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تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه 
قبلي و كتبي از رنو اكيداً ممنوع مي باشد.

"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند."
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1. دامنه کاربرد این مدرک:
اين مدرک شامل موضوعات زير می باشد:

- سروصدا از سيستم انتقال قدرت
- سروصدا هنگام تغيير دنده

- صداهای هوای ورودی
- سروصدای توربو شارژر

- سر و صدا از اگزوز
- سر و صدای تداخل )تعليق، فرمان،. غيره(

- سر و صدا از داشبورد
- سر و صدا از قطعات و تزئينات داخلی

- سر و صدا از سان روف
- سر و صدا از باالبر شيشه

- سر و صدا از بلندگوها
اين مدرک روش پيدا كردن عيبهای كليه خودروها با مشخصات زير می باشد :

- خودرو دو ديفرانسيل برای سيستم انتقال قدرت
- جعبه دنده معمولی )برای سر و صدای سيستم انتقال قدرت(

- خودروی دارای سان روف اصلی كشويی/ كج شونده

2. پیش نیازهایی برای عیب یابی:
نوع مستند سازی:

- روش عيب يابی )در اين مدرک(
- دفتر چه راهنمای تعميرات برای خودرو مربوطه

نوع ابزارهای عیب یابی
-  ابزار CLIP برای  قفل كردن كيسه هوا )در صورت لزوم(

- ابزار تشخيص صدا )به بخش01E  ، اطالعات كلی خودرو ، ابزار تشخيص سر و صدا-روش استفاده مراجعه كنيد(.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

https://telegram.me/karnovin
www.karnovin.com
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


01E

201E-

3. روش عیب یابی :
مرحله 1

تکميل برگه عيب يابی با مشتری ) با تست يا بدون تست(

مرحله 2
استفاده از نمودار طبقه بندی اظهارات مشتری برای شناسايی علل سر و صدا و ALP  متناظر بر اساس شرايطی كه تحت آن سر و 

صدا به گوش می رسد.

مرحله 3
به كاربردن نمودار عيب يابی )ALP( متناظر.

شناسايی منشاء عيب

قوانين رسيدگی به شکايت مشتری در مورد سر و صدا در هنگام پذيرش خودرو و يا در تعميرگاه:
قانون شماره 1 : هنگامی كه شکايت مشتری ثبت می شود:

زمانيکه پذيرش به صورت تلفنی است، از مشتری بپرسيد آيا قادر به حضور در تعميرگاه برای ايجاد دوباره سر و صدا می باشد 
)تکنيسين قادر به شنيدن صدا در حضور مشتری می باشد و در نتيجه روش عيب يابی كار آمد تر می شود(.

اگر مشتری نمی تواند، بهتر است كه تاريخی را به او پيشنهاد كنيد كه كاری نداشته باشد تا برای كمک به پيدا كردن سر و صدا حضور 
داشته باشد. 

قانون شماره 2 : اطالعات را به روشی منظم بگيريد:
برگه عيب يابی عالوه بر دستور تعمير بايد كامل و درست مطابق اظهارات مشتری تکميل شود. 

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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4.برگه عیب یابی :
توجه

از ابزار و روند عيب يابی متناسب با ايراد سيستم استفاده كنيد. تکميل برگه عيب يابی، طی روند كار، به شما 
اين

امکان را می دهد تا روش عيب يابی انجام شده را در اختيار داشته باشيد. در زمان ارتباط با سازنده و بحث در 
مورد عيب  اين اطالعات ضروری ميباشد.

از اين رو ضروری است كه برای هر روش عيب يابی، برگه عيب يابی تکميل شود.
اين برگه در موارد زير هميشه از شما درخواست خواهد شد:

- هنگام درخواست خدمات از شبکه پشتيبانی فنی، 
- برای درخواست تأييديه، به هنگام تعويض قطعاتی كه برای آنها داشتن تأييديه اجباری است، 

- پيوست برگه روی قطعات تعويضی تحت بررسی. اين برگه برای بازپرداخت هزينه گارانتی الزامی است، ضمن اين كه برای بررسی 
دقيقتر خرابی قطعات نيز مفيد خواهد بود.

در انتهای اين مدرک يک فرم خام موجود است.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی

ليست قطعات بررسی شده : واحدهای كنترل الکترونيکی
• مشخصات اداری

تاريخ:  

 شخص پر كننده فرم

VIN

موتور:

ابزار عيب يابی:

نسخه:

• شکایت مشتری

صدای غير عادی ، لرزش 520

اظهارات مشتری:ساير موارد: 

• شرایطی که مشتری متوجه خرابی شده است

در دنده جلو
)هنگام رانندگی(

در هنگام استارت در هنگام دنده عقب
)در افزايش سرعت موتور در دنده1(

در حالت ساكندر هنگام پارک كردن
 )با  موتور روشن(

در حالت ساكن
)موتور خاموش(

در هنگام خاموش يا روشن 
كردن موتور

- موتور

ديزلیبنزينیموتور مجهز به توربو شارژر 

- سرعت خودرو 

30mph (0-50km/h (54بين 0تاmph (50-90km/h (78بين 30تاmph (90-130km/h(بين 54تا

متغيرثابت
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- دور موتور
در دور موتور پائين در دور آرام )دنده خالص(

 1500 از  كمتر  ديزلی  و  بنزينی 
   rpm

در سرعت متوسط
1500-3000rpm ديزلی بين
1500-4000rpm بنزينی بين

در سرعت باال
3000rpm ديزل بيش از   

4000rpm بنزين بيش از
متغيرثابت

افزايش دور موتور )بدون بار(سرعت باالسرعت پائين

كم شدن هنگاميکه  دور موتور 
زياد می شود

- دمای موتور
وقتی داغ است آرامتر می شودوقتی گرم استوقتی سرد است

وقتی داغ است بدتر می شود

- شرایط رانندگی
بسيار پر شتابوقتی سرعت كند می شوددنده خالص 

پدال به طور كامل فشار داده و بعد سر بااليی
ناگهانی رها شود

- سرعت خودرو
ثابت: سرعت خودرو يا دور 

موتور ثابت است
شتاب دادن

- شتاب دادن راننده )افزایش و یا کاهش شتاب(
فشار بدون فشار روی گاز  آرام  و  پدال  روی  ساكن  پا 

دادن پدال گاز 
داده  فشار  اعتدال   با  گاز  پدال 
شده و نگاه داشته شود )نه آرام 

باشد و نه فشار کامل( 

به طور كامل فشرده   پدال گاز 
نگاه داشته شود.

پدال گاز به طور ناگهانی فشار داده 
شود

)on-off(

پدال گاز به آرامی رها شود

رها  ناگهانی  طور  به  گاز  پدال 
شود

وقتی پدال گاز را بدون ترمز گيری 
رها كنيد، عيب برطرف می شود.

برگه عیب یابی

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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- عمل تعویض دنده راننده 
وقتی دنده عوض می شود 

)يک يا بيشتر(
وقتی كه تغيير دنده با سرعت باشد 

عيب بدتر می شود
كه  شود  می  ظاهر  زمانی  عيب 

دنده درگير می شود

عيب همواره وقتيکه كه دنده 
درگير و يا رها می شود ظاهر 

می شود
زمانی كه دنده كم می شود بدتر 

می شود

- عمل کالچ گیری راننده 
شکايت مشتری زمانی كه كالچ 
و  ناپديد شده  شود  می  رها  را 
است،  درگير  كالچ  كه  زمانی 

دوباره پديدار می شود .

در هنگام تعويض دنده و رها شدن 
می  ناپديد  مشتری  شکايت  كالچ 

شود.

رها  و  دنده  تعويض  هنگام  در 
شدن كالچ شکايت مشتری كم 
می شود )به صورت دستی روی 
شود(                                   موتور آزمايش 

- عملکرد راننده روی غربیلک فرمان 
جابجايی كم )تغيير فشار ، سر 

پيچ ها(
جابجايی زياد )دور ميدان ، مانور(

- عملکرد راننده روی لوام نصب شده خودرو
قطعات و تزئينات داخلی 

)تنظيمات(
آفتابگير )باز و بسته كردن آفتابگير(سانروف )باز / بسته شدن(

داشبورد،  )جعبه  داشبورد 
كنترل تهويه مطبوع و غيره(

هنگام باز / بسته كردن شيشهبلندگو ها )روشن(

هنگام باز / بسته كردن شيشه 
به طور كامل

تا  ها  )شيشه  درها  بستن  هنگام 
نيمه باز است(

برگه عیب یابی

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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- شرایط آب و هوایی
شرايط مرطوبهوای گرم )آفتابی(هوای سرد )يخبندان(

شرايط خشک

- شرایط جاده
شيار دارسنگفرشصاف 

ساخته  جاده  بد:  شرايط  در 
 ، جاده  درز  و  شکاف  نشده، 

درپوش چاه ،چاله و غيره 

پياده و سوار شدن  در پياده رودر شرايط روی دست انداز

پارک موازیپيچيدن )به راست يا چپ(

برگه عیب یابی

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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5. دستور العملهای ایمنی:
برای جلوگيری از هرگونه آسيب و صدمه ، قوانين ايمنی را بايد در طول كار روی هرقطعه رعايت گردد:

تست جاده كه در اين مطلب به آن اشاره شد بايد مطابق قوانين راهنمايی و رانندگی انجام شود ) محدوديت سرعت بايد رعايت شود(.
در طی آزمايشات انجام شده با موتور ، توصيه های ايمنی را رعايت نماييد. توجه خاص به لوازم جانبی، قطعات متحرک و قطعاتی كه 

حرارت آنها باال می رود، داشته باشيد. )افزايش درجه حرارت لوله هوای خروجی توربو شارژر و ..(.

هشدار
هنگام انجام عمليات تست جاده مقررات راهنمايی و رانندگی به خصوص محدوديت سرعت را رعايت فرماييد.

در چارچوب يک تست عيب يابی ،  وجود 2 نفر برای جستجو و شناسايی منبع صدا الزم است.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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6.1. تعاریف علل:
اين مدرک به علل سر و صدا می پردازد:

سیستم انتقال قدرت:

مقدمات تست برای طبقه بندی اظهارات مشتری
 A. اگر شکایت مشتری هنگام رانندگی پدیدار می شود:

- افزايش و افت تدريجی شتاب )1(و)2( را در هر دنده برای مشخص كردن دنده )دنده های( مورد شکايت مشتری انجام دهيد )بر روی 
يک خط مستقيم در يک سطح جاده خوب ، موتور گرم و بعد از بررسی درست بودن ميزان سطح روغن و مايع خنک كننده(. سرعت 

خودرو، نسبت دنده و دور موتور را يادداشت نماييد.
- خالصی/دوباره درگيرشدن: اگر شکايت مشتری هنگام خالصی رفع و دوباره پس از درگير شدن دنده پديدار می شود و سرعت موتور 

ثابت است، صدی ناخوشايند ناله يا غرغر وجود دارد.
- فشار متغير: اگر هنگامی كه فشار به پدال اعمال می شود ميزان سر و صدا مشخص تر شود و يا كاهش يابد )در هنگام سبقت، دور 

زدن، پيچ در ميدان، حركت فرمان به چپ و راست( اين اشکال از سيستم انتقال قدرت نمی باشد )ياتاقانهای چرخ را بررسی كنيد(
B. اگر شکایت مشتری بویژه در حین پارک کردن ظاهر می شود )چرخش فرمان در دنده 1 یا 2 بیشتر از یک دور باشد( 

اگر در موقع افزايش شتاب سر و صدا به گوش می رسد و هنگامی كه شتاب منفی است سر و صدا قطع می شود،  يک صدای زمزمه  از 
ديفرانسيل وجود دارد.

C. اگر شکایت مشتری در حالت ساکن پدیدار شد:
در حالت خالص دور موتور را به تدريج باال ببريد )2(.

اگر صدای مشخص شده در حين رانندگی هنوز در دور موتور يکسان وجود دارد، ايراد از تسمه محرک  نمی باشد.
)1(: محدوده سرعتی كه در آن شکايت مشتری رخ می دهد ممکن محدود باشد. الزم است دور موتور را برای هر دنده به آرامی كم و 

زياد شود .
)2(: دور موتور را به آرامی تا زمانيکه سر و صدا قابل شنيدن باشد افزايش دهيد.

- تا حدود 4500rpm )برای موتور بنزينی(
3000rpm )برای موتور ديزلی( - تا حدود

به منطقه قرمز هرگز وارد نشويد.
 

مقدمه عیب یابی
 عيب يابی-كارهای مقدماتی
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مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی

 صدای ناله )در سیستم انتقال قدرت( 
تعریف: صدای بم زياد ناشی از درگير بودن دندانه هنگان رانندگی است .

تذکر: اين شکايت مشتری می تواند از كيلومتر صفر  اعالن گردد. اين بيشتر در سفرهای طوالنی و در جاده هايی ثابت )بزرگراه( قابل 
توجه است. و با صداهای حالت آيرو ديناميک اشتباه نگيريد.

آزمونی برای شناسايی صدای ناله از دندانه درگير :در مدت انجام تست جاده ، اهرم دنده را برای كاهش ارتعاش تسمه محرک كنترل 
 ALP 13  جعبه دنده نگه داريد. اگر صدا ها كمتر و يا از بين رود ، اهرم دنده اول را بررسی كنيد و اگر اهرم دنده اول درست بود به

صدای ناله سيستم انتقال قدرت مراجعه كنيد.
صدای زمزمه )دیفرانسیل-بلبرینگ های رله(: 

تعریف:صدای تعديل شده كه مشابه صدای بغبغوی كبوتر است.
تذکر: اين شکايت مشتری می تواند در هر زمانی از عمر خودرو رخ دهد.

تست شناسايی سر و صدای زمزمه  از يک پلوس : اگر در تست جاده، سر و صدای قابل توجهی در حين رانندگی در يک خط مستقيم  
ويا در پيچ شنيده می شود، شفت بلبرينگ رله پلوس سمت راست را چک كنيد و اگر سر و صدای قابل توجهی هنگام پيچيدن وجود 

دارد، ايراد در جعبه دنده و به طور عمده از ديفرانسيل می باشد.
صدای غرغر کردن )سیستم انتقال قدرت(

تعریف :  سر و صدای مداوم كه شبيه سر و صدا در هنگام تکان دادن ظرف آجيل است.
تذکر: به ويژه هنگامی كه گرم است مشاهده می شود و به راحتی در هنگامی كه پنجره ها باز است و خودرو در امتداد ديوار حركت 

می كند قابل شنيدن است.اين صدا كامأل در سرعت پايين قابل توجه است.
تست شناسايی صدای غرغر كردن: در تست جاده در دنده 1 و دنده 2 به آرامی شتاب بگيريد. اگر در خالل مدتی كه اهرم دنده را نگه 

داشته ايد سر و صدا كم شود و يا از بين رود سيستم كنترل را بررسی نماييد.
سر و صدای دنده خالص )سيستم انتقال قدرت(:

تعریف: صدای چرخ خياطی 
تذکر: هنگام شتاب گرفتن و رها كردن كالچ ناپديد می شود.
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اگزوز

صدای ترق و تروق  لوله  یا توپی اتصال :
تعریف:

- برای لوله: صداها شبيه يک كيسه از تيله هايی است كه به شدت تکان داده می شوند. با فركانس خيلی باال )بسيار منظم(
- توپی اتصال ممکن است وقتی روی فنر نصب می شود ساييده شود.

تذکر: به راحتی ميتوان از خارج ماشين و يا زمانيکه شيشه باز است، آنرا شنيد )خارج از ماشين پارک شده ، يا وقتی از كنار ديوار رد 
می شويد( 

اگر هيچ كار تعميراتی روی خودرو انجام نشود سر و صدا به سرعت  مشخص تر می شود. اين عيب دوباره در حالت سکون بوسيله تکان 
دادن لوله اگزوز قابل ايجاد شدن می باشد.

هشدار
صدای ترق و تروق می تواند در امتداد سيستم اگزوز پخش شده و يا بدتر شود، اگرچه علت عيب در ابتدای سيستم متمركز شده است 

)شلنگ اتصالی يا براكت توپی اتصال(. ممکن است به نظر برسد كه به كل لوله مربوط می باشد اما اين گونه نيست .
سر و صدا از تماس قسمت زیرین :

تعریف: صدای فلزی كم يا واضح )كوبيدن مشت بر روی ميز(
نکته: در حالت سکون بوسيله تکان لوله اگزوز، ميتواند ايجاد شود.

صدای نشت اگزوز :
تعریف: ندارد

نکته:به دور موتور بستگی دارد و با توجه به وسعت و محل نشت قابل شنيدن است.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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توربو شارژر

سر و صدای میو مانند  از توربو شارژر
تعريف: صدای مداوم تک فركانسه،  ساب-سنکرون با سرعت توربو شارژر.

نکته: زمانيکه توربو شارژر گرم است سر و صدا آرامتر می باشد.
صدای سوت از توربو شارژر:

تعریف:صدای سوت با تن بلند و منظم كه به سرعت چرخش توربو شارژر بستگی دارد، يا  همزمان )سنکرون( با سرعت توربو شارژر و 
يا مافوق-سنکرون اين سرعت می باشد )تعدادپره × سرعت توربو شارژر(

تذکرات:
- صدای سوتهای توربو شارژر زمانی كه گرم است بدتر است.

- هر يک از اتصاالت نصب شده ، اتصال ضعيف شيشه جلو يا كابل گذرنده از ميان ديواره ممکن است علت سر و صدا تشخيص داده 
شود.

صدای وزش هوا از توربو شارژر:
تعریف: سر و صدا شبيه صدای فن تهويه می باشد )تهويه اتاق سرنشين ، سيستم خنک كننده موتور(

نکته: وقتی كه جريان هوای توربوشارژر بيشتر است سر و صدای وزش هوا از توربو شارژر بلندتر می باشد.
سر و صدای آه از توربوشارژر )ديزلی(

تعریف: سر و صدايش شبيه به اين است كه حجمی از هوای تحت فشار ناگهان آزاد شود.
نکته:  زمانيکه فشار توربو شارژر آنقدر زياد است كه پدال آزاد می شود صدای آه از توربو شارژر حتی بلندتر است. 

