
ايراد مشاهده 
  توضيحات و تصوير  روش رفع ايراد  علت بروز ايراد  شده

لرزش دور -1
 آرامدورموتور در

شمع معيوب است - 1- 1
كويل معيوب است- 2- 1
پايين بودن  - 3- 1

 كمپرس موتور

نشتي روغن - 4- 1
هيدروليك در روي 

 دسته سيم بلند موتور  

پايين بودن فشار - 5- 1
  گاز در رگالتور

  

. وع شمع و فيلر دهانه شمع مطابق استاندارد باشد بررسي كنيد ن -1-1
 .ترك و يا شكستگي بر روي آن نباشد 

 Misfire ignition …. > noايراد مشاهده شده در دياگ در صورتيكه  -1-2

signal  باشد              
  .يكي از كويل ها معيوب است مي بايست كوئل معيوب تعويض گردد

    
در اين   رينگ پيستون معيوب باشد ممكن است از ناحيه سوپاپ يا  -1-3

 حالت مي بايست موتور تعمير شود

ش موتـور در حالـت گـاز يـا     به دليل ايراد لرز برخي از خودروهايي كه -1-4
 ECUمراجعه داشته اند كه در اين ايراد هيچگونه خطايي در  بنزين به

ثبت نمي شود لذا جهت بررسي بيشتر ايراد مي بايسـت در ديـاگ بـه    
رهاي اكسيژن سنسور مراجعه نمـود اگـر مقـدار اكسـيژن     گزينه پارامت

بـاالتر بـود    1و اكسيژن سنسـور پـائين از عـدد     2سنسور باال از عدد 
يـا اكسـيژن    ECUبيانگر اختالالت پيش آمده از ناحيه دسـته سـيم ،   

سنسورها مي باشد و در ارتباط با اين ايراد مي بايسـت اقـدامات ذيـل    
 .صورت پذيرد 

رها از سوكت خود جدا شوند و مورد بررسي قـرار گيرنـد در   اكسيژن سنسو -1
صورت مشاهده روغن در داخل سوكت ها آنها را با بنزين شستشـو دهيـد و بـا    

  .هواي فشرده آنها را خشك نمائيد 
مطمئن باشـيد كـه نشـتي از فشـنگي روغـن      ( مسير نشتي را دنبال كنيد  -2

يست فشنگي را تعويض نمائيد لذا جهت رفع ايراد  مي با) هيدروليك مي باشد 

   - 4-ا

  
  فشنگي فرمان هيدروليك

  

  
  سوكت هاي اكسيژن سنسور
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.  
حتـي داخـل   ( مسير دسـته سـيم را از فشـنگي تـا اكسـيژن سنسـورها را        -3

  .با بنزين و هواي فشرده تميز و خشك نمائيد  ) خرطومي دسته سيم 
در صورت اتصال كانكتورها و مشاهده مجدد ايـراد مـي بايسـت نسـبت بـه       -4

  .تعويض اكسيژن سنسور معيوب اقدام نمائيد
در صورت مشاهده مجدد ايراد نسبت به تعويض دسـته سـيم بلنـد خـودرو      -5

اقدام نمائيد زيرا كه اين نشتي مي تواند روكش سيم را معيوب و موجب اتصال 
  .كوتاه بين سيمها شود 

گالتـور گـاز   راگر فقط در حالت گاز موتور دچار لرزش شود ممكن است  -1-5
  .   مي بايست تعويض گردد معيوب باشد

  

خاموش شدن  - 2
موتور 

خاموش شدن 
در حالت 

idle ) گازيا
بنزين فرقي 

 ) ندارد
  

 CVVT كثيف شدن شير  -2-1

قطع شدن اتصال دسته  -2-2
 سيم

رله پنج پايه برق يا  -2-3
 بنزين

شود به  مراجعه
اطالعيه فني 

  1388-185شماره
  

نوع رله اطالعيه فني 
  1388-1شماره 

در اثر براده ها يا  CVVTممكن است كه شير برقي  -2-1
ناخالصيهاي معلق در روغن موتور گيرپاژ شده باشد كه در اين صورت به 

