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 راًٍوا استفاده كًْى چگِيُ از اٌّ كتاب
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وماييم استفادٌ راَىما كتاب ايه از چگًوٍ

سيم مذار تخًاويمچگًوٍ را كشي

سيمومًوٍ مذار از  كشياي
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 چگِيُ از اٌّ كتاب راًٍوا استفاده كًْى
        

سيم مذار كشيتشريح

تًضيحاتمقصًدشمارٌ

 زغزيِ تشق1
چْاس ًَع اص زغزيِ تشق وِ ؿاهل تازشي، ACC ،IG1 ٍIG2 ٍجَد داسد. تشاي زغزيِ تشق لطفاً تِ تخؾ

 هشاجؼِ ًواييذ.« ػيؼسن زغزيِ تشق –وـي  هذاس ػين»

 ػينسًگ 2

تاؿٌذ. هي  ايٌْا ًـاًگش سًگ ػين 

Brَُْاي،  = لBO ،هـىي = W ،ًاسًجي = R ،ػفيذ = P ،لشهض = Sb ،صَسزي = V ،آتي آػواًي = L ،تٌفؾ =  =
 = ػثض سٍؿي = ػثض، GLg، صسد=  = خاوؼسشي، GrYآتي، 

 ؿَد. جلَ ًَؿسِ هي دسصهاًي وِ ػين تِ صَسذ خط ساُ ساُ تاؿذ، اتسذا سًگ خايِ ٍ ػدغ سًگ فشػي
L/W :آتي تا خط ػفيذهثال = 

  فيَص رٍب ؿًَذ3ُ
ِتاؿذ. گاًِ ًـاًگش فيَص رٍب ؿًَذُ هي خطَط ػ
FL/O120تاؿذ،  ًـاًگش ؿواسُ ايي فيَص رٍب ؿًَذُ هيAتاؿذ. تشاي هَلؼير  ًـاًگش جشياى اػوي فيَص هي

 هشاجؼِ ًواييذ.« سلِ ٍ فيَص –وـي  هذاس ػين»فيَص رٍب ؿًَذُ يا فيَص لطفاً تِ تخؾ 

 تاؿذ. ًگش فيَص هياخطَط دٍگاًِ ًـ فيَص 

4
زشزية لشاسگيشي فيَص رٍب ؿًَذُ، 

 وي فيَص، سلِ ٍ هذاس لطغ
 ،ُاؿذ.ت وي تشاي تذًِ خَدسٍ هي فيَص، سلِ ٍ هذاس لطغايي تياًگش هَلؼير فيَص رٍب ؿًَذ
وي دس يه جؼثِ فيَص لشاس داسًذ. چيي تياًگش ايي اػر وِ فيَص رٍب ؿًَذُ، فيَص، سلِ ٍ هذاس لطغ خطَط خط 

 سل5ِ
سلِ ٍ  –وـي  هذاس ػين»دّذ، تشاي هَلؼير سلِ دس جؼثِ فيَص، لطفاً تِ تخؾ  ايي ؿىل داخل سلِ سا ًوايؾ هي

 هشاجؼِ ًواييذ.« فيَص

 زشهيٌال واًىسَس دػسِ ػين6
تاؿذ. تشاي اطالػاذ زشهيٌال واًىسَس هشتَطِ، لطفاً تِ  آى تياًگش ؿواسُ زشهيٌال واًىسَس دس هذاس ايي ػيؼسن هي

 هشاجؼِ ًواييذ.« هـخصاذ زشهيٌال واًىسَس دػسِ ػين»تخؾ 

 واًىسَس دػسِ ػين7

تاؿذ وِ يىي اص آًْا واًىسَس هادگي ٍ ديگشي واًىسَس  دٍ ػذد واًىسَس هي ؿاهلِ ػين يه گشٍُ اص واًىسَس دػس
تاؿذ، وِ دس ؿىل صيش ًـاى دادُ ؿذُ اػر. ًشي هي

 

 ؿواسُ واًىسَس8

تشاي هَلؼير « هَلؼير واًىسَس دػسِ ػين»تاؿذ، لطفاً تِ تخؾ  آى تياًگش ؿواسُ واًىسَس دػسِ ػين هي
تشاي زَضيحاذ واًىسَس هشاجؼِ ًواييذ.« هـخصاذ زشهيٌال واًىسَس دػسِ ػين»واًىسَس ٍ تخؾ 

ّا  تاؿذ، دػسِ ػين حشٍف تياًگش آى اػر وِ تِ وذام دػسِ ػين زؼلك داسد ٍ ػذد تياًگش ؿواسُ ػشيال هي
 گشدًذ: تَػيلِ حشٍف صيش زؼشيف هي

A:دػسِ ػين ػٌؼَس دًذُ ػمة 

Cدػسِ ػين وٌسشل هَزَس : 
E: دػسِ ػين هَزَس 

M:دػسِ ػين اصلي 

T:دػسِ ػين دسب ػمة 

Bدػسِ ػين تشق : 

D:ٍدػسِ ػين دسب خَدس 

F:ٍدػسِ ػين ؿاػي خَدس 

R:دػسِ ػين ػمف 
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تًضيحاتمقصًدشمارٌ

 اًـؼابًماط 9
تاؿذ. دس داخل لطؼاذ الىسشيىي يا ػَئيچ، ايي ًـاًگش ًماط ازصال هي
تاؿذ ٍ اص ايي ًمطِ، تشق  تِ سٍي دػسِ ػين، ايي ًـاًگش ػين تْن هسصل ؿذُ )ازصال ؿذُ تا لحين( هي

 زمؼين ؿذُ اػر.

 تِ ػور ديگش صفحاذ11
تِ يىذيگش هسصل ّؼسٌذ. ّا تياًگش آى اػر وِ هذاس دس صفحِ تؼذ تا حشٍف داخل آى فلؾ
A حشٍف  A  تاؿذ. دس صفحِ تؼذ اص ايي هذاس هي هطاتك تا حشٍف

 تاؿٌذ. ّا اص ايي ػيؼسن دس صفحِ ديگش هي آى تياًگش وِ ديگش لطؼاذ الىسشيىي ٍ ػَئيچ اداهِ لطؼ11ِ

 اسزثاط ػَئيچ12
زَضيحاذ ػَئيچ »لطفاً تِ تخؾ تاؿذ. تشاي جشئياذ  چيي هاًٌذ يه ػَئيچ يه زىِ هي دٍ ػَئيچ زَػط خط

هشاجؼِ ًواييذ.« چٌذواسُ
ؿَد، ّش دٍ ػَئيچ تا يىذيگش سٍؿي خَاٌّذ ؿذ. هثال: صهاًي وِ ػَئيچ ؿيـِ ػور چح فـشدُ هي 

 تاؿٌذ. ّا اص يه واًىسَس هـسشن هي تاؿذ وِ ايي زشهيٌال ّا تياًگش ايي هي ًماط تْن هسصل ؿذُ زشهيٌال واًىسَس هـسشن13

 تاؿذ. ايي ًـاًگش ازصال تذًِ دس ػيؼسن هي ين ازصال تذًِػ14

سًئيچ.2 ي كاوكتًر تشريح

ترميىال  شمارٌ احتياطترتية

 ّاي زشهيٌال سا اص ػور ساػر تاال تِ ػور خاييي چح تخَاًيذ. ؿواسُ واًىسَس هادگي

 تخَاًيذ. ّاي زشهيٌال سا اص ػور چح تاال تِ ػور خاييي ساػر ؿواسُ واًىسَس ًشي

 

 

 

(a)هَلؼير ػَئيچ 

وـي صهاًي وِ خَدسٍ دس حالر ًشهال لشاس داسد، ًـاى  هَلؼير ػَئيچ دس هذاس ػين
 دادُ ؿذُ اػر.