سر و صدای آزادشونده از توربوشارژر)بنزينی(
تعریف: سر و صدا شبيه به حجم هوای تحت فشاری است كه بسيار ناگهانی آزاد می شود )فعالسازی شير گردش مجدد توربو شارژر(

نکته:  زمانيکه فشار توربو شارژر آنقدر زياد است كه پدال آزاد می شود صدای آه از توربو شارژر حتی بلندتر است.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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ورودی هوا

صدای سوت زدن ورودی هوا:
تعریف: سر و صدا با تن باال شبيه به سوت زدن

خالصه آزمون : آزمون را در تعميرگاه با خودرو  ساكن و درب موتور باز انجام دهيد. 
موتور گرم: افزايش دور موتور در حالت خالص تا دور متوسط )4000 دور در دقيقه برای موتور بنزينی و 3000 دور در دقيقه برای 

موتور ديزلی(
هشدار:

سر و صدای سوت مانند ورودی هوا بايد از سر و صدای سوت مانند توربو شارژر تفکيک شود و به طور كلی اين صدا  به دور موتور 
بستگی دارد نه دور توربو شارژر.

سر و صدای وزوز مانند ورودی هوا 
تعریف: صدايی كه شبيه به صدای زنبور عسل در حين پرواز است .

تذکر: سر و صدا حساس به بار موتور است )بنزينی(.
سر و صدا به بار موتور حساس نيست )ديزلی(.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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صدا هنگام تعویض دنده

سر و صدا هنگام درگیر شدن و آزاد شدن دنده:
تعريف: كم و بيش، با صدای كليک مبهم مشخص می شود )ضربه كوتاه(.

تذکر:
-  موتور متوقف شده ، در حالت ساكن، اگر دنده های مشابه يکی بعد از ديگری درگير شوند ) به عنوان مثال خالص-اول( ، دنده اول 
در هنگام تعويض هميشه بيشترين صدا را می دهد. به عبارت ديگر اگر دنده ای از حالت خالص به دنده 1 و 2 و سپس خالص و باز 

دنده 1 تغيير كند، در حين تعويض دنده 1 در سری اول به همان اندازه سر و صدا وجود دارد كه در سری دوم وجود دارد. 
- بسته به عملکرد كالچ )توانايی جدا كردن موتور از جعبه دنده به سرعت(  سر و صدا هنگام درگير شدن / آزاد شدن ممکن است 

بيشتر باشد.
غژغژ کردن :

تعریف: شبيه صدای خشک كه در حين درگيری يک دنده )به طور جزيی يا به طور كامل ( شنيده می شود.
بد عمل كردن جعبه دنده  به طور بالقوه می تواند با ضربه های پی در پی در دسته دنده همراه باشد كه ممکن است مانع درگير شدن 

دنده ها شود. صداهای گاه و بيگاه كه شبيه به تق تق كردن است ايجاد می شود.
تذکر: برای خودروهای اصلی، شنيدن صدای غژغژ در دنده عقب طبيعی می باشد.

صدای بنگ در حين زياد شدن قدرت:
تعريف: صدای بنگ در حين تغيير دنده يا حين گشتاور معکوس )افزايش يا كاهش شتاب پی در پی(

تذکر: به طور عمده در دنده های پايين تر ) دنده 1 و 2 و3 (
سر و صدای تداخل

تعریف: سر و صدايی كه به سختی محل آن مشخص است، به علت ايراد در شاسی، فرمان ، موتور و انتقال قدرت ، سيستم های تعليق 
، زير بدنه ، قطعات دوار و يا پنل جلويی ايجاد می شود.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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داشبورد

سه نوع سر و صدا برای داشبورد وجود دارد:
- صدای ساييده شدن: دو جزء يا دو بخش بر روی هم ساييده می شوند و صدای غژغژ يا سائيدگی ايجاد می كنند.

- سر و صدای كوبيدن : دو جزء يا دو بخش كه به يکديگر ضربه می زنند  توليد سر و صدای ترق تروق و يا تق تق می كنند.
- ارتعاش: بازی و خالصی بيش از حد بين دو قطعه يا دو قسمت.

اين صداها عمدتأ ناشی از تماس بين دو جزء )روكش يا پنل جلو يا بدنه داشبورد ( يا جزيی كه با جزء ديگر حركت می كنند، می باشد.

              مناطقی كه به احتمال زياد توليد سر و صدا می كند.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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سر و صدا از قطعات و تزئینات داخلی
سه نوع سر و صدای  صندلی وجود دارد:

- صداهای مالش: دو جزء يا دو بخش بر روی هم ساييده می شوند و صدای جيرجير يا سائيدگی ايجاد می كنند ) به عنوان مثال اهرم 
تنظيم(.

- سر و صدای کوبیدن:  دو جزء يا دو بخش كه به يکديگر ضربه می زنند و توليد سر و صدای ترق تروق) به عنوان مثال پوشش( و يا 
تق تق )به عنوان مثال سيمها( می كنند.

- ارتعاش: بازی و خالصی بيش از حد بين دو قطعه يا دو قسمت.
اين صدا ها به طور عمده مربوط به تماس بين دو جزء )به عنوان مثال پوشش و بدنه داشبورد( يا مربوط به حركت يک جزء در برابر جزئی 

ديگر است ) به عنوان مثال ريلهای صندلی(

             : مناطقی كه احتمال سر و صدا در آنها زياد است

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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صدلی ترق تروق از بلندگوها

تعریف:

ترق تروق : برخورد متناوب سريع دو جزء بر روی يکديگر                                                

سان روف
صدای برخورد سان روف : حركت نا منظم پنل متحرک در هنگام باز شدن / بسته شدن ) حركت عمودی پنل هنگامی كه در حال 

حركت طولی است(.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-كارهای مقدماتی
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2.6. نمودار طبقه بندی علت سر و صدا :
هشدار

نمودار طبقه بندی اظهارات مشتری برای شناسايی علت سر و صدای شناسايی شده توسط مشتری استفاده می شود. يک نمودار طبقه 
بندی با استفاده از يک پرسشنامه كه شامل ليست شرايط مختلفی است كه تحت آن سر و صدا به وجود می آيد، انتخاب می شود.
تنها رايج ترين شرايطی كه تحت آن ، سر و صدا به وجود می آيد در نموار طبقه بندی ليست شده است. اين موضوع برای تشخيص 

درست شرايط اصلی كه تحت آن سر و صدا شکل می گيرد به همراه مشتری مهم است .

خواندن جدول طبقه بندی

معیارها ی متوالی که باید 
رعایت شود. 

 30mph (0-50km/h (سرعت بین   0تا

در حال رانندگی به جلو

ثابت شتاب دار از بين دو معيار انتخاب 
كنيد

فشار روی پدال گاز
عمل روی 

فرمان

زمانی كه گرم 
است

زمانی كه پدال 
رها می شود 
ناپديد می شود

در سرعت 
پايين معيار

آرامتر زمانی 
كه داغ است

معيار هشدار
یک مسیر در سطح داده شده انتخاب کنید

از  يکی  به  مربوط  پیشنهادی  معیارهای  از  یکی   .1
پاسخها در پرسشنامه است.

فلش را دنبال كنيد.
مطابق  پیشنهاد شده  معیارهای  از  یک  هیچ  با     .2

نیست:
2.1.   بررسی كنيد كه معيار تحت شرايط يکسان پيش نياز 

در يکی از صفحات ادامه مشخص نشده باشد.
2.2.   يکی ديگر از پرسشنامه ها را بررسی كنيد كه پاسخ 
ممکن  های  معيار  از  يکی  برای  ها  انتخاب  با  متناظر  آن 

است.
2.3.   اگر پرسش های شما با هيچيک از معيارها متناظر 
نبود: دامنه كاربرد اين اطالعيه فنی مربوط به اين موضوع 

نمی باشد. )را ه حل فنی در اطالعيه فنی نيست(

آرام

صدای 1 صدای 2 x صدای

به ALP مراجعه كنيد.

متوسط معيار

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرایطی که تحت آن سر و صدا ظاهر می شود:
سر و صدا شناسايی شده است:

در حال رانند  جلو و سرعت بين 
  0تا50km/h(30mph-0)  و سر و صدا بستگی به سطح 

جاده دارد.

در حال رانندگی رو به جلو و سرعت بين 
   0تا50km/h(30mph-0) و سر و صدا بستگی به سطح 

جاده ندارد.

در حال رانندگی به جلو و سرعت بين  
(50-90km/h( 54mph  30تا

در حال رانندگی به جلو و سرعت بين  
(90-130km/h( 78mph 54تا

در حال رانندگی به جلو در محدوده خاص سرعت موتور 

در حال رانندگی به جلو در حاليکه  با يک شيوه خاص پدال 
گاز فشرده می شود.

در حال رانندگی به جلو در حالی كه اهرم دنده به روش خاصی 
عوض می شود

در حال رانندگی به جلو

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 1

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 2

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 3

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 4

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 5

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 6

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 7

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 8

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 9

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 10

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 11

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 12

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 13

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می 
رسد . شماره 14

در حالت دنده عقب

استارت زدن

در حال پارک كردن

در حالت ساكن و موتور در حال كار است

در حالت ساكن و موتور ممکن است كار كند يا كار نکند

خودرو ساكن ، موتور كار نمی كند يا سوئيچ روشن/خاموش

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره1
سر و صدا شناسایی شده است...

 (0-50km/h(30mphدر حال رانندگی رو به جلو و  سرعت بین   0تا

سر و صدا بستگی به سطح جاده دارد

سطح صاف+ هوا 
داغ و خشک

سطح سنگ فرش

آب و هوا اثر ندارد در هوای خشک 
و داغ

سطح شيار دار
شرايط نامناسب: جاده ساخته نشده، شکاف و 

درز جاده، درپوش چاه، چاله و غيره

غژغژكردن سانروف 
ALP 24:

موارد  به  مربوط  است  ممکن 
زير باشد:

تداخل  صدای  و  1.سر 
ALP16

ALP18 2.سر و صدای داشبورد
و  قطعات  صدای  و  3.سر 

ALP19تزئينات داخلی
روف  سان  تق  تق  4.صدای 

ALP 26
تماس قسمت  5.سر و صدای 

ALP 4)زير )اگزوز

سر و صدای 
تداخل 

ALP16:

ممکن است مربوط به موارد 
زير باشد:

تداخل  صدای  و  1.سر 
ALP16

 ALP182.سر و صدای داشبورد
و  قطعات  صدای  و  سر   .3

ALP19 تزئينات داخلی
روف  سان  تق  تق  4. صدای 

ALP 26
5.سر و صدای تماس قسمت 

ALP 4 )زير )اگزوز

غژغژ كردن 
سانروف

ALP 24

ممکن است مربوط 
به موارد زير باشد:
-    سر و صدای 
ALP16  تداخل
- تق تق كردن 

ALP 24: سانروف

در دست انداز 
جاده

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره2
سر و صدا شناسایی شده است...

 (0-50km/h(30mphدر حال رانندگی رو به جلو و  سرعت بین   0تا

سر و صدا بستگی به سطح جاده دارد

سر و صدا در حالت رانندگی با سرعت ثابت به گوش می رسد هنگام باال رفتن شتاب سروصدا می تواند شنيده شود.

در سرعت كم و متوسط زياد می شود.  

وقتيکه كالچ آزاد می شود عيب ناپديد می شود و با دوباره درگير 
شدن آن عيب دوباره ظاهر می شود.

بعد از حركت غربيلک فرمان سر و 
صدا ظاهر می شود  

جابجايی كوتاه جابجايی قابل 
توجه

تا نيمه فشرده 
شده 

تا نيمه فشرده 
شده 

بستگی به سرعت 
ندارد

بر روی سربااليی 
نمی باشد

موتور  مجهز به توربو شارژر  موتور بدون توربو 
شارژر 

وقتی داغ است بدتر 
می شود

صدای غرغر از 
سيستم انتقال 

ALP 15  قدرت

پدال به آرامی  يا تا 
نيمه فشرده شده

وقتی داغ است بدتر 
می شود

هنگام كاهش دنده 
كمتر می شود

هنگام كاهش دنده 
كمتر می شود

صدای غرغر از 
سيستم انتقال 

ALP 15  قدرت

پدال به آرامی  يا تا 
نيمه فشرده شده

زمانی كه سرد است 
آشکار و زمانی كه 
گرم است آرامتر 

می شود

صدای ميو ميو 
توربوشارژر :
ALP 7

پدال فشرده شده و 
در نيمه نگه داشته 

شده 

وقتی داغ است، عيب 
پديدار می شود

خطوط مستقيم يا 
حركت كم غربيلک 

فرمان

صدای زمزمه 
سيستم انتقال 

ALP 14  قدرت

سر و صدای 
تداخل

ALP 16 

صدای زمزمه 
سيستم انتقال 
 ALP  قدرت
14    يا  سر 

و صدای تداخل 
ALP 16

وقتی كه داغ می شود 
بدتر می شود.

نمونه های نوع 
رانندگی:
-پاركينگ
-ترافيک

صدای غرغر از 
سيستم انتقال 

ALP 15  قدرت

آرامتر است وقتی:
-دور موتور افزايش 

می يابد
-دنده كاهش می يابد

وقتيکه كالچ آزاد می 
شود عيب ناپديد می 
شودو با دوباره درگير 
شدن آن عيب دوباره 

ظاهر می شود.

وقتی كه پا روی 
پدال تکيه داده 
شده و يا پدال 

كمی فشرده نگه 
داشته شده است.

بدون شتاب زياد
روی سربااليی نمی باشد.

سر و صدا به چگونگی فشرده شدن 
كامل پدال گاز بستگی دارد.   

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره3
سر و صدا شناسایی شده است...

 (50-90km/h(54mphدر حال رانندگی رو به جلو و  سرعت بین   30تا

سر و صدا به طور عمده هنگام رانندگی با سرعت ثابت شنيده می شود.

سر و صدا به نوع سطح جاده مربوط است ربطی به سطح جاده 
ندارد.

سطح صاف+هوای گرم 
و خشک

سطح سنگفرش شده شرايط نامناسب: جاده ساخته نشده، شکاف 
و درز جاده، درپوش چاه، چاله و غيره

هوا بی تاثير است

موتور با  توربوشارژر

در سرعت ثابت 
متوسط يا سرعت باال

پدال را در حالت فشرده 
كامل نگه داشته شده

عمدتا  در سر بااليی

وقتی پدال رها می 
شود ناپديد ميشود 

)بدون ترمز( يا وقتی 
كالچ رها می شود 

ناپديد ميشود )بدون 
شتاب گرفتن(

آب و هوای گرم و 
خشک 

موتور با  توربوشارژر

در سرعت متوسط يا 
زياد در حال افزايش 

است

پدال را در حالت فشرده 
كامل نگه داشته شده

وقتی شتاب دادن سخت 
سر  روی  بر  يا  و  است 

بااليی است

وقتی پدال رها می 
شود ناپديد ميشود 

)بدون ترمز( يا وقتی 
كالچ رها می شود 

ناپديد ميشود )بدون 
شتاب گرفتن(

صدای وزش هوا با 
فشار از توربو شارژر:   

ALP8

صدای وزش هوا با 
فشار از توربو شارژر:   

ALP8

يا صدای غژ غژ 
ALP25:سان روف

صدای 
ALP18:داشبورد
يا صدای قطعات  
 ALP19:داخلی
يا صدای تق تق 

ALP26:سان روف

صدای 
ALP18:داشبورد
يا صدای قطعات  
 ALP19:داخلی
يا صدای تق تق 

 ALP26 :سان روف

صدای ساييدگی از 
ALP25 :سانروف

طور  به  صدا  و  سر 
معمول در هنگام شتاب 
گرفتن شنيده می شود

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره4
سر و صدا شناسایی شده است...

 (90-130km/h(54mphدر حال رانندگی رو به جلو و  سرعت بین   78تا

سر و صدا به طور عمده هنگام رانندگی با سرعت ثابت شنيده می شود. سر و صدا به طور معمول در هنگام 
شتاب گرفتن شنيده می شود.

هنگام پيچيدن)به چپ يا راست(به انحنای جاده ربطی ندارد

حركت كم غربيلک فرمان

رانندگی در جاده درز و شکاف دار

موتور با توربو شارژر نصب شده

در سرعت ثابت متوسط يا باال

پدال بطور كامل فشرده نگه داشته شود

مثال: بر روی سر بااليی در بزرگراه

وقتی پدال رها می شود ناپديد ميشود )بدون 
ترمز( يا وقتی كالچ رها می شود ناپديد 

ميشود )بدون شتاب گرفتن(

موتور با توربو شارژر نصب شده

در سرعت ثابت متوسط يا باال

پدال بطور كامل فشرده نگه داشته شود

صدای وزش هوا با فشار از توربو شارژر 
ALP8  

صدای وزش هوا با فشار از توربو شارژر 
ALP8  

سر و صدای تداخل
ALP 16 

مثال :- بر روی سر بااليی در بزرگراه
-شتاب زياد 

وقتی پدال رها می شود ناپديد ميشود )بدون 
ترمز( يا وقتی كالچ رها می شود ناپديد ميشود 

)بدون شتاب گرفتن(

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره5
سر و صدا شناسایی شده است...

در حال رانندگی به جلو در محدوده خاص سرعت موتور  

در سرعت پايينموتور  

به عنوان مثال از نوع رانندگی:
 در ترافيک

در سرعت متوسط يا باال

هنگام تکيه دادن پا روی پدال يا  پدال به آرامی فشرده و 
نگه داشته شده

- روی سر بااليی نمی باشد
- پدال فشرده شده در حال 

حركت در سرازيری 

- در سر بااليی نمی باشد
- تحت افزايش شتاب زياد 

نمی باشد

اگزوز: 
- صدای ترق تروق از لوله 

)اگزوز(  ALP3   يا 
- سر وصدا تماس قسمت 

ALP4 زير بدنه

صدای ترق تروق از لوله 
ALP3  )اگزوز(

صدای سوت ورودی هوا 
ALP1

اگزوز: 
  ALP3 صدای ترق تروق از لوله -
- سروصدا تماس قسمت زير بدنه 

ALP4
ALP5: صدای نشتی -

زير سرعت

ثابتشتاب دارثابتشتاب دارثابت يا شتاب دار

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره6
سر و صدا شناسایی شده است...

در حال رانندگی به جلو در حالیکه  پدال گاز  با یک شیوه خاص فشرده می شود.

