
  سيستن الىتريىي 

زر زير ضرح وَتاّي از .  از سيستن يىپارچِ ٍ هسٍلي استفازُ هي وٌسC&Cسيستن الىتريىي واهيَى ّاي 

 .لغؼات اغلي سيستن الىتريىي آٍرزُ ضسُ است

 سيستن اتسارآالت 

C&C  ٍ ترذي هسل ّا از سيستن ّاي +LCD از هجوَػِ اتسارّاي هسل اضارُ گر اتسارّاي واهيَى ّاي 

 LCD ًگاُ ورزُ ٍ تراي ًوايص 1-1تراي زيسى پٌل ايي اتسارّا تِ تػَير .  استفازُ هي وٌسLCDاتسارّاي 

 هغاتك تا LCD رٍضي هي ضًَس ، اعالػات هتٌي LEDٍلتي الهپ ّاي ّطسارزٌّسُ .  را تثيٌيس1-2تػَير 

 آهسُ است؛ ٍلتي پيام ّاي 1-2اعالػات هتٌي گرزضي زر جسٍل :  ًوايص هي ياتس1-1جسٍل 

اگر پيام ّاي . ّطسارزٌّسُ چطوه هي زًٌس، لسوت ًوايص اغلي هطرع وٌٌسُ پيام ّطسار هرتَعِ است

ّطسارزٌّسُ هتؼسز زر يه زهاى اػالم ضًَس، پيام هغاتك تا ترتية ارائِ ضسى ، ًوايص هي ياتس ٍ ًوايص ّر 

5.  ثاًيِ تِ عَل هي اًجاهس3وسام   ثاًيِ پس از آًىِ توام پيام ّا ًوايص يافت، هْوتريي ّطسار تِ هست 

تراي زيسى ترتية اّويت پيام .  ثاًيِ ًوايص هي ياتس3ًوايص يافتِ ٍ سپس هاتمي پيام ّا تا فاغلِ زهاًي 

 ٍ تراي 1-4تراي ًوايص ٍضؼيت چراؽ ًوايطگر ّطسار زٌّسُ ، جسٍل .  را هطاّسُ ًوائيس1-3ّا، جسٍل 

 را 1-5ًطاًِ چراؽ ًوايطگر ّطسار زٌّسُ ، جسٍل 

.تثيٌيس

 



  LCDهٌغمِ -5وليس  -4  3هٌغمِ چراؽ ذغر -3  2هٌغمِ چراؽ ذغر -2  1هٌغمِ چراؽ ّطسارزٌّسُ -1

 وليس  -6

  پٌل اتسار 1-1تػَير 

 

ًوايص اتػال -GPS   4ًوايص ضست سيگٌال - 3تاريد ٍ زهاى   -2ًوايص اتػال سرٍر از راُ زٍر   -1

GPS  5-  ًوايص -9هٌغمِ ًوايص چٌسوارُ   -8زهاسٌج آب  -7فطارسٌج ترهس ػمة  -6سرػت سٌج

گيج -13ويلَهتر عي ضسُ فؼلي  -12هجوَع ويلَهتر عي ضسُ  -11هٌغمِ ّطسار چيٌي  -10زًسُ   

 ًوايص ػولىرز تطريػي از راُ تػَير -16تاذَهتر  -15فطارسٌج ترهس جلَ  -14سَذت  

  LCD هحتَيات هٌغمِ 1-2تػَير

 