 حالر ًشهال دس خَدسٍ

  (OFF)  لشاس داسد. ػَئيچ جشلِ دس هَلؼير خاهَؽ

 ّاي خَدسٍ تؼسِ اػر. دسب 

 تاؿذ. خذال گاص فـشدُ ًيؼر ٍ زشهض دػسي آصاد هي 
 
 

 

بازبِدن يرهال

بِدن يرهالبشتُ 



سًئيچ3 مشخصات چىذكارٌ. َاي
 ّاي چٌذواسُ تِ دٍ سٍؽ دس ؿىل صيش ًـاى دادُ ؿذُ اػر: اسزثاط ػَئيچ

 .جذٍل ػَئيچ تِ صَسذ دياگشام ولي اػسفادُ ؿذُ اػر 
 وـي اػسفادُ ؿذُ اػر. دياگشام ػَئيچ تِ صَسذ هذاس ػين 
 

 
 
 

 

جدول سِئْچهدار سِئْچ

سِئْچ خباري

هدار سِئْچ هتضن شده است

هِقعْت سِئْچ هدار سِئْچ هتضن شده است
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كاوكتًر4 شاخص تًضيحات .
 وـي دس ًوَداس صيش تياى ؿذُ اػر: وـي اص يه ػيؼسن تَػيلِ زَضيحاذ دػسِ ػين، ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي هشتَطِ دس آى هذاس ػين دس ّش هذاس ػين

 

تًضيحاتمفادرديف خالصٍ

 خَدسٍ دس هذاس الىسشيىي اػر. ًـاًگش واًىسَس دػسِ ػين ول واًىسَس دػسِ ػين 1

 تياًگش ؿواسُ واًىسَس دػسِ ػين تشاي جؼسجَي زشهيٌال واًىسَس اػر. ؿواسُ واًىسَس دػسِ ػين 2

 دّذ. دػسِ ػين وِ هسصل تِ واًىسَس هشتَطِ ٍ هَلؼير ًمطِ ازصال سا ًـاى هي زَضيحاذ واًىسَس دػسِ ػين 3

 زَضيحاذ ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 4
تياًگش ؿواسُ ٍ ًام واًىسَس هسصل تِ ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي اػر ٍ ووه تِ جؼسجَي هـخصاذ زشهيٌال 

 تاؿذ. تشٍي زشهيٌال واًىسَس دػسِ ػين هي

 تشاي ًـاى دادى هَلؼير واًىسَس هَلؼير ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 5

 
 
 

 

Switch and electrical device 

No. No. Description of harness plug 

Vehicle frame harness – rear left door harness (below the left post B) 

Vehicle frame harness – front right door harness (below the left post A) 

Main harness – vehicle frame harness (below and on the left of dashboard) 

Position 

Front right door harness 

Vehicle frame harness 

Main harness To radio 

To antenna amplifier 

To front right bass horn 

Description No. 

Harness plug 



ترميىال مشخصات تخًاويمچگًوٍ را كاوكتًر َاي
 دّذ. وـي سا زَضيح هي ّا دس هذاس ػين ايي تخؾ ؿىل ّش واًىسَس سًگ ٍ ػولىشد ّش وذام اص ػين

 

 
 

 

مقذمٍمقصًدرديف خالصٍ

 ؿواسُ اخسصاصي واًىسَس1

هطاتك تا ؿواسُ زؼييي ؿذُ زَػط دػسِ 
يه  ػيوي وِ تِ واًىسَس هشتَط اػر

واًىسَس تا ؿواسُ هطاتمر داسد ٍ دس هذاس 
 گشدد. وـي اػسفادُ هي ػين

س تشاي لشاسگيشي خيي ؿىل واًىسَس2 ىَس ال اص وًا  ّاي زشهٌي

JAC  ؿواسُ واًىسَس3 ؿواسُ اخسصاصي ووداًي

ٍ ػين اطالػاذ واًىسَس4 ٌال  ـاى دادى ًسگ، ػولىشد زشهي  تشايً 

 
 
 
 
 

 
 

 

اٌّ قشوت يگاه مناّْداز   

To rear fog lamp 

Terminal 
number 

Color Function Remark 

Rear fog lamp (+) 

Rear fog lamp (-) 
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عية تازرسي تراي راَىمايي
عية1 تازرسي مراحل .

 دس خٌج هشحلِ صيش ػية سا تشسػي ًواييذ:

(a)مشتري شكايت تررسي
 وشدى ًىٌيذ.تشاي داؿسي زؼويشاذ صحيح، فيذته ػيَب زَػط هـسشي تايذ زؼر ٍ ضثط گشدد ٍ ّشگض لثل اص تشسػي ًسايج ػية الذام تِ تاص 

(b)سيم مذار تررسي ي كشيخًاوذن
وـي ػيؼسن ٍ زـخيص سٍؽ ػولىشدي سا اًجام دّيذ. دس صَسذ ٍجَد ايشاد دس  وـي ػالن اص تشق زغزيِ زا ًماط ازصال تذًِ هطاتك تا هذاس ػين تشسػي ٍ زـخيص هذاس ػين

تاؿذ. تشاي هثال، هذاس ػيؼسن ولي اص  ش هذاسّا ٍ اؿسشان گزاؿسي لطؼاذ يىؼاى تا هذاس هؼيَب هيتاؿذ ٍ زؼر ديگ زـخيص سٍؽ ػولىشدي، ًياص تِ هشاجؼِ ػولىشد هذاس هي
وي  تاؿذ اگش تيـسش اص يه هذاس هؼيَب اػر فيَص لطغ هيًشهال اػر ػية اص هذاس اصلي وـي هشاجؼِ ًواييذ. اگش هذاس ػوَهي  وي، ازصال تذًِ ٍ ػَئيچ سٍي هذاس ػين فيَص لطغ
 تذًِ هوىي اػر هؼيَب تاؿذ.يا ازصال 

(c)قطعات ي مذار تررسي
ياتي اًجام  ياتي يا جذٍل ػية ياتي تايذ زَػط هشاحل ػية ياتي هؤثش تايذ ػولىشد ػادُ ٍ هٌطمي داؿسِ تاؿذ. ًسايج ػية دٍهيي هشحلِ اص تاصسػي تايذ زَػط زؼسش اجشا گشدد. ػية

 اذ آػاى تشسػي گشدد.گشدد. تاصسػي تايذ اص تيـسشيي ًسايج هوىي ٍ لطؼ

(d)تعميرات
 ّاي الصم تشاي سفغ ػية سا تشسػي ًواييذ. ػية سا خيذا ًوَدُ ٍ سٍؽ

(e)مذار عملكرد تررسي
 ًذ.وي تايذ زؼر ؿَ وي ػَخسِ اػر، ّوِ هذاس هـسشن تا ايي فيَص لطغ تؼذ اص زؼويشاذ، هذاس تايذ زؼر ؿذُ ٍ تشسػي ؿَد وِ ػية حزف ؿذُ تاؿذ. اگش فيَص لطغ

