغذیه

  
 باتري .1

  قرار دارد. -فلش–باتري در طرف چپ اجزاي موتور 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 توزیع و موقعیت جعبه فیوز/رله  4

 بررسی توزیع و موقعیت فیوزها  1-4

  )SB) و MF) ،(FB)بررسی فیوز (

  
  ) در سمت چپ اجزاي موتورFBفیوز ( .2سمت چپ                        ) زیر داشبورد در SBفیوز (. 1

  به موقعیت نصب رجوع شود                                           به موقعیت نصب رجوع شود

  ) باالي باتريMFفیوز (. 3

  به موقعیت نصب رجوع شود
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جعبه فیوز اصلی 1-1-4

  ) روي باتري قرار دارد                                     MFفیوز (

  

  شماره  نام در دیاگرام مداري  مقدار نامی  عملکرد/ اجزا

 MF  MF04دار در فیوز نگه 1فیوز   آمپر 100  تولیدکننده

  MF  MF01دار در فیوز نگه 2فیوز   آمپر FB-  100–ي اجزاي الکتریکی جلویی متصل به جعبه

  MF  MF02دار در فیوز نگه 3فیوز   آمپر SB-  80–ي فیوز ابزار پایینی جعبهمتصل به 

  MF  MF03دار در فیوز نگه 4فیوز   آمپر ABS –U105 -  40ي کنندهکنترل
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي اجزاي الکتریکی جلویی جعبه  2-1-4

 )  پنج درب) در سمت چپ اجزاي موتور قرار دارد (مدل FBفیوز (

 
       

  شماره  نام در دیاگرام مداري  مقدار نامی  اجزاعملکرد/ 

 FB  FB01دار در فیوز نگه 1فیوز   آمپر S16-  5–گر اکسیژن عقب  حس

  FB  FB02دار در فیوز نگه 2فیوز   آمپر Z5-  7,5–انژکتور سوخت 

  FB  FB03دار در فیوز نگه 3فیوز   آمپر S15-  5–گر اکسیژن عقب  حس

  FB  FB04دار در فیوز نگه 4فیوز   آمپر U100 -  7,5–واحد کنترل موتور 

  FB  FB05دار در فیوز نگه 5فیوز   آمپر Z1-  10-پیچ احتراقسیم

 FB  FB06دار در فیوز نگه 6فیوز   آمپر Z72 -  20–فن رادیاتور 

  FB  FB07دار در فیوز نگه 7فیوز   آمپر Z11 -  10–پمپ روغن 

  FB  FB08دار در فیوز نگه 8فیوز   آمپر 25  کاربهآماده

  FB  FB09دار در فیوز نگه 9فیوز   آمپر 30  رزرو شده

  FB  FB10دار در فیوز نگه 10فیوز   آمپر A/C –Z10-  10کمپرسور 

 FB  FB11دار در فیوز نگه 11فیوز   آمپر Z21 -  10–پرتو بلند سمت راست 

  FB  FB12دار در فیوز نگه 12فیوز   آمپر Z20 -  10–پرتو بلند سمت راست 

  FB  FB13دار در فیوز نگه 13فیوز   آمپر Z20 -  10–سمت چپ پرتو کوتاه

  FB  FB14دار در فیوز نگه 14فیوز   آمپر Z21-  10–پرتو کوتاه سمت راست 

  FB  FB15دار در فیوز نگه 15فیوز   آمپر Z37 -  15–بوق 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 FB  FB16دار در فیوز نگه 16فیوز   آمپر Z72 -  20–فن الکترونیکی 

  FB  FB17دار در فیوز نگه 17فیوز   آمپر B1-K36-  30احتراق 

  FB  FB18دار در فیوز نگه 18فیوز   آمپر B2-K36-  20احتراق 

  FB  FB19دار در فیوز نگه 19فیوز   آمپر 15  کاربهآماده

  FB  FB20دار در فیوز نگه 20فیوز   آمپر ABS –U105 -  25ي کنندهکنترل

  FB  FB21دار فیوز نگهدر  21فیوز   آمپر KO-  7,5-ابزارتوان ثابت خوشه

  FB  FB22دار در فیوز نگه 22فیوز   آمپر GE-  30-ژنراتور

 )  صندوق دار) در سمت چپ اجزاي موتور قرار دارد (مدل FBفیوز (

  شماره  نام در دیاگرام مداري  مقدار نامی  عملکرد/ اجزا

 FB  FB01دار در فیوز نگه 1فیوز   آمپر S16-  5–گر اکسیژن عقب  حس

  FB  FB02دار در فیوز نگه 2فیوز   آمپر Z5-  7,5–انژکتور سوخت 

  FB  FB03دار در فیوز نگه 3فیوز   آمپر S15-  5–گر اکسیژن عقب  حس

  FB  FB04دار در فیوز نگه 4فیوز   آمپر U100 -  7,5–واحد کنترل موتور 

  FB  FB05دار در فیوز نگه 5فیوز   آمپر Z1-  10-پیچ احتراقسیم

 FB  FB06دار در فیوز نگه 6فیوز   آمپر Z72 -  20–فن رادیاتور 

  FB  FB07دار در فیوز نگه 7فیوز   آمپر Z11 -  10–پمپ روغن 

  FB  FB08دار در فیوز نگه 8فیوز   آمپر 25  کاربهآماده

  FB  FB09دار در فیوز نگه 9فیوز   آمپر 30  رزرو شده

  FB  FB10دار نگه در فیوز 10فیوز   آمپر A/C –Z10-  10کمپرسور 

 FB  FB11دار در فیوز نگه 11فیوز   آمپر Z21 -  10–پرتو بلند سمت راست 

  FB  FB12دار در فیوز نگه 12فیوز   آمپر Z20 -  10–پرتو بلند سمت راست 

  FB  FB13دار در فیوز نگه 13فیوز   آمپر Z20 -  10–پرتو کوتاه سمت چپ

  FB  FB14دار در فیوز نگه 14فیوز   آمپر Z21-  10–پرتو کوتاه سمت راست 

  FB  FB15دار در فیوز نگه 15فیوز   آمپر Z37 -  15–بوق 

 FB  FB16دار در فیوز نگه 16فیوز   آمپر Z72 -  20–فن الکترونیکی 

  FB  FB17دار در فیوز نگه 17فیوز   آمپر B1-K36-  30احتراق 

  FB  FB18دار در فیوز نگه 18فیوز   آمپر B2-K36-  20احتراق 

  FB  FB19دار در فیوز نگه 19فیوز   آمپر 15  کاربهآماده

  FB  FB20دار در فیوز نگه 20فیوز   -  رزرو شده

  FB  FB21دار در فیوز نگه 21فیوز   آمپر ABS –U105 -  25ي کنندهکنترل

  FB  FB22دار در فیوز نگه 22فیوز   آمپر KO-  7,5-ابزارتوان ثابت خوشه

  FB  FB23دار در فیوز نگه 23فیوز   -  رزرو شده

  FB  FB24دار در فیوز نگه 24فیوز   آمپر ST-  30-اندازراه
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  جعبه فیوز پایینی ابزار 3-1-4

  )پنج درب) زیر داشبورد در سمت چپ قرار دارد (مدل SBفیوز (

  

  شماره  نام در دیاگرام مداري  مقدار نامی  عملکرد/ اجزا

  - U100–واحد کنترل موتور 

  - GE-پالگ ورودي تحریک ژنراتور
 SB  SB01دار در فیوز نگه 1فیوز   آمپر 5/7

  SB  SB02دار در فیوز نگه 2فیوز     اشغال نشده

  SB  SB03دار در فیوز نگه 3فیوز   آمپر U107 -  10–واحد کنترل انتقال خودکار

  -KO-ابزارخوشه

  - ABS-U105ي کنندهکنترل
  SB  SB04دار در فیوز نگه 4فیوز   آمپر 5

  SB  SB05دار در فیوز نگه 5فیوز   آمپر U104- 10-واحد کنترل کیسه هوا

 SB  SB06دار در فیوز نگه 6فیوز   آمپر Z67-  5/7–سلونویی شیر سقف بازشو  P موقعیت

 -A/C –U101ي کنندهکنترل

  -K10–کلید کروز 
  SB  SB07دار در فیوز نگه 7فیوز   آمپر 10

  - K22–ي الکتریکی جلویی سمت چپ پنجره

  -K24–ي الکتریکی عقبی سمت چپ پنجره
  SB  SB08دار در فیوز نگه 8فیوز   آمپر 30

  -K25–ي الکتریکی جلویی سمت راست پنجره

  - K23–ي الکتریکی عقبی سمت راست پنجره
  SB  SB09دار در فیوز نگه 9فیوز   آمپر 30

 - U103–ي بدنه کنندهکنترل

 -Z63-در پشتی عقب
  SB  SB10دار در فیوز نگه 10فیوز   آمپر 25

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 - Z77-ظرف شستشوي شیشه جلو

 - Z62-آینه عقب تاشو
 SB  SB11دار در فیوز نگه 11فیوز   آمپر 15

  - Z20/Z21–چراغ ترکیبی جلو راست/چپ 

  -Z16-نورباالي جلو
  SB  SB12دار در فیوز نگه 12فیوز   آمپر 15

  - Z76-کن عقبپاكموتور برف

  -Z78-ي عقبظرف شستشوي شیشه
  SB  SB13دار در فیوز نگه 13 فیوز  آمپر 10

  SB  SB14دار در فیوز نگه 14فیوز   آمپر Z22- 15-شکن جلوچراغ مه

  SB  SB15دار در فیوز نگه 15فیوز   آمپر Z75-  10-کن جلوپاكموتور برف

 SB  SB16دار در فیوز نگه 16فیوز   آمپر Z69 -  20-ي عقبکن شیشهگرم

  -RI-اسپیکر 

  - Z57-موتور آینه عقب
  SB  SB17دار در فیوز نگه 17فیوز   آمپر 5/7

  SB  SB18دار در فیوز نگه 18فیوز   آمپر Z34 -  20-فندك سیگار

  SB  SB19دار در فیوز نگه 19فیوز   آمپر Z67-  15-سقف بازشو

  SB  SB20دار در فیوز نگه 20فیوز   آمپر RI-  10-اسپیکر 

  SB  SB21دار در فیوز نگه 21فیوز   آمپر Z30 -  25-دمنده

 - Z82-شکن عقبچراغ مه

  - Z24-چراغ ترمز
  SB  SB22دار در فیوز نگه 22فیوز   آمپر 10

 

  )صندوق دار) زیر داشبورد در سمت چپ قرار دارد (مدل SBفیوز (

  شماره  نام در دیاگرام مداري  مقدار نامی  عملکرد/ اجزا

  - U100–واحد کنترل موتور 

  - GE-پالگ ورودي تحریک ژنراتور
 SB  SB01دار در فیوز نگه 1فیوز   آمپر 5/7

  SB  SB02دار در فیوز نگه 2فیوز     اشغال نشده

 - U107–واحد کنترل انتقال خودکار

  - Z82-نور معکوس
  SB  SB03دار در فیوز نگه 3فیوز   آمپر 10

  -KO-ابزارخوشه

  - ABS-U105ي کنندهکنترل
  SB  SB04دار در فیوز نگه 4فیوز   آمپر 5

  SB  SB05دار در فیوز نگه 5فیوز   آمپر U104- 10-هواواحد کنترل کیسه 

 SB  SB06دار در فیوز نگه 6فیوز   آمپر Z67-  5/7–سلونویی شیر سقف بازشو  P موقعیت

 -A/C –U101ي کنندهکنترل

  -K10–کلید کروز 
  SB  SB07دار در فیوز نگه 7فیوز   آمپر 10

  - K22–ي الکتریکی جلویی سمت چپ پنجره

  -K24–ي الکتریکی عقبی سمت چپ پنجره
  SB  SB08دار در فیوز نگه 8فیوز   آمپر 30

  -K25–ي الکتریکی جلویی سمت راست پنجره

  - K23–ي الکتریکی عقبی سمت راست پنجره
  SB  SB09دار در فیوز نگه 9فیوز   آمپر 30

 - U103–ي بدنه کنندهکنترل

 -Z63-در پشتی عقب
  SB  SB10دار در فیوز نگه 10فیوز   آمپر 25

 SB  SB11دار در فیوز نگه 11فیوز   آمپر Z77 - 15-ظرف شستشوي شیشه جلو
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 - Z62-آینه عقب تاشو

  - Z20/Z21–چراغ ترکیبی جلو راست/چپ 

  -Z16-نورباالي جلو
  SB  SB12دار در فیوز نگه 12فیوز   آمپر 15

  SB  SB13دار در فیوز نگه 13فیوز     نشده اشغال

  SB  SB14دار در فیوز نگه 14فیوز   آمپر Z22- 15-شکن جلوچراغ مه

  SB  SB15دار در فیوز نگه 15فیوز   آمپر Z75-  15-کن جلوپاكموتور برف

 SB  SB16دار در فیوز نگه 16فیوز   آمپر Z69 -  20-ي عقبکن شیشهگرم

  -RI-اسپیکر 

  - Z57-موتور آینه عقب
  SB  SB17دار در فیوز نگه 17فیوز   آمپر 5/7

  SB  SB18دار در فیوز نگه 18فیوز   آمپر Z34 -  20-سیگارفندك 

  SB  SB19دار در فیوز نگه 19فیوز   آمپر Z67-  15-سقف بازشو

  SB  SB20دار در فیوز نگه 20فیوز   آمپر RI-  10-اسپیکر 

  SB  SB21دار در فیوز نگه 21فیوز   آمپر Z30 -  25-دمنده

 - Z82-شکن عقبچراغ مه

  - Z24-چراغ ترمز
  SB  SB22دار در فیوز نگه 22فیوز   آمپر 10
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  توزیع و موقعیت جعبه رله  2-4

  بررسی توزیع و موقعیت جعبه رله

  
  رله در سمت چپ اجزاي موتور قرار دارد            .2ي داخلی سمت چپ خودرو قرار دارد         A رله در زیر ستون. 1

  به موقعیت نصب رجوع شود            به موقعیت نصب رجوع شود                                               
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي الکتریکی اجزاي جلوییجعبه 1-2-4

  )پنج دربي الکتریکی اجزاي جلویی در سمت چپ اجزاي موتور (مدل جعبه

  
.A1 ي اصلی رله– J100 -                                                  A2. اندازي راهرله- J110 -  

.A3 ي پرتو زیاد رله– J107 -                                              A4. ي کمپرسوررله-J103  -  

.A5 ي پمپ روغن رله– J104-                                           A6. 2فن ي رله-J102  -  

.A7 1 ي فنرله – J101 -                                                  .A8 ي اسپیکررله- J109 -  

.A9 ي پرتو کمرله–J105 –   

  

  )صندوق داري الکتریکی اجزاي جلویی در سمت چپ اجزاي موتور (مدل جعبه

  

A1. ي اصلی رله– J100 -                                                   A2. اندازي راهرله - J110 -  

.A3 ي پرتو زیاد رله– J107 -                                               A4. ي کمپرسوررله - J103-  

.A5 ي پمپ روغن رله– J104-                                            A6. 2ي فن رله - J102-  

.A7 1 ي فنرله – J101 -                                                   A8. ي اسپیکررله- J109 -  

.A9 ي پرتو کمرله– J105 -                                             
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي پایینی ابزار جعبه رله  2-2-4

  )پنج دربي پایینی در زیر داشبورد در سمت چپ (مدل ابزار جعبه رله

  

.A1 کن عقب پاكي برفرله– J111 -                                     .A2 ي شستشوي عقبرله- J112 -  

.A3 ي شستشوي جلورله – J115 -                                        A4. ي شیر موقعیت رلهP -J116 / شکن عقبمه ي چراغرله - J113-  

.A5 ي موتور دمنده رله–J106  -                                           A6. شکن جلوي چراغ مه رله -J108 -  

.A7 ي شیشه عقبکنندهي گرمرله– J114 -  

  

  )صندوق داري پایینی در زیر داشبورد در سمت چپ (مدل ابزار جعبه رله

.A1 کن جلو پاكي برفرله–J111  -                                      A2. ي شیر موقعیت رلهP - J116/ شکن عقبي چراغ مهرله- J113-  

.A3 ي موتور دمندهرله –J115  -                                           .A4 شکن جلوي چراغ مه رله -J108  -  

.A5 ي شیشه عقبکنندهي گرمرله–J114  -   
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  توزیع و موقعیت نقاط زمین  5

  بررسی نقاط زمین در اجزاي موتور  1-5

  بررسی نقاط زمین در اجزاي موتور

  
  ي زمین، در قسمت جلویی باالي پرتوي طولی سمت چپنقطه 10

 )ATي زمین، روي سیستم انتقال (نقطه 11

  )MTي زمین، روي سیستم انتقال (نقطه 12

  پرتوي طولی سمت راست ي زمین، در قسمت جلویینقطه 13

  ي زمین، در قسمت جلویی باالي پرتوي طولی سمت راستنقطه 14

  ي پوشش چرخ جلو سمت چپي زمین، روي گوشهنقطه 15

  ي زمین، در قسمت جلویی باالي پرتوي طولی سمت چپنقطه 16

  تعلیق سمت راست موتور Aي زمین، زیر کوسن نقطه 26

  بندي موتوراي زمانیرهي زمین، باالي گارد زنجنقطه 27
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي زمین، در قسمت جلویی باالي پرتوي طولی سمت چپنقطه .10

  

  

  

  

  

  

  

 )ATي زمین، روي سیستم انتقال (نقطه .11

  

  

  

  

  

  

  )MTي زمین، روي سیستم انتقال (نقطه .12

  

  

  

  

  

  

  ي زمین، در قسمت جلویی پرتوي طولی سمت راستنقطه .13
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  زمین، در قسمت جلویی باالي پرتوي طولی سمت راستي نقطه .14

  

  

  

  

  

  

  ي پوشش چرخ جلو سمت چپي زمین، روي گوشهنقطه .15

  

  

  

  

  

  

  ي زمین، در قسمت جلویی باالي پرتوي طولی سمت چپنقطه .16

  

  

  

  

  

  

  تعلیق سمت راست موتور Aي زمین، زیر کوسن نقطه 26
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  بندي موتوراي زمانگارد زنجیرهي زمین، باالي نقطه .27

  

  

  

  

  

  مروري بر نقاط زمین داخلی  2-5

  مروري بر نقاط زمین داخلی

  
  چپ A-ي زمین، زیر ستوننقطه .17

  چپ A -ي زمین، زیر ستوننقطه .18

  ي زمین، زیر کنسول مرکزي جلونقطه .19

  ي زمین، زیر کنسول مرکزي جلونقطه .20

  راست A -ي زمین، زیر ستوننقطه .21

  راست A -ي زمین، زیر ستوننقطه .22

  راست A -ي زمین، زیر ستوننقطه .28
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  چپ A-ي زمین، زیر ستوننقطه .17

  

  

  

  

  

  چپ A -ي زمین، زیر ستوننقطه .18

  

  

  

  

  

  

  ي زمین، زیر کنسول مرکزي جلونقطه .19

  ي زمین، زیر کنسول مرکزي جلونقطه .20

  

  

  

  

  راست   A-ستوني زمین، زیر نقطه .21

  راست  A -ي زمین، زیر ستوننقطه .28

  

  

  

  

  

  راست   A-ي زمین، زیر ستوننقطه .22
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  مروري بر نقاط زمین درون صندوق عقب  3-5

  )پنج دربمروري بر نقاط زمین درون صندوق عقب (مدل 

  
  ي زمین، درون پنل کناري عقبی سمت راستنقطه .23

  کناري عقبی سمت چپي زمین، درون پنل نقطه .24

  ي در پشتی عقبیي زمین، در میانهنقطه .25

  

  ي زمین، درون پنل کناري عقبی سمت راستنقطه .23
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي زمین، درون پنل کناري عقبی سمت چپنقطه .24

  

  

  

  

  

  

  ي در پشتی عقبیي زمین، در میانهنقطه .25

  

  

  

  

  

  

  

  )صندوق دارمروري بر نقاط زمین درون صندوق عقب (مدل 

  ي زمین، درون پنل کناري عقبی سمت راستنقطه .23

  ي زمین، درون پنل کناري عقبی سمت چپنقطه .24

  - فلش -ي زمین، درون پنل کناري عقبی سمت راست نقطه .23

  - فلش -ي زمین، درون پنل کناري عقبی سمت چپ نقطه .24
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  توزیع و موقعیت واحدهاي کنترلی   6

  )پنج دربمروري بر واحدهاي کنترلی (مدل 

  
  -KO-ابزار خوشه .U103 -                                              2–ي بدنه کنندهکنترل .1

  به موقعیت نصب رجوع شود                                                                                                      به موقعیت نصب رجوع شود             

                                                   به بخش حذف و نصب رجوع شود                                               به بخش حذف و نصب رجوع شود 

  - U101–ي تهویه مطبوع کنندهکنترل .ABS –U105-                                             4ي نندهککنترل .3

  به موقعیت نصب رجوع شود                                                                                                                   به موقعیت نصب رجوع شود 

    به بخش حذف و نصب رجوع شود                                                                          ب رجوع شود                      به بخش حذف و نص

 - U100–واحد کنترل موتور  .U109-                                         6-تک دیسک CDیابی جهت .5

      به موقعیت نصب رجوع شود                                                                                          وع شود                       به موقعیت نصب رج

  به بخش حذف و نصب رجوع شود                                                                                   به بخش حذف و نصب رجوع شود                

  -U104-ي کیسه هواکنندهکنترل .U107-                                        8-واحد کنترل انتقال خودکار .7

  به موقعیت نصب رجوع شود                                                                                                        به موقعیت نصب رجوع شود              

  و نصب رجوع شود                                                 به بخش حذف                                     به بخش حذف و نصب رجوع شود               

  - U106-سنسور دنده عقبي کنندهکنترل .9

  به موقعیت نصب رجوع شود

  بخش حذف و نصب رجوع شود به
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 )         صندوق دارمروري بر واحدهاي کنترلی (مدل 

  - KO-ابزار خوشه .U103 -                                                     2–ي بدنه کنندهکنترل .1

                                       به موقعیت نصب رجوع شود                                                            به موقعیت نصب رجوع شود                     

                                                   به بخش حذف و نصب رجوع شود      به بخش حذف و نصب رجوع شود                                               

  -U101–ي تهویه مطبوع کنندهکنترل .ABS –U105-                                                   4ي کنندهکنترل .3

                                       به موقعیت نصب رجوع شود                                                            به موقعیت نصب رجوع شود                     

                                                   به بخش حذف و نصب رجوع شود        به بخش حذف و نصب رجوع شود                                             

 -U100–واحد کنترل موتور  .U109-                                               6-تک دیسک CDیابی جهت .5

به موقعیت نصب رجوع شود                                                                       به موقعیت نصب رجوع شود                                                 

                                                   به بخش حذف و نصب رجوع شود         به بخش حذف و نصب رجوع شود                                            

  - U104-ي کیسه هواکنندهکنترل .U107-                                              8-واحد کنترل انتقال خودکار .7

                                       به موقعیت نصب رجوع شود                                                            به موقعیت نصب رجوع شود                     

                                                   به بخش حذف و نصب رجوع شود    به بخش حذف و نصب رجوع شود                                                 

  - U106-سنسور دنده عقبي کنندهکنترل .9

  به موقعیت نصب رجوع شود

 به بخش حذف و نصب رجوع شود   
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

     -U103 –ي بدنه کنندهکنترل  1-6

  -فلش –سمت چپ  A - زیر ستون

  

  

  

  

  

  -KO-ابزار خوشه  2-6

  - فلش -داشبورددر سمت چپ 

  

  

  

  

  

              -ABS – U105ي کنندهکنترل  3-6

     -فلش –بر روي پنل دش و سمت چپ در اجزاي موتور 

       

  

  

  

                           

  -U101–ي تهویه مطبوع کنندهکنترل  4-6

  -فلش-ابزاري پنلدر میانه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

    - U109- تک دیسک CDیابی جهت  5-6

         - فلش -ي کنسول مرکزيدر میانه

               

  

  

  

                       

  - U100 –واحد کنترل موتور   6- 6

  - فلش -سمت راست  A-زیر ستون

  

  

  

  

  

  

         -U107-واحد کنترل انتقال خودکار  6- 7

      - فلش-داشبوردبر روي انتهاي سمت راست 

                   

  

  

  

              

  -U104-ي کیسه هواکنندهکنترل  8-6

  - فلش-مرکزيزیر کنسول 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  -U106 -سنسور دنده عقبي کنندهکنترل  9-6

  - فلش -پشت تریم پنل صندوق عقب
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  توزیع و موقعیت اتصاالت 7

  )پنج دربها و اتصاالت (مدل مروري بر توزیع و موقعیت سوکت

  
  اجزاي جلویی سیم کشیاتصال  .1

  شود.به موقعیت نصب رجوع 

  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  .2

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  CANرابط باس . 3

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشیاتصال  .4

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Cاتصال  .5

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در جلویی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  .6

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در عقبی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  .7

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در پشتی عقبی سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  .8
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  .9

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در جلویی سیم کشیسقفی و  سیم کشیاتصال  .10

  به موقعیت نصب رجوع شود. 