  رٍضي هي ضَزLED ٍلتي ًطاى ّطسارزٌّسُ LCD اعالػات هتٌي زر هٌغمِ 1-1جسٍل 

LCDاعالػات هتٌي رٍي  LEDهحتَيات ّطسارزٌّسُ  ضوارُ سريال

 غافي را تررسي ًوائيس غافي هحتَي آب  1



 سرٍيس هَتَر تؼوير هَتَر ٍ ًگْساري  2

 تَلف تالفاغلِ ذَزرٍ ٍ تررسي هَتَر ّطسار هَتَر  3

 تٌْا ٍلتي LCDًوايص )ترهس زستي ذالظ ًيست  ترهس پارن  4

سرػت ذَزرٍ تيص از غفر ويلَهتر است زر زسترس 

 LEDهي تاضس زر غير ايي غَرت تٌْا ًطاًِ ّطسار 

 (رٍضي است

 هَلؼيت واتيي لفل ًيست  ًوايص هَلؼيت واتيي  5

 تررسي ايراز  ABSايراز تطريع زازُ ضسُ زر  6

 تررسي آى ًوايص تستِ ضسى فيلتر َّا 7

 زر تستِ ًيست : احتياط زر تستِ ًيست  8

 لغفا وورتٌس ايوٌي را تثٌسيس وورتٌس ايوٌي تستِ ًطسُ است 9

 هايغ ضَيٌسُ را پر وٌيس سغح هايغ ضَيٌسُ ، پائيي است 10

 آى را پر وٌيس: سغح هايغ فرهاى ذَزوار ون است  سغح هايغ فرهاى ذَزوار 11

ًگْساري واهل ذَزرٍ ًيازهٌس هرالثت زر ٌّگام  ًگْساري واهل ذَزرٍ 12

  ّسار ويلَهتر است 5رسيسى تِ 

 تِ هَلغ سَذت را پر وٌيس ّطسار سغح پائيي سَذت 13

 فطار هسار ترهس جلَ پائيي است ؛ آًرا تررسي وٌيس 1ّطسار فطار پائيي  14

 فطار هسار ترهس ػمة پائيي است ؛ آى را تررسي وٌيس 2ّطسار فطار پائيي  15

 هَتَر را تررسي وٌيس ّطسار زهاي ذٌه وٌٌسُ  16

 سغح ذٌه وٌٌسُ پائيي است ؛ آى را پروٌيس ّطسار سغح پائيي ذٌه وٌٌسُ  17

 ساييسگي تيص از حس ترهس ؛ آى را تررسي وٌيس ساييسگي وفطه ترهس  18



19 ASR تَجِ وٌيس وِ   ذاهَش استASR ذاهَش است  

 تَجِ وٌيس سيستن ويسِ َّا هَفك ًثَزُ است   SRSًاوارآهسي  20

 ايراز اًتمال ؛ آى را تررسي وٌيس AMTّطسار  21

 ايراز اًتطار ؛ آى را تررسي وٌيس MILّطسار  22

فطار رٍغي هَتَر ووتر از فطار  23

 ّطسار زٌّسُ است 

 فطار رٍغي هَتَر ون است ؛ آى را تررسي وٌيس

 ّسار ويلَهتر هي تاضس، ًطاًِ ّطسار رٍضي ذَاّس ضس تا 10ٍلتي ول ويلَهتر عي ضسُ هضرتي از : تَجِ 

ّطسار تؼسي هيساى .  اعالػات هرتَط تِ ًگْساري را ًوايص ًسّسLCDايٌىِ ًوايص هحافظت پان ضسُ ٍ 

 . ّسار ويلَهتر هي تاضس10ويلَهتر عي ضسُ تراساس ويلَهتر پان ضسُ لثلي تؼالٍُ 

 ًطاى زٌّسُ اعالػات هتٌي هرتَعِ تِ غَرت پطت سرّن هي تاضس زر غَرتي وِ LCD 1-2جسٍل 

 : ايرازّاي زير رخ زّس

ضوارُ 

 سريال
LCDاعالػات هتٌي رٍي  ًَع ايراز

 آى را تررسي ًوائيس هسار تاز سٌسَر سغح سَذت 1

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز سٌسَر فطار رٍغي هَتَر 2

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز سٌسَر فطار لَلِ ترهس جلَ 3

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز سٌسَر فطار لَلِ ترهس ػمة  4

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ سٌسَر فطار لَلِ ترهس جلَ 5

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ سٌسَر فطار لَلِ ترهس ػمة  6

آى را تررسي ًوائيس 1ّطسار فطار سغح پائيي هرسى َّاي ضوارُ  7

آى را تررسي ًوائيس 2ّطسار فطار سغح پائيي هرسى َّاي ضوارُ  8



آى را تررسي ًوائيس  3ّطسار فطار سغح پائيي هرسى َّاي ضوارُ 9

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ هيلِ تلٌس چپ  10

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ هيلِ تلٌس راست  11

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز هيلِ تلٌس چپ  12

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز هيلِ تلٌس راست  13

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ هيلِ وَتاُ چپ  14

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ هيلِ وَتاُ راست  15

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز هيلِ وَتاُ چپ  16

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز هيلِ وَتاُ راست  17

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ راٌّواي چپ جلَ 18

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ راٌّواي چپ ػمة  19

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ راٌّواي چپ جلَ 20

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ راٌّواي چپ ػمة  21

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ راٌّواي راست جلَ 22

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ جراؽ راٌّواي راست ػمة  23

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ راٌّواي راست جلَ 24

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ راٌّواي راست ػمة  25

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ راٌّواي چپ تريلر  26

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ جراؽ راٌّواي راست تريلر  27