 :ير اقدام به دمونتاژ و شستشوي شير نمائيد ترتيب ز
 )1. (درپوش توري شكل را جدا نموده  .1- 1- 2
 )2. (خار فنري را باز نمائيد  .2- 1- 2
 )3. (بشقابك فنر را خارج نمائيد  .3- 1- 2
 )4. (فنررا خارج كنيد  .4- 1- 2
 )5. (استوانه پيستوني شكل را خارج نمائيد  .5- 1- 2
 )6. (خار مخروطي شكل را خارج كنيد  .6- 1- 2

 
دياگرام و با دياگ اقدام به رفع ايراد كنيد و با مولتي متر از طريق  -2-2

اگر قطعه مورد نظر وضعيت نامطلوبي دارد در نهايت دسته سيم 
 .را تعويض نماييد

2                 3   
4  

            5  
  
  
  
  
  

1  
   
  

۶ 
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  قطعه تعويض گردد – كيفيت پايين قطعه -2-3
  

خارج شدن   -3
موتور از حالت 

  گاز
  

  

كليد تبديل سوخت  – 1- 3
 معيوب است

عدم عملكرد شير  - 2- 3
  برقي

 وجود نشتي گاز - 3- 3
  
  

  

پس از تست كليد در منوي پارمترهاي اكودياگ  و مطمئن تعويض قطعه   3-1
  شدن از خرابي آن

  
  
و در  فعال كردن شير برقي توسط اكودياگ جهت شنيدن صـداي آن   3-2

 CNG Tank valve ( ،)Shut off(صورت عدم شـنيدن صـداي عملكـرد    

valve  (دسته سيم مربوطه بررسي شود . 
كه ديـاگ آنـرا بـه صـورت ذيـل       احتمال وجود نشتي گاز در سيستم 3-3

   :نمايش مي دهد 
CNG leak from low pressure   )نشتي از ناحيه كم فشار گاز(   
CNG leak from high pressure )نشتي از ناحيه پر فشار گاز(  

 شتينشت يابي و رفع محل ن
  

در بعضي مواقع ايراد از سيم كشي درمورد كليد 
مي بايست از  نيز مي تواند باشد ECUبين كليد و 

   .لحاظ قطع بودن واتصال بدنه شدن تست شود 

4- Limp  
home) گاز

  )نخوردن
  

 دريچه گاز - 1- 4

 سنسور پدال گاز- 2- 4

 سوئيچ پدال ترمز- 3- 4

 دسته سيم موتور- 4- 4

  

  تعويض قطعه   -4-1  
  تعويض قطعه  -4-2 
پس بررسي موقعيت قرارگيري سـوئيچ پـدال ترمـز اقـدام بـه تعـويض         -4-3 

  نماييد
در صورتيكه با تعويض قطعات باال ايراد رفع نشود و فالت دوباره بازگردد  4-4  

  .دسته سيم پايين موتور تعويض گردد
  

  1388-66مراجعه شود به اطالعيه فني شماره

  :ايراد مشاهده شده در اكودياگ
Break pedal sensor > no signal  

  
  
  
  
  
  
  

   اطالعيهمراجعه شود به 
  1388-23 فني شماره 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir
EF7 Engine Diagnosis

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/


  

روغن ايراد  -5
  ريزي

  
  
  
  
  
  
  

در صورتيكه منشاء ايراد  - 1- 5
  باشد CVVTاز چرخ دنده شير 

كاسه نمد ميل سـوپاپ بررسـي شـود     CVVTپس از دمونتاژ چرخ دنده  -5-1  
  .كه لبه آن ايراد و اشكالي نداشته باشد 

 ) .حتماً در زمان مونتاژ از كاسه نمد جديد استفاده گردد : ( نكته 

 :در هنگام مونتاژ دقت شود كه 
  نيوتن  120گشتاور پيچ اصلي   -1 
  نيوتن باشد  40گشتاور درپوش پيچ در حدود   -2

