
 

 

 

 

 7N0. Service Information          7شماره  اطالعیه سرویس

 

 ًوایٌذگاى هحتزم

 با سالم

 گزدد.جْت بْزُ بزداری تقذین حضَر هی 4ٍ یَرٍ  3یَرٍ  BeiBenًقشِ ّای هزبَط بِ فیَسّا ٍ رلِ ّای جعبِ تقسین کاهیَى ّای احتزاهاً 

 

 
 BeiBenًحَُ شوارُ گذاری فیَسّای کاهیَى 

 
 
 با تشکر  

 واحد خدمات پس از فروش  

 مسعود بشارت  
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4عملکرد فیوز در یورو  3عملکرد فیوز در یورو  آمپر   ردیف آمپر 

 A02 1 بخاری A02 في بخاری ٍ کَلز داخل اتاق

 A7.5 0 بَق بزقی A7.5 بَق بزقی

 A7.5 3 سَئیچ کٌتزل الکتزیکی هَتَر A7.5 هَتَرسَئیچ کٌتزل الکتزیکی 

 ABS A7.5 4 1 تغذیِ -چزاغ دًذُ عقب ABS A7.5 1 تغذیِ -چزاغ دًذُ عقب

 A5 5 سَکت عیب یابی هَتَر A5 سَکت عیب یابی هَتَر

 A12 6 بزف پاک کي شیشِ جلَ A12 کٌتزل بزف پاک کي شیشِ جلَ

 A12 7 داخل داشبَرد چزاغ ًشاى دٌّذُ A12 صفحِ آهپز داشبَرد

 A02 8 کوپزسَر -کٌذاًسَر -سیستن کَلز A02 کوپزسَر -کٌذاًسَر -سیستن کَلز

 A12 9 چزاغ راٌّوا A12 چزاغ راٌّوا

 A5 12 فٌذک A5 فٌذک

 ECU A15 11 1تغذیِ  ECU A15 1تغذیِ 

 ECU A15 10 2تغذیِ  ECU A15 2تغذیِ 

 A5 13 سبک سٌگیي دًذُخشک کي + چزاغْای  A5 سبک سٌگیي دًذُخشک کي + چزاغْای 

 A5 14 تزیلز ABS 1تغذیِ  A5 تزیلز ABS 1تغذیِ 

 A7.5 15 چزاغْای عقب )سوت راست ( A7.5 چزاغْای عقب )سوت راست (

 A12 16 ًوای کلی چزاغ ّای ًشاًگز A12 چزاغْای عقب )سوت چپ (

 A12 17 چزاغْای کَچک A12 چزاغ ّای داشبَرد

 A5 18 سَئیچ چزاغ هِ شکي A5 چزاغ هِ شکيسَئیچ 

 A7.5 19 چزاغْای  ًَر پاییي راست A7.5 چزاغْای  ًَر پاییي راست

 A7.5 02 چزاغْای  ًَر پاییي چپ A7.5 چزاغْای  ًَر پاییي چپ

 A15 01 باال بز شیشِ راست A15 باال بز شیشِ راست

 A15 00 باال بز شیشِ چپ A15 باال بز شیشِ چپ

F33 چزاغ فشٌگی رٍغي( -)تٌظیوات پٌل آهپز A02 F33 چزاغ فشٌگی رٍغي( -)تٌظیوات پٌل آهپز A12 03 

 A5 04 رادیَ ٍ سیستن صَتی A5 رادیَ ٍ سیستن صَتی

 A7.5 05 ًَر پزداسی داخل اتاق A7.5 ًَر پزداسی داخل اتاق

 ABS A15 06 0تغذیِ  ABS A15 0تغذیِ 

 A02 07 فیلتز آبگیز گاسٍییل سَئیچ A02 حالت آهادُ بِ کار

 A5 08 سَکت تغذیِ چزاغ ّای کاری عقب A5 سَکت تغذیِ چزاغ ّای کاری عقب

 A15 09 چزاغ فالشز A15 چزاغ فالشز

 A12 32 چزاغ هِ شکي A12 چزاغ هِ شکي

F27 )تٌظیوات داخلی( A7.5 F27 )تٌظیوات داخلی( A7.5 31 

 A05 30 تزیلز ABS 0تغذیِ  A05 تزیلز ABS 0تغذیِ 

 A12 33 قفل هزکشی A12 کٌتزل قفل هزکشی

 A5 34 رٍغٌکاری هزکشی A5 رٍغٌکاری هزکشی

 A12 35 ًَر باال راست A12 ًَر باال راست

 A12 36 ًَر باال چپ A12 ًَر باال چپ

 

 
 



 
 
 

 
 ردیف آمپر 3عملکرد رله در یورو  آمپر 4عملکرد رله در یورو 

 A42 1 رلِ چزاغ تزهش A42 رلِ چزاغ تزهش

 A42 0 بزق قبل سَئیچ -رلِ قفل فزهاى A42 بزق قبل سَئیچ -رلِ قفل فزهاى

 A42 3 رلِ بخاری A42 رلِ بخاری

 A42 4 رلِ بَق A42 رلِ بَق

 5  رلِ اتَهات بزف پاک کي --- رلِ اتَهات بزف پاک کي

 A42 6 کي کرلِ بزف پا A42 کي کرلِ بزف پا

 A42 7 سٌگیي دًذُ -رلِ ًشاًگز سبک A42 سٌگیي دًذُ -رلِ ًشاًگز سبک

 A42 8 رلِ تغییز ًَر آهپز A42 رلِ تغییز ًَر آهپز

 A42 9 هِ شکيچزاغ رلِ  A42 جلَ چزاغ هِ شکيرلِ 

 A42 12 چزاغ هِ شکي جلَ A42 چزاغ هِ شکي جلَ

 A42 11 کوپزسَر ٍ کٌذاًسَر کَلز A42 کوپزسَر ٍ کٌذاًسَر کَلز

 A42 10 رلِ چزاغ کَچک A42 رلِ چزاغ ًشاى دٌّذُ

 A42 13 رلِ چزاغ ًَر باال A42 رلِ چزاغ ًَر باال

 A42 14 رلِ فالشز A42 رلِ فالشز

 15 --- --- --- لَلِ بزگشت اٍرُگزم کي رلِ 

 16 --- --- --- گزم کي لَلِ هکش اٍرُرلِ 

 17 --- --- --- رلِ کٌتزل هکاًیکی ٍ الکتزیکی گزم کي اٍرُ

 18 --- --- --- گزم کي لَلِ رفت اٍرُرلِ 

 A42 19 رلِ چزاغ هِ شکي عقب A42 رلِ چزاغ هِ شکي عقب

 A42 02 بزق بعذ سَئیچ -رلِ قفل فزهاى A42 بزق بعذ سَئیچ -رلِ قفل فزهاى

 A42 01 رلِ چزاغ ًَر پاییي A42 رلِ چزاغ ًَر پاییي

 00 --- رلِ هقاٍهت چٌذ حالتِ --- رلِ هقاٍهت چٌذ حالتِ

 03 --- رلِ چزاغ فالشز --- رلِ چزاغ فالشز
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