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ راٌّواي چپ تريلر 28



آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ راٌّواي راست تريلر 29

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي چپ جلَ 30

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي راست جلَ 31

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ هِ ضىي چپ جلَ  32

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ هِ ضىي راست جلَ 33

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي ػمة  34

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ هِ ضىي ػمة  35

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي تريلر 36

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ هِ ضىي تريلر 37

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ زًسُ ػمة  38

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ زًسُ ػمة  39

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ زًسُ ػمة تريلر 40

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ زًسُ ػمة تريلر 41

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ ترهس چپ  42

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ ترهس راست  43

آى را تررسي ًوائيس هسار وَتاُ چراؽ ترهس تريلر 44

آى را تررسي ًوائيس هسار تاز چراؽ ترهس تريلر 45

آى را تررسي ًوائيس ( ٍلت 23)ّطسار ٍلتاش پائيي تاعري  46

تِ سرػت ذَزرٍ تَجِ وٌيس سرػت تِ حس ّطسار رسيسُ يا از آى ػثَر ورزُ است 47

فطار غير عثيؼي تاير ، آى را تررسي وٌيس هطىل تاير ٍ ّطسار 48



ذَزرٍ زر ٍضؼيت ورٍز فؼال ضسى ورٍز وٌترل  49

فؼاليت از راُ زٍر زريچِ تٌسيي  1سَئيچ زريچِ تٌسيي  50

افسايص سرػت زريچِ تٌسيي از راُ زٍر 2سَئيچ زريچِ تٌسيي  51

سغح پائيي رٍغي اًتمالي  ّطسار سغح رٍغي اًتمالي  52

53 PTO 1فؼال ضس  PTO 1فؼال ضس 

54 PTO 2فؼال ضس  PTO 2فؼال ضس 

 اًتمالي PTO 1فؼاليت   اًتمالي PTO 1فؼاليت   55

  اًتمالي PTO 2فؼاليت   اًتمالي PTO 2فؼاليت  56

والچ ساييسُ ضسُ ، آى را تررسي وٌيس ّطسار ساييسگي والچ  57

تار تيص از حس والچ ؛آى را تررسي ًوائيس ّطسار تار اضافي والچ  58

هَلؼيت ًاهٌاسة والچ ؛آى را تررسي ًوائيس ّطسار هَلؼيت والچ  59

زهاي تاالي رٍغي اًتمال ؛ آى را تررسي ًوائيس ّطسار زهاي رٍغي اًتمالي  60

هَلؼيت تسٍى استفازُ زر پسال سرػت ؛ آى را  ذالغي پسال سرػت 61

تررسي ًوائيس

ٍضؼيت ذَزوار زر اًتمال  ٍضؼيت اتَهاتيه اًتمالي  62

ٍضؼيت زستي زر اًتمال  ٍضؼيت زستي اًتمالي  63

ػولىرز ًاهٌاسة اًتمال ، ذَزرٍ را هتَلف  ّطسار ذاهَش ضسى اًتمال چٌس وارُ  64

وٌيس

ػولىرز ًاهٌاسة هَتَر ؛ آى را تررسي وٌيس  تطريع ذغا زر هَتَر 65

 ؛ آى را تررسي وٌيس AMTفطار پائيي  AMTفطار پائيي  66



ًوايص سغح هرسى اٍرُ ؛ تِ رٍز رساًي سغح  سغح هرسى اٍرُ  67

 زرغس تغيير 5تراساس ّر 

  

  تمسم سغح ذغا1-3جسٍل 

 هسار تاز هيلِ چپ 46 ّطسار فطار رٍغي هَتَر  1

 هسار تاز هيلِ راست 47 ّطسار زهاي ذٌه وٌٌسُ 2

 هسار وَتاُ هيلِ چپ 48 1ّطسار فطار ون  3

 هسار وَتاُ هيلِ راست 49 2ّطسار فطار ون  4

 هسار تاز هيلِ چپ 50 تطريع ػولىرز اضتثاُ هَتَر 5

 هسار تاز هيلِ راست 51 (از لثل حفظ ضسُ)هسار تاز سٌسَر فطار رٍغي هَتَر  6

 هسار وَتاُ راٌّواي چپ جلَ 52 هسار تاز سٌسَر فطار لَلِ ترهس جلَ 7

 هسار وَتاُ راٌّواي چپ ػمة 53 هسار وَتاُ سٌسَر فطار لَلِ ترهس جلَ 8

 هسار تاز راٌّواي چپ جلَ 54 هسار تاز سٌسَر فطار لَلِ ترهس ػمة 9

 هسار تاز راٌّواي چپ ػمة 55 هسار وَتاُ سٌسَر فطار لَلِ ترهس ػمة 10

 هسار وَتاُ راٌّواي راست جلَ ABS56تطريع ذغا زر  11

 هسار وَتاُ راٌّواي راست ػمة 57 ّطسار هَتَر 12

 هسار تاز راٌّواي راست جلَ 58 تؼوير ٍ ًگْساري هَتَر 13

 هسار تاز راٌّواي راست ػمة 59 ًوايص هَلؼيت واتيي 14

 هسار وَتاُ راٌّواي چپ تريلر 60 ترهس پارن 15

 هسار وَتاُ راٌّواي راست تريلر 61 وورتٌس ايوٌي تستِ ًطسُ است 16



 هسار تاز راٌّواي چپ تريلر 62 ًوايص تستِ ضسى فيلتر َّا 17

 هسار تاز راٌّواي راست تريلر 63 ّطسار سغح پاييي ذٌه وٌٌسُ 18

 هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي چپ جلَ 64 سغح پاييي هازُ ضَيٌسُ 19

 هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي راست جلَ 65 زرپَش سغح هرسى اٍرُ 20

 هسار تاز چراؽ هِ ضىي چپ جلَ 66 غافي هحتَي آب هي تاضس 21

 هسار تاز چراؽ هِ ضىي راست جلَ 67 سغح سيال فرهاى ذَزوار 22

 هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي ػمة 68 ّطسار سغح پاييي سَذت 23