و در صورتيكه منشاء ايراد يكي از پيچهاي كوركن باشد پس از باز نمودن پـيچ  
آغشته نموده و سپس در  5368وتميز نمودن آن بايد پيچ را به چسب الكتايت 

  .محل مورد نظر مونتاژ نمائيد 
گر روغـن ريـزي از نقـاط ديگـر بـود مـي بايسـت علـت را         در غير اين صورت ا

  و رفع ايراد نمود جستجو 
  

  
  

-146اطالعيه فني شماره مراجعه شود به 
1388  

روشن شدن  -6
  چراغ عيب ياب

  خرابي
  موقعيت سنسور

  ميل سوپاپ

نسور ميل سوپاپ را از جاي خود خـارج نمائيـد و   براي رفع اين ايراد سوكت س
بررسي كنيد كه كدام يك از سه عدد رشته سيم عقب نشيني نموده است حال 
جهت برگرداندن رشته سيم از يك ميله نازك جهـت قـرار دادن پشـت رشـته     

  .سيم مربوطه و فشار دادن آن به سمت جلو استفاده نمائيد 
  

   
                       :   ايراد مشاهده شده در دياگ 

Inlet . Camshaft control locking position  

عدم تزريق  -7
  گاز به مخزن

سوپاپ يكطرفه 
  مراجعه شود به اطالعيه فني شماره  رفهطخارج كردن سوپاپ يك  شيرمخزن

23-1389  

شنيدن صداي  -8
   حباب در داخل

  بخاري رادياتور

سوراخ شدن
شيلنگ 

  ورراديات

بايست ابتدا بررسي نمائيم كه كدام قسمت از سيستم مـذكور نشـتي دارد اگـر    
نشتي از لوله الستيكي بين رادياتور و اويل ماژول بود مطمئناً پولي اويل ماژول 

را فـراهم كـرده اسـت     رخورد داشته و موجبات صدمه ديـدن شـيلنگ  با لوله ب

  C18812مراجعه شود به فراخوان شماره 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir
EF7 Engine Diagnosis

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/


  . طبق دستورالعمل شيلنگ تعويض گردد الزمست.

  

ايراد مخلوط  - 9
شدن آب و 

  روغن

شدن و   Over heatدر اثر - 1- 9
در اثر عدم دقت در اعمال 

واشر سرسيلندر گشتاور به پيچها 
 سوخته

 تاب برداشتن سرسيلندر- 2- 9

شدن و   Over heatدر اثر- 3- 9
در اثر عدم دقت در اعمال 

واشر اويل گشتاور به پيچها 
 ماژول معيوب شده

در اثر عدم دقت در اعمال - 4- 9
تاب اويل ماژول  گشتاور به پيچها

 برداشته

  

 
 

در تمامي موارد مي بايست با رعايت استانداردهاي راهنماي تعميرات 
  ه را تعويض كردقطعه مربوط

  
  واشر اويل ماژول

ايراد روغن  -10
  سوزي

معيوب شدن واشر - 10-1
 منيفلد هوا

تاب برداشتن منيفلد   - 10-2
 هوا

معيوب شدن واشر - 10-3
 سرسيلندر

معيوب شدن كاسه نمد  - 10-4
 سوپاپ

گشتاور شدن و در اثر عدم دقت در اعمال  Over heatدر اثر - 10-1
  به پيچها 

شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور   Over heatدر اثر  - 10-2
  به پيچها 

شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور به   Over heatدر اثر  - 10-3
 پيچها 

 پايين بودن كيفيت و يا عدم مونتاژ صحيح - 10-4

 پايين بودن كيفيت و يا عدم مونتاژ صحيح - 10-5
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عيوب شدن رينگ م- 10-5
 پيستون

 
  

موارد مي بايست با رعايت استانداردهاي راهنماي تعميرات قطعه در تمامي 
  .مربوطه را تعويض كرد 

