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 معرفی گیربکس اتوماتیک و راهنمای استفاده از آن  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
اتوماتيك با چهار وضعيت تغيير دنده مي  توانيد با يه ليهومت  د كيرد  يام        ( گيربكس )جعبه دنده 

 .ك دنده ها شود  ه با برنامه هاي شرايط مسابقه اي و شرايط برف   ام تر نيز شده الت اتوماتي

 

 وضعیت های سلکتور دنده 

پس از انتخاب يك وضعيت دلته دنده در صفحه دنده ها ، وضعيت دلته دنده بر روي ج و آمپر ندايش 

 .داده م  شود 

P  : (ردن خودرو التفاده م  شودبا ترمز دلت  در هنگام پارك  )وضعيت پارك خودرو 

R  : اين وضعيت . وضعيت دنده  قب ، از اين وضعيت دنده براي حر ت خودرو به  قب التفاده م  شود

 .را زمانيكه خودرو در حال توقف  امل الت و موتور با دور آرام  ار م   ند انتخاب  نيد 

N  :ور و پارك  ردن آن با ترمز دلت  وضعيت دنده خ ص ، از اين وضعيت دنده براي روشن  ردن موت

 Nچنانچه به طور اشيتباه هنگاميكيه خيودرو در حيال حر يت اليت از دنيده        . شيده التفاده م  شود 
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التفاده  نيد براي برگشتن به حامت اوميه  د  صبر  نيد تا دور موتور به حامت مط وب برلد ، آنگاه از 

ن  مد  مانند پشت چيرا   ضعيت در توقف هاي طوالاز اين و. براي شتاب گرفتن التفاده  نيد  Dدنده 

 التفاده م  شود قرمز نيز 

D  : در اين وضعيت . وضعيت رانندگ  ، براي راندن به روش اتوماتيك از اين وضعيت التفاده م  شود ،

نقاط تعويض دنده بسته به برنامه انتخاب  تغيير . چهار نسبت دنده به صور  اتوماتيك تعويض م  شوند 

 . ند م  

وضعيت تعويض دنده اتوماتيك براي له دنده اول ، زمان  از اين حامت التفاده م  شود  ه متوجيه  :  3

 (مانند رانندگ  در شهر يا جاده هاي پيچاپيچ)م  شويد  4و  3هاي ه تعويض دنده پياپ  مابين دند

ي  وهسيتان  مناليب   وضعيت تعويض دنده اتوماتيك براي دو دنده اول ، اين حامت براي جياده هيا  :  2

 .الت 

نييروي  )ين  براي  نتيرل لير ت خيودرو    ه بهينه از قدر  موتور و يا لر پائدر لرباالي  ها براي التفاد

 .از اين وضعيت التفاده م  شود ( ترمز موتور

در جاده هاي شيب دار و يا يدك  ش )حر ت م   ند  1با انتخاب اين حامت ، خودرو تنها در دنده :  1

 .(رو  اربرد دارد  ردن خود

بيراي  . الت انتخياب مي  شيود     2هنگاميكه دلته دنده در وضعيت  1براي التفاده از اين حامت د ده 

بايست  فشرده شود و يا دلته دنيده در وضيعيت ديگيري قيرار      1خارج شدن از اين حامت مجددا د ده 

 . گيرد 

 

  :برنامه های عملیاتی گیربکس اتوماتیک  

 .د يات  براي انتخاب در گيربكس اتوماتيك وجود دارد بطور     له حامت  

 (Auto-adoptive Program)شرايط  ادي يا قابل تطبيق  .1
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 (Sport Program)شرايط مسابقه اي  .2

 (Snow Program)شرايط فن   .3

 

برنامه  د يات  از حامت  ادي يا قابل تطبيق خارج شيده و بيه ترتييب     و  Sبا فشردن هر يك از   يد هاي 

مه هاي شرايط مسابقه اي و يا شرايط برف  انتخاب خواهد شد  ه انتخاب هر ييك از برناميه هيا بير روي     برنا

برناميه  د ييات  را مجيددا بيه      و  S فشار مجدد   ييدهاي . ج و آمپر ندايش داده م  شود  LCDصفحه 

 .حامت  ادي باز م  گرداند 

 

 :عادی  یا Auto- Adoptiveبرنامه 

يض دنده بر الاس پارامترهاي نوع رانندگ  ، وضعيت جاده و بار خودرو انجام خواهد شيد و  در اين برنامه تعو

تعيويض دنيده را در هير     د ثبت و بررل   رده و بهترين زميان گيربكس مرتبا اين پارامترها را در حافظه خو

 .زمان  انتخاب خواهد ندود 

 

 :برنامه شرایط مسابقه ای 

 . دنده به گونه اي خواهد بود  ه خودرو شتاب بيشتري خواهد گرفت ضتعوي با التفاده از اين برنامه

 :برنامه شرایط برفی 

و انتخاب برنامه شرايط برفي  راننيدگ  در ليطو      قرار دارد زدن د ده  Dدر حامت   ه دنده در وضعيت 

