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مقدمه
  .را براي گيربكس اتوماتيكي كه در زير مشخص شده است را پوشش ميدهد راهنماي تعميرات اطالعات سرويسهاي عمومي اين 

AQ200: گيربكس اتوماتيك 

  .راهنماي زير مراجعه نمائيد  براي دسترسي به سيستمها و متعلقات در اين خودرو به كتب

شماره كتاب راهنمانام كتاب راهنما
 B50FRBO21Eكتاب راهنماي تعميرا ت •
  B50FNBO21Eخصوصيات خودروي جديد •
  B50FBBO21Eكتاب راهنماي تعميرات بدنه •
 B50FEGO31Eكتاب راهنماي تعميرات گيربكس معمولي•
 B50FMT011Eكتاب راهنماي تعميرات گيربكس اتوماتيك•
  B50FEBO21Eدياگرام نقشه هاي الكتريكي •
  B50FFBO21Eراهنماي نرخ كار •

  .كليه اطالعات موجود دراين راهنما با توجه به آخرين محصوالت در هنگام توليد كتاب ميباشد 
.بنابراين مشخصات فني و فرآيندها خالي از توجه و تذكرات ميباشد

FAW CAR SALES CO., LTD.

©2009 FAW CAR SALES CO., LTD

 بدون اجازه اين كتابهمه و يا قسمتي از ممكن نيست 

FAW CAR SALES CO., LTD.توليد ويا كپي شود "مجددا .  
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  احتياط

اين كتاب فقط . تهيه گرديده است و شامل كليه نيازهاي تعمير و خدمات نميباشد يك راهنمااين مجموعه فقط به منظور 
اگر فرد غير متخصص يا تكنسين بدون گواهينامه تعميرات و . براي تكنسينهاي نمايندگيهاي مجاز طراحي گرديده است 

ممكن استبه شما وياديگران در اطراف ، سرويسها را فقط با استفاده از اين كتاب و بدون استفاده از ابزار مخصوص انجام دهد 
  .همچنين باعث خرابي خودروي مشتري شما گردد شما جراحت وارد نموده و 

براي جلوگيري از كارهاي خطرناكي كه ممكن است به افراد صدمه زده و يا باعث خرابي خودروي مشتري گردد ، از  •
  .اينكه دستورالعمل زير به درستي انجام ميپذيرد مطمئن شويد

كه بايستي از اينكه اطالعاتي را كه در مورد  اين بسيار مهم است. اين مجموعه بايستي بطور كامل خوانده شود  •
 .خوانده شده را بدقت فهميده باشند" معرفي "پيشگيري از بخش 

هنگام انجام فرآيند عمليات . روشهاي سرويس در اين كتاب براي انجام عمليات تعمير و سرويس بسيار موثر ميباشد 
در غير اينصورت امنيت . پيشنهادي استفاده نمائيد  تعمير زير در اين كتاب ، از روشهاي سرويس و ابزار مخصوص

تكنسينها را تامين نموده و از اينكه هيچگونه صدمات جسمي يا خرابي به خودروي مشتري قبل از انجام شروع كار ايجاد 
 .نميگردد ، مطمئن گرديد 

آنرا با قطعات  . ويض گردد اگر نياز به تعويض قطعه باشد ، قطعه بايستي با همان قطعه و با همان شماره فني تع •
 . نامرغوب تعويض ننمائيد 

متفاوت كه بايستي با توجه به كاهش ريسك جراحات جسمي در هنگام  "احتياط هاي اوليه"توجه به  نكات  •
تعميرات وسرويس صورت پذيرد ، يا در هنگام تعمير ويا سرويس نادرست كه منجر به خرابي خودرو يا تحويل 

اغراق نميباشد بسيار مهم ميباشد و امكان "احتياط اوليه"همچنين فهم آنكه. سيار مهم ميباشد نامطمئن آن گردد، ب
  .زيادي وجود دارد كه خطرات آن ، نتيجه خطا در پيگيري دستورالعمل ها  گردد 
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  معرفي
 آماده سازي

 تعميرات اساسي گير بكس اتوماتيك
 فهرست الفبائي
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  معرفي
  چگونه از اين راهنما استفاده نمائيم 

  …………………………………………..…………………………………IN -1  طالعات عموميا    

  راهنماي دستورالعمل تعميرات گيربكس اتوماتيك

  ………………………………………………………………………………IN-4احتياط هاي اوليه     
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  چگونه از كتاب راهنماي تعميرات استفاده نمائيم

 اطالعات عمومي

   اطالعات كلي.1
(a) عملكرد سرويس عمومي را ميتوان به سه قسمت اصلي زير تقسيم نمود:  

 عيب يابي )1
 پياده كردن ، سواركردن، تعويض كردن، باز كردن ، بستن ، بررسي و تنظيم كردن )2
 بررسي نهايي )3

(b) را تشريح كرده و بررسي "باز كردن ، بستن، تعويض كردن، باز كردن اجزا ، بستن اجزا ، بررسي و تنظيم كردن  "اين راهنما    
  .نهائي حذف شده است       
(c)  در حاليكه بايد همه . عملكرد هاي كلي و آماده سازي زير از فرآيند مربوط به عمليات تعميراتي ازاين راهنما حذف شده است  
  .اين عمليات در صورت نياز اجرا شوند       

 .از يك جك ويا باالبر استفاده نمائيد )1
 .قطعات باز شده را در صورت نياز تميز نمائيد )2
 .ا انجام دهيدبررسي ظاهري قطعات ر )3

  فهرست الفبائي.  2
)a(  يك بخش فهرست الفبائي در انتهاي كتاب براي كمك به شما جهت پيدا كردن آيتمهاي مورد نياز تعميرات تهيه شده است. 

  آماده سازي.  3
)a(  باتوجه به شرايط سرويس ممكن است به استفاده از ابزار مخصوص(SST)  در صورت نياز استفاده از . نياز باشدSST  فرآيند

 .استفاده از آن را بدرستي دنبال نماييد
)b(  براي آشنائي با جزئيات شماره هاي فنيSST در اين راهنما ، با بخش فروش مشاوره نمائيد. 

  تعميراتفر آيند .  4
)a( "درصورت نياز در بخش و يا پاراگراف قرار داده شده است  "دياگرام انديس مكاني. 
)b( آمده است ، بنابراين به شما در فهم بيشتر براي شرايط بستن  "دياگرام انديس مكاني"ش ح آشنائي باپارت كاتالوگها دربخشر

  .كمك مينمايد
)c(  در شرح متعلقات آمده است .... قطعات غير قابل استفاده مجدد و گشتاورها و. 
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  :مثال 

  
)d(  داده شده است گشتاور ها، محل هاي اعمال روغن و قطعات غير قابل استفاده در فرآيند تعميرات شرح. 

  >توصيه  <            

بهمين دليل كليه اطالعات ، شامل . مواردي وجود دارند  كه فقط ميتوان آنها را با استفاده از تصوير تشريح كرد  •
  . در تصوير آمده است ... گشتاور ، روغنكاري و 
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)e(  فرآيند نصب آيتمهاي اجرائي ، معموالً عكس مراحل باز كردن ميباشد و فقط مواردي كه داراي نكات كليدي هستند در
 شرح داده شده است متن 

)f(  فقط آيتمهائي كه داراي نكته ميباشند در فرآيند شرح داده شده است و جزئيات عملكرد ومحتواي آن در تصوير وجوددارد
 .وش عملكرد  مقادير استاندارد و احتياط هاي اوليه تشريح شده است در توضيحات ، جزئيات ر. 

