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خالصه : تست سیستم میل سوپاپ
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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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برای جزئيات عمليات باز كردن- نصب مجدد اجزاء مذكور در جداول عيب يابی موجود در اين اطالعيه فنی، دفترچه 
 های تعميراتی زير را كنترل نماييد:

  باز کردن –نصب مجدد سیستم تغییر فاز میل سوپاپ:
Modus:MR385 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Clio II: اطالعيه فنی 6027Aو , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، تسمه تايم ، سرسيلندر  باز كردن –
نصب مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Scénic II:MR370 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

باز کردن –نصب مجدد میل سوپاپ:
Modus:MR385 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Espace IV:MR405 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Clio II: اطالعيه فنی 6027Aو , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، تسمه تايم ، سرسيلندر  باز كردن –
نصب مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Scénic II:MR370 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Trafic II:MR408 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

باز کردن –نصب مجدد پولی میل سوپاپ:
Modus:MR385 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Espace IV:MR405 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Clio II: اطالعيه فنی 6027A و , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، تسمه تايم ، سرسيلندر  باز كردن –
نصب مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

Scénic II:MR370 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد
Trafic II:MR408 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، ميل سوپاپ  باز كردن –نصب مجدد

باز کردن –نصب مجدد تنظیم تسمه تایم:
Modus:MR385 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Espace IV:MR405 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی –مقدمه
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Clio II: اطالعيه فنی 6027A و , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، تسمه تايم ، سرسيلندر  باز كردن –
نصب مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Scénic II:MR370 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Trafic II:MR408 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

باز کردن –نصب مجدد قاب محفظه تسمه تایم:
Modus:MR385 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Espace IV:MR405 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Clio II: اطالعيه فنی 6027A و , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، تسمه تايم ، سرسيلندر  باز كردن –
نصب مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Scénic II:MR370 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Trafic II:MR408 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی –مقدمه

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


17B

317B-

اندازه گیری موتور:
Modus:MR385 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Espace IV:MR405 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Clio II: اطالعيه فنی 6027A و , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، تسمه تايم ، سرسيلندر  باز كردن –نصب 
مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

Scénic II:MR370 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد
Trafic II:MR408 مکانيکی ,11A باال و جلو موتور ، تسمه تايم باز كردن –نصب مجدد

:TDCباز کردن –نصب مجدد  سنسور
Modus:MR385 مکانيکی ,17B سوخت رسانی ، سنسور موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,17B سوخت رسانی ، سنسور موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,17B سوخت رسانی ، سنسور موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن –نصب مجدد
Espace IV:MR405 مکانيکی ,17B سوخت رسانی ، سنسور موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن –نصب مجدد

Clio II: اطالعيه فنی 6027A و , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، تسمه تايم ، سرسيلندر
باز کردن –نصب مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی,17B سوخت رسانی ، سنسور موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر ، سنسور موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن 

–نصب مجدد
تغییر روغن موتور:

Modus:MR385 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن
Laguna II:MR395 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن

Laguna III:MR415 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن
Espace IV:MR405 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن

Clio III:MR392 مکانيکی,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن
Mégane II:MR364 مکانيکی , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن

Scénic II:MR370 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن
Trafic II:MR408 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، روغن موتور: تخليه كردن –پر كردن

تعویض فیلتر روغن:
Modus:MR385 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد

Laguna II:MR395 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد
Laguna III:MR415 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد
Espace IV:MR405 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد

Clio III:MR392 مکانيکی,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد
Mégane II:MR364 مکانيکی , 10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد

Scénic II:MR370 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد
Trafic II:MR408 مکانيکی ,10A مجموعه موتور و بلوک سيلندر، فيلتر روغن: باز كردن –نصب مجدد

 سیستم سوخت رسانی 
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سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – نظرات مشتری

)F4R830  Clio III RS و K4M(سرو صدا هنگام سرد بودنALP1
  F4P و F4R( سرو صدای مشکوک با عدم خطا روی سیستم تغییر فاز

)F4R 830 Clio III RSباستثناALP2

از کار ایستادن موتور /دور آرام موتور ناپایدار /سختی در استارت موتور/
)F4R  Clio III RS(کم شدن قدرت با عدم خطا روی سیستم تغییر فازALP3

خطای الکتریکی )حالت CO,CC.1,CC.O( روی سیستم تغییر فاز میل 
سوپاپ بوسیله ابزار عیب یابی CLIP مشخص شده است :

  " DF080"مدار تغییر فاز میل سوپاپ" یا DF063" تغییر فاز میل سوپاپ
 F4R830 Clio  III و K4M("مدار تغییر فاز میل سوپاپ"DTC10 یا

)RS

ALP4

CO,CC.1,CC.O( روی سیستم تغییر  خطای کارکرد ) باستثنای حالت 
فاز میل سوپاپ بوسیله ابزار عیب یابی CLIP مشخص شده است :