  کیسه هوا سیم کشیو  داشبورد سیم کشیاتصال  .11

  به موقعیت نصب رجوع شود.  

  در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال  .12

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال  .13

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Bاتصال  .14

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  .15

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال  .16

  به موقعیت نصب رجوع شود.  

  

  )صندوق دارها و اتصاالت (مدل مروري بر توزیع و موقعیت سوکت

  

  داشبورد سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشیاتصال  1

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  2

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  CANرابط باس 3

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشیاتصال  4

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Cاتصال  5

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در جلویی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  6

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در عقبی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  7
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  8

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  9

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  ي جلوییمحفظه سیم کشیسقفی و  سیم کشیاتصال  10

  به موقعیت نصب رجوع شود. 

  در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال  11

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال  12

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Bاتصال  13

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  کشیسیم اتصال  14

  به موقعیت نصب رجوع شود.

  در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال  15

  به موقعیت نصب رجوع شود.  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اجزاي جلویی سیم کشیاتصال   1-7

  -فلش - در سمت چپ بافل جلویی داخلی

  

  

  

  

  

  اندازراه کشیسیم موتور و  سیم کشیاتصال    2-7

  -فلش-ي موتور و نزدیک باتريدر سمت چپ محفظه

  

  

  

  

  

 CANرابط باس   3-7

  -فلش–ي موتور و نزدیک اجزاي پوشش چرخ در سمت راست محفظه

  

  

  

  

  

  

  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشیاتصال    4-7

  -فلش–سمت راست  A-زیر ستون
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Cاتصال    5-7

  -فلش–سمت راست  A-زیر ستون

  

  

  

  

  

  در جلویی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال    7- 6

  -فلش –سمت راست  A - زیر ستون

  

  

  

  

  

  در عقبی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال    7- 7

  -فلش-سمت راست B-ي ستوندر میانه

  

  

  

  

  

  

  در پشتی عقبی کشی سیمکف داخلی و  سیم کشیاتصال   8-7

  -فلش-ي در پشتیشدهدر سمت چپ اجزاي ورق فلزي جوش
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  در عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال   9-7

  -فلش-سمت راست B-ي ستوندر میانه

  

  

  

  

  

  در جلویی سیم کشیسقفی و  سیم کشیاتصال   10-7

  - فلش- سمت چپ A-باالي ستون 

  

  

  

  

  

  کیسه هوا سیم کشیو  داشبورد سیم کشیاتصال   11-7

    - فلش- در سمت راست ستون چرخ فرمان

  

  

  

  

  

  

  در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال   12-7

  -فلش–سمت چپ  A-زیر ستون
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال   13-7

  -فلش –سمت چپ   A-زیر ستون

  

  

  

  

  

  

  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Bاتصال   14-7

  - فلش –سمت چپ  A - زیر ستون

  

  

  

  

  

  

  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال   15-7

  -فلش –سمت چپ   A-زیر ستون

  

  

  

  

  

  

  در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی Aاتصال   16-7

  -فلش–سمت چپ  A-زیر ستون
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  توصیف پایانه اتصال   8

  سیستم کنترل موتور  1-8

  پیچ تحریک سیم  1-1-8

  )T2bپیچ تحریک ( ي سیمپینه 2اتصال

 پیچ تحریک ي سیممنبع تغذیه .1

 پیچ تحریک سیگنال کنترل سیم .2

  

  

  

  

  

  

  اواپراتورگر دماي  حس  2-1-8

  )T3k( اواپراتورگر دماي  ي حسپینه3اتصال 

  

  

 

 اواپراتورگر دماي  سیگنال حس .1

 اشغال نشده .2

  اواپراتوري دماي شدهگر زمین حس .3

  

  

  

  

  

  

  سنسور ضربه  3-1-8 

  ) T2گر ضربه ( ي حسپینه2اتصال 

  گر ضربه ي حسA. سیگنال 1

 گر ضربه حس B. سیگنال 2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  گر سرعت موتور حس  4-1-8

  )T3گر سرعت موتور ( ي حسپینه3اتصال 

 موتورگر سرعت  ي سیگنال حسمنبع تغذیه .1

 گر سرعت موتور سیگنال حس .2

 ي موتورشدهگر سرعت زمین حس .3

  

  

  

  دار میل بادامک متغیرشیر برقی زمان  5-1-8

  )T2mدار میل بادامک متغیر (ي شیر برقی زمانپینه2اتصال 

 دار میل بادامک متغیري شیر برقی زمانمنبع تغذیه .1

 دار میل بادامک متغیرسیگنال کنترل شیر برقی زمان .2

  

  

  

  

  

  شیر برقی کانیستر  8- 1- 6

 )T2jي شیر برقی کانیستر (پینه2اتصال 

 ي شیر برقی کانیسترمنبع تغذیه .1

 سیگنال کنترل شیر برقی کانیستر .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  نازل  1-8- 7

 )T2eي نازل (پینه2اتصال 

 ي نازلمنبع تغذیه .1

 سیگنال کنترلی نازل .2

  

  

  

  

  ساسات الکترونیکی  8-1-8

  )T6aساسات الکتریکی ( پینه 6اتصال 

 موتور ساسات الکترونیکی 1سیگنال  .1

 گر موقعیت ساسات اتصال به زمین حس .2

 گر موقعیت ساسات حس منبع تغذیه .3

 موتور ساسات الکترونیکی 2سیگنال  .4

 گر موقعیت ساسات حس 2سیگنال  .5

 گر موقعیت ساسات حس 1سیگنال  .6

  

  گر فاز حس  9-1-8

 )T3bگر فاز ( ي حسپینه3اتصال 

 گر فاز ي حسمنبع تغذیه .1

 گر فاز سیگنال حس .2

 گر فاز اتصال به زمین حس .3

  

  

  

  کنندهگر دماي خنک حس  10-1-8

  )T3a( کنندهگر دماي خنک ي حسپینه3اتصال 

 کنندهگر دماي خنک سیگنال حس .1

 اشغال نشده .2

 کنندهگر دماي خنک ي حسمنبع تغذیه .3
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کلید ترمز  11-1-8

  )T4cترمز (ي کلید پینه 4اتصال 

 سیگنال کلید ترمز در حالت عادي باز .1

 سیگنال کلید ترمز در حالت عادي بسته .2

 ي پایانه کلید ترمز در حالت عادي باز منبع تغذیه .3

 ي پایانه کلید ترمز در حالت عادي بسته منبع تغذیه .4

  

  پمپ فرمان قدرتی  12-1-8

  )T1pي پمپ فرمان قدرتی (پینه 1اتصال 

 پمپ فرمان قدرتیسیگنال بارگذاري  .1

  

  

  

  

  گر اکسیژن جلو حس  13-1-8

  )T4hگر اکسیژن جلو ( ي حسپینه 4اتصال 

 گر اکسیژن جلو اتصال به زمین حس .1

 گر اکسیژن جلو سیگنال حس .2

 گر اکسیژن جلو سیگنال گرم شدن حس .3

 گر اکسیژن جلو ي حسمنبع تغذیه .4

  

  گر اکسیژن جلو حس  14-1-8

  )T4jعقب (گر اکسیژن  ي حسپینه 4اتصال 

 گر اکسیژن عقب اتصال به زمین حس .1

 گر اکسیژن عقب سیگنال حس .2

 گر اکسیژن عقب سیگنال گرم شدن حس .3

 گر اکسیژن عقب ي حسمنبع تغذیه .4
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کلید کالچ  15-1-8

 )T2lي کلید کالچ (پینه2اتصال 

 اتصال به زمین کلید کالچ .1

 سیگنال کلید کالچ .2

  

  

  

  

  واحد کنترل موتور  8- 16-1

  )T81ي واحد کنترل موتور (پینه 81اتصال 

 2پیچ احتراق سیگنال کنترل سیم .1

  3پیچ احتراق سیگنال کنترل سیم .2

 اتصال به زمین واحد کنترل موتور .3

 4پیچ احتراق سیگنال کنترل سیم .4

 1پیچ احتراق سیگنال کنترل سیم .5

 2سیگنال کنترل نازل  .6

 3سیگنال کنترل نازل  .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 اشغال نشده .11

 واحد کنترل موتور 30B1ي  منبع تغذیه .12

  واحد کنترل موتور 15ي  منبع تغذیه .13

 ي اصلیرله .14

 گر سرعت موتور سیگنال حس .15

 گر موقعیت پدال گاز سیگنال حس .16

 گر متصل به زمین حس .17

 گر اکسیژن جلو سیگنال حس .18

 گر ضربه ي حسAسیگنال  .19

 گر ضربه حس Bسیگنال  .20

 ر حالت عادي بازسیگنال کلید ترمز د .21

 اواپراتورگر دماي  سیگنال حس .22

 کلید کروز .23

 اشغال نشده .24

 اشغال نشده .25
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 گر اکسیژن جلو سیگنال گرمایشی حس .26

 1سیگنال کنترل نازل  .27

 گر اکسیژن عقب سیگنال گرمایشی حس .28

 اشغال نشده .29

 اشغال نشده .30

 اشغال نشده .31

 گر ي حسمنبع تغذیه .32

 گر ي حسمنبع تغذیه .33

 اشغال نشده .34

 زمینگر متصل به  حس .35

 گر متصل به زمین موقعیت پدال گاز حس .36

 گر فشار و دماي مکش آب سیگنال فشار حس .37

 موقعیت ساسات 2گر  سیگنال حس .38

 کنندهگر دماي خنک سیگنال حس .39

 گر موقعیت پدال گاز  سیگنال حس .40

 اشغال نشده .41

 گر فشار و دماي مکش آب سیگنال دماي حس .42

 کلید کروز .43

44. 30B1 ي بخش کنترلی موتورمنبع تغذیه 

45. 30B1 ي بخش کنترلی موتورمنبع تغذیه 

 سیگنال کنترل شیر برقی کانیستر .46

 4سیگنال کنترل نازل  .47

 دار میل بادامک متغیرسیگنال کنترل شیر برقی زمان .48

 اشغال نشده .49

 فن 1ي رله .50

 اتصال به زمین بخش کنترل موتور .51

 اشغال نشده .52

 اتصال به زمین بخش کنترل موتور .53

 گر موقعیت ساسات حس 1سیگنال  .54

 گر اکسیژن عقب گنال حسسی .55

 کلید کروز .56

 سیگنال ولتاژ پایین و باالي کلید فشار تهویه مطبوع .57

 ي کلید ترمزسیگنال در حالت عادي بسته .58

 سیگنال ضربه .59

 سیگنال ولتاژ متوسط کلید فشاري تهویه مطبوع .60

 اتصال به زمین بخش کنترلی موتور .61
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62. CAN-H 

63. 30B1 ي بخش کنترلی موتورمنبع تغذیه 

 موتور ساسات الکتریکی 2سیگنال  .64

 موتور ساسات الکتریکی 2سیگنال  .65

 موتور ساسات الکتریکی 1سیگنال  .66

 موتور ساسات الکتریکی 1سیگنال  .67

 فن 2ي رله .68

 ي کمپرسوررله .69

 ي پمپ روغنرله .70

 K-lineیابی خط عیب .71

 سیگنال تنظیم نور کم .72

 ي ساسات الکتریکیمنبع تغذیه .73

 کلید کروز .74

 سیگنال کنترل تهویه مطبوع .75

76. 30B1 /پایانهSET RES ACEEL کلید کروز 

 سیگنال بار پمپ فرمان قدرتی .77

 گر موقعیت ساسات اتصال به زمین حس .78

 گر فاز سیگنال حس .79

 اتصال به زمین بخش کنترل موتور .80

81. CAN-L 

  

  گر خروجی سرعت حس  8- 1- 17

  )T2bnگر خروجی سرعت ( ي حسپینه 2اتصال 

 گر سرعت اتصال به زمین حس .1

 سرعتگر  سیگنال حس .2

  

  

  

  کلید فشاري روغن  8- 1- 18

  ي کلید فشاري روغناتصال یک پینه

 سیگنال فشار روغن .1
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  پمپ روغن  19-1-8

  ي پمپ روغنپینه 4اتصال 

 گر سطح روغن سیگنال حس .1

 گر سطح روغن اتصال به زمین حس .2

 ي موتور پمپ روغن منبع تغذیه .3

 اتصال به زمین موتور پمپ روغن .4

  

  کلید فشار تهویه مطبوع  20-1-8

  )     T4gي کلید فشار تهویه مطبوع (پینه 4اتصال 

 سیگنال ولتاژ کم و زیاد کلید فشار تهویه مطبوع .1

 اتصال به زمین کلید فشار تهویه مطبوع .2

 سیگنال ولتاژ متوسط کلید فشار تهویه مطبوع .3

 اتصال به زمین کلید فشار تهویه مطبوع .4

  

            

  کتریکیفن ال  21-1-8

  )T4fي فن الکتریکی (پینه 4اتصال 

 اتصال به زمین فن الکتریکی .1

 اتصال به زمین فن الکتریکی .2

 فن 1ي رله .3

  فن 2ي رله .4

  

 

  گر موقعیت پدال گاز حس  8- 1- 22

  )T6bگر موقعیت پدال گاز ( ي حسپینه 6اتصال 

 گر موقعیت پدال گاز ي حسمنبع تغذیه .1

 گازگر موقعیت پدال  ي حسمنبع تغذیه .2

 گر موقعیت پدال گاز اتصال به زمین حس .3

 گر موقعیت پدال گاز سیگنال حس .4

 گر موقعیت پدال گاز اتصال به زمین حس .5

 گر موقعیت پدال گاز سیگنال حس .6
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  گر فشار و دماي مکش آب حس  23-1-8

  )T4bگر فشار و دماي مکش آب ( ي حسپینه 4اتصال 

 گر فشار و دماي مکش آب سیگنال دماي حس .1

 گر فشار و دماي مکش آب ي حسمنبع تغذیه .2

 گر فشار و دماي مکش آب اتصال به زمین حس .3

 گر فشار و دماي مکش آب سیگنال فشار حس .4

  

  

  سیستم شارژ   2-8

  پالگ ورودي تحریک ژنراتور 1-2-8

  )T4ي پالگ ورودي تحریک ژنراتور (پینه 4گر  حس

 اشغال نشده .1

 ي شارژسیگنال نشان دهنده .2

 اشغال نشده .3

 نشدهاشغال  .4

  

  احتراق 2-2-8

  )T6d( ي احتراقپینه 6اتصال 

 ي احتراقپایانه منبع تغذیه .1

 احتراق 15موقعیت  .2

 احتراق 15Cموقعیت  .3

 احتراق STموقعیت  .4

 ي احتراقپایانه منبع تغذیه .5

 احتراق ACCموقعیت  .6

  

  استارتسیستم  3-8

  اندازکلید الکترومغناطیسی راه 1-3-8

  )T1q( اندازي کلید الکترومغناطیسی راهپینه 1اتصال 

  اندازي راهمنبع تغذیه .1
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  گیربکس اتوماتیک 4-8

  گیربکس اتوماتیکواحد کنترل  1-4-8

 )T24a( گیربکس اتوماتیکي واحد کنترل پینه 24اتصال 

  گیربکس اتوماتیکاتصال به زمین واحد کنترل  .1

 شیر برقی کنترل فشار لوله .2

 اشغال نشده .3

 شیر برقی کنترل فشار لوله .4

 مبدل گشتاور هیدرولیکیشیر برقی کنترل قفل کردن  .5

 گیربکس اتوماتیکواحد کنترل  15ي منبع تغذیه .6

7. CAN-L 

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 گر دماي روغن حس .11

 گر دماي روغن اتصال به زمین حس .12

 اشغال نشده .13

 دارشیر برقی زمان .14

 دنده عوض کن 2شیر برقی  .15

  دنده عوض کن 1شیر برقی  .16

17. CAN-H 

 اشغال نشده .18

 اشغال نشده .19

 اشغال نشده .20

 اشغال نشده .21

 اشغال نشده .22

 گیربکس اتوماتیکاتصال به زمین واحد کنترل  .23

  گیربکس اتوماتیکي واحد کنترل منبع تغذیه .24
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  TCU( B( گیربکس اتوماتیکواحد کنترل  2-4-8

  )TCU) (T26aکنترل انتقال ( Bي واحد پینه 26اتصال 

  ATکن  کلید دنده عوض Rسیگنال موقعیت  .1

 اشغال نشده .2

 اشغال نشده .3

 ATي سیگنال حالت برفی اهرم دنده .4

 اشغال نشده .5

 گر سرعت سیگنال حس .6

 ATکن  کلید دنده عوض Dسیگنال موقعیت  .7

 ATکن  کلید دنده عوض Nسیگنال موقعیت  .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 اشغال نشده .11

 اشغال نشده .12

 ATي سیگنال حالت قدرت اهرم دنده .13

 اشغال نشده .14

 اشغال نشده .15

 گر سرعت حساتصال به زمین  .16

 اشغال نشده .17

 ATکن  کلید دنده عوض Lسیگنال موقعیت  .18

 ATکن  کلید دنده عوض 2سیگنال موقعیت  .19

 ATکن  کلید دنده عوض Pسیگنال موقعیت  .20

 اشغال نشده .21

 اشغال نشده .22

 اشغال نشده .23

 اشغال نشده .24

 گر سرعت سیگنال حس .25

 اشغال نشده .26
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  ATکن  کلید دنده عوض 3-4-8

 )AT )9Taکن  ي کلید دنده عوضپینه 9 رابط

 ATکن  کلید دنده عوضRسیگنال موقعیت  .1

 ATکن  کلید دنده عوض 15ي منبع تغذیه .2

 ATکن  کلید دنده عوض 2سیگنال موقعیت  .3

 ATکن  کلید دنده عوض 30ي منبع تغذیه .4

 ATکن  اتصال به زمین کلید دنده عوض .5

 ATکن  کلید دنده عوض Pسیگنال موقعیت  .6

 ATکن  کلید دنده عوض Dسیگنال موقعیت  .7

 ATکن  کلید دنده عوض Lسیگنال موقعیت  .8

 ATکن  کلید دنده عوض Nسیگنال موقعیت  .9

 

 ATکن  اهرم دنده عوض  4-4-8

  )AT )T10cکن  ي اهرم دنده عوضپینه 10اتصال 

 ي نور عقبمنبع تغذیه .1

 ATکن  آمپري اهرم دنده عوض 15ي منبع تغذیه .2

 ATکن  سیگنال حالت برفی اهرم دنده عوض .3

 ATکن  اهرم دنده عوض Pسیگنال  .4

 ATکن  سیگنال حالت قدرت اهرم دنده عوض .5

 ATکن  اتصال به زمین اهرم دنده عوض .6

 ATکن  اتصال به زمین اهرم دنده عوض .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10
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  کلید دنده 5-4-8

  )T10mکن (ي اهرم دنده عوض پینه 10اتصال 

 گر دماي روغن حس .1

 دارشیر برقی زمان .2

 شیر برقی کنترل فشار لوله .3

 شیر برقی کنترل قفل بودن مبدل گشتاور هیدرولیکی .4

 کندنده عوض 1شیر برقی  .5

 گر دماي روغن اتصال به زمین حس .6

 اشغال نشده .7

 شیر برقی کنترل فشار لوله .8

 اشغال نشده .9

  کن دنده عوض 2شیر برقی  .10

  

  گر سرعت حس 8- 4- 6

 )T3dکن ( ي اهرم دنده عوضپینه 3 اتصال

 گر سرعت ي حسمنبع تغذیه .1

 گر سرعت اتصال به زمین حس .2

 گر سرعت سیگنال حس .3
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  سیستم دوربین عقب  5-8

  سمت چپ عقبسنسور دنده گر  حس 1-5-8

  )T2axسمت چپ ( عقبسنسور دنده گر  ي حسپینه 2اتصال 

 سمت چپ عقبسنسور دنده گر  سیگنال حس .1

  سمت چپ عقبسنسور دنده گر  اتصال به زمین حس .2

  

  

  

  دوربین عقب 2-5-8

  )T4aي دوربین عقب (پینه 4اتصال 

 اتصال به زمین ویدیوي دوربین عقب .1

 سیگنال ویدیوي دوربین عقب .2

 اتصال به زمین دوربین عقب .3

 ي دوربین عقبمنبع تغذیه .4

  

  

  سمت راست عقبسنسور دنده گر  حس  8- 3-5

  )T2avسمت راست ( عقبسنسور دنده گر  ي حسپینه 2اتصال 

 سمت راست عقبسنسور دنده گر  سیگنال حس .1

  سمت راست عقبسنسور دنده گر  اتصال به زمین حس .2

  

  

  

  

  و عقب میانه سنسور دنده عقبگر  حس  4-5-8

  )T2awمیانه و عقب ( سنسور دنده عقبگر  ي حسپینه 2اتصال 

 میانه و عقب سنسور دنده عقبگر  سیگنال حس .1

 میانه و عقب سنسور دنده عقبگر  اتصال به زمین حس .2

  

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سنسور دنده عقبي کنندهکنترل 5-5-8

  )T24( سنسور دنده عقبي کنندهي کنترلپینه 24اتصال 

 ي دوربین عقبمنبع تغذیه .1

 اتصال به زمین دوربین عقب .2

 اشغال نشده .3

  اشغال نشده .4

  اشغال نشده .5

  اشغال نشده .6

 اشغال نشده .7

 سمت راست عقبسنسور دنده گر  سیگنال حس .8

 اشغال نشده .9

 ي عقبیمیانه سنسور دنده عقبگر  سیگنال حس .10

 سمت چپ عقبسنسور دنده گر  سیگنال حس .11

 اشغال نشده .12

 سیگنال دنده عقب .13

 اشغال نشده .14

 اشغال نشده .15

 اشغال نشده .16

 اشغال نشده .17

 سیگنال دیتاي معکوس .18

 اشغال نشده .19

 سمت چپ عقبسنسور دنده اتصال به زمین  .20

 اشغال نشده .21

 ي عقبمیانه سنسور دنده عقبگر  اتصال به زمین حس .22

 سمت راست عقبسنسور دنده گر  اتصال به زمین حس .23

 اتصال به زمین دنده معکوس .24
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  ABSسیستم ترمز ضد قفل   8- 6

  ABSي کنندهکنترل 8- 1-6

  )ABS )T38ي کنندهي کنترلپینه 38اتصال 

 باتري .1

 اشغال نشده .2

  اشغال نشده .3

  اشغال نشده .4

  اشغال نشده .5

 گر سرعت چرخ جلو سمت راست حس .6

  اشغال نشده .7

  اشغال نشده .8

  اشغال نشده .9

  اشغال نشده .10

  اشغال نشده .11

  اشغال نشده .12

 ي بدنهکنندهاتصال به زمین کنترل .13

14. CAN-L 

  اشغال نشده .15

  اشغال نشده .16

  اشغال نشده .17

 گر سرعت چرخ جلو سمت راست حس .18

 گر سرعت چرخ عقب سمت راست حس .19

 چرخ عقب سمت چپگر سرعت  حس .20

  اشغال نشده .21

 گر سرعت چرخ جلو سمت چپ حس .22

  اشغال نشده .23

  اشغال نشده .24

 ي بدنهکنندهي کنترلمنبع تغذیه .25

26. CAN-H 

  اشغال نشده .27

 سیگنال سرعت خودرو .28

  اشغال نشده .29

 گر در حالت عادي باز کلید ترمز حس .30

 گر سرعت چرخ عقب سمت راست حس .31

 ي بدنهکنندهي کنترلمنبع تغذیه .32

 چرخ عقب سمت چپگر سرعت  حس .33
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 گر سرعت چرخ جلو سمت چپ حس .34