)g(  بهمين دليل جزئياتي كه در راهنما ارائه شده . در مواردي ممكن است كه يك شكل در مدلهاي مشابه استفاده شده باشد
 . ممكن است در بعضي موارد با خودروي واقعي متفاوت باشد

)h( مرحله به مرحله ميباشد   مراحل عملكرد در اين راهنما به صورت: 
 .تصوير نشان ميدهد كه چگونه و كجا كار كرد  )1(
 .سرتيتر نشان ميدهد كه چه كار بايستي انجام دهيد  )2(
شرح ميدهد كه چگونه مراحل را انجام داده و اطالعات ديگر ازقبيل مشخصات فني و احتياط هاي اوليه جزئيات متن  )3(

 .را شامل ميشود ... و

  >يه توص <            

. اين شكل نوشتاري يه تجربه را با يك دسترسي سريع براي اطالعات مورد نياز را براي تكنسين فراهم مينمايد  •
مشخصات فني مهم و احتياط هاي . تيترها به آساني قابل خواندن و متون زير جزئيات اطالعات را فراهم مينمايد 

  .اوليه هميشه بصورت متن پر رنگ نوشته ميشوند 

  بل هاسم.  5
  .دو سمبل زير براي نشان دادن اطالعات قطعاتي است كه مورد نياز براي بازكردن و گشتاور سفت كردن آن وجود دارد 

  غير قابل استفاده مجدد  
  سفت كردن  گشتاور استاندارد 

 

 زمان بندي.  6

  .امكان خرابي قطعاتي كه تعمير شده است را نشان ميدهد  تذكر

  .را براي كمك به سرويسهاي بهتر فراهم ميسازد اطالعات مفيد  توصيه

  سيستم بين المللي واحدهاي اندازه گيري .  7
)a(  واحد هاي اندازه گيري كه در اين راهنما استفاده شده است موافق با سيستم بين المللي استاندارد(SI)  ميباشد. 

  :مثال 

N.m 30: گشتاور 
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  راهنماي تعميرات اساسي گيربكس اتوماتيك  

  احتياط هاي اوليه    
 .پيچهائي كه چسب آب بندي خورده است.  1

(a) پيچهاي چسب خورده پيچهائي است كه رزوه هاي آن در كارخانه  با
 . چسب آب بندي پوشانده شده است

(b)  اگر قطعه چسب خورده به هر دليلي مجددا سفت ،شل و يا باز شود
  .بايستي آنرا با چسب مخصوص دوباره آغشته نمائيد 

(c)   هنگاميكه از قطعه چسب خورده استفاده مينمائيد ، چسب قبلي را
سپس چسب آب .تميز نموده و آنرا توسط هواي فشرده خشك نمائيد 

  .طعه بماليد بندي جديد را بطور مناسب به ق
(d)  براي سفت شدن چسب آب بندي نياز به زمان مشخصي ميباشد.  

  

  
 :واشر .  2

)a(  در صورت نياز ، براي جلوگيري از نشتي به روي واشر چسب آب بندي
  .بماليد 

 :پيچ و مهره .  3

(a)   با استفاده از ابزار تركمتر ، ميزان سفت كردن پيچ ومهره را دقيقاً با   
  .مشخصات مربوطه دنبال نمائيد        

 :ميزان سفت كردن با استفاده از ابزار واسطه .  4

 (a) اگر از ابزار واسطه ياSST  و آچار تركمتر باهمديگر با استفاده از       
      اطالعات راهنما استفاده ميگردد ، ميزان گشتاور سفت كردن واقعي       

 ..قطعه ميگرددفزايش يافته و منجر به خرابي   ا    

)b(   فرمول :T’= L2(L1 +L2) x T  

T’ خواندن تركمتر(N.m) 

T ميزان گشتاور سفت كردن(N.M) 

L1 طول واسطه يا ابزارSST(cm) 

L2 طول تركمتر (cm)   
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  آماده سازي

  
  گيربكس اتوماتيك     

PP-1………………………………………………………………………………………….SST     
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FVN VW681 كاسه نمد تورك كانوتور  اهرم باز كننده كاسه نمد  

  

  

FVN T10175 كاسه نمد تورك كانورتور  جازن  

 

  

FVN T10161 پولوس گيربكس  گوه  

  

 

FVN VAG1924  واحد پركنATF   روغنATF 

 

  

FVN T10174 
كاسه نمد شفت تعويض   جازن 

  دنده

 

  

FVN T10055 كاسه نمد سمت چپ   بيرون كش
  ديفرانسيل

  

  

FVN T10176 كاسه نمد سمت چپ   جازن
  ديفرانسيل

  

  

FVN T10177 كاسه نمد سمت راست   جازن
  ديفرانسيل
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FVN 3094  25گيره شيلنگ mm 
برگشت شيلنگ  مسير

  مايه خنك كندده موتور

 

 

FVN T10179  ابزار بستنsw18 

  موتور

  گيربكس

  پيچ سرويس

  

  

FVN 3093  40گيره شيلنگ mm   مسير ورودي شيلنگ مايه
  خنك كننده موتور 

 

 

FVN V/175 
  ابزار بستن 

  
  مهره تورك كانورتور

  

  

FVN VW313  پايه نگهدارنده  

  گيربكس پايه نگهدارنده
پايه نگهدارنده باز كردن 

  موتوروبستن 
  مجموعه دنده سياره اي 

    ترمز عقب 

 
 
  

FVN VW309  صفحه نگهدارنده  

  مجموعه دنده سياره اي

  پايه مجموعه سياره اي

  گيربكس

 
 
 
  

 
 
  

VW353 صفحه نگهدارنده گيربكس  

  مجموعه دنده سياره اي
  پايه مجموعه سياره اي

  ترمز عقب
  گيربكس

 
 
  

 
 
 
  

FVN 3054 گيربكس  مجموعه پايه  
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FVN VW540 
 
 

  پايه نگهدارنده گيربكس  پايه موتور و گيربكس

 

  
FVN VW540/1B

 

 vw313پايه نگهدارنده   آداپتور كمكي پايه موتور
  موتور

  

 

FVN VAS6262 پركن روغن   آداپتور پركن روغنATF 

 

 

FVN VAS6262/2  آداپتور پركن روغنATF   روغنATF  گيربكس
  اتوماتيك
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  گيربكس اتوماتيك
 گيربكس اتوماتيك  مجموعه

  ………………………….………………………………………………………….………AT-1احتياط هاي اوليه 
  …………………………………………………….……….…………………..………AT-2تشريح سيستم
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  تعويض قطعات
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  ………………………………………………………………….…………………….…AT-13كارتل روغن
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  ………………………………………………….…………………………….………AT-23سمت هوزينگ
  مجموعه شير كنترل

  ……………………………………………....…………………………..……AT-24مراحل باز كردن وبستن
  مجموعه سيم كشي گيربكس

  ……………………………………………………………………………...…AT-32دن وبستنباز كرمراحل 
  سنسور سرعت 

  ………………………………………………….…………………...……………AT-39سنسور دور ورودي 
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  اتوماتيك سمجموعه گيربك

  احتياط هاي اوليه
  .اشيد در هنگام باز كردن وبستن گيربكس اتوماتيك احتياط هاي اوليه تاكيد بر انجام موارد زير داشته ب

  احتياط هاي اوليه براي جابجا نمودن قطعات الكتريكي . 1
(a)  حتماً سوئيچ استارت را  ،در هنگام تعويض قطعات الكتريكيOFF  نموده و كابل منفي باطري را قبل از انجام عمليات سرويس 
  .جدا نمائيد    
(b)  از سيم كشي براي بيرون آوردن . در هنگام جدا نمودن كانكتور ، بعد از آزاد نمودن زبلنه قفل كانكتور آنرا بيرون بكشيد        
  .استفاده ننمائيد    
(c)  در هنگام جازدن كانكتور ، آنرا تا هنگايكه صداي كليك به گوش برسد به جلو فشار دهيد.  
(d)  چنانچه قطعات بيافتد و يا صدمه ببيند ، آنرا تعويض نمائيد. زنيد به قطعات الكتريكي ضربه ن.  

  ممانعت از ورود ذرات خارجي .  2
(a)  ، ذرات خاك وآلودگي را از گيربكس پاك كنيد در هنگام باز كردن قطعات وگيربكس.  
(b)  از تماس ذرا ت آلوده به قطعات جلوگيري نموده و قطعات باز شده را داخل كيسه پالستيكي قرار دهيد.  
(c)  فرآيند تعميرات را با دستكش پالستيكي انجام داده و از پارچه اي كه در تعميرگاه استفاده ميگردد استفاده ننمائيد.  