عية ياتياتسارآالت

(a)تست المپ ي يلتمتر
زَاى  هسش تشسػي ًوَد ٍ ٍلساط سا هي زَاى زَػط الهح زؼر يا ٍلر هَلؼير هذاس سا هي

ؿذُ اػر تشسػي ًوَد. ٍلسي زشوية  12زَػط الهح زؼر وِ تا يه ػين ٍ الهح 
گيشي، هسصل ًواييذ.  سا تِ ًمطِ اًذاصُ  دس صهاى تاصسػي يه ػين سا تذًِ ٍ ديگش ػين

 تاؿذ. وِ الهح زؼر سٍؿي ؿذ آى ًمطِ هذاس زغزيِ )تشق( هي  دس صَسزي
Aالهح زؼر : 

احتياط:

(ECM) مًتًر كىترل مذيل يلتاش مثال تراي الكتريويكي، كىترل مذيل يلتاش تست زمان يلتدر از اوصكتًري سيستم 1تراي ديجيتال تاM 0متر

الكتريو مذارَاي تراي گردد. معيًب است ممكه اصلي مذار وماييذ، استفادٌ مذيل ايه تراي تست المپ از اگر وماييذ. استفادٌ تاال ازيكيمقايمت

وشًد. استفادٌ تست المپ
زَاى  هسش هي تاؿذ اها اص ٍلر تاؿذ وِ الهح زؼر فمط تشاي ٍجَد هذاس زغزيِ )تشق( هي تاؿذ فمط زفاٍذ دس ايي هي هسش تا الهح زؼر يىؼاى هي سٍؽ اػسفادُ اص ٍلر

تشاي ًـاى دادى همذاس ٍلساط اػسفادُ ًوَد.

(b)اَم ي اختصاصي ترق تا المپ مترتست
زَاًذ تشاي تشسػي ازصاالذ هذاس اػسفادُ ؿَد. زؼر الهح تا تشق اخسصاصي تا يه الهح، تازشي ٍ دٍ ػذد ػين زشوية  هسش هي الهح تا تشق اخسصاصي يا اّن زؼر

يي هذاس تايذ لطغ گشدد.ٍ فيَص داخل ا. لثل اص زؼر ػين ازصال هٌفي تايذ جذا ؿذُ الهح سٍؿي خَاّذ ؿذ ؿذُ اػر. صهاًي وِ دٍ ػين تِ يىذيگش هسصل ؿًَذ

احتياط:

وثايذ تست المپ ميآزمايشتراياز آن داخلي مذار خراتي تاعث زيرا ومًد، استفادٌ الكتريويكي كىترل گردد.مذيل
 

 



 
 

هسش تيـسش ؿثيِ تا الهح زؼر تا تشق اخسصاصي  سٍؽ ػولىشدي اص اّن
تياًگش دّذ. هماٍهر ون  هسش هماٍهر سا ًـاى هي تاؿذ، تِ ّش حال اّن هي

تاؿذ. ازصال خَب هي
1 هَاد ًيوِ سػاًا تايذ زَػط هَلسي تا هماٍهر تاال M 0هسش ديجيسال 

هسش ديجيسال واتل هٌفي  زؼر ؿًَذ. تشاي تشسػي هماٍهر زَػط هَلسي
هسش ديَد يا هَاد  گيشي هماٍهر زَػط اّن سا جذا ًواييذ. دس صهاى اًذاصُ

تاؿذ. تشاي تشسػي ٍاحذ  گيشي هؤثش هي ًيوِ سػاًا دس هذاس دس همذاس اًذاصُ
گيشي ؿذُ ٍ ػدغ  اًذاصُگيشي الصم اػر وِ يه همذاس  هؤثش دس اًذاصُ

گيشي  گيشي گشدد. دس صَسزي وِ دٍ همذاس اًذاصُ زغييشاذ خالسيسِ اًذاصُ
تاؿذ. گيشي هؤثش هي هسفاٍذ تاؿذ ٍاحذ هؤثش ًيوِ سػاًا دس اًذاصُ

Aزؼر الهح تا تازشي : 
 

(c)شًوذٌسيم ريب فيًز تا َادي
اػسفادُ ًواييذ.ّادي تشاي تشسػي هذاس حلمِ تاص )لطغ(   اص يه ػين
 دٍ ػين زؼر سا تِ صَسذ ػشي تِ يىذيگش هسصل يه ػين ّادي

زَاى ّوضهاى تذٍى آػية سػاًذى تِ واًىسَس اػسفادُ  ًوايذ ٍ هي هي
ًوَد.

َشذار:

ظرفيت تا َادي سيم از َرگس تست، زمان در مذار از محافظت تراي

َادي سيم از وكىيذ. استفادٌ شذٌ استفادٌ فيًز از ارتثاطتيشتر تراي

Eسيگىال كىترل مذيل خريجي ي يريدي استفادTCMٌيCMَاي

وكىيذ.

(d)ٌكًتا اتصال تستر
زَاًذ يه خالغ الىسشٍهگٌسي زَليذ  صهاى تشسػي ازصال وَزاُ هذاس، زؼسش ازصال وَزاُ هيگشدد.  هذاس اػسفادُ هيدس اص زؼسش ازصال وَزاُ تشاي خيذا ًوَدى هَلؼير ازصال وَزاُ 

 دّذ. ًوَدُ ٍ تٌاتشايي هَلؼير هذاس ازصال وَزاُ سا ًـاى هي
 
 

 



 چگِيُ از اٌّ كتاب راًٍوا استفاده كًْى
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عية3 تست .

(a)يلتاش تست
تشسػي يه زشهيٌال اص واًىسَس، ػين ٍجَد ٍلساط سا دس يه ًمطِ تشسػي ًواييذ. تشاي 

 زَاى جذا ًوَد ٍ زؼر تايذ اص خـر واًىسَس اًجام ؿَد. هسصل تِ آى سا ًوي
هسش اتسذا ػين هٌفي سا تِ لطة  تشاي تشسػي ٍلساط زَػط الهح زؼر يا ٍلر

هٌفي تازشي هسصل ًواييذ.
گيشد  هياي وِ زؼر اًجام  هسش سا تِ ًمطِ ػدغ ػين ديگش الهح زؼر يا ٍلر

هسصل ًواييذ.
اًگش ٍجَد هذاس  اگش اص الهح زؼر اػسفادُ هي ًواييذ، آى تايذ سٍؿي ؿَد وِ ـً

ٍلساط ووسش اص همذاس زؼييي  هسش اػسفادُ هي تاؿذ. اگش اص ٍلر زغزيِ هي ًواييذ ٍ همذاس 
ٍلر تاؿذ، هذاس هؼيَب هي  .تاؿذ ؿذُ تِ همذاس يه 

A B  : ػَئيچ : جؼثِ فيَص   C : سٍؿي ؿذى ًشهال  
Dزؼر الهح يا ٍلر : E   خيچ( : وَيل )ػين هسش 
 

(b)ريشه ترق تست
واتل هٌفي تازشي سا جذا ًواييذ.