  اشغال نشده .35

  اشغال نشده .36

  اشغال نشده .37

  ي بدنهکنندهاتصال به زمین کنترل .38

  

  گر سرعت چرخ جلو سمت چپ حس 8- 2-6

  )T2xگر سرعت چرخ جلو سمت چپ ( ي حسپینه 2اتصال 

 ABSي کنندهکنترل .1

 ABSي کنندهکنترل .2

  

  

  

 

  گر سرعت چرخ جلو سمت راست حس 3-6-8

  )T2uگر سرعت چرخ جلو سمت راست ( ي حسپینه 2 اتصال

 ABSي کنندهکنترل .1

 ABSي کنندهکنترل .2

  

  

 

  OBDیابی رابط عیب 8- 4-6

  )T16یابی (ي رابط عیبپینه 16اتصال 

 اشغال نشده .1

  اشغال نشده .2

  اشغال نشده .3

 OBDیابی اتصال به زمین رابط عیب .4

  OBDیابی اتصال به زمین رابط عیب .5

6. CANH 

 K-lineیابی خط عیب .7

  اشغال نشده .8

  اشغال نشده .9

  اشغال نشده .10

  اشغال نشده .11

  اشغال نشده .12
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  اشغال نشده .13

14. CANL 

  اشغال نشده .15

 OBDیابی ي رابط عیبمنبع تغذیه .16

  

  گر سرعت چرخ عقب سمت راست حس 5-6-8

  )T2vگر سرعت چرخ عقب سمت راست ( ي حسپینه 2اتصال 

 ABSي کنندهکنترل .1

 ABSي کنندهکنترل .2

  

  

  

  

  عقب سمت چپگر سرعت چرخ  حس 6-8- 6

  )T2wگر سرعت چرخ عقب سمت چپ ( ي حسپینه 2اتصال 

 ABSي کنندهکنترل .1

 ABSي کنندهکنترل .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم ضد سرقت  8- 7

  کلید تماسی درب جلو سمت چپ  1-7-8

  )T1kي کلید تماسی درب جلو سمت چپ (پینه 1اتصال 

 سیگنال باز درب جلو سمت چپ .1

  

  

  

  کلید تماسی درب عقب سمت چپ 8- 2-7

  )T1lي کلید تماسی درب عقب سمت چپ (پینه 1اتصال 

 سیگنال باز درب عقب سمت چپ .1

  

  

  

  

  کلید تماسی درب جلو سمت راست  3-7-8

  )T1nي کلید تماسی درب جلو سمت راست (پینه 1اتصال 

 سیگنال باز درب جلو سمت راست .1

 

  

  

  

  سمت راست عقبکلید تماسی درب   4-7-8

  )T1mي کلید تماسی درب عقب سمت راست (پینه 1اتصال 

 سیگنال باز درب عقب سمت راست .1
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کلید حالت قفل درب صندوق عقب  5-7-8

  )T2bjي کلید حالت قفل درب صندوق عقب (پینه 2اتصال 

 سیگنال کلید حالت قفل درب صندوق عقب .1

  اتصال به زمین کلید حالت قفل درب صندوق عقب .2

  

  

  

  پیچ ضد سرقتسیم  7-8- 6

  )T6jپیچ ضد سرقت (ي سیمپینه 6اتصال 

 پیچ ضد سرقتي نور عقب سیممنبع تغذیه .1

 پیچ ضد سرقتي سیممنبع تغذیه .2

 خط اطالعات ارتباطی ضد سرقت .3

 خط ساعت ارتباطی ضد سرقت .4

 پیچ ضد سرقتاتصال به زمین سیم .5

  اشغال نشده .6

  

  کلید ضد فراموشی  7-8- 7

  )T2btي کلید ضد فراموشی (پینه 2اتصال 

 اتصال به زمین .1

  سیگنال تشخیص داخل کردن کلید .2

  

  

  

  قفل درب پشتی عقبی  8- 8-7

  )T3mي قفل درب پشتی عقبی (پینه 3اتصال 

 سیگنال باز شدن قفل درب پشتی عقبی .1

 اتصال به زمین  .2

  سیگنال حالت قفل درب پشتی عقبی .3
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جلو آمپر 8-8

  جلو آمپر  1-8-8

  )T32( جلو آمپري پینه 32اتصال 

 ورودي سیگنال بیدارباش .1

 سیگنال گردش به راست .2

 اشغال نشده .3

 اتصال به زمین .4

 گر سطح روغن سیگنال حس .5

 سیگنال چراغ هشدار کیسه هوا .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

9. CAN-H 

10. CAN-L 

 سیگنال فشار روغن .11

 ي شارژدهندهسیگنال نشان .12

 اشغال نشده .13

 اشغال نشده .14

 اشغال نشده .15

 زمیناتصال به  .16

 اشغال نشده .17

 سیگنال گردش به چپ .18

 اشغال نشده .19

 ي چراغ عقبمنبع تغذیه .20

 اشغال نشده .21

 اشغال نشده .22

 سیگنال کلید سطح مایع ترمز/ سیگنال ترمز دستی .23

 ورودي نشانگر ضد سرقت بدنه .24

 سیگنال دیتاي معکوس .25

 سیگنال ساعت معکوس .26

 سیگنال کلید کمربند ایمنی سرنشین .27

 ندهسیگنال کلید کمربند ایمنی ران .28

 گر اشغال کمربند ایمنی سرنشین سیگنال حس .29

 اشغال نشده .30

 سیگنال احتراق .31

 جلو آمپري منبع تغذیه .32
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کلید سطح روغن ترمز  2-8-8

 )T2tي کلید سطح روغن ترمز (پینه 2اتصال 

 سیگنال کلید سطح روغن ترمز .1

 اتصال به زمین کلید سطح روغن ترمز .2

  

  

  

  

  کلید ترمز دستی  3-8-8

  )T1eي کلید ترمز دستی (پینهاتصال یک 

  سیگنال ترمز دستی .1

  

  

  

  

  

  کلید چراغ هشدار خطر  4-8-8

  )T6eي کلید چراغ هشدار خطر (پینه 6اتصال 

 اشغال نشده .1

 سیگنال کلید چراغ هشدار خطر .2

 اتصال به زمین کلید چراغ هشدار خطر .3

 سیگنال نشانگر کلید چراغ هشدار خطر .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

  

  کلید تنظیم چراغ عقب  5-8-8

  )T3cي کلید تنظیم چراغ عقب (پینه 3اتصال 

 سیگنال کلید تنظیم چراغ عقب .1

 اتصال به زمین کلید تنظیم چراغ عقب .2

 ي کلید تنظیم چراغ عقبمنبع تغذیه .3
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  بوق، فندك سیگار و خروجی توان  9-8

  فندك سیگار  1-9-8

  )T2acي فندك سیگار (پینه 2اتصال 

 ي فندك سیگارمنبع تغذیه  .1

 اتصال به زمین فندك سیگار .2

  

  

  

  روشنایی فندك سیگار  2-9-8

 )T2adي روشنایی فندك سیگار (پینه 2اتصال 

 فندك سیگار ي روشناییمنبع تغذیه .1

 اتصال به زمین روشنایی فندك سیگار .2

  

  

  

  

  تویتر جلو سمت چپ  3-9-8

 )T3fي تویتر جلو سمت چپ (پینه 3اتصال 

 تویتر منفی جلو سمت چپ .1

 اشغال نشده .2

 تویتر مثبت جلو سمت چپ .3

  

  

  

  تویتر جلو سمت راست  4-9-8

 )T3jي تویتر جلو سمت راست (پینه 3اتصال 

 تویتر منفی جلو سمت راست .1

 اشغال نشده .2

 تویتر مثبت جلو سمت راست .3

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم گرمایشی و تهویه مطبوع   10-8

  تهویه مطبوع Aي کنندهکنترل  1-10-8

  )T16aتهویه مطبوع ( Aي کنندهي کنترلپینه 16اتصال 

 اشغال نشده .1

 ي تهویه مطبوعکنندهي کنترلمنبع تغذیه .2

 ي دمندهرله .3

 دمندهسیگنال کنترل  .4

 خورد دمندهپس .5

 اشغال نشده .6

 اشغال نشده .7

 سیگنال کنترل تهویه مطبوع .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 اشغال نشده .11

 زدایی عقبسیگنال تقاضاي یخ .12

 ي عقبسیگنال گرمایشی شیشه .13

 کاهش نور عقب .14

 ي نور عقبمنبع تغذیه .15

  ي تهویه مطبوعکنندهاتصال به زمین کنترل .16

  

  تهویه مطبوع Bي کنندهکنترل  2-10-8

  )T12aتهویه مطبوع ( Bي کنندهي کنترلپینه 12اتصال 

 ي پتانسیومتر موتور گرمایشی/سرمایشیمنبع تغذیه .1

 پتانسیومتر موتور گرمایشی/سرمایشیاتصال به زمین  .2

 سیگنال گردشی بیرونی .3

 سیگنال گردشی درونی .4

 سیگنال کاهش دما .5

 سیگنال افزایش دما .6

 حالت + موتور .7

 موتور  –حالت  .8

 ي موتور گردشی بیرونی و درونیمنبع تغذیه .9

 اشغال نشده .10

 خورد فالپ هواي ترکیبیپس .11

  خورد فالپ هواي حالتپس .12
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کمپرسور تهویه مطبوع  3-10-8

  )T1ي کمپرسور تهویه مطبوع (پینه 1اتصال 

1. 30B1 ي کمپرسور تهویه مطبوعمنبع تغذیه 

  

  

  

  

  

  موتور گردشی بیرونی و داخلی  4-10-8

 )T5bي موتور گردشی بیرونی و داخلی (پینه 5اتصال 

 سیگنال گردش بیرونی .1

 سیگنال گردش درونی .2

 اشغال نشده .3

 اشغال نشده .4

 ي موتور گردشی بیرونی و درونیتغذیهمنبع  .5

  

 

  )T5aموتور گرمایشی/سرمایشی (  8- 5-10

 اتصال به زمین پتانسیومتر موتور گرمایشی/سرمایشی .1

 ي موتور گرمایشی/سرمایشیمنبع تغذیه .2

 خورد فالپ هواي ترکیبیپس .3

 سیگنال کاهش دما .4

  سیگنال افزایش دما .5
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  موتور حالت  10-8- 6

  )T5ي موتور حالت (پینه 5اتصال 

 اتصال به زمین پتانسیومتر موتور حالت .1

 ي پتانسیومتر  موتور حالتمنبع تغذیه .2

 خورد درب هواي حالتپس .3

 حالت + موتور .4

  موتور -حالت  .5

  

  ماژول کنترل سرعت دمنده  10-8- 7

  )T3eي ماژول کنترل سرعت دمنده (پینه 3اتصال 

 خورد دمندهپس .1

  کنترل سرعت موتور دمندهاتصال به زمین ماژول  .2

  سیگنال کنترل دمنده .3

  

  

  

  

  موتور دمنده  8-10-8

 )T2abي موتور دمنده (پینه 2اتصال 

 خورد موتور دمندهپس .1

 ي موتور دمندهمنبع تغذیه .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم حفاظتی 11-8

  ي کیسه هواکنندهکنترل  1-11-8

 )T32aي کیسه هوا (کنندهي کنترلپینه 32اتصال 

 ي کیسه هواکنندهي کنترلتغذیهمنبع  .1

 اشغال نشده .2

 کیسه هواي اصلی + .3

 –کیسه هواي اصلی  .4

 - کیسه هواي سرنشین جلو  .5

  کیسه هواي سرنشین جلو + .6

 ي کمربند ایمنی راننده +کشندهپیش .7

  - ي کمربند ایمنی راننده کشندهپیش .8

  -ي کمربند ایمنی سرنشین کشندهپیش .9

  +ي کمربند ایمنی سرنشین کشندهپیش .10

 کیسه هواي کناري (راننده) + .11

 –کیسه هواي کناري (راننده)  .12

 کیسه هواي کناري (سرنشین)+ .13

  -کیسه هواي کناري (سرنشین) .14

 اشغال نشده .15

 اتصال به زمین .16

 چراغ هشدار کیسه هوا .17

 گر برخورد کناري سمت چپ + حس .18

  گر برخورد کناري سمت چپ + حس .19

 اشغال نشده .20

 اشغال نشده .21

 K-lineیابی خط عیب .22

 هواي کناري سمت راست +جداره  .23

  -جداره هواي کناري سمت راست  .24

 اشغال نشده .25

 خروجی سیگنال برخورد .26

 گر برخورد کناري سمت راست + حس .27

  -گر برخورد کناري سمت راست  حس .28

 اشغال نشده .29

 اشغال نشده .30

 جداره هواي کناري سمت چپ + .31

  -جداره هواي کناري سمت چپ  .32
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  رنشینگر اشغال کمربند ایمنی کناري س حس  2-11-8

 )T2aaگر اشغال کمربند ایمنی کناري سرنشین ( ي حسپینه 2اتصال 

 گر اشغال کمربند ایمنی کناري سرنشین سیگنال حس .1

 گر اشغال کمربند ایمنی کناري سرنشین اتصال به زمین حس .2

  

  

  

  

  جداره هواي کناري سمت راست  3-11-8

 )T2amي جداره هواي کناري سمت راست (پینه 2اتصال 

 هواي کناري سمت راست +جداره  .1

  -جداره هواي کناري سمت راست  .2

  

  

  

  جداره هواي کناري سمت چپ  4-11-8

  )T2anي جداره هواي کناري سمت چپ (پینه 2اتصال 

 جداره هواي کناري سمت چپ + .1

  - جداره هواي کناري سمت چپ .2

  

  

  

  کلید کمربند ایمنی راننده  5-11-8

  )T2zراننده (ي کلید کمربند ایمنی پینه 2اتصال 

 سیگنال کلید کمربند ایمنی راننده .1

 اتصال به زمین .2

  

  

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کلید کمربند ایمنی سرنشین 8- 11- 6

  )T2yي کلید کمربند ایمنی سرنشین (پینه 2اتصال 

 سیگنال کلید کمربند ایمنی سرنشین .1

 اتصال به زمین .2

  

  

  

  گر برخورد کناري سمت چپ حس  8- 11- 7

  )T2apکناري سمت چپ ( گر برخورد ي حسپینه 2اتصال 

 گر برخورد کناري سمت چپ سیگنال حس .1

  گر برخورد کناري سمت چپ اتصال به زمین حس .2

  

  

  

  ي کمربند ایمنی رانندهکشندهپیش  8- 8-11

 )T2bhي کمربند ایمنی راننده (کشندهي پیشپینه 2اتصال 

 ي کمربند ایمنی راننده +کشندهپیش .1

  - راننده ي کمربند ایمنی کشندهپیش .2

  

  

  

  ي کمربند ایمنی سرنشینکشندهپیش  9-11-8

 )T2ajي کمربند ایمنی سرنشین (کشندهي پیشپینه 2اتصال 

 ي کمربند ایمنی سرنشین +کشندهپیش .1

  -ي کمربند ایمنی سرنشین کشندهپیش .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کیسه هواي اصلی  10-11-8

 )T2agي کیسه هواي اصلی (پینه 2اتصال 

 اصلی+کیسه هواي  .1

  -کیسه هواي اصلی .2

 

  

  

 

  

  گر برخورد کناري سمت راست حس  8- 11-11

  )T2aqگر برخورد کناري سمت راست ( ي حسپینه 2اتصال 

 گر برخورد کناري سمت راست سیگنال حس .1

  گر برخورد کناري سمت راست اتصال به زمین حس .2

  

  

  

  

  کیسه هواي سرنشین جلو  8- 12-11

  )T2ahسرنشین جلو (ي کیسه هواي پینه 2اتصال 

 -کیسه هواي سرنشین جلو .1

  کیسه هواي سرنشین جلو+ .2

  

  

  

  

  کیسه هواي کناري (راننده)  13-11-8

  )T2akي کیسه هواي کناري (راننده) (پینه 2اتصال 

 کیسه هواي کناري (راننده)+ .1

 -کیسه هواي کناري (راننده) .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کیسه هواي کناري (سرنشین)  8- 14-11

  )T2alکیسه هواي کناري (سرنشین) (ي پینه 2اتصال 

 کیسه هواي کناري (سرنشین)+ .1

 -کیسه هواي کناري (سرنشین) .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  روشنایی داخلی    12-8

  نور باالي جلو  1-12-8

  )T6cي نورباالي جلو (سقف بازشو) (پینه 6اتصال 

 سیگنال باز بودن سقف بازشو .1

 سیگنال بسته بودن سقف بازشو .2

 زمین نورباالي جلواتصال به  .3

 سیگنال چراغ سقفی .4

 سیگنال کنترل درب .5

 اشغال نشده .6

  

 

  اجزاي چراغ صندوق عقب  8- 2-12

  )T1a/T1bي اجزاي چراغ صندوق عقب (پینه 2اتصال 

  ي چراغ صندوق عقبمنبع تغذیه .1

  سیگنال کلید حالت قفل درب چراغ صندوق عقب .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم صوتی   13-8

  ي آنتنکنندهتقویت  1-13-8

 )T1gي آنتن (ي تقویت کنندهپینه 1اتصال 

 سیگنال آنتن .1

 

  

  

 

  اسپیکر عقب سمت چپ   2-13-8

  )T2auي اسپیکر عقب سمت چپ (پینه 2اتصال 

 -ووفر عقبی سمت چپ .1

 ووفر عقبی سمت چپ+ .2

 

 

 

 

 

  اسپیکر عقب سمت راست    3-13-8

 )T2arي اسپیکر عقب سمت چپ (پینه 2اتصال 

 -ووفر عقبی سمت راست .1

 راست+ووفر عقبی سمت  .2

  

  

  

  

  اسپیکر جلویی سمت چپ   4-13-8

  )T2asي اسپیکر جلویی سمت چپ (پینه 2اتصال 

 -اسپیکر جلویی سمت چپ  .1

 اسپیکر جلویی سمت چپ + .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اسپیکر جلویی سمت راست    5-13-8

  )T2atي اسپیکر جلویی سمت راست (پینه 2اتصال 

 - اسپیکر جلویی سمت راست  .1

 اسپیکر جلویی سمت راست + .2

 

 

 

  

  تک دیسک A  CDصوتی    8- 13- 6

 )T8تک دیسک ( A  CDي صوتی پینه 8اتصال 

 سیگنال سرعت خودرو .1

 سیگنال دنده عقب .2

 خالی .3

  ACCي پایانه منبع تغذیه .4

 سیگنال آنتن .5

 ي نور عقبمنبع تغذیه .6

 ONي پایانه منبع تغذیه .7

  اتصال به زمین .8

 

  تک دیسک B  CDصوتی    8- 13- 7

  )T8aتک دیسک ( B  CDي صوتی پینه 8اتصال 

 عقب سمت راست+ووفر  .1

 -ووفر عقب سمت راست .2

 تویتر (ووفر) جلو سمت راست + .3

 -تویتر (ووفر) جلو سمت راست  .4

 تویتر (ووفر) جلو سمت چپ + .5

 -تویتر (ووفر) جلو سمت چپ  .6

 ووفر عقب سمت چپ+ .7

 -ووفر عقب سمت چپ .8
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تک دیسک C  CDصوتی    8-13-8

  )T20dتک دیسک ( C  CDي صوتی پینه 20اتصال 

 اشغال نشده .1

 اشغال نشده .2

 اشغال نشده .3

 اشغال نشده .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 اي+ کلید چندرسانه .11

 -ايکلید چندرسانه .12

 اشغال نشده .13

 اشغال نشده .14

 اشغال نشده .15

 اشغال نشده .16

 اشغال نشده .17

 اشغال نشده .18

 اشغال نشده .19

 اشغال نشده .20

 

  تک دیسک (هدایت) A  CDصوتی    9-13-8

  )T8تک دیسک (هدایت) ( A  CDي صوتی پینه 8اتصال 

 سیگنال سرعت خودرو .1

 سیگنال دنده عقب .2

 خالی .3

  ACCي پایانه منبع تغذیه .4

 سیگنال آنتن .5

 ي نور عقبمنبع تغذیه .6

 ONي پایانه منبع تغذیه .7

  اتصال به زمین .8
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تک دیسک (هدایت) B  CDصوتی    10-13-8

  )T8aتک دیسک (هدایت) ( B  CDي صوتی پینه 8اتصال 

 ووفر عقب سمت راست+ .1

 -ووفر عقب سمت راست .2

 تویتر (ووفر) جلو سمت راست + .3

 -تویتر (ووفر) جلو سمت راست  .4

 تویتر (ووفر) جلو سمت چپ + .5

 -تویتر (ووفر) جلو سمت چپ  .6

 ووفر عقب سمت چپ+ .7

 -ووفر عقب سمت چپ .8

 

  تک دیسک (هدایت) C  CDصوتی    11-13-8

  )T20dتک دیسک (هدایت) ( C  CDي صوتی پینه 20اتصال 

 اشغال نشده .1

 اشغال نشده .2

 اشغال نشده .3

 اشغال نشده .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

 اشغال نشده .7

 سیگنال ویدیوي دوربین عقب .8

 اتصال به زمین سیگنال ویدیوي دوربین عقب .9

 اشغال نشده .10

 اي+ کلید چندرسانه .11

 -ايکلید چندرسانه .12

 اشغال نشده .13

 اشغال نشده .14

 اشغال نشده .15

 اشغال نشده .16

 اشغال نشده .17

 اشغال نشده .18

 اشغال نشده .19

 اشغال نشده .20
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  آینه عقب بیرونی   14-8

 آینه عقب سمت چپ   1-14-8

  )T8bي آینه عقب سمت چپ (پینه 8اتصال 

 آینه عقب سمت چپ Xسیگنال محور  .1

  آینه عقب سمت چپ Yسیگنال محور  .2

  پایانه مشترك موتور آینه عقب سمت چپ .3

 چپسیگنال موتور تاشوي آینه عقب سمت  .4

 سیگنال موتور تاشوي آینه عقب سمت چپ .5

 ي گرمایش آینه عقبمنبع تغذیه .6

 اتصال به زمین .7

 سیگنال گردش به چپ .8

 

 کلید تنظیم آینه عقب    2-14-8

  )T10aي کلید تنظیم آینه عقب (پینه 10اتصال 

 آینه عقب سمت چپ Xسیگنال محور  .1

  آینه عقب سمت راست Xسیگنال محور  .2

  آینه عقب سمت چپپایانه مشترك موتور  .3

 سیگنال موتور تاشوي آینه عقب سمت راست .4

 موتور آینه عقب سمت چپ/راست Yسیگنال محور  .5

 ي نور عقب کلید تنظیم آینه عقبمنبع تغذیه .6

 اتصال به زمین .7

 اشغال نشده .8

 منبع تغذیه .9

 اشغال نشده .10

 

 آینه عقب سمت راست  3-14-8

 )T8cي آینه عقب سمت راست (پینه 8اتصال 

 آینه عقب سمت راست Xسیگنال محور  .1

  آینه عقب سمت راست Yسیگنال محور  .2

  پایانه مشترك موتور آینه عقب سمت راست .3

 سیگنال موتور تاشوي آینه عقب سمت راست .4

 سیگنال موتور تاشوي آینه عقب سمت راست .5

 ي گرمایش آینه راستمنبع تغذیه .6

 اتصال به زمین .7

 سیگنال گردش به راست .8
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 کلید تنظیم آینه عقب (با عملکرد تاشو)  4-14-8