  ممانعت از اعمال ضربه به قطعات .  3
(a)   از چكش پالستيكي استفاده نمائيد جدا نمودن را از يكديگر جدا مينمائيد ، براي  ها كه پوستههنگاميكه.  
(b)   را با زور از محل خود خارج نكنيد... سوپاپها و .  
(c)   آسيب نرسد در هنگام نصب قطعات مراقب باشيد تا به سيم كش.  

  تميز كردن قطعات .  4
(a)    كليه قطعات بايستي تميز شده ، بوسيله هواي فشرده خشك شده و به روغن مخصوص آغشته گردد.  
(b) قطعات آلومينيومي و الستيكي را با مواد قليائي تميز نكنيد. 

(c)  قطعات پالستيكي را با گازوئيل و يا بنزين نشوئيد.  

  ATFاحتياط هاي اوليه براي چابچا نمودن روغن .  5
(a)   غن روATF  آنرا پس از خنك شدن تخليه نمائيد .را تا زمانيكه داغ است تخليه نكنيد. 

(b)   چنانچه روغنATF  بر روي زمين ريخت آنرا سريعاً تميز نمائيد زيرا باعث لغزنده شدن سطح و بروز خطر ميگردد.  
(c)  نوع روغنATF :JWS-3309 
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  تشريح سيستم 

  
  

  تورك كانورتور 1
   حركچرخدنده م 2

 چرخدنده متحرك 3
  محموعه ديفرانسيل 4
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  چرخدنده محرك  1
  اويل پمپ 2
  شفت ورودي 3
  ديفرانسيل 4
   چرخدنده مياني 5

  چرخدنده سياره اي عقب 6
  چرخدنده سياره اي جلو 7
 دنده پي نيون 8
 دنده خورشيدي 9

  دنده رينگي 10
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 ليست عملكرد قطعات 

  

  عملكرد  ترمز/ كالچ 

C1   كالچC1 قفسه سياره اي جلو را به دنده خورشيدي سياره اي عقب متصل ميكند  

C2   كالچC2   شفت مياني را به قفسه سياره اي عقب متصل مينمايد.  

C3   كالچC3   قفسه سياره اي جلو را به دنده خورشيدي سياره اي عقب متصل مينمايد.  

B1   ترمزB1   ثابت مينمايد خورشيدي سياره اي عقب را.  

B2   ترمزB2   قفسه سياره اي عقب را ثابت مينمايد.  

F1  از چرخش قفسه سياره اي عقب در جهت عكس عقربه هاي ساعت جلوگيري مينمايد   كالچ يكطرفه.  

 كنترل تعويض دنده گيربكس اتوماتيك    

O :  غير فعال:  -فعال  

  موقعيت دنده
  ترمز  كالچ  شير سلونوئيد

كالچ 
يكطر
  فه

SLC1  SLC2  SLC3  SLB1 S1  S2  C1  C2  C3  B1  B2  F1  

P O O O O  -   -   -  -   -  -   -  -  

R 

سرعت
≥9km/h 

O O  -  O   -   -   -   -  O   -  O   -  

>سرعت
9km/h  O O O O O O  -   -   -   -   -   -  

N  O O O O  -   -   -   -   -   -   -   -  

D  

  O O O O  -   -  O   -   -   -   -  O  1دنده 

 O O O O O O  -   -   -  O O  -   ترمز موتوري

  -   -   O O  -   -   -  O   -   -  O  -   2دنده 

  -   -   -   O   -  O   -   -  O   -  O  -   3دنده 

  -   -   -   -  O  O   -   -  O O  -   -   4دنده 

  -   -   -  O   -   -  O   -   -   -  O O  5دنده 

  -   -   O   -  O   -   -   -   -  O   -  O  6دنده 
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  متعلقات گيربكس اتوماتيك

  
  

  واشر مخروطي فنري 1
 واشر 2
  )سمت پوسته ( كاسه نمد  3
  دندهسوئيچ موقعيت  4
  )اهرم دستي ( كاسه نمد  5
  )پين 12( سيم كشي گربكس  6

  )پين  6( سيم كشي گربكس  7
  پيستون آكوموالتور 8
  مجموعه شير كنترل 9
  اهرم سوپاپ دستي 10
 صافي روغن 11
   واشر كارتل روغن 12
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  كارتل 13
  درپوش پركن 14
  واشر پر كن 15
  لوله پركن كارتل 16
  آهنرباي كارتل 17
  سنسور دور ورودي 18
  سنسور دور خوجي 19
   درپوش تخليه روغن 20

 واشر 21
  كاسه نمد اويل پمپ 22
 تورك كانورتور 23
  )سمت هوزينگ (كاسه نمد 24
  )با اورينگ (پچ فيلتر روغن 25
 اورينگ 26
 خنك كن روغن 27
  اورينگ  28
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  تعويض قطعات گيربكس

  سوئيچ موقعيت دنده

  تعويض كابل كنترل گيربكس.  1
( a)  كابل كنترلT/M  را از اهرم كنترلT/M جدا نمائيد / پايه كابل كنترل جدا نمائيد و سپس كابل كنترل را از.  

  كردن سوئيچ موقعيت دنده باز.  2
( a) را صاف كنيد قفلياده از پيچ گوشتي واشر فبا است.  

  
  

 
(b)   يك واشر ، مهره قفلي و واشر قفلي را باز نمائيد.  

 
(c)  با باز كردن دو پيچ ، سوئيچ موقعيت دنده را باز نمائيد.  

 

  بستن سوئيچ موقعيت دنده.  3
( a)  سوئيچ موقعيت دنده را بسته  و موقتاً پيچهاي آنرا سفت نمائيد.  

  >توصيه  <        

پيچهاي آنرا سفت  Nبعد از تنظيم سوئيچ موقعيت دنده در حالت  •
 . نمائيد
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(b)  يك واشر ، مهره قفلي و واشر قفلي را ببنديد.  

 

(c)   با استفاده از يك پيچ گوشتي ، واشر قفلي را سفت كنيد. 

(d)  بعد از تنظيم سوئيچ موقعيت دنده در حالتN ،  پيچهاي آنرا سفت
 .نمائيد

 N.m 6.5 – 4.3:گشتاور سفت كردن 

(e)  اهرم دستي را در وضعيتP   قرار دهيد.  

  وصل كردن كابل كنترل گيربكس.  4
( a)   كابل كنترل رابه پايه كابل متصل كنيد و كابل كنترل را به اهرم

 .شفت كنترل متصل نمائيد 

  

  پيچ تخليه روغن

  بازكردن .  1
( a) پيچ تخليه و واشر آنرا از پوستهT/A    باز نمائيد. 

(b)  روغنATF  را تخليه نمائيد.  

  >توصيه <

  .مقداري از روغن تخليه شده را نگه داريد  •

  >تذكر<

، ممكن  رداگر در هنگام تخليه ذراتي بر روي آهنربا وجود دا •
ذرات باقيمانده بر . است دليل وجود خرابي در گير بكس باشد 

  .  روي آهنربا براي نوع خوردگي در گيربكس را بررسي نمائيد 
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  تميز كردن پيچ تخليه .  2
( a)  پيچ تخليه را تميز نمائيد.  

  بستن پيچ تخليه .  3
( a)  پيچ تخليه را با يك واشر جديد به پوستهT/A  ببنديد.  

 N.m 54.9 – 23.5: گشتاور سفت كردن 

  .روغن هيدروليك را پر كنيد .  4

  .مراجعه نمائيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل به 
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  خنك كن روغن
  .كننده موتور را تخليه نمائيد  كمايع خن.  1

  .دهيد مراحل تخليه را با مراجعه به راهنماي تعميرات انجام 

  .خنك كن روغن را باز كنيد .  2
(a) گوشه ، پيچ ، واشر فنري مخروطي ، واشرتخت  6 آلنبا استفاده از آچار

  .و خنك كن را باز نمائيد 
 

  

 

(b)عدد اورينگ را از خنك كن برداريد   دو.  
  

  سطوح تماس  تميز كردن.  3
( a)  سطح تماس خنك كن ور پوستهT/A  را تميز نمائيد.  