هسش سا تِ هحل زؼر هسصل ًواييذ.  يه ػين اص الهح زؼر تا تازشي يا اّن
ش سا تِ يىذيگهسش  ًواييذ، اتسذا دٍ ػين اّن هسش اػسفادُ هي صهاًي وِ اص اّن

هسش سا تش سٍي صفش زٌظين  هسصل ًوَدُ ٍ تا اػسفادُ اص دووِ زٌظين صفش، اّن
ًواييذ.

ػين ديگش اص زؼسش سا تِ ديگش زشهيٌال تشاي زؼر هسصل ًواييذ.
اگش الهح زؼر تا تازشي سٍؿي ؿذ ػدغ هذاس سا هسصل ًواييذ. دس صَسزي وِ 

ًضديه تِ صفش تاؿذ خغ  ًواييذ اگش هماٍهر خيلي ون يا هسش اػسفادُ هي اص اّن
ازصال هذاس خَب اػر.

Aهسش : زؼر الهح تا تازشي يا اّن 
 
 

 



 
  

(c)ٌكًتا اتصال تست
واتل هٌفي تازشي سا جذا ًواييذ.

هسش سا تِ يه طشف فيَص رٍب ؿًَذُ  اّنيه ػين اص الهح زؼر تا تازشي يا 
هسصل ًواييذ.

هسش سا تِ تذًِ هسصل ًواييذ. ديگش ػين اص الهح زؼر تا تازشي يا اّن
cm 15دػسِ ػين ًضديه جؼثِ فيَص سا يه تِ يه تاصسػي ًواييذ، تِ فاصلِ 

هسش تشسػي ًواييذ. تا الهح زؼر تا تازشي يا اّن
ُ يا اّن هسش هماٍهر ًـاى داد هذاس اص ايي اگش زؼر الهح تا تازشي سٍؿي ؿذ

ًمطِ تِ تذًِ هسصل تَد ٍ ازصال وَزاُ تَجَد آهذُ اػر.
A.تازشي سا جذا ًواييذ : 
B C  : ازصال وَزاُ : جؼثِ فيَص )تذٍى فيَص(  
DE   لطغ ؿذى : ػَئيچ : 
Fػين( وَيل : G   )هسش : زؼر الهح تا تازشي يا اّن خيچ 
 
 
 
 

(d)اتصا كًتاٌتست اتصال تستر تًسط كًتاٌ ل
تازشي سا جذا ًواييذ.فيَص ػَخسِ سا جذا ًواييذ ٍ واتل هٌفي 

زؼسش ازصال وَزاُ سا تِ زشهيٌال فيَص هسصل ًواييذ.
ػَئيچ سا تشاي تشسػي هذاس سٍؿي ًواييذ.

ًوايذ يه خالغ  ازصال وَزاُ تِ هحل ازصال وَزاُ حشور هيصهاًي وِ زؼسش 
فيَص ٍ هحل ازصال وَزاُ زَليذ خَاّذ ؿذ.هغٌاطيؼي تيي 

زؼسش ازصال وَزاُ سا تِ ػور جؼثِ فيَص حشور دّيذ زا صهاًي وِ زؼسش ازصال 
گيشد ػمشتِ تا جشياى خالغ حشور  وَزاُ تيي فيَص ٍ هحل ازصال وَزاُ لشاس هي

خَاّذ وشد. اگش زؼسش دٍسزش اص هحل ازصال وَزاُ حشور ًوايذ ػمشتِ هسَلف 
 .خَاّذ ؿذ

A B : لطغ هٌثغ زغزيِ : زؼسش ازصال وَزاُ  
C)جؼثِ فيَص )تذٍى فيَص : 
D E F  : خالغ هغٌاطيؼي    : هذاس ازصال وَزاُ : ػَئيچ  
Gوَيل )ػين :  H  ايؼسذ اي وِ ػمشتِ اص حشور هي : ًمطِ خيچ(  
I  J  : ًـاًگش : حشور ًـاًگش دٍسزش اص هذاس  

 
 

احتياط4 تازرسي. َاي

(a)تاتري سيم
لثل اص جذا ًوَدى واًىسَس يا خيادُ وشدى لطؼاذ الىسشيىي اتسذا واتل هٌفي تازشي سا 

 جذا ًواييذ.
Aواتل هٌفي تازشي : 
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(b)دػسِ ػين 

 جذا وشدى دػسِ ػين اص تؼر تشٍي ؿاػي خَدسٍ يا تذًِ آى، لطفاً تشاي
گَؿسي دٍػَ تاال تىـيذ. لفل تؼر سا تا اػسفادُ اص يه خيچ

 
 
 
 
 

وـي  ّشگض چؼة هحافظ دػسِ ػين سا جذا ًىٌيذ. دس ًسيجِ الػسيه ػين
ديذُ ٍ تاػث ًفَر آب ٍ ازصال وَزاُ دس  زَػط ديگش لطؼاذ آػية

گشدد. وـي هي ػين
 
 
 
 
 
 

(c)جذا ًوَدى واًىسَس 
 تشاي جذا ًوَدى واًىسَس لطفاً خاس سٍي واًىسَس سا تا دػر گشفسِ ٍ اص

گشفسي ػين ٍ وـيذى آى خَدداسي ًواييذ.
 
 
 
 
 
 

 تشاي جذا وشدى واًىسَس لطفاً خاس سٍي آى سا فـاس دادُ يا تاال وـيذُ ٍ اص
جذا وشدى آى تا صٍس خَدداسي ًواييذ.

 
 
 
 
 
 

(d)لفل وشدى واًىسَس 
تشاي لفل وشدى واًىسَس، لطفاً واًىسَس سا دس هحل خَد فـاس دادُ زا صذاي وليه 

 ؿٌيذُ ؿَد
 
 
 

 

Click 



 
 

(e)وـي زؼر هذاس ػين 
گيشي ٍلساط هذاس تا اػسفادُ اص  اًذاصُوـي ٍ  دس صهاى تشسػي اسزثاط ػين

هسش سا دس داخل واًىسَس دػسِ ػين ًواييذ. هسش )زؼسش( خشاج هَلسي هَلسي
 
 
 
 
 
هسش سا ٍاسد واًىسَس دػسِ  زَاى خشاج هَلسي تشاي واًىسَسّاي ضذآب، ًوي

ػين ًوَد تٌاتشايي تايذ اص طشف واًىسَس آى سا تشسػي ًوَد. تشاي جلَگيشي 
هسش سا تا اػسفادُ اص يه  وـي لطفاً خشاج هَلسي ى ػور ػيناص خشاب ؿذ

ػين ًاصن دس داخل واًىسَس لشاس دّيذ.
 