  

ايراد روغن  - 11
  ريزي

معيـــوب شـــدن واشـــر -11-1
 منيفلد هوا

عدم صـحيح چسـبكاري   -11-2
 نمودن كارتل

ــاي  -11-3 ــيچ ه ــودن پ شــل ب
 كارتل

شــل بــودن پــيچ اصــلي -11-4
 CVVTچرخ دنده 

رخ شل بودن درپوش چـ -11-5
  CVVTدنده
شـــل بـــودن پيچهـــاي -11-6

 قالپاق سوپاپ

عدم صـحيح چسـبكاري   -11-7
 نمودن كپه ميل سوپاپ ها

  

شدن و در اثر عدم دقت در اعمال گشتاور   Over heatدر اثر  - 11-1
  .مي باشد كه مي بايست واشر تعويض شود به پيچها 

در تمامي موارد طبق دستورالعمل موتورهاي ديگر تعويض   - 11-2
طعه و با چسب اببندي رفع ايراد و پيچ ها طبق گشتاور توصيه شده ق

  .بسته مي شود 
  

جهت تهيه چسب مخصوص آببندي به اطالعيه فني 
  .مراجعه شود  1388- 146شماره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمونه چسب كاري كپه ميل سوپاپ
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ن بيرو -12
پريدن گيج 

  روغن

اين ايراد فقط در يك - 12-1
صورت بوجود مي آيد كه 
سوپاپ يكطرفه موجود بين 

و منيفلد )  PCV( سايكلون 
  هوا برعكس مونتاژ شود

جهت فلش موجود بر روي . جهت نصب آن اصالح شود  - 12-1
    سوپاپ يكطرفه مي بايست به سمت منيفلد هوا باشد

  
 سوپاپ يكطرفه

صداي  -13
تاليست در كا

  موتور

بست نگهدارنده  - 13-1
  كاتاليست

اين صدا در حالت موتور سرد در بيشترين وضعيت خود قرار  - 13-1
دارد و جهت رفع آن مي بايست صفحه محافظ حرارتي را دمونتاژ نمود 
و بست كوچك كه در پائين كاتاليست قرار دارد را شل نمود و آنگاه 

رار دارد را شل نمائيد سپس بست بزرگ كه در باالي كاتاليست ق
موقعيت دهانه كاتاليست را با دهانه منيفلد اگزوز تنظيم نمائيد سپس 
بست بزرگ را محكم نمائيد و بعد از اين مرحله اقدام به محكم نمودن 

  بست كوچك كنيد

  بست بزرگ
  
  
  
  
  
  
  
  

  بست كوچك
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ايراد  -14
برخورد بست 

كوچك 
كاتاليست با 

 سيني زير موتور

موقعيت قرارگيري -14-1
  بست كاتاليست

اين ايراد زمانيكه قصد شتابگيري داريد در اثر تكان خوردن  - 14-1
موتور بوجود مي آيد و بست با سيني زير موتور برخورد مي نمايد لذا 

كه در زير كاتاليست موجود ( جهت رفع ايراد مي بايست بست كوچك 
، پيچ را به حالت را شل نموده و با چرخش آن در جهت كارتل ) است 

عمودي در آورده و سپس اقدام به محكم نمودن آن مي نمائيم و به اين 
  ترتيب ايراد برطرف مي گردد

 

صداي تقه  -15
حركت  در هنگام

 -و ترمزگيري
  دسته موتور

خرابي دسته موتور - 15-1
  باال راست

با واشرگيري صدا برطرف نشد اقدام به طبق رويه در صورتيكه 
  .ه موتور نماييد تعويض دست

جهت اطالع از رويه واشرگيري مراجعه شود 
  1389-65به اطالعيه فني شماره 

 

ايراد صداي  -16
خروج گاز اگزوز 
از سمت ركاب 

  راننده

پارگي بافت برنجي -1- 16
  شكل در اگزوز

كه قسمتي از بافت برنجي شكل  اين صدا در زماني بوجود مي آيد - 16-1
موجود در لوله اگزوز در اثر ضربه و يا فرسايش قطعه مذكور ، سوراخ شود لذا 

