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M1E4M1E42سیگنال سنسور دمای آب

M1D4M1D41منفی سنسور دمای آب

M2A2M2A21منفی مپ سنسور

M2E1M2E13 ولت مپ سنسور5مثبت 

M2C1M2C14سیگنال مپ سنسور

M1A2M1A22سیگنال سنسور دمای هوا

M2C3M2C33 ولت سنسور دریچه گاز5مثبت

M1A3M1A31منفی سنسور دریچه گاز

M1B4M1B42سیگنال سنسور دریچه گاز

 ولت سنسور کیلومتر12مثبت 1 رله دوبل6پایه  رله دوبل9پایه 

منفی سنسور کیلومتر2از بدنه خودرواز بدنه خودرو

CPG2CPG23سیگنال سنسور کیلومتر

M2B1M2B11مثبت سنسور دور موتور

M2B2M2B22 منفی سنسور دور موتور

شیلد سنسور دور موتور3از بدنه خودرواز بدنه خودرو

M1B3M1B31 ناک سنسور1سیگنال 

M1C3M1C32 ناک سنسور2سیگنال 

شیلد ناک سنسوربدنه 

منفی سنسور اکسیژنM2B33منفیM2B3منفی

M2A3M2A34 سنسور اکسیژن2سیگنال 

ولت گرمکن اکسیژن12مثبت 1 رله دوبل6پایه  رله دوبل6پایه 

M1E2M1E22منفی گرمکن اکسیژن

 ولت کوئیل 12مثبت 3 رله دوبل4پایه  رله دوبل4پایه 

M1G3M1H31 کوئیل 1/4منفی 

M1H3M1G32 کوئیل2/3منفی 

 ولت سوزن انژکتورها12مثبت 2 رله دوبل13پایه  رله دوبل13پایه 

M2H2M2H21 1منفی سوزن انژکتور

M2G3M2G31 2منفی سوزن انژکتور

M2G2M2G21 3منفی سوزن انژکتور

M2H3M2H31 4منفی سوزن انژکتور

 ولت شیربرقی کنیستر12مثبت 2 رله دوبل13پایه  رله دوبل13پایه 

M2F2M2F21منفی شیربرقی کنیستر

M2E3M2E3A استپر موتورA

M2D2M2D2B استپر موتورB

M2D3M2D3C استپر موتورC

M2D1M2D1D استپر موتورD

CPK4CPK4منفی رله دور کند فنرله فن

CPJ4CPJ4منفی رله دور تند فنرله فن

CPC3CPC3منفی رله  کولر و فن کندانسوررله فن کولر

CPE2CPE2ورودی از سنسور فشار گاز کولر

CPD3CPD3ورودی برق از کلید کولر

CPC4CPC4منفی چراغ چک پشت آمپرپشت آمپر

CPJ2CPJ2سیگنال دورموتور پشت آمپرپشت آمپر

CPK3M2F3چراغ هشدار دمای آب پشت آمپر( STOP )

CPH2CPH2سوکت عیب یاب سوکت دیاگ7پایهK-LINE

M1C4M1C4سوکت عیب یابسوکت دیاگ15پایهL-LINE

CPB3CPB3دیاگ فنرله فن

منفی ورودی یونیت ایموبالیزرسوکت ایمو4

ولت سوییچ یونیت ایموبالیزر12برق سوکت ایمو3

CPF32سوکت ایموK-LINEیونیت ایموبالیزر

بوبین دور فرمانسوکت ایمو1
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بوبین دور فرمانسوکت ایمو5

سوییچ اینرسی1رله دوبل9رله دوبل9

سوییچ اینرسی3رله دوبل14رله دوبل14

M1F2M1F210(رله اصلی  )منفی رله اول رله دوبل

M2F3CPK37(رله پمپ بنزین  )منفی رله دوم رله دوبل

M1A4M1A41ولت ورودی از رله اصلی12برق رله دوبل

CPB4CPB4ولت ورودی از سوییچ12برق سوییچ

 ولت پمپ بنزین12برق 1رله دوبل5رله دوبل5

منفی پمپ بنزین2بدنهبدنه

M2H1M2H1بدنهGNDمنفی ورودی

M1H4M1H4بدنهGNDمنفی ورودی

CPM4CPM4بدنهGNDمنفی ورودی  

CPL4CPL4بدنهGNDمنفی ورودی  

منفی باطری

 ولت12مثبت 

 ولت5مثبت 

منفی پالسی برای عملگرها
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