  " DF080"مدار تغییر فاز میل سوپاپ" یا DF063" تغییر فاز میل سوپاپ
 F4R830 Clio  III و K4M("مدار تغییر فاز میل سوپاپ"DTC10 یا

)RS

ALP5

 CLIP یابی  عیب  ابزار  بوسیله  سوپاپ  میل  فاز  تغییر  سیستم  خطای 
مشخص شده است :

  " DF080"مدار تغییر فاز میل سوپاپ" یا DF063" تغییر فاز میل سوپاپ
 F4R830 باستثنای F4P و F4R("مدار تغییر فاز میل سوپاپ"DTC10 یا

)Clio  III RS

ALP6

ALP7نشتی روغن از تغییر فاز میل سوپاپ  
ALP8نشتی روغن از اطراف شیر سلونوئیدی تغییر فاز میل سوپاپ  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


17B

517B-

ALP 1)F4R830  Clio III RS و K4M(سرو صدا هنگام سرد بودن

سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

آيا مشتری از صداهای ناگهانی مانند "تق تق"، "diesel" يا 
"تغ تغ " شکايت دارد؟

در حين استارت  در حالت سرد ، اغلب بعد از چندين ساعت بعد 
از سکون استارت بزنيد:

- سروصدا به محض فشار دادن دكمه استارت )كمتر از 15 ثانيه 
( شروع شده و ممکن است پس از ، از كار ايستادن موتور ادامه 

داشته باشد؟
- و آيا سرو صدا متوقف می شود اگر موتور از كار نايستد؟

سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ و شير سلونوئيدی 
علت  خطا نيستند .

 علت واقعی سر وصدا را جستجو نماييد.

شير سلونوئيدی را از روی سر سيلندر باز كنيد.

شير  حركت  مشاهده  برای  نماييد  فعال  را  سلونوئيدی  شير 
لغزشی :

-بوسيله ابزار ELE1793 با چندين فشار )بدون حركت دادن 
انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

 AC253 با دستور  فعال كردن شير سلونوئيدی  بوسيله  يا   -
سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ : كنترل معمولی برای موتورها با 

مشخصات زير )با كانکتور شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

" ذرات خارجی وجود دارد " را در فايل گزارش عيب 
يابی در *ICM وارد نماييد.

شير سلونوئيدی را فعال نماييد برای مشاهده حركت 
شير لغزشی :

)بدون  فشار  چندين  با   ELE1793 ابزار  -بوسيله 
حركت دادن انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

دستور  با  سلونوئيدی  شير  كردن  فعال  بوسيله  يا   -
كنترل   : سوپاپ  ميل  فاز  تغيير  سيستم   AC253
معمولی برای موتورها با مشخصات زير )با كانکتور شير 

سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

آيا هر گونه ذرات خارجی وجود دارد و ذرات شير سلونوئيدی را 
مسدود كرده اند؟

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد يا آيا 
برای  هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

شير سلونوئيدی را بوسيله نازل هوا يا انبرک تميز 
نماييد.

خير

خير

بله

بله

بله

خير

خير

بله

A  B

  C
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ALP 1
ادامه1

سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

" شير سلونوئيدی با ذرات غير قابل ديدن مسدود شده "را در 
فايل گزارش عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

را  سلونوئيدی  شير  لغزش  حركت  توانيد  می  آيا 
كمی  سروصدای  دستور  هر  برای   آيا  يا  ببينيد 

شنيده می شود؟

شير سلونوئيدی اصلی را روی سر سيلندر نصب كرده و آن را به 
واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

" شير سلونوئيدی با ذرات غير قابل ديدن مسدود شده " را در 
فايل گزارش عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

يک شير سلونوئيدی جديد را روی سر سيلندر نصب كرده و آن 
را به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

A  C

خير

خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.
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سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

ALP 1
ادامه2

شير سلونوئيدی را روی سر سيلندر مجدداً نصب كرده و آن را 
به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

جعبه دنده را در حال خالص قرار داده و استارت بزنيد، و اجازه 
دهيد در حالت دور آرام كار كند.

 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.
موتور را متوقف نماييد و دوباره فوراً استارت بزنيد.

تلق"،  تلق  يا  "جغ جغ  مانند  ناگهانی  توانيد  صداهای  آيا می 
"diesel" يا "تغ تغ " بشنويد؟

سيستم تغيير فاز و پيچ سوراخدار را تعويض نماييد. 
شير سلونوئيدی تغيير فاز را تعويض نکنيد.

خطا  علت  سلونوئيدی  شير  و  سوپاپ  ميل  فاز  تغيير  سيستم 
نيستند .

 علت واقعی سر وصدا را جستجو نماييد.