  .جهت رفع اين ايراد مي بايست فقط قطعه برنجي شكل را تعويض نمائيد
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موتور به  -17
سختي روشن 

  مي شود

سنسور موقعيت ميل  -17-1
چرخدنده  –سوپاپ 
Trigger  

سنسور ميل سوپاپ تعويض گردد اگر باز هم ايراد مشاهده گرديد  - 17-1 
 .مرحله بعدي انجام شود 

در ميل  Triggerسنسور ميل سوپاپ دمونتاژ شود و چرخدنده  - 17-2
سوپاپ بررسي گردد اگر در جاي خود حركت نمود مي بايست نسبت به 

 .تعويض اين قطعه اقدام گردد تا ايراد كامالً رفع شود 
  

ودرو در اين وضعيت استارت زياد مي خورد ولي خ
به راحتي روشن نمي گردد و بوسيله دياگ در 

ECU  ايراد عدم انطباق سنسور ميل سوپاپ با
 سنسور دور موتور مشاهده مي شود

صداي سوت  -18
  از داخل موتور

قطعه سايكلون و يا -18-1
  دور موتورسنسور 

كار مي كند كامالً قابل  Idleالت اين ايراد در زمانيكه موتور در ح - 18-1
تشخيص است وقتيكه اين ايراد شروع مي شود اپراتور فوراً گيج روغن را از 
جاي خود خارج كند ، اگر صدا قطع شد ايراد مربوط به قطعه سايكلون 

  . مي باشد و اگر ادامه پيدا كرد ايراد مربوط به قطعه سنسور دور موتور است 
  

  

ايراد  -19
ورد شيلنگ برخ

اويل ماژول با 
پلوس خودرو و 
اورهيت شدن 

  موتور

موقعيت قرارگيري - 19-1
جهت اطالع از رويه تعويض و مونتاژ صحيح   .قطعه تعويض گردد و طبق رويه مونتاژ شود - 1-19  شيلنگ رادياتور

  .مراجعه شود  2C1881شماره فراخوانبه 
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ايراد  -20
سوختگي كابل 
  مثبت باطري

به دليل برخورد كابل -20-1
مثبت باطري با حرارت گير 

  كاتاليست
  .طبق رويه كابل مثبت باطري تعويض گردد  -20-1

جهت اطالع از رويه تعويض به فراخوان شماره 
 C18812 مراجعه شود  

  

صداي  -21
  استكان تايپيت

  
  
  
  

  كيفيت روغن موتور-21-1
  خرابي تايپيت-21-2
ايراد فنر سـوپاپ و سـاق   -21-3

 سوپاپ

  :كنترل صدا  نحوه -21-1
پـس از  . در ابتدا از ميزان ، نوع و كيفيت روغن موتور اطمينان حاصـل نماييـد   

فن دور كند و خاموش روشن شدن ( روشن نمودن موتور تا گرم شدن كامل آن 
ثانيه موتور را در حالـت دور آرام قـرار داده و    30الي  15. صبر نماييد) شدن آن

  )در اين حالت الزم است درب موتور باال باشد. ( مجدداً صدا را كنترل نماييد
در صورت وجود صداي غير عادي اطمينان حاصل نماييد كه صدا از ناحيه  

  .سرسيلندر مي باشد
  : ند هواگيري تايپيت هيدروليك فراي- 21-2

تا  2000پس از اطمينان از وجود صدا و محل آن ، موتور را بدون بار در دور 
ثانيه موتور را در حالت دور آرام  30الي  15.  دقيقه نگاه داريد  3براي  3000

در صورت عدم رفع ايراد دو مرحله .  قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد
 15در صورت باقي ماندن صدا موتور را به مدت .  بار تكرار نماييد 5فوق را تا 