 
 
 
 

(f)ِػٌؼَس، ػَئيچ ٍ سل 
تِ دلر ػولىشد ػٌؼَس، ػَئيچ ٍ سلِ سا تشسػي ًوَدُ ٍ ّشگض تِ آًْا ضشتِ ٍاسد 

 ًىشدُ يا آًْا سا خشزاب ًىٌيذ.
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SAE J1930استاوذارد

 اػسفادُ ؿذُ اػر.SAE J1930ليؼر اسائِ ؿذُ دس جذٍل صيش دس ايي وساب ساٌّوا تشاػاع اػساًذاسد 

SAE استاوذارد SAEضًاتط استاوذارد مخفف

 AP خذال گاص

 AC وَلش

 ػٌؼَس CMP ػٌؼَس هَلؼير هيل ػَخاج

 CTP هَلؼير تؼسِ دسيچِ گاص

 DLC ياتي واًىسَس ػية

 DTC وذ ػية

 ECM هَزَس(ECMهذٍل وٌسشل هَزَس )

ECT واسي هَزَس ػٌؼَس دسجِ حشاسذ هايغ خٌه ػٌؼَس   

 FC وٌسشل في )في تشلي هَزَس(

 AC  GEN (ديٌام )آلسشًازَس

 HO2S گشهىي ػٌؼَس اوؼيظى

 ػَخاج IAC )اػسدش هَزَس(ػَخاج وٌسشل َّاي دٍس آسام 

 ػٌؼَس IAT ػٌؼَس دسجِ حشاسذ َّاي ٍسٍدي

 KS ػٌؼَس ضشتِ )ًان ػٌؼَس(

 ػٌؼَس MAF ػٌؼَس جشم جشياى َّا

 ػٌؼَس MAP ػٌؼَس فـاس هطلك هاًيفَلذ َّاي ٍسٍدي

 MFI خاؿؾ ػَخر اًظوسَسي

 MIL الهح ًـاًگش ػية

 ػيؼسن OBD ياتي َّؿوٌذ ػيؼسن ػية

 ػٌؼَس RPM دٍس هَزَس

 TB دسيچِ گاص

 VSS ػٌؼَس ػشػر خَدسٍ

 
 

 



  

سيم كشيمذار
 ؿَد. وـي ؿشٍع هي ياتي ّش ػيؼسن هذاس الىسشيىي اص هذاس ػين ػية

سيم مذار خًاوذن از قثل تخشتًجٍ: لطفاً ومائيم»كشي، استفادٌ راَىما كتاب ايه از تخًاويذ.«چگًوٍ  را

 
 

 



 كشٓ هدار سْى
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رلٍ ي فيًز

فيًز اتاقجعثٍ داخل

 
فيًز

مجازعىًانشمارٌ آمپر تًضيحاتمقذار

Fs1 - 10A فيَص يذوي 

Fs2 10 چشاؽ وَچه چحA  

Fs3 - 10A فيَص يذوي 

Fs4 َ10 ساديA  

Fs5 10 ساٌّواA  

Fs6 10 چشاؽ وَچه ساػرA  

 
 

 

جمِ



 كشٓ هدار سْى

مجازعىًانشمارٌ آمپر تًضيحاتمقذار

Fs710 خـر آهدشA  

Fs820 ياتي تشق ػيةA  

Fs9 ABS10A فيَص يذوي 

Fs10 (SRS) 15 وٌسشلش ايشتگA  

Fs1120 لفل هشوضيA  

Fs12 ETACS15A  

Fs1310 سلِ اػساسذA  

Fs14 - - فيَص يذوي 

Fs15 - - فيَص يذوي 

Fs16 - 30A فيَص يذوي 

Fs1710 گشهىي آيٌِ تغلA  

Fs18 ECU7.5A  

Fs1915 چشاؽ زشهضA  

Fs2015 فالؿشA  

Fs2120 وي جلَ خان تشفA  

Fs22ِ10 ؿىي ػمة هA  

Fs2310 وٌسشلش وَلشA  

Fs2410سٍف ػاىA  

Fs2530 الىسشيىي  گشهىيA  

Fs2610الهح دًذُ ػمةA  

Fs27ِ15 ؿىي جلَ هA  

Fs28 15ػٌؼَس الهح چشاؽ خَدواسA  

Fs2910 ّاي داخل ازاق خـر آهدش، چشاؽA  

Fs30 - 30A ّاي هخسلف فيَص لاتل اػسفادُ تشاي آخـي 

Fs31 - 20A  ّاي هخسلف لاتل اػسفادُ تشاي آخـيفيَص 

Fs32 - 15A ّاي هخسلف فيَص لاتل اػسفادُ تشاي آخـي 

Fs33 - 10A ّاي هخسلف فيَص لاتل اػسفادُ تشاي آخـي 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى
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رلٍ

 
 زَضيحاذ ػٌَاى ؿواسُ

  تشليسلِ ؿيـِ تاالتش 1سلِ 

  سلِ گشهىي ؿيـِ ػمة3سلِ 

 
 

عكب



 كشٓ هدار سْى

 

 
 

 زَضيحاذ ػٌَاى ؿواسُ

  سلِ چشاؽ وَچه2سلِ 

  ؿىي ػمة سلِ ه4ِسلِ 

  ؿىي جلَ سلِ ه5ِسلِ 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى
CI-19 

مًتًرجعثٍ محفظٍ فيًز

 
رلٍ

 

 زَضيحاذ ػٌَاى ؿواسُ

  في وٌذاًؼَس 2سلِ ؿواسُ 6سلِ 

 

 
 

 زَضيحاذ ػٌَاى ؿواسُ

  سلِ اػساسذ16سلِ 

  سلِ اصلي7سلِ 

 
 



 كشٓ هدار سْى

 
 

 زَضيحاذ ػٌَاى ؿواسُ

  وي جلَ خان سلِ تشف14سلِ 

 

 
 

 زَضيحاذ ػٌَاى ؿواسُ

  سلِ في ساديازَس7سلِ 

  سلِ ًَس خاييي8سلِ 

  سلِ ؿواسُ يه في وٌذاًؼَس9سلِ 

  سلِ خوح تٌضيي10سلِ 

  سلِ وَلش11سلِ 

  سلِ ًَس تاال12سلِ 

  سلِ تَق13سلِ 

  سلِ فٌذن15سلِ 

 سلِ يذوي -18سلِ 

فيًز

 
 

 زَضيحاذ همذاس آهدش هجاص ػٌَاى ؿواسُ

Fs34 ECU15A  

Fs35 ECU15A  

Fs36 -10A فيَص يذوي 

Fs37 -20A فيَص يذوي 

Fs3825 فٌذنA  

Fs3910 وٌسشلش ضذػشلرA  

Fs4015 تَقA  

Fs4115 ًَس تاالA  

Fs4215 ًَس خايييA  

 
 



 كشٓ هدار سْى
CI-21 

قطع كهفيًز

 
 

 زَضيحاذ همذاس آهدش هجاص ػٌَاى ؿواسُ

FL/O120 اصلي وي فيَص لطغA  

FL/140 وي ػَئيچ جشلِ فيَص لطغA  

FL/2وي  فيَص لطغECU30A  

FL/320 في وٌذاًؼَس 2وي ؿواسُ  فيَص لطغA  

FL/420 في وٌذاًؼَس 1وي ؿواسُ  فيَص لطغA  

FL/550 وي تازشي فيَص لطغA  

FL/6وي  فيَص لطغABS140A  

FL/7وي  فيَص لطغABS225A  

FL/830 وي تخاسي فيَص لطغA  

FL/930 تاالتش تشلي  وي ؿيـِ فيَص لطغA  

 
 

 



 كشٓ هدار سْى

رلٍ كًچك وگُذاروذٌ

 
 

 زَضيحاذ ػٌَاى ؿواسُ

  فالؿش19سلِ 

  سلِ فالؿش20سلِ 

 
 



 كشٓ هدار سْى
CI-23 

 
 

 
 

 