شيروع بيه    2 در اين حاميت خيودرو بيا دنيده    . مغزنده و برف  را براي  نترل تعادل خودرو تسهيل م  ندايد 

 .حر ت  رده و در دور پايين موتور ، دنده تعويض م  شود 

 

 :قابلیت های عملیاتی ویژه گیربکس اتوماتیک  
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در هنگام فشار مد  دار پدال ترمز دنده بطور اتوماتيك  م شده تا بيه  ديل ترميز  يردن      .1

 .خودرو به  دك دور موتور  دك شود 

 

دال گاز برداشته شود براي ايدن  ، دنده بيه ليدت   در صورتيكه به طور ناگهان  پا از روي پ .2

 .دنده هاي باالتر تغيير ند   ند 

هنگام لرد بودن موتور ، گيربكس به طور اتوماتيك برنامه خاص  را اجيرا  يرده تيا موتيور      .3

 .لريعا به دماي  ار رد خود برلد تا ميزان آاليندگ  موتور  دتر شود 

 

 دنده معکوس 

بهتر خودرو بايست  بدون جابجاي  دلته دنده ، پدال گاز تا انتهيا فشيار داده    هر چه شتابگيري بدنظور 

شود  ه در اين حامت گيربكس به طور اتوماتيك به دنده پائين تر تغيير يافته و يا در هديان دنيده بياق     

 .تا دور موتور به باالترين حامت خود برلد ( بسته به لر ت خودرو)م  ماند 

 در گیربکس اتوماتیک بایستی مورد توجه قرار گیرد  موارد ذیل در استفاده: 

ييا   Pدر خودروهاي با گيربكس اتوماتيك تنها زمان  خودرو روشن م  شود  ه وضعيت دنده بر روي  .1

N  باشد. 

 .دنده  قب فقط بايد وقت  درگير شود  ه خودرو  ام  متوقف شده و موتور در دور آرام باشد  .2

براي خارج شيدن  . خارج م  شود  ه پدال ترمز فشار داده شود  Pعيت قودلته دنده تنها زمان  از م .3

م  باشد پيدال ترميز    ONبايست  در هنگام موتور روشن و يا وقت  لوئيچ در وضعيت  Pاز وضعيت 

 .فشار داده شود 

 .هاي مغزنده ، وضعيت دنده نبايد براي ترمز گرفتن تغيير  ند در جاده  .4

 .انتخاب شود  Nهرگز در حال حر ت نبايد وضعيت  .5

 .انتخاب شود  Pدر هنگام توقف  امل خودرو بايست  ترمز دلت  را  شيده و موقعيت  .6
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 .هرگز با موتور لرد نبايد با لر ت رانندگ  شود  .7

 .هرگز در محيط بسته نبايد خودرو را روشن گذاشت  .8

بير روي  هرگونه خراب  ليستم بصور  خاموش و روشن شدن هدزمان چرا  شرايط مسابقه و برفي    .9

در چنيين  . در اين حامت گيربكس در شرايط خاص ايدن   ار م   ند . ج و آمپر مشخص م  گردد 

 . طبيع  م  باشد  Nو يا  Pاز حامت  (R)شرايط  ضربه احتدام  در حامت انتخاب دنده  قب 

ال پيد   هنگام   ه موتور روشن و دنده درگير م  باشد و خودرو ايستاده الت ، خودرو بدون فشردن .11

 .گاز حر ت م   ند 

 .هنگام توقف خودرو نبايد پدال گاز هدزمان با انتخاب دنده فشار داده شود  .11

 .هيچگاه در هنگام درگير بودن دنده نبايد به طور هدزمان بر روي پدال ترمز و گاز فشار  آورده شود  .12

 .قرار گيرد   Nدر زمان توقف طوالن  مد  مانند پشت چرا  قرمز بهتر الت دلته دنده در وضعيت  .13

 .هنگاميكه خودرو در حال حر ت الت تغيير  ند  Rيا  Pهرگز نبايد وضعيت دلته دنده به  .14
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 TU5JP4L4مشخصات فنی موتور 

 

 TU5JP4L4 ……………………………………… لري موتور

 حجم لي ندر
……………………………………… 1587 (Cm

3
) 

 قطر و ورس پيستون 
……………………………………… 78/5×82 (mm) 

 ترا م نسب
……………………………………… 10/5: 1 

 ا تان لوخت 
……………………………………… 95 

 حدا ثر قدر  موتور 
……………………………………… 

18hp در   5600 (rpm)  

 حدا ثر گشتاور 
……………………………………… 142Nm 4000 در (rpm) 

 AL4 ……………………………………… نوع گيربكس اتوماتيك

 تعداد لوپاپ
……………………………………… 16 

 ر تعداد لي ند
……………………………………… 4 

 نوع پاشش لوخت
……………………………………… 

 دو انژ تور بطور هدزمان

(Sequentiol Injection ) 
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 معرفی سیســتم های الکترونیــکی

و الکتریکــــی مربوط به گیربکـس اتوماتیک 

AL4 
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  معرفی قطعات جدید الکترونیکی -