 هسار تاز چراؽ هِ ضىي ػمة 69 سرػت تِ حس ّطسار رسيسُ يا از آى ػثَر ورزُ 24

 هسار وَتاُ چراؽ هِ ضىي تريلر 70 هسار تاز سٌسَر سغح سَذت 25

 هسار تاز چراؽ هِ ضىي تريلر 71 ( ٍلت23)ّطسار ٍلتاش پاييي تاتري  26

 هسار وَتاُ چراؽ زًسُ ػمة 72 زر تستِ ًطسُ است 27

 هسار تاز چراؽ زًسُ ػمة 73 ًگْساري واهل ذَزرٍ 28

 هسار وَتاُ چراؽ زًسُ ػمة تريلر SRS 74ػسم ػولىرز هٌاسة  29

 هسار تاز چراؽ زًسُ ػمة تريلر 75 ساييسگي وفطه ترهس 30

 هسار تاز چراؽ تَلف چپ AMT76ّطسار  31

 هسار تاز چراؽ تَلف راست MIL77ّطسار  32

 هسار وَتاُ چراؽ تَلف تريلر 78 1ّطسار فطار پاييي هرسى َّاي ضوارُ  33

 هسار تاز چراؽ تَلف تريلر 79 2ّطسار فطار پاييي هرسى َّاي ضوارُ  34

  ذاهَشASR 80 3ّطسار فطار پاييي هرسى َّاي ضوارُ  35

 ورٍز وٌترل فؼال ضسُ است 81 تررسي ٍ ّطسار تاير 36



 1سَئيچ وٌترل زريچِ  82 تطريع ػولىرز ًاهٌاسة اًتمالي 37

 2سَئيچ وٌترل زريچِ  AMT83فطار پاييي  38

  فؼال استPTO 1 84 ّطسار زهاي رٍغي اًتمال 39

  فؼال استPTO 2 85 ّطسار ساييسگي والچ 40

  اًتماليPTO 1فؼال ضسى  86 ّطسار تيص تَز تار والچ 41

  اًتماليPTO 2فؼال ضسى  87 ّطسارهَلؼيت والچ 42

 پسال سرػت ذالظ است 88 ّطسار سغح رٍغي اًتمال 43

 اًتمال زر ٍضؼيت ذَزوار 89 هسار وفطه هيلِ چپ 44

 اًتمال زر ٍضؼيت زستي 90 هسار وَتاُ هيلِ راست 45

 

 زر ضرايظ حروت ذَزرٍ تيطتر از ًوايص ارائِ ضسُ زر هٌَ LCDتمسم پيام ّطسار ًوايص يافتِ زر : 1تَجِ 

زر حاليىِ زر غَرت تَلف ذَزرٍ، ووتر از هَرز ًوايص يافتِ  (يؼٌي پيام ّطسار اتتسا ًوايص ذَاّس يافت)

 .است

زر حاليىِ ّيچ هَرزي زر ٌّگام حروت ذَزرٍ تاالي پيام ّطسار ًيست، هٌغمِ ّطسار ًوايص لَگَي -2