  )T10aي کلید تنظیم آینه عقب (با عملکرد تاشو) (پینه 10اتصال 

 آینه عقب سمت چپ Xسیگنال محور  .1

  آینه عقب سمت راست Xسیگنال محور  .2

  پایانه مشترك موتور آینه عقب سمت چپ .3

 سیگنال موتور تاشوي آینه عقب سمت راست .4

 عقب سمت چپ/راست موتور آینه Yسیگنال محور  .5

 ي نور عقب کلید تنظیم آینه عقبمنبع تغذیه .6

 اتصال به زمین .7

 اشغال نشده .8

 منبع تغذیه .9

 اشغال نشده .10

  

  قفل درب الکتریکی  15-8

  کلید صندوق عقب  1-15-8

 )T2blي کلید صندوق عقب (پینه 2اتصال 

 سیگنال باز کلید صندوق عقب .1

 اتصال به زمین کلید صندوق عقب .2

  

  

  

  

  

 جلو سمت چپموتور قفل درب    2-15-8

 )T2bcي موتور قفل درب جلو سمت چپ (پینه 2اتصال 

 سیگنال باز کردن درب جلو سمت چپ .1

 سیگنال قفل کردن درب جلو سمت چپ .2
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 موتور قفل درب جلو سمت راست   3-15-8

 )T2bd( ي موتور قفل درب جلو سمت راستپینه 2اتصال 

 سیگنال باز کردن درب جلو سمت راست .1

 درب جلو سمت راستسیگنال قفل کردن  .2

  

  

  

  

 

 موتور قفل درب عقب سمت چپ  4-15-8

 )T2beچپ ( سمت ي موتور قفل درب عقبپینه 2اتصال 

 چپ سمت سیگنال باز کردن درب عقب .1

 چپ سمت سیگنال قفل کردن درب عقب .2

  

  

  

  

 

 موتور قفل درب عقب سمت راست   8- 5-15

 )T2bfراست ( سمت ي موتور قفل درب عقبپینه 2اتصال 

 راست سمت کردن درب عقبسیگنال باز  .1

 راست سمت سیگنال قفل کردن درب عقب .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 موتور قفل درب صندوق عقب   15-8- 6

 )T2bkي موتور قفل درب صندوق عقب (پینه 2اتصال 

 سیگنال باز کردن درب صندوق عقب .3

 سیگنال قفل کردن درب صندوق عقب .4

  

  

  

  

  

  کلید قفل درب   15-8- 7

  )T4d( ي کلید قفل دربپینه 4اتصال 

 سیگنال حالت قفل درب راننده .1

 اتصال به زمین کلید قفل درب .2

 سیگنال حالت باز کردن قفل درب راننده .3

 اشغال نشده .4

  

  

  

  روشنایی جلو   16-8

  کلید تنظیم نورباال  8- 1-16

 )T6f( ي کلید تنظیم نورباالپینه 6اتصال 

 اتصال به زمین .1

 ي چراغ عقب تنظیم نورباالمنبع تغذیه .2

 نورباالسیگنال موتور تنظیم  .3

 سیگنال تنظیم نور کم .4

 اتصال به زمین سیگنال تنظیم نور کم .5

 اشغال نشده .6
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  چراغ ترکیبی جلو سمت چپ  2-16-8

  )T10ي چراغ ترکیبی جلو سمت چپ (پینه 10اتصال 

 سیگنال گردش به چپ .1

 اتصال به زمین چراغ موقعیت و سیگنال گردش .2

 ي چراغ موقعیتمنبع تغذیه .3

 موتور تنظیم نورباالي منبع تغذیه .4

 اتصال به زمین نور زیاد .5

 ي نور زیادمنبع تغذیه .6

 اتصال به زمین موتور تنظیم نورباال .7

 سیگنال موتور تنظیم نورباال .8

 ي نور کممنبع تغذیه .9

 اتصال به زمین نور کم .10

  

  چراغ ترکیبی جلو سمت راست   8- 3-16

  )T10bي چراغ ترکیبی جلو سمت راست (پینه 10اتصال 

 سیگنال گردش به راست .1

 اتصال به زمین چراغ موقعیت و سیگنال گردش .2

 ي چراغ موقعیتمنبع تغذیه .3

 ي موتور تنظیم نورباالمنبع تغذیه .4

 اتصال به زمین نور زیاد .5

 ي نور زیادمنبع تغذیه .6

 اتصال به زمین موتور تنظیم نورباال .7

 سیگنال موتور تنظیم نورباال .8

 ي نور کممنبع تغذیه .9

 ن نور کماتصال به زمی .10

  

  شکن جلو سمت چپچراغ مه  8- 4-16

  )T2qشکن جلو سمت چپ (ي چراغ مهپینه 2اتصال 

 شکن جلو سمت چپاتصال به زمین چراغ مه .1

  شکن جلو سمت چپسیگنال چراغ مه .2
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  شکن جلو سمت راستچراغ مه   5-16-8

  )T2rشکن جلو سمت راست (ي چراغ مهپینه 2اتصال 

 سمت راستشکن جلو اتصال به زمین چراغ مه .1

  شکن جلو سمت راستسیگنال چراغ مه .2

   

  

  

  

  کلید ترکیبی چراغ   16-8- 6

  )T12ي کلید ترکیبی چراغ (پینه 12اتصال 

 سیگنال نور زیاد .1

 سیگنال سبقت .2

 سیگنال گردش به چپ .3

 سیگنال گردش به راست .4

 اشغال نشده .5

 سیگنال نور کم .6

 سیگنال چراغ موقعیت .7

 شکن جلوچراغ مه .8

 شکن عقبچراغ مه .9

 نشدهاشغال  .10

 اشغال نشده .11

 اتصال به زمین .12
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  کن خودکار)پاكکلید اجزاي چراغ (مجهز به نورباالي خودکار و برف   16-8- 7

  )T12کن خودکار) (پاكي کلید اجزاي چراغ (مجهز به نورباالي خودکار و برفپینه 12اتصال 

 سیگنال نور زیاد .1

 سیگنال سبقت .2

 سیگنال گردش به چپ .3

 سیگنال گردش به راست .4

 اشغال نشده .5

 سیگنال نورباالي خودکار .6

 سیگنال چراغ موقعیت .7

 شکن جلوچراغ مه .8

 شکن عقبچراغ مه .9

 اشغال نشده .10

 اشغال نشده .11

 اتصال به زمین .12

  

  روشنایی عقب   8- 17

  چراغ ترکیبی عقب سمت چپ (بخش ثابت)   8- 1-17

  )T6gي چراغ ترکیبی عقب سمت چپ (بخش ثابت) (پینه 6اتصال 

 باز کلید ترمزسیگنال در حالت عادي  .1

 سیگنال گردش به چپ .2

 اتصال به زمین سیگنال گردش و ترمز .3

 اتصال به زمین سیگنال چراغ موقعیت .4

 سیگنال چراغ موقعیت .5

  اشغال نشده .6

  

  چراغ ترکیبی عقب سمت راست (بخش ثابت)  8- 2-17

  )T6hي چراغ ترکیبی عقب سمت راست (بخش ثابت) (پینه 6اتصال 

 کلید ترمزسیگنال در حالت عادي باز  .1

 سیگنال گردش به راست .2

 اتصال به زمین سیگنال گردش و ترمز .3

 اتصال به زمین سیگنال چراغ موقعیت .4

 سیگنال چراغ موقعیت .5

  اشغال نشده .6
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  چراغ ترمز باال  8- 3-17

  )T2sي اجزاي چراغ ترمز باال (پینه 2اتصال 

 سیگنال در حالت عادي باز کلید ترمز .1

 اتصال به زمین چراغ ترمز باال .2

  

  

  

  

  چراغ ترکیبی عقب سمت چپ (درب صندوق عقب)  8- 4-17

  )T6m) (پنج دربي چراغ ترکیبی عقب سمت چپ (درب صندوق عقب) (مدل پینه 6اتصال 

 شکن عقب سمت چپي چراغ مهمنبع تغذیه .1

 سیگنال دنده عقب .2

 شکن عقب سمت چپاتصال به زمین چراغ مه .3

 اتصال به زمین .4

 ي چراغ کوچکمنبع تغذیه .5

 نشدهاشغال  .6

 

  )T4m) (صندوق داري چراغ ترکیبی عقب سمت چپ (درب صندوق عقب) (مدل پینه 4اتصال 

 اتصال به زمین چراغ ترکیبی عقب سمت چپ .1

 ي چراغ موقعیت عقب سمت چپمنبع تغذیه .2

 شکن عقب سمت چپاتصال به زمین چراغ مه .3

 اتصال به زمین .4

  

  چراغ ترکیبی عقب سمت راست (درب صندوق عقب)   5-17-8

  )T6b) (پنج دربي چراغ ترکیبی عقب سمت راست (درب صندوق عقب) (مدل پینه 6اتصال 

 شکن عقب سمت راستي چراغ مهمنبع تغذیه .1

 سیگنال دنده عقب .2

 شکن عقب سمت راستاتصال به زمین چراغ مه .3

 اتصال به زمین .4

 ي چراغ کوچکمنبع تغذیه .5

 نشدهاشغال  .6

 

  )T4n) (صندوق داري چراغ ترکیبی عقب سمت راست (درب صندوق عقب) (مدل پینه 6اتصال 

 اتصال به زمین چراغ ترکیبی عقب سمت راست .1

 ي چراغ موقعیت عقب سمت راستمنبع تغذیه .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 شکن عقب سمت راستاتصال به زمین چراغ مه .3

 اتصال به زمین .4

  

  چراغ پالك سمت چپ   17-8- 6

 )T2brپالك سمت چپ (ي چراغ پینه 2اتصال 

 سیگنال چراغ پالك .1

  اتصال به زمین پالك سمت چپ .2

  

  

  

  

  

  چراغ پالك سمت راست   17-8- 7

 )T2bsي چراغ پالك سمت راست (پینه 2اتصال 

 سیگنال چراغ پالك .3

  اتصال به زمین پالك سمت راست .4

  

  

  

  

  

  کلید دنده عقب   8-17-8

  ي کلید دنده عقبپینه 2اتصال 

 ي کلید دنده عقبمنبع تغذیه .1

 چراغ ترکیبی عقب .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سقف بازشوي برقی   8- 18

 سقف بازشو  8- 1-18

  )T10h( ي سقف بازشوپینه 10اتصال 

 اتصال به زمین سقف بازشوي برقی .1

 اشغال نشده .2

 ي سقف بازشوي برقیمنبع تغذیه .3

 اشغال نشده .4

 سیگنال باز سقف بازشوي برقی .5

 ي سقف بازشوي برقیمنبع تغذیه .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

 نشدهاشغال  .9

 سیگنال بستن سقف بازشو .10

  

  کنپاكسیستم برف   19-8

  کن جلوپاكموتور برف   1-19-8

  )T6lکن جلو (پاكي موتور برفپینه 6اتصال 

 اشغال نشده .1

 کن جلوپاكسیگنال بازگشت موتور برف .2

 اشغال نشده .3

 کن جلوپاكسیگنال سرعت باالي موتور برف .4

  کن جلوپاكسیگنال سرعت پایین موتور برف .5

 کن جلوپاكزمین موتور برف اتصال به .6

  

  کن عقبپاكموتور برف  8- 2-19

  )T3gکن عقب (پاكي موتور برفپینه 3اتصال 

 کن عقبپاكسیگنال موقعیت توقف برف .1

 کن عقبپاكاتصال به زمین موتور برف .2

  کن عقبپاكي موتور برفمنبع تغذیه .3
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي جلوموتور شستشوي شیشه   3-19-8

  )T3h( ي جلوشیشه ي موتور شستشويپینه 3اتصال 

 ي جلوسیگنال موتور شستشوي شیشه .1

  ي جلواتصال به زمین موتور شستشوي شیشه .2

 اشغال نشده .3

  

  

  

  ي عقبموتور شستشوي شیشه   4-19-8

  )T2bg( ي عقبي موتور شستشوي شیشهپینه 2اتصال 

  ي عقباتصال به زمین موتور شستشوي شیشه .1

 ي عقبي موتور شستشوي شیشهمنبع تغذیه .2

  

  

  

  

  

  کنپاكکلید برف   5-19-8

 )T10dکن (پاكي کلید برفپینه 10اتصال 

 کن جلوپاكسیگنال کنترل برف .1

 کن جلوپاكسیگنال کنترل برف .2

 اشغال نشده .3

 اشغال نشده .4

 کن عقبپاكسیگنال کنترل برف .5

 اشغال نشده .6

 ي عقبسیگنال پمپ شوینده .7

 ي جلوسیگنال پمپ شوینده .8

 اشغال نشده .9

 کنپاكاتصال به زمین کلید برف .10
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  گر بارانی حس  19-8- 6

 )T4eگر بارانی ( ي اجزاي حسپینه 4اتصال 

 گر بارانی سیگنال حس .1

 LINباس  .2

 اتصال به زمین .3

 گر بارانی ي حسمنبع تغذیه .4

  

  

  

  چرخ فرمان چندمنظوره   20-8

  مدار 12ساعت چرخان منطبق بر اتصال چرخ فرمان کناري   1-20-8

 )T12bمدار ( 12چرخ فرمان کناري ي ساعت چرخان منطبق بر اتصال پینه 12اتصال 

 سیگنال کلید اسپیکر .1

 اتصال به زمین ساعت چرخان .2

 ي نور عقبمنبع تغذیه .3

 اي + کلید چندرسانه .4

 -ايکلید چندرسانه .5

 ي ساعت چرخانمنبع تغذیه .6

7. ON/OFF کلید کروز 

8. CANCEEL کلید کروز 

9. COAST کلید کروز 

10. SET RES ACEEL کلید کروز 

 اشغال نشده .11

 مدار رزرو شده .12
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  مدار 8ساعت چرخان منطبق بر اتصال چرخ فرمان کناري   2-20-8

 )T12bمدار ( 8ي ساعت چرخان منطبق بر اتصال چرخ فرمان کناري پینه 12اتصال 

 سیگنال کلید بوق .1

 اتصال به زمین ساعت چرخان .2

 ي نور عقبمنبع تغذیه .3

 اي + کلید چندرسانه .4

 -ايکلید چندرسانه .5

 رزرو شده .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 اشغال نشده .11

 اشغال نشده .12

  

  مدار 3ساعت چرخان منطبق بر اتصال چرخ فرمان کناري    3-20-8

  )T12bمدار ( 3ي ساعت چرخان منطبق بر اتصال چرخ فرمان کناري پینه 12اتصال 

 ژنراتور .1

 ژنراتور .2

 بوق .3

 اشغال نشده .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 اشغال نشده .11

 اشغال نشده .12
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي برقیشیشه   21-8

  ي درب جلو سمت چپ ي شیشهکنندهکلید تنظیم  1-21-8

 )T20cي درب جلو سمت چپ (ي شیشهکنندهي کلید تنظیمپینه20اتصال 

 ي درب جلو سمت چپي شیشهکنندهسیگنال نور عقب کلید تنظیم .1

 درب جلو سمت چپي ي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .2

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .3

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .4

 ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .5

 سیگنال کنترل قفل مرکزي .6

 ي درب عقبسیگنال کلید غیرفعال کردن شیشه .7

 اتصال به زمین .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 نشدهاشغال  .11

 اشغال نشده .12

 اشغال نشده .13

 اشغال نشده .14

 اشغال نشده .15

 اشغال نشده .16

 اشغال نشده .17

 اشغال نشده .18

 اشغال نشده .19

 اشغال نشده .20

  

  ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهموتور تنظیم   8- 2-21

  )T2bb( ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهي موتور تنظیمپینه 2اتصال 

 ي درب عقب سمت راستشیشهي کنندهسیگنال افزایشی موتور تنظیم .1

 ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال کاهشی موتور تنظیم .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهکلید تنظیم   3-21-8

  )T10eي درب عقب سمت راست (ي شیشهکنندهي کلید تنظیمپینه 10اتصال 

 راستي درب عقب سمت ي شیشهکنندهسیگنال نور عقب کلید تنظیم .1

 ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال کاهش کلید تنظیم .2

 ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال افزایش کلید تنظیم .3

 ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال اتصال به زمین کلید تنظیم .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

 

 

  ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهتنظیم کلید   4-21-8

  )T10fي درب عقب سمت چپ (ي شیشهکنندهي کلید تنظیمپینه 10اتصال 

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال نور عقب کلید تنظیم .1

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال کاهش کلید تنظیم .2

 عقب سمت چپي درب ي شیشهکنندهسیگنال افزایش کلید تنظیم .3

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال اتصال به زمین کلید تنظیم .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهکلید تنظیم   5-21-8

  )T10gي درب جلو سمت راست (ي شیشهکنندهي کلید تنظیمپینه 10اتصال 

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهسیگنال نور عقب کلید تنظیم .1

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهسیگنال کاهش کلید تنظیم .2

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهسیگنال افزایش کلید تنظیم .3

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهسیگنال اتصال به زمین کلید تنظیم .4

 اشغال نشده .5

 نشده اشغال .6

 اشغال نشده .7

 اشغال نشده .8

 اشغال نشده .9

 اشغال نشده .10

  

  ي درب جلو سمت چپي شیشهکنندهموتور تنظیم   21-8- 6

  )T2ay( ي درب جلو سمت چپي شیشهکنندهي موتور تنظیمپینه 2اتصال 

 ي درب جلو سمت چپي شیشهکنندهسیگنال افزایشی موتور تنظیم .1

 درب جلو سمت چپ يي شیشهکنندهسیگنال کاهشی موتور تنظیم .2

  

  

  

  

  

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهموتور تنظیم   8- 21- 7

  )T2az( ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهي موتور تنظیمپینه 2اتصال 

 ي جلو عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال افزایشی موتور تنظیم .1

 ي جلو عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال کاهشی موتور تنظیم .2
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهموتور تنظیم   8- 8-21

  )T2ba( ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهي موتور تنظیمپینه 2اتصال 

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال افزایشی موتور تنظیم .1

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال کاهشی موتور تنظیم .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 Aي بدنه کنندهکنترل   8- 22

  Aي بدنه کنندهکنترل   8- 1-22

  )A)T11ي بدنه کنندهي کنترلپینه 11اتصال 

  ي بدنهکنندهي کنترل. منبع تغذیه1

  . سیگنال کنترل درب نورباالي جلو2

  2ي شیشه کنندهي تنظیم. منبع تغذیه3

  2ي شیشه کننده. اتصال به زمین تنظیم4

  ي بدنهکنندهکنترل. اتصال به زمین 5

  ي درب جلو سمت چپ. سیگنال افزایش شیشه6

  ي درب جلو سمت چپ. سیگنال کاهش شیشه7

  ي درب عقب سمت چپي شیشهکننده. سیگنال افزایش موتور تنظیم8

  ي درب عقب سمت چپي شیشهکننده. سیگنال کاهش موتور تنظیم9

  1ي شیشه کنندهي تنظیم. منبع تغذیه10

  1ي شیشه کنندهال به زمین تنظیم. اتص11

  Bي بدنه کنندهکنترل   8- 2-22

 )B)T18ي بدنه کنندهي کنترلپینه 11اتصال 

  سیگنال گردش به چپ .1

 ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال افزایش موتور تنظیم .2

  سیگنال گردش به راست .3

  ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال کاهش موتور تنظیم .4

 ي تأخیرخروجی رله .5

 ي درب جلو سمت راستسیگنال افزایش شیشه .6

  سیگنال چراغ موقعیت .7

  ي درب جلو سمت راستسیگنال کاهش شیشه .8

 2ي بدنه کنندهي کنترلمنبع تغذیه .9

 اشغال نشده .10

 سیگنال موتور تاشوي آینه عقب .11

 سیگنال قفل درب .12

 سیگنال موتور تاشوي آینه عقب .13

 سیگنال باز کردن قفل درب .14

 سیگنال باز کردن قفل صندوق عقب .15

 ي بدنهکنندهاتصال به زمین کنترل .16

 ي جلوسیگنال موتور شستشوي شیشه .17

 1ي بدنه کنندهي کنترلمنبع تغذیه .18
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  Cي بدنه کنندهکنترل   3-22-8

  )پنج درب(مدل   )C)T28ي بدنه کنندهي کنترلپینه 28اتصال 

1. CAN-L 

 اشغال نشده .2

 سرقتخط ساعت ارتباطی ضد  .3

 اشغال نشده .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

 کن عقبسیگنال برف پاك .7

 کن سیگنال قفل دنده عوض .8

 خروجی نور کم .9

 خروجی ووفر/تویتر .10

 ي عقبخروجی گرمایشی شیشه .11

 کن جلوپاكخروجی کنترل سرعت برف .12

 خروجی نشانگر ضد سرقت بدنه .13

 اشغال نشده .14

15. CAN-H 

 اشغال نشده .16

 سیگنال دیتاي ارتباطی ضد سرقت .17

 اشغال نشده .18

 LINباس  .19

 اشغال نشده .20

 خروجی شستشوي عقب .21

 خروجی قفل کلید .22

 خروجی نور زیاد  .23

 شکن عقبخروجی چراغ مه .24

 خروجی سیگنال بیدارباش .25

 کن جلوپاكخروجی برف .26

 ي درب عقبي شیشهکنندهسازي تنظیم نشانگر غیر فعال .27

 نشانگر گرمایشی شیشه عقب .28
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )صندوق دار(مدل   )C)T28ي بدنه کنندهي کنترلپینه 28اتصال 

1. CAN-L 

 اشغال نشده .2

 خط ساعت ارتباطی ضد سرقت .3

 اشغال نشده .4

 اشغال نشده .5

 اشغال نشده .6

 کن عقبسیگنال برف پاك .7

 کن سیگنال قفل دنده عوض .8

 خروجی نور کم .9

 خروجی ووفر/تویتر .10

 ي عقبخروجی گرمایشی شیشه .11

 کن جلوپاكخروجی کنترل سرعت برف .12

 سرقت بدنهخروجی نشانگر ضد  .13

 اشغال نشده .14

15. CAN-H 

 اشغال نشده .16

 سیگنال دیتاي ارتباطی ضد سرقت .17

 اشغال نشده .18

 LINباس  .19

 اشغال نشده .20

 خروجی شستشوي عقب .21

 خروجی قفل کلید .22

 خروجی نور زیاد  .23

 شکن عقبخروجی چراغ مه .24

 خروجی سیگنال بیدارباش .25

 کن جلوپاكخروجی برف .26

 عقبي درب ي شیشهکنندهسازي تنظیم نشانگر غیر فعال .27

 نشانگر گرمایشی شیشه عقب .28
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  Dي بدنه کنندهکنترل   8- 4-22

  )پنج درب(مدل   )D)T22ي بدنه کنندهي کنترلپینه 22اتصال 

 کن عقبپاكسیگنال موقعیت توقف برف .1

 سیگنال برخورد .2

 سیگنال دنده عقب .3

 ي آینه عقبسیگنال کنترل کلید تاشده .4

 سیگنال باز کلید صندوق عقب  .5

 حالت قفل درب رانندهسیگنال  .6

 سیگنال باز درب جلو سمت چپ .7

 ي درب جلو سمت راستي شیشهسیگنال کاهش کلید تنظیم کننده .8

 ي درب عقب سمت راستي شیشهسیگنال افزایش کلید تنظیم کننده .9

 ي درب عقب سمت چپي شیشهسیگنال افزایش کلید تنظیم کننده .10

 جلو سمت راست ي دربي شیشهسیگنال افزایش کلید تنظیم کننده .11

 اشغال نشده .12

 کن جلوپاكسیگنال برگشت موتور برف .13

 شکن جلوسیگنال چراغ مه .14

 سیگنال در حالت عادي باز کلید ترمز .15

 ATکن  اهرم دنده عوض Pسیگنال  .16

 سیگنال حالت باز کردن قفل درب راننده .17

 هاي دیگرورودي حالت درب .18

 سیگنال کلید حالت درب صندوق عقب .19

 ي عقبسازي شیشه سیگنال کلید غیر فعال .20

 ي درب عقب سمت راستي شیشهسیگنال کاهش کلید تنظیم کننده .21

 ي درب عقب سمت چپي شیشهسیگنال کاهش کلید تنظیم کننده .22
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )صندوق دار(مدل   )D)T22ي بدنه کنندهي کنترلپینه 22اتصال 