B

خير

بله

بله

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


17B

817B-

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

ALP 2باستثنا  F4P و F4R( سرو صدای مشکوک با عدم خطا روی سیستم تغییر فاز
)F4R 830 Clio III RS

آيا مشتری از صداهای ناگهانی مانند "تق تق"، "diesel" يا 
"تغ تغ " شکايت دارد؟

آيا صدا در دور آرام و هنگاميکه موتور گرم است و خودرو بيش 
از )10000km(                        راطی كرده مداوم )نه 

ناگهانی(است؟ 

در حين استارت  در حالت سرد ، اغلب بعد از چندين ساعت 
بعد از سکون استارت بزنيد، آيا صدا به محض فشار دادن دكمه 

استارت و برای كمتر از 5 ثانيه ادامه دارد؟

سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ و شير سلونوئيدی 
علت  خطا نيستند .

 علت واقعی سر وصدا را جستجو نماييد.

شير سلونوئيدی را از روی سر سيلندر باز كنيد.

شير  حركت  مشاهده  برای  نماييد  فعال  را  سلونوئيدی  شير 
لغزشی :

-بوسيله ابزار ELE1793 با چندين فشار )بدون حركت دادن 
انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

 AC253 با دستور  فعال كردن شير سلونوئيدی  بوسيله  يا   -
سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ : كنترل معمولی برای موتورها با 

مشخصات زير )با كانکتور شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

" ذرات خارجی وجود دارد " را در فايل گزارش عيب 
يابی در *ICM وارد نماييد.

شير سلونوئيدی را فعال نماييد برای مشاهده حركت 
شير لغزشی :

)بدون  فشار  چندين  با   ELE1793 ابزار  -بوسيله 
حركت دادن انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

دستور  با  سلونوئيدی  شير  كردن  فعال  بوسيله  يا   -
كنترل   : سوپاپ  ميل  فاز  تغيير  سيستم   AC253
معمولی برای موتورها با مشخصات زير )با كانکتور شير 

سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

آيا هر گونه ذرات خارجی وجود دارد و ذرات شير سلونوئيدی را 
مسدود كرده اند؟

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد يا آيا 
برای  هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

شير سلونوئيدی را بوسيله نازل هوا يا انبرک تميز 
نماييد.

خير

خير

بله

بله

خير

بله

  C

  A بله

خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.
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 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

ALP 2
ادامه1

يک شير سلونوئيدی جديد را روی سر سيلندر نصب كرده و آن 
را به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

شير سلونوئيدی اصلی را روی سر سيلندر نصب كرده و آن را به 
واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

را  سلونوئيدی  شير  لغزش  حركت  توانيد  می  آيا 
كمی  سروصدای  دستور  هر  برای   آيا  يا  ببينيد 

شنيده می شود؟

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد يا آيا برای  
هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

روغن موتور و فيلتر روغن را تعويض نماييدروغن موتور و فيلتر روغن را تعويض نماييد

B

D

  C

خير

بلهبلهخير
خير
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ALP 2
ادامه2

شير سلونوئيدی تغيير فاز را تعويض نکنيد) اين علت خطا نيست(

شير سلونوئيدی را مجدداً روی سر سيلندر نصب كرده و آن را 
به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

درب موتور را باز كنيد .
جعبه دنده را در حال خالص قرار دهيد.

استارت بزنيد، و اجازه دهيد در حالت دور آرام كار كند.
 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.

سپس در حاليکه خودرو هنوز در حالت دور آرام كار می كند، به سمت راست دسته موتور كه 
تغيير فاز ميل سوپاپ را می پوشاند گوش كنيد .

آيا می توانيد صداهای مداوم مانند "جغ جغ يا تلق تلق"، "diesel" يا "تغ تغ "را  بشنويد؟

به آهستگی دور موتور را تا 2000rpm باال ببريد.
آيا با باال رفتن دور موتور صدا بطور ناگهانی قطع می شود و آيا هنگاميکه موتور به حالت دور 

آرام برمی گردد، صدا بطور ناگهانی بوجود می آيد ؟ 

تسمه تايم را كنترل نماييد.
آيا تسمه تايم بطور صحيح تنظيم شده است؟

A

D

خير

بله

بله

بله

بله

بله

FG

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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ALP 2
ادامه3

خير

خير

خير بله

بله

FG

E

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

سيستم تغيير فاز و پيچ سوراخدار را تعويض نماييد. 
شير سلونوئيدی تغيير فاز را تعويض نکنيد.

تلق"،  تلق  يا  جغ  "جغ  مانند  مداوم  صداهای  توانيد  می  آيا 
"diesel" يا "تغ تغ "را  بشنويد؟

سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ يا شير سلونوئيدی تغيير فاز را 
تعويض نکنيد.

تنظيم تسمه تايم را كنترل نماييد. جعبه دنده را در حال خالص قرار دهيد.
استارت بزنيد، و اجازه دهيد در حالت دور آرام كار كند.
 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.

سپس در حاليکه خودرو هنوز در حالت دور آرام كار می كند، 
را می  فاز ميل سوپاپ  تغيير  به سمت راست دسته موتور كه 

پوشاند گوش كنيد .