  بستن خنك كن روغن.  4
( a)  دو عدد را بهATF آغشته نمائيد و آنها را روي خنك كن نصب نمائيد  

  
 

(b) گوشه ، پيچ ، واشر فنري مخروطي ، واشرتخت  6 آلنبا استفاده از آچار
  .و خنك كن را ببنديد 

  >تذكر<

هنگام جازدن واشر فنري به جهت مخروطي آن مطابق شكل  •
  دقت نمائيد

  N.m 39.2 – 33.9: گشتاور سفت كردن 

  >توصيه  <

 نصب نموده و چنگك آنرا ببنديد  T/Aخنك كن روغن را روي  •

 

l
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  .يع خنك كننده موتور را پر كنيد ما.  5

  .براي انجام مراحل به راهنماي تعميرات مراجعه نمائيد 

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  6

  .مراجعه نمائيد  "روغن تنظيم سطح"براي انجام مراحل به 
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  كارتل
  ATFتخليه روغن هيدروليك .  1

  .براي انجام مرااحل به راهنماي تعميرات مراجعه كنيد 
  باز كردن كارتل.  2

( a)  هشت عدد پيچ كارتل را بهمراه واشر از پوستهT/A  باز كنيد.  
  >تذكر <
در هنگام باز كردن كارتل مراقب باشيد تا سطح تماس كارتل  •

  .آسيب نبيند  T/Aو پوسته 
  .مراقب باشيد تا كارتل دفرمه نشود  •

  
  
  

  بازكردن لوله پركن كارتل .  3

  
( a)  با استفاده از آچار گوشه شش گوشه ، پيچ تخليه ، واشر و لوله پر كن

  .را باز نمائيد 
  >توصيه  <
 .روغن كارتل را تخليه نمائيد باقيمانده  •

(b) دو عدد آهنربا را از كارتل جدا نمائيد.   

  >توصيه <
ذراتي كه بر روي آهنربا وجود دارد  ، ممكن است دليل وجود  •

ذرات باقيمانده بر روي آهنربا  براي نوع . خرابي در گير بكس باشد 
  خوردگي در گيربكس را بررسي نمائيد 

  خوردگي بلبرينگ و ديسكها)=  آهنربائي(ذرات فوالدي  •

  خوردگي بوشها =) غير آهنربائي /(برنجي •
 

  

   

l
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  تميز كزدن سطوح تماس .  4
( a)  سطح تماس خنك كن ور پوستهT/A  را تميز نمائيد. 

  نصب آهنرباي كارتل .  5
( a) دو عدد آهنرباي داخل كارتل را در محل خود قرار دهيد.  

  >توصيه <
  .تميز نمائيد قبل نصب آهنربا آنرا  •

  

  

  بستن لوله پركن گيربكس .  6
( a)  با استفاده از آچار آلن شش گوشه مطابق شكل، لوله پر كن روغن را

برسد سفت  (A)تا هنگاميكه طول آن در داخل گيربكس به ميزان 
  كنيد 

 mm 49.15 – 48.45: طول استاندارد 

  >تذكر<

  .پيچ را بيش اندازه سفت نكنيد  •

  

  

(b)  از واشر جديد را براي نصب در پوش پر كن استفاده نمائيد.  
(c) پوش پر كن را ببنديد با استفاده از آچار آلن ، در.  

 N.m 25.0 – 23.0: گشتاور استاندارد 

  >توصيه <

بعد از سفت كردن سوپاپ سرريز ، روغن اطراف آنرا تميز  •
  .نمائيد 

  

  
  

l
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(d)  پيچ به پوسته  8واشر جديد كارتل را توسطT/A ببنديد.  

 N.m 8.8 – 5.9: گشتاور استاندارد   

  >توصيه <

  .در هنگام نصب واشر به موقعيت آن دقت نمائيد  •

 

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  7

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به  

  
  
  
  
  

l
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  صافي روغن
  ATFتخليه روغن هيدروليك .  1
  .براي انجام مراحل به راهنماي تعميرات مراجعه نمائيد   
  

  
  باز كردن كارتل.  2

( a) هشت عدد پيچ كارتل را بهمراه واشر از پوستهT/A  باز كنيد.  
  >تذكر <
در هنگام باز كردن كارتل مراقب باشيد تا سطح تماس كارتل و  •

  .آسيب نبيند  T/Aپوسته 
  .مراقب باشيد تا كارتل دفرمه نشود  •

  

 (b) دو عدد آهنربا را از كارتل جدا نمائيد.  
  >توصيه <

ذراتي كه بر روي آهنربا وجود دارد  ، ممكن است دليل وجود  •
ذرات باقيمانده بر روي آهنربا  براي . خرابي در گير بكس باشد 

  نوع خوردگي در گيربكس را بررسي نمائيد   
  خوردگي بلبرينگ و ديسكها =)آهنربائي (ذرات فوالدي  •

  بوشهاخوردگي  =) غير آهنربائي (برنجيذرات  •

  

  باز كردن صافي روغن .  3
( a) صافي روغن را از روي شير كنترل  و سه عدد پيچV/B  باز نمائيد.  

  
  
  
  
  
  

l
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  بستن صافي روغن.  4
(a) صافي روغن و سه عدد پيچ را به روي شير كنترلV/B ببنديد.  

 Nm 0. 12 – 10.0 : گشتاور سفت كردن         

  
  

  تميز كردن سطوح.  5
( a) سطح تماس گيربكس و كارتل را تميز نمائيد.  

  نصب آهنرباي كارتل .  6
( a) دو عدد آهنرباي داخل كارتل را در محل خود قرار دهيد.  

  >توصيه < 
  .قبل نصب آهنربا آنرا تميز نمائيد  •

  

  

(b) پيچ به پوسته  8واشر جديد كارتل را توسطT/A ببنديد.  

 N.m 8.8 – 5.9: گشتاور استاندارد       

  >توصيه <   

  .در هنگام نصب واشر ،  به موقعيت آن دقت نمائيد  •
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  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  7

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به 

l
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مجموعه تورك كانورتور

 مراحل باز كردن وبستن

باز كردن تورك كانورتور.  1
( a) مجموعه تورك كانورتور را باز نمائيد.  

>توصيه <

  .مراقب باشيد تا به كاسه نمد آسيب نرسانيد •

.به زمين نيافتد مراقب باشيد تورك كانوتور•

.مراقب باشيد تا دنده استارت آسييب نبيند •

بستن تورك كانورتور.  2
( a) با استفاده از پيچ گوشتي موقعيت دنده محرك اويل پمپ را در مركز

  .قرار داده و سپس تورك كانورتور را گيربكس نمائيد 
>تذكر<

  .مراقب باشيد تا به كاسه نمد آسيب نرسانيد •
.تورك كانوتور به زمين نيافتدتا مراقب باشيد •
.ب نبيند باشيد تا دنده استارت آسيمراقب •
  .مراقب انگشتان دستتان باشيد •

بررسي موقعيت نصب تورك كانورتور.  3
( a)مقدار فاصله سطح هوزينگ را مانند شكل تا تورك كانورتور اندازه

  .بررسي نمائيد گيري نمائيد و نصب صحيح تورك كانوتور را 

 mm 19.6: طول استاندارد 

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  4

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به 
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كاسه نمد اويل پمپ

 مراحل باز كردن وبستن

ATFهيدروليك  تخليه روغن.  1

  .براي انجام مراحل به راهنماي تعميرات مراجعه نمائيد 
باز كردن تورك كانورتور.  2

( a) مجموعه تورك كانورتور را باز نمائيد.  
>تذكر<

  .مراقب باشيد تا به كاسه نمد آسيب نرسانيد •
.مراقب باشيد تورك كانوتور به زمين نيافتد•
  .نبيند  مراقب باشيد تا دنده استارت آسييب•

بيرون آوردن كاسه نمد.  3
( a) با استفاده از ابزار مخصوص كاسه نمد اويل پمپ را بيرون آوريد.  