1. ECU (نترل يونيت موتور ) 

2. TCU (ترل يونيت گيربكس اتوماتيك ن) 

3. Instrument Cluster (ج و آمپر) 

 ن

1. ECU (كنترل یونیت موتور) 

اين قطعه  د يا   نترل ليستم پاشش و جرقه را به  هده دارد و مديريت موتور و لوخت رلان  ايين  

زار جدييد  م  باشد وم  با  اميبراليون و نرم اف(  TU5با موتور  41خودرو پژو ) R2دقيقا مشابه خودرو 

 . ه براي انطباق با گيربكس اتوماتيك انجام شده الت 

 N6A ME 7.4.4  ،N6B ME7.4.4موتور لياخت شير ت بيوش و بيه جياي       ECUدر اين خودروها 

،  TCUومي  بيا    R2مشابه  EMSالزم به ذ ر الت ارتباط اين قطعه و قطعا  ديگر . گرفته شده الت 

 .م  باشد  CAN BUS  ارتباط از نوع
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6. TCU (كنترل یونیت گیربکس اتوماتیک) 

ه از  ي اين قطعه مسئوميت  نترل گيربكس و تعويض دنده خودرو را با توجيه بيه فييد بيك و اط  يات       

ECU   و ديگر قطعا  دريافت م   ند بر  هده دارد  ه بر الاس آن به ماژول موجود روي گيربكس  يه

 TA2005اين قطعه لاخت شر ت زيدنس و ميدل  . د حاوي تعدادي شير برق  م  باشد فرمان م  ده

 .م  باشد 

 :دريافت م   ند  بارتند از  ECUاز  CAN BUSاز طريق  TCUاط  ات   ه 

 اط  ا  دور موتور  -

 اور موتور تاط  ا  گش -

 اط  ا  دماي آب  -

 (بسته به موقعيت پدال گاز)اط  ا  بار موتور  -

 اط  ا  موقعيت پدال گاز  -

 :نيز  بارتند از  TCUاز  ECUوالت  اط  ا  درخ

 درخوالت  اهش گشتاور  -

 درخوالت جبران دور آرام -

با يك ارتباط لريال با ج و آمپر ، اط  ا  موقعيت دلته دنده را نيز به منظور نديايش   TCUهدچنين 

 .ج و آمپر ارلال م   ند  LCDبر روي صفحه 

 

3. Instrument Cluster  (جلو آمپر) 

آمپير ، ايين قطعيه  يه داراي صيفحه نديايش        ج يو  ندايش وضعيت دلته دنده بر روي با توجه به مزوم

 .ندايش وضعيت دلته دنده م  باشد طراح  شده الت  (LCD)مخصوص 
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و هدچنين وضعيت برنامه  P-N-D-3-2-1حامتهاي مخت ف دلته دنده  LCDاين صفحه ندايش با  -

Snow  وSport  را ندايش م  دهد. 

جود نقص و ايرادهاي مربوط به گيربكس و ايرادهاي از قبيل  ثيف و  هنه شدن روغين  در صور  و -

 .بطور هدزمان چشدك م  زنند  Sportو  Snowگيربكس و حرار  بيش از حد آن   ئم 

 TCUاط  يا  بصيور  ليريال از    . هدانطور  ه قب  ذ ر شد براي ندايش وضيعيت دليته دنيده     -

 .دريافت    شود 

پاييه   32پاييه ليفيد رني  و     18هاي پشت آمپر اين خودروها  ه داراي دو  انكتور مشخصا  پايه  -

 .حا  بعدي آورده شده اند خا ستري رن  م  باشند در جدول هاي صف
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 مشخصات پایه های كانکتور های پشت آمپر  -

 

 

 

 پايه لفيد رن  18

 

 

 عملکرد شماره پایه

W1  دزد گیر)+( 

W2  مه شکن جلو)+( 

W3  كاتالیست(-) 

W4  مه شکن عقب)+( 

W5  دمای باال(-) 

W6 بدنه اصلی 

W7 بدنه 

W8 برق بعد از سوئیچ 

W9 ولتاژ باتری 

W10  (مقاومت متغیر)نمایشگر سطح سوخت 

W11  -

W12 ورودی كیلو متر شمار 

W13  میزان سطح بنزین( سیگنالPWM ) 

W14  میزان سطح گاز( سیگنالPWM) 

W15 دی دور موتورورو 

W16  ورودی میزان مصرف سوخت(LCD  1شماره) 

W17  -

W18  (مقاومت متغیر)نمایشگر دمای آب موتور 
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 پايه خا ستري رن  32

 

  د كرد شداره پايه  د كرد شداره پايه

G1 
 ورودی اطالعات گیربکس اتوماتیک

(LCD  5شماره) 
G17  گرمکن شیشه عقب)+( 

G2  -G18 ایین نور پ)+( 

G3  -G19 كنترل یونیتABS (-) 

G4 نور پشت صفحه جلو آمپر G20 نور باال)+( 

G5 كروز كنترل(-) G21 پدال ترمز)+( 

G6  ایموبالیزر(-) G22 بدنه 

G7  اتو كالچ)+( G23 لنت ترمز(-) 