را در فايل گزارش عيب يابی در  تنظيم اشتباه تسمه تايم "   "
ICM* وارد نماييد.

سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ و شير سلونوئيدی 
علت خطا نيستند.

علت واقعی ايجاد صدا را جستجو نماييد.

دوباره  را  فاز  تغيير  سيستم 
شير  و  نکنيد  تعويض 
نکنيد  تعويض  را  سلونوئيدی 
را  صدا  ايجاد  درست  .علت 

جستجو نماييد.

" فرسودگی تغيير فاز " را 
در فايل گزارش عيب يابی 

در *ICM وارد نماييد.

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.
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ALP 3 موتور/کم استارت  در  /سختی  ناپایدار  موتور  آرام  /دور  موتور  ایستادن  کار  از 
)F4R  Clio III RS(شدن قدرت با عدم خطا روی سیستم تغییر فاز

آيا مشتری از صداهای ناگهانی مانند "تق تق"، "diesel" يا 
"تغ تغ " شکايت دارد؟

آيا صدا در دور آرام و هنگاميکه موتور گرم است و خودرو بيش 
از )10000km(                        راطی كرده مداوم )نه 

ناگهانی(است؟ 

در حين استارت  در حالت سرد ، اغلب بعد از چندين ساعت 
بعد از سکون استارت بزنيد، آيا صدا به محض فشار دادن دكمه 

استارت و برای كمتر از 5 ثانيه ادامه دارد؟

با  مشکوک  صدای  سرو   ALP2 شرح  به 
فاز مراجعه  عدم خطا روی سيستم تغيير 

نماييد.

شير سلونوئيدی را از روی سر سيلندر باز كنيد.

شير  حركت  مشاهده  برای  نماييد  فعال  را  سلونوئيدی  شير 
لغزشی :

-بوسيله ابزار ELE1793 با چندين فشار )بدون حركت دادن 
انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

 AC253 با دستور  فعال كردن شير سلونوئيدی  بوسيله  يا   -
سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ : كنترل معمولی برای موتورها با 

مشخصات زير )با كانکتور شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

" ذرات خارجی وجود دارد " را در فايل گزارش 
عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

مشاهده  برای  نماييد  فعال  را  سلونوئيدی  شير 
حركت شير لغزشی :

فشار  چندين  با   ELE1793 ابزار  -بوسيله 
)بدون حركت دادن انگشت فشار دهنده از روی 

دكمه(
با  سلونوئيدی  شير  كردن  فعال  بوسيله  يا   -
دستور AC253 سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ 
: كنترل معمولی برای موتورها با مشخصات زير 

)با كانکتور شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

آيا هر گونه ذرات خارجی وجود دارد و ذرات شير سلونوئيدی را 
مسدود كرده اند؟

شير سلونوئيدی را بوسيله نازل هوا يا انبرک 
تميز نماييد.

خير

خير

خير

بله

6000miles

خير

بله

  B

بله

بله
خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

 A

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

ALP 3
ادامه1

يک شير سلونوئيدی جديد را روی سر سيلندر نصب كرده و آن 
را به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

شير سلونوئيدی اصلی را روی سر سيلندر نصب كرده و آن را به 
واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

را  سلونوئيدی  شير  لغزش  حركت  توانيد  می  آيا 
كمی  سروصدای  دستور  هر  برای   آيا  يا  ببينيد 

شنيده می شود؟

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد يا آيا برای  
هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

سلونوئيدی  شير  يا  فاز  تغيير  سيستم 
را تعويض نکنيد .بدنبال علت خطا در 
جايی بيرون از سيستم تغيير فاز ميل 

سوپاپ  باشيد.

روغن موتور و فيلتر روغن را تعويض نماييد

شير سلونوئيدی با ذرات غير قابل ديدن مسدود شده  " را در 
فايل گزارش عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

روغن موتور و فيلتر روغن را تعويض نماييد

A  B

خير

بلهبلهخير
خير
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ALP 4

خطای الکتریکی )حالت CO,CC.1,CC.O( روی سیستم تغییر فاز میل سوپاپ 
بوسیله ابزار عیب یابی CLIP مشخص شده است :

DF080"مدار تغییر فاز میل سوپاپ" یا DF063" تغییر فاز میل سوپاپ"  یا 
)F4R830 Clio  III RS و K4M("مدار تغییر فاز میل سوپاپ"DTC10

تغيير  DF080"مدار  خطای  الکترونيکی  كنترل  واحد  آيا 
يا  سوپاپ"   ميل  فاز  تغيير   "DF063 يا  سوپاپ"  ميل  فاز 
 )CC.1,CC.0 يا CO ("مدار تغيير فاز ميل سوپاپ"DTC10

را نمايش می دهد؟

تغيير  DF080"مدار  خطای  الکترونيکی  كنترل  واحد  آيا 
يا  سوپاپ"   ميل  فاز  تغيير   "DF063 يا  سوپاپ"  ميل  فاز 
 )CC.1,CC.0 يا CO ("مدار تغيير فاز ميل سوپاپ"DTC10

ذخيره شده است؟

تغذيه و پيوستگی اتصاالت بين شير سلونوئيدی و واحد كنترل 
الکترونيکی موتور را كنترل نماييد.

