
 

 

 .خُاوذن کذٌبی خطب بً دَ رَش مختلف تفسیر شُد

ایي کضُبی سطب صر قبلت یک کض ثبیٌری ًوبیع صاصٍ غضٍ ّ هْرص اضتفبصٍ صر ثطیبری از هذجْة آریطتْى، هضل ُبی هبغیي لجبضػْیی لجبضػْیی ایٌضزیت   

ثرای ًوبیع هطتقین ثر رّی صفذَ ًوبیع ّ یب چػوک زى-1  F11 lights.Ex یب E11.  

2-   .ایي تفطیر گطل ُطتٌض کض ایي را هی تْاى ثب اضبفَ کرصى هقبصیر هرثْط ثَ چراغ چػوک زى اًجبم هی غْص

: 11صر ُر صّ صْرت کض سطب . 11هجوْع ایي هقبصیر هی صُض . 8 ّ 2، 1هقبصیر ُر یک از غبسص  .ایي جلْ کٌترل پٌل ّ یب ثبال ایٌضزیت اضت .تصْیر زیر ًػبى هی صُض ضَ چراغ چػوک زى

 .تشلیَ هػکل پوپ

  

 

  

مب ٌمیشً سعی کىیذ بً وگً داشته ایه تب بً امرَز، امب ٌر مذار چبپی ٌیئت مذیري 

پشت کىترل پىل دارای سیستم تشخیصی خُد را بً طُری کً ایه تىٍب یک راٌىمب 

 .برای شمب است
Merloni  فقط ثَ ًبم چٌض، اگر ُیچ چػوک هی زًض ّ یب کض سطب ّجْص صارص ًوبیع صاصٍ اهب (آریطتْى، لجبضػْیی ایٌضزیت)ضبستَ غضٍ هبغیي لجبضػْیی  LED  قفل صرة رّغي اضت ّ هبغیي

 .لجبضػْیی ًتْاًض ثرای غرّع پص از ثررضی قفل صرة ّ اتصبالت ُوراٍ اضت
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 وُع عمُمی

F10 - ثررضی کٌیض کَ ضرثَ آُطتَ ثر رّی ّ یب اگر غلٌگ تشلیَ .ثضّى پر ضرص اضت  kinked ُطتٌض. 

F11 - ُوچٌیي ثررضی کٌیض کَ غیپْر سبهْغی ّ یب اگر صر غلٌگ تشلیَ .صهبی هذیط اضت ثَ ادتوبل زیبص زیر اًجوبص ادتوبال ثب تْجَ ثَ لْلَ ُبی صر دبل یز زصٍ .ثضّى پر صاغ kinked ُطتٌض.  

F12 - ایي ادتوبل ّجْص صارص کَ آة صر صر غیپْر سبهْغی تجضیل غضٍ اضت .ثضّى پر هشلْط.  

F13 - ثررضی تبهیي آة، صریچَ ّرّصی ّ اتصبالت صاغ ّ غلٌگ ضرص اضت.  

F14 - یک گطل ثب آة گرم رر صاصٍ اضت *  

F15 - ثررضی کٌیض کَ غلٌگ تشلیَ ثَ دضاقل ارتفبع تْصیَ هی غْص ّ کَ لْلَ هطضّص غضٍ اضت را هطرح کرص .آة ثْصى پوپ ّ غرط ضیل تْاًض رر صُض .  

F16 - افسایع* قطع ّ یب سبهْظ کرصى هٌجع آة ّ اطویٌبى دبصل غْص کَ ضطخ آة ُیچ ثیػتر  .ضطخ آة ثطیبر ثبال اضت   

F17 - ٍ3ثطتي صرة ثصْرتی پبیضار ّ هذکن صر هْقعیت ضبعت  .صرة ثَ صرضتی ثطتَ ًػض .  

F20 / 1 - غْص* صهبی هذیط هی تْاًض زیر ًقطَ اًجوبص  .هقبّهت ترهیطتْر زیرفػبر اضت ّ یب صًجبلَ اضکي صهبی ًبصرضت اضت   

F30 / 31 - اگر هػکل دل ًػض، کتبة یک هٌِضش .ضعی کٌیض صر دبل اجرا ثرًبهَ صّثبرٍ .یک هػکل صرایْ هْتْر رر صاصٍ اضت.  