ثانيه موتور را  30الي  15.  بدون بار نگاه داريد 3000تا  2000دقيقه در دور 
در صورت عدم رفع .در حالت دور آرام قرار داده و مجدداً صدا را كنترل نماييد

  بعدنماييدايراد اقدام به انجام مراحل 
  :وضعيت تايپيت ها كنترل - 21-3

قبل از دمونتاژ الزم است موتـور تـا   . ( درپوش سوپاپ موتورها را دمونتاژ نماييد 
هايي كه سـوپاپ آنهـا كـامال بسـته مـي       تمامي تايپيت)  حد كافي خنك گردد 

بـه روش ذيـل بررسـي    ) تايپيت بر روي دايره مبناي بادامـك قـرار دارد   ( باشد 
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 10( نيـوتن   100گشت دست نيرويي در حـدود  چندين مرتبه با كف ان. نماييد
( جي در صورت اسـفن . به كف تايپيت به صورت متوالي اعمال نماييد ) كيلوگرم 
. بودن تايپيت بيانگر وجود هوا در محفظه پر فشار تايپيـت مـي باشـد   ) ارتجاعي

 10در حـدود  ) براي يك مرتبه ( نيوتن  1500الي  300نيروي ثابتي در حدود 
در صورتي كه لقـي بـين تايپيـت و دايـره     .نيه به تايپيت اعمال نماييدثا 15الي 

مبناي بادامك طي اعمال بار زياد و پس از حذف بار كاهش يافت بيانگر خرابـي  
ميزان لقي تايپيت با دايره مبناي بادامك توسط فيلـر كنتـرل   . تايپيت مي باشد

  .شود
  : در صورت عدم رفع صدا -21-4

اال انجام گرديد و ايراد تايپيت شناسايي نشـد اقـدام بـه    در صورتي كه مراحل ب 
تايپيت ها را بـه ترتيـب از محـل خـود     . ها و تايپيت نماييد دمونتاژ ميل سوپاپ

بهتر است تايپيت را ( خارج نموده و با همان ترتيب در محل مناسبي قرار دهيد 
 كف تايپيت به سـمت زيـر   -جهت جلوگيري از خروج روغن به صورت برعكس 

  )قرار دهيد  –باشد 
محل نشت تايپيت در سرسيلندر ، ميل سوپاپ ها،ساق سوپاپ و فنر سـوپاپ را  

در صـورت خرابـي   . بررسـي نماييـد  ... از لحاظ ترك ، خراشـيدگي ، كنـدگي و   
  .قطعات مذكور اقدام به تعويض قطعه خراب قبل از تعويض تايپيت نماييد 

تي كه پس از فرايند هواگيري در صور:نحوه تعويض استكان تايپيت  -21-5
انجام گرديد و صدا وجود داشت ، پس از بازرسي و كنترل قطعات و اطمينـان از  

( ها بـه صـورت دسـت     الزم است تايپيت. خرابي تايپيت اقدام به تعويض نماييد
پس از مونتاژ كامـل مجـدداً اقـدام بـه انجـام رويـه       . تعويض گردد ) عددي  16

  .هواگيري نماييد
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خاموش شدن  -22
موتور در شرايط 

  مختلف
  ايراد سوئيچ اينرسي

  : رويه بررسي ايراد سوئيچ اينرسي 
در خودروها ايراد خاموش شدن موتور مي تواند چندين علت داشته باشد كـه  
يكي از آنها معيوب بودن سوئيچ اينرسي مي باشد كه در صورت ايراد ، بـرق و  

ني مـي باشـد كـه سـوئيچ اينرسـي      بنزين كامالً قطع مي شود و اين بدان مع
معيوب است براي مشخص شدن اين ايراد كافي اسـت سـوكت اينرسـي را از    
جاي خود خارج نمائيد و با يك عدد رشته سـيم كـه دو سـر آن لخـت شـده      
است دو عدد پايه سوكت را به همديگر ارتباط دهيد در صورت روشـن شـدن   