كانکتورهای شير سلونوئيدی و واحد كنترل الکترونيکی موتور 
را كنترل نماييد )به بخش  اطالعیه فنی 6015 تعمیرات 

دسته سیم الکتریکی ، دسته سیم: احتیاط ها برای 
تعمیرات مراجعه نماييد(

استارت بزنيد، و اجازه دهيد موتور گرم شود.
 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.

دور موتور را تا 5000rpm باال ببريد.

شير سلونوئيدی را از روی سرسيلندر باز كنيد.

سيستم تغيير فاز و شير سلونوئيدی را تعويض نکنيد) اين علت 
خطا نيست(

ساير خطاها را بررسی نماييد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد

اگر يک روش تعميراتی موجود باشد.) به بخش اطالعیه فنی 
سیم:  دسته   ، الکتریکی  سیم  دسته  تعمیرات   6015
يا  سيم  دسته  نماييد(  مراجعه  تعمیرات  برای  ها  احتیاط 
كانکتور را تعمير نماييد در غير اينصورت دسته سيم را تعويض 

كنيد.

آيا خطای الکتريکی هنوز وجود دارد؟

آيا اتصاالت صحيح است؟

آيا اتصاالت صحيح است؟

آيا خطای الکتريکی وجود دارد؟

استارت بزنيد، و اجازه دهيد موتور گرم شود.
 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.

دور موتور را تا 5000rpm باال ببريد.

بله

بله

بله

بله

بله

  B  C

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

 A

خير

خير

خير

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

بله
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ALP 4
ادامه1

عيب يابی صحيح است .
پايان

سيستم تغيير فاز يا شير سلونوئيدی تغيير فاز را 
 Techline. )تعويض نکنيد) اين علت خطا نيست

را متصل كنيد.

شير  حركت  مشاهده  برای  نماييد  فعال  را  سلونوئيدی  شير 
لغزشی :

-بوسيله ابزار ELE1793 با چندين فشار )بدون حركت دادن 
انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

 AC253 با دستور  بوسيله فعال كردن شير سلونوئيدی  يا   -
سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ : كنترل معمولی برای موتورها با 

مشخصات زير )با كانکتور شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد يا آيا برای  
هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

A  B

  C

خير

يک شير سلونوئيدی جديد را روی سر سيلندر نصب كرده و آن 
را به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

شير سلونوئيدی با ذرات غير قابل ديدن مسدود شده  " را در 
فايل گزارش عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

بله

خير

خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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ALP 5

خطای کارکرد ) باستثنای حالت CO,CC.1,CC.O( روی سیستم تغییر فاز میل 
سوپاپ بوسیله ابزار عیب یابی CLIP مشخص شده است :

DF080"مدار تغییر فاز میل سوپاپ" یا DF063" تغییر فاز میل سوپاپ"  یا 
)F4R830 Clio  III RS و K4M("مدار تغییر فاز میل سوپاپ"DTC10

آيا در واحد كنترل الکترونيکی خطای DF080"مدار تغيير 
يا  سوپاپ"   ميل  فاز  تغيير   "DF063 يا  سوپاپ"  ميل  فاز 
DTC10"مدار تغيير فاز ميل سوپاپ" وجود دارد يا ذخيره 

شده است ) باستثنای CO,CC.1,CC.O( ؟

آيا خطای DF119"سيگنال سنسور ميل سوپاپ" 
يا DTC340" مدار سنسور ميل سوپاپ "  وجود 

دارد يا ذخيره شده است ؟

آيا خطای DF119"سيگنال سنسور ميل سوپاپ" 
يا DTC340" مدار سنسور ميل سوپاپ "  وجود 

دارد يا ذخيره شده است ؟

به  دهيد  اجازه  و  بزنيد  استارت  را  موتور 
كار  آرام  دور  دو  ثانيه    15 حداقل  برای 

كند.
سنسور  DF119"سيگنال  خطای  آيا 
مدار   "DTC340 يا  سوپاپ"  ميل 
يا  دارد  وجود    " سوپاپ  ميل  سنسور 

ذخيره شده است ؟

بين  اتصاالت  پيوستگی  و  كاری  -عايق 
كنترل  واحد  و  سوپاپ  ميل  سنسور 
)به  نماييد.  كنترل  را  موتور  الکترونيکی 
نمودارهای دسته سيم اطالعيه فنی برای 

خودرو مراجعه نماييد(
-بوسيله چراغ تست 21W تغذيه سنسور 

ميل سوپاپ را كنترل نماييد.
صحيح  سنسور  تغذيه  و  اتصاالت  آيا   -

است؟

اگر يک روش تعميراتی موجود باشد.) به 
تعمیرات   6015 فنی  اطالعیه  بخش 
سیم:  دسته   ، الکتریکی  سیم  دسته 
مراجعه  تعمیرات  برای  ها  احتیاط 
تعمير  را  كانکتور  يا  سيم  دسته  نماييد( 
را  سيم  دسته  اينصورت  غير  در  نماييد 

تعويض كنيد.