 چراغ هِقْت ، چراغ پالك و راًٍوآّ و رايًدگٓ و الهپ كِچك

 قفن درب برقٓ

 هدار الهپ ترهز

 راًٍوا و فالشر

كٌ عكب برقٓ و سْشتى شْشُ گرمآًُّ 

شكٌ هدار هُ  

الهپ درب و سكف و اتاق
 سْشتى ضبط

شكٌ هدار هُ
 پشت آهپر

ّابٓ كايكتِر عْب  
HVAC سْشتى 

 شْشُ باالبر برقٓ

  سْشتى شارژ                

 هدار تػذُّ سِكت لِازم جاييب و فًدك

 سْشتى پاشش سِخت ايژكتِري

 بِق

 هدار چراغ جمِ

 سْشتى ضبط
 آًُّ بػن برقٓ

 هدار تػذُّ سِكت لِازم جاييب و فًدك

هدار تػذُّ سِكت لِازم جاييب و فًدك

سْشتى پاشش سِخت          

ايژكتِري                   

 سِئْچ استارت

Pin 

Positio
n 

 هدار راًٍوا و فالشر

 پشت آهپر

 سْشتى پاشش سِخت ايژكتِر

شِي كٌ و شْشُ پاك سْشتى برف

شكٌ هدار هُ  

 سكف برقٓ

چراغ ديده عكب و سًشِر ديده 
 عكب

HVAC سْشتى
شكٌ هدار هُ  

هد
ار 
چرا
غ 

 سْشتى استارت
 سْشتى استارت

 سْشتى استارت

 باتري

 ضد سرقت

 ضد سرقت

 كْشُ ٍِا

 هدار چراغ جمِ

روف برقٓ سان  



 كشٓ هدار سْى
سيم تاتري–كشيمذار ترق

 
 

 

 باتري

 جعبُ فِْز داخن
حمفظُ هِتِر 

 جعبُ فِْز داخن اتاق

كٌ آًُّ عكب شْشُ عكب و سْشتى گرم هدار چراغ ترهز  سكف برقٓ قفن درب الكرتّكٓ هدار راًٍوا و فرهان

بُ صفحُ 
 بعد



 كشٓ هدار سْى
CI-25 

 

 
 

 

 جعبُ فِْز داخن اتاق

 از صفحُ ُب صفحُ بعد
 قبن

ٍاي  هدار چراغَاي كِچك، پالك راًٍوآّ و رايًدگٓ و چراغ
 هِقعْت

 شكٌ هدار هُ



 كشٓ هدار سْى

 
 

 

 جعبُ فِْز داخن اتاق

ّابٓ كايكتِر عْب هدار سِئْچ الدري، الهپ سكف و درب صًدوق عكب  
سْشتى رادِّ و 

 ضبط
 پشت آهپر

To J5-C1-211 

 از صفحُ قبن



 كشٓ هدار سْى
CI-27 

سيم ACCترق-كشيمذار

 

 باتري

جعبُ فِْز داخن 
 حمفظُ هِتِر

استارتسِئْچ   

 جعبُ فِْز داخن اتاق

فًدك و هدار تػذُّ 
ّابٓ كايكتِر عْب فًدك و هدار تػذُّ  آًُّ بػن الكرتّكٓ سْشتى رادِّ و ضبط 

ّابٓ كايكتِر عْب  



 كشٓ هدار سْى

سيم IG1ترق-كشيمذار

 

 باتري

 جعبُ فِْز داخن حمفظُ هِتِر

استارتسِئْچ   

 جعبُ فِْز داخن اتاق

ضد سرقت فرهان و هدار راًٍوا سْشتى ايژكتِر پشت آهپر
)اّربگ(  



 كشٓ هدار سْى
CI-29 

سيم IG2ترق-كشيمذار

 
 

 

 باتري

 جعبُ فِْز داخن حمفظُ هِتِر

استارتسِئْچ   

 جعبُ فِْز داخن اتاق

To J5-C1-207 

شِي و  سْشتى شْشُ
كٌ برف پاك  

HVAC سْشتى 
چراغ ديده عكب و سًشِر

ديده عكب
شكٌ هدار هُ  Electric skylight ٍاي جمِ هدار چراغ  

To J5-C1-208 



 كشٓ هدار سْى

 : واًىسَس دػسِ ػين

 زـشيح واًىسَس دػسِ ػين ؿواسُ ؿواسُ

E19 M43  دػسِ ػين اصلي )خاييي ٍ ػور چح داؿثَسد( –دػسِ ػين هَزَس 

 
 : ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

E21 (I/P  دػسِ ػين هَزَس(C-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

E22 (I/P  دػسِ ػين هَزَس(D-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

E23 (I/P  دػسِ ػين هَزَس(F-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

F15 (I/P  دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ(A-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

M14 (I/P  دػسِ ػين اصلي(H-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

M37 دػسِ ػين اصلي اػساسذتِ ػور ػَئيچ 

M38 (I/P  دػسِ ػين اصلي(J-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

M41 (I/P  دػسِ ػين اصلي(K-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

R1 (I/P  دػسِ ػين ػمف(G-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى
CI-31 

استارت سيستم

 
 

 

 باتري

 جعبُ فِْز داخن حمفظُ هِتِر

استارتسِئْچ   

جعبُ فِْز  رلُ ضد سرقت
 داخن اتاق

 استارت

 اتضال بديُ داخمٓ



 كشٓ هدار سْى

 : واًىسَس دػسِ ػين

 زـشيح واًىسَس دػسِ ػين ؿواسُ ؿواسُ

B1 E27 
 دػسِ ػين هَزَس )صيش تازشي دس داخل هحفظِ هَزَس( –دػسِ ػين تشق اصلي 

E19 M43 
 دػسِ ػين اصلي )صيش ٍ ػور چح داؿثَسد( –دػسِ ػين هَزَس 

 
 : ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

B5 دػسِ ػين تشق اصليتِ ػور اػساسذ 

E22 (I/P  دػسِ ػين هَزَس(D-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

M7 تِ ػورETACSدػسِ ػين اصلي 

M9 دػسِ ػين اصلي تِ ػور سلِ ضذػشلر 

M14 (I/P  دػسِ ػين اصلي(H-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

M37 دػسِ ػين اصلي اػساسذتِ ػور ػَئيچ 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى
CI-33 

 

 
 

 

Refer to J5-C1-210 ُّهدار تػذ 
 باتري

جعبُ فِْز داخن 
 حمفظُ هِتِر

پشت آهپر 
 )الهپ شارژ(

 اتضال بديُ داخن

دًّام  



 كشٓ هدار سْى

 : واًىسَس دػسِ ػين

 زـشيح واًىسَس دػسِ ػين ؿواسُ ؿواسُ

B1 E27  دػسِ ػين هَزَس )صيش تازشي دس داخل هحفظِ هَزَس( –دػسِ ػين تشق اصلي 

E20 M44  دػسِ ػين اصلي )صيش ٍ ػور چح داؿثَسد( –دػسِ ػين هَزَس 

 
 : ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

B3 دػسِ ػين تشق اصليتِ ػور ديٌام 

M21دػسِ ػين اصلي تِ ػور خـر آهدش 

M41 (I/P  دػسِ ػين اصلي(K-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

 
 



 كشٓ هدار سْى
CI-35 

عية ياتيكاوكتًر

 
 

 

-Refer to J5-C1 هدار تػذُّ
208 

To J5-C1-226 

 برق باتري

ّابٓ كايكتِر عْب  

VSS سْگًال K-سْى 

To J5-C1-225 To J5-C1-223 
To J5-C1-218 



 كشٓ هدار سْى
 ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي: 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