G8 (-)ABS EBD G24  راهنمای راست)+( 

G9  -G25 ایربک سمت راننده(-) 

G10  -G26 نمای چپراه)+( 

G11  -G27 كمربند ایمنی(-) 

G12  -G28  ایربگ سمت شاگرد(-) 

G13  -G29 باز بودن درها(-) 

G14  نمایشگرCNG (-) G30 ترمز دستی و سطح روغن ترمز(-) 

G15  چراغSTOP (-) G31 چراغ عیب یاب(-) 

G16  فشار روغن(-) G32 چراغ شارژ باتری(-) 
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 ECU BOSCH ME7.4.4 به كانکتور های مشخصات پایه های مربوط

 CLCكانکتور  -1

 شماره پایه   

 CLC 1سنسور موقعیت پدال گاز شماره  ورودی
A1 

 CLC 5سنسور موقعیت پدال گاز شماره  ورودی
A2 

 CLC استفاده نمی شود بدنه 
A3 

 CLC 1سنسور موقعیت پدال گاز شماره  5V+خروجی 
B1 

 CLC تغذیه بعد از سوئیچ ورودی 
B4 

 CLC اطالعات میزان مصرف سوخت به پشت آمپر خروجی 
C2 

 CLC خروجی منفی به رله كمپرسور كولر خروجی 
C3 

 CLC خروجی منفی روشن شدن چراغ اخطار عیب یاب به پشت آمپر خروجی
C4 

 CLC استفاده نمی شود ورودی 
D2 

 CLC ورودی به سوئیچ سه مرحله ای و رله كمپرسور كولر خروجی 
D3 

 CLC استفاده نمی شود 5V+خروجی 
D4 

 CLC از سوئیچ سه مرحله ایECU ورودی مثبت به  ورودی
E2 

 Power Steering Stop Sensor ورودی
CLC 
E3 

 CLC استفاده نمی شود ورودی
E4 

 CLC استفاده نمی شود ورودی
F1 

 CLC  خروجی
F2 

 CLC استفاده نمی شود خروجی/ ورودی 
F3 

 CLC تفاده نمی شوداس ورودی 
F4 

 CLC استفاده نمی شود ورودی
G1 

 CLC اطالعات سرعت خودرو به پشت آمپر خروجی
G2 

 CLC استفاده نمی شود ورودی
H1 

 K-LINR CLCاطالعات  خروجی/ ورودی 
H2 

 CAN – H خروجی/ ورودی 
CLC 
H3 

 CAN – L CLC  خروجی/ ورودی 
H4 
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 CLC استفاده نمی شود  ورودی
J1 

 CLC اطالعات دور موتور به پشت آمپر  خروجی 
J2 

 CLC استفاده نمی شود  خروجی
J3 

 CLC فرمان دور تند فن ها خروجی 
J4 

 CLC 1بدنه سنسور موقعیت پدال شماره  بدنه
K1 

 Stop CLCفرمان روشن كردن چراغ  خروجی 
K3 

 CLC فرمان دور كند فن ها خروجی
K4 

 CLC بدنه  بدنه
L4 

 CLC استفاده نمی شود  ورودی
M1 

 CLC استفاده نمی شود  خروجی 
M2 

 CLC استفاده نمی شود  ورودی
M3 

 CLC بدنه  بدنه
M4 
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 CLM1كانکتور  -5

 شماره پایه  

 CLM1 1سنسور وضعیت زاویه پدال شماره  ورودی
A1 

 CLM1 سنسور دمای هوای ورودی ورودی 
A2 

 CLM1 شود استفاده نمی  خروجی 
A3 

 CLM1 1بدنه سنسور وضعیت پدال شماره  ورودی
B1 

 CLM1 استفاده نمی شود  ورودی
B2 

 CLM1 (-)سنسور ضربه  ورودی 
B3 

 CLM1 5سنسور وضعیت شماره پدال شماره  ورودی 
C1 

 CLM1 1تغذیه سنسور وضعیت پدال شماره  5V-خروجی 
C3 

 CLM1 )+(سنسور وضعیت  خروجی 
C4 

 CLM1 اطالعات شارژ آلتر ناتور  ورودی
D2 

 CLM1 استفاده نمی شود  خروجی 
D3 

 CLM1 استفاده نمی شود  ورودی
D4 

 CLM1 سنسور دمای آب  ( -)بدنه 
E2 

 CLM1 گرمکن سنسور اكسیژن باالیی ورودی
E3 

 CLM1 استفاده نمی شود  ورودی
E4 

 CLM1 سنسور دمای آب )+(ورودی 
F2 

 CLM1 ی فعال كردن رله دوبلخروجی منف خروجی 
F3 

 CLM1 سیگنال كوئل دوبل خروجی
F4 

 CLM1 استفاده نمی شود ورودی
G1 

 CLM1 موتور دریچه گاز )+(خروجی 
G3 

 CLM1 (4و 1احتراق در سیلندر )سیگنال كوئل دوبل  خروجی
G2 

 CLM1 ولت باتری15تغذیه  ورودی
H1 

 CLM1 موتور دریچه گاز )+(خروجی 
H3 

 CLM1 (3و  5احتراق در سیلندر )سیگنال كوئل دوبل  یخروج
H4 

 CLM1 بدنه  بدنه 
A1 
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 CLM2كانکتور  -3