وجود سر و صدا: 
از تکيه دادن پا روی پدال .. تا پدال 
فشرده شده و نگه داشته تا نيمه )نه 

به آرامی نه به طور كامل(

بدون سر و صدا :
 -هنگام تکيه دادن پا روی پدال

نگه  فشرده  آرامی  به  پدال  -هنگاميکه 
داشته می شود.

وجود سر و صدا :
-هنگاميکه پدال تا نيمه فشرده شده و نگه 
طور  به  نه  آرامی  به  )نه  شود.  می  داشته 

كامل(

پدال بطور كامل ناگهان فشرده می 
)ON/OFF( شود

وقتی پدال بتدريج آزاد می شود 
عيب يرطرف می شود.

با يا بدون توربو شارژر

كاهش شتاب كنترل شده توسط 
موتور

با يا بدون توربو شارژرموتور با توربو شارژر

ثابت يا شتاب دار شتاب دار

- بر روی سربااليی نمی باشد
- شتاب زياد نمی باشد

بالفاصله بعد از رها كردن كالچ 
ناپديد می شود و هنگاميکه كالچ 

درگير می شود دوباره آشکار می شود

هنگاميکه سرعت در حالت بدون 
بار افزايش می يابد آشکار نمی شود 

)تعميرگاه(

صدای ناله از سيستم انتقال قدرت 
ALP13

ALP6  صدای سوت از توربوشارژر صدای بنگ در مدت افزايش قدرت 
ALP12

صدای ناله از سيستم انتقال قدرت 
ALP13

در هر سرعت خودرو ، آشکار می شود در هر دور موتور ، آشکار می شود

هنگاميکه گرم می شود بدتر می شود

هنگاميکه پدال آزاد می شود صدا 
كم شده و سپس ناپديد می شود 

)بدون ترمز گيری(

هنگاميکه سرعت در حالت وزن 
كامل خودرو افزايش می يابد آشکار 

نمی شود )تعميرگاه(

هنگاميکه سرعت در حالت وزن 
كامل خودرو افزايش می يابد آشکار 

نمی شود )تعميرگاه(

بالفاصله بعد از رها كردن كالچ 
ناپديد می شود و هنگاميکه كالچ 

درگير می شود دوباره آشکار می شود

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره6 )ادامه(
سر و صدا شناسایی شده است...

در حال رانندگی به جلو در محدوده خاص سرعت موتور  

وقتی پدال رها می شود صدا  آشکار می شود )بدون 
ترمزگيری(

وقتی پدال به طور ناگهانی رها می شود  بعد از آنکه پدال به طور 
كامل فشرده می شود به 
طور ناگهانی رها می شود

موتور ديزل با توربوشارژر
بالفاصله بعد از رها كردن كالچ 

ناپديد می شود و هنگاميکه 
كالچ درگير می شود دوباره 

آشکار می شود

موتور با توربوشارژر

در هنگام افزايش شتاب 
ظاهر می شود

در تمامی دورهای موتور 
ظاهر می شود

وقتی گرم است بدتر می شود

هنگام رها كردن كالچ كم 
شده و سپس ناپديد می 

شود. هنگام درگيری كالچ 
مجدداً ظاهر می شود.

حالت  در  سرعت  هنگاميکه 
افزايش  خودرو  كامل  وزن 
شود  نمی  آشکار  يابد  می 

)تعميرگاه(

صدای بنگ در مدت 
ALP12 افزايش قدرت

صدای ناله از سيستم انتقال 
ALP13 قدرت

صدای آه از توربو شارژر 
ALP9

صدای سوت از توربوشارژر  
ALP6

صدای همهمه ورودی 
هوا )فقط موتور بنزينی(

ALP2

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظرمی رسد شماره 7و8
سر و صدا شناسایی شده است...

در حال رانندگی به جلو در حالی که اهرم دنده به روش خاصی عوض می شود

سر و صدا هنگام تعويض دنده ظاهر می شود.
سر و صدا هنگام تعويض سريع دنده بدتر می شود.

در حال رانندگی به جلو

هنگاميکه دوباره كالچ درگير 
می شود عيب ظاهر می شود

هنگاميکه دوباره كالچ درگير می 
شود عيب ظاهر می شود

هنگاميکه دنده درگير شده و رها 
می شود عيب ظاهر می شود 

صدا هنگام درگير شدن و آزاد 
ALP10 شدن دنده

صدای غژ غژ هنگام تعويض دنده 
ALP11

صدای بنگ در مدت افزايش 
ALP12 قدرت

ALP5 صدای نشتی اگزوز

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره9
سر و صدا شناسایی شده است...

در حالت دنده عقب

صدا همواره هنگاميکه دنده عقب درگير شده و 
رها می شود ظاهر می شود

زمانی كه دنده به سرعت عوض شود سر و صدا 
بدتر می شود

صدا هنگام درگير شدن و آزاد شدن دنده 
ALP10 ALP12 صدای بنگ در مدت افزايش قدرت ALP3  )صدای ترق ترق از لوله )اگزوز

صدا هنگاميکه پدال گاز ناگهان رها شود ظاهر می 
شود

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

https://telegram.me/karnovin
www.karnovin.com
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


01E

2901E-

شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظر می رسد شماره10
سر و صدا شناسایی شده است...

هنگام استارت زدن )افزایش دور موتور در دنده 1(

در محدوده خاصی از دور موتو ظاهر می شود 

عيب  زمانيکه پدال 
آزاد ميشود، برطرف 

می شود )بدون 
ترمزگيری(

پدال بطور ناگهانی 
كامل فشرده شود.

پدال تا نيمه فشرده 
شده و نگه داشته شود
)نه به آرامی نه به طور 

كامل(

فقط در دور متوسط 
تا زياد موتور

در محدوده خاصی 
از دور موتو ظاهر 

می شود 

موتور با توربوشارژر

صدای ترق تروق از 
ALP3 لوله

صدای سوت ورودی 
ALP1 هوا

صدای ميو ميو 
توربوشارژر :
ALP 7

صدای بنگ در 
مدت افزايش قدرت 

ALP12

صدای همهمه 
ورودی هوا )فقط 

موتور بنزينی(
ALP2

- سر وصدا تماس قسمت 
ALP4 )زير)اگزوز

ALP5:صدای نشتی اگزوز -

زمانی كه سرد است عيب 
آشکار شده و زمانيکه داغ 

است آرامترمی شود

سر و صدا به حركت پدال گاز مربوط است

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظرمی رسد شماره 11
سر و صدا شناسایی شده است...

در حال پارک کردن

هنگام سوار / پياده شدن در 
پياده رو

سر وصدا تماس قسمت 
زيربدنه )اگزوز( ALP4 يا 

سر و صدای تداخل 
ALP16

سر و صدای تداخل 
ALP16

صدای بنگ در مدت 
ALP12 افزايش قدرت

صدا هنگام درگير شدن و 
ALP10 آزاد شدن دنده ALP5 صدای نشتی اگزوز

پارک موازی يا حركت قابل 
توجه غربيلک فرمان

پدال گاز به طور ناگهانی 
رها شود وقتی دنده تعويض می شود

همواره وقتی كه دنده 
درگير و آزاد است

درهنگام  تعويض سريع 
دنده، بيشترمشخص است

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظرمی رسد شماره 12
سر و صدا شناسایی شده است...

در حالت ساکن و موتور در حال کار است

در دور آرام موتور   افزایش سرعت موتور )وزن کامل خودرو(

بالفاصله بعد از رها 
كردن كالچ ناپديد می 

شود
زمان درگيری كالچ 

ظاهر می شود 

در زمان داغ بودن 
ظاهر می شود

زمانی كه سرد است عيب 
به نظر می  رسد و زمانی كه 

داغ است آرامتر می شود.

زمانيکه گرم است 
ظاهر می شود

فقط زمانی كه دنده 
درگير است

سر و صدا زمانيکه 
دنده به سرعت عوض 

می شود بيشتر 
مشخص می شود

صدای غرغر 
ALP 15 

صدای غژ غژ 
هنگام تعويض دنده 

ALP11

-1صداهای اگزوز:
-صدای نشتی 

ALP5
-صدای ترق تروق از 

ALP3 لوله
صدای همهمه ورودی 

ALP2هوا

صدای سوت ورودی 
هوا ALP1 يا 

صدای همهمه ورودی 
هوا )فقط موتور 
بنزينی(ALP2 يا

صدای نشتی اگزوز 
ALP5

صدای ميو ميو 
ALP 7: توربوشارژر

صدای سوت از 
ALP6  توربوشارژر

موتور با يا بدون توربو 
شارژر موتور با توربو شارژر

تعديل كردن سرعت )افزايش شتاب/كاهش 
شتاب( بين سرعت پايين و سرعت متوسط 

)دنده خالص

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظرمی رسد شماره 13
سر و صدا شناسایی شده است...

در حالت ساکن، موتور در حال کار یا  خاموش

بعد از عملکرد راننده روی لوام نصب شده خودرو

تنظيم صندلی

سر و صدای 
قطعات داخلی
ALP 19

صدای برخورد 
سانروف

ALP 23

صدای 
ساييدگی از 
آفتاب گير 

سانروف
ALP 25

صدای داشبورد
ALP 18

صدای ترق 
تروق از 
بلندگوها

ALP 17

صدا وقتی 
شيشه كار می 
كند )جير جير 

/غژغژ(
ALP 20

صدا وقتی 
شيشه كار 
می كند 

)خراشيدن(
ALP 21

صدای شيشه 
هنگام بستن 
درب  )تق تق(
ALP 22

باز و بسته 
كردن سان 

روف

باز و بسته 
كردن آفتاب 
گير سان روف

استفاده از 
جعبه داشبورد 
يا كنترلهای  

داشبورد

صدای هنگامی 
كه از بلندگو 
استفاده می 

شود

هنگام باز و 
بسته كردن 

شيشه

هنگام باز و 
بسته كردن 
كامل  شيشه

هنگام باز و 
بسته كردن 
كامل  شيشه

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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شرايطی كه تحت آن سر و صدا به نظرمی رسد شماره 14
سر و صدا شناسایی شده است...

خودرو ساکن ، موتور کار نمی کند یا سوئیچ استارت روشن/یا خاموش 

وقتی خودرو ساكن است، موتور كار نمی كند

هنگام تعويض دنده، و آزاد شدن دنده )به صورت 
دستی روی موتور آزمايش شود(                                  

موتور ديزلی

سر و صدا هنگاميکه سوئيچ استارت روشن يا 
خاموش می شود آشکار می شود.

همواره هنگام درگير شدن و آزاد شدن دنده  

هنگاميکه دنده با سرعت تعويض می شود سر و 
صدا مشخص تر می شود.

هنگاميکه تعويض دنده همراه با رها كردن كالچ 
باشد شکايت مشتری برطرف می شود

-صدای ترق تروق از لوله ALP3موتور ديزلی

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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سرو صدای سوت مانند ورودی هوا

صداهای همهمه ورودی هوا

صداهای ترق تر,ق از لوله اتصال یا براکت توپی اتصال
)بسته به مدل()اگزوز( 

صدا تماس زیر بدنه )اگزوز(

سر و صدای نشتی اگزوز

سر و صدای سوت مانند ازتوربو شارژر

سر و صدای میو میو از توربو شارژر

سر و صدای وزش هوا از توربوشارژر

سر و صدای آه مانند از توربوشارژر )موتور دیزلی(

سر و صدای درگیر شدن/آزاد شدن دنده

سر و صدای غژغژ کردن هنگام تعویض دنده

صدای بنگ در حین افزایش قدرت یا گشتاور معکوس

سر و صدای ناله از سیستم انتقال قدرت

ALP 1

ALP 2

ALP 3

ALP 4

ALP 8

ALP 5

ALP 9

ALP 6

ALP 10

ALP 12

ALP 7

ALP 11

ALP 13

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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صدای زمزمه سیستم انتقال قدرت

صدای غرغر از دنده خالص )سیستم انتقال قدرت(

صداهای تداخل

صدای ترق تروق از بلندگوها

سر و صدا از داشبورد

سر و صدا از  قطعات و تزئینات داخلی

صدا وقتی شیشه کار می کند )جیر جیر/غژغژ(

صدا وقتی شیشه کار می کند )خراش(

صدای شیشه وقتی درب بسته می شود )تق تق(

صدای برخورد سانروف: جابجایی نا منظم هنگام باز کردن / بستن پنل متحرک سانروف

سر و صدای غژغژ سانروف

صدای ساییدگی از آفتاب گیر

صدای تق تق سان روف

ALP 14

ALP 15

ALP 16

ALP 17

ALP21

ALP 18

ALP 22

ALP 19

ALP 23

ALP 25

ALP 20

ALP 24

ALP26

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-اظهارات مشتری
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مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی

ALP 1سر و صدای سوت مانند ورودی هوا

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

مرحله مقدماتی: منطقه موردنظر را تعیین کنید  )در صورت در دسترس بودن(.
در حالت كاركرد موتور سر و صدای سوت مانند را دوباره ايجاد كنيد،  با قرار دادن دست )قطعه به قطعه(  يا با استفاده از ابزار تشخيص 
سر و صدا )به ابزار تشخيص صدا – كاربرد رجوع كنيد( روی اجزايی كه ممکن است باعث سروصدا باشند علت سر و صدا را تشخيص 

دهيد و كل مدار را بررسی نماييد. 
دو سناریو احتمالی ممکن است رخ دهد:

سناريو 1 : منطقه شناسايی شده است : ALP  را فقط در منطقه مشکوک اعمال كنيد.
سناريو 2 : منطقه شناسايی نشده است: ALP  را در كل مدار هوا اعمال كنيد.

اقدامات اصالحی انجام شود
در تمامی موارد، مدار هوا را تعمير نماييد،كنترل كنيد 

كه لوله ها درست نصب شده باشندو بست ها با گشتاور 
مناسب محکم شده باشند، از يک آچار ترک كه تا گشتاور 

توصيه شده تنظيم شده است، استفاده كنيد.

با موتوری كه در حال كار كردن نمی باشد كنترل 
نماييد.

وضعيت مجموعه مدار هوا 
سروصدا ممکن است ناشی از:

-  يک آببند آسيب ديده،
-   لوله بد نصب شده،
-  اجزاء آسيب ديده،

- از يک سمت مدار تا انتهای سر ديگر آن، بررسی 
كنيد كه تمامی لوله ها بدرستی نصب شده / يا با 

يکديگر متصل شده باشند.
-  واحد فيلتر هوا، تشديد كننده هوا، لوله های هوا 

و توربو شارژر خنک كننده هوا را بررسی كنيد كه به 
درستی محکم باشند.

- بررسی كنيد كه بست ها به اندازه كافی محکم 
باشد.

A
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مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی

سر و صدای سوت مانند ورودی هواALP 1 ادامه

شکسته یا فرسوده شدن اجزاء مدار هوا :
بررسی كنيد كه در محفظه موتور فومهای تماسی 
،.براكت ها يا نگهدارنده های آسيب وجود نداشته 

باشد ) فوم و نگهدارنده های آسيب ديده يا پين و 
انگشتی ها شکسته شده(

بررسی كنيد كه بين لوله های هوا و ديگر اجزاء 
موتور تماسی نباشد )سر سيلندر(.

بررسی چشمی:
بررسی كنيد كه در لوله های مدار، به خصوص در 

مناطق گردگيرها و در اطراف بستها هيچ سوراخ و يا 
ترک وجود نداشته باشد.

بررسی كنيد كه هيچ عيبی در لحيم كاری ها وجود 
ندارد.

بخش و يا اجزاء آسيب ديده را تعويض كنيد

با موتور روشن بررسی كنيد
با استفاده از يک محصول آشکار ساز نشتی، شماره 

قطعه 17611236 77  بررسی كنيد: 
بررسی های قبلی را مجدداً با تمركز آشکارساز بر 

روی مناطقی كه در بررسی های قبلی انجام آن دشوار 
بوده است انجام دهيد ) به عنوان مثال گردگير، نقطه 

take off ، سنسور دما كه مشکل دسترسی دارد و 
غيره( .

اقدامات اصالحی كه بايستی انجام شود
قدام اصالحی مربوطه را مطابق با نتايج جستجو  

مانند مثال ذكر شده انجام دهيد:
- آببندها را تعويض و آنها را بطور صحيح  نصب 

كنيد.
- لوله ها را بطور صحيح  نصب كنيد.
- اجزاء آسيب ديده را تعويض كنيد.

نادرست

نادرست
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سر و صدای سوت مانند ورودی هواALP 1 ادامه

مسیرهای مدار هوای داخلی را با باز کردن لوله 
های هوا بررسی نمایید.

مسيرهای مدار هوای داخلی را بررسی نماييد، بويژه :
فیلتر هوا:

- آببند فيلتر هوا روی مجموعه يا اساليد آن،
- فيلتر هوا آسيب نديده باشد،

كارخانه  های  توصيه  )مقايسه  هوا  فيلتر  انطباق   -
سازنده با شماره فنی فيلتر(
مسير داخلی يا قطعه ديگر:

- تشديد كننده مسدود نشده باشد،
- لوله هوا مسدود نشده باشد،

اقدامات اصالحی که بایستی انجام شود

قطعه يا قطعات مربوطه را  تعويض نماييد.
نادرست

B

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 2صدای همهمه ورودی هوا

تنها بعد از انجام روش عيب يابی كامل توسط دستگاه عيب ياب به نظرات مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

مرحله مقدماتی: تعیین منطقه مربوطه  )در صورت در دسترس بودن (
در حالت كاركرد موتور سر و صدای همهمه را دوباره ايجاد كنيد، با قرار دادن دست )قطعه به قطعه( روی اجزايی كه ممکن است باعث 

سروصدا باشند علت سر و صدا را تشخيص دهيد و كل مدار را بررسی نماييد. 
دو سناریو احتمالی ممکن است رخ دهد:

سناريو 1 : منطقه شناسايی شده است : ALP  را فقط در منطقه مشکوک اعمال كنيد.
سناريو 2 : منطقه شناسايی نشده است: ALP  را در كل مدار هوا اعمال كنيد.