  يست تعويض گرددخودرو ، مشخص مي شود سوئيچ ايراد دارد و مي با

  

  ايراد صداي - 23
 سوت 

  
 ايراد كنيستر

  :رويه بررسي صدا از كنيستر و نحوه رفع آن 
 2000در اين ايراد مالك عنوان مي دارد كه در زمـان حركـت در دور موتـور    

صداي صوت از گلگير سمت راننده بـه گـوش مـي رسـد و      RPM 3000الي 
ر دهنده مي باشد در اين مورد اپراتور گاهاً اين صدا آنقدر زياد مي شود كه آزا

  :تعميرات مي بايست اقدامات ذيل را انجام دهد 
  .غربيلك فرمان را تا انتهاي كورس به سمت راننده بچرخاند  - 1
دمونتاژ ) واقع در گلگير  قاب پالستيكي( شلگير سمت راننده را  - 2

 نمايد 

قابل پس از انجام مرحله دو ، مخزن كنيستر در اين وضعيت كامالً  - 3
 .رويت مي باشد 

اپراتور بررسي نمايد . مخرن كنيستر داراي دو عدد شيلنگ است  - 4
شيلنگي كه از يك سمت به مخزن متصل است و از سوي ديگر به 

 .هواي آزاد راه دارد را مشخص كند 
بست شيلنگ مشخص شده را از روي مخزن كنيستر باز نمايد و  - 5

 .شيلنگ را خارج كند 
( نگ ديگري را كه به صورت شيلنگ قبلي اپراتور تعميرات شيل - 6

 
 
 
 
 
 
 
 

  1389-17شماره  اطالعيه فني
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 .ندارد را جايگزين آن نمايد و بست را مونتاژ كند ) حالت آكاردئوني 
مراحل مونتاژ را عكس مراحل دمونتاژ انجام دهد تا خودرو آماده  - 7

 .تحويل به مشتري گردد 
  

صداي   -24
  غيرعادي موتور  

برخورد پيستون با 
  سيلندر

  :رويه بررسي ايراد سايش پيستون با جداره بلوك سيلندر 
اپراتور تعميرات در زمان بررسي دقيقاً صدايي شبيه صداي گژن پين مي 

شنود ولي براي جلوگيري از اشتباه در تشخيص ايراد مراحل ذيل را انجام 
  :دهد 

رويه كنترل و حذف صداي تايپيت هيدروليك موتور ملي را انجام دهد در 
  صورت عدم رفع آن

اپراتور اجازه دهد تا موتور كامالً گرم شود در صورت حذف شدن  - 1
 .صدا ، ايراد مربوط به گژن پين مي باشد 

با گاز دادن صدا بيشتر مي شود و با كشيدن يك واير كاهش مي  - 2
 .رد آزمايش قرار گيرد تمامي وايرها مو. يابد 

پس از دمونتاژ سرسيلندر با حركت پيستون داخل بلوك ، كامالً  - 3
برخورد پيستون با جداره بلوك رويت مي شود و مي بايست اقدامات 

 .الزم جهت تعمير موتور صورت پذيرد 
  

مراجعه شود به اطالعيه فني 
 1389-76ه شمار

  

ايراد روغن  -25
  ريزي 

  
  كوركن سرسيلندر بررسي

روغن ريزي از موتور علل فراواني دارد يكي از علل مي تواند مربوط به كوركن 
موجود در سرسيلندر باشد در صورت مشاهده ايراد نيازي به وارد كردن 

به دليل وجود ( گشتاور به كوركن هاي موجود در سرسيلندر نمي باشد 
قبلي بين رزوه هاي كوركن و رزوه هاي محل نشست در سرسيلندر چسب 

  ) .امكان كنده شدن رزوه ها وجود دارد 
لذا اپراتور تعميرات مي بايست كوركن مورد نظر را با بنزين شستشو دهد و 

  1388-146اطالعيه فني شماره 
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آن محل را كامالً خشك نمايد سپس با چسب سيليكون آن محل را كامالً 
نتظر بماند تا چسب كامال محل مورد دقيقه م 45آببندي نمايد و به مدت 