 شماره پایه  

 CLM2 استفاده نمی شود  خروجی / ورودی 
A1 

 CLM2 استفاده نمی شود  ورودی 
A2 

 CLM2 سنسور اكسیژن باالیی )+(خروجی 
A3 

 CLM2 سنسور دور موتور  )+(ورودی 
B1 

 CLM2 سنسور دور موتور (-)وجی خر
B2 

 CLM2 سنسور اكسیژن باالیی (-)ورودی 
B3 

 CLM2 سیگنال فشار هوای ورودی ورودی
C1 

 CLM2 (سنسور فشار و دمای هوای ورودی )بدنه  بدنه 
C2 

 CLM2 تغذیه سنسور فشار و دمای هوای ورودی 5V+خروجی 
C3 

 CLM2 استفاده نمی شود  خروجی 
D1 

 CLM2 استفاده نمی شود 5V+ خروجی
E1 

 CLM2 استفاده نمی شود خروجی / ورودی 
E2 

 CLM2 استفاده نمی شود خروجی
E3 

 CLM2 استفاده نمی شود خروجی
F1 

 CLM2 شیر برقی كنیستر خروجی
F2 

 CLM2 سوئیچ اینرسی خروجی
F3 

 CLM2 5انژكتور سیلندر شماره  خروجی
G2 

 CLM2 4انژكتور سیلندر شماره  خروجی
G3 

 CLM2 بدنه  بدنه 
H1 

 CLM2 1انژكتور سیلندر شماره  خروجی 
H2 

 CLM2 3انژكتور سیلندر شماره  خروجی
H3 
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 ECU BOSCH ME 7.4.4مشخصات كانکتور های 

  

 

 CLM1( مشك  ) 

 

 

 

 

 

 CLC( قهوه اي )

 

 

 

 

 

 

 CLM2(خا ستري )
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 (گیربکس اتوماتیک ECU ) TCU TA 2005مشخصات پایه های مربوط به كانکتور های 

 

 توضيح شداره پايه

 EVS+تغذیه سلونوئید های  1

 EPDEشیر كنترل جریان روغن ( +)تغذیه  2

 موقعیت دسته دنده 4

 EVS3 كنترل شیر برقی 7

 EVS4كنترل شیر برقی  8

 EVS2كنترل شیر برقی  9

 EVS1كنترل شیر برقی  10

 كنترل رله ضامن دسته دنده 11

 EPDEكنترل شیر  12

 EVS5كنترل شیر برقی  13

 EVS6كنترل شیر برقی  14

 سوئیچ پدال ترمز 16

 Kخط عیب یاب  18

 LOCK-UP(EVLU) كنترل شیر برقی  19

20 EVM كنترل شیر برقی 

 ولت سنسور فشار روغن گیربکس +5تغذیه  24

 سنسور فشار روغن گیربکس( -)تغذیه  25

 EVLU - EVMولو های تغذیه سلونوئید  26

 موتور ECU( +)تغذیه  27

 موتور ECUمشترك با منفی  ECU( -)تغذیه  28
29 CAN L1 
30 CAN H1 

 سوئیچ چند منظوره S2كنتاكت  31

 سوئیچ چند منظوره S3كنتاكت  32

 سوئیچ چند منظوره S4كنتاكت  33

 سوئیچ چند منظوره P/Nكنتاكت  34

 كنتاكت اولین دنده 36

 سوئیچ چند منظوره S1كنتاكت  37

 SNOWكنتاكت وضعیت  40

 SPORTكنتاكت سلکتور تعویض دنده  41
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 بدنه سوئیچ چند منظوره 42

 سوئیچ چراغ ترمز 43

 (توربین)سنسور سرعت ورودی گیربکس ( +)سیگنال  45

 (توربین)سنسور سرعت ورودی گیربکس ( -)سیگنال  46

 از سنسور خروجی گیربکس( -)سیگنال  47

 از سنسور خروجی گیربکس( +)سیگنال  48

 سنسور درجه حرارت روغن( -)سیگنال  53

 سنسور درجه حرارت روغن( +)سیگنال  54

 سیگنال سنسور فشار اصلی 55

 ولتاژ باتری 56
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 معرفی قطعات جدید الکتریکی  -

 :قطعات اضافه شده  -1

 بلوك الکترو هیدرولیکی گیربکس اتوماتیک -1-1

 

 

 

 

 دد شير برق  به منظور  نترل مسير رفت و برگشت روغن هيدروميك داخل گيربكس  8در اين قطعه تعداد 

 .امكان پذير گردد  TCUتعبيه شده تا امكان فرمان تغيير وضعيت دنده ها تولط 

 (Shift lock)تر قفل دسته دنده یاكچو -1-6

 

 