اقدامات اصالحی انجام شود
در تمامی موارد، مدار هوا را تعمير 

نماييد،كنترل كنيد كه لوله ها درست نصب 
شده باشندو بست ها با گشتاور مناسب محکم 

شده باشند، از يک آچار ترک كه تا گشتاور 
توصيه شده تنظيم شده است، استفاده كنيد.

با موتوری که در حال کار کردن نمی باشد کنترل نمایید.
وضعیت مجموعه مدار هوا 

سروصدا ممکن است ناشی از :
-  يک آببند آسيب ديده

-   نصب ضعيف لوله 
-  اجزاء آسيب ديده

- از يک سمت مدار تا انتهای سر ديگر آن، بررسی كنيد كه تمامی 
لوله ها بدرستی نصب شده / يا با يکديگر متصل شده باشند.

-  واحد فيلتر هوا، تشديد كننده هوا، لوله های هوا و توربو شارژر 
شده  محکم  صحيح  طور  به  كه  كنيد  بررسی  را  هوا  كننده  خنک 

باشند.
- بررسی كنيد كه بست ها به اندازه كافی محکم باشد.

شکسته یا فرسوده شدن اجزاء مدار هوا :
- بررسی كنيد لقی زيادی در مدار هوا به علت اجزاء مستهلک وجود 

نداشته باشد. 
يا  ،.براكت ها  تماسی  فومهای  موتور  محفظه  در  كه  كنيد  بررسی 
نگهدارنده های آسيب وجود نداشته باشد ) فوم و نگهدارنده های 

آسيب ديده يا پين و انگشتی ها شکسته شده(
بررسی چشمی:

بررسی كنيد كه در لوله های مدار، به خصوص در مناطق گردگير و 
در اطراف بستها هيچ سوراخ و يا تركی وجود نداشته باشد.

بررسی كنيد كه هيچ عيبی در لحيم كاری ها وجود وجود نداشته 
باشد.

A

نادرست

نادرست

درست

درست

قطعه و يا قطعات مربوطه را تعويض كنيد

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صدای همهمه ورودی هواALP2  ادامه

مسیرهای مدار هوای داخلی را، با باز کردن لوله 
های هوا بررسی نمایید.

نمایید،  بررسی  را  داخلی  هوای  مدار  مسیرهای 
بویژه :

فیلتر هوا:
- آببند فيلتر هوا روی مجموعه يا اساليد آن،

- فيلتر هوا آسيب نديده باشد،
كارخانه  های  توصيه  )مقايسه  هوا  فيلتر  انطباق   -

سازنده با شماره فنی فيلتر(
مسير داخلی يا قطعه ديگر:

- تشديد كننده مسدود نشده باشد،
- لوله هوا مسدود نشده باشد،

اقدامات اصالحی که بایستی انجام شود

قطعه يا قطعات مربوطه را تعويض نماييد.
نادرست

A

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 3)صداهای ترق تروق از لوله اتصال یا براکت توپی اتصال)بسته به مدل()اگزوز

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

مرحله مقدماتی:
 MR19Bبه صورت چشمی بررسی كنيد كه آيا سيستم اگزوز دارای براكت توپی اتصال يا لوله اتصال می باشد يا خير )به بخش خودرو

اگزوز مراجعه نماييد( 

اقدامات اصالحی كه بايستی انجام شود
  MR تا گشتاور توصيه شده محکم نماييد ) به
باز  كاتاليست:   ،  19B اگزوز   ، خودرو  برای 

كردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(

بررسی گشتاور محکم کردن
خودرو را روی جک باالبر، باال ببريد، بررسی كنيد كه آچار گشتاور 
)كه از پيش برای گشتاور بستن توصيه شده تنظيم شده است(، در 
گشتاور بستن توصيه شده براكت)تخت يا توپی اتصال( در ابتدای 
اگزوز    19B مربوطه  خودرو   MRبه  ( شود  آزاد  اگزوز،  سيستم 

،كاتاليست: باز كردن – نصب مجدد رجوع كنيد( 

سیستم اگزوز را بر روی جک باالبر بصورت دستی چک کنید 
) موتور خاموش(

به آرامی در چندين جای   ، اگزوز سرد شده  درحالتی كه سيستم 
سيستم اگزوز با دست بدون توقف ضربه بزنيد ) به خصوص بر روی 

رام اكسل جلو(.
تذكر:

اگر سيستم اگزوز از رام آويزان می باشد ، اتصاالت تعليق را برای 
ضربه به لوله باز كنيد. 

A

صدای 
ترق ترق 

را می توان 
شنید صدای ترق ترق وجود ندارد.

كند  می  ايجاد  صدا  و  سر  كه  ای  قطعه 
تعويض كنيد:

لوله اتصال: اگر بصورت مجزا فروخته می شود 
فقط قطعه را تعويض كنيد و يا لوله اتصال و 
قطعه ای را كه با آن جوشکاری شده است 
مبدل  مثال  عنوان  )به  نماييد  تعويض  باهم 

كاتالسيت(
براكت توپی اتصال: مجموعه "رينگ آببندی/ 
صورت  )در  نصب  مهره های  نصب/  پيچ 

وجود(/ فنرها" را تعويض كنيد.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صداهای ترق ترق از لوله اتصال یا براکت توپی اتصال)بسته به مدل()اگزوز(ALP3  ادامه

دادن  قرار  بدون  روشن  موتور  با  را  اگزوز  سيستم 
خودرو بر روی جک )عملکرد موتور( بررسی نماييد.

در دنده 1: در نقطه لغزش كالچ.
 آيا سر و صدا شنيده می شود؟

در دنده 2 در حالت ساكن: كالچ را به آرامی رها كنيد
آيا سر و صدا شنيده می شود؟

تعویض  کند  می  ایجاد  صدا  و  سر  که  ای  قطعه 
کنید:

فقط  فروخته می شود  بصورت مجزا  اگر  اتصال:  لوله 
را  اتصال و قطعه ای  لوله  يا  قطعه را تعويض كنيد و 
كه با آن جوشکاری شده است باهم تعويض نماييد )به 

عنوان مثال مبدل كاتالسيت(
پيچ  آببندی/  "رينگ  مجموعه  اتصال:  توپی  براكت 
را  فنرها"  وجود(/  صورت  )در  نصب  مهره های  نصب/ 

تعويض كنيد.

با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد

A

صدای 
ترق ترق 

را می توان 
شنید

صدای ترق ترق وجود ندارد.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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به ALP16 : سروصدای تداخل رجوع کنید.
تماس  صداهای  مشابه  است  ممکن  صداها  این 

سیستم اگزوز باشد.

ALP 4)سر و صدای تماس زیر بدنه ) اگزوز

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

بررسی گشتاور محکم کردن
خودرو را روی جک باالبر، باال ببريد، بررسی كنيد كه آچار گشتاور 
)كه از پيش برای گشتاور بستن توصيه شده تنظيم شده است(، در 
گشتاور بستن توصيه شده براكت)تخت يا توپی اتصال( در ابتدای 
اگزوز    19B مربوطه  خودرو   MRبه  ( شود  آزاد  اگزوز،  سيستم 

،كاتاليست: باز كردن – نصب مجدد رجوع كنيد( 
اقدامات اصالحی که بایستی انجام شود

  MR تا گشتاور توصيه شده محکم نماييد ) به
باز  كاتاليست:   ،  19B اگزوز   ، خودرو  برای 

كردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(

سیستم اگزوز را بصورت دستی وچشمی بررسی کنید 
در نقاط مختلف سيستم اگزوز)لوله سرد شده( محکم ضربه بزنيد تا 
به درستی درست قسمتهايی از سيستم اگزوز در تماس با قطعات 

زير است را شناسايی كنيد:
- محافظ های حرارتی

- پيچ)های( تعليق يا بوش)های( نصب الستيکی
- نقاط تکيه گاه لوله اگزوز روی بدنه

- براكت تعليق
- روكش اگزوز

سر و صدای 
تماس را 
می توان 

شنيد

سر و صدای 
تماس وجود 

ندارد.

اقدامات اصالحی که بایستی انجام شود
اجرا  را  زیر  عملیاتهای  از  یکی  حداقل 

نمایید:
• محافظ حرارتی را تعويض نماييد يا آن را 

بصورت دستی درست كنيد.
• نگهدارنده های محافظ حرارتی را بررسی 

نماييد.
• پيچهای تعليق را تعويض نماييد.

يا  گاه  تکيه  نقاط  آن  در  كه  را  اجزايی   •
براكتها كه شکسته اند يا آسيب ديده اند را 

تعويض نماييد.
• با حركت دادن روكش يا بست لوله اگزوز 
، لوله اگزوز را مجددا در محل قرار دهيد)به 
اگزوز:   ،  19B خودرو  برای   MR بخش 

احتياط ها برای تعميرات مراجعه نماييد(.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 5سر و صدای نشتی اگزوز

تنها بعد از انجام روش عيب يابی كامل توسط دستگاه عيب ياب به نظرات مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

خروجی لوله اگزوز را نبندید.
سينی زير موتور را باز كنيد.

ایمنی 
قوانينی كه بايد هنگاميکه موتور كار می كند رعايت شوند:

- در هنگام كار با اگزوز داغ  دستکش های محافظ حرارتی را بپوشيد.
- خارج كننده گاز اگزوز را وصل كنيد.

اقدامات اصالحی که بایستی انجام شود
در تمام موارد، فقط قطعه مشکوک را تعويض 
 ،19B خودرو  برای   MR بخش  )به  نماييد 
اگزوز: اقدامات احتياطی برای تعميرات مراجعه 

نماييد(.

A

صدای 
نشتی قابل 
توجه است

صدای نشتی وجود ندارد

درست

سیستم اگزوز را بررسی کنید.این بررسی باید فقط در حالتی 
که خودرو روی جک است و موتور کار می کند، انجام شود.

در دور آرام )بازرسی های چشمی، گوشی و لمسی(:
دستکش محافظ حرارتی را بپوشيد، با يک دست به آرامی سيستم 

اگزوز از منيفولد تا انتهای لوله اگزوز را لمس كنيد.
بررسی ويژه بيشتر:

-آببند روی منيفولد اگزوز، 
-وضعيت جوش های روی كل سيستم اگزوز،

جوش ها،  ترک،  خوردگی،  )ضربه،  اگزوز  سيستم  خارجی  -ظاهر 
حفره ها(،

-وضعيت اتصاالت جداشدنی روی سيستم اگزوز )روكش ها، بستها 
و براكتها(

-وجود آب نقطير شده زير خودرو 
با  دارد،  وجود  نشتی  تشخيص  امکان  هنگاميکه  و  معين  موارد  در 
استفاده از محصول آشکار ساز نشتی ،شماره قطعه  7711236176 

منطقه مشکوک را  بررسی كنيد.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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سر و صدای نشتی اگزوزALP5  ادامه

سيستم اگزوز را بررسی نماييد.
اين عمليات بايد توسط دو نفر با قرار دادن خوردو روی 
جک باالبر )جک باالبر را به اندازه 50cm باال ببريد(، 

با موتور در حال كار انجام شود.
زياد  را  شتاب  آرامی  به  خالص،  دنده  حالت  در 

كنيد)بازرسی چشمی و گوشی (:
كنترل های قبلی را مجدداً انجام دهيد .

سر و صدای نشتی اگزوز

در تمام موارد، فقط قطعه مشکوک را تعويض 
 19B خودرو  برای   MR بخش  )به  نماييد 
اگزوز، اگزوز: اقدامات احتياطی برای تعميرات 

مراجعه نماييد(.

به ALP1  مراجعه نماييد: صدای سوت مانند ورودی 
هوا

A

صدای 
نشتی قابل 
توجه است

صدای نشتی وجود ندارد

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

https://telegram.me/karnovin
www.karnovin.com
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


01E

4601E-

آیا صدا مشخص تر است؟

نماييد ALP را ادامه دهيد تعويض  را  شارژر  توربو 
خودرو  برای   MR بخش  )به 
كردن- باز  توربوشارژر:   12B

نصب مجدد مراجعه نماييد(

ALP 6سر و صدای سوت مانند ازتوربو شارژر

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

سطح روغن موتور را بررسی نمایید
سطح روغن را بررسی نماييد.

را  روغن  موتور سطح  روغن  اندازه گيری  ميله  با 
تنظيم كنيد )بيشتر از سطح ماكزيمم نشود(

گرید روغن موتور را بررسی نمایید
1- با بررسی دفترچه تعمير و نگهداری 

سرد  حالت  در  موتور  استارت  هنگام  صدا  اگر  اينکه  بررسی  با   -2
آشکار می شود.

اگر اين مورد وجود دارد، روغن علت آن است ) غليظ شدن زياد(

اگر دوره زمانی 
تعويض روغن  
گذشته است يا 

نزديک است

صدا  سرو  اگر 
موتور  زمانيکه 
است  سرد 

وجود دارد.
صدا  هنوز  اگر 
وجود دارد.      

دوره زمانی تعويض روغن درست است و در حالت سرد 
سروصدا نيست                                                               

روغن را تعويض نماييد.
آنقدر رانندگی نماييدكه فن خنک كن روشن 
شود )برای يکنواخت شدن ويسکوزيته روغن 

موتور(.
توربوشارژر  يابی  عيب  شود:  رفع  صدا  اگر 

خاتمه می يابد.

بله خير

A

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

https://telegram.me/karnovin
www.karnovin.com
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


01E

4701E-

صدا  هنوز  اگر 
وجود دارد.      

بله

سر و صدای سوت مانند ازتوربو شارژرALP6  ادامه

سر و صدای سوت مانند ازتوربو شارژر
)شماره  محصول  نشتی  ساز  آشکار  از  استفاده  با 
موارد  روی  نشتی  كه  نماييد  كنترل  قطعه7711236176( 

زير وجود نداشته باشد:
- اتصاالت بين لوله های هوای پايين از توربوشارژر

-  مبدل،
- سنسورها

وضعيت لوله ها را بررسی نماييد )فرسايش، پارگی، فرورفتگی 
وغيره(.

مدار توربوشارژر را بررسی نمایید.
عدم نشتی از مبدل كاتاليست يا اتصاالت مبدل كاتاليست 

اوليه را بررسی كنيد:
وضعيت مبدل كاتاليست يا اتصاالت مبدل كاتاليست اوليه و 

فيلتر ذرات را بررسی كنيد:
- بررسی نماييد كه اثرات دوده يا ترک  وجود نداشته باشد..

عدم وجود نشتی از اطراف سنسورها را بررسی نماييد.
عدم وجود نشتی از سيستم اگزوز را بررسی نماييد:

- بررسی نماييد كه اثرات دوده يا ترک  روی اتصاالت و لوله 
وجود نداشته باشد..

نشتی ها را بسته به نوع مدل درست نمایید:
- يک آببند نو نصب كنيد،
- يک بست نو نصب كنيد. 

قطعه را تعويض نماييد.
نشتی را درست نماييد.
نشتی را درست نماييد.

قطعه را تعويض نماييد )به بخش MR برای خودرو، 
19B اگزوز مراجعه نماييد(

نشتی را تعمیر نمایید.

لوله های آسيب ديده را تعويض نماييد.

آيا هنگاميکه خودرو ساكن است صدا بگوش می رسد؟

تست 1 را انجام دهيد.

تست 1 را انجام دهيد.

A

صدای سوت مانند در توربو شارژر را بررسی نمایید.

نادرست

نادرست

نادرست

درست

درست

نادرست

نادرست

نادرست

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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سر و صدای سوت مانند ازتوربو شارژرALP6  ادامه

تست 1
پیکر بندی : خودرو ساكن ، دنده آزاد، موتور در حال كار و گرم

قبل از آزمون، شرايط سرعتی كه تحت آن صدا آشکار می شود را مشخص نماييد.
A(برای یک توربوشارژر کنترل شده با خالء 

-كنترل پنوماتيک روی رگالتور توربو شارژر را قطع كنيد.
-لوله را با گيره نگه داريد )به عنوان مثال با استفاده از يک مجموعه بست های لوله(

- فقط برای يک توربو شارژر روی موتور *G9T 710:بوسيله يک پمپ فشار خالء با مقدار خالء 0.6bar برای كنترل رگالتور، خالء 
ايجاد كنيد )شير تنظيم فشار را باز كنيد(

B(برای یک توربوشارژر کنترل شده فشار
-كنترل پنوماتيک روی رگالتور توربو شارژر را قطع كنيد.

-لوله را با گيره نگه داريد )به عنوان مثال با استفاده از يک مجموعه بست های لوله(
بوسيله يک پمپ فشار خالء با مقدار فشار ماكزيمم 1.4bar برای كنترل رگالتور، خالء ايجاد كنيد )شيرفرعی توربو شارژر را باز كنيد(.

اين عمليات به منظور پايين آوردن سرعت توربور شارژر است كه شرايطی كه تحت آن صدا آشکار می شود را تغيير می دهد.
*روی موتور G9T 710 : كنترلهای توربوشارژر معکوس می شوند.

تست 2
پیکر بندی : خودرو در حالت رانندگی و گرم

قبل از آزمون، شرايط سرعتی كه تحت آن صدا آشکار می شود را مشخص نماييد.
A(برای یک توربوشارژر کنترل شده با خالء 

-كنترل پنوماتيک روی رگالتور توربو شارژر را قطع كنيد.
-لوله را با گيره نگه داريد)به عنوان مثال با استفاده از يک مجموعه بست های لوله(

- فقط برای يک توربو شارژر روی موتور *G9T 710:بوسيله يک پمپ فشار خالءبا مقدار خالء 0.6bar برای كنترل رگالتور، خالء 
ايجاد كنيد. )شير تنظيم فشار را باز كنيد(

B(برای یک توربوشارژر کنترل شده فشار
-كنترل پنوماتيک روی رگالتور توربو شارژر را قطع كنيد.

-لوله را با گيره نگه داريد)به عنوان مثال با استفاده ازيک مجموعه بست های لوله(
بوسيله يک پمپ فشار خالءبا مقدار فشار ماكزيمم 1.4bar برای كنترل رگالتور، خالء ايجاد كنيد. )شيركمکی توربو شارژر را باز كنيد(

اين عمليات به منظور پايين آوردن سرعت توربور شارژر است كه شرايطی كه تحت آن صدا آشکار می شود را تغيير می دهد.
*روی موتور G9T 710:كنترلهای توربوشارژر معکوس می شوند.