  اشغال نشده .1

 سیگنال برخورد .2

 سیگنال دنده عقب .3

 ي آینه عقبتاشدهسیگنال کنترل کلید  .4

 سیگنال باز کلید صندوق عقب  .5

 سیگنال حالت قفل درب راننده .6

 سیگنال باز درب جلو سمت چپ .7

 ي درب جلو سمت راستي شیشهسیگنال کاهش کلید تنظیم کننده .8

 ي درب عقب سمت راستي شیشهسیگنال افزایش کلید تنظیم کننده .9

 سمت چپ ي درب عقبي شیشهسیگنال افزایش کلید تنظیم کننده .10

 ي درب جلو سمت راستي شیشهسیگنال افزایش کلید تنظیم کننده .11

 اشغال نشده .12

 کن جلوپاكسیگنال برگشت موتور برف .13

 شکن جلوسیگنال چراغ مه .14

 سیگنال در حالت عادي باز کلید ترمز .15

 ATکن  اهرم دنده عوض Pسیگنال  .16

 سیگنال حالت باز کردن قفل درب راننده .17

 هاي دیگرورودي حالت درب .18

 سیگنال کلید حالت درب صندوق عقب .19

 ي عقبسازي شیشه سیگنال کلید غیر فعال .20

 ي درب عقب سمت راستي شیشهسیگنال کاهش کلید تنظیم کننده .21

 ي درب عقب سمت چپي شیشهسیگنال کاهش کلید تنظیم کننده .22
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  Eي بدنه کنندهکنترل  5-22-8

  )پنج درب(مدل   )E)T26ي بدنه کنندهي کنترلپینه 26اتصال 

 شکن عقبسیگنال چراغ مه .1

 سیگنال نور زیاد .2

 کن جلوپاكسیگنال کنترل برف .3

  کن عقبپاكسیگنال کنترل برف .4

 اشغال نشده .5

 سیگنال کلید چراغ هشدار خطر .6

 سیگنال کلید بوق .7

 سیگنال گردش به چپ .8

 اندازياحتراق به راه .9

 ي بدنهکنندهي کنترل منبع تغذیه .10

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .11

  ي درب جلو سمت چپي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .12

 اشغال نشده .13

 زدایی عقبسیگنال تقاضاي یخ .14

 سیگنال سبقت .15

 ي جلوسیگنال پمپ شوینده .16

 1کن جلو پاكسیگنال کلید برف .17

 سیگنال شستشوي عقب .18

 سیگنال وارد کردن کلید .19

 سیگنال کلید چراغ موقعیت .20

 راست سیگنال گردش به .21

 سیگنال نور کم .22

  ACCي دنده منبع تغذیه .23

 سیگنال کنترل قفل مرکزي .24

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .25

  ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .26
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )صندوق دار(مدل   )E)T26ي بدنه کنندهي کنترلپینه 26اتصال 

 شکن عقبسیگنال چراغ مه .1

 زیادسیگنال نور  .2

 کن جلوپاكسیگنال کنترل برف .3

 اشغال نشده .4

 چراغ روشنایی خودکار .5

 سیگنال کلید چراغ هشدار خطر .6

 سیگنال کلید بوق .7

 سیگنال گردش به چپ .8

 اندازياحتراق به راه .9

 ي بدنهکنندهي کنترل منبع تغذیه .10

 ي درب جلو سمت راستي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .11

  لو سمت چپي درب جي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .12

 آنتن .13

 زدایی عقبسیگنال تقاضاي یخ .14

 سیگنال سبقت .15

 ي جلوسیگنال پمپ شوینده .16

 1کن جلو پاكسیگنال کلید برف .17

 اشغال نشده .18

 سیگنال وارد کردن کلید .19

 سیگنال کلید چراغ موقعیت .20

 سیگنال گردش به راست .21

 سیگنال نور کم .22

  ACCي دنده منبع تغذیه .23

 سیگنال کنترل قفل مرکزي .24

 ي درب عقب سمت چپي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .25

  ي درب عقب سمت راستي شیشهکنندهسیگنال تنظیم .26
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیم کشی هاي دسته سیمموقعیت نصب    9

  کشی سان روفسیم   1-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  خودروکف  داخلی سیم کشی   2-9

 )پنج درب(مدل  داخلی کف خودرو سیم کشی
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 )صندوق دارکف داخلی (مدل  سیم کشی
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  منفی باتري سیم کشی   3-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  در عقب سیم کشی   4-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  استارت سیم کشی   5-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  موتور نگهدارنده    9- 6
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  موتور سیم کشی   9- 7
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  موتور ي جلومحفظه سیم کشی   8-9

  )پنج درب(مدل  موتور ي جلومحفظه سیم کشی
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 )صندوق داري جلو (مدل محفظه سیم کشی
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  داشبورد سیم کشی  9-9

 )پنج درب(مدل  داشبورد سیم کشی
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 )صندوق دار(مدل  داشبورد سیم کشی
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  چپ ب جلودر سیم کشی   10-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  راست درب جلو  سیم کشی 11-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  عقب چپ بدر سیم کشی  12-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  درب عقب راست سیم کشی   13-9
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  خودرو سیستم مدار دیاگرام 10

  سیستم شارژ   1-10

BA-                                              باتري                             FB17- دار فیوز روي فیوز نگهFB  

FB18 - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                              FB22 - دار فیوز روي فیوز نگهFB  

J110 - انداز                             ي راهرله                                    K36 - احتراق  

K17- کن کلید دنده عوضAT                                                      KO- جلو آمپر  

MF01- دار فیوز روي فیوز نگهMF                                           MF02- دار روي فیوز نگه فیوزMF                                                    

MF03- دار فیوز روي فیوز نگهMF                                           MF04- دار فیوز روي فیوز نگهMF                                                    

T26b -  داشبورد سیم کشیي جلو و محفظه سیم کشیاتصال              T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

T8d -  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  

T1t-  اتصالC ابزارپنل سیم کشیي جلو و محفظه سیم کشی سیم کشی  

U105 - ي کنندهکنترلABS                                                    U105 - ي بدنهکنندهکنترل                                                      

 ژنراتور -GE -                                                                  15ي زمین نقطه -

 28ي زمین نقطه -                                                                   64اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

، فیوز MFدار روي فیوز نگهMF01، فیوز FBدار روي فیوز نگه FB18، فیوز FBدار روي فیوز نگه FB17، فیوز ABS U105ي کنندهکنترل

MF02 دار روي فیوز نگهMF فیوز ،MF03 دار روي فیوز نگهMF فیوز ،MF04 دار روي فیوز نگهMFي بدنه کننده، کنترلU103 احتراق ،

K36 ژنراتور ،GE باتري ،BAابزار ، خوشهKO  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  AT K17کن  ، کلید دنده عوضSTانداز ، راهFBدار روي فیوز نگه FB24، فیوز FBدار روي فیوز نگه FB22، فیوز J110انداز ي راهرله

  
  صندوق دار، ***مدل پنج درب، ** مدل اتوماتیکگیربکس *خودروي مجهز به 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اندازيسیستم راه  2-10

BA-                                    باتري                                     FB22 - دار فیوز روي فیوز نگهFB  

FB24 - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                             J110- انداز                                                                    ي راهرله  

K17- کن کلید دنده عوضAT                                                  K36- احتراق  

ST-اندازراه  

T1t-  اتصالC ابزارپنل سیم کشیي جلو و محفظه یم کشیس سیم کشی  

 10ي زمین نقطه -

  12ي زمین نقطه -

 26ي زمین نقطه -

  64اتصال مثبت  -

T8d -  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  

 11ي زمین نقطه -

  14ي زمین نقطه -

 28ي زمین نقطه -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K17- کن کلید دنده عوضAT  ،FB22-  دار نگهفیوز روي فیوزFB ،FB24 - دار فیوز روي فیوز نگهFB، K36 -  ،احتراقST-انداز، راهJ110- 

                             باتري                                                                                                                         - BAانداز، ي راهرله

  
  صندوق دار، ***مدل پنج درب، ** مدل گیربکس اتوماتیک*خودروي مجهز به    
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم احتراق سوخت خودرو  3-10

FB01 - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                  FB02- دار فیوز روي فیوز نگهFB                                

FB03  - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                FB04- دار فیوز روي فیوز نگهFB      

FB05 - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                  FB06- دار فیوز روي فیوز نگهFB                                

FB07 - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                  FB10- دار فیوز روي فیوز نگهFB                                

FB13 - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                  FB16- دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                        

 J100 - انداز                             ي راهرله                                     J101 - 1ي فن رله  

J102 - 2ي فن رله                                                                     J103 - ري کمپرسورله  

J104 - ي پمپ روغن               رله                                               J105 - ي نور پایینرله  

K10-                       کلید کروز                                                   K12 - کلید کالچ  

K26-                                 کلید ترمز                                          K35 -  کلید فشارA/C  

K10- سوئیچ کنترل اتومات دریچه گاز                                             SB01 - دار فیوز روي فیوز نگهSB                                

SB07 - دار فیوز روي فیوز نگهSB                                                   SB22 - دار فیوز روي فیوز نگهSB                                

S10- گر دماي مکش آب                                                          حسS11 - گر سرعت موتور                                       حس  

S12- کننده      گر دماي خنک حس                                                 S13 - اواپراتورگر دماي  حس                                        

S14- پدال گاز                       گر موقعیت  حس                                S15 - گر اکسیژن جلو                                       حس  

S16- عقب                           گر اکسیژن حس                                  S17 - گر ضربه                                       حس  

S20- دار میل بادامک                                                 شیر برقی زمانS21 -                   شیر برقی کانیستر                      

S22- گر فاز        حس                                                                Z141 -  رابط باسCAN  

T8d -  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  

T9-  اتصالD داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T12b -  داشبورد سیم کشیاتصال ساعت چرخان و                              T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال      

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T20e -  اتصالC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

U100 -                               واحد کنترل موتور  

U101 - ي کنندهکنترلA/C                                                         U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

U104 - ي کیسه هوا                  کنندهکنترل                                 U108 - یابیرابط عیب  

Z1- 1پیچ احتراق سیم                                                                      Z2- 2پیچ احتراق سیم                                                                                     

Z3- 3پیچ احتراق سیم                                                                     Z4- 4پیچ احتراق سیم                                                                                     

Z5-  1نازل                                                                                    Z6-  2نازل  

TE0041
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

Z7-  3نازل                                                                                    Z8-  4نازل  

Z10 - کمپرسور                                                                             Z11- پمپ روغن  

Z12 -  ساسات الکترونیکی                                                              Z53 - ساعت چرخان  

Z72 -  فن الکترونیکی                                                                   Z80 - پمپ فرمان قدرتی  

Z91 - ي سیلندر اولپالگ جرقه                                                       Z92 - ي سیلندر دومپالگ جرقه                       

Z93 - ي سیلندر سومپالگ جرقه                                                      Z94 -  ي سیلندر چهارمجرقهپالگ                                                     

                                     20زمین  نقطه -                                                                            13زمین  نقطه -

                                      24زمین  نقطه -                                                                            21زمین  نقطه -

                                                                    1اتصال مثبت   -                                                                            28زمین  نقطه -

                                  3اتصال مثبت  -                                                                            2اتصال مثبت  -

                                    5اتصال مثبت  -                                                                            4اتصال مثبت  -

                                    7اتصال مثبت  -                                                                            6اتصال مثبت  -

                                    9اتصال مثبت  -                                                                            8اتصال مثبت  -

                                    13اتصال مثبت  -                                                                          12اتصال مثبت  -

                                    15اتصال مثبت  -                                                                          14اتصال مثبت  -

                                    20اتصال مثبت  -                                                                          16اتصال مثبت  -

                                    22اتصال مثبت  -                                                                          21اتصال مثبت  -

                                    37اتصال مثبت  -                                                                          23اتصال مثبت  -

                                    44اتصال مثبت  -                                                                          38اتصال مثبت  -

             60اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

پالگ  - Z91شیر برقی کانیستر،  -S2ادامک، دار میل بشیر برقی زمان -S20واحد کنترل موتور،  Z1/Z2/Z3/Z4 ،U100پیچ احتراق سیم

                              ي سیلندر چهارمپالگ جرقه - Z94ي سیلندر سوم، پالگ جرقه - Z93ي سیلندر دوم، پالگ جرقه - Z92ي سیلندر اول،جرقه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U100  ،واحد کنترل موتورZ5  1نازل ،Z2  6نازل ،Z3  7نازل ،Z8  4نازل ،K26 کلید ترمز  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U104 ي کیسه هوا، کنندهکنترلU103 ي بدنه، کنندهکنترلU100  ،واحد کنترل موتورU101 ي کنندهکنترلA/C ،K12  ،کلید کالچ

Z53  ،ساعت چرخانK10  ،کلید کروزU108 یابی، رابط عیبZ80                                       پمپ فرمان قدرتی  

  
  بهینه، **** مدل تجهیز شده به دنده دستی**تجهیزات 

  

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

S17 گر ضربه،  حسU100  ،واحد کنترل موتورS12 کننده، گر دماي خنک حسS13 اواپراتورگر دماي  حس ،S11 گر سرعت موتور حس 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

S14  ،پدال گاز الکترونیکیU100  ،واحد کنترل موتورS10 گر دماي مکش هوا حس  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

Z12  ،ساسات الکترونیکیU100  ،واحد کنترل موتورS22 گر فاز (زاویه) حس 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U100  ،واحد کنترل موتورS16 گر اکسیژن عقب،  حسS15 گر اکسیژن جلو حس  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

SB01 - دار فیوز روي فیوز نگهSB ،SB22- دار فیوز روي فیوز نگهSB ،SB07- دار فیوز روي فیوز نگهSB ،FB04-  دار روي فیوز نگهفیوزFB ،

U100  ،واحد کنترل موتورU108 یابی، رابط عیبK35  کلید فشاريA/C  

  
  ، ** تجهیزات بهینهگیربکس اتوماتیک*خودروي مجهز به 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

FB01 - دار فیوز روي فیوز نگهFB ،FB02- دار فیوز روي فیوز نگهFB ،FB03- دار فیوز روي فیوز نگهFB ،FB05-  دار نگهفیوز روي فیوزFB ،

FB07 - دار فیوز روي فیوز نگهFB،U100 ،واحد کنترل موتور J105 ي نور پایین، رلهZ11  ،پمپ روغنJ104 ي پمپ روغن، رلهJ100 ي رله

  ي بدنهکنندهکنترل U103، جلو آمپر KOاصلی، 

  
  گیربکس اتوماتیک*خودروي مجهز به 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 FB10 - دار فیوز روي فیوز نگهFB ،FB13 - دار فیوز روي فیوز نگهFB ،FB16- دار فیوز روي فیوز نگهFB ،U100 ،واحد کنترل موتور Z72 

  ي کمپرسوررله J103کمپرسور،  Z10، 1ي فن رله J101پمپ روغن،  Z11فن الکترونیکی، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

FB16 - دار فیوز روي فیوز نگهFB، Z72  ،فن الکترونیکیZ11  ،پمپ روغنJ102 2ي فن رله 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  گیربکس اتوماتیک   4-10

FB04 - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                       FB22- دار فیوز روي فیوز نگهFB                                

FB24    - دار فیوز روي فیوز نگهFB                                                     J100 - ي اصلی                                                                      رله

J116 - شکن عقب                                                      ي چراغ مهرلهS27      - گر خروجی سرعت                                      حس 

K36-        احتراق                                                                            S27 - گر خروجی سرعت                                      حس  

S28- گر سرعت                                                                     حس     S33 - گر دماي روغن                                      حس  

Z19 -                                                  کلید تنظیم نور عقب              SB03 - دار فیوز روي فیوز نگهSB                                                     

SB06 - دار فیوز روي فیوز نگهSB                                                           ST- اندازراه  

K10- ابزار                                             خوشه                             T10m - کلید دنده  

T1t-  اتصالC ابزارپنل سیم کشیي جلو و محفظه سیم کشی سیم کشی  

T8d -  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال      

T20e -  اتصالC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل 

U107 - دنده واحد کنترل )TCU(                                                     U108- یابیرابط عیب  

Z38 - کن اهرم دنده عوضAT                                                            Z86 -  کن                              عوضدنده  1شیر برقی  

Z87 -  کن                       دنده عوض 2شیر برقی                                 Z88 - دار شیر برقی زمان  

Z89 -        شیر برقی کنترل قفل مبدل گشتاور هیدرولیکی                       Z90 -         شیر برقی کنترل فشار لوله                       

                                     21زمین  نقطه -                                                                               17زمین  نقطه -

                                    12اتصال مثبت  -                                                                               27زمین  نقطه -

                                                                    21اتصال مثبت   -                                                                              20اتصال مثبت  -

 23اتصال مثبت  -                                                                              22اتصال مثبت  -

                                    36اتصال مثبت  -                                                                              25اتصال مثبت  -

                                    38اتصال مثبت  -                                                                              37اتصال مثبت  -

                                    52اتصال مثبت  -                                                                              39اتصال مثبت  -

                                    64اتصال مثبت  -                                                                              58اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

J100 - ي اصلی، رلهSB03 - دار فیوز روي فیوز نگهSB ،FB04 - دار فیوز روي فیوز نگهFB ،FB22 - دارفیوز روي فیوز نگه FB ،FB24   - 

دنده  2شیر برقی  -Z87کن، دنده عوض 1شیر برقی  -Z86شیر برقی کنترل فشار لوله،  -Z90احتراق،  - FB ،K36دار فیوز روي فیوز نگه

 -S27شیر برقی کنترل قفل مبدل گشتاور هیدرولیکی،  - Z89دار، شیر برقی زمان -Z88گر دماي روغن،  حس -S33انداز، راه -STکن، عوض

                                                                )TCU( دنده واحد کنترل - U107گر خروجی سرعت،  سح

  
  صندوق دار، ** مدل پنج درب*مدل 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K17 کن  کلید دنده عوضAT ،S28- گر ورودي سرعت،  حسU108- یابی، رابط عیبU107 - دنده واحد کنترل )TCU(                                                          
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

Z38 - کن اهرم دنده عوضAT ،U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB06- دار فیوز روي فیوز نگهSB ،J116 - شکن عقب، ي چراغ مهرلهU107 - 

                                                                                                                           کلید تنظیم نور عقب                                                 - TCU ،( Z19( دنده واحد کنترل
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  عقب بررسی سیستم دوربین 5-10

KO- جلو آمپر                                                                                

T14a -  در پشتی عقبی     سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T20e -  اتصالC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                  کنندهکنترل   

U106 - سنسور دنده عقبي کنندهکنترل  

U109 - یابی جهتCD تک دیسک  

Z52 - دوربین عقب  

Z54 - پشتی سمت راست سنسور دنده عقبگر  حس  

Z55 - ي پشتیمیانه سنسور دنده عقبگر  حس  

   23زمین  نقطه -

Z56 - ي پشتی                                  میانه سنسور دنده عقبگر  حس 

                                 50اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U106 - سنسور دنده عقبي کنندهکنترل ،Z52 -  ،دوربین عقبZ54- پشتی سمت راست،  سنسور دنده عقبگر  حسZ55 - سنسور گر  حس

  تک دیسک CDیابی جهت - U109 ي پشتی،میانه سنسور دنده عقبگر  حس -Z56ي پشتی، میانه دنده عقب

 
  صندوق دار، ** مدل پنج درب*مدل  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U106 - سنسور دنده عقبي کنندهکنترل ،U103 - ي بدنه،کنندهکنترل KO- ابزار خوشه  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  ABSسیستم ضد قفل ترمز    10- 6

FB20 - دار فیوز روي فیوزنگهFB                                         FB21 -  دار فیوزنگهفیوز رويFB  

MF03- دار فیوز روي فیوزنگهMF                                         K16 -کلید سطح روغن ترمز 

S23- گر سرعت چرخ جلو سمت راست                    حس           S24 - گر سرعت چرخ عقب سمت راست حس  

S25- گر سرعت چرخ عقب سمت چپ حس  

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T26b -  داشبورد سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشیاتصال    

S26- گر سرعت چرخ جلو سمت چپ حس  

SB04 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

U103 - واحد کنترل موتور  

U105 - ي کنندهکنترلABS  

U108 - یابیرابط عیب  

    18زمین  نقطه -

                                21اتصال مثبت  -

                                 23اتصال مثبت  -

                                34اتصال مثبت  -

RI - رادیو  

                                20اتصال مثبت  -

                                 22اتصال مثبت  -

   32اتصال مثبت  -

- U103 - واحد کنترل موتور 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 -  ،واحد کنترل موتورU105- ي کنندهکنترلABS ،FB20 - دار فیوز روي فیوزنگهFB، FB21 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،SB04- 

  یابیرابط عیب - U108گر سرعت چرخ جلو سمت راست،  حس -MF ،S23دار فیوز روي فیوزنگه -SB ،MF03دار فیوز روي فیوزنگه

  
  صندوق دار، ** مدل پنج درب*مدل 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U105 - ي کنندهکنترلABS ،RI -  ،رادیوS24 - گر سرعت چرخ عقب سمت راست،  حسS25- گر سرعت چرخ عقب سمت چپ،  حسS26- 

  واحد کنترل موتور - U103گر سرعت چرخ جلو سمت چپ،  حس
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم ضد سرقت 10- 7

FB21 - دار فیوز روي فیوزنگهFB                                   FB22- دار فیوز روي فیوزنگهFB  

K28- کلید صندوق عقب تماسی  

K29-                        کلید تماسی در جلو سمت چپ        K30- کلید تماسی در عقب سمت چپ  

K31- کلید تماسی در عقب سمت راست  

T14a -  شتی عقبی    در پ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T14b -  اتصالB داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی      

T26b -  داشبورد سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشیاتصال    

K32- کلید تماسی در جلو سمت راست  

K33- کلید صندوق عقب  

K42 – کلید ضد فراموشی  

U103 - ي بدنهکنندهکنترل  

    20زمین  نقطه -

                               17اتصال مثبت  -

                                  35اتصال مثبت  -

Z27 - پیچ ضد سرقتسیم  

    25زمین  نقطه -

                                18اتصال مثبت  -

                                 59اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلK33-  ،کلید صندوق عقبK28-  ،کلید صندوق عقب تماسیK31 -  ،کلید تماسی در عقب سمت راستK32- 

  کلید تماسی در عقب سمت چپ -K30کلید تماسی در جلو سمت چپ،  -K29کلید تماسی در جلو سمت راست، 

  
  صندوق دار، ** مدل پنج درب*مدل 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلFB21- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB22- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،Z27- پیچ ضد سرقت، سیمK42 –  کلید

  ضد فراموشی

  
  صندوق دار، ** مدل پنج درب*مدل 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  جلو آمپر 8-10

FB21 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

J108 - شکني چراغ مهرله  

K14- کلید چراغ هشدار خطر  

K16- کلید سطح روغن ترمز  

K19- کلید کمربند ایمنی سرنشین  

K20- کلید کمربند ایمنی راننده  

K27- کلید ترکیبی چراغ  

K37- کلید ترمز دستی  

K38- (چرخ فرمان چندمنظوره) کلید تنظیم نور عقب  

KO- جلو آمپر  

K46- کلید فشار روغن  

S29- گر اشغال صندلی کناري سرنشین حس  

SB04 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB14 - دار فیوزنگه فیوز رويSB 

GE- ژنراتور  

T8d -  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  

T9-  اتصالD داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T12b -  داشبورد سیم کشیاتصال ساعت چرخان و                                                                                   

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال     

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T20e -  اتصالC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

U104 - ي کیسه هوا                         کنندهکنترل  

 U106 - سنسور دنده عقبي کنندهکنترل  

U108 - یابی                       رابط عیب  

Z11 - پمپ روغن  

Z19 -تنظیم نور عقب  

Z22 - شکن جلو سمت چپچراغ مه  

Z23 -شکن جلو سمت راست            چراغ مهZ53- ساعت چرخان  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

