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Plaka ya da Vin gir Gelişmiş Arama

E5060 - CRUİSE CONTROL
TANIM
Cruise control elektronik kontrollu bir seyir yardımı tertibatıdır bu sistem ile gaz pedalına basılmaksızın sabit bir
hızda (30 km /saatin üzerinde) seyretmek mümkündür.
Fonksiyon sinyal ünitesinin sol tarafındaki koldan CAN şebekesi vasıtasıyla kumanda alan motor kontrol ünitesi
tarafından yönetilmektedir.
Cruise Control sistemini devreye almak sinyal ünitesinin sol kumanda kolunun üzerindeki çentikli düğmenin bir
kademe sola döndürülmesi gerekmektedir.
Sistemin devreye girdiği gösterge tablosundaki özel uyarı lambasının yakılması ve displayde ilgili mesajın
görüntülenmesi ile işaret edilmektedir.

Donanım, geri viteste ve birinci viteste devreye sokulamaz. Ayrıca dördüncü vitesin altında kullanılmasıda
tavsiye edilmez.

Arzu edilen hızın ayarlanması için düğme birinci kademeye kadar sola doğru döndürülmeli ve gaz pedalına araç
istenilen hıza gelene kadar basılmalıdır.
Bu noktada kolu en az bir saniye süre yukarıya doğru ("+" pozisyonu) getirip daha sonra bırakınız. Aracın hızı
hafızada kayıtlı kalır ve bu durumda gaz pedalı bırakılabilir.
Gerekli hallerde (örneğin bir sollama yapılması durumunda) gaz pedalına basmak mümkündür. Daha sonra pedal
bırakıldığında araç otomatikman hafızaya kayıtlı olan hıza geri dönecektir.

İniş esnasında hızın ayarlanmış olana göre hafifçe artması mümkündür.

Eğer tertibat devre dışı kalmışsa örneğin fren pedalındaki basınç nedeniyle hızı tekrar eski haline getirmek için
şunlar yapılmalıdır:

Aracı dereceli olarak ayarlanmış olan hıza yaklaşık bir hıza getiriniz;
Aracın programlanması sırasında seçilen vitese takınız;
Kolun uç kısmındaki butona basınız.

Ayrıca daha önce konmuş olan hızın ayarlanması mümkündür.
Hafızaya kayıtlı olan hızın arttırılması iki şekilde olmaktadır:

Gaz pedalına basıp ulaşılan yeni hızı kaydederek;
Kol yukarıya doğru (+) itilerek. Kolun her çalıştırılması yaklaşık 1 km/ saat hız artışına karşılık gelmektedir
kol yukarıya doğru konumda tutulduğunda hız sürekli şekilde değişmektedir.

Hafızaya kayıtlı olan hızın azaltılması iki şekilde olmaktadır:

Tertibat devreden çıkartılıp daha sonra yeni hız kaydedilerek;
kol otomatikman hafızaya kayıtlı kalacak olan yeni hıza ulaşılana kadar aşağıya (-) doğru alınarak. Kolun
her çalıştırılması yaklaşık 1 km/ saat hız azalmasına karşılık gelmektedir kol aşağıya doğru konumda
tutulduğunda hız sürekli şekilde değişmektedir.

Tertibat aşağıdaki şekillerde devreden çıkartılabilir:

Düğme orta konumuna getirilerek ("OFF");
Motor durdurulduğunda;
Fren pedalına basıldığında;
Kavrama pedalına basıldığında;
Aracın hızı önceden belirlenmiş limitin altında iken;
Gaz pedalına basılarak (bu durumda sistem efektif olarak devre dışı kalmamakta fakat gaza basma talebi
sistemde önceliğe sahip olmaktadır; bununla birlikte cruise control gaza basma sona erdikten sonra daha
önceki kondisyonlara geri dönmek için butona basma gereksinimi olmaksızın aktif kalacaktır).

Ayrıca tertibat ABS veya ESP sistemlerinin devreye girmesi ve sistemde bir arıza olması durumunda otomatikman
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devreden çıkmaktadır.
Sinyal ünitesinin sol kumanda kolu ile sürücü tarafından programlanan değerlere ulaşıldığında aynı zamanda
aracın hızını limitleyen Speed Limiter fonksiyonuda devreden çıkartılabilmektedir. Programlanabilen minimum hız
30 km/saatir.
Speed Limiter fonksiyonunu devreden çıkartılabilmek için sinyal ünitesinin sol kumanda kolunu bir kademe sola
döndürmek gerekir.
Sistemin devreden çıktığı gösterge tablosunda ilgili uyarı lambasının yanması ve bu fonksiyonun mevcut olduğu
versiyonlarda displayde hafızaya kadeilmiş olan en son hız değerinin görüntülenmesinden başka birde sesli
mesajla bildirilmektedir.
Araç hızının programlanması önceden Speed Limiter fonksiyonunun devreye girmesini talep etmemektedir.
Kola yukarıya (+) veya aşağıya (-) bastırılarak görüntülene hızın çoğaltılması veya azaltılması mümkündür. Kolun
her yukarıya veya aşağıya bastırılması hızın yaklaşık 1 km/saat bir değerde çoğaltılmasını veya azaltılmasını
sağlamakta olup kol aşağıya veya yukarıya doğru basılı tutulduğunda aracın hızı yaklaşık 5 km/saat
değişmektedir.
Fonksiyonun devreye alınması/çıkartılması için sinyal ünitesinin sol kumanda kolunun ucundaki butona basmak
gerekmektedir.
Sürücü tarafından programlanan hız sistem devreye girdikten sonrada gaza sonuna kadar basılarak
arttırılabilmektedir. Programlanan hıza ulaşıldığı pdalın göstereceği direnç ile kendisini beli etmektedir.
Programlanan hız aşıldığında sistem anlık olarak devre dışı kalacak fakat ayarlanmış olan hız değeri displayde
yanıp sönecektir. Fonksiyonu yeniden devreye almak için hızın programlanan hız değerinin altına indirlmesi yeterli
olacaktır.
Programlanan hız değeri displayde aşağıdaki durumlarda yanıp sönecektir:

Gaz pedalı programlanan araç hız değerinin aşılması için sonuna kadar basıldığında;
Sistem aşırı yol eğimi nedeniyle aracın hızını azaltamadığında;
çok sert gaza basıldığında.