 

 

 

 

ر باال بردن ايدن  خودرو و هدچنين ايجاد اطدينان از درخوالت راننده براي حر يت خيودرو از   به منظو

باشيد بيراي    Pاين ا چوتير التفاده شده و  د كرد آن به اينگونه الت  ه وقت  دليته دنيده در حاميت    

ه از حاميت  تعويض دنده نياز به گرفتن پدال ترمز م  باشد تا بولي ه آن ا چوتير  دل  رده و دلته دند

 .قفل خارج گردد 
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 EPDEشیر برقی  -1-3

 

 

 

 

 

مي  گييرد در    TCUدر واقع اين قطعه يك نوع ترمولتا  برق  م  باشد  يه توليط دليتوري  يه از     

و دور موتيور نييز از حيد معيني  بياالتر رود      ( درجه 96)زمانهاي   ه دماي روغن از حد مجاز باالتر رود 

(2500 rpm) TCU ق  دلتور باز شدن شير برEPDE    را داده و روغن وارد  ومر روغن شيده و خنيك

 .م  شود 

 :در واقع  د كرد اين شير برق  شامل موارد ذيل م  باشد 

 ( ومر روغن)تنظيم جريان روغن مبدل حرارت   -

 بهينه  ردن لرمايش روغن -

 

 ( Shift Lockرله )تر قفل كن دسته دنده یرله محرك اكچو -1-4

 .وتير اهرم دلته دنده و آزاد  ردن آن التفاده م  شود از اين رمه به منظور  نترل ا چ

 

 رله آنتی ستارت  -1-5

و به منظور ج و گيري از روشن شدن خودرو در غير  Nو  Pبا توجه به مزوم روشن شدن خودرو در حامت 

در واقع رمه آنت  التار  از التار  زدن خودرو در زمان   ه . از حامت فوق از اين رمه التفاده م  شود 

 .نده بغير از حامت پارك و خ ص باشد ج وگيري م   ند د
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 مجموعه كلید انتخاب برنامه -1-2

از ايين   ييد هيا     1دنيده   Sportو  Snowبه منظور امكان تغيير وضعيت  د كرد گيربكس در حياال   

 .م  شود   التفاده

 

 

 

 :قطعات موجود  -6

  سوئیچ پدال ترمز -5-1

به منظور ايجاد ايدن  بيشتر خودرو  Shift Lock( قفل)تر ي چولوئيچ پدال ترمز به منظور آزاد  ردن ا

 .التفاده م  شود 

 :قطعات حذف شده  -3

با توجه به اينكه  نترل وضعيت دنده ها تولط ب وك امكترو هيدروميك  گيربكس اتوماتيك انجام  -3-1

 . م  شود مذا قطعه لوئيچ دنده  قب حذف شده الت 
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 نرم افزار عیب یابی -

بيا  )  IKCO DIAGو  26711113با  د اختصاص    PPS يب ياب  اين خودرو با التفاده از دلتگاه 

 ه نرم افزار آن تولط پژو بروز شيده و  (  24813129و  24817116و  26711111 د هاي اختصاص  

 .هدچنين تولط ايكو دياگ قابل انجام م  باشد 

با التفاده از هدان امگوريتم . م  باشد  216مشابه پژو الزم به ذ ر الت  ه  يب ياب  اين خودرو دقيقا 

بطيور خ صيه در تصياوير زيير      PPSمراحل وارد شدن به منوهاي  يب ياب  با دلتگاه  –و هدان منوها 

 :آمده الت 
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 27 
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 .انجام م  گيرد  KWP 2000و بر الاس پروتكل  K-Line يب ياب  از طريق ارتباط خط مشترك  -

 .بصور  چشدك زن  دل م   نند  SNOWو  Sport يب ،   ئم در صور  وجود  -

 .در زير مشاهده م  شود  216جدول  دهاي  يب مشابه پژو  -

 

Diagnostic CITROEN C5 BVA AL4 Faults DTC 
Permanent fault, ECU  P0603 
Permanent fault, ECU  P0604 

Permanent fault, ECU  P0601 

Permanent fault, ECU  P0606 

Permanent fault, ECU  

Permanent fault, Accelerator pedal Programming not done P1703 
Intermittent fault, Accelerator pedal Programming not done  

Permanent fault, Engine speed signal / no signal  U1308 
Intermittent fault, Engine speed signal / no signal  

Permanent fault, Kickdown contact signal   C1395 
Intermittent fault, Kickdown contact signal    

Permanent fault, Auto gearbox oil temperature signal   P0937 

Intermittent fault, Auto gearbox oil temperature signal  

Permanent fault, electrovalve and regulator power supply / Open circuit    P1592 
Intermittent fault, electrovalve and regulator power supply / Open circuit     

Permanent fault, electrovalve and regulator power supply / Short circuit to + P1593 
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Intermittent fault, electrovalve and regulator power supply / Short circuit to +  

Permanent fault, Engine temperature (CAN) / no signal U1308 
Intermittent fault, Engine temperature (CAN) / no signal  