E21 (I/P  دػسِ ػين هَزَس(C-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

M10 دػسِ ػين اصلي ياتي ػيةتِ ػور واًىسَس 

M20 ُدػسِ ػين اصليتِ ػور هذاس ازصال وَزا 

M38 (I/P  دػسِ ػين اصلي(J-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى
CI-37 

الكتريويكي پاششسًخت سيستم

 
 

 

 باتري

 بُ مست ضدسرقت

جعبُ فِْز داخن
 حمفظُ هِتِر

To J5-C1-216& 
J5-C1-217 To J5-C1-219 

 To J5-C1-222 بُ مست ضدسرقت

 كًرتل رلُ اصمٓ برق حافظُ

سطح باالي
KS 

 سطح پاّني 
KS 

 سطح پاّني سِئْچ فرهان ٍْدرولْك

 كًرتل رلُ پوپ بًزٌّ

 پوپ بًزٌّ

 سًشِر ضربُ

 سِئْچ فرهان ٍْدرولْك



 كشٓ هدار سْى

 
 
 

 

To J5-C1-215 

جعبُ فِْز داخن حمفظُ 
 هِتِر

 مشع مشع مشع مشع

 كِّن جرقُ 
1 

 كِّن جرقُ 
2 

 كِّن جرقُ 
 3 

 كِّن جرقُ 
4

  3  سْمًدركًرتل  2  كًرتل سْمًدر  1  كًرتل سْمًدر
 4    كًرتل سْمًدر

كاري هِتِر سًشِر هاّع خًك سًشِر فشار و دهاي ٍِاي ورودي سًشِر هِقعْت درّچُ گاز  

 برق برق سْگًال سْگًال سْگًال سْگًال اتضال بديُ اتضال بديُ اتضال بديُ برق اتضال بديُ سْگًال



 كشٓ هدار سْى
CI-39 

 
 

 

To J5-C1-215 

جعبُ فِْز داخن
 حمفظُ هِتِر

شري برقٓ 
 كًْشرت

 سِپاپ
OCV 

 ايژكتِر 
1# 

 ايژكتِر 
2# 

 ايژكتِر 
 3#

 ايژكتِر 
4#

To J5-C1-218 

كًرتل شري برقٓ  برق كًرتل برق كًرتل
 كًْشرت

  OCVكًرتل سِپاپ

 )سِپاپ كًرتل روغٌ(
كًرتل ايژكتِر 

1 

 كًرتل ايژكتِر 
2 

 كًرتل ايژكتِر 
3 

 كًرتل ايژكتِر 
4 

 برق برق سْگًال اتضال بديُ سْگًال برق سْگًال سْگًال

TB ولتاژ باالّٓ هِتِر 

)درّچُ گاز الكرتّكٓ( 

لًگ سًشِر هِقعْت هْن درّچُ گاز الكرتّكٓ هْن سِپاپ سًشِر هِقعْت   

نيولتاژ   TBهِتِر  پّا

)درّچُ گاز الكرتّكٓ( 

 اتضال بديُ



 كشٓ هدار سْى

 
 

 

 Refer to J5-C1-210 برق تػذُّ

To J5-C1-217 

 سًشِر اكشْژن عكب سًشِر اكشْژن جمِ

 سًشِر سرعت خِدرو

To J5-C1-214& 
J5-C1-220& J5-

C1-224 

اتضال بديُ 
5V  

كٌ كًرتل گرم  HO2S سْگًال  
HO2S  

اتضال بديُ 
5V  

  HO2S سْگًال
كٌ كًرتل گرم  

HO2S  

 سْگًال
IG1 

 VSSسْگًال

اتضال  -ورودي سِئْچ ترهز
 بديُ

هدار  -ورودي سِئْچ ترهز
 تػذُّ

 سْگًال سِئْچ چراغ جمِ سْگًال سرعت چرخ
 سْگًال كمْد كِلر

(A/C) 

سْگًال ولتاژ سِئْچ 
 فشار هتِسط كِلر

 سْگًال كمْد خباري
سْگًال 
RPM  

ّابٓ كايكتِر عْب  

To J5-C1-239 
To J5-C1-225 To J5-C1-242 

 To J5-C1-222 بُ مست سْشتى كِلر
To J5-C1-220 To J5-C1-214 



 كشٓ هدار سْى
CI-41 

 

 
 

 

 باتري

 جعبُ فِْز داخن حمفظُ هِتِر

To JC-C1-215 To JC-C1-215 To JC-C1-215 To JC-C1-215 

كوپرسِر كِلر فٌ كًدايشِر فٌ رادّاتِر
A/C  

 اتضال بديُ داخمٓ

 كًرتل رلُ كوپرسِر كِلر كًرتل رلُ فٌ كًدايشِر كِلر كًرتل رلُ فٌ كًدايشِر



 كشٓ هدار سْى

 : واًىسَس دػسِ ػين

 زـشيح واًىسَس دػسِ ػين ؿواسُ ؿواسُ

C24 E24  دػسِ ػين هَزَس )ػور ساػر هخضى سٍغي زشهض( –دػسِ ػين تشق اصلي 

C26 M2  دػسِ ػين اصلي )صيش ػور ساػر داؿثَسد( –دػسِ ػين هَزَس 

E20 M44  دػسِ ػين اصلي )صيش ػور چح داؿثَسد( –دػسِ ػين هَزَس 

M12 F11  دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ )صيش ػور چح داؿثَسد( –دػسِ ػين اصلي 

 
 : ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

C1 دػسِ ػين وٌسشل هَزَستِ ػور ػٌؼَس هَلؼير هيل لٌگ 

C3 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس تِ ػور دسيچِ گاص الىسشيىي 

C4 دػسِ ػين وٌسشل هَزَستِ ػور ؿيش تشلي وٌيؼسش 

C5 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس ػٌؼَس اوؼيظى جلَتِ ػور 

C6 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس واسي هَزَس تِ ػور ػٌؼَس دسجِ حشاسذ هايغ خٌه 

C7 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس4تِ ػور اًظوسَس 

C8 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس3تِ ػور اًظوسَس 

C9 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس2تِ ػور اًظوسَس 

C10 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس1تِ ػور اًظوسَس 

 C11 OCV  دػسِ ػين وٌسشل هَزَس )ػَخاج وٌسشل سٍغي(تِ ػور ػَخاج

C12 ِدػسِ ػين وٌسشل هَزَس1تِ ػور وَيل جشل 

C13 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس تِ ػور ػَئيچ فشهاى ّيذسٍليه 

C14 ِدػسِ ػين وٌسشل هَزَس2تِ ػور وَيل جشل 

C15 ِػين وٌسشل هَزَسدػسِ 3تِ ػور وَيل جشل 

C16 ِدػسِ ػين وٌسشل هَزَس4تِ ػور وَيل جشل 

C17 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس تِ ػور ػٌؼَس هَلؼير هيل ػَخاج 

C18دػسِ ػين وٌسشل هَزَس تِ ػور ػٌؼَس فـاس/ دسجِ حشاسذ َّاي ٍسٍدي 

C19 ٍدػسِ ػين وٌسشل هَزَس تِ ػور ػٌؼَس ػشػر خَدس 

C22 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس هَلؼير دسيچِ گاصتِ ػور ػٌؼَس 