                                     20زمین  نقطه -                                   18زمین  نقطه -

                                      20اتصال مثبت  -                                  19بت اتصال مث -

                                                                      24اتصال مثبت   -                                  21ثبت اتصال م -

                                  26اتصال مثبت  -                                  25اتصال مثبت  -

                                    31اتصال مثبت  -                                  30اتصال مثبت  -

                                    34اتصال مثبت  -                                  33اتصال مثبت  -

       35اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U104 - ي کیسه هوا، کنندهکنترلU103- ي بدنه، کنندهکنترلSB04 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،FB21- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،

SB14 - دار فیوز روي فیوزنگهSB، K27-  ،کلید ترکیبی چراغU106- سنسور دنده عقبي کنندهکنترل ،U108 - یابی، رابط عیبZ23- چراغ

  شکن جلو سمت چپچراغ مه -Z22، جلو آمپر - KOپمپ روغن،  -Z11شکن جلو سمت راست، مه

  
  گیربکس اتوماتیک*خودروي مجهز به 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

GE-  ،ژنراتورK19 -  ،کلید کمربند ایمنی سرنشینS29 - گر اشغال صندلی کناري سرنشین،  حسK46-  ،کلید فشار روغنK20 -  کلید کمربند

  جلو آمپر -KOکلید سطح روغن ترمز،  -K16کلید ترمز دستی،  -K37ایمنی راننده، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلZ19- ،تنظیم نور عقبK38-  ،(چرخ فرمان چندمنظوره) کلید تنظیم نور عقبZ53-  ،ساعت چرخانK14- 

  جلو آمپر -KOکلید چراغ هشدار خطر، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  اسپیکر، فندك سیگار و خروجی توان   9-10

FB15 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

J109 - ي اسپیکررله  

K40- کلید اسپیکر  

SB18 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T12b -  داشبورد سیم کشیاتصال ساعت چرخان و                                                                                   

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z19 - تنظیم نور عقب  

Z34 - فندك سیگار  

Z35 - چراغ فندك سیگار  

Z36 - اسپیکر سمت چپ  

Z37 -                                                اسپیکر سمت راستZ53- ساعت چرخان  

 20ي زمین نقطه -                                                           16ي زمین نقطه -

 42اتصال مثبت  -                                                            25اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلFB15- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،SB18- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z34-  ،فندك سیگارZ35 -  چراغ فندك

ساعت  - Z53تنظیم نور عقب، - Z19اسپیکر سمت راست،  - Z37اسپیکر سمت چپ،  - Z36ي اسپیکر، رله - J109کلید اسپیکر،  -K40سیگار، 

  چرخان
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 سیستم گرمایشی و تهویه مطبوع 10-10

FB05 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB10 - دار فیوز روي فیوزنگهFB 

J100 - ي اصلی                                               رله           J103 - ي کمپرسوررله  

J106 - ي موتور دمندهرله  

SB07 - دار روي فیوزنگه فیوزSB                                         SB21 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

T8d -  اندازراه سیم کشیموتور و  سیم کشیاتصال  

U100 - ) واحد کنترل الکترونیکیECU           (  

U101 - مطبوع ي تهویهکنندهکنترل  

U103 - ي بدنهکنندهکنترل  

Z10 -                            کمپرسور تهویه مطبوع                    Z19 - کلید تنظیم نور عقب  

Z29 - ماژول کنترل سرعت موتور دمنده  

Z30 - موتور دمنده  

Z31 - موتور حالت  

Z32 - موتور سرمایشی/گرمایشی                                            Z33 - موتور گردش خارجی و داخلی  

                                    16اتصال مثبت  -                                                                 20زمین  نقطه -

                                      40ال مثبت اتص -                                                               25اتصال مثبت  -

                                                                      62اتصال مثبت   -                                                               41اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB07- دار فیوز روي فیوزنگهSB  ،SB21 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z19 -  ،کلید تنظیم نور عقبU100- 

-کنترل - U101ي موتور دمنده، رله - J106ماژول کنترل سرعت موتور دمنده،  - Z29 موتور دمنده، - ECU ،(Z30واحد کنترل الکترونیکی (

  ي تهویه مطبوع کننده
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

FB05 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB10   - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،U100- ) واحد کنترل الکترونیکیECU ،(U101 - ي کنندهکنترل

کمپرسور تهویه مطبوع،  -Z10داخلی،  و خارجی گردش موتور - Z33موتور حالت،  - Z31موتور سرمایشی/گرمایشی،   - Z32تهویه مطبوع، 

J103 - ي کمپرسور، رلهJ100- ي اصلی      رله                                                                                
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم حفاظتی 11-10

K19- کلید کمربند ایمنی سرنشین  

K20- کلید کمربند ایمنی راننده  

KO- جلو آمپر  

S29- گر اشغال صندلی کناري سرنشین حس  

S18- گر برخورد سمت چپ                                       حس        S19- گر برخورد سمت چپ حس 

SB05 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T2bv- ساعت چرخان  

T9-  اتصالD داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال     

U103 - ي بدنه                                                   کنندهکنترلU104- ي کیسه هوا                                                     کنندهکنترل  

U108 - یابی                                                     رابط عیب       Z39 -              کیسه هواي اصلی  

Z40 - کیسه هواي سرنشین جلو  

Z41 - ي کمربند ایمنی سرنشین جلوکشندهپیش  

Z42 -                                   (راننده) کیسه هواي کناري             Z43 - (سرنشین) کیسه هواي کناري  

Z44 - جداره هواي کناري سمت راست  

Z45 - جداره هواي کناري سمت چپ  

Z53 -                                                  ساعت چرخان              Z81 - ي کمربند ایمنی صندلی رانندهکشندهپیش  

                                     17زمین  نقطه -                                                                       19زمین  نقطه -

             43اتصال مثبت  -                                                                     13صال مثبت ات -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U104 - ي کیسه هوا، کنندهکنترلSB05- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z40-  ،کیسه هواي سرنشین جلوZ39-  ،کیسه هواي اصلیKO-  جلو

  ساعت چرخان                                                        - Z53، آمپر

  
  **تجهیزات بهینه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U104 - ي کیسه هوا، کنندهکنترلU103- ي بدنه، کنندهکنترلU108 - یابی رابط عیبOBD  ،Z41 - ي کمربند ایمنی کشندهپیش

  گر برخورد سمت چپ حس - S19کیسه هواي کناري (راننده)،  -Z42ي کمربند ایمنی صندلی راننده، کشندهپیش -Z81سرنشین جلو، 

  
  **تجهیزات بهینه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 U104 - ي کیسه هوا، کنندهکنترلZ43 -  ،(سرنشین) کیسه هواي کناريK19-  ،کلید کمربند ایمنی سرنشینS29 - گر اشغال صندلی  حس

 -K20جداره هواي کناري سمت چپ،  -Z45جداره هواي کناري سمت راست،  - Z44گر برخورد سمت چپ،  حس -S18کناري سرنشین، 

  جلو آمپر -KOکلید کمربند ایمنی راننده، 

  
  **تجهیزات بهینه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  روشنایی داخلی 12-10

SB22 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T10q -  پنل سقفی سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشیاتصال  

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z16 -                                                      نورباالي جلوZ17- بروشنایی صندوق عق  

                                     15اتصال مثبت  -                                                           18زمین  نقطه -

                                      18اتصال مثبت  -                                                         17اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB22-  دار روي فیوزنگهفیوزSB ،Z16-  ،نورباالي جلوZ17- روشنایی صندوق عقب  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم صوتی 13-10

K39- ايکلید چندرسانه  

RI – CD تک دیسک  

SB17 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB20 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

T10n -  عقبی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T10p -  عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T12b -  داشبورد سیم کشیاتصال ساعت چرخان و                                                                                   

T18a -  کف داخلی و در جلوي سمت راست سیم کشیاتصال  

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T20e -  اتصالC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

T22a -  اتصالB در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U105 - ي کنندهکنترلABS 

Z19 - کلید تنظیم نور عقب  

Z46 - ي آنتنکنندهتقویت  

Z47 - سمت راست اسپیکر عقب  

Z48 - اسپیکر جلو سمت چپ  

Z49 - تویتر جلو سمت چپ  

Z50 – اسپیکر جلو سمت راست  

Z51 - اسپیکر عقب سمت چپ  

Z53 -                                        ساعت چرخان                Z79- تویتر جلو سمت راست  

                                     48اتصال مثبت  -                                                            20زمین  نقطه - -

                                  25اتصال مثبت  -                                                             45اتصال مثبت  -

                                  46اتصال مثبت  -                                                             47اتصال مثبت  -

                                    49اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U105 - ي کنندهکنترلABS ،SB17 - دار یوز روي فیوزنگهفSB ،SB20 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z19 -  ،کلید تنظیم نور عقبRI – CD 

  تویتر جلو سمت چپ - Z49اسپیکر جلو سمت چپ،  - Z48اسپیکر عقب سمت راست،  -Z47ي آنتن، کنندهتقویت - Z46تک دیسک، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K39- اي، کلید چندرسانهRI – CD  ،تک دیسکZ53 -  چرخان،ساعت Z50 – اسپیکر جلو سمت راست  

Z51 -  ،اسپیکر عقب سمت چپZ79 - تویتر جلو سمت راست  

 
 

  

  

  

  

  

 

TE0041
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 LIN و CANسیستم باس    14-10

FB21 - دار فیوز روي فیوزنگهFB 

FB22 - دار فیوز روي فیوزنگهFB 

KO- جلو آمپر  

T9-  اتصالD داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

T2bu -  رابط باسCAN  

U100 - واحد کنترل موتور  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

U104 - ي کیسه هوا                         کنندهکنترل  

U105 - ي کنندهکنترلABS  

U107 -  گیربکس اتوماتیکواحد کنترل                      U108 - یابی رابط عیبOBD  

                                     13اتصال مثبت  -                                                        20زمین  نقطه -

                                      21اتصال مثبت  -                                                        20اتصال مثبت  -

                                                                      23اتصال مثبت   -                                                        22اتصال مثبت  -

                                  37اتصال مثبت  -                                                        35اتصال مثبت  -

       38اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U105 - ي کنندهکنترلABS ،U103 - ي بدنه، کنندهکنترلU100-  ،واحد کنترل موتورU107 -  گیربکس اتوماتیکواحد کنترل ،U108 - 

  جلو آمپر -OBD ،KOیابی رابط عیب

  
  گیربکس اتوماتیک*خودروي مجهز به 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  U104 - ي کیسه هوا، کنندهکنترلFB21 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB22- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،U108 - یابی رابط عیبOBD ، 

  
  صندوق دار، ****مدل پنج درب، ** تجهیزات بهینه، *** مدل گیربکس اتوماتیک*خودروي مجهز به 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  عقبشیشه زدایی سیستم یخ     15-10

J114 - ي عقبي گرمایشی شیشهرله  

SB16 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T14a -  در پشتی عقب     سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال 

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال     

U103 - ي بدنه                             کنندهکنترلZ69 - ي عقب         زدایی شیشهسیم گرمایشی یخ  

 55اتصال مثبت  -                                           25ي زمین نقطه -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB16- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z69- ي عقب، زدایی شیشهسیم گرمایشی یخJ114 - ي گرمایشی شیشهرله-

  ي عقب

  
  پنج درب، ** مدل صندوق دار*مدل 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 روشنایی جلو     16-10

14 FB11 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

15 FB12 - دار فیوز روي فیوزنگهFB 

16 FB13 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

17 FB14 - دار فیوز روي فیوزنگهFB 

J105 - ي نور کمرله  

J107 - ي نور کمرله  

J108 - شکني چراغ مهرله  

K15- کلید تنظیم نورباال  

K27- کلید ترکیبی چراغ  

SB14 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال     

T18b -  ي جلوییمحفظه کشی سیمکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z19 - کلید تنظیم نور عقب  

Z20 - چراغ ترکیبی جلو سمت چپ  

Z21 - چراغ ترکیبی جلو سمت راست  

Z22 - شکن جلو سمت چپ                             چراغ مهZ23 – شکن جلو سمت راستچراغ مه  

                                     16زمین  نقطه -                                                        13زمین  نقطه -

                                      25اتصال مثبت  -                                                        10زمین  نقطه -

                                                                      26اتصال مثبت   -                                                        24اتصال مثبت  -

                                  28اتصال مثبت  -                                                       26اتصال مثبت  -

                                    31اتصال مثبت  -                                                        27اتصال مثبت  -

                                    30اتصال مثبت  -                                                        29اتصال مثبت  -

                                   65اتصال مثبت   -                                                        31اتصال مثبت  -

   38اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلZ19-  ،کلید تنظیم نور عقبK15-  ،کلید تنظیم نورباالZ20 - چراغ ترکیبی جلو سمت چپ  

  
  شکن جلو**خودروي مجهز به چراغ مه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

FB14 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB13- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB11 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB12 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،

J105 - ي نور کم، رلهJ107 - ي نور کم، رلهZ21 -  ،چراغ ترکیبی جلو سمت راستZ20- چراغ ترکیبی جلو سمت چپ  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلZ19- ،کلید تنظیم نور عقب FB14 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،K27-  ،کلید ترکیبی چراغJ108- ي چراغ رله

  شکن جلو سمت چپ                             چراغ مه - Z22شکن جلو سمت راست، چراغ مه – Z23شکن، مه

  
  شکن جلو**خودروي مجهز به چراغ مه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )پنج دربروشنایی عقب (براي مدل     10- 17

K11- کلید روشنایی معکوس  

K17- کن  کلید دنده عوضAT  

K26- کلید ترمز  

SB22 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T14a -  ي در پشتی عقبی    کف داخلی و تسمه سیم کشیاتصال 

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

J113 - شکن عقبي چراغ مهرله  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z24 -  ترکیبی پشتی سمت چپ (بخش ثابت)چراغ  

Z26 - (بخش ثابت) چراغ ترکیبی پشتی سمت راست  

Z25 - چراغ ترمز باال  

Z82 - (در صندوق عقب) چراغ ترکیبی پشتی سمت چپ  

Z83 - (در صندوق عقب) چراغ ترکیبی پشتی سمت راست  

Z84 -                                          چراغ پالك سمت چپZ85- ك سمت راستچراغ پال  

                                     24زمین  نقطه -                                                           23زمین  نقطه -

                                      19اتصال مثبت  -                                                           25زمین  نقطه -

                                                                      32اتصال مثبت   -                                                          15اتصال مثبت  -

                                  44اتصال مثبت  -                                                          24اتصال مثبت  -

                                    61اتصال مثبت  -                                                          39اتصال مثبت  -

         67ل مثبت اتصا -                                                          50اتصال مثبت  -

                                    71اتصال مثبت  -                                                           66اتصال مثبت  -

       68اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلZ25-  ،چراغ ترمز باالZ26-  ،(بخش ثابت) چراغ ترکیبی پشتی سمت راستZ24 -  چراغ ترکیبی پشتی سمت

  کلید ترمز -K26چپ (بخش ثابت)، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

SB22 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،J113- شکن عقب، ي چراغ مهرلهZ83 -  ،(در صندوق عقب) چراغ ترکیبی پشتی سمت راستZ85 -  چراغ

ي بدنه، کنندهکنترل - U103چراغ ترکیبی پشتی سمت چپ (در صندوق عقب)،  -Z82چراغ پالك سمت چپ،  - Z84پالك سمت راست، 

K17- کن  کلید دنده عوضAT  

  
  AT*مدل 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K11- دنده عقب چراغ سوئیچ  

  
  MT**مدل 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )صندوق دارروشنایی عقب (براي مدل       10- 18

K11- کلید روشنایی معکوس  

K17- کن  کلید دنده عوضAT  

K26- کلید ترمز  

SB22 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T14a -  ي در پشتی عقبی    کف داخلی و تسمه سیم کشیاتصال 

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

U103 - ي بدنه    کنندهکنترل                                  

Z24 - (بخش ثابت) چراغ ترکیبی پشتی سمت چپ  

Z26 - (بخش ثابت) چراغ ترکیبی پشتی سمت راست  

Z25 - چراغ ترمز باال  

Z84 -                            چراغ پالك سمت چپZ85 - چراغ پالك سمت راست  

                                     24زمین  نقطه -                                             23زمین  نقطه -

                                     24اتصال مثبت  -                                             25زمین  نقطه -

                                                                     39اتصال مثبت   -                                             19اتصال مثبت  -

                                  50اتصال مثبت  -                                             32اتصال مثبت  -

                                    66اتصال مثبت  -                                             44ت اتصال مثب -

         68اتصال مثبت  -                                             61اتصال مثبت  -

                                    67اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، هکنندکنترلZ25-  ،چراغ ترمز باالZ26-  ،(بخش ثابت) چراغ ترکیبی پشتی سمت راستZ24 -  چراغ ترکیبی پشتی سمت

  کلید ترمز -K26چپ (بخش ثابت)، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

SB22 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،J113- شکن عقب، ي چراغ مهرلهZ83 -  ،(در صندوق عقب) چراغ ترکیبی پشتی سمت راستZ85 -  چراغ

  چراغ ترکیبی پشتی سمت چپ (در صندوق عقب) -Z82چراغ پالك سمت چپ،  - Z84پالك سمت راست، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K11- سوئیچ چراغ دنده عقب  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سقف بازشو برقی   19-10

SB06 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

SB19 - دار فیوز روي فیوزنگهSB     

T26b -  اتصالA ابزار          پنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

T10q - سقفی سیم کشیي جلویی و ي محفظهاتصال تسمه  

Z16 -                                   نورباالي جلوZ67 - موتور سقف بازشو  

               18ي زمین نقطه -                                      58اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

SB19 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  ،SB06- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z16-  ،نورباالي جلوZ67 - موتور سقف بازشو  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )پنج دربکن (براي مدل پاكسیستم برف    20-10

J115 - کن جلوپاكي برفرله  

J112 - ي شستشوي عقبرله  

J111 - کن عقبپاكي برفرله  

K21- کنپاكکلید اجزاي برف  

S32- گر بارانی حس  

SB15 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

SB13 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

SB17 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T10q - سقفی سیم کشیي جلویی و محفظهي اتصال تسمه  

T26b -  اتصالA ابزار      پنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی 

  T14a -  درب پشتی عقبی    سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال 

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z75 - کن جلو                         پاكموتور برف             Z76- کن عقبپاكموتور برف  

Z77 - ي جلو                             موتور شستشوي شیشهZ78- ي عقبموتور شستشوي شیشه  

                                    18زمین  نقطه -                                                  13زمین  نقطه -

                                      25زمین  نقطه -                                                  20زمین  نقطه -

  45اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB15- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB13- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z75- کن جلو، پاكموتور برفJ115- 

  کن عقبپاكي برفرله -J111کن عقب، پاكموتور برف - Z76کن جلو، پاكي برفرله

  
  **تجهیزات بهینه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB17- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z77- ي جلو، موتور شستشوي شیشهS32 - گر بارانی،  حسK21-  کلید

  ي عقبموتور شستشوي شیشه -Z78ي شستشوي عقب، رله -J112کن، پاكاجزاي برف

  
  **تجهیزات بهینه
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  )صندوق دارکن (براي مدل پاكسیستم برف     21-10

J115 - کن جلوپاكي برفرله  

K21- کنپاكکلید اجزاي برف  

S32- گر بارانی حس  

SB05 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

SB17 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T10q - سقفی سیم کشیي جلویی و ي محفظهاتصال تسمه  

T26b -  اتصالA ابزار      پنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی 

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z75 - کن جلو                   پاكموتور برف        Z77 - ي جلو                                    موتور شستشوي شیشه  

                                    18زمین  نقطه -                                       13زمین  نقطه -

                                      25زمین  نقطه -                                       20زمین  نقطه -

                                     45اتصال مثبت  -

  

  

                              

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB05- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z75- کن جلو، پاكموتور برفJ115 - کن جلوپاكي برفرله  

  
  تجهیزات بهینه**
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB17- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z77- ي جلو، موتور شستشوي شیشهS32 - گر بارانی،  حسK21-  کلید

 کنپاكاجزاي برف

  تجهیزات بهینه**
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  سیستم هدایت    10- 22

U105 -ي کنندهکنترلABS   

K39- ايکلید چندرسانه  

SB17 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

SB20 - دار فیوز روي فیوزنگهSB 

T10n -  عقبی سمت راست کشیسیم کف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T10p -  عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T12b -  داشبورد سیم کشیاتصال ساعت چرخان و                                                                                   

T14a -  در پشتی عقبی     سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T20e - ال اتصC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T18a -  کف داخلی و در جلوي سمت راست سیم کشیاتصال 

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T20e -  اتصالC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

T22a -  اتصالB در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U109 - واحد کنترل هدایت 

Z19 - کلید تنظیم نور عقب 

Z46 - ي آنتنکنندهتقویت  

Z47 - اسپیکر عقب سمت راست  

Z48 - اسپیکر جلو سمت چپ  

Z49 - تویتر جلو سمت چپ  

Z50 – اسپیکر جلو سمت راست  

Z51 - اسپیکر عقب سمت چپ  

Z53 -                                         ساعت چرخانZ49 - تویتر جلو سمت راست  

                                     25اتصال مثبت  -                                          20زمین  نقطه -

  )                                  15C(  45اتصال مثبت  -                                         44اتصال مثبت  -

                                                                      47اتصال مثبت   -                                         46اتصال مثبت  -

                                 49اتصال مثبت  -                                         48اتصال مثبت  -

  50اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U105 -ي کنندهکنترلABS، SB17- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB20 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z19 -  ،کلید تنظیم نور عقبU109- 

  تویتر جلو سمت چپ - Z49اسپیکر جلو سمت چپ،  - Z48اسپیکر عقب سمت راست،  - Z47ي آنتن، کنندهتقویت - Z46واحد کنترل هدایت، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U109 -  ،واحد کنترل هدایتK39 - اي، کلید چندرسانهZ50 –  ،اسپیکر جلو سمت راستZ53 -  ،ساعت چرخانZ79 -  تویتر جلو سمت

  دوربین عقب -Z52اسپیکر عقب سمت چپ،  - Z51راست، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  شیشه برقی    23-10

K22-ي درب جلو سمت چپ کلید تنظیم شیشه  

K23-ي درب عقب سمت راستتنظیم شیشه کلید  

K24-ي درب عقب سمت چپ کلید تنظیم شیشه  

K25-ي درب جلو سمت راستکلید تنظیم شیشه  

 T10n-  عقبی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T10p -  عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال      

T18a -  کف داخلی و در جلوي سمت راست سیم کشیاتصال 

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T22a -  اتصالB در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی 

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z19 - کلید تنظیم نور عقب 

Z58 - ي درب جلو سمت چپموتور تنظیم شیشه  

Z59 - ي درب جلو سمت راستموتور تنظیم شیشه  

Z60 - ي درب عقب سمت چپ                 موتور تنظیم شیشهZ61- ي درب عقب سمت راستموتور تنظیم شیشه  

                                    22زمین  نقطه -                                                       17زمین  نقطه -

                                                                      24اتصال مثبت  -                                                       23زمین  نقطه -

                                   52اتصال مثبت  -                                                       25اتصال مثبت  -

          72اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه،  کنندهکنترلK22-ي درب جلو سمت چپ، کلید تنظیم شیشهZ19 - کلید تنظیم نور عقب 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 U103 - ي بدنه، کنندهکنترلK23-ي درب عقب سمت راست، کلید تنظیم شیشهK24-ي درب عقب سمت چپ کلید تنظیم شیشه  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K25-ي درب جلو سمت راست، کلید تنظیم شیشهZ59 - ي درب جلو سمت راست، موتور تنظیم شیشهZ61 - ي درب موتور تنظیم شیشه

  ي درب عقب سمت چپ                 موتور تنظیم شیشه - Z60عقب سمت راست، 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

Z58 - ي درب جلو سمت چپموتور تنظیم شیشه  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 )                                             پنج دربها (براي مدل قفل برقی درب    10- 24

K28- کلید صندوق عقب تماسی  

K33- کلید صندوق عقب  

K41- کلید قفل درب  

T10n -  عقبی سمت راست سیم کشیکف داخلی و  کشیسیم اتصال  

T10p -  عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T14a -  در پشتی عقبی     سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T18a -  کف داخلی و در جلوي سمت راست سیم کشیاتصال 