الکترونيکی  كنترل  واحد  و  سوپاپ  ميل  سنسور  بين  اتصاالت 
 6015 فنی  اطالعیه  بخش  )به  نماييد.  كنترل  را  موتور 
 : کانکتور  سیم:  دسته   ، الکتریکی  سیم  دسته  تعمیرات 

کنترل کردن مراجعه نماييد(
آيا اتصاالت صحيح است؟

بله

بله خيرخير

بله

بله  A

  B

خير

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


17B

1717B-

ALP 5
ادامه1

3 عدد مقاومت زير را اندازه گيری نماييد. به نمودارهای دسته سيم اطالعيه فنی 
برای خودرو مراجعه نماييد(

100KΩ > بين اتصاالت تغذيه و اتصال بدنه : مقاومت •
100KΩ > بين اتصاالت سيگنال و اتصال بدنه : مقاومت •

 512.5Ω ± 10250Ω بين اتصاالت سيگنال و تغذيه: مقاومت بايد برابر با •
باشد.

آيا مقاومتها صحيح است؟

سنسور ميل سوپاپ را تعويض نماييد.
آيا هنوز خطا وجود دارد؟

 A7 يا   A7 Vdiag44 افزار  نرم  آيا 
Vdiag48  روی خودرو است ؟

پايان 

واحد كنترل الکترونيکی پايان 
موتور را برنامه ريزی نماييد. 
اگر برنامه ريزی واحد كنترل 
الکتريکی خطا را برطرف نکرد 
Techline را متصل كنيد. 

  B

خير

خير خير

خير

بله

بله

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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ALP 5
ادامه 2

 A

موتور را در نقطه مرگ باال قرار 
دهيد.

موتور را در نقطه مرگ باال قرار 
دهيد.

تغيير فاز را تعويض نکنيد، پولی اگزوز و 
محور و مهره آن را تعويض نماييد.

تغيير فاز را تعويض نکنيد، تنظيم 
تسمه تايم را تکرار نماييد.

سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ و پيچ 
سفت شده سوراخدار را تعويض نماييد.

موتور را در جهت عقربه های ساعت به اندازه 2 دور ميل لنگ بچرخانيد تا ابزار قفل 
ميل سوپاپ جا بيافتد.

-موتور را استارت بزنيد و اجازه 
دهيد كه گرم شود

-دور موتور را به اندازه 4 دقيقه 
روی 4000rpm نگه داريد.

درون  سوپاپ  ميل  قفل  ابزار  آيا 
شيار های ميل سوپاپ است؟

 Is the non horizontal
 groove that of the inlet

?camshaft

را در فايل گزارش   " "لغزش پولی اگزوز 
عيب يابی در ICM* وارد نماييد.

سلونوئيدی  شير  يا  فاز  تغيير  سيستم 
تغيير فاز را تعويض نکنيد) اين علت خطا 

نيست( .Techline را متصل كنيد.

فايل  در  را   " سوپاپ  ميل  لغزش 
گزارش عيب يابی در *ICM وارد 

نماييد.

"لغزش تغيير فاز" را در فايل گزارش عيب 
يابی در ICM* وارد نماييد.

آيا ابزار قفل ميل سوپاپ درون شيار های ميل سوپاپ است؟

به حالت دور آرام برگرديد و بتدريج 
دوباره دور موتور را  افزايش دهيد 

و در  3000rpm  ثابت نماييد.

كنترل شير    PR876 پارامتر  آيا 
سوپاپ  ميل  فاز  تغيير  سلونوئيدی 
3000rpm در دور موتور OCR

بزرگتر از %95  است؟
)اگر نه، قبل از رفتن به مرحله بعد 

تست را دوبار تکرار نماييد.

بله

بله

خير

خير

خير

خير

بله

  B

خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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ALP 5
ادامه 3

C

شير سلونوئيدی را از روی سرسيلندر باز كنيد .

شير سلونوئيدی را بوسيله نازل هوا يا انبرک تميز 
نماييد.

پولی تغيير فاز ميل سوپاپ معيوب است.
پولی و رينگ آببند كناره را تعويض نماييد.

شير  ذرات  و  دارد  وجود  خارجی  ذرات  گونه  هر  آيا 
سلونوئيدی را مسدود كرده اند؟

" ذرات خارجی وجود دارد "را در فايل گزارش عيب 
يابی در *ICM وارد نماييد.

" روتور تغيير فاز  خراب است يا پين گير كرده " را در 
فايل گزارش عيب يابی در ICM* وارد نماييد.