C23 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس تِ ػور ػٌؼَس اوؼيظى ػمة 

C27 E  دػسِ ػين وٌسشل هَزَسCMتِ ػور 

C29 ِدػسِ ػين وٌسشل هَزَس تِ ػور ػٌؼَس ضشت 

E3 دػسِ ػين هَزَس تِ ػور في ساديازَس 

E7 دػسِ ػين هَزَس تِ ػور وودشػَس وَلش 

E8دػسِ ػين هَزَس في وٌذاًؼَس وَلش تِ ػور 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى
CI-43 

 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

E22 (I/P  دػسِ ػين هَزَس(D-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

F6دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ تِ ػور خوح تٌضيي 

M14 (I/P  ػين اصليدػسِ (K-تِ ػور جؼثِ فيَص داخل ازاق 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى

آمپر پشت

 
 
 

 

-Refer to J5-C1 هدار تػذُّ
208 

Refer to J5-C1-

210 
 هدار تػذُّ

Speedometer Tachometer Fuel meter Water 

temperature 

meter 
الهپ ٍشدار 
 سطح سِخت

 از صفحُ

 پشت آهپر

الهپ ٍشدار باز 
 بِدن درب

الهپ ٍشدار باز بِدن 
 درب صًدوق عكب

سْگًال
RPM  

سْگًال
VSS  

ECT سْگًال  

 سْگًال هضرف سِخت
الهپ ٍشدار خرابٓ

ABS  

الهپ ٍشدار خرابٓ
EBD  

سًشِر درجُ حرارت 
كاري هِتِر هاّع خًك  

 سًشِر سِخت

بديُ داخمٓاتضال   

To J5-C1-218 To J5-C1-240 To J5-C1-225 



 كشٓ هدار سْى
CI-45 

 

 
 

 پشت آهپر

 از صفحُ قبن

 چراغ شارژ الهپ ٍشدار خرابٓ سْشتى ترهز
  SRS الهپ ٍشدار

)اّربگ(
ٍشدار بشنت كوربًد الهپ  الهپ ٍشدار فشار روغٌ

 اميين

To J5-C1-213 To J5-C1-226 

 سِئْچ كوربًد اميين

 سِئْچ فشار روغٌ

 سًشِر سطح روغٌ ترهز سِئْچ ترهز دسيت

 اتضال بديُ داخمٓ اتضال بديُ داخمٓ



 كشٓ هدار سْى

 
 

 

To J5-C1-215 

To J5-C1-243 To J5-C1-238 
To J5-C1-242 To J5-C1-241 

 پشت آهپر

الهپ يشايگر خرابٓ
EOBD  

الهپ يشايگر خرابٓ
EPC  

شكٌ  الهپ يشايگر هُ الهپ راًٍواي راست الهپ راًٍواي چپ
 جمِ

شكٌ  الهپ يشايگر هُ
 عكب

 چراغ روشًآّ الهپ يشايگر يِر باال

To J5-C1-241 

To J5-C1-218 



 كشٓ سْىهدار 
CI-47 

 : واًىسَس دػسِ ػين 

 زـشيح واًىسَس دػسِ ػين ؿواسُ ؿواسُ

C24 E24  دػسِ ػين هَزَس )ًضديه هخضى سٍغي زشهض( –دػسِ ػين وٌسشل هَزَس 

C26 M2  دػسِ ػين اصلي )صيش ػور ساػر داؿثَسد( –دػسِ ػين وٌسشل هَزَس 

E18 M42  دػسِ ػين اصلي )صيش ػور ساػر داؿثَسد( –دػسِ ػين هَزَس 

E20 M44  دػسِ ػين اصلي )صيش ػور ساػر داؿثَسد( –دػسِ ػين هَزَس 

M12 F11  دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ )صيش ػور چح داؿثَسد( –دػسِ ػين اصلي 

M13 F12  دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ )صيش ػور چح داؿثَسد( –دػسِ ػين اصلي 

 
 : ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

C2 دػسِ ػين وٌسشل هَزَستِ ػور ػٌؼَس فـاس سٍغي 

C6 دػسِ ػين وٌسشل هَزَس واسي هَزَس تِ ػور ػٌؼَس دسجِ حشاسذ هايغ خٌه 

C21 دػسِ ػين وٌسشل هَزَسزشهضتِ ػور ػٌؼَس ػطح سٍغي 

F6دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ تِ ػور خوح تٌضيي 

F18 دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ تِ ػور ػَئيچ زشهض دػسي 

F19 دػسِ ػين ؿاػي خَدسٍ تِ ػور ػَئيچ ووشتٌذ ايوٌي 

M21دػسِ ػين اصلي تِ ػور خـر آهدش 

M36 تِ ػورETACSدػسِ ػين اصلي 

 
 

 



 كشٓ هدار سْى

الكتريويكي اطالعات ي زمان كىترل سيستم

 
 

 

 هدار تػذُّ Refer to J5-C1-208 Refer to J5-C1-210 Refer to J5-C1-211 هدار تػذُّ
 هدار تػذُّ

كمْد استارت و چراغ 
 دور هػزي سِئْچ

چراغ دور هػزي  برق حافظُ
 سِئْچ

 برق IG1 IG2 برق سِئْچ كمْد

عكب چراغ سِئْچ سْگًال كًرتل درب  
سِئْچ الدري جمِ 

 راست
جمِ  الدريسِئْچ 

 رلُ قفن درب سِئْچ درب چپ
 رلُ باز كردن درب

سِئْچ قفن در 
ني جمِشسري سِئْچ قفن در  

 رايًده
 سِئْچ ترهز دسيت

 حافظُ كد

To J5-C1-240 To J5-C1-232 

To J5-C1-221 To J5-C1-214 



 كشٓ هدار سْى
CI-49 

 

 
 

 

To J5-C1-212 To J5-C1-229 To J5-C1-243 To J5-C1-218 To J5-C1-228 To J5-C1-241 To J5-C1-226 To J5-C1-242 

)فالشر( رلُ راًٍوا رلُ شْشُ باالبر برقٓ رلُ ضدسرقت  سِئْچ چراغ كِچك رلُ چراغ كِچك آالرم ضدسرقت VSS سْگًال 
ٌ درب زهان  بازك

 تضادف
ٍاي  سِئْچ چراغ
 جمِ

شكٌ عكب رلُ هُ  
شكٌ  سِئْچ هُ
 عكب

جمِشكٌ  سِئْچ هُ  
شِي  سِئْچ شْشُ
 جمِ

هِقعْت تامير 
كٌ  پاك سِئْچ برف
 جمِ

تًظْى كًًده تامير 
كٌ جمِ برف پاك  

كٌ شْشُ  رلُ گرم
 جمِ

كٌ شْشُ  رلُ گرم
 عكب

كٌ شْشُ  سِئْچ گرم
 عكب

To J5-C1-238 To J5-C1-237 To J5-C1-235 

ًفٓزهني ه  



 كشٓ هدار سْى

 : ػَئيچ ٍ لطؼاذ الىسشيىي 

 هَلؼير زـشيح ؿواسُ

 M7ETACS  دػسِ ػين اصليتِ ػور

M20 ُدػسِ ػين اصلي تِ ػور هذاس ازصال وَزا 

M22دػسِ ػين اصليتِ ػور ػَئيچ وليذ 

 M36ETACS  دػسِ ػين اصليتِ ػور

 

 