Sistemin nihai olarak devreden çıkması sinyal ünitesi kumanda olunun üzerindeki çentikli düğmenin yeniden orta
pozisyona (“OFF”) getirilmesi ile gerçekleşmektedir. Speed Limiter fonksiyonunun devreden çıkmasıyla gösterge
tablosundaki ilgili uyarı lambası sönmekte ve öngörülen versiyonlarda displayde buna ilişkin bir mesaj
verilmektedir.
Sistem arıza durumunda otomatikman devreden çıkmaktadır.
ÇALIŞMA TARİFİ
Cruise Control ve Speed Limiter fonksiyonları sinyal ünitesinin H005 üzerindeki kumanda kolu ile motor kontrol
ünitesi ve Body tarafından kontrol edilmektedir.
Sinyal ünitesinin H005 sol kumanda kolu ile çalıştırılan sistem B soketinin 1 nolu pinine Body Computerden M001
(H soketi pin 37) bir referans şaselemesi almaktadır.
Body Computer M001 (H soketinin 56 nolu pini) sinyal ünitesi H005 (B soketinin 6 nolu pini) vasıtasıyla yapılan
seçim bazında Speed Limiter veya Cruise Control fonksiyonlarının devreye alınması için bir negatif sinyal
almaktadır.
Body Computer M001 (H soketinin 2 nolu pini) ayrıca sinyal ünitesinden H005 (B soketinin 5 nolu pini) Cruise
Control veya Speed Limiter modunda çalışmalara ilişkin ayarların (hız arttırma/azaltma) kontrol edilmesi için bir
negatif sinyal almaktadır.
Body computer M001 - A soketinin pinine direkt akü beslemesi almaktadır, bu besleme akünün üzerindeki
maksisigorta kutusunun B099 (soket D) F71 (BCM1) sigortası ile korunmaktadır.
Body computer M001 ayrıca G soketinin 2 nolu pinine kontaktan geçen beslemeyi (INT) almaktadır.
G soketinin 1 ve 11 nolu pinlerinden ön göğüsteki orta şaselemeye C022 (A soketi) bağlıdır.
Cruise Control ve Speed Limiter fonksiyonlarını yönetmek için Body Computer M001 (D soketinin 38 ve 37 nolu
pinleri) ile motor kontrol ünitesi M010 (B soketi pin 24 ve 25 versiyon 2.0 JTD için; B soketi pin 84 ve 83 versiyon
3.0 JTD için; B soketi pin 69 ve 70 versiyon 2.3 JTD için; B soketi pin 30 ve 31 versiyon 2.3 JTD Euro 6 ve 2.0 JTD
Euro 6; B soketi pin 20 ve 51 versiyon Natural Power için) arasındaki anahtar tanıma ve şifre alışverişi C-CAN
şebekesi üzerinden yapılmaktadır.
 E1050 CAN ŞEBEKESİ BAĞLANTILARI

Motor kontrol ünitesi M010 ayrıca fren pedal anahtarının I030 ikinci kontağından gelen ve anahtardan I031 aldığı
"kavrama pedalı basılı" ve gaz pedalından K055 aldığı sinyalleri kontrol etmektedir.
 E5050 DIZEL MOTOR ELEKTRONIK YÖNETIMI
 E5032 METAN GAZI İLE ÇALIŞAN MOTORLARIN ELEKTRONİK YÖNETİMİ-

Body Computer M001 H soketinin 11 ve 26 nolu pinlerinden “Cruise Control” Speed Limiter” devrede “uyarı
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Body Computer M001, H soketinin 11 ve 26 nolu pinlerinden Cruise Control  Speed Limiter  devrede uyarı
lambasının yakılması ve eğer mevcut ise ilgili mesajların displayde verilmesi için B-CAN şebekesi vasıtasıyla
gösterge tablosuna E050 (pin 5 ve 6) bağlanmaktadır.
ELEKTRİK ŞEMASI

N/RV

PARÇALARIN YERLERİ
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PARÇALAR

PARÇA KODU KOMPLEKS IŞLEM REFERANSI
 B099 AKÜ ÜZERİNDEKİ MAXI
FUSE KUTUSU  5530B AKÜ VE KABLOLARI

 C022 ORTA GÖĞÜS ŞASELEMESİ -
 E050 GÖSTERGE TABLOSU (ÖN
GÖĞÜS)  5560B ANOLOG GÖSTERGE TABLOSU

 H001 KONTAK ANAHTARI  5520A KONTAK ANAHTARI
 H005 SİNYAL ÜNİTESİ  5550A SİNYAL ÜNİTESİ
 M001 BODY COMPUTER  5505A ÇOK FONKSİYONLU ELEMANLAR

 M010 MOTOR KONTROL ÜNİTESİ  1060G ELEKTRONİK KONTROLLU DİZEL ENJEKSİYON
BASINÇ POMPASI

 M010 MOTOR KONTROL ÜNİTESİ  1056B MULTI-POINT (MPI) ENJEKSİYONLU BESLEME
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