T22a -  اتصالB در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی 

T3l -  اتصالA درب جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z63 - موتور قفل درب جلویی سمت چپ  

Z64 - موتور قفل درب جلویی سمت راست  

Z65 - موتور قفل درب عقبی سمت چپ  

Z66 -                         موتور قفل درب عقبی سمت راستZ71 - موتور قفل درب صندوق عقب  

 25ي زمین  نقطه -                                                      17ي زمین نقطه -

 56اتصال مثبت  -                                                          17اتصال مثبت  -

  57صال مثبت ات -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلK41-  ،کلید قفل دربZ64-  ،موتور قفل درب جلویی سمت راستZ66 -  ،موتور قفل درب عقبی سمت راست

Z65 -  ،موتور قفل درب عقبی سمت چپZ63 - موتور قفل درب جلویی سمت چپ  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K33-  ،کلید صندوق عقبK28-  ،کلید صندوق عقب تماسیZ71- موتور قفل درب صندوق عقب  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 )                                             صندوق دارها (براي مدل قفل برقی درب     25-10

K28- کلید صندوق عقب تماسی  

K33- کلید صندوق عقب  

K41- کلید قفل درب  

T10n -  عقبی سمت راست کشیسیم کف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T10p -  عقبی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T18a -  کف داخلی و در جلوي سمت راست سیم کشیاتصال 

T22a -  اتصالB در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی 

T3l -  اتصالA درب جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z63 - موتور قفل درب جلویی سمت چپ  

Z64 - موتور قفل درب جلویی سمت راست  

Z65 - موتور قفل درب عقبی سمت چپ                            Z66-                         موتور قفل درب عقبی سمت راست  

 25ي زمین  نقطه -                                                         17ي زمین نقطه -

 56اتصال مثبت  -                                                           17اتصال مثبت  -

  57اتصال مثبت  -
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 - ي بدنه، کنندهکنترلK41-  ،کلید قفل دربZ64-  ،موتور قفل درب جلویی سمت راستZ66 -  ،موتور قفل درب عقبی سمت راست

Z65 -  ،موتور قفل درب عقبی سمت چپZ63 - موتور قفل درب جلویی سمت چپ  
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K33-  ،کلید صندوق عقبK28- کلید صندوق عقب تماسی  
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  آینه عقب بیرونی برقی 10,26

K13- کلید تنظیم آینه عقب  

SB17 -  دار فیوزنگهفیوز رويSB 

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال     

T18a -  کف داخلی و در جلوي سمت راست سیم کشیاتصال  

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T22a -  اتصالB در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

U103 - ي بدنه                                    کنندهکنترل  

Z19 -                                                  کلید تنظیم نور عقب              

Z57 -                              آینه عقب سمت چپZ62 - آینه عقب سمت راست  

                                     22زمین  قطهن -                                        17زمین  نقطه -

                                      24اتصال مثبت  -                                     19اتصال مثبت  -

                                                                      45اتصال مثبت   -                                     25اتصال مثبت  -

                                  52اتصال مثبت  -                                     51اتصال مثبت  -

                                    54اتصال مثبت  -                                     53اتصال مثبت  -

                                    55اتصال مثبت  -
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U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB17- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z19-  ،کلید تنظیم نور عقبK13 -  ،کلید تنظیم آینه عقبZ57-  آینه عقب

  سمت چپ                             

  
  ي تاشوخودروي مجهز به آینه***
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Z62 - آینه عقب سمت راست  

  
  ي تاشوخودروي مجهز به آینه***
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  چرخ فرمان چندمنظوره    27-10

K10- کلید کروز  

K38-  نور عقبکلید تنظیم  

K39- ايکلید چندرسانه  

K40- کلید اسپیکر  

KO- جلو آمپر  

SB07 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

T12b -  داشبورد سیم کشیاتصال ساعت چرخان و                                                                                   

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

U100 - واحد کنترل موتور  

U103 - ي بدنهکنندهکنترل  

U109 -  هدایتCD تک دیسک  

Z19 -                                         ساعت چرخان -تنظیم نور عقب  

                                   16اتصال مثبت  -                                       20زمین  نقطه -

                                     25اتصال مثبت  -
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U103 - ي بدنه، کنندهکنترلSB07- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z19-  ،تنظیم نور عقبK38-  ،کلید تنظیم نور عقبK39 - کلید چندرسانه-

  جلو آمپر -KOکلید کروز،  -K10، ساعت چرخان -کلید اسپیکر،  -K40واحد کنترل موتور،  -RI ،U100اي، رادیو 

  
  خودروي مجهز به چرخ فرمان چندمنظوره ***تجهیزات بهینه،  **
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

 فیوزها    10- 28

BA-باتري  

FB01 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB02 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB03 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB05 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB06 -  دار فیوزنگهفیوز رويFB  

FB07 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB10 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB11 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB12 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB13 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB14 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB15 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB16 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB17 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB18 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB20 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB21 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

FB22 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

GE- ژنراتور  

J100 - ي اصلیرله  

J101 - فن 1ي رله 

J102 - فن 2ي رله 

J103 - ي کمپرسوررله 

J104 - ي پمپ روغنرله 

J105 - ي نور کمرله 

J106 - ي موتور دمندهرله 

J107 - ي نور کمرله 

J108 - شکني چراغ مهرله 

J109 - ي بوقرله 

J110 - اندازي راهرله 

J111 - کن عقبپاكي برفرله 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

J112 - ي شستشوي عقبرله 

J113 - شکن عقبي چراغ مهرله  

J114 - ي عقبي گرمایشی شیشهرله  

J115 - جلوکن پاكي برفرله 

J116 - ي شیر موقعیت رلهP  

K10- کلید کروز  

K11- کلید نور معکوس 

K13- ي عقبکلید تنظیم آینه 

K15- کلید تنظیم نورباال 

K17- کن  کلید دنده عوضAT  

K26- کلید ترمز 

K27- کلید ترکیبی چراغ 

K36- احتراق 

K38- کلید تنظیم نور عقب 

KO- ابزارخوشه  

MF01- دار فیوز روي فیوزنگهMF  

MF02- دار فیوز روي فیوزنگهMF  

MF03- دار فیوز روي فیوزنگهMF  

MF04- دار فیوز روي فیوزنگهMF  

RI - CD تک دیسک  

S15- گر اکسیژن جلو حس  

S16- گر اکسیژن عقب حس 

S20- دار میل بادامک متغیرشیر برقی زمان 

S21 – شیر برقی کانیستر 

S28- گر سرعت حس 

S32- گر بارانی حس  

SB 01 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 03 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 05 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 06 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 07 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 10 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 11 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 12 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

SB 13 - دار فیوزنگه فیوز رويSB  

SB 14 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 15 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 16 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 17 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 18 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 20 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

SB 21 - دار فیوز روي فیوزنگهSB  

FB22 - دار فیوز روي فیوزنگهFB  

ST- اندازراه  

T1t-  اتصالC ابزارپنل سیم کشیي جلو و محفظه سیم کشی سیم کشی  

T10q -  پنل سقفی سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشیاتصال  

T12b -  داشبورد سیم کشیاتصال ساعت چرخان و                                                                                   

T14a -  در پشتی عقبی     سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال     

T18a -  کف داخلی و در جلوي سمت راست سیم کشیاتصال 

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال  

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T20e -  اتصالC ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T26b -  اتصالA ابزارپنل سیم کشیي جلویی و محفظه سیم کشی  

T22a -  اتصالB در جلویی سمت چپ سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

T36 -  موتور سیم کشیو  داشبورد سیم کشی سیم کشیاتصال  

T8d -  اندازراه م کشیسیموتور و  سیم کشیاتصال  

T9-  اتصالD داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی 

U100- واحد کنترل موتور  

U101 - ي کنندهکنترلA/C  

U103 -ي بدنهکنندهکنترل 

U104 - واحد کنترل کیسه هوا 

U105 -ي کنندهکنترلABS  

U107 -  گیربکس اتوماتیکواحد کنترل 

U108 - یابی رابط عیبOBD  

Z1- 1تحریک پیچ سیم 

Z10 -  کمپرسورA/C  
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Z11 - پمپ سوخت 

Z2- 2پیچ تحریک سیم 

Z20 - چراغ ترکیبی جلو سمت چپ 

Z21 - چراغ ترکیبی جلو سمت راست 

Z22 - شکن جلو سمت چپچراغ مه 

Z23 - شکن جلو سمت راستچراغ مه 

Z3- 3پیچ تحریک سیم 

Z27 - پیچ ضد سرقتسیم 

Z30 - موتور دمنده 

Z34 - فندك سیگار 

Z36 - بوق سمت چپ 

Z37 - بوق سمت راست 

Z38 -  انتخاب دندهAT   

Z4- 4پیچ تحریک سیم 

Z5-  1نازل 

Z53 -  ساعت چرخان 

Z57 - آینه عقب سمت چپ 

Z6-  2نازل 

Z62 - آینه عقب سمت راست 

Z67 - سقف بازشو 

Z69 - زدایی شیشه عقبسیم گرمایشی یخ 

Z7-  3نازل 

Z72 - فن الکتریکی 

Z75 - کن جلوپاكموتور برف 

Z76 - کن عقبپاكموتور برف 

Z78 - موتور شستشوي شیشه عقب 

Z8-  4نازل 

Z82 -   (درب صندوق عقب) چراغ ترکیبی عقب سمت چپZ83 -   (درب صندوق عقب) چراغ ترکیبی عقب سمت راست  

                                     28زمین  نقطه -                                     20زمین  نقطه -

                                      2اتصال مثبت  -                                    1اتصال مثبت  -

                                                                     15اتصال مثبت   -                                  12اتصال مثبت  -

                                  26اتصال مثبت  -                                   16اتصال مثبت  -

                                    30اتصال مثبت  -                                 28اتصال مثبت  -

                                    34اتصال مثبت  -                                  31اتصال مثبت  -
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                                   36اتصال مثبت  -                                 35اتصال مثبت  -

                                  45اتصال مثبت  -                                  42اتصال مثبت  -

                                    58اتصال مثبت  -                                  55اتصال مثبت  -

                                   64اتصال مثبت  -                                  62اتصال مثبت  -

                                  66اتصال مثبت -                                  65اتصال مثبت  -
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U103 -ي بدنه، کنندهکنترلU105 -ي کنندهکنترلABS ،MF01- دار فیوز روي فیوزنگهMF ،MF02 - دار فیوز روي فیوزنگهMF ،

MF03- دار فیوز روي فیوزنگهMF ،MF04- دار فیوز روي فیوزنگهMF ،FB04 -  دار روي فیوزنگهفیوزFB ،FB17- دار فیوز روي فیوزنگه

FB ،FB18- دار فیوز روي فیوزنگهFB احتراق ،K36 ژنراتور ،GE ،U100  واحد کنترل موتور، باتريBA واحد کنترل دنده ،U107  

  
  گیربکس اتوماتیکخودروي مجهز به *
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FB01 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB02- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB03 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB05 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،

Z1- 1پیچ تحریک سیم ،Z2- 2پیچ تحریک سیم ،Z3 - 3پیچ تحریک سیم ،Z4 - 4پیچ تحریک سیم ،U100-  ،واحد کنترل موتورZ5 -  نازل

1 ،Z6-  2نازل ،Z7 -  3نازل ،Z8 -  4نازل ،S16- گر اکسیژن عقب،  حسS20 - دار میل بادامک متغیر، ر برقی زمانشیS15 - گر اکسیژن  حس

  ي اصلیرله - J100شیر برقی کانیستر،  – S21جلو، 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 -ي بدنه، کنندهکنترلFB07 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB13- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB14- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،K15- 

-رله -J104چراغ ترکیبی جلو سمت راست،  - Z21پمپ سوخت،  - Z11ي نور کم، رله - J105واحد کنترل موتور،  U100کلید تنظیم نورباال، 

 چراغ ترکیبی جلو سمت چپ -Z20ي پمپ روغن، 

  
  گیربکس اتوماتیکخودروي مجهز به *
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FB10 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB16- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB06 -  دار فیوزنگهفیوز رويFB ،U100  ،واحد کنترل موتورJ101- 

  ي کمپرسوررله - A/C ،J103کمپرسور  -Z10فن الکتریکی،  -Z72فن،  2ي رله -J102فن،  1ي رله
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K17- کن  کلید دنده عوضAT ،U103 -ي بدنه، کنندهکنترلFB22- دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB11 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB12- 

چراغ  - Z20چراغ ترکیبی جلو سمت راست،  - Z21ي نور کم، رله -J107انداز، ي راهرله -J110انداز، راه -FB ،STدار فیوز روي فیوزنگه

  ترکیبی جلو سمت چپ

  
  صندوق دارمدل  ***، پنج دربمدل **، گیربکس اتوماتیکخودروي مجهز به *
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U105 -ي کنندهکنترلABS ،U103 -ي بدنه، کنندهکنترلFB21 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB20 - دار فیوز روي فیوزنگهFB ،FB15-  فیوز

پیچ ضد سیم - Z27واحد کنترل موتور،  -SB ،U100دار فیوز روي فیوزنگه - SB ،SB 01دار فیوز روي فیوزنگه - FB ،SB 04دار روي فیوزنگه

  OBDیابی رابط عیب - U108ابزار، خوشه -KOسمت چپ، بوق  - Z36بوق سمت راست،  - Z37ي بوق، رله - J109سرقت، 

  
  صندوق دارمدل  **، پنج دربمدل *
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 -ي بدنه، کنندهکنترلSB 07- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB 14 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB 16 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،Z19 

 - U101ي عقب، ي گرمایشی شیشهرله - J114زدایی شیشه عقب، سیم گرمایشی یخ -Z69کلید ترکیبی چراغ،  -K27کلید تنظیم نور عقب، 

آینه  -Z62شکن جلو سمت راست، چراغ مه - Z23کلید کروز،  - K10شکن، ي چراغ مهرله - J108ساعت چرخان،  - A/C ،Z53ي کنندهکنترل

 کلید ترمز -K26 آینه عقب سمت چپ، - Z57شکن جلو سمت چپ، چراغ مه - Z22عقب سمت راست، 

  
  صندوق دارمدل  ***، پنج دربمدل **، گیربکس اتوماتیکخودروي مجهز به *
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 -ي بدنه، کنندهکنترلSB 15- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB 13 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،J115 - کن جلو، پاكي برفرلهJ116- 

 کن عقبپاكموتور برف - Z76کن جلو، پاكموتور برف - P ،Z75ي شیر موقعیت رله

  
  پنج دربمدل  **
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

U103 -ي بدنه، کنندهکنترلSB 17- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB22- دار فیوز روي فیوزنگهSB ،J112- ي شستشوي عقب، رلهJ113- 

چراغ ترکیبی عقب سمت چپ  -Z82گر بارانی،  حس -S32تک دیسک،  RI- CDي عقب، کلید تنظیم آینه -K13شکن عقب، ي چراغ مهرله

  موتور شستشوي شیشه عقب - Z78کلید ترمز،  - K26چراغ ترکیبی عقب سمت راست (درب صندوق عقب)،   - Z83(درب صندوق عقب)  

  
  تجهیزات بهینه **، صندوق دارمدل **، پنج دربمدل *
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

K17- کن کلید دنده عوضAT ،U104 -  ،واحد کنترل کیسه هواSB 21 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB 03 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB 

کلید نور  - K11گر سرعت،  حس -SB ،S28دار فیوز روي فیوزنگه - SB ،SB 19دار فیوز روي فیوزنگه -SB ،SB 06دار فیوز روي فیوزنگه -05

گیربکس واحد کنترل  - U107سقف بازشو،  - A/C ،Z67ي کنندهکنترل - U101ي موتور دمنده، رله - J106موتور دمنده،  - Z30معکوس، 

  اتوماتیک

  
  شکنخودروي مجهز به چراغ مه ***تجهیزات بهینه، **، گیربکس اتوماتیکخودروي مجهز به *
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

Z38 -  انتخاب دندهAT ،U103-ي بدنه، کنندهکنترلSB 08 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB 09 - دار فیوز روي فیوزنگهSB ،SB 10 -  فیوز

فیوز  -SB ،SB 20دار فیوز روي فیوزنگه - SB ،SB 18دار فیوز روي فیوزنگه - SB ،SB 12دار فیوز روي فیوزنگه - SB ،SB 11دار روي فیوزنگه

  Pي شیر موقعیت رله -J116تک دیسک،  RI - CDفندك سیگار،  - SB ،Z34دار روي فیوزنگه

  
  گیربکس اتوماتیکخودروي مجهز به *
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  دیاگرام مداري سیگنال گردش و چراغ هشدار خطر    10- 29

SB- ي الکتریکی داشبوردجعبه  

SB12 - فیوز  جعبهSB12 الکتریکی داشبورد  

Z21 -                             چراغ ترکیبی جلو سمت راست           Z26 - چراغ ترکیبی عقب سمت راست  

K14- کلید چراغ هشدار خطر  

K27- کلید ترکیبی چراغ  

Z20 - چراغ ترکیبی جلو سمت چپ  

Z24 - موتور قفل درب جلو سمت چپ  

Z57 - آینه عقب سمت چپ  

Z62 - آینه عقب سمت راست  

U103 - ي بدنهکنندهکنترل 

T14b -  داشبورد سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال     

T18b -  ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشیاتصال 

 13ي زمین نقطه -

 22ي زمین نقطه -

  19اتصال مثبت  -

T20a -  اتصالA ي جلوییمحفظه سیم کشیکف داخلی و  سیم کشی  

 20ي زمین نقطه -

 23ي زمین نقطه -

 24اتصال مثبت  -
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

SB12 - فیوز  جعبهSB12  ،الکتریکی داشبوردK14-  ،کلید چراغ هشدار خطرK27-  ،کلید ترکیبی چراغU103- ي بدنهکنندهکنترل 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

Z24 -  ،موتور قفل درب جلو سمت چپZ20 -  ،چراغ ترکیبی جلو سمت چپZ57 - آینه عقب سمت چپ  
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

Z26 -  ،چراغ ترکیبی عقب سمت راستZ21 -  ،چراغ ترکیبی جلو سمت راستZ62 - آینه عقب سمت راست  
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  توزیع توان   60

  مرور کلی -1

  که شامل اجزاي زیر است:عمل می کند سیستم  توانبراي تجهیزات الکتریکیمنبع تغذیه و توزیع  ي برايمرکزبه عنوان سیستم توزیع 

  به انرژي  دتوانمی سازي. در صورت لزوم، انرژي شیمیاییالکتریکی از ژنراتور به انرژي شیمیایی براي ذخیرهباتري: تبدیل انرژي

 الکتریکی تبدیل شود.

 شده استهاي مثبت و منفی باتري وصل : کابل به پایانهباتري کابل. 

 الکتریکی به  توزیع انرژي به منظور نیزموتور و ي دستگاه ایمنی واقع در کنار باتري در محفظه ی: نوعجعبه فیوز کنار باتري

 برابر اضافه بار. تجهیزات مختلف و براي حفاظت در

  توزیع انرژي الکتریکی به تجهیزات  که در فرمان ستون پایین وداشبورد دستگاه ایمنی در سمت چپ  ینوع :فیوز داشبوردجعبه

  مشارکت دارد. مختلف و براي حفاظت در برابر اضافه بار

  پارامترهاي فنی   -2

  گشتاور بسته

  گشتاور(نیوتون متر)  نام

   14 – 16  باتري سینی پیچ و مهره

  10 – 14  باتري ي فشارصفحه پیچ و مهره

  6 – 10  کنار موتور جعبه رله پیچ و مهره

   4 – 8  ي مثبت باتريپایانه مهره

   4 – 8  ي منفی باتريپایانه مهره

   6 – 10  داشبوردجعبه فیوز  پیچ و مهره

  باتري   -3 

  خطر 

  داشته باشید. وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب

  تذکر 

 وجه کنید.باتري ت برچسب هاي رويدستورالعمل به ، لطفاًخودروبراي جلوگیري از آسیب به باتري یا 

  ها اطالعات عمومی باتري   1-3

  انجام شود. راهنما ياین کتابچه براساس مقررات آنهرگونه تست، نگهداري و سرویس کردن به منظور اطمینان از دوام باتري، باید 

به منظور تأمین انرژي انرژي الکتریکی  ي ذخیرهمنبع تواند به عنوان یک ، باتري میروشن کردن خودروانرژي براي  کردنفراهم  عالوه بر

 .استفاده شودبراي تمامی اجزا در مدار منبع تغذیه 
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 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  نوع باتري  2-3

        است تعمیر و نگهداري رایگان با الکترولیت مایع از نوع موتور مجهز شده است. این باتري يدر محفظه ولت12یک باتري هخودرو ب

  ).مایع(باتري شارژ 

  تذکر 

  است. تست شده باتري هايوجه کنید که قسمتت . لطفاًخودداري کنیداضافه کردن آب مقطرباتري یا برچسب از کندن 

  استارت وجود دارد.، شارژ یا به هنگام بررسیخطر انفجار شده باشد رنگ بیالکتریکی چشم عالمت زمانی که 

 .در صورت آسیب دیدن باتري آن را تعویض کنید 

  دهد.ي اسید آن را نشان میاست،که رنگ آن حالت شارژ باتري و درجه باتري مجهز به یک چشم الکتریکی

  مراجعه شود. 3به صفحه  د. به نمایش رنگ چشم الکتریکی مراجعه کنی

  

 اقدامات ایمنی در بکارگیري باتري خودرو      3-3

  شناخت و اجتناب از خطرات

وجه به اقدامات ایمنی در خصوص حمل باتري و هشدارهاي روي آن  از این تتوان با می خطرناك است.در حین کار  باتري دست زدن به

 اجتناب کرد.خطرات 

  تذکر 

 مکانیک ارشد یا یک  خودرو که تحت نظارت یک مکانیک کنندروي باتري کار  زمانی تنها ) بایدکارآموزان الًپرسنل آموزش ندیده (مث /

 باشند. ارشد کار خودرو/ برق کار برق

 هاي جدي آسیبموجب ها ممکن است الکترولیت در صورتی که باتري به درستی به کار گرفته نشودیار خورنده است.بس مایع اسید

 مثال رايدر دسترس باشد. بتواند براي رقیق کردن غلظت اسید به کارگرفته شود، که می مناسب يدهندهواکنش باید بنابراین .دنشو

 مناسب است. يدهندهمحلول صابون یک نوع واکنش

  و نیزآسیب رساندن به اجزاي خودرو  در و زنگ زدگی اسید، خوردگی پوست سوختگیموجب  ممکن است ازباتري هاالکترولیتنشت

 شود.ایمنی در خودرو 

  باتري حین شده از  آزادگاز  ترشدیدموارد در شده قابلیت انفجار دارد.  در طول شارژ و بعد از شارژ گاز تولید ایستاي باتريدر حالت

 .ممکن است باعث انفجار شود ي نادرستاستفاده

 .در این زمان از بررسی، شارژ کردن یا استارت زدن باتري  زمانی که چشم الکتریکی بی رنگ شده است، باتري را تعویض کنید

 خودداري کنید، زیرا خطر انفجار باتري وجود دارد.

 هاي سنگبري، جوشکاري و برش خودداري کنید. براي ي استفاده از دستگاهعله بواسطهدر هنگام تعمیر باتري از ایجاد جرقه یا تولید ش

 ي خودرو را لمس کنید.ي ساکن قبل از خارج کردن باتري بدنهي الکتریسیتهتخلیه

  کنیدبر روي باتري کار  هاي مناسب و داراي تهویهدر مکانتنها. 

 مناسبی که با تذکر به قوانین و  آوري جمعهاي مکان تواند درفقط می هستند که زبالههاي قدیمی  نوع خاصی از دفع ضایعات: باتري

 شوند.دفع  اندمقررات تعیین شده

 .براي جلوگیري از اتصال کوتاه از قرار دادن وسایل روي باتري خودداري کنید 

 سیگار نکشید تريبا باممنوع است. هنگام کار  ي پرتابیبراده قرار گرفتن در معرض شعله، جرقه یا. 