Permanent fault, Shift – lock output / Open circuit P1768 
Intermittent fault, Shift – lock output / Open circuit  

Permanent fault, Shift – Lock output / Short circuit to + P1768 
Intermittent fault, Shift – Lock output / Short circuit to +  

Permanent fault, Control panel display serial line / Open circuit  P1762 
Intermittent fault, Control panel display serial line / Open circuit  

Permanent fault, Control panel display serial line / Short circuit to + P1762 
Intermittent fault, Control panel display serial line / Short circuit to +  

Permanent fault, Oil pressure signal P0932 
Intermittent fault, Oil pressure signal  

Permanent fault, Pressure regulation (difference / setting) P1167 
Intermittent fault, Pressure regulation (difference / setting)  

Permanent fault, Pressure modulation electrovalve output (Evm) / Open circuit  P1761 
Intermittent fault, Pressure modulation electrovalve output (Evm) / Open circuit  

Permanent fault, Pressure modulation electrovalve output (EVM) / Short circuit to 
+ 

P1760 

Intermittent fault, Pressure modulation electrovalve output (EVM) / Short circuit 
to + 

 

Permanent fault, Converter lock – up electrovalve / Open circuit  P0743 
Intermittent fault, Converter lock – up electrovalve / Open circuit  

Permanent fault, Converter lock – up electrovalve / Short circuit to + P0743 
Intermittent fault, Converter lock – up electrovalve / Short circuit to +  

Permanent fault, Injection throttle potentiometer signal (CAN) U1308 
Intermittent fault, Injection throttle potentiometer signal (CAN)  

Permanent fault, Sequence electrovalve 1 output (EVS1) / Open circuit  P0753 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 1 output (EVS1) / Open circuit  

Permanent fault, Sequence electrovalve 1 output (EVS1) / Short circuit to + P0753 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 1 output (EVS1) / Short circuit to +  

Permanent fault, Sequence electrovalve 1 output (EVS1) / short circuit between 
two wires  

P0753 

Intermittent fault, Sequence electrovalve 1 output (EVS1) / short circuit between 
two wires 

 

Permanent fault, Sequence electrovalve 2 output (EVS2) / Open circuit P0758 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 2 output (EVS2) / Open circuit  

Permanent fault, Sequence electrovalve 2 output (EVS2) / Short circuit to + P0758 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 2 output (EVS2) / Short circuit to +  

Permanent fault, Sequence electrovalve 3 output (EVS3) / Open circuit P0763 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 3 output (EVS3) / Open circuit  

Permanent fault, Sequence electrovalve 3 output (EVS3) / Short circuit to + P0763 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 3 output (EVS3) / Short circuit to +  

Permanent fault, Sequence electrovalve 4 output (EVS4) / Open circuit P0768 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 4 output (EVS4) / Open circuit  

Permanent fault, Sequence electrovalve 4 output (EVS4) / Short circuit to + P0768 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 4 output (EVS4) / Short circuit to +  

Permanent fault, Sequence electrovalve 4 output (EVS4) / short circuit between P0768 
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two wires 
Intermittent fault, Sequence electrovalve 4 output (EVS4) / short circuit between 
two wires 

 

Permanent fault, Sequence electrovalve 5 output (EVS5) / Open circuit P0773 

Intermittent fault, Sequence electrovalve 5 output (EVS5) / Open circuit  

Permanent fault, Sequence electrovalve 5 output (EVS5) / Short circuit to + P0773 

Intermittent fault, Sequence electrovalve 5 output (EVS5) / Short circuit to +  

Permanent fault, Sequence electrovalve 6 output (EVS6) / Open circuit P1747 

Intermittent fault, Sequence electrovalve 6 output (EVS6) / Open circuit  

Permanent fault, Sequence electrovalve 6 output (EVS6) / Short circuit to + P1747 

Intermittent fault, Sequence electrovalve 6 output (EVS6) / Short circuit to +  

Permanent fault, Exchange flow control electrovave output (EPDE) / Open circuit  P1748 

Intermittent fault, Exchange flow control electrovave output (EPDE) / Open circuit  

Permanent fault, Exchange flow control electrovave output (EPDE) / Short circuit 
to + 

P1748 

Intermittent fault, Exchange flow control electrovave output (EPDE) / Short circuit 
to + 

 

Permanent fault, Multifunction switch signal (MFS) Position inconsistent P0706 

Intermittent fault, Multifunction switch signal (MFS) Position inconsistent  

Permanent fault, Multifunction switch signal (MFS) Intermediate position  P0709 

Intermittent fault, Multifunction switch signal (MFS) Intermediate position  

Permanent fault, Multifunction switch signal (MFS) Position unstable P0705 

Intermittent fault, Multifunction switch signal (MFS) Position unstable  

Permanent fault, Gearbox input speed signal   P0715 

Intermittent fault, Gearbox input speed signal    

Permanent fault, Gearbox input speed signal / no signal   P0715 

Intermittent fault, Gearbox input speed signal / no signal    

Permanent fault, Gearbox output speed signal P0720 

Intermittent fault, Gearbox output speed signal  

Permanent fault, Gearbox output speed signal / no signal   P0722 

Intermittent fault, Gearbox output speed signal / no signal    

Permanent fault, Sensor power supply P1710 

Intermittent fault, Sensor power supply  

Permanent fault, Converter lock – up  P0741 

Intermittent fault, Converter lock – up  

Permanent fault, Multifunction switch signal (MFS)Park / Neutral switch  P1799 

Permanent fault, Multifunction switch signal (MFS)Park / Neutral switch P1763 

Intermittent fault, Multifunction switch signal (MFS)Park / Neutral switch  

Permanent fault, Auto g/b communication with ESP (ABS) U1113 

Intermittent fault, Auto g/b communication with ESP (ABS)  