 . را تِ ّوراُ ذَاّس زاضتC&Cواهيَى ّاي 

  ٍضؼيت چراؽ ًوايطگر ّطسار ضوارُ گيري1-4جسٍل 

ضوارُ 

 سريال
 ًام

ٍضؼيت ًوايص 

 ّطسار
 هٌغك وٌترل

 رٍضي، اگر ٍرٍزي زر اتتسا گرم ضسُ تاضس رٍضي، ذاهَش گرم ورزى اتتسايي  1

 رٍضي، اگر غافي هحتَي آب تاضسرٍضي، ذاهَش آب هَجَز زر غافي  2

 رٍضي، اگر غافي گرم ضسُ تاضسرٍضي، ذاهَش گرم ضسى غافي  3



 رٍضي، اگر هَتَر ًيازهٌس ًگْساري تاضسرٍضي، ذاهَش ًگْساري هَتَر 4

رٍضي، اگر هَتَر زر فرايٌس تطريػي تَزُ رٍضي، ذاهَش تطريع ػولىرز ًاهٌاسة هَتَر 5

 يا ًاهٌاسة ػول وٌس

رٍضي، اگر هَتَر تا ايراز جسي هَاجِ رٍضي، ذاهَش ّطسار هَتَر 6

 (ًيازهٌس تَلف ًاگْاًي )تاضس

 رٍضي، اگر چراؽ وَچه رٍضي تاضسرٍضي، ذاهَش چراؽ وَچه  7

چطوه ززى،  ًوايص گرزش تِ چپ  8

 ذاهَش

ٍلتي راٌّواي چپ يا سَئيچ ّطسار رٍضي 

است، چراؽ ًوايطگر زر غَرت عثيؼي 

تَزى تِ آراهي چطوه ذَاّس زز يا زر 

غَرت غير عثيؼي تَزى تِ تٌسي چطوه 

 ذَاّس زز

چطوه ززى،  ًوايص گرزش تِ چپ تريلر 9

ذاهَش

ٍلتي راٌّواي چپ يا سَئيچ ّطسار رٍضي 

تاضس، چراؽ ًوايطگر زر غَرت عثيؼي 

تَزى تِ آراهي ٍ زر غَرت غير عثيؼي 

 تَزى تِ تٌسي چطوه ذَاّس زز

چطوه ززى،  ًوايص گرزش تِ راست  10

ذاهَش

ٍلتي چراؽ راٌّواي راست يا سَئيچ 

ّطسار رٍضي است، چراؽ ًوايطگر زر 

غَرت عثيؼي تَزى تِ آراهي ٍ غير 

 عثيؼي تَزى تِ تٌسي چطوه هي زًس

چطوه ززى،  ًوايص گرزش تِ راست تريلر 11

ذاهَش

ٍلتي چراؽ راٌّواي راست يا سَئيچ 

ّطسار رٍضي است، چراؽ ًوايطگر زر 

غَرت عثيؼي تَزى تِ آراهي ٍ غير 

 عثيؼي تَزى تِ تٌسي جطوه هي زًس

 رٍضي، اگر ًَرافىي تلٌس رٍضي تاضسرٍضي، ذاهَش ًوايص ًَر افىي تلٌس  12



رٍضي، اگر ترهس اگسٍز هَرز استفازُ لرار رٍضي، ذاهَش ًوايص ترهس اگسٍز 13

 گرفتِ تاضس

رٍضي، اگر ترهس زستي هَرز استفازُ لرار رٍضي، ذاهَش ترهس پارن  14

 گرفتِ تاضس

 رٍضي، اگر هَلؼيت واتيي لفل ًطسُ تاضسرٍضي، ذاهَش هَلؼيت واتيي لفل ًطسُ است 15

ABSرٍضي، ذاهَشABSايراز تطريع  16  زر حال اًجام رٍضي، اگر تطريع 

 تَزُ يا تا هطىل هَاجِ ضسُ تاضس

 رٍضي، اگر فيلتر َّا تستِ ضسُ تاضسرٍضي، ذاهَش ًوايص تستِ ضسى فيلتر َّا 17

 رٍضي ، اگر زر واتيي يا ضاگر تستِ ًثاضسرٍضي، ذاهَش زر تستِ ًيست  18

 رٍضي، اگر وورتٌس راًٌسُ يا ضاگرز LEDرٍضي، ذاهَش وورتٌس ايوٌي تستِ ًطسُ است 19

پس از استارت ذَرزى هَتَر تستِ ًطسُ 

 ( زٍر زر زليمِ سرػت تيص از 300)تاضس

 رٍضي، اگر شًراتَر ذارج از ػولىرز تاضسرٍضي، ذاهَش ضارش شًراتَر 20

رٍضي،اگر :تىارگيري ذظ ثاتت هحىن

 تاال اگر سغح PIN.  پائيي تاضسPINسغح 

تاضس، ذاهَش ذَاّس تَز، اگر سرػت 

300  زٍر زر زليمِ تاضس هَتَر تيص از 

 .ذاهَش ٍ اگر ووتر تاضس رٍضي است

 هيلي  هيلي آهپر تا 100300جرياى ضارش 

 آهپر است

رٍضي، اگر فطار رٍغي هَتَر ووتر از همسار رٍضي، ذاهَش ّطسار فطار رٍغي هَتَر  21

 ( ويلَپاسىال )70ّطسار تاضس

 رٍضي، اگر سغح هازُ ضَيٌسُ پائيي تاضسرٍضي، ذاهَش سغح پائيي هازُ ضَيٌسُ  22



رٍضي، اگر سغح هرسى اٍرُ هساٍي يا رٍضي، ذاهَش ّطسار سغح هرسى اٍرُ  23

  زرغس تاضس20ووتر از 

رٍضي، اگر زهاي هرسى اٍرُ ووتر از حس رٍضي، ذاهَش گرم ورزى هرسى اٍرُ  24

 هطرػي تاضس

 رٍضي، اگر ذطه وي گرم ضسُ تاضسرٍضي، ذاهَش گرم ورزى ذطه وي 25

رٍضي، اگر سغح سيال فرهاى ذَزوار رٍضي، ذاهَش سغح سيال فرهاى ذَزوار  26

 پائيي تاضس

رٍضي، اگر زيفراًسيل اوسل زاذلي لفل رٍضي، ذاهَش لفل زيفراًسيل اوسل زاذلي  27

 ضسُ تاضس

ٍلتي هيساى هسافت عي ضسُ ظريثي از رٍضي، ذاهَش ًگْساري واهل ذَزرٍ 28

 ّسار ويلَهتر تاضس، ًوايص ّطسار 10

رٍضي هي ضَز تا ايٌىِ ًوايص ًگْساري 

ّطسار تؼسي زر ايي هَرز . پان ضَز

تراساس هيساى پان ضسگي لثلي تااضافِ 

  ّسار ويلَهتر ذَاّس تَز10

رٍضي، اگر چراؽ هِ ضىي ػمة رٍضي رٍضي، ذاهَش چراؽ هِ ضىي ػمة  29

 تاضس