توربوشارژر را تعويض نماييد )به بخش MRبرای 
خودرو، 12B توربوشارژ، توربوشارژر باز كردن- نصب 

مجدد مراجعه نماييد(

توربوشارژر را تعويض نماييد )به بخش MRبرای 
خودرو، 12B توربوشارژ، توربوشارژر باز كردن- نصب 

مجدد مراجعه نماييد(

توربوشارژر علت صدا نمی باشد )پايان عيب يابی سر 
و صدای سوت مانند ازتوربو شارژر(

توربوشارژر علت صدا نمی باشد )پايان عيب يابی سر 
و صدای سوت مانند ازتوربو شارژر( به ALPمراجعه 

نماييد: سر و صدای ناله از سيستم انتقال قدرت

اگر سروصدا تغيير نکند

اگر سروصدا تغيير نکند

اگر سروصدا تغيير نکند

اگر سروصدا تغيير نکند

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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آیا صدا مشخص تر است؟

نماييد ALP را ادامه دهيد تعويض  را  شارژر  توربو 
خودرو  برای   MR بخش  )به 
12B توربوشارژ ر: باز كردن-

نصب مجدد مراجعه نماييد(

ALP 7سر و صدای میو میو از توربو شارژر

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

مهم :
به تاريخچه خودرو در بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و كنترل نماييد كه سيستم اگزوز تعويض نشده باشد )حتی بخشی از آن( 

و هيچ عملياتی روی مدار هوای فشار باال انجام نگرفته باشد.
اگر اين مورد باشد، بررسی نماييد كه عمليات بدرستی انجام شود.

سطح روغن موتور را بررسی نمایید
سطح روغن را بررسی نماييد.

را  روغن  موتور سطح  روغن  اندازه گيری  ميله  با 
تنظيم كنيد )بيشتر از سطح ماكزيمم نشود(

زمان تعویض روغن را کنترل نمایید.
دفترچه تعمير و نگهداری را كنترل نماييد.

اگر دوره زمانی 
تعويض روغن 

گذشته است يا 
نزديک است

نادرست 

صدا  هنوز  اگر 
وجود دارد.       درست                                                                                                                      

روغن را تعويض نماييد.
آنقدر رانندگی نماييدكه فن خنک كن روشن 
شود )برای يکنواخت شدن ويسکوزيته روغن 

موتور(.
توربوشارژر  يابی  عيب  شود:  رفع  صدا  اگر 

خاتمه می يابد.

بله خير

A

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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سر و صدای میو میو از توربو شارژرALP7  ادامه

سیستم اگزوز را بررسی نمایید )بازرسی زیر بدنه(
انطباق متعلقات سيستم اگزوز را بررسی نماييد.

-وجود و محل قرار گيری بوشهای نصب الستيکی
-تحت كشش نباشد.

تعمیرات را انجام دهید.

ALP را ادامه دهید
برای خودرو   MR )به بخش  نماييد  تعويض  را  توربو شارژر 

12Bتوربوشارژر: باز كردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(.

برای خودرو   MR )به بخش  نماييد  تعويض  را  توربو شارژر 
12Bتوربوشارژر: باز كردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(.

A

نادرست

درست
اگر هنوز صدا وجود دارد.      

اگر هنوز صدا وجود دارد.      

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 8سر و صدای وزش هوا از توربوشارژر

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

مهم :
به تاريخچه خودرو در بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و كنترل نماييد كه سيستم اگزوز تعويض نشده باشد )حتی بخشی از آن( 

و هيچ عملياتی روی مدار هوای فشار باال انجام نگرفته باشد.
اگر اين مورد باشد، بررسی نماييد كه عمليات بدرستی انجام شود.

آببندی مدار توربوشارژر را بررسی نمایید.
از  پايين  هوای  های  لوله  بين  اتصاالت  روی  نشتی  عدم 

توربوشارژر و روی مبدل را كنترل نماييد.
-از آشکار ساز نشتی استفاده كنيد )شماره قطعه

)7711236176: 
عدوم وجود نشتی در اطراف سنسورها را كنترل نماييد:

قطعه  )شماره  كنيد  استفاده  نشتی  ساز  آشکار  از   -
)77112361766:

وضعيت لوله ها را بررسی نماييد.)فرسايش، پارگی، فرورفتگی 
وغيره(

و  اند  شده  نصب  بدرستی  هوا  كانالهای  كه  نماييد  كنترل 
بطور  انتهايی  قطعات  شکل  استوانه ای  بخش  روی  بستها 

مناسب نصب شده باشند. 

نشتی را تعمير نماييد

نشتی را تعمير نماييد

MRبرای خودرو،  بخش  )به  نماييد  تعويض  را  قطعه 
19B اگزوز مراجعه نماييد(

تعمير كنيد.

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

درست                                                                                                                      

A

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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سر و صدای وزش هوا از توربوشارژرALP8  ادامه

وضعیت دمپر پالس را بررسی نمایید.*
وجود  پالس  دمپر  در  روغنی  هيچگونه  كه  نماييد  بررسی 

نداشته باشد.
*قطعه استوانه ای شکلی كه روی لوله هوا بين توربوشارژر و 

مبدل )1( قرار گرفته است، به شکل مراجعه نماييد. 

به  كنيد،  تميز  را  توربوشارژر  خروجی  هوای  لوله 
اطالعيه فنی 3938A مراجعه نماييد: لوله ها را تميز 
اگر  نماييد،  كنترل  را  مبدل  در  روغن  )وجود  نماييد 

هست، روغن را خالی كنيد(.

ALP را ادامه دهید

آببندی مدار اگزوز را بررسی نماييد.

مبدل  يا  كاتاليست  مبدل  اتصاالت  از  نشتی  عدم 
كاتاليست اوليه را كنترل نماييد.

روی  دوده  از  اثری  هيچگونه  كه  نماييد  -كنترل 
اتصاالت نباشد.

فيلتر  و  اوليه  كاتاليست  مبدل    ، كاتاليست  مبدل  وضعيت 
ذرات را كنترل نماييد:

-كنترل نماييد كه هيچگونه اثری از دوده يا ترک نباشد.
عدوم وجود نشتی در اطراف سنسورها را كنترل نماييد:

عدم نشتی روی سيستم اگزوز را كنترل نماييد. 
روی  ترک  يا  دوده  از  اثری  هيچگونه  كه  نماييد  كنترل   -

اتصاالت و لوله نباشد.

نشتی را تعمير نماييد، 
-يک آبند نو نصب كنيد

-يا يک بست نو نصب كنيد.

قطعه را تعويض نماييد )به بخش MRبرای خودرو، 
19B اگزوز مراجعه نماييد(

نشتی را تعمير نماييد. 
نشتی را تعمير نماييد.

 19B ،برای خودروMR قطعه را تعويض نماييد )به بخش
اگزوز مراجعه نماييد(

A

نادرست

درست

اگر هنوز صدا وجود دارد.      

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

درست                                                                                                                      

B

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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سر و صدای وزش هوا از توربوشارژرALP8  ادامه2

عملکرد شیر سلونوئیدی EGR را بررسی نمایید.
به بخش عيب يابی MR برای خودرو، 13B سيستم تزريق 
سوخت ديزلی، عيب يابی – كنترل مطابقت مراجعه نماييد. 

ALP را ادامه دهيد

خودرو درست است

سر و صدای وزش هوا از توربوشارژر نادرست

اگر هنوز صدا وجود دارد.      درست

106344

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 9)سر و صدای آه مانند از توربوشارژر )موتور دیزلی

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

مهم :
به تاريخچه خودرو در بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و كنترل نماييد كه سيستم اگزوز تعويض نشده باشد )حتی بخشی از آن( 

و هيچ عملياتی روی مدار هوای فشار باال انجام نگرفته باشد.
اگر اين مورد باشد، بررسی نماييد كه عمليات بدرستی انجام شود.

آببندی مدار توربوشارژر را بررسی نمایید.
مهم:

تحت هيچ شرايطی تست آببندی نبايد با درپوش گذاشتن و 
بستن سيستم اگزوز انجام شود )ريسک آسيب به آببندهای 

خط شفت( 
پارگی،  )فرسايش،  نماييد  كنترل  را  هوا  های  لوله  وضعيت 

فرورفتگی وغيره(.
و  اند  شده  نصب  بدرستی  هوا  كانالهای  كه  نماييد  كنترل 
بطور  انتهايی  قطعات  شکل  استوانه ای  بخش  روی  بستها 

مناسب نصب شده باشند.
از  پايين  هوای  های  لوله  بين  اتصاالت  روی  نشتی  عدم 
از  نماييد،  كنترل  را  داخلی  كننده  روی سرد  و  توربوشارژر 
آشکار ساز نشتی استفاده كنيد )شماره قطعه :77 11 236 

)176
عدوم وجود نشتی در اطراف سنسورها را كنترل نماييد:

 11 77: استفاده كنيد)شماره قطعه  از آشکار ساز نشتی   -
)176 236

قطعه معيوب را تعويض نماييد.

كانالهای هوا را تعمير نماييد.

نشتی را تعمير نماييد

نشتی را تعمير نماييد

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

درست                                                                                                                      

A

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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سر و صدای آه مانند از توربوشارژر )موتور دیزلی(ALP9  ادامه

وضعیت دمپر پالس* را بررسی نمایید.
وجود  پالس  دمپر  در  روغنی  هيچگونه  كه  نماييد  بررسی 

نداشته باشد.
*قطعه استوانه ای شکلی كه روی لوله هوا بين توربوشارژر و 
مبدل قرار گرفته است )به شکل  در ALP : سر و صدای 

وزش هوا از توربوشارژر مراجعه نماييد(. 

وضعیت و خصوصیات مدار هوای باال و پایین فیلتر 
هوا را بررسی نمایید.

وضعيت ميزان هوای تازه، واحد فيلتر هوا،و لوله های باال و 
پايين هوای فيلتر را بررسی نماييد.

عملکرد شیر سلونوئیدی EGR را بررسی نمایید.
به بخش عيب يابی MR برای خودرو، 13Bسيستم تزريق 
سوخت ديزلی، عيب يابی – كنترل مطابقت مراجعه نماييد. 

با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید

به  كنيد،  تميز  را  توربوشارژر  خروجی  هوای  لوله 
اطالعيه فنی 3938A مراجعه نماييد: لوله ها را تميز 
اگر  نماييد،  كنترل  را  مبدل  در  روغن  )وجود  نماييد 

هست، روغن را خالی كنيد(.

 ،12A خودرو،  برای   MR بخش  )به  نماييد  تعمير 
مخلوط سوخت مراجعه نماييد(.

تعمير نماييد.

A
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درست

درست

اگر هنوز صدا وجود دارد.      
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اگر هنوز صدا وجود دارد.      

وجود  روغن  اگر 
دارد
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ALP 10سر و صدای درگیر شدن/آزاد شدن دنده

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

كنترل دنده را بررسی نماييد.
-بررسی نماييد كه هيچ تداخلی بين كنترل و محفظه موتور 

نباشد.
- كنترل كابل
- كنترل ميله:

1. كنترل نماييد كه هيچ تداخلی بين ميله و فضای اطراف 
نباشد.

نباشد  نداشته  وجود  لقی  هيچگونه  كه  نماييد  كنترل   .2
)اهرم-ميله كنترل خارجی(

فشاری  هيچ  تحت  سيم  دسته  مسير  كه  نماييد  كنترل   -
نباشد و كابل انتخاب دنده براحتی درغالف سر بخورد.

وجود اليه صداگير زيرگردگير اهرم دنده را بررسی نماييد، 
اگر اين ويژگی در مشخصات خودرو هست.

- جداره صداگير را كنترل نماييد. 
بررسی نماييد كه غالف و كانالهای كابل و صداگير همه در 

تعميرات را انجام دهيد.جای خود قرار دارند.

مسير را بصورت دستی درست كنيد.

تعميرات را انجام دهيد.

تعميرات را انجام دهيد.

تعميرات را انجام دهيد.

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

جداره صداگير درست است 
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کنترل کابل
وضعيت اهرم های تعويض و انتخاب دنده و اتصال صحيح آنها 

با كابلها و جعبه دنده، را بررسی نماييد.

-كنترل نماييد كه هيچگونه خالصی بين قطعه انتهای غالف 
و مانع غالف كابل نباشد.

کنترل میله 
- كنترل نماييد كه اتصاالت در وضعيت خوبی باشند )قيد-

اتصال كنترل خارجی(

كل كنترل خارجی را تعويض نماييد )به بخش MR برای 
دنده  كنترل  مکانيکی،  اجزاء  های  كنترل    37A خودرو، 
برای   MR بخش  )به  و  نماييد(  مراجعه  تنظيم   : مکانيکی 
خودرو، 37A  كنترل های اجزاء مکانيکی، كنترل دنده: باز 

كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(
كل كنترل خارجی ، شامل اهرم كنترل را تعويض نماييد ) به 
بخش MR برای خودرو، 37A كنترل های اجزاء مکانيکی، 
كنترل دنده مکانيکی : تنظيم مراجعه نماييد( و )به بخش 
MR برای خودرو، 37A كنترل های اجزاء مکانيکی، كنترل 

دنده: باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(

جعبه دنده را كنترل نماييد:
- كنترل نماييد كه مانع غالف كابل بصورت صحيح به جعبه 

دنده مونتاژ شده باشد )كنترل كابل(
شفت  و  اهرم  بين  خالصی  هيچگونه  كه  نماييد  كنترل   -
)پين  باشد  نداشته  وجود  دنده  جعبه  داخل  دنده  انتخاب 

معيوب(.

مانع غالف كابل را سفت نموده يا آنرا تعويض كنيد.
بخش  )به  نماييد  تعويض  را  دنده  جعبه  روی  كنترل  اهرم 
MR برای خودرو، 21A جعبه دنده معمولی، واحد كنترل 

دنده : باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.

اتصال و فاصله انداز را تعويض نماييد.

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

کنترل خارجی کنار 
جعبه دنده درست 

است.

جعبه دنده درست است 

B

سر و صدای درگیر شدن/آزاد شدن دندهALP10  ادامه
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سر و صدای درگیر شدن/آزاد شدن دندهALP10  ادامه2

 JH JR تنها برای جعبه دنده های
قطعه توپی راهنما )1( را تعويض نماييد.

B

اگر صدا هنوز وجود دارد، با بخش  پشتيبانی فنی تماس بگيريد

جعبه دنده درست است

شماره اطالعیه فنیجعبه دنده
 PA6 - PK5 - PK66003A اطالعيه فنی

 TL46019A اطالعيه فنی
 ZF6 S 350 و ZF5 S 270 6016A اطالعيه فنی

 PF6 - PK46021A اطالعيه فنی
 JA3, JH1, JH3, JR56029A اطالعيه فنی

 ND06034A اطالعيه فنی
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ALP 11سر و صدای غژغژکردن هنگام تعویض دنده

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

كنترل نماييد كه كفپوش خودرو مانع كاركرد كالچ هنگام تغيير دنده نشود.
كنترل نماييد كه نصب كنترل دنده صحيح باشد )به بخش MR برای خودرو، 21A جعبه دنده معمولی، كنترل دستی دنده: 

تنظيمات مراجعه نماييد(.
توجه

اگر صدای غژغژ شنیده می شود: 
-در هر نسبت دنده: مشتری ممکن است قبال در رابطه با سخت جارفتن هنگام انتخاب دنده )كالچ های كابلی( شکايت كرده باشد. 

بنابراين اين فقط كالچ است كه موردنظر می باشد )به اطالعيه فنی 3451A مراجعه نماييد(.
-هنگام تعويض دنده از خالص/ دنده 1 يا خالص/ دنده عقب: ابتدا با بررسی كالچ شروع كنيد و اگر كالچ درست بود ALP را دنبال 

نماييد.
- ساير دنده ها: مستقيما با بررسی جعبه دنده بدون بررسی كالچ شروع كنيد.

کالچ را کنترل نمایید.
- كنترل نماييد كه نقطه آزاد شدن كالچ صحيح است.

- برای كنترلهای كالچ مکانيکی:
فنی  اطالعيه  به   ( نماييد  كنترل  را  كالچ  حركت  مسير 

3451A مراجعه نماييد(.
- برای كنترلهای كالچ هيدروليکی:

تنها نقطه آزاد شدن كالچ را كنترل نماييد )بايد امکان تغيير 
دنده با فشار پدال به ميزان 4/3  كل مسير آن باشد(

تنظيم  كالچ  مسير  است  دستی  تنظيمات  اگر 
خودرو،  برای   MR بخش  )به  و  لوگان(  نماييد)مثال 
كالچ:  كنترل  مکانيکی،  اجزاء  های  كنترل   37A

تنظيمات مراجعه نماييد(
 MR مدار هيدروليک را هواگيری نماييد ) به بخش
برای خودرو، 37A كنترل های اجزاء مکانيکی، كنترل 

كالچ: هواگيری مراجعه نماييد( 

نادرست

نادرست

نقطه آزاد شدن كالچ درست است
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قبل از باز کردن جعبه دنده آن را کنترل نمایید.
سمت  روی  نشتی  هيچگونه  كه  نماييد  كنترل   -
پلوس و / يا سطح اتصال و/يا مدول كنترل دنده )جعبه دنده 

JB,JC( نباشد.

-سطح روغن جعبه دنده را كنترل نماييد.

-شکل ظاهری روغن را كنترل نماييد
روغنی با رنگ تيره معيوب نيست.

روغنی كه بوی سوختگی ميدهد به علت جعبه دنده داغ 
است )سطح روغن ناكافی يا استفاده سخت(

وجود رينگهای برنز رنگ عيب نمی باشد.
وجود ذرات آلومينيوم رنگ عالمت اين است كه جعبه دنده 

بطور جدی آسيب داخلی ديده است.