 د.نگهداریدور کودکان دسترس ازها را باتري 

 یابد.ها به بیرون جریان میشدگی سوراخ این کج باتري را کج نکنید وگرنه اسید از 

 .همیشه هنگام کار با باتري از دستکش و عینک استفاده کنید 
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  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  بازرسی فنی باتري  4-3

 
  خطر 

 داشته باشید.وجه هشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب 

  وجه کنید.باتري ت برچسب هاي رويدستورالعمل به لطفاً خودروبراي جلوگیري از آسیب به باتري یا  

 

 روش بازرسی باتري  1-4-3

  هاي زیر باتري را بررسی کنید:با روش

  بررسی بصري: شرایط خارجی اتصال و موقعیت باتري .1

 (براي چاپ نتایج تست باتري) چاپگر دارايباتري  يتست کنندهتست بار باتري: استفاده از  .2

 موتور. هنگام روشن شدنخودرو: تست ولتاژ  اندازي راهآزمون  .3

در حالت آیا سیستم شارژ  تا مشخص شود که گیردانجام می موتور درحال کاربراي تست ولتاژ باتري روي : شارژ باتريسیستم  تست .4

 نرمال است یا خیر.

 گیري در مورد لزوم تعویض باتري.تست استاتیک ولتاژ باتري: براي تصمیم .5

 بازرسی چشمی  2-4-3

    خطر 

  داشته باشید. وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب

  

  باتري.: شرایط خارجی، اتصال و موقعیت بازرسی کلیبازرسی چشمی قبل از  عناوین مورد

  تذکر  

 د و موجب صدمه بزنو قاب باتري هاي داخلی شبکهبه مدت ممکن است باتري یا لرزش طوالنی سازي مناسبایمنبراي  بی دقتی

 شود.خطر انفجاري آن و در نتیجه باتريکوتاه شدن طول عمر

 مناسب محکم کنید.ها را با آچار بررسی کنید که باتري در شرایط امن باشد و در صورت لزوم پیچ و مهره 

  بررسی بصري:               

  را تعویض کنید.باتري  ، در این صورتباتري آسیب دیده است قابآیا 

 قطعاتی که  شود.ي خود موجب آسیب جدي به خودرو میآسیب دیدن قاب باتري ممکن است موجب نشت اسید شود که این به نوبه

 ي الکترولیت یا محلول صابون شسته شوند.کنندهدرنگ با رقیقاند باید بیبا الکترولیت تماس پیدا کرده

  را تعویض کنید.باتري  ، در این صورتآسیب دیده است (محل اتصال سیم)باتري  هايپایانهآیا 

 نگهداري راهنماي تعمیر و  يبه کتابچهلطفاً ها مطمئن بود.توان از اتصال مناسب با پایانهي باتري آسیب دیده است نمیاگر پایانه

 هاي باتري مراجعه کنید.هنگام اتصال پایانه ي مربوطهخودرو

  آتش روي سیم یا نقص در عملکرد تجهیزات موجب ایجاد ممکن است ي به طور مناسب، باتر يپایانهنکردن عدم اتصال یا سفت

 .کردتضمین خودرورا ایمن  توان کارکرددر این صورت نمی الکتریکی شود

  الکتریکی باتريم چش              

  .شودچشم الکتریکی براي آگاهی از موقعیت شارژ باتري استفاده می
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موجب که تأثیرگذار باشند باال بیایند ممکن است برنتایج یکهیها حبابتا، را برچسب بزنید الکتریکی چشم به دقت قبل ازبازرسی چشمی

  است.الکتریکی  دقیق رنگ چشم نمایش تضمین

  نکته

 ممکن  هاحباب.شوند الکتریکی تولید زیرچشمروشن است در خودرو هنگامی که  یا حتی باتري شارژزمان  ممکن است درها حباب

 د.نشو چشم الکتریکی رنگ نادرست نمایش موجب است

  تشخیص انجام دهد. موقعیت آن الکتروالیزر را نشان می تنها نصب شده است، از باتري الکتروالیزر در یک چشم الکتریکیاز آنجاییکه 

 صورت گیرد. با دقتباید  باتري وضعیت به منظور بررسی بار

  هاي چشم الکتریکی:رنگ             

 "استفاده شود. تواندبه طور معمولو می استشده شارژ  کامالً باتري: "سبز 

 "کنید است.باتري را شارژشده شارژ  تا حدي باتري: "سیاه. 

 "باتري را تعویض کنید."بی رنگ : 

  خطر

گونه یچه، پس وجود داردکمکی باتري  شروع شروع/ شارژیا، بررسی م انفجاردر هنگا، خطر است رنگبیالکتریکی  چشم هنگامی که

  د.یدهنانجام  یعملیات

  

  تست بار باتري  3-4-3

را انجام  تست بارباتري یا خیرباتري تعویض شود  الزم است آیا گیري در مورد اینکهوتصمیم باتري در مورد وضعیت منظور آگاهی دقیقبه 

  دهید.

 :موردنیاز نگهداري و تجهیزات ویژه هايابزار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها:پیش شرط

 اشتعال. کلید تجهیزات الکتریکی،و تعویض و تمامی جرقه خاموش کردن .1

  مراجعه شود. 9ي به صفحه  . باتري منفیي پایانه قطع .2

 .مراجعه شود 10ي به صفحه   .باتريثبت مي پایانه قطع .3
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  خطر

 داشته باشید. وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب 

 تست نکنید سري را به صورت باتري هرگزود تست ش جداگانه باید باتري.  

  نکته

 است. تریندقیق آزموندرجه سانتیگراد است  21نزدیک به درجه حرارت محیط هنگامی که 

 شودولت در ولتاژ می 1/0درجه سانتیگراد موجب افزایش  6کاهشدرجه سانتیگراد باشد.  21تا 4بین آزمون اگر درجه حرارت .

 .شودولت در ولتاژ می 1/0درجه سانتیگراد موجب کاهش  6افزایش  درجه سانتیگراد باشد 37تا  21بین آزمون اگردماي

  :تستانجام  روش

 وصل کنید. ريتمثبت با يرا به پایانه دیجیتالهاي باتريیکنندهتستقرمز  يپایانه .1

 وصل کنید. باتري منفی يرا به پایانه هاي دیجیتالباتري يکنندهتستسیاه  يپایانه .2

 نتایج را بخوانید. و ثانیه نگه دارید 10به مدترا فشار دهید،  هاي دیجیتال باتري يکنندهکلید تست بارتست .3

  نکته

  آسیب برساند. هاي دیجیتالباتريتست  دستگاهبه ممکن است   در غیر اینصورت نگه داشت ثانیه 15مدت  به تواننمی را بار سوئیچ

 را خاموش کنید. بار کلیدو نتایج را بخوانید .4

 .است را جدا کنیدمتصل  باتريبه  که هاي دیجیتال باتريتست  دستگاه يپایانه .5

  تذکر 

باشد.در  دقیقه2باید حداقلها آزمون زمانی بین يفاصله و شود بایدبیش از حد گرمن دیجیتالهاي باتريتست  دستگاه، تست بار در طول

  شود.تیره میدستگاه ، نشانگرغیر اینصورت

  باتري تست بار براينتایج  تحلیل

  نکته

 یابد.میکاهش  ولتاژ باتري، سنگین است که درتست بارباتري بار نگامیه 

 حاصل کند. نادرست ممکن است نتایج آزمایشات مکررانجام ، دهیدآزمون را انجام تنها یک بار 

 ماندباقی می براي مدت طوالنی کم ولتاژ یک مقدار باتري در آزمون پس از . 

  اقداماتی که باید انجام شود  نتایج آزمون

  باتري مناسب است  خوب

  باتري را شارژ و مجدداً تست کنید  ضعیف

  باتري را تعویض کنید  بد

  

  آزمون راه اندازي خودرو  4-4-3

  نکته

  تست کنید. موتور آغاز به کاررا در زمان ولتاژ خودرواندازي  راه آزمونبعنوان 
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  ها: پیش شرط

  تذکر 

  باشد.به خوبی متصل  باید خودرو مدار کلجدا نکنید زیرا  باتري رادر طول آزمون هايکابل

  

 وصل کنید. ريتمثبت باي را به پایانه دیجیتالهاي باتريدستگاه تست قرمز ي پایانه .1

 وصل کنید. باتري منفی يرا به پایانه هاي دیجیتالباتريدستگاه تست  سیاهي پایانه .2

  تست روش

  .مشاهده کنیدهاي دیجیتال باتريتست  دردستگاه خروجی را ولتاژ. در حالت روشن نگه دارید دقیقه 15به مدت کنیدو  موتور را روشن

  تذکر 

  را فشار ندهید. هاي دیجیتالباتريدستگاه تست بار کلید، است آغاز شده آزمون هنگامی که

  تستي نتیجه

  باشد.ولت 9 باید حداقل هاي دیجیتالباتريخروجی در دستگاه تست ولتاژ

  نکته

ولت  9نتیجه هنوز کمتر از  اگربراي بار دوم .را شارژ و مجدداً تست کنید شارژ باتري، است ولت 9از تر پایینشده  داده نمایش اگر ولتاژ

  کنید. تعویضباتري را . آسیب دیده است باترياست 

 

                       تست سیستم شارژ خودرو                        5-4-3

  نکته

یا خیر،  است نرمال سیستم شارژ انجام براي دیدن اینکه آیا در حال کارموتور  ولتاژ باتريبدین صورت است که موتور  شارژ سیستم تست

  شود.تست می

  ها:پیش شرط

  تذکر 

  باشد.به خوبی متصل  باید مدارخودرو کلزیرا،جدا نکنید باتري رادر طول آزمون هايکابل

  

  . را روشن کنید موتور دقیقه 15 - 10. به مدت 1

  . کنید . موتور را خاموش2

  باتري تخلیه شود. دقیقه 1 را روشن کنید تا به مدت تنها، تمام تجهیزات الکتریکی زدن کلید روشن. با 3

  . خاموش شود تمامی تجهیزات الکتریکی کلید را خاموش کنیدتا. 4

  ري وصل کنید. تمثبت با يهاي دیجیتال را به پایانهباتري دستگاه تستقرمز  ي. پایانه5

  منفی باتري وصل کنید.  يدیجیتال را به پایانه هايباتري دستگاه تست سیاه ي. پایانه6

  

  روش تست 

  .دستگاه تست را مشاهده کنیددر خروجی . ولتاژ کارکند دور در دقیقه 1500 - 1200 کنیدتا دررنج موتور را روشن

  

  

  

  

  

TE0041

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


 تجهیزات الکتریکی                          

 

  ۶٩چراغ ھای خودرو  – 79کد تعمیر 

  تذکر 

  را فشار ندهید. هاي دیجیتالباتريدستگاه تست بار کلید، است آغاز شده آزمون هنگامی که 

  تستي نتیجه

  باشد.ولت  5/13 – 5/15 باید بین هاي دیجیتالباتريخروجی دستگاه تست  ولتاژ 

  

  نکته

  است، به این معنی که باتري یا سیستم شارژ آسیب دیده  ولت 5/13هاي دیجیتال کمتر از باتريدستگاه تست اگر خروجی ولتاژ      

 را انجام دهیدتست بار باتري دوباره تست سیستم شارژ اتمام پس از  ،است

  کنید.تعمیر یا تعویض  ژنراتور را است، سیستم شارژ آسیب دیده است. ولت 5/15اگر خروجی ولتاژ باالتر از  

 

  آزمون استاتیک ولتاژ باتري  3- 4- 6

  خطر 

  داشته باشید. وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی  خطر آسیب

  

  نکته

 شارژ مجددبه  نیاز اندهایی که مدتی استفاده نشدهخودرو هايباتري بدین منظور انجام گیرد که آیا تواندمیآزمون استاتیک ولتاژ باتري 

  دارند یا خیر.

  : موردنیاز نگهداري و تجهیزات ویژه هايابزار

  متردستی مولتی  •

  :آزمون شرایط

  ). طی دو روز گذشته استارت نخورده باشد خودرو (یعنی شارژ یا دشارژ نشده باشد دو روز مدتبه  باتري

  به شرح زیر است: گیرينتایج اندازه اندازه بگیرید متردستی مولتی بارا  باتري ثابت ولتاژ

  اقداماتی که باید انجام شود  نتایج آزمون

  ولتاژ باتري نرمال است   5/12 ≥ولتاژ استاتیک 

  باتري را شارژ کنید  5/12 ≤ استاتیک ولتاژ ≤ 11

  باتري را شارژ و بررسی کنید.   11≤ولتاژ استاتیک 
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 شارژباتري سیستم  5-3 

  شارژ باتري  1-5-3

  خطر 

  .داشته باشید وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب

  تذکر 

 کنید.دستورالعمل تذکر ه باساس نوع باتري  بر لطفاً خودرو یا باتري به براي جلوگیري از آسیب 

 از استارت زدن/کمک براي استارت زدن خودرو . است زرد روشن یا رنگ بیالکتریکی  زمانی که چشم را باتري نکنید یاشارژ تست

 باتري را تعویض کنید. پرهیز کنید.

 دارد. وجود کمکی شروع /اقدام به استارت یا شارژ بررسی در هنگام انفجار خطر 

 

  شارژر باتري  2-5-3

  .کنید شارژر باتري مراجعه براي دستورالعملبه .جهت کسب اطالعات بیشترشودشامل میرا  شارژر باتري اساسی وظایف فصلاین 

  نکته

  کرد. گیرياندازهسنج خارجی  ي جریانیک وسیلهتوان بارا می شارژ جریانبلکه خواند. از دستگاه توانمینجاز را م جریان شارژ

  . تذکر داشته باشید شارژر باتري برايهادستورالعملبه لطفاً

  شارژر باتري 

  مناسب است.  MOTORBAICاز ولت 12شارژر باتري براي شارژ تمام باتري 

تحت تأثیر قرار این اجزاي الکتریکی در مدار  بنابر شودتولید نمی ي جریانو بیشینه ولتاژ ياست بیشینه زمانی که باتري در حال شارژ

جدا  خودروي تغذیه .آن را از منبعهست که بنابراین نیازي خودرورها کرد در است باتري را زمانی که در حال شارژ توان گیرند. مینمی

  کرد.

  

  شارژر باتري
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 کلید منبع تغذیه          -2    ولت                                                     24ولت/12کلید  -1

 نمایش وضعیت و ظرفیت      - 4                            شارژ تند/ کند                                        -3

  شاخص منبع تغذیه                     -6                                                              نمایش روند شارژ  -5

 خط مثبت             -8شاخص شارژ                                                                    -7

  کلید امنیتی  -10    خط منفی                                                                  -9

 

   باتريکابل   3- 6

  منفی باتري کابل و اتصال قطع  3- 1-6

  قطع

  خطر

  .داشته باشید وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب

  تذکر  

  کنید. وجهت دستورالعمله باساس نوع باتري  بر لطفاً خودرویا باتري به براي جلوگیري از آسیب

 خاموش کردن جرقه و تمامی تجهیزات الکتریکی، و تعویض کلید اشتعال.  -1

 . باتري را قطع کنید 1ي را شل کرده و کابل منفی پایانه مهره -2

  M6×1.0:  مهرهي اندازه

  Nm 8 – 4: بسته مهرهگشتاور

  میلیمتري 10آچار بوکس: ابزارمهره
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  نصب 

  کنید. نصبدر جهت عکس روش تعویض 

  

  باتري مثبت  کابل و اتصال قطع  3- 2-6

  تعویض

  خطر

  .داشته باشید وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب

  تذکر 

  کنید. وجهتدستورالعمل ه باساس نوع باتري  بر لطفا خودرویا باتري به براي جلوگیري از آسیب

  .مراجعه کنید 9به صفحه   را قطع کنیدباتری منفیي پایانه .1

 .را بردارید باتريمثبت پوشش را فشار دهید و --فشاري قفل .2

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 .باتري را قطع کنید 1ي را شل کرده و کابل مثبت پایانه مهره .3

  M8×1.25:  مهرهي اندازه

  Nm 8 – 4: بسته مهرهگشتاور

   میلیمتري 13آچار بوکس :ابزارمهره

  

  

  

  

  

  

  

  نصب

  کنید. نصبعکس روش تعویض در جهت 
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  ها مرور کلی باتري   3- 7

  
 ي فشاريي صفحهمحکم کردن مهره - 2     باتري                                                                              -1

    Nm 14 – 10گشتاور بسته:         مراجعه شود. 12به صفحه  .کنیدبه بخش نصب و تعویض مراجعه 

  ي باتريمحفظه -4     ي فشاري باتري                                                         صفحه -3

           در صورت لزوم آن را بررسی و تعویض کنید                                       در صورت لزوم آن را بررسی و تعویض کنید.

 ي باتريي محفظهمحکم کردن پیچ و مهره - 6                                                ي پالستیکی                 دوشاخه -5

    Nm 16 – 14گشتاور بسته:                                        در صورت لزوم آن را بررسی و تعویض کنید. 

  

  اجزاي کابل منفی باتري                                  -7

       مراجعه شود.  9به صفحه   .به بخش نصب و تعویض مراجعه کنید 
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  باتري نصب و تعویض  8-3

  تعویض

  تذکر 

  .داشته باشید وجههشدارها و مقررات ایمنی ت به ! لطفاًدیدگی خطر آسیب

  نکته

 کنیدجداترا  مثب کابل و سپس منفی کابل، ابتدا باتري برداشتن هنگام. 

 وصل کنید.را  منفی کابل و سپس مثبت کابل، ابتدا باتري هنگام نصب 

 

 را قطع کنید. باتري ثبتم يپایانه -1

 را باتري يفشار يصفحهو  ي فشاري باتري را باز کنیدي صفحهمهره -2

  بردارید.

  M8×1.25:  مهره ياندازه

  Nm 8 – 4: بسته مهرهگشتاور

  میلیمتري 13آچار بوکس: ابزارمهره

  

  

  

  .را خارج کنید باتريو  )(در صورت وجود بچرخانید سمت باالرا به  اهرم -3
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  نکته

  زیر منجر شود: خطرات ممکن است به باتريایمن  نصب عدم

 کرد.خواهد که عمر باتري را کوتاه) منفجر شودیا حتی ( آسیب ببیند ارتعاش به علت ممکن است باتري 

 رساند.میآسیب  باتري يجعبهبه طور جدي به  ،باشدمن نیا به درستی اگر باتري 

 کند، وجود داردهاي جدي واردتواندآسیباسیدکه می نشتامکان ( رساندي به غالف باتري آسیب میفشار يصفحه نادرست نصب.( 

  آیدوجود ضربه به  ممکن است به دلیل ایمنیآسیب.  

  

  : نکات زیر تذکر کنیدًبه  و لطفاعمل کنید  تعویض هايبه صورت برعکس درروش نصببراي 

  .محکم کنیدمشخص شده  گشتاور با تذکر بهو منفی باتري را  مثبت کابلو  فشارباتري يصفحه پیچ و مهره. 1

  .است یا خیر منیا باتريپس از نصب  بررسی کنید که آیا. 2

  

  باتري محفظه و نصب تعویض  9-3

  تعویض

  .را خارج کنید باتري -1

  مراجعه شود. 12به صفحه  .ونصب فیلتر هوا تعویض،ورودي و خروجی ؛سیستم13: تعمیر گروه،موتور را بردارید. هوا فیلتر -2

  

 يگیرهو  را تعویض کنید باتريي ي محفظهمهره پیچ و ثابتي دوشاخه -3

 را خالص کنید. دسته سیمتعمیر 
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  باتري را باز کنید.ي ي محفظهکنندهي محکمپیچ و مهره -4

  M8×1.25×16:  مهرهپیچ وي اندازه

  Nm 16 – 14: بسته پیچ و مهره گشتاور

  میلیمتري 10آچار بوکس: مهرهپیچ وابزار

  .را بردارید باتريي محفظه -5

  

  نصب

  عکس روش تعویض را انجام دهید. نصببراي 

 ي الکتریکی        ي جعبهمونتاژ و دمونتاژ حفاظ جلویی محفظه -4

  جداسازي

  مراجعه شود. 9به صفحه  ي منفی باتري را جدا کنید.پایانه -1

  تذکر 

  هاي دفترچه راهنما استفاده کنید.هاي باتري از دستورالعملبراي وصل و جدا کردن کابل

  

 جلوي محفظهیی باال پوششي کنندهي محکمتسمه  -2

 يمحفظهپایینی  پوشش -1-را خالص کنید.الکتریکی یجعبه

  -2- را خالص کنیدالکتریکی یجلوجعبه
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  ي جلوییمهره محفظه  -3

  ي الکتریکی را باز کنید جعبه 

 و سیم را از میخ اتصال دهنده جدا کنید.

  M8×1.25:  مهره اندازه

  Nm 12- 10: بستن مهره گشتاور

  میلیمتري آچار بوکس: مهرهپیچ و ابزار

  

 و را با اهرم باال آورید هاي الکتریکیجعبهي جلو درقسمتي ثابت تسمه -4

  .-1- کنید. تعویضي الکتریکی را جعبه جلوي محفظه برق جعبه و - 2- را رها کنید اتصال

  

  

  

  

  

را باز  پیچ و مهره -1-را خالص کنید الکتریکی يجعبه جلوي ي ثابت محفظهبندتسمه -5

    کنید

   را بردارید. الکتریکی جلوجعبهي محفظهغالف پایینی و 

  M8×1.0×16:  مهرهپیچ ویاندازه

  Nm 10 – 6: ي پیچ و مهرهبسته گشتاور

  میلیمتري 8سوکتشش گوشه: مهرهپیچ وابزار

  

  مونتاژ 

  عکس روش جداسازي را انجام دهید.براي مونتاژ

  الکتریکی                  ابزار جعبهجداسازي و مونتاژ حفاظ جعبه -5

  جداسازي

  نکته

  کرد.جایگزین  جداگانهآن را  تواننمی متصل است هاسیم دسته به داشبورد آنجایی که داشبورد جعبه الکتریکاز 

 مراجعه شود. 9به صفحه  ي منفی باتري را جدا کنید.پایانه -1
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  تذکر

  هاي دفترچه راهنما استفاده کنید.هاي باتري از دستورالعملبراي وصل یا جدا کردن کابل

  نظافت را بردارید.پانل و پایین  داشبوردسمت چپ -2

 .داشبورد تعویضو نصب. جعبه ابزار؛82: تعمیر گروه،و نقاشی بدنه

 پیچ و مهره پانل ابزار را باز کنید -3

 -1-ي الکتریکی را خارج کنید.و پانل ابزار جعبه

 M8×1.0×20:  مهرهپیچ و اندازه

  Nm 10 – 6: بسته پیچ و مهره گشتاور

  میلیمتري 10آچار بوکس: مهرهپیچ و ابزار

  

  

  

  

  مونتاژ 

  عکس روش جداسازي را انجام دهید.براي مونتاژ
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 برداشتن و نصب جعبه فیوز اصلی - 6

  تعویض

  ي منفی باتري را جدا کنید.پایانه -1

  تذکر 

  استفاده کنید.هاي دفترچه راهنما هاي باتري از دستورالعملبراي وصل یا جدا کردن کابل

  

  را بردارید.باتریمثبت پوشش  و فشاري را فشار دهید قفل -2

 

 

 

 

  

  

  

  

 و سپس C و B هامهره، ي پایانه را جدا کنیدتسمه و  Aرا باز کنیدجعبه فیوز مهره  -3

  .- 1-را بردارید جعبه فیوز

  A :M8×1.25 مهره اندازه

  Nm 12 – 10: بسته پیچ و مهره گشتاور

  میلیمتري 13 آچار بوکس: مهره پیچ وابزار

  B :M8×1.25 -مهره اندازه

  Nm 8 – 4: ي پیچ و مهرهمحکم کننده گشتاور

  میلیمتري 13 آچار بوکس: مهره پیچ و ابزار

  C :M5×0.8 مهره اندازه

  Nm 6 – 4: ي پیچ و مهرهمحکم کننده گشتاور

  میلیمتري 8 آچار بوکس: مهره پیچ وابزار

  

  مونتاژ 

  جداسازي را انجام دهید. عکس روش براي مونتاژ
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