>تذكر<

. مراقب باشيد تا بوش اويل پمپ آسيب نبيند •

نصب كاسه نمد.  4
( a)  با استفاده از ابزار مخصوص و چكش ، كاسه نمد جديد را روي اويل

  .پمپ نصب نمائيد 
  )از انتهاي اويل پمپ (  mm 0.2 ± 0 : مقدار استاندارد 

(b) لبه كاسه نمد را گريس بماليد.  

بستن تورك كانورتور.  5
( a)با استفاده از پيچ گوشتي موقعيت دنده محرك اويل پمپ را در مركز

  .قرار داده و سپس تورك كانورتور را گيربكس نمائيد 
>تذكر<  

  .مراقب باشيد تا به كاسه نمد آسيب نرسانيد •
.تورك كانوتور به زمين نيافتدتا مراقب باشيد •
.ب نبيند باشيد تا دنده استارت آسيمراقب •

  .مراقب انگشتان دستتان باشيد •
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بررسي موقعيت نصب تورك كانورتور.  6
( a)مقدار فاصله سطح هوزينگ را مانند شكل تا تورك كانورتور اندازه

  .گيري نمائيد و نصب صحيح تورك كانوتور را بررسي نمائيد 

 mm 19.6: طول استاندارد 

  .را پر كنيد  ATFهيدروليك  روغن .  7

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به 
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  كاسه نمد ديفرانسيل

  سمت پوسته 

  .را پر كنيد  ATFهيدروليك  روغن . 1

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به           

  عه پلوس چرخوباز كردن مجم.  2

  .براي انجام مراحل كار به راهنماي تعميرات مراجعه كنيد     

  بيرون آوردن كاسه نمد.  3
( a) كاسه نمد را از پوسته گيربكسT/A  بيرون آوريد.  

 >تذكر<  

  .آسيب نبيند  T/Aمراقب باشيد تا سطح تماس پوسته  •
  

  

  نمدنصب كردن كاسه .  4
( a) لبه كاسه نمد را گريس بماليد.  
(b)با استفاده از ابزار مخصوص و چكش كاسه نمد جديد را نصب كنيد.  

  )عمق فرورفتگي كاسه نمد ( 0.5 ± 4 : مقدار استاندارد          

  نصب مجموعه پولوس.  5

  .براي انجام مراحل كار به راهنماي تعميرات مراجعه كنيد       

  .را پر كنيد  ATFوليك هيدرروغن .  6 

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به     
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 سمت پوسته

ATFهيدروليك تخليه روغن.  1

  .براي مراحل انجام كار به راهماي تعميرات مراجعه نمائيد 

باز كردن مجمعه پلوس چرخ.  2

  .براي انجام مراحل كار به راهنماي تعميرات مراجعه كنيد 

بيرون آوردن كاسه نمد هوزينگ ديفرانسيل.  3
( a) كاسه نمد را از پوسته گيربكسT/A  بيرون آوريد.  

>توصيه <    

  .آسيب نبيند  T/Aمراقب باشيد تا سطح تماس پوسته •

نصب كردن كاسه نمد . 4
( a)گريس بماليد  لبه كاسه نمد را.  
(b) با استفاده از ابزار مخصوص و چكش كاسه نمد جديد را نصب كنيد.

)عمق فرورفتگي كاسه نمد ( 0.5 ± 5.5 : مقدار استاندارد  

>تذكر<

  .مراقب باشيد تا به لبه كاسه نمد آسيب نرسد •

نصب مجموعه پولوس.  5

  .براي انجام مراحل كار به راهنماي تعميرات مراجعه كنيد 

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  6

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به 
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  مجموعه شير كنترل گيربكس

  مراحل باز كردن وبستن 

  ATFتخليه روغن هيدروليك .  1

  .براي مراحل انجام كار به راهماي تعميرات مراجعه نمائيد      
  باز كردن كارتل.  2

( a) هشت عدد پيچ كارتل را بهمراه واشر از پوستهT/A  باز كنيد.  
  >تذكر <    

در هنگام باز كردن كارتل مراقب باشيد تا سطح تماس كارتل و  •
  .آسيب نبيند  T/Aپوسته 

  .مراقب باشيد تا كارتل دفرمه نشود  •
  

  

  
(b) دو عدد آهنربا را از كارتل جدا نمائيد.  
  >توصيه <
ذراتي كه بر روي آهنربا وجود دارد  ، ممكن است دليل وجود  •

ذرات باقيمانده بر روي آهنربا  براي . خرابي در گير بكس باشد 
  نوع خوردگي در گيربكس را بررسي نمائيد   

  خوردگي بلبرينگ و ديسكها)= آهنربائي (ذرات فوالدي  •

  بوشها خوردگي) = غير آهنربائي /(ذرات برنجي •

  

  باز كردن صافي روغن .  3
( a) سه عدد پيچ و صافي روغن را از روي شير كنترلV/B  باز نمائيد.  
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  باز كردن اهرم سوپاپ دستي .  4
(a) با استفاده از پيچ گوشتي و چكش ، واشر قفلي را آزاد كنيد.  

 

  
 (b) مهره ، واشر قفلي و اهرم سوپاپ دستي را از شفت اهرم سوپاپ

  .كنيد باز دستي 

  

  جدا كردن كانكتور سيم كشي گيربكس.  5
(a)   كانكتور دو عدد سنسور را از شير كنترلV/B  جدا كنيد.  

(b)  گيربكسسيم كشي كانكتور دو عدد سنسور را از T/M  جدا كنيد.  

  
(c)  پيچ وصفحه قفلي را باز نموده و سنسور دماي روغن را از روي شير

  .بيرون بكشيد  V/Bكنترل 

  
(d)  كانكتور هشت سلونوئيد را جدا نموده و سيم كشي گيربكس را از

  .بست سيم كشي جدا نمائيد 

  
 
 
 
 

l

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  گيربكس اتوماتيك -مجموعه شير كنترل 
 

39 

  بازكردن شير كنترل.  6
(a)12  عدد پيچ و دو بست سيم كشي را باز كنيد.  

  >تذكر<      

پيچها را مطابق شكل در چند مرحله بدون آنكه آنها را باز  •
  .نموده ،شل  نمائيد

  
  
  

    
  

  
(b)  درحاليكه سوپاپ دستي را نگه داشته ايد ، شير كنترلV/B  را باز

  .كنيد 

  >تذكر <

  نيافتد  C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور  •

   .مراقب باشيد تا مجموعه شير كنترل نيافتد  •

(c) پيستون و فنر آكوموالتورC1  را با زكنيد.  

  >تذكر <

  .نيافتد  C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور  •
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  بستن سيم كشي.  7
(a) دو عدد سيمT/M با دو بست به پوسته گيربكس  مانند شكل را

  .ببنديد 

  >يهتوص<     

مشكلي ايجاد  V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
  . ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

  

  بستن شير كنترل.  8
(a) دوعدد سيم سنسور را مطابق شكل با يك بست به پوسته گيربكس

T/M  متصل نمائيد.  

  >توصيه <    

مشكلي ايجاد  V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
  .ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

 

(b)آكوموالتورC1  را بهATF  آغشته نموده و آنها را مانند شكل نصب   
 .كنيد       

  :سايز فنر     
 رنگ (mm)طول آزاد (mm)قطر خارجي 
 صورتي 70.3  20.2

را آنهابنابراين ، . نيروي فنر ، باعث بيرون پريدن پيستون و فنر ميگردد 
  .جا بزنيد  V/Bهمزمان با نصب شيركنترل 

  

 

(c) شير  .دست نگه داشته ايد  در حاليكه پيستون آكوموالتور را با
  .  نصب كنيد  T/Aكنترل را بر روي 

  >تذكر <

  .مراقب باشيد تا سوپاپ دستي نيافتد  •

  >توصيه <

 . را نصب كنيد  V/Bسوپاپ دستي را نگه داشته ايد ، در حاليكه  •
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(d) عدد پيچ جديد را مطابق شكل  12دو عدد بست سيم را بسته و
  .موقتاً سفت نمائيد 

 Nm 9.2 – 6.8 :گشتاور استاندارد 

  >توصيه <

 T/Mو V/Bو سنوسورها بين  T/Mسيم هاي مراقب باشيد تا  •
  قرار نگيرد 

را پس ار بستن موقتي ، به صورتي ببنديد كه سوراخ پيچ ها پيچها  •
 .تنظيم گردند 

  . پيچها را بترتيب مانند شكل در چندين مرحله سفت نمائيد  •

 
(e) درجه سفت  (5±)90پس از سفت كردن پيچها ، آنها را بار ديگر تا

  .نمائيد 

  >توصيه <    

  .در شكل انجام دهيد  هسفت كردن دوباره را بترتيب نشان داد •
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  وصل كردن كانكتور گيربكس .  9
(a)    هشت پيچ كانكتورهاي سلونوئيد و دو كانكتور سنسور سرعت را ببنديد.  