اقدام اصالحی که باید انجام شود:
تعمير نماييد:

- اگر نشتی از پلوس ها می باشد بوسيله تعويض آببندهای 
دنده  جعبه   21A خودرو،  برای   MR بخش  )به  پلوس 
مجدد  بازكردن-نصب  ديفرانسيل:  خروجی  آببند  معمولی، 

مراجعه نماييد(
- با تعمير آببندی سطح تماس جعبه دنده )به اطالعيه فنی 

برای جعبه دنده* مراجعه نماييد(
- اگر مدول نشتی دارد از طريق تعويض آببندی جعبه دنده 
و شفت انتخاب دنده )به اطالعيه فنی برای JB-JC مراجعه 

نماييد(
سطح روغن را تنظيم نماييد )از روغن با مشخصات سازنده 

استفاده نماييد(

سازنده  مشخصات  با  روغن  )از  نماييد  تعويض  را  روغن   -
استفاده نماييد(

- اگر ذرات آلومينيوم رنگ وجود دارد، جعبه دنده را تعويض 
دنده  جعبه   21A خودرو،  برای   MR بخش  به   ( نماييد 

معمولی، بازكردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(

نادرست

نادرست

نادرست

سر و صدای درگیر شدن/آزاد شدن دندهALP11  ادامه
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جعبه دنده را خارج کنید
- سايش كالچ را كنترل كنيد.

جعبه دنده را باز نمایید.
كننده،  سرعت  هم  فنرهای  كننده،   سرعت  هم  وضعيت   -
 دنده خالص و رينگ هم سرعت كننده و ميله انتخاب دنده 
)های( مربوطه را بررسی نماييد)به بخش MR برای خودرو 

21A،  جعبه دنده معمولی: كنترل مراجعه نماييد(

اقدام اصالحی که باید انجام شود:
كل سيستم كالچ را تعويض نماييد.

مهم : هم سرعت كننده بايد بررسی گردد زيرا به تبع آسيب 
كالچ ممکن است آسيب ديده باشد.

اقدام اصالحی که باید انجام شود:
تمامی اجزاء دنده)ها ( را كه آسيب ديده را تعويض نماييد 
سرعت  هم  رينگ  دنده،  انتخاب  ميله  كشويی،  )پينيون، 
كننده و فنر هم سرعت كننده( )به اطالعيه فنی برای جعبه 

دنده *مراجعه نماييد(

نادرست

نادرست

سر و صدای درگیر شدن/آزاد شدن دندهALP11  ادامه2

شماره اطالعیه فنیجعبه دنده
 PA6 - PK5 - PK66003A اطالعيه فنی

 TL46019A اطالعيه فنی
 ZF6 S 350 و ZF5 S 270 6016A اطالعيه فنی

 PF6 - PK46021A اطالعيه فنی
 JA3, JH1, JH3, JR56029A اطالعيه فنی

 ND06034A اطالعيه فنی
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ALP 12صدای بنگ در حین افزایش قدرت یا گشتاور معکوس

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

خیلی مهم-کنترلهای مقدماتی
-  نقاط اتصال موتور و مجموعه انتقال قدرت

)ميله  قدرت  انتقال  مجموعه  و  موتور  اتصال  نقاط  تمامی 
اتصال موتور، ضربه گير الستيکی هيدرو االستيک موتور و 
ابزار مركز كننده اشاره شده  از  با استفاده  / يا جعبه دنده( 
در MR مربوطه )اگر موجود باشد( را از نظر محکم بودن و 

قرارگيری مناسب بررسی نماييد.
بررسی  مقايسه  با  را  اكسل  اجزاء  مطابقت  اكسل:  اجزاء   -
پايينی،  طبق   : بخصوص  اجزاء  كه  نماييد  كنترل  و  نموده 
الستيکی  نصب  بوشهای  و  تعليق  موج گير،  ميل  سيستم 

بدرستی محکم باشند.
ضربه  و  رام  وضعيت  و  بودن  محکم  فرمان:  جعبه  رام/   -

گيرهای الستيکی جعبه فرمان را بررسی نماييد.

- توپی چرخ: محکم بودن توپی چرخ را بررسی نماييد.

- چرخها: محکم بودن چرخ ها را بررسی نماييد.

برای   MR )به  نماييد  اعمال  را  كردن  محکم  گشتاور   -
خودرو، 19D پايه های نگهدارنده موتور، دسته موتور معلق: 

گشتاور محکم كردن مراجعه نماييد(
- هم مركز كنيد )همه ضربه گيرهای الستيکی را شل نموده 

و مجددا محکم نماييد(
- گشتاورهای محکم كردن توصيه شده را اعمال نماييد )به 
MR برای خودرو، 30A اطالعات كلی، اكسل جلو : گشتاور 

محکم كردن مراجعه نماييد(.
- گشتاورهای محکم كردن توصيه شده را اعمال نماييد )به 
MR برای خودرو، 31A اجزاء اكسل جلو ،رام اكسل جلو : 

باز كردن- نصب مجدد مراجعه نماييد(.
- فقط اگر ضربه گيرهای الستيکی بشدت فرسوده شده باشد 

آنها را تعويض نماييد.
- گشتاورهای محکم كردن توصيه شده را اعمال نماييد )به 
MR برای خودرو، 31A اجزاء اكسل جلو ، محفظه توپي 

چرخ جلو: باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.
- )مهم: خطر آسيب پلوس(

- گشتاورهای محکم كردن را اعمال نماييد )به MR برای 
نصب  كردن-  باز  چرخ:  الستيک،  و  چرخها   35A خودرو، 

مجدد مراجعه نماييد(.

A
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پلوس ها را کنترل نمایید
بررسی  را  آنها  داخل  گريس  وجود  و  گردگيرها  وضعيت   -

نماييد.

- بازكردن /نصب مجدد پلوس سمت راست: سايش شيارهای 
غالف كوپلينگ روی بلبرينگ پلوس را )پلوس سمت راست-

دنده خورشيدی( توسط باز كردن/نصب مجدد اجزاء بررسی 
نماييد )به MR برای خودرو، 29A پلوس ها، پلوس جلوی 

راست :باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.

کالچ را بررسی نمایید
- كيفيت عملکرد كالچ را بوسيله كنترل لقی كالچ بررسی 
نماييد،) به بخش 37A كنترل های اجزاء مکانيکی، كنترل 
پدال  تنظيم  سيستم  يا  نماييد(  مراجعه  تنظيمات   : كالچ  

اتوماتيک.  
- بسته به مدل كالچ، جعبه دنده را برای موارد زير باز كنيد:

1( كنترل نماييد كه هيچ اثری از روغن نباشد  يا 
نديده  آسيب  دوگانه  فاليويل  فنرهای  نماييدكه  كنترل   )2

باشند .

و  نماييد  تعويض  را  آنها  رسيده  آسيب  گردگيرها  به  اگر   -
اگر  يا  بطور جداگانه فروخته نمی شوند  اگر گردگيرها  يا   /
تعويض  را  پلوس  دارد  وجود  پلوس  اتصاالت  در  خالصی 
پلوس:باز  پلوس ها،   29A خودرو،  برای   MR )به  نماييد 

كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(. 
- ضروری است كه اطالعيه فنی شماره 4645 را دنبال كنيد.

- با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد:
جعبه دنده مربوطه – درخواست برای تاييد

-1 لقی را در صورت وجود تنظيم نماييد.
 MR اتوماتيک را را تعويض نماييد ) به -2سيستم تنظيم 
كنترل  مکانيکی،  اجزاء  های  كنترل    37A خودرو  برای 

كالچ: باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(
تنظيم مکانيکی دست است و  يا سيستم  لقی كالچ  -3اگر 
كيفيت عملکرد كالچ هنوز نادرست، كيت كالچ را تعويض 
، صفحه فشار  20A  كالچ  برای خودرو،   MR )به  نماييد 

–ديسک: باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.

- بسته به نوع،  اگر درشرايط نامطلوبی باشد: 
1- اگر اثری از روغن وجود دارد، منبع نشتی را پيدا كرده و 

آن را تعمير نماييد. يا 
2- فاليويل دوگانه را تعويض نماييد )به MR برای خودرو، 
مراجعه  مجدد  –نصب  كردن  باز  فاليويل:   ، كالچ    20A

نماييد(.

A

پلوس ها درست هستند.   

کالچ درست است

صدای بنگ در حین افزایش قدرت یا گشتاور معکوسALP12  ادامه

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 13سر و صدای ناله از سیستم انتقال قدرت

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

سطح و گريد روغن جعبه دنده را بررسی نماييد )به بخش 
معمولی،  دنده  جعبه   21A،مربوطه خودروی  برای   MR

روغن جعبه دنده معمولی: تعويض روغن مراجعه نماييد(.
- اگر سطح روغن پايين است.

- شکل ظاهری روغن را بررسی نماييد.
روغن با رنگ تيره معيوب نيست.

داغ  دنده  جعبه  علت  به  ميدهد  سوختگی  بوی  كه  روغنی 
است )سطح روغن ناكافی يا استفاده سخت(

وجود رينگهای برنز رنگ عيب نيست.
وجود ذرات آلومينيوم رنگ عالمت اين است كه جعبه دنده 

بطور جدی آسيب داخلی ديده است.

کنترل نمایید که کلیه اجزاء داخلی در شرایط خوبی 
هستند.

پوشش  يا  كابل  و  دنده  جعبه  بين  ناخواسته  تماس  اگر   -
وجود دارد.

- اگر واشرها و ديگر اجزاء اشتباه نصب شده باشند .

-سطح روغن گيربکس را اضافه  نماييد.
سازنده  مشخصات  با  روغن  )از  نماييد  تعويض  را  روغن   -

استفاده نماييد(
- اگر ذرات آلومينيوم رنگ وجود دارد، جعبه دنده را تعويض 
دنده  جعبه   21A خودرو،  برای   MR بخش  به   ( نماييد 

معمولی، بازكردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(

- با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد:
جعبه دنده مربوطه – درخواست برای تاييد

تماس ناخواسته را اصالح  نماييد.
تعميرات را انجام دهيد.

سطح روغن و گرید آن درست است.   

اجزاء داخلی درست هستند.

نادرست

A

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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- اگر نگهدارنده های جعبه دنده آسيب ديده يا پاره هستند 
اند  نشده  نصب  بدرستی  دنده  جعبه  نگهدارنده های  اگر   -

)گشتاور محکم كردن نادرست(
- اگر روی نگهدارنده های جعبه دنده فشار است.

)به  نماييد  بررسی  را  دنده  اهرم  انطباق  و  نصب  - وضعيت 
بخش MR برای خودرو مربوطه، 37A كنترل های اجزاء 
و واحد كنترل  تنظيمات   : مکانيکی، كنترل دنده مکانيکی 

دنده: باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(:
- اگر اهرم دنده نادرست .

نگهدارنده های جعبه دنده را تعويض نماييد.
تعميرات را انجام دهيد.

نموده و  را شل  )نگهدارنده های جعبه دنده  هم مركز كنيد 
مجددا محکم نماييد(

جعبه دنده را باز كنيد )به بخش MR برای خودرو مربوطه، 
باز كردن  معمولی:  دنده  معمولی، جعبه  دنده  21A جعبه 

–نصب مجدد مراجعه نماييد(.
تعمير  مربوطه،  دنده  جفت  تعويض  بوسيله  را  دنده  جعبه 
نماييد )به اطالعيه فنی برای جعبه دنده مربوطه * مراجعه 

نماييد(.

اهرم دنده را تعمير نماييد

نادرست

سر و صدای ناله از سیستم انتقال قدرتALP13  ادامه2

A

نگهدارنده های جعبه دنده درست هستند.   

اهرم دنده درست است.

شماره اطالعیه فنیجعبه دنده
 PA6 - PK5 - PK66003A اطالعيه فنی

 TL46019A اطالعيه فنی
 ZF6 S 350 و ZF5 S 270 6016A اطالعيه فنی

 PF6 - PK46021A اطالعيه فنی
 JA3, JH1, JH3, JR56029A اطالعيه فنی

 ND06034A اطالعيه فنی

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 14صدای زمزمه سیستم انتقال قدرت

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

 MR نصب بلبرينگ رله پلوس را بررسی نماييد ) به بخش
برای خودرو مربوطه، 29A پلوس ها، پلوس جلوی راست: باز 

كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(. 
- اگر صفحه بلبرينگ محکم نيست

- اگر طبقه بندی بلبرينگ )رنگ فالنج( نادرست است
خود  بلبرينگ  بدون  )اورينگ  است  نادرست  نصب  اگر   -

تنظيم است(
- اگر بلبرينگ رله  بصورت نادرست روی موتور محکم شده 

است.
- برای  جعبه دنده PK6، اگر جهت نصب صفحه محکم 

كننده بلبرينگ نادرست است.

آن را تعويض نماييد و ارينگ صفحه را تا گشتاور مورد نظر 
محکم نماييد.

بلبرينگ را تعويض نماييد.
مجموعه را مجدداً تنظيم نماييد.

مجدداً تا گشتاور مربوطه محکم كنيد.

قسمت رنگی روی سمت بيرونی باشد ) به بخش MR برای 
احتياطی  اقدامات  پلوس:  پلوس ها،   29A مربوطه،  خودرو 

برای تعميرات مراجعه نماييد(.

A

بلبرینگ رله پلوس درست است

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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قرارگيری  و  وضعيت  باشد،  شده  تجهيز  دمپر  با  پلوس  اگر 
دمپر پلوس را كنترل نماييد.

- آيا صدا تنها در هنگام پيچها ظاهر می گردد؟

پلوس را تعويض نماييد )به بخش MR برای خودرو مربوطه، 
29A پلوس ها، پلوس جلوی راست :باز كردن –نصب مجدد 
يا پلوس جلوی چپ :باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.

انتهای عمليات عيب يابی 

برای  فنی  اطالعيه  )به  نماييد  تعويض  را  ديفرانسيل  دنده 
جعبه دنده مربوطه * مراجعه نماييد(.

صدای زمزمه سیستم انتقال قدرتALP14  ادامه

A

شماره اطالعیه فنیجعبه دنده
 PA6 - PK5 - PK66003A اطالعيه فنی

 TL46019A اطالعيه فنی
 ZF6 S 350 و ZF5 S 270 6016A اطالعيه فنی

 PF6 - PK46021A اطالعيه فنی
 JA3, JH1, JH3, JR56029A اطالعيه فنی

 ND06034A اطالعيه فنی

دمپر پلوس درست است

*

بله

خیر

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 15)صدای غرغر از دنده خالص )سیستم انتقال قدرت

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

خوبی  شرايط  در  داخلی  اجزاء  كليه  كه  نماييد  كنترل   -
هستند.

پوشش  يا  كابل  و  دنده  جعبه  بين  ناخواسته  تماس  اگر   -
وجود دارد.

- اگر اجزاء اشتباه نصب شده باشند .
اجزاء  و  قدرت  انتقال  مجموعه  و  موتور  بين  تداخل  اگر   -
بدنه وجود دارد )نگهدارنده های موتور، نگهدارنده های جعبه 
آكوستيک،  فيلترهای  معلق،  موتور  های  نگهدارنده  دنده، 

غيره(

تماس ناخواسته را درست نماييد. 

تعميرات را انجام دهيد.
 تداخل را بوسيله تعويض اجزاء معيوب برطرف نماييد.

به بخش - در حالت دور آرام موتور بررسی نماييد.  ( اجرا كنيد  نادرست  آرام  را روی دور  يابی  عيب 
عيب يابی برای خودرو مربوطه ، 13B سوخت رسانی ديزل 
يا 17B سوخت رسانی بنزين عيب يابی – كنترل مطابقت 

مراجعه نماييد(

اگر صفحه كالچ دارای قطعه جاذب ضربه بود، صفحه كالچ 
را تعويض نماييد)به MR برای خودرو، 20A  كالچ ، صفحه 
فشار –صفحه كالچ : باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.

اجزاء داخلی درست هستند.

دور آرام درست است

دور آرام 
نادرست 

است

خیر

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 16صداهای تداخل

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

شناسايی صدای مشخص شده توسط مشتری

مستقيما برای عمليات تعميراتی اقدام نماييد.آيا منبع صدا مشخص شده يا تشخيص آن آسان است؟

ابزار تشخيص صدا )شماره 7711421103( را به قطعات زير 
متصل نماييد-)به ابزار عيب ياب صدا-روش استفاده مراجعه 

نماييد( :
-ستون فرمان

-چهارشاخ
آيا صدا از اين قسمت به گوش می رسد؟

به  ALP 16.1 "قسمت ستون فرمان" مراجعه نماييد.

ابزار عيب ياب صدا را به  نقاط اتصالموتور و مجموعه انتقال 
قدرت متصل نماييد

آيا صدا از اين قسمت به گوش می رسد؟
به ALP 16.2  "قسمت موتور" مراجعه نماييد.

ابزار عيب ياب صدا را به قطعات زير متصل نماييد:
- ضربه گير كمک فنر جلو 

- فنر تعليق جلو
- كمک فنر جلو

آيا صدا از اين قسمت به گوش می رسد؟

ابزار عيب ياب صدا را به قطعات زير متصل نماييد:
- جعبه فرمان

- سيبک فرمان انتهايی
- طبق پايينی جلو

- ميل اتصال ميل موج گير
- رام

آيا صدا از اين قسمت به گوش می رسد؟

به ALP 16.3 "قسمت تعليق" مراجعه نماييد.

آيا صدا هنوز وجود دارد.

به ALP 16.4  "قسمت رام" مراجعه نماييد.

با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پايان عيب يابی

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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 ALP 16.1
صداهای تداخل

صدا در "قسمت ستون فرمان"

آيا صدا از ستون فرمان به گوش می رسد؟

آيا صدا از چهار شاخ به گوش می رسد؟

مهره غربيلک فرمان و مهره های ستون فرمان را تا گشتاور 
مربوطه،  خودروی  برای   MR )به  كنيد  محکم  نظر  مورد 
36A فرمان، ستون فرمان : باز كردن-نصب مجدد مراجعه 

نماييد(.

با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد

با بخش فنی تماس بگيريد

خودروی  برای   MR )به  نماييد  تعويض  را  چهارشاخ  مهره 
مربوطه، 36A فرمان، ستون فرمان : باز كردن-نصب مجدد 

مراجعه نماييد(.

تا گشتاور مورد نظر محکم كنيد )به  مهره های چهارشاخ را 
MR برای خودروی مربوطه، 36A فرمان، ستون فرمان : باز 

كردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(.

بله

بله

خیر

خیر

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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 ALP 16.2
صداهای تداخل

صدا در "قسمت ستون فرمان"

 اگر هنوز صدا وجود دارد

آيا صدا از  نقاط اتصال موتور و مجموعه انتقال قدرت به گوش 
می رسد؟

با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد

با بخش فنی تماس بگيريد

مهره چهار شاخ را تعويض نماييد.