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد 
يا آيا برای هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

يک شير سلونوئيدی جديد را روی سر سيلندر نصب 
كرده و آن را به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل 

نماييد.
روغن موتور و فيلتر روغن را تعويض نماييد.

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد 
يا آيا برای هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

شير سلونوئيدی را فعال نماييد برای مشاهده حركت 
شير لغزشی :

)بدون  فشار  چندين  با   ELE1793 ابزار  -بوسيله 
حركت دادن انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

دستور  با  سلونوئيدی  شير  كردن  فعال  بوسيله  يا   -
كنترل   : سوپاپ  ميل  فاز  تغيير  سيستم   AC253
كانکتور  )با  زير  مشخصات  با  موتورها  برای  معمولی 

شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 يک شير سلونوئيدی جديد را روی سر سيلندر نصب نرم افزار
كرده و آن را به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل 

نماييد.

شير سلونوئيدی را فعال نماييد برای مشاهده حركت 
شير لغزشی :

)بدون  فشار  چندين  با   ELE1793 ابزار  -بوسيله 
حركت دادن انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

دستور  با  سلونوئيدی  شير  كردن  فعال  بوسيله  يا   -
كنترل   : سوپاپ  ميل  فاز  تغيير  سيستم   AC253
كانکتور  )با  زير  مشخصات  با  موتورها  برای  معمولی 

شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

بله

بله

بله

خير

خير

 D

خير

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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ALP 5
ادامه 3

بله

 D

شير سلونوئيدی اصلی را روی سر سيلندر نصب كرده و 
آن را به واحد كنترل الکتريکی مجدد متصل نماييد.

روغن موتور و فيلتر روغن را تعويض نماييد.

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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 ALP 6

CLIP مشخص  یابی  عیب  ابزار  بوسیله  میل سوپاپ  فاز  تغییر  خطای سیستم 
شده است :

DF080"مدار تغییر فاز میل سوپاپ" یا DF063" تغییر فاز میل سوپاپ"  یا 
  F4R830 Clio باستثنای F4P و F4R("مدار تغییر فاز میل سوپاپ"DTC10

)III RS

تغيير  DF080"مدار  خطای  الکترونيکی  كنترل  واحد  آيا 
يا  سوپاپ"   ميل  فاز  تغيير   "DF063 يا  سوپاپ"  ميل  فاز 
 )CC.1,CC.0 يا CO ("مدار تغيير فاز ميل سوپاپ"DTC10

را نمايش می دهد؟

تغيير  DF080"مدار  خطای  الکترونيکی  كنترل  واحد  آيا 
يا  سوپاپ"   ميل  فاز  تغيير   "DF063 يا  سوپاپ"  ميل  فاز 
 )CC.1,CC.0 يا CO ("مدار تغيير فاز ميل سوپاپ"DTC10

ذخيره شده است؟

تغذيه و پيوستگی اتصاالت بين شير سلونوئيدی و واحد كنترل 
الکترونيکی موتور را كنترل نماييد.

كانکتورهای شير سلونوئيدی و واحد كنترل الکترونيکی موتور 
را كنترل نماييد )به بخش  اطالعیه فنی 6015 تعمیرات 

دسته سیم الکتریکی ، دسته سیم: احتیاط ها برای 
تعمیرات مراجعه نماييد(

استارت بزنيد، و اجازه دهيد موتور گرم شود.
 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.

دور موتور را تا 2000rpm باال ببريد.

سيستم تغيير فاز و شير سلونوئيدی را تعويض نکنيد) اين علت 
خطا نيست(

ساير خطاها را بررسی نماييد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد

اگر يک روش تعميراتی موجود باشد.) به بخش اطالعیه فنی 
سیم:  دسته   ، الکتریکی  سیم  دسته  تعمیرات   6015
يا  سيم  دسته  نماييد(  مراجعه  تعمیرات  برای  ها  احتیاط 
كانکتور را تعمير نماييد در غير اينصورت دسته سيم را تعويض 

كنيد.

آيا اتصاالت صحيح است؟

آيا اتصاالت صحيح است؟

آيا خطای الکتريکی وجود دارد؟

بله

بله

بله

بله

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

 A

خير

خير

خير

بله

 سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

ALP 6
ادامه 1

سيستم تغيير فاز يا شير سلونوئيدی تغيير فاز را 
 Techline. )تعويض نکنيد) اين علت خطا نيست

را متصل كنيد.

شير  حركت  مشاهده  برای  نماييد  فعال  را  سلونوئيدی  شير 
لغزشی :

-بوسيله ابزار ELE1793 با چندين فشار )بدون حركت دادن 
انگشت فشار دهنده از روی دكمه(

 AC253 با دستور  بوسيله فعال كردن شير سلونوئيدی  يا   -
سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ : كنترل معمولی برای موتورها با 

مشخصات زير )با كانکتور شير سلونوئيدی متصل شده (:
AD VDiag 54 نرم افزار

26VDiag 44 نرم افزار

آيا می توانيد حركت لغزش شير سلونوئيدی را ببينيد يا آيا برای  
هر دستور سروصدای كمی شنيده می شود؟

شير سلونوئيدی را از روی سرسيلندر باز كنيد.