Permanent fault, Auto g/b communication with BSI U1118 

Intermittent fault, Auto g/b communication with BSI  

Permanent fault, Brake signal (switch/CAN) U1318 

Permanent fault, Brake signal (switch/CAN) U1318 

Intermittent fault, Brake signal (switch/CAN)  

Permanent fault, Slipping (clutch / brakes)  P0730 

Intermittent fault, Slipping (clutch / brakes)  

Permanent fault, One – touch control signal  P1706 

Intermittent fault, One – touch control signal   

Permanent fault, One – touch control signal Short circuit to + or open circuit P2777 

Intermittent fault, One – touch control signal Short circuit to + or open circuit  

Permanent fault, One – touch control signal Short circuit to + P2776 

Intermittent fault, One – touch control signal Short circuit to +  

Permanent fault, One – touch control signal Coherence  U1310 

Intermittent fault, One – touch control signal Coherence  
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Permanent fault, One – touch control signal intermediate voltage  P2775 

Intermittent fault, One – touch control signal intermediate voltage  

Permanent fault, Auto g/b communication with engine management  U1118 

Permanent fault, Auto g/b communication with engine management U1308 

Intermittent fault, Auto g/b communication with engine management  

Permanent fault, CAN communications (absence / interference) U1003 

Intermittent fault, CAN communications (absence / interference)  

Permanent fault, CAN engine torque information / no signal  U1308 

Permanent fault, CAN engine torque information / no signal U1308 

Permanent fault, CAN engine torque information / no signal U1308 

Intermittent fault, CAN engine torque information / no signal  

Permanent fault, CAN engine torque information / Coherence  P1727 

Intermittent fault, CAN engine torque information / Coherence  

Permanent fault, Converter controlled slip P0740 

Permanent fault, Converter controlled slip P0742 

Intermittent fault, Converter controlled slip  

Permanent fault, Converter controlled slip oil wear  P1770 

Intermittent fault, Converter controlled slip oil wear  

Permanent fault, ESP function / Coherence  U1213 

Permanent fault, ESP function / Coherence U1213 

Intermittent fault, ESP function / Coherence  

Permanent fault, Vehicle speed sent by ABS (CAN) no signal  U1313 

Intermittent fault, Vehicle speed sent by ABS (CAN) no signal  

Permanent fault, Vehicle speed sent by ABS (CAN) U1313 

Permanent fault, Vehicle speed sent by ABS (CAN) U1313 

Intermittent fault, Vehicle speed sent by ABS (CAN)  

Permanent fault, Oil pressure deficit  P1611 

Intermittent fault, Oil pressure deficit  

Permanent fault, Air conditioning / keylock output / Open circuit  P1763 

Intermittent fault, Air conditioning / keylock output / Open circuit  

Permanent fault, , Air conditioning / keylock output / Short circuit to +  P1763 

Intermittent fault, Air conditioning / keylock output / Short circuit to +  

Permanent fault, Declutching when stationary  P0811 

Permanent fault, Declutching when stationary P0811 

Intermittent fault, Declutching when stationary  

Permanent fault, One – touch control activation duration  P1707 

Intermittent fault, One – touch control activation duration  

Permanent fault, vehicle speed information consistency  P0721 

Intermittent fault, vehicle speed information consistency  

Permanent fault, communication with the automatic gearbox electric control ECU 
no signal  

U1110 

Intermittent fault, communication with the automatic gearbox electric control 
ECU no signal 

 

Permanent fault, Automatic gearbox electric control  U1310 

Intermittent fault, Automatic gearbox electric control  

Permanent fault, automatic gearbox overheating  P0218 

Intermittent fault, automatic gearbox overheating  

Permanent fault, steering wheel gear control signal Fixed signal  P1750 

Intermittent fault, steering wheel gear control signal Fixed signal  
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 پارس اتوماتیک TCUو   ECUنقشه های شماتیک   

خودروهياي پژوپيارس   ( TCU)گييربكس اتوماتييك     ECUو موتيور    ECUارتباطا  امكتريك   نقشه هاي 

 . اتوماتيك به هدراه فهرلت اجزاء مربوطه نصب شده بر روي خودرو در زير و به پيولت مشاهده م  شود 

 

1 
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  موتور  ECUنقشه های شماتیک  -
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  گیربکس اتوماتیک  TCUنقشه های شماتیک  -
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