  >توصيه <
 .را توسط سه بست با توجه به جهت نشان داده شده در شكل بسته و كانكتورها را وصل نمائيد  T/Mسيمهاي  •

  
(b)   اورينگ روي سنسور دما رابهATF  آغشته نمائيد.  
(c)  سنسور دما را توسط يك خار و پيچ بهV/B  متصل نمائيد.  

 Nm 12.0 – 10.0: گشتاور استاندارد     

 
(d)   كانكتور سنسورهاي سرعت را وصل نمائيد.  
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  نصب كردن اهرم سوپاپ دستي .  10
(a)   اهرم سوپاپ دستي را نصب نموده وآنرا با  واشر قفلي را بهمراه

  .مهره به شفت اهرم ببنديد 

 Nm 8 .10 – 8.8 : گشتاور استاندارد 

  >توصيه<

روي اهرم پين را با سوراخ روي سوپاپ دستي براي نصب آن بر  •
  .تنظيم نمائيد 

  

(b)   با استفاده از يك پيچ گوشتي و چكش ، مهره قفلي را محكم نمائيد 

  
  بستن صافي روغن .  11

(a)  به صافي روغن را با سه عدد پيچV/B ببنديد.  

 Nm 12 – 10.0: گشتاور استاندارد

  تميز كردن سطوح.  12
(a)   سطوح كارتل و پوستهT/A   را تميز نمائيد.  

  

  نصب كردن كارتل.  13
(a)   دو عدد آهنربا را داخل كارتل قرار دهيد.  

  >توصيه<

    .آهنرباها را قبل از نصب تميز نمائيد  •
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(b)   عدد پيچ را  8يك واشر جديد كارتل به همراهT/A ببنديد.  

 Nm 8.8 – 5.9: گشتاور استاندرد 

(c)  پيچ تخليه را بهمراه يك واشر جديد به كارتل ببنديد.  
 Nm 25.0 – 23.0: گشتاور استاندارد 

  

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  14

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به       
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  مجموعه سيم كشي گيربكس

  مراحل باز كردن وبستن

  ATFتخليه روغن هيدروليك .  1

  .براي انجام مراحل به راهنماي تعميرات مراجعه نمائيد       
  باز كردن كارتل.  2

( a)   هشت عدد پيچ كارتل را بهمراه واشر از پوستهT/A  باز كنيد.  
  >تذكر <
در هنگام باز كردن كارتل مراقب باشيد تا سطح تماس كارتل  •

  .آسيب نبيند  T/Aو پوسته 

  .مراقب باشيد تا كارتل دفرمه نشود  •
  

  

  
(b)   دو عدد آهنربا را از كارتل جدا نمائيد.  
  >توصيه <

ذراتي كه بر روي آهنربا وجود دارد  ، ممكن است دليل وجود  •
ذرات باقيمانده بر روي آهنربا  براي . خرابي در گير بكس باشد 

  نوع خوردگي در گيربكس را بررسي نمائيد   
  خوردگي بلبرينگ و ديسكها)= آهنربائي (ذرات فوالدي  •

  بوشهاخوردگي ) =  غير آهنربائي /(ذرات فلزي •

 

  باز كردن صافي روغن .  3
( a)   سه عدد پيچ و صافي روغن را از روي شير كنترلV/B  باز نمائيد.  
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  باز كردن اهرم سوپاپ دستي .  4
(a)   با استفاده از پيچ گوشتي و چكش ، واشر قفلي را آزاد كنيد.  

  

 
(b)  مهره ، واشر قفلي و اهرم سوپاپ دستي را از شفت اهرم سوپاپ دستي
  .باز كنيد     

 

  جدا كردن كانكتور سيم كشي گيربكس.  5
(a)   كانكتور دو عدد سنسور را از شير كنترلV/B  جدا كنيد.  
(b)  كانكتور دو عدد سنسور را از سيم كشي گيربكس T/M  جدا كنيد.  

 
(c)  پيچ وصفحه قفلي را باز نموده و سنسور دماي روغن را از روي شير

  .بيرون بكشيد  V/Bكنترل 

  
(d)  كانكتور هشت سلونوئيد را جدا نموده و سيم كشي گيربكسT/M  را

  .از   بست سيم كشي جدا نمائيد 
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  بازكردن شير كنترل.  6
(a)  12  عدد پيچ و دو بست سيم كشي را باز كنيد.  

  >تذكر<      

نموده پيچها را مطابق شكل در چند مرحله بدون آنكه آنها را باز  •
  .،شل  نمائيد

  

  
  

 

(b)   درحاليكه سوپاپ دستي را نگه داشته ايد ، شير كنترلV/B  را باز
  .كنيد 

  >تذكر <

  نيافتد  C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور  •

   .مراقب باشيد تا مجموعه شير كنترل نيافتد  •

(c) پيستون و فنر آكوموالتورC1  را با زكنيد.  

  >تذكر <     

  .نيافتد  C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور  •
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  T/Mباز كردن سيم كشي .  7
(a)  دو پيچ و سيم كشيT/M  را باز نمائيد.  

  >تذكر <       
مراقب باشيد تا سيم كشي  T/Mهنگام باز كردن سيم كشي  •

 .آسيب نبيند 
    .به سنسور دما ضربه نزنيد   •

  بستن سيم كشي گيربكس .  8
(a)  اورينگ روي گيربكس را به روغنATF آغشته نمائيد و سيم كشي

T/M را  توسط دو عدد پيچ بهT/M  ببنديد.  

 Nm 6.9 – 3.9: گشتاور استاندارد 
  >تذكر <
  .به سيم كشي گيربكس فشار زياد وارد نكنيد  •
  .مراقب باشيد تا سيم كشي گيربكس آسيب نبيند  •

  

  بستن سيم كشي.  9
(a)   دو عدد سيمT/M  را مانند شكل با دو بست به پوسته گيربكس    

  .ببنديد 
  >توصيه<

مشكلي ايجاد  V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
  .ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

  

  بستن شير كنترل.  10
(a)   دوعدد سيم سنسور را مطابق شكل با يك بست به پوسته

  .متصل نمائيد  T/Mگيربكس 
  >توصيه <       

مشكلي ايجاد  V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
    .ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

(b) آكوموالتورC1  را بهATF  آغشته نموده و آنها را مانند شكل نصب
 .كنيد 

  :سايز فنر     
 رنگ (mm)طول آزاد (mm)قطر خارجي 
 صورتي 70.3  20.2

بنابراين ، آنها . نيروي فنر ، باعث بيرون پريدن پيستون و فنر ميگردد 
  .جا بزنيد  V/Bرا همزمان با نصب شيركنترل 
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(c)  شير . در حاليكه پيستون آكوموالتور را با دست نگه داشته ايد
  .  نصب كنيد  T/Aكنترل را بر روي 

  >تذكر <    

  .مراقب باشيد تا سوپاپ دستي نيافتد  •

  >توصيه <  

 . را نصب كنيد  V/Bدر حاليكه سوپاپ دستي را نگه داشته ايد ،  •
  

  

(d)   عدد پيچ جديد را مطابق شكل  12دو عدد بست سيم را بسته و
  .موقتاً سفت نمائيد 

 Nm 9.2 – 6.8 :گشتاور استاندارد 

  >توصيه <

قرار  T/Mو V/Bو سنوسورها بين  T/Mمراقب باشيد تا سيم هاي  •
  نگيرد 

را پس ار بستن موقتي ، به صورتي ببنديد كه سوراخ پيچ ها پيچها  •
 .تنظيم گردند 

  .پيچها را بترتيب مانند شكل در چندين مرحله سفت نمائيد  •

  
(e)   درجه سفت  (5±)90پس از سفت كردن پيچها ، آنها را بار ديگر تا

  .نمائيد 

  >توصيه <    

  .سفت كردن دوباره را بترتيب نشان داد در شكل انجام دهيد  •
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  وصل كردن كانكتور گيربكس .  11
(a)    هشت پيچ كانكتورهاي سلونوئيد و دو كانكتور سنسور سرعت را ببنديد.  