 رٍضي، اگر سغح سَذت پائيي تاضسرٍضي، ذاهَش ّطسار سغح پائيي سَذت 30

 4.5رٍضي، اگر فطار زير هحسٍزُ ّطسار رٍضي، ذاهَش 1ّطسار فطار پائيي  31

 تار تاضس 

 تار 4.5رٍضي، اگر فطار زير حس ّطسار رٍضي، ذاهَش 2ّطسار فطار پائيي  32

 تاضس

چطوه ززى،  ّطسار زهاي ذٌه وٌٌسُ  33

 ذاهَش

 هيلي ثاًيِ رٍضي ٍ 500چطوه زى، 

 هيلي ثاًيِ ذاهَش؛ اگر زهاي ذٌه 500



 وٌٌسُ تسيار تاال تاضس

 رٍضي، اگر سغح هرسى اًثساط ون تاضسرٍضي، ذاهَش ّطسار سغح پائيي ذٌه وٌٌسُ  34

 لفل 1رٍضي، اگر زيفراًسيل چرخ زاذلي رٍضي، ذاهَش 1لفل زيفراًسيل چرخ زاذلي  35

 تاضس

 لفل 2رٍضي، اگر زيفراًسيل چرخ زاذلي رٍضي، ذاهَش  2لفل زيفراًسيل چرخ زاذلي  36

 تاضس

 لفل 2رٍضي، اگر زيفراًسيل اوسل زاذلي رٍضي، ذاهَش 2لفل زيفراًسيل اوسل زاذلي  37

 تاضس

 رٍضي، اگر ػولىرز اوسل ضٌاٍر فؼال تاضسرٍضي، ذاهَش ًوايص اوسل ضٌاٍر 38

رٍضي، اگر ػولىرز ضس سر ذَرزگي فؼال رٍضي، ذاهَش ًوايص ضس سر ذَرزگي  39

 تاضس

 رٍضي، اگر وفطه ترهس ساييسُ ضسُ تاضسرٍضي، ذاهَش ساييسگي وفطه ترهس 40

رٍضي، اگر ترهس ريتارزر تىار گرفتِ ضسُ رٍضي، ذاهَش ترهس ريتارزر  41

 تاضس

42 ASR رٍضي ، اگر رٍضي، ذاهَش  ذاهَشASRذاهَش تاضس  

رٍضي، اگر سيستن ويسِ َّا ذَب ػول رٍضي، ذاهَشSRSػسم فؼاليت هٌاسة  43

 ًىٌس

 رٍضي، اگر اًتمال ايراز زاضتِ تاضسرٍضي، ذاهَش AMTّطسار  44

  فؼال تاضسPTOرٍضي، اگر سَئيچ رٍضي، ذاهَشPTOسَئيچ  45

 رٍضي، اگر اًتطار تا ايراز ّوراُ تاضسرٍضي، ذاهَشMILّطسار  46

  



:  ثاًيِ تيطتر ضَز، چراؽ ّاي ّطسار زير تسيي غَرت ذَاّس ضس2.5اگر از زست زازى سيگٌال از : تَجِ

 ( ذاهَشرٍضي )سغح پائيي سَذت 

چطوه ززى          فطار پائيي (رٍضي)1 رٍضي          فطار پائيي  (چطوه ززى )زهاي تاالي آب 

 رٍضي (رٍضي)ABSچطوه ززى        (رٍضي)2

 

  ضىل ٍ عَل هَج ًطاًِ ّاي ّطسار تر رٍي پٌل زستگا1ُ-5جسٍل 

ضوارُ 

 سريال
 ًَع سيگٌال عَل هَج رًگ ًطاًِ ػولىرز

 گرم ورزى اتتسايي  1
 

ٍرٍزي ذظ سرت،   ًاًَهتر589 زرز

/ ّطسار سغح پاييي 

CANٍرٍزي سيگٌال 

 آب هَجَز زر غافي  2

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 گرم ضسى غافي  3

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 ًگْساري هَتَر 4

 

ٍرٍزي ذظ سرت،   ًاًَهتر466 آتي

 فؼاليت سغح پاييي

تطريع ػولىرز ًاهٌاسة  5

  هَتَر

ٍرٍزي ذظ سرت،   ًاًَهتر589 زرز

پاٍر سيگٌال ّطسار ٍ 

ٍرٍزي سيگٌال زهيٌي 

ٍرٍزي / از عريك پيي 

CANسيگٌال 

 ّطسار هَتَر 6

 

 CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 ، اضغال ذظ سرت



 چراؽ وَچه  7

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

 ًوايص گرزش تِ چپ  8

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

 ًوايص گرزش تِ چپ تريلر 9

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

 ًوايص گرزش تِ راست  10

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

ًوايص گرزش تِ راست  11

  تريلر

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

 ًوايص ًَر افىي تلٌس  12

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر466 آتي

 ًوايص ترهس اگسٍز 13

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 ترهس پارن  14

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

هَلؼيت واتيي لفل ًطسُ  15

  است

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

ABSايراز تطريع  16

 

ٍرٍزي ذظ سرت،   ًاًَهتر589 زرز

فؼاليت سغح پاييي 

؛  ( ٍلت2ووتر از )

جرياى هرتَط تِ هسار 

  هيلي آهپر500



 ًوايص تستِ ضسى فيلتر َّا 17

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 زر تستِ ًيست  18

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

وورتٌس ايوٌي تستِ ًطسُ  19

  است

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 ضارش شًراتَر 20

 