A

كنترل  واحد  به  را  آن  و  نماييد  تعويض  را  سلونوئيدی  شير 
الکتريکی متصل نماييد.

فايل گزارش عيب  در  را   " الکتريکی شير سلونوئيدی  "خطای 
يابی در *ICM وارد نماييد.

خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

بله

بله
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سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

ALP 7 نشتی روغن از تغییر فاز میل سوپاپ

آيا اطراف درپوش سيستم تغيير فاز روغن وجود دارد؟

محفظه تسمه تايم را باز كنيد.
نشتی روغن را در اطراف سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ بطور 

چشمی بررسی نماييد.

ABC

خير

خير

خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

بله

بله

بلهبله

درپوش سيستم تغيير فاز را تعويض نماييد و آن را تا گشتاور 
محکم كردن توصيه شده محکم كنيد.

درپوش  محفظه تسمه تايم را نصب نماييد. 

محفظه تسمه تايم را باز كنيد.
نشتی روغن را در اطراف سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ بطور 

چشمی بررسی نماييد.

آيا اطراف درپوش سيستم تغيير فاز روغن وجود دارد؟
"نشتی از اطراف درپوش تغيير فاز " را در فايل 

گزارش عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

آيا اطراف قسمت اتصال  سيستم تغيير فاز و سرسيلندر 
روغن وجود دارد؟

آيا اطراف بدنه و قسمت سيستم تغيير فاز روغن وجود دارد؟

موتور را استارت بزنيد، و اجازه دهيد گرم شود.
 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.

طی 5 مرحله دور موتور را از دور آرام تا   4000rpm افزايش 
دهيد.

خير
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ALP 7
ادامه 

پيدا  را  نشتی  منبع  نکنيد.  تعويض  را  فاز  تغيير 
كنيد.

رينگ آببند كناره را تعويض نماييد و سمت مات رينگ روی درپوش محفظه تسمه تايم را نصب نماييد.
تغيير فاز را از گريس پاک كنيد. موتور را استارت بزنيد، و اجازه دهيد گرم شود.

 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.
طی 5 مرحله دور موتور را از دور آرام تا   4000rpm افزايش 

دهيد.

"نشتی رينگ آببند كناره تغيير فاز " را در فايل گزارش عيب 
يابی در *ICM وارد نماييد.

محفظه تسمه تايم را باز كنيد.
نشتی روغن را در اطراف سيستم تغيير فاز ميل سوپاپ بطور 

چشمی بررسی نماييد.
آيا اطراف بدنه سيستم تغيير فاز روغن وجود دارد؟

روغن و گريس را پاک كنيد.روغن و گريس را پاک كنيد.

A

B

C

تغيير فاز ميل سوپاپ را تعويض نماييد.

"نشتی خارجی تغيير فاز از طريق اورينگ " را در فايل گزارش 
عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

خير

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

بلهبله

بله

سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی
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نشتی روغن از اطراف شیر سلونوئیدی تغییر فاز میل سوپاپ 

آيا اطراف شير سلونوئيدی روغن وجود دارد؟

آيا داخل محفظه ای كه شير سلونوئيدی در آن نصب آيا اطراف كانکتور شير سلونوئيدی روغن وجود دارد؟
شده است، روغن وجود دارد؟

نشتی از شير سلونوئيدی نيست. منبع نشتی را پيدا كنيد.
"نشتی داخلی شير سلونوئيدی " را در فايل گزارش عيب يابی 

در *ICM وارد نماييد

"نشتی از رينگ آببند كناره محفظه شير سلونوئيدی 
" را در فايل گزارش عيب يابی در *ICM وارد نماييد.

آثار  هرگونه  بويژه  نماييد)و  كنترل  را  سلونوئيدی  شير  نصب 
روغن را بررسی نماييد(

هرگونه روغن را پاک كنيد.
موتور را استارت بزنيد، و اجازه دهيد گرم شود.

 تا فعال شدن دور دوم فن خنک كن موتور صبر كنيد.
طی 5 مرحله دور موتور را از دور آرام تا 4000rpm افزايش 

دهيد.

بين شير  آببندی  كه  را  كناره  آببند  رينگ  و  شير سلونوئيدی 
سلونوئيدی و سرسيلندر را انجام می دهد، را تعويض نماييد.

شير سلونوئيدی را تعويض نکنيد.
رينگ آببند كناره بين شير سلونوئيدی و سرسيلندر 

را تعويض نماييد

*ICM: روی   شبکه رنو در دسترس است.

بله

بله

بله

سیستم سوخت رسانی 
عيب يابی – جدول عيب يابی

خير

خير

خير
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