  .نظر را آببندي كند ،  سپس خودرو را روشن كند 
  

 تركيدن كوئل -  26

عدم رعايت فيلر دهانه - 26-1
 شمع

شل بودن اتصال بدنه - 26-2
 هاي موتور

تن دسته اتصالي داش- 26-3
  سيم باالي موتور

و نوع شمع  0,75فيلر  0فيلر دهانه شمع و نوع شمع كنترل شود  - 26-1
FR7DE – FR8DE   

  بازديد اتصال بدنه روي سر سيلندر و پشت چراغ جلو  - 26-2
  تعويض دسته سيم - 26-3
  

  3881-34اطالعيه فني شماره 

كاهش توان  -27
موتور و باال رفتن 
  مصرف سوخت

در موقعيت صحيح  - 27-1
  بازديد هواكش و موقعيت قرارگيري خرطومي هواكش - 1-27  نبودن خرطومي هواكش

-185مراجعه شود به اطالعيه فني شماره 
1388  

كاهش كشش  -28
موتور و لرزش 

  موتور

نوع شمع و فيلر دهانه  - 28-1
  1388-34اطالعيه فني شماره   بازديد نوع شمع و فيلر دهانه شمع - 1-28  شمع
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عدم عملكرد  -29
  خودرو بر روي گاز

خرابي سنسور دماي - 29-1
 محيط روي آينه بغل

 رگالتورايراد  - 29-2

  نشتي گاز  - 29-3

ايراد مشاهده شده  –آينه سمت راست خودرو تعويض شود  - 29-1
Ambient sensor  

  مشاهده خطاي نشتي فشار باال –رگالتور تعويض گردد  - 29-2
  1388-185اطالعيه فني شماره

صداي تق تق -30
  ور در اتاقترگال

برخورد پايه هاي رگالتور با 
   تور و رفع لقي بين پايه و بدنهباز و بست پايه هاي رگال  بدنه
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لرزش شديد -31
موتور در حالت 

  موتور گرم 
  تعويض قطعه مذكور   هوا ايراد ميل سوپاپ 

  :توجه
در صورتيكه خودرو در محدوده گارانتي تعويض سرسيلندر باشد 

 سرسيلندر تعويض مي گردد  جهت تعويض ميل سوپاپ

استارت زياد -32
خوردن و خاموش 
شدن خودرو در 
  لحظه استارت

ايراد مربوط يه دسته سيم اتاق 
  .جهت رفع ايراد دسته سيم مابين سوئيچ تا جعبه فيوز اصلي تعويض گردد  به موتور مي باشد

  : نكته
از جعبه فيوز  F2جهت تشخيص ايراد از مثبت باطري به فيوز 

اتصال برقرار كنيد در اين حالت چراغ پشت امپر روشن  اصلي
خواهد شد در صورتيكه با استارت هاي متوالي ايراد ديگر مشاهده 

  .نگرديد اقدام با تعويض دسته سيم نماييد 
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مشاهده فالت - 33
سنسور دماي هواي 

گاز محيط و فشار 
  در ريل سوخت

ايراد مونتاژ دسته سيم پايين 
تورهاي موتور در ناحيه كانك

ECU   و آسيب ديدن دسته
  پايين موتور سيم

  تعويض دسته سيم پايين موتور 

 

روشن نشدن  -34
خودروي داراي 
  ايموبياليزر

 ICعدم ارتباط  مشاهده فالت(
  ) ECUبا 

ECM/ICU 
communication not 

OK       

 ابتدا رله دوبل بطور آزمايشي تعويض شده در صورت جواب ندادن ست كامل
ECU نماييد   تعويض.  

در بعضي مواقع نيز مشاهده شده است به دليل آسيب دسته 
سيم خودرو روشن نمي شود  لذا الزم است اين نكته را در 

 .تمامي عيب يابي ها در نظر بگيريد 
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