 ٍرٍزي ذظ سرت  ًاًَهتر632 لرهس

 ّطسار فطار رٍغي هَتَر  21

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 سغح پائيي هازُ ضَيٌسُ  22

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 ّطسار سغح هرسى اٍرُ  23

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 گرم ورزى هرسى اٍرُ  24

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 گرم ورزى ذطه وي 25
 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 سغح سيال فرهاى ذَزوار  26

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

لفل زيفراًسيل اوسل  27

 زاذلي 
 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس



 ًگْساري واهل ذَزرٍ 28

 

 تررسي زستگاُ  ًاًَهتر632 لرهس

 چراؽ هِ ضىي ػمة  29

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 ّطسار سغح پائيي سَذت 30

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 1ّطسار فطار پائيي  31

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 2ّطسار فطار پائيي  32

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 ّطسار زهاي ذٌه وٌٌسُ  33

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

ّطسار سغح پائيي ذٌه  34

  وٌٌسُ 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

لفل زيفراًسيل چرخ زاذلي  35

1  

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

لفل زيفراًسيل چرخ زاذلي  36

2   

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

لفل زيفراًسيل اوسل  37

 2زاذلي 
 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس

 ًوايص اوسل ضٌاٍر 38

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر589 زرز

 ًوايص ضس سر ذَرزگي  39

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سثس



 ساييسگي وفطه ترهس 40

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 ترهس ريتارزر  41

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

42 ASR ذاهَش  

 

ٍرٍزي ذظ سرت،   ًاًَهتر589 زرز

فؼاليت سغح پاييي 

؛  ( ٍلت2ووتر از )

جرياى هرتَط تِ هسار 

  هيلي آهپر500

SRSػسم فؼاليت هٌاسة  43

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

 AMTّطسار  44

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر632 لرهس

PTOسَئيچ  45

 

CANٍرٍزي سيگٌال   ًاًَهتر528 سيس

MILّطسار  46

 

ٍرٍزي ذظ سرت،   ًاًَهتر632 لرهس

 فؼاليت سغح پاييي

 

 ضرايظ ٍ لَاػس سَئيچ سيستن الىتريىي زر عرح تؼييي هَلؼيت

زر زير  عرح سَئيچ ّا، عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر ٍ زياگرام رٍضي ٍ ذاهَش زًسُ سَئيچ سيستن 

 .الىتريىي تِ ػٌَاى هرجغ زر ٌّگام ًگْساري ارائِ ضسُ است



 

 عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر سَئيچ زستِ اي   2-1تػَير 

 

  زياگرام رٍضي ٍ ذاهَش ترهيٌال زًسُ سَئيچ زستِ اي2-2تػَير 

 سَئيچ احتراق، سَئيچ پاٍر ٍ سَئيچ چراؽ ضة- 2



 

  عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر سَئيچ احتراق2-3تػَير 

 

  زياگرام رٍضي ٍ ذاهَش ترهيٌال زًسُ سَئيچ چراؽ ضة، سَئيچ پاٍر ٍ سَئيچ احتراق2-4تػَير 

 سَئيچ ّطسار- 3



 

  عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر سَئيچ ّطسار2-5تػَير 

 

  زياگرام ًوايطي الىتريىي سَئيچ ّطسار 2-6تػَير 

 سَئيچ تَق تازي- 4

 



  عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر سَئيچ تَق تازي2-7تػَير 

 

  زياگرام الىتريىي وٌترل وٌٌسُ تَق تازي2-8تػَير 

 سَئيچ چراؽ جلَ- 5

 

  عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر سَئيچ چراؽ جل2َ-9تػَير 

 



  عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر ٍسيل2ِ-10تػَير 

 

  زياگرام ًوايطي الىتريىي2-11تػَير 

 سَئيچ وٌار ايستازى- 7



 

  عرح هَلؼيت ترهيٌال واًىتَر ٍسيل2ِ-12تػَير 

 

 سَئيچ رگالتَر ضيطِ زر چپ جلَ- 8



 

 



 سَئيچ رگالتَر ضيطِ زر راست جلَ- 9

 

 سَئيچ ويت اتسار- 10



 

 

 سَئيچ الهپ ويت اتسار زيَار وٌاري- 11



 

 سَت هؼىَس- 12

 

 سَئيچ وٌترل هروسي- 13



 

 

 ترهيٌال راُ زٍر- 14



 



 

 هطرػات ٍ هَلؼيت واهل رلِ ّا ٍ فيَزّا

 هطرػات فيَزّا ٍ همايسِ هَلؼيت آًْا را 3-2جسٍل .  ، هطرػات الهپ ّا را ارائِ هي زّس3-1جسٍل 

 . ًطاى زٌّسُ هَلؼيت ّر رلِ است3-3هغرح هي وٌس ٍ جسٍل 

  هطرػات الهپ ذَزرٍ 3L41AA-1جسٍل 

 تؼساز هالحظِ هطرػات ًام 

 24V 70WH12 ًَرافىي تاال :هجوَػِ چراؽ جلَ



 24V 70WH12 ًَرافىي پاييي 

 24V W5W 2 چراؽ هَلؼيت جلَ 

 24V P21W 2 چراؽ راٌّوا 

 24V P21W 2 چراؽ حروت زر رٍز 

     