محکم بودن و قرار گيری مناسب تمامی نقاط اتصال موتور و 
مجموعه انتقال قدرت  را بررسی نماييد:

- ميله اتصال موتور،
- ضربه گيرهای الستيکی هيدرو االستيک موتور و / يا جعبه 

دنده، 
از ابزار هم مركز كننده توضيح داده شده در MR مربوطه را 

استفاده نماييد )اگر موجود است(

برای   MR )به  نماييد  اعمال  را  كردن  محکم  گشتاور   -
خودرو ، 19D نگهدارنده های موتور، نگهدارنده موتور معلق: 

گشتاور محکم كردن مراجعه نماييد(
- هم مركز كنيد )همه ضربه گيرهای الستيکی را شل نموده 

و مجددا محکم نماييد(

بله

بله

درست 
است

درست 
است

خیر

 اگر هنوز صدا وجود دارد
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آيا صدا از ضربه گير كمک فنر جلو به گوش می رسد؟

آيا صدا از فنر تعليق جلو به گوش می رسد؟

پيچهای ضربه گير كمک فنر جلو را تا گشتاور موردنظر محکم 
نماييد.

آيا صدا از كمک فنر جلو به گوش می رسد؟

خودروی  برای   MR به   ( نماييد  تعويض  را  فيلتر  مجموعه 
كردن-  باز  فيلتر:  مجموعه  جلو،  اكسل  اجزاء   31A مربوطه، 

نصب مجدد مراجعه نماييد(

با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد

كالهک های كمک فنر را روغنکاری كنيد.

با بخش پشتيبانی فنی تماس بگيريد

پيچهای كمک فنر جلو را تا گشتاور موردنظر محکم نمايی. ) 
به MR برای خودروی مربوطه، 31A اجزاء اكسل جلو، فنر و 

كمک فنر جلو: باز كردن- نصب مجدد مراجعه نماييد(

كمک فنر را تعويض نماييد ) به MR برای خودروی مربوطه، 
31A اجزاء اكسل جلو، فنر و كمک فنر جلو: باز كردن- نصب 

مجدد مراجعه نماييد(

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

 ALP 16.3
صداهای تداخل

صدا در "قسمت ستون فرمان"

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد
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جعبه فرمان را تعويض نماييد )به MR برای خودروی مربوطه، 
مراجعه  مجدد  كردن-نصب  باز   : فرمان  جعبه  فرمان،   36A

نماييد(.

آيا صدا از جعبه فرمان به گوش می رسد؟

سيبک فرمان انتهايی را تعويض نماييد )به MR برای خودروی 
مربوطه، 36A فرمان، سيبک فرمان : باز كردن-نصب مجدد 

مراجعه نماييد(.

آيا صدا از سيبک فرمان انتهايی به گوش می رسد؟

سيبک پايينی تعليق را كنترل نماييد )به MR برای خودروی 
مربوطه، 31A ، اجزاء اكسل جلو، سيبک بازوی تحتانی جلو : 

كنترل مراجعه نماييد(.

- آيا صدا از طبق جلو به گوش می رسد؟

)به  نماييد  تا گشتاور مورد نظر محکم  را  پيچ های طبق جلو 
MR برای خودروی مربوطه، 31A، اجزاء اكسل جلو، بازوی 

تحتانی جلو : باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.

طبق جلو را تعويض نماييد )به MR برای خودروی مربوطه، 
31A، اجزاء اكسل جلو، بازوی تحتانی جلو : باز كردن –نصب 

مجدد مراجعه نماييد(.

نظر  مورد  گشتاور  تا  را  موج گير  ميل  اتصال  ميل  های  مهره 
محکم نماييد )به MR برای خودروی مربوطه، 31A، اجزاء 
اكسل جلو، ميل موج گير جلو : باز كردن –نصب مجدد مراجعه 

نماييد(.

آيا صدا از يک ميل اتصال ميل موجگير جلو به گوش می رسد؟

برای   MR )به  نماييد  تعويض  را  موج گير  ميل  اتصال  ميل 
خودروی مربوطه، 31A، اجزاء اكسل جلو، ميل موج گير جلو 

: باز كردن –نصب مجدد مراجعه نماييد(.

كليه اجزاء نصب شده روی رام را تا گشتاور موردنظر محکم 
نماييد ) به MR برای خودروی مربوطه، 31A اجزاء اكسل 

جلو، رام اكسل جلو: باز كردن- نصب مجدد مراجعه نماييد(

آيا صدا از رام به گوش می رسد؟

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 اگر هنوز صدا وجود دارد

 ALP 16.4
صداهای تداخل

صدا در "قسمت ستون فرمان"
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ALP 17صدای ترق تروق از بلندگوها

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

مطمئن شويد كه هيچ جسم خارجی داخل اتاق سرنشين نباشد.
كنترل نماييد كه هيچ قطعه ای شکسته نباشد.

سيستم صوتی را روشن كرده و آن  را مطابق زير تنظيم نماييد:
- صدا را اندكی باال ببريد

- سطح bass)صدای بم( را روی MEDIUM تنظيم نماييد.
- سطح treble)صدای زير( را روی MEDIUM تنظيم نماييد.

يک CD يا كاست صدا را كه تن bass قوی دارد را داخل سيستم قرار دهيد.

نصب شبکه بلندگو را كنترل نماييد:
اگر شبکه روی بلندگو بسته شده است.

اگر شبکه روی بلندگو پيچ شده است.

اگر شبکه روی قاب  بسته شده است.

اگر شبکه به قاب متصل شده است.

شبکه را روی بلند گو ببنديد . اگر بست شکسته است* شبکه 
را تعويض نماييد.

پيچ های شبکه بلندگو را محکم نماييد. * بجای هر يک از 
پيچها ی گمشده، پيچ جديد ببنديد. *

شبکه را روی قاب ببنديد. اگر بست شکسته است* شبکه را 
تعويض نماييد.

شبکه را روی قاب نصب نماييد. *
*به MR برای خودروی مربوطه، 72A پوشش درب هاي 
مجدد  نصب   - كردن  باز  جلو:  جانبي  درب  تودري  جانبي، 
 72A برای خودروی مربوطه،   MR يا )به  مراجعه نماييد( 
پوشش درب هاي جانبي، تودري درب جانبي عقب: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد (

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

مقدمه عیب یابی
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نادرست

نادرست

نادرست

خودروی  برای   MR )به  كنيد.   محکم  را  بلندگو  پيچهای 
مربوطه، 86A راديو، بلندگوهای جلو: باز كردن - نصب مجدد 
 86A مربوطه،   خودروی  برای   MR )به  يا  نماييد(  مراجعه 
راديو، بلندگوهای عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

بجای هر يک از پيچها ی گمشده، پيچ جديد ببنديد.

آيا صدا از جعبه فرمان به گوش می رسد؟

 86A ،برای خودروی مربوطه MR بلندگو را تعويض نماييد )به
راديو، بلندگوهای جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد( 
يا )به MR برای خودروی مربوطه،  86A راديو، بلندگوهای 

عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

آيا صدا از سيبک فرمان انتهايی به گوش می رسد؟

مربوطه،  خودروی  برای   MR )به  نماييد  تعويض  را  بلندگو 
86A راديو، بلندگوهای جلو:باز كردن - نصب مجدد مراجعه 
راديو،   86A مربوطه،   خودروی  برای   MR )به  يا  نماييد( 

بلندگوهای عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(
- آيا صدا از طبق جلو به گوش می رسد؟

نصب بلندگو درست است                                                                               

غشاء بلندگو درست است                                                                                                               

 ALP 17صدای ترق تروق از بلندگوها

مقدمه عیب یابی
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ALP 18صدا از داشبورد

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

ابتدا با کنترل موارد زیر شروع کنید:
• وقتی خودرو ساکن و موتور کار نمی کند.

-  كليه محفظه ها در داشبورد و دربها را خالی كنيد.
- مطمئن شويد كه هيچ جسم خارجی داخل اتاق سرنشين نباشد.

- كنترل نماييد كه هيچ قطعه ای شکسته نباشد.
- تمامی پوشش ها و درپوش های محفظه ها ی ذخيره و شبکه های هواكش را كنترل نماييد )دستگيره ها، لوالها، لقی و غيره(

- تمامی قاب های داشبورد، آفتاب گيرها و پانلهای جلوی بسته شده را كنترل نماييد )بازرسی لمسی كه قطعات محکم باشند(
- وجود پيچها را بصورت چشمی كنترل نماييد.

الزم است تمامی اجزاء معيوب تعويض شوند )بست ها، گيره ها، شبکه های كانال هوا(. 
• وقتی خودرو ساکن و موتور کار می کند.

- پدال را اندكی فشار داده تا هرگونه ارتعاش تزئينات داخلی و پانلهای جلو كه روی داشبورد نصب شده اند، مشخص شود.
- توزيع حرارت را در سرعتهای مختلف بررسی نموده تا وجود هرگونه جسم خارجی در كانالهای بخاری مشخص گردد )تيغه های 

هواكش، برگ های خشک و غيره(

الزم است تمامی اجزاء معيوب تعويض شوند )بست ها، گيره ها، شبکه های كانال هوا(. 
• آزمونهای عملی یا تست جاده مطابق با اظهارات مشتری 

)سرعتهای مختلف، سطوح سنگفرش، با يا بدون تهويه يا سيستم بخاری،غيره(
هنگاميکه تمامی اين كنترلها انجام گرديد و عيب هنوز وجود داشت، گام بعدی را انجام دهيد.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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نادرست

نادرست

نادرست

برای خودروی   MR )به  نماييد  تعويض  را  معيوب  قطعه های 
مربوطه، 57A تجهيزات داخلی مراجعه نماييد(بجای هر يک 

از پيچها ی گمشده، پيچ جديد ببنديد.

كاركرد درپوش ها و پوشش های محفظه های ذخيره را بررسی 
نماييد.

بصورت دستی و چشمی لقی اتصاالت را بازرسی نماييد.

خودروی  برای   MR )به  نماييد  تعويض  را  معيوب  قطعه های 
مربوطه، 57A تجهيزات داخلی مراجعه نماييد(

شبکه های هواكش مركزی و جانبی را بررسی نماييد.
بصورت چشمی وجود قطعه  گم شده و لقی بين پره های كانال 

هوا را كنترل نماييد

قطعه ها يا بست های معيوب را تعويض نماييد )به MR برای 
خودروی مربوطه، 57A تجهيزات داخلی مراجعه نماييد( يا 

صدای اصطکاک بين اجزاء را با استفاده از فوم يا نمد از بين 
ببريد.

كنترل نماييد كه پوشش ها، پانلهای جلو، قاب ها و روستونی 
جلو به درستی بسته شده اند. 

وجود قطعات گم شده )پيچها، گيره ها و غيره( را بصورت دستی 
و چشمی بازررسی نماييد و لقی بين اجزا را كنترل نماييد

صدا از داشبوردALP 18 ادامه 

 درست

 درست

 درست

A

• * فوم چسبنده:163 042 05 77
• * فوم چسبنده:122 042 05 77
• * نمد چسبنده:967 281 00 82
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نادرست

نادرست

نادرست

قطعه ها يا بست های معيوب را تعويض نماييد )به MR برای 
خودروی مربوطه، 57A تجهيزات داخلی مراجعه نماييد( يا 

صدای اصطکاک بين اجزاء را با استفاده از فوم يا نمد* از بين 
ببريد.

تست جاده را برای بازسازی مجدد شکايت مشتری انجام داده 
و درصورت لزوم با استفاده از نفر دوم مکان علت صدا را تعيين 

نماييد.

قطعه ها يا بست های معيوب را تعويض نماييد )به MR برای 
خودروی مربوطه، 57A تجهيزات داخلی مراجعه نماييد( يا 

صدای اصطکاک بين اجزاء را با استفاده از فوم يا نمد* از بين 
ببريد.

بسته به مکان تقريبی صدا ، تعدادی از اجزاء داشبورد )جعبه 
داشبورد، روكش های پايينی، آفتابگير، پانل های جلو، غيره( را 
انجام  مشتری  شکايت  بازسازی  برای  جاده  تست  و  كنيد  باز 

دهيد.
ممکن است ناشی از نصب بد يک قطعه يا تماس يافتن برخی 

از سيمها با پشت داشبورد باشد.

 MR )به  نماييد  را تنظيم  يا قطعه عرضی داشبورد  داشبورد 
برای خودروی مربوطه، 57A تجهيزات داخلی ، قطعه عرضی 

داشبورد: بازكردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(يا 
صدای اصطکاک بين اجزاء را با استفاده از فوم يا نمد* از بين 

ببريد.

تنظيمات داشبورد يا قطعه عرضی داشبورد را كنترل نماييد،  
و  نموده  بررسی  را  داشبورد  سيم  دسته  قرارگيری  موقعيت 
اين  دهيد.  انجام  مشتری  شکايت  بازسازی  برای  جاده  تست 
ممکن است ناشی از تنظيم ضعيف قسمتی از داشبورد يا قطعه 

عرضی داشبورد باشد.

• * فوم چسبنده:163 042 05 77
• * فوم چسبنده:122 042 05 77
• * نمد چسبنده:967 281 00 82

صدا از داشبوردALP 18 ادامه 2

 درست

 درست

A
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صدا از داشبوردALP 18 ادامه 3

مهم :
الزم است برای مشاهده توصيه های ايمنی مربوط به قفل كردن كيسه هوا به دفترچه تعميراتی خودروی مربوطه مراجعه نماييد.

هر يک از قطعات مربوط به بدنه داشبورد )قطعات بسته شده، نصب شده و پيچ شده ( بصورت بالقوه توانايی ايجاد صدا را دارند )قطعات 
زير را ببنيد(.

109698

103704

10B727

101202

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صدا از داشبوردALP 18 ادامه 4

107865

101285

101205

101206

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صدا از داشبوردALP 18 ادامه 5

107684

105372

101290

101291

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 19سر و صدای قطعات و تزئینات داخلی

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

محکم  موردنظر  گشتاور  تا  را  نصب  پيچهای  لزوم  درصورت 
نماييد )به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

بصورت دستی كنترل نماييد كه پشتی صندلی  بدرستی روی 
روی  بدرستی  صندلی  پايه  و  است  شده  محکم  صندلی  پايه 

ريل ها محکم شده است.

محکم  موردنظر  گشتاور  تا  را  نصب  پيچهای  لزوم  درصورت 
نماييد )به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

قطعه معيوب را تعويض كنيد.
)به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

با استفاده از يک آچارترک، پيچهای نصب صندلی داخل خودرو 
را كنترل نماييد )شکل3(

لقی بين پشت سری و راهنماهای آن را بررسی نماييد )شکل2(.

قطعه معيوب را تعويض كنيد.
)به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

لقی های تمامی كنترلهای صندلی را بررسی نماييد.

 درست

 درست

 درست

 درست

A

*

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي جلو
76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب

77A پوشش هاي صندلي جلو
78A پوشش هاي صندلي عقب

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

قطعه معيوب را تعويض كنيد.
)به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

صندلی را از روی خودرو باز كرده، وآن را روی ميز كار قرار دهيد 
و برای مشخص شدن جای صدا آن  را تکان دهد )شکل3(.

قطعه معيوب را تعويض كنيد.
)به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

محکم  موردنظر  گشتاور  تا  را  نصب  پيچهای  لزوم  درصورت 
نماييد )به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

نماييد كه  و كنترل  باز كنيد  را  ها  و روكش  محفظه صندلی 
هوا،  )كابلها، كيسه  ايمن هستند  در شرايط  متعلقات صندلی 

قالبهای كمربندايمنی، مکانيزم ها، موتورها و غيره()شکل2( 

محکم بودن پيچهای نصب پايه صندلی/ اسکلت فلزی پشتی را 
بررسی نماييد )شکل4(

قطعه معيوب را تعويض كنيد.
)به MR خودروی مربوطه مراجعه نماييد*(

كه  يابيد  اطمينان  نماييد،  نصب  مجدداً  را  شده  باز  قطعات 
بست ها و پيچهای نصب معيوب تعويض شده است.

 درست

 درست

 درست

A

*

75A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي جلو
76A اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي عقب

77A پوشش هاي صندلي جلو
78A پوشش هاي صندلي عقب

صدا از داشبوردALP 19 ادامه 

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صدا از داشبوردALP 19 ادامه 2

.ALP تذکر: قبل از خواندن
شکل 1

آزمون عملکردی را روی صندلی انجام دهيد.

22218

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صدا از داشبوردALP 19 ادامه 3

شکل 2
مقاومت و پيچ های نصب غالف ها، اهرمهای كنترل، پشت سری و راهنماها، طاقچه عقب و غيره را بررسی نماييد.

102169

100866109262

102170

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صدا از داشبوردALP 19 ادامه 3

شکل 3
يک صندلی را می توان از زير خودرو يا از داخل خودرو باز كرد:

پیچهای نصب زیر خودرو

پیچهای نصب داخل خودرو

18973

107699 107700

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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صدا از داشبوردALP 19 ادامه 4

شکل 4
پیچهای نصب اسکلت فلزی که بایدکنترل شود، شامل موارد زیر است :

پيچهای نصب اسکلت فلزی پايه صندلی/ پشتی و پيچهای نصب ريلها/ پايه صندلی 

به MR مربوطه برای رعایت گشتاورهای 
محکم کردن توصیه شده، مراجعه نمایید.

108287102395

108299

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 20)صدا وقتی شیشه کار می کند )جیر جیر/غژغژ

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

به بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و مطابقت خودرو را كنترل نماييد 
بصورت چشمی خودرو را بازرسی نماييد:

-تميزی بيرونی
-عدم وجود جسم خارجی 

-هيچ قطعه ای شل، آسيب ديده يا شکسته نباشد.
بعد از انجام عمليات، با انجام تست عملکرد يا تست جاده، كنترل نماييد كه عمليات موفقيت آميز بوده است.

نادرست

نادرست

شيشه باالبر را تميز كنيد )از يک پارچه بدون پرز را كه در هپتان خيسانده 
شده است  با شماره771117064 استفاده نماييد( و ريل ها * و استوانه شيشه 
باالبر را روغنکاری كنيد )روان كننده مکانيزم: شماره7711419185 (، در 
صورت لزوم مکانيزم شيشه باالبر را باز كنيد )به MR خودرو، 51A مکانيزم 
هاي درب هاي جانبي، مکانيزم شيشه باالبر برقي يا دستی جلو يا عقب: باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

شيشه  استوانه  و   * ريل ها  كه  نماييد  كنترل 
باالبر بدرستی روغنکاری شده باشند.