F40 - آة زیر ضطخ دفبظت صر طْل یک گبم درارت *  

F41 - ضطخ آة تػشیص تْالی ًبصرضت *  

F50 / 51 - 1000)ایي ضیطتن ثب غرایط پیع فرض  .زثبى ّ ضْاثط ّ ثرًبهَ غطتػْ طسیرٍ ًػضٍ اًض RPM اجرا سْاُض غض (دضاکثر ّ زثبى اًگلیطی  * 

 َ َاشر خشک که EVO1 مبشیه لببسشُیی

F01 - اتصبل کْتبٍ ترایبک هْتْر *  

F02 - هْتْر هبجرا TACHO جضا *  

F03 -  اتصبل کْتبٍ/ ترهیطتْر غطتػْ ثبز  *  

F04 -  سبلی* ضْئیچ فػبر هبجرا صر   

F05 -  کبهل* ضْئیچ فػبر هبجرا صر   

F06 - ثرًبهَ اًتشبة سطب *  

F07 - رلَ گرهکي گیر *  

F08 - رلَ گرهکي ًوی تْاًض فعبل غْص *  

F09 - ًبضبزگبر EEPROM *  

F10 - فػبر ضْئیچ صذیخ ضٌجع ًوی *  

F11 - پوپ ًوی تْاًض فعبل غْص *  

F12 - سطبی ارتجبطبت *  



 

 

F13 - في سػک کي ّ سػک کي ترهیطتْر هعیْة *  

F14 - عٌصر سػک کي هعیْة *  

F15 -  َهعیْة* عٌصر سػک کي رل   

H20 - ًَ ثررضی غیر، غلٌگ ّ ضْپبپ ّرّصی .پر کرصى  

ثررضی صر ُن ثبفتي- قفل   * 

EVO2 َ V4 مبشیه لببسشُیی مبشیه لببسشُیی 

F01 - ٍهْتْر ترایبک اتصبل کْتب *  

F02 - هْتْر گیر کرصٍ یب TACHO * جضا  

F03 -  اتصبل کْتبٍ/ غطتػْی ترهیطتْر ثبز  *  

F04 -  سبلی* ضْئیچ فػبر هبجرا صر   

F05 -  ثررضی پوپ ثرای اًطضاص- ضْئیچ فػبر هبجرا صر کبهل   

F07 - رلَ گرهکي گیر *  

F08 - رلَ گرهکي گیر *  

F09 - راٍ اًضازی سطب *  

F10 - فػبر ضْئیچ ضٌجع ًوی *  

F11 - پوپ ًوی تْاًض فعبل غْص *  

F12 - ُیچ ارتجبطی ثیي کبرت *  

F13 -  اتصبل کْتبٍ/ سػک کرصى ترهیطتْر ثبز  *  

F14 -  هعیْة* سػک کرصى عٌصر   

F15 - َسػک کي عٌصر رل *  

F17 - صر ُن ثبفتي سطب *  

F18 - ارتجبطبت سطب *  

H20 - ًَ ثررضی غیر، غلٌگ ّ ضْپبپ ّرّصی .پر کرصى 

 برخی ببدی جست َ خیس کردن َ خشک که

F1 - ثررضی کٌیض کَ ثرًبهَ صرضت اًتشبة غضٍ اضت .ضطخ سػکی هْرص ًیبز غضٍ اضت صر هضت زهبى رضیضٍ اضت  

F2 - ترهیطتْر یب ضٌجع سراثی هضار *  

F3 - ثررضی فیلتر ّ صریچَ غلٌگ ثرای اًطضاص هوکي .صفذَ ثشبری ثیع از صرجَ درارت 



 

 

 برخی کىذاوسُر جست َ خیس کردن َ خشک که بب َ بذَن ال سی دی

F01 - اتصبل کْتبٍ ترایبک هْتْر *  

F02 - هْتْر گیر کرصٍ یب في هطضّص *  

F03 -  اتصبل کْتبٍ/ ترهیطتْر جلْ را ثبز  *  

F04 - ثضّى پوپ ُبی سلجبًی *  

F05 - ثضّى ثبزسْرص از پوپ *  

F08 -  ٍثطتَ* رلَ گرهکي اضتبتیک ثب توبش ثب جْظ صاصٍ غض   

F09 - EEPROM اضت کَ ثرًبهَ ریسی ّ یب کبر ًوی *  

F10 -  ثبز* هػترک از ثشبری ُبی ثبز ّ یب یک غبت   

F11 - ثضّى اتصبل ثَ پوپ *  

F12 - ٍسطب صر ارتجبط ثیي ُیئت هضیر *  

F13 -  اتصبل کْتبٍ/ ترهیطتْر عقت ثبز  *  

F15 - ٍرلَ گرهکي پْیب ثب توبش ثب ثطتَ ُبی جْظ صاصٍ غض *  

F17 - ٍرلَ اضتبص ثطتَ ُبی جْظ صاصٍ غض * 



 

  