  >توصيه <
 .داده شده در شكل بسته و كانكتورها را وصل نمائيد را توسط سه بست با توجه به جهت نشان  T/Mسيمهاي  •

  
  

(b)   اورينگ روي سنسور دما رابهATF  آغشته نمائيد.  
(c)  سنسور دما را توسط يك خار و پيچ بهV/B  متصل نمائيد.  

  Nm 12.0 – 10.0: گشتاور استاندارد     

  
(d)   كانكتور سنسورهاي سرعت را وصل نمائيد.  
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  نصب كردن اهرم سوپاپ دستي . 12
(a)   اهرم سوپاپ دستي را نصب نموده وآنرا با  واشر قفلي را بهمراه

  .مهره به شفت اهرم ببنديد 

 Nm 8 .10 – 8.8 : گشتاور استاندارد 

  >توصيه<

پين را با سوراخ روي سوپاپ دستي براي نصب آن بر روي  •
  .اهرم تنظيم نمائيد 

 

(b)  با استفاده از يك پيچ گوشتي و چكش ، مهره قفلي را محكم نمائيد  

 
  بستن صافي روغن .  13

(a)  صافي روغن را با سه عدد پيچ بهV/B ببنديد.  

 Nm 12 – 10.0: گشتاور استاندارد

  تميز كردن سطوح.  14
(a)   سطوح كارتل و پوستهT/A   را تميز نمائيد.  

 

  (b)   عدد پيچ را  8يك واشر جديد كارتل به همراهT/A ببنديد.  

 Nm 8.8 – 509: گشتاور استاندرد 

(c)  پيچ تخليه را بهمراه يك واشر جديد به كارتل ببنديد.  

  Nm 25.0 – 23.0: گشتاور استاندارد 
  

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  15

  .مراجعه كنيد  "روغن تنظيم سطح"براي انجام مراحل كار به         
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  سنسور سرعت

  وروديدورسنسور

  ATFتخليه روغن هيدروليك .  1

  .براي انجام مراحل به راهنماي تعميرات مراجعه نمائيد       
  باز كردن كارتل.  2

( a)   هشت عدد پيچ كارتل را بهمراه واشر از پوستهT/A  باز كنيد.  
  >تذكر <
در هنگام باز كردن كارتل مراقب باشيد تا سطح تماس كارتل  •

  .آسيب نبيند  T/Aو پوسته 

  .مراقب باشيد تا كارتل دفرمه نشود  •
  

  

  
(b)   دو عدد آهنربا را از كارتل جدا نمائيد.  
  >توصيه <

ذراتي كه بر روي آهنربا وجود دارد  ، ممكن است دليل وجود  •
ذرات باقيمانده بر روي آهنربا  براي . خرابي در گير بكس باشد 

  نوع خوردگي در گيربكس را بررسي نمائيد   
  خوردگي بلبرينگ و ديسكها)= آهنربائي (ذرات فوالدي  •
  بوشهاخوردگي =) غير آهنربائي /(برنجي •

  باز كردن صافي روغن .  3
( a)   سه عدد پيچ و صافي روغن را از روي شير كنترلV/B  باز نمائيد.  
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  باز كردن اهرم سوپاپ دستي .  4
(a)   با استفاده از پيچ گوشتي و چكش ، واشر قفلي را آزاد كنيد.  

  

 
(b)  مهره ، واشر قفلي و اهرم سوپاپ دستي را از شفت اهرم سوپاپ دستي

  .باز كنيد 

 

  جدا كردن كانكتور سيم كشي گيربكس.  5
(a)   كانكتور دو عدد سنسور را از شير كنترلV/B  جدا كنيد.  
(b) كانكتور دو عدد سنسور را از سيم كشي گيربكس T/M  جدا كنيد.  

 
(c)  پيچ وصفحه قفلي را باز نموده و سنسور دماي روغن را از روي شير

  .بيرون بكشيد  V/Bكنترل 

  
(d)  كانكتور هشت سلونوئيد را جدا نموده و سيم كشي گيربكسT/M  را از

  .بست سيم كشي جدا نمائيد 
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  بازكردن شير كنترل.  6
(a)  12  عدد پيچ و دو بست سيم كشي را باز كنيد.  

  >تذكر<    

پيچها را مطابق شكل در چند مرحله بدون آنكه آنها را باز نموده  •
  .،شل  نمائيد

  

  
  

 

(b)   درحاليكه سوپاپ دستي را نگه داشته ايد ، شير كنترلV/B  را باز
  .كنيد 

  >تذكر <

  نيافتد  C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور  •

   .شير كنترل نيافتد مراقب باشيد تا مجموعه  •

(c) پيستون و فنر آكوموالتورC1  را با زكنيد.  

  >تذكر <    

  .نيافتد  C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور  •
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  بازكردن سنسور سرعت ورودي .   7
(a)    پيچ سنسور را باز نمود ه و سنسور  را از روي گيربكس باز نمائيد.  

  >تذكر <

  .نمودن ضربه به گيربكس خودداري نمائيد  از وارد •
 

  

  بستن سنسور سرعت ورودي .  8
a(  سنسور دور ورودي را توسط پيچ به گيربكس ببنديد. 

 Nm 6.9 – 3.9: گشتاور استاندارد 

  
  بستن سيم كشي.  9

(a)   دو عدد سيمT/M  را مانند شكل با دو بست به پوسته گيربكس
  .ببنديد 

  >توصيه<

مشكلي ايجاد  V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
  .ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

  

  بستن شير كنترل.10
(a)   دوعدد سيم سنسور را مطابق شكل با يك بست به پوسته

  .متصل نمائيد  T/Mگيربكس 
  >توصيه <

مشكلي ايجاد  V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
    .ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

(b)    آكوموالتورC1  را بهATF آغشته نموده و آنها را مانند شكل نصب
 .كنيد 

  :سايز فنر      
 رنگ (mm)طول آزاد (mm)قطر خارجي 
 صورتي 70.3  20.2

بنابراين ، آنها . نيروي فنر ، باعث بيرون پريدن پيستون و فنر ميگردد  
  .جا بزنيد  V/Bرا همزمان با نصب شيركنترل 
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(c) در حاليكه پيستون آكوموالتور C1  شير . را با دست نگه داشته ايد
  .  نصب كنيد  T/Aكنترل را بر روي 

  >تذكر <    

  .مراقب باشيد تا سوپاپ دستي نيافتد  •

  >توصيه <   

را نصب كنيد   V/Bدر حاليكه سوپاپ دستي را نگه داشته ايد ،  •
  

  

(d)   عدد پيچ جديد را مطابق شكل  12دو عدد بست سيم را بسته و 
  .موقتاً سفت نمائيد 

 Nm 9.2 – 6.8 :گشتاور استاندارد      

  >توصيه <

قرار  T/Mو V/Bو سنوسورها بين  T/Mمراقب باشيد تا سيم هاي  •
  نگيرد 

را پس ار بستن موقتي ، به صورتي ببنديد كه سوراخ پيچ ها پيچها  •
 .تنظيم گردند 

  .پيچها را بترتيب مانند شكل در چندين مرحله سفت نمائيد  •

 
(e)   درجه سفت  (5±)90پس از سفت كردن پيچها ، آنها را بار ديگر تا

  .نمائيد 

  >توصيه <    

  .بترتيب نشان داد در شكل انجام دهيد سفت كردن دوباره را  •
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  وصل كردن كانكتور گيربكس .  11
(a)    هشت پيچ كانكتورهاي سلونوئيد و دو كانكتور سنسور سرعت را ببنديد.  