MR خودرو،  )به  باز كنيد  *را  ناودانی شيشه  يا  و  آبگير خارجی*  الستيک 
66A آب بندي شيشه، الستيک آب گير خارجی  شيشه درب جلويا عقب: 
باز كردن - نصب مجدد و 66A آب بندي شيشه، ناودانی شيشه درب جلو يا 

عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(
1( الستيک آبگير خارجی* و يا ناودانی شيشه *را بوسيله يک برس انعطاف 
از صابون ساينده  نبايد  )تحت هيچ شرايطی  كنيد  تميز  و آب صابون  پذير 

استفاده شود(
2( اگر عمليات اول موفقيت آميز نيست، الستيک آبگير * و يا ناودانی شيشه 

*را باز كنيد.

تميز بودن و فرسايش الستيک آبگير خارجی* 
و يا ناودانی شيشه *را كنترل نماييد.

 درست

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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1 لغزنده شيشه باالبر
2 الستيک آبگير داخلی

3 ريلهای مکانيزم شيشه باالبر
4 تودری درب 

5  ناودانی شيشه
6 الستيک آبگير بيرونی

108673

101855

101482

107850

صدا وقتی شیشه کار می کند )جیر جیر/غژغژ(ALP 20 ادامه

 

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 21)صدا وقتی شیشه کار می کند )خراشیدگی

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

به بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و مطابقت خودرو را كنترل نماييد 
بصورت چشمی خودرو را بازرسی نماييد:

-تميزی بيرونی
-عدم وجود جسم خارجی 

-هيچ قطعه ای شل، آسيب ديده يا شکسته نباشد .
بعد از انجام عمليات، با انجام تست عملکرد يا تست جاده، كنترل نماييد كه عمليات موفقيت آميز بوده است.

 * لغزنده  داخلی  قسمت  كه  نماييد  كنترل 
آسيب نديده باشد.

1( برای تعمير قسمت آسيب ديده از ابزار مخصوص CAR 1363 استفاده 
نماييد.

2( اگر عمليات اول موفقيت آميز نمی باشد، ناودانی شيشه *را تعويض كنيد 
) 66A آب بندي شيشه، ناودانی شيشه درب جلو يا عقب: باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد(
 

نادرست

*به شکل نشان داده شده در ALP: صدا وقتی شيشه كار می كند )جير جير/غژغژ( مراجعه نماييد.

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 22) صدای پنجره وقتی درب بسته است )تق تق

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

به بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و مطابقت خودرو را كنترل نماييد 
بصورت چشمی خودرو را بازرسی نماييد:

-تميزی بيرونی
-عدم وجود جسم خارجی 

-هيچ قطعه ای شل، آسيب ديده يا شکسته نباشد .
بعد از انجام عمليات، با انجام تست عملکرد يا تست جاده، كنترل نماييد كه عمليات موفقيت آميز بوده است.

*به شکلها در ALP: صدا وقتی شيشه كار می كند )جير جير/غژغژ( مراجعه نماييد.

نادرست

نادرست

نادرست

1( الستيک های آبگير داخلی و يا خارجی * را مجدداً در جای 
خود قرار دهيد.

2( اگر عمليات اول موفقيت آميز نيست، الستيک آبگير روی 
درب جلو يا عقب *را تعويض كنيد ) 66A آب بندي شيشه، 
نصب   - باز كردن  يا عقب:  آبگير خارجی درب جلو  الستيک 
مجدد يا  تودری درب جلو يا عقب: باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد(

كنترل نماييد كه الستيک آبگير داخلی و يا خارجی * در جای 
خود بدرستی قرار گرفته باشند.

مخصوص 1363  ابزار  از  ديده  آسيب  قسمت  تعمير  برای   )1
استفاده نماييد.

*را  شيشه  ناودانی  نيست،  آميز  موفقيت  اول  عمليات  اگر   )2
ناودانی شيشه درب  بندي شيشه،  66A آب   ( تعويض كنيد 

جلو يا عقب: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

يک تکه چهار گوش از فوم بين پنجره و شيشه باالبر *نصب 
نماييد. شماره قطعه:7705042122

كنترل نماييد كه قسمت داخلی لغزنده * آسيب نديده باشد.

بازی لغزنده  شيشه باالبر را * نسبت به شيشه كنترل نماييد 
)كنترل نماييد كه هيچ صدايی ايجاد نشود(

 درست

 درست

مقدمه عیب یابی
عيب يابی-نمودار مرحله ای عيب يابی
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ALP 23صدای برخورد سان روف: جابجایی نا منظم هنگام باز کردن / بستن پنل متحرک سانروف

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

به بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و مطابقت خودرو را كنترل نماييد 
بصورت چشمی خودرو را بازرسی نماييد:

-تميزی بيرونی
-عدم وجود جسم خارجی 

-هيچ قطعه ای شل، آسيب ديده يا شکسته نباشد .
بعد از انجام عمليات، با انجام تست عملکرد يا تست جاده، كنترل نماييد كه عمليات موفقيت آميز بوده است.

 87D ،خودرو MR عملکرد پانل متحرک* را از طريق راه اندازی موتور سانروف، در حالت كاركرد موتور بررسی نماييد )به عيب يابی
شيشه باالبر برقي - سان روف، سان روف الکتريکی: راه اندازی مراجعه نماييد(.

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

ريلهای جانبی داخلی و خارجی *را تميز كنيد و بسته به نوع 
خودرو تنها ريلهای جانبی داخلی* يا ريلهای جانبی خارجی * 
را بدون باز كردن پانل متحرک سان روف، روغنکاری كنيد )به 
MR خودرو، 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي پانل 

متحرک سان روف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

كنترل نماييد كه الستيک آبگير داخلی و يا خارجی * در جای 
خود بدرستی قرار گرفته باشند.

را  پانل متحرک  اتصال  يا  و  ريلها  باز كنيدو  را  پانل متحرک* 
تعويض نماييد.

 )به MR خودرو، 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي 
پانل متحرک سان روف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

 52A خودرو،   MR )به  نماييد  تعويض  را  سانروف*  موتور 
مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي 87Dشيشه باالبر برقي - 
سان روف، موتور باز كردن سان روف باز كردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد(.

52A مکانيزم  MR خودرو،  )به  نماييد  تعويض  را  سانروف* 
هاي درب هاي غير جانبي مکانيزم عملکرد سان روف: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد(

كنترل نماييد كه قسمت داخلی لغزنده * آسيب نديده باشد.

بازی لغزنده  شيشه باالبر را * نسبت به شيشه كنترل نماييد 
)كنترل نماييد كه هيچ صدايی ايجاد نشود(

ريلها،  ديدگی،  )آسيب  نماييد  كنترل  را  سانروف*  انطباق 
مکانيزم عملکرد(

 درست

 درست

 درست

*به شکلهای صفحه بعد مراجعه نماييد.
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1 مکانيزم عملکرد سانروف )مجموعه سانروف(
2 اتصاالت و ريلهای جانبی )موقعيت اتصاالت 

لغزنده(
3 پانل متحرک سانروف 

4 آببند 

113505

105101

113354

114399

صدای برخورد سان روف: جابجایی نا منظم هنگام باز کردن / بستن پنل متحرک سانروفALP 23 ادامه
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)Espace IV 5 سايه بان سانروف )به عنوان مثال
6 محفظه جمع كننده آفتابگير

7 موتور  سانروف

113528 100728

109306

صدای برخورد سان روف: جابجایی نا منظم هنگام باز کردن / بستن پنل متحرک سانروفALP 23 ادامه2
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ALP 24سر و صدای غژغژ کردن سانروف

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

به بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و مطابقت خودرو را كنترل نماييد 
بصورت چشمی خودرو را بازرسی نماييد:

-تميزی بيرونی
-عدم وجود جسم خارجی 

-هيچ قطعه ای شل، آسيب ديده يا شکسته نباشد .
بعد از انجام عمليات، با انجام تست عملکرد يا تست جاده، كنترل نماييد كه عمليات موفقيت آميز بوده است.

* به شکل نشان داده شده در ALP: صدای برخورد سان روف مراجعه نماييد.

نادرست

نادرست

در تمامی موارد:
بوسيله يک اسفنج و آب صابون آببندها را تميز نماييد )تحت 

هيچ شرايطی نبايد از صابون ساينده استفاده شود(
تميزی موارد زير را بررسی نماييد:
- آببند روی قسمت جلو سانروف*

- آببند بين پانل متحرک *و مکانيزم عملکرد سانروف*

اگر آببند ساييده و يا شکسته باشد، موارد زير را تعويض نماييد:
- آببند روی قسمت جلو سانروف*، و يا 

- آببند بين پانل متحرک *و مکانيزم عملکرد سانروف*
)به MR خودرو، 65A آب بندي درب ها، آببند سانروف: باز 

كردن-نصب مجدد مراجعه نماييد(.

وضعيت موارد زير را بررسی نماييد:
-آببند روی قسمت جلو سانروف*

-آببند بين پانل متحرک *و مکانيزم عملکرد سانروف*

 درست
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ALP 25سر و صدا از آفتاب گیر

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

به بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و مطابقت خودرو را كنترل نماييد 
بصورت چشمی خودرو را بازرسی نماييد:

-تميزی بيرونی
-عدم وجود جسم خارجی 

-هيچ قطعه ای شل، آسيب ديده يا شکسته نباشد .
بعد از انجام عمليات، با انجام تست عملکرد يا تست جاده، كنترل نماييد كه عمليات موفقيت آميز بوده است.

پوشش داخلي سقف را باز كنيد )به بخش MR برای خودرو، 71B پوشش فضاي داخلي ، پوشش داخلي سقف: بازكردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد(.

نادرست

نادرست

را  آفتابگير*  كننده  محفظه جمع  و   * سانروف  جانبی  ريلهای 
تميز و روغنکاری كنيد.

)به MR خودرو، 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي، 
سايه بان سانروف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

تميزی ريلهای جانبی سانروف* و محفظه جمع كننده آفتابگير* 
را بررسی نماييد:

ريلهای جانبی آفتابگير* را تميز و روغنکاری كنيد.
)به MR خودرو، 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي، 

سايه بان سانروف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

وضعيت ريلهای جانبی آفتابگير* را بررسی نماييد:

 درست

 درست

* به شکلها در ALP: صدای برخورد سان روف مراجعه نماييد
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ALP 26صدای تق تق سان روف

تنها بعد از انجام بررسی كامل توسط دستگاه عيب ياب به اين شکايت مشتری مراجعه نماييد.دستورالعمل ها

به بانک اطالعاتی ICM مراجعه نموده و مطابقت خودرو را كنترل نماييد 
بصورت چشمی خودرو را بازرسی نماييد:

-تميزی بيرونی
-عدم وجود جسم خارجی 

-هيچ قطعه ای شل، آسيب ديده يا شکسته نباشد .
بعد از انجام عمليات، با انجام تست عملکرد يا تست جاده، كنترل نماييد كه عمليات موفقيت آميز بوده است.

*به شکلها در ALP: صدای برخورد سان روف مراجعه نماييد

نادرست

نادرست

نادرست

ريلهای جانبی جدا شدنی* را تا گشتاور مورد نظر محکم نماييد.
)به MR خودرو، 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي، 
پانل متحرک سانروف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد( محکم بودن ريلهای جانبی جدا شدنی* در قسمت جلو سانروف 

) Modus را بررسی نماييد )مثال

ريلهای جانبی داخلی و خارجی *را تميز كنيد و بسته به نوع 
خودرو تنها ريلهای جانبی داخلی *يا ريلهای جانبی خارجی * 
را بدون باز كردن پانل متحرک سان روف، روغنکاری كنيد )به 
MR خودرو، 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي پانل 

متحرک سان روف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

بوسيله اتصال يک تکه از نمد )شماره :8200281967( روی 
و  اتصال  بين  تماس  و  عايقکاری  عقب,  يا  و  جلو  های  اتصال 

نگهدارنده اتصال را درست نماييد.

تميز بودن ريلهای جانبی * را بررسی نماييد:

تماس اتصال *–نگهدارنده اتصال را بررسی نماييد.

 درست

 درست

 درست

A
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نادرست

نادرست

نادرست

پانل متحرک* را باز كنيد و ريلها و يا اتصاالت* پانل متحرک* 
را تعويض نماييد.

 )به MR خودرو، 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي، 
پانل متحرک سانروف: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد(

وضعيت اتصاالت پانل متحرک* را كنترل نماييد.

مکانيزم   52A خودرو،   MR )به  نماييد  تعويض  *را  سانروف 
هاي درب هاي غير جانبي مکانيزم عملکرد سان روف: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد(

كنيد.  را درست   * عملکرد سانروف   مکانيزم  انطباق هندسی 
غير جانبي  هاي  هاي درب  مکانيزم   52A MR خودرو،  )به 
مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  سان روف:  عملکرد  مکانيزم 

نماييد(
پيچهای مکانيزم عملکرد سانروف * را ببنديد:

برای محکم كردن  با خودرو  مركز كننده مطابق  از كيت هم 
مکانيزم عملکرد سانروف استفاده نماييد، برای گشتاور محکم 
 52A قسمت  العمل  دستور  داخل  را  شده  مشخص  كردن 

مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي را رعايت نماييد.
مکانيزم عملکرد سانروف * را ببنديد:

از كيت هم مركز كننده مطابق با خودرو استفاده نماييد.
از  سانروف   عملکرد  مکانيزم  مجدد  نصب  و  كردن  باز  برای 
دستور العمل قسمت 52A مکانيزم هاي درب هاي غير جانبي 

پيروی نماييد.

تطابق سانروف * را بررسی نماييد.
)ريلهای آسيب ديده، مکانيزم عملکرد، غيره(

بررسی  خودرو  بدنه  به  نسبت  را   * سانروف  هندسی  انطباق 
نماييد )لقی در قسمتهای جلو، عقب و پهلو (

 درست

 درست

A

* به شکلها در ALP: صدای برخورد سان روف مراجعه نماييد

صدای تق تق سان روفALP 26 ادامه 
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مقدمه
قبل از استفاده از ابزار عيب ياب )شماره قطعه:7711421103(، ضروری است  كه صدای شنيده شده توسط مشتری از خودرو 

شناسايی شود )و از اشياء داخل خودرو يا از محيط اطراف و غيره نباشد(
تذكر:حتی االمکان محتويات داخل محفظه های ذخيره سازی مختلف خودرو را خالی كنيد.

گوشی تشخيص صدا يک ابزار تشخيصی الکترونيکی ، چند بعدی است كه به كاربر اجازه می دهد در طول يک تست جاده، صداهای 
تولیدی در قسمتهای مختلف خودرو را تقویت کند:

-تعليق
-اجزاء چرخشی

- پانل جلو
-موتور

-رام موتور
-ستون فرمان

-زير بدنه 
-نمای عقب

شکل ابزار:

جعبه ابزار شامل موارد زير است:
- واحد كنترل)1(

- بست-مجموعه كابل)2(
-  گوشی)3(

)Velcro)4 نوار -

118487

مقدمه عیب یابی
ابزار تشخيص صدا- روش استفاده
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 مقدمه عیب یابی
ابزار تشخيص صدا- روش استفاده

1( نصب ابزار
1.1( احتیاطهایی که در هنگام نصب ابزار باید رعایت شوند:

1.1.1(مجموعه )سیم-بست(
- مطمئن شويد كه بستها در شرايط زير نباشند:
• در تماس يا نزديک به منبع گرما)اگزوز و غيره(

نصب غلط                                                                                 نصب صحیح
• در تماس با مايعات خورنده)مايع ترمزو غيره(

- مطمئن شويد كه بستها در شرايط زير نباشند:
• در تماس با اجزاء چرخشی

نصب غلط                                                                                
• برای جلوگيری از باز شدن گيره و بريده شدن سيم، تمهيداتی 

برای قطعاتی كه حين رانندگی حركت می كنند )چرخها به 
حالت قفل كامل يا حركت تغيير كرده اند(  در نظر بگيريد.

 نصب صحیح

118492

118491

118488

118490
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مقدمه عیب یابی
ابزار تشخيص صدا- روش استفاده

• سيمها را نپيچانيد.

نصب غلط                                                                                    نصب صحیح
• فقط سيمها را بوسيله نوارهای Velcro  موجود در جعبه ابزار نصب نماييد.

1.1.1(اتصاالت )گیره ها- واحد کنترل(
واحد كنترل 6 ورودی دارد كه متناظر با گيره هايی به رنگهای زير است:

• 1: قرمز
• 2: سبز

• 3: سفيد
• 4: صورتی

• 5: آبی
• 6: نارنجی

118492 118488
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مقدمه عیب یابی
ابزار تشخيص صدا- روش استفاده

2.1.1( نصب ابزار:
-خودرو را روی باالبر قرار دهيد.

- گيره ها را روی اجزايی كه ممکن است باعث صدا باشد نصب نماييد.
• سيمها را به وسيله نوارهای Velcro  نصب نماييد.

• رينگ رنگی روی سيم به شناسايی آن كمک می كند.

- قسمت يا اجزاء مورد مطالعه را ، مطابق با محل گيره ها بخاطر داشته باشيد.
- گيره ها را به واحد كنترل وصل كنيد.

- گوشی را نصب كنيد.

2(مراحل آزمون:

گيره ها را حين تست رانندگی حركت ندهيد.
اگر موقعيت گيره ها بايد تنظيم شود، خودرو بايد در كار گاه باشد.

هنگاميکه شکايات مشتری ثبت شده است )شرايطی كه تحت آن صدا آشکار می شود(، تست خودرو را مطابق با اطالعات جمع شده و 
نشان داده شده روی جدول عيب يابی انجام دهيد.

با بررسی و كنترل در كارگاه، اجزاءمورد بحث در طول فاز تست را تاييد نماييد:
- ابزارآالت ويژه 

-بازرسی چشمی يا لمسی

توجه
هنگام رانندگی، 2 نفر الزم است. نفر ديگر به جز راننده بايد گوشی را بزند .
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