 24V 70WH32 چراؽ هِ ضىي جلَ 

     

 24V W5W 2 چراؽ راٌّواي تغل 

 24V W5W 4 چراؽ ًطاًگر تغل 

 24V W5W 2 چراؽ رفغ هَاًغ جلَ 

     

 24V 21W 2 چراؽ هغالؼِ چراؽ زاذلي

 24V 3W 2 چراؽ ضة 

 24V 10W 2 چراؽ سمف 

     

 24V C10W 2 :چراؽ زر 

     

چراؽ رفغ هَاًغ ػمة  :هجوَػِ چراؽ ػمة

 چراؽ ًطاًگر تغل+ 

24V R10W 2 

 24V P21W 2 چراؽ راٌّواي ػمة 



 24V P21W 2 چراؽ تَلف 

 24V R5W 2 چراؽ هَلؼيت ػمة 

 24V P21W 2 چراؽ هِ ضىي ػمة 

 24V P21W 2 چراؽ زًسُ ػمة 

 24V W5W 1 چراؽ پالن 

     

 24V 70WH31 چراؽ وار 

     

 24V C10W 2 چراؽ جؼثِ هرسى 

     

 24V R10W 2 چراؽ جاي ذَاب 

 .وليِ الهپ ّا هي تايست تِ هارن فيليپس يا اٍسرام تاضس: تَجِ

 

  هطرػات فيَز3-2جسٍل 

  ػولىرز هيساى آهپر ضوارُ فيَز

F130تاهيي ترق هسٍل هَتَر   آهپرEMS

F215(زاذلي)رلِ ذن ضسى واتيي   آهپر 

F310(زاذلي)رلِ گرم وي جاي ذَاب   آهپر 

F410تاهيي ترق   آهپرVDR

F520تاهيي ترق   آهپرABS



F610شذيرُ  آهپر 

F730شذيرُ  آهپر 

F810تاهيي ترق هسٍل ايوَتياليسر هَتَر  آهپر 

ضوارُ : PCBزر جلَي 

 زر لسوت 1سريال از 

 زر 21چپ تاال تا 

لسوت راست تاال ٍ از 

 زر لسوت چپ 22

 زر لسوت 42پاييي تا 

راست پاييي افسايص هي 

 .ياتس

F925تاهيي ترق ووپرسَر   آهپرA/C

F1010تاهيي ترق زي ٍي زي   آهپر 

F1110تاهيي ترق وٌترل از راُ زٍر  آهپر 

F1210تاهيي ترق هسٍل ًوايص فطار تاير  آهپر 

F135تاهيي ترق سَئيچ احتراق  آهپر 

F1420تاهيي ترق هسٍل زر چپ  آهپر 

F1510تاهيي ترق ايستا  آهپر 

F1610شذيرُ  آهپر 

F1710تاهيي ترق فٌسن  آهپر 

F1820تاهيي ترق هسٍل زر راست  آهپر 

F1920تاهيي ترق هسٍل ذن ضسى واتيي  آهپر 

F2030تاهيي ترق هسٍل   آهپرAMT

F2130شذيرُ  آهپر 

F2225تاهيي ترق چيپ هحرن زاذلي   آهپرBCM

F2325تاهيي ترق چيپ هحرن زاذلي   آهپرBCM

F2425تاهيي ترق چيپ هحرن زاذلي   آهپرBCM

F2510رلِ احتراق  آهپر 



F2620رلِ هجَز فؼاليت  آهپر 

F2710رلِ ووپرسَر   آهپرA/C

F2810تاهيي ترق   آهپرOBD 

F2910رلِ تَق الىترًٍيىي  آهپر 

F3010تاهيي ترق گرُ   آهپرLIN

F3115تاهيي ترق يرچال رٍ ترزي  آهپر 

F3210تاهيي ترق زستگاُ  آهپر 

F3310ذرٍجي   آهپرIGN1

F3410ذرٍجي   آهپرIGN1

F355ذرٍجي   آهپرIGN1

F3610ذرٍجي   آهپرACC1

F3710ذرٍجي   آهپرACC1

F3810ذرٍجي   آهپرACC2

F3910ذرٍجي   آهپرACC2

F405ذرٍجي   آهپرIGN2

F4110ذرٍجي   آهپرIGN2

F4210ذرٍجي   آهپرIGN2

 

  رل3ِ-3جسٍل 

 زر لسوت 1ضوارُ سريال از : PCBزر جلَي  ػولىرز ضوارُ رلِ



K1IGN1 ِزر لسوت چپ افسايص هي ياتس11راست ت . 

K2ACC2

K3ACC1

K4IGN1

K5تَق الىترًٍيىي 

K6 ووپرسَرA/C

K7هجَز فؼاليت 

K8گرزش احتراق 

K9 ُ1شذير 

K10 ُ2شذير 

K11 ُ3شذير 

 . استC&C ًطاى زٌّسُ زياگرام ضواتيه واهيَى ّاي 4تػَير 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 