  >توصيه <

 .را توسط سه بست با توجه به جهت نشان داده شده در شكل بسته و كانكتورها را وصل نمائيد  T/Mسيمهاي  •

 

(b)   اورينگ روي سنسور دما رابهATF  آغشته نمائيد.  
(c)  سنسور دما را توسط يك خار و پيچ بهV/B  متصل نمائيد.  

  Nm 12.0 – 10.0: گشتاور استاندارد     

 
(d)   كانكتور سنسورهاي سرعت را وصل نمائيد.  
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نصب اهرم سوپاپ دستي.  12
(a) با  واشر قفلي را بهمراه مهرهاهرم سوپاپ دستي را نصب نموده وآنرا

  .به شفت اهرم ببنديد 

Nm 8 .10 – 8.8 : گشتاور استاندارد 

>توصيه<

پين را با سوراخ روي سوپاپ دستي براي نصب آن بر روي اهرم•
  .تنظيم نمائيد 

(b)  با استفاده از يك پيچ گوشتي و چكش ، مهره قفلي را محكم نمائيد.

بستن صافي روغن.  13
(a)  صافي روغن را با سه عدد پيچ بهV/B ببنديد.  

Nm 12 – 10.0: گشتاور استاندارد

تميز كردن سطوح.  14
(a)   سطوح كارتل و پوستهT/A   را تميز نمائيد.    (b)   عدد پيچ را  8يك واشر جديد كارتل به همراهT/A

 

ببنديد

.  

Nm 8.8 – 509: گشتاور استاندرد 

(c)  پيچ تخليه را بهمراه يك واشر جديد به كارتل ببنديد.  

Nm 25.0 – 23.0: گشتاور استاندارد 

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .  15

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به 
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 سنسوردور خروجي

ATFتخليه روغن هيدروليك .  1

  .براي انجام مراحل به راهنماي تعميرات مراجعه نمائيد 
باز كردن كارتل.  2

( a)   هشت عدد پيچ كارتل را بهمراه واشر از پوستهT/A  باز كنيد.  
>تذكر <

در هنگام باز كردن كارتل مراقب باشيد تا سطح تماس كارتل•
  .آسيب نبيند  T/Aو پوسته 

  .نشود مراقب باشيد تا كارتل دفرمه •

(b)   دو عدد آهنربا را از كارتل جدا نمائيد.  
>توصيه <

ذراتي كه بر روي آهنربا وجود دارد  ، ممكن است دليل وجود•
ذرات باقيمانده بر روي آهنربا  براي. خرابي در گير بكس باشد 

نوع خوردگي در گيربكس را بررسي نمائيد
خوردگي بلبرينگ و ديسكها =)آهنربائي (ذرات فوالدي     •

خوردگي بوشها =) غير آهنربائي /(برنجي    •

باز كردن صافي روغن.  3
( a)   سه عدد پيچ و صافي روغن را از روي شير كنترلV/B  باز نمائيد.  
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باز كردن اهرم سوپاپ دستي.  4
(a)   با استفاده از پيچ گوشتي و چكش ، واشر قفلي را آزاد كنيد.

(b) مهره ، واشر قفلي و اهرم سوپاپ دستي را از شفت اهرم سوپاپ دستي
  .باز كنيد 

جدا كردن كانكتور سيم كشي گيربكس.  5
(a)  كانكتور دو عدد سنسور را از شير كنترلV/B  جدا كنيد.  
(b) كانكتور دو عدد سنسور را از سيم كشي گيربكس T/M  جدا كنيد.  

(c) پيچ وصفحه قفلي را باز نموده و سنسور دماي روغن را از روي شير
  .بيرون بكشيد  V/Bكنترل 

(d)  كانكتور هشت سلونوئيد را جدا نموده و سيم كشي گيربكسT/M را از
  .بست سيم كشي جدا نمائيد 
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بازكردن شير كنترل.  6
(a)  12  عدد پيچ و دو بست سيم كشي را باز كنيد.  

>تذكر<

پيچها را مطابق شكل در چند مرحله بدون آنكه آنها را باز نموده•
.،شل  نمائيد

(b)   درحاليكه سوپاپ دستي را نگه داشته ايد ، شير كنترلV/B را باز
  .كنيد 

>تذكر <

نيافتد C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور •

  .كنترل نيافتد مراقب باشيد تا مجموعه شير •
(c) پيستون و فنر آكوموالتورC1  را با زكنيد.  

>تذكر <

  .نيافتد  C1مراقب باشيد تا اينكه پيستون و فنر آكوموالتور •
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  بازكردن سنسور سرعت خروجي.   7
(a)    پيچ سنسور را باز نمود ه و سنسور  را از روي گيربكس

  .باز نمائيد 

  >تذكر <

    .ضربه به گيربكس خودداري نمائيد از وارد نمودن  •

  بستن سنسور سرعت ورودي .  8
)a(  سنسور دور ورودي را توسط پيچ به گيربكس ببنديد. 

  Nm 7.3 – 5.9: گشتاور استاندارد 

  
  بستن سيم كشي.  9

(a)   دو عدد سيمT/M  را مانند شكل با دو بست به پوسته
  .گيربكس ببنديد 

  >توصيه<

 V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
  .مشكلي ايجاد ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

  

  بستن شير كنترل.  10
(a)   دوعدد سيم سنسور را مطابق شكل با يك بست به پوسته

  .متصل نمائيد  T/Mگيربكس 
  >توصيه <

 V/Bدر هنگام نصب  T/Mبراي اينكه دو سيم  •
    .مشكلي ايجاد ننمايد آنها را با بست محكم نمائيد 

(b)     آكوموالتورC1  را بهATF  آغشته نموده و آنها را مانند
 .شكل نصب   كنيد 

  :سايز فنر      
 رنگ (mm)طول آزاد (mm)قطر خارجي 
 صورتي 70.3  20.2

. نيروي فنر ، باعث بيرون پريدن پيستون و فنر ميگردد  
  .جا بزنيد  V/Bبنابراين ، آنها   را همزمان با نصب شيركنترل 
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(c) در حاليكه پيستون آكوموالتورC1 را با دست نگه داشته
.  نصب كنيد  T/Aشير كنترل را بر روي . ايد 

>تذكر <   

  .مراقب باشيد تا سوپاپ دستي نيافتد •

>توصيه <

را V/Bدر حاليكه سوپاپ دستي را نگه داشته ايد ، •
  . نصب كنيد 

(d)   عدد پيچ جديد را 12دو عدد بست سيم را بسته و
  .مطابق شكل موقتاً سفت نمائيد 

Nm 9.2 – 6.8:گشتاور استاندارد 

>توصيه <

V/Bو سنوسورها بين  T/Mمراقب باشيد تا سيم هاي  •
قرار نگيرد T/Mو

را پس ار بستن موقتي ، به صورتي ببنديد كه سوراخ پيچها  •
 .پيچ ها تنظيم گردند 

پيچها را بترتيب مانند شكل در چندين مرحله سفت•
  .نمائيد 

(e)   (5±)90پس از سفت كردن پيچها ، آنها را بار ديگر تا
  .درجه سفت      نمائيد 

>توصيه <   

بترتيب نشان داد در شكلسفت كردن دوباره را •
  .انجام دهيد 
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  وصل كردن كانكتور گيربكس .  11
(a)    هشت پيچ كانكتورهاي سلونوئيد و دو كانكتور سنسور سرعت را ببنديد.  

  >توصيه <   

 .را توسط سه بست با توجه به جهت نشان داده شده در شكل بسته و كانكتورها را وصل نمائيد  T/Mسيمهاي  •

  
(b)   اورينگ روي سنسور دما رابهATF  آغشته نمائيد.  
(c)  سنسور دما را توسط يك خار و پيچ بهV/B  متصل نمائيد.  

  Nm 12.0 – 10.0: گشتاور استاندارد     

 
(d)   كانكتور سنسورهاي سرعت را وصل نمائيد.  
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  نصب اهرم سوپاپ دستي .  12
(a)   اهرم سوپاپ دستي را نصب نموده وآنرا با  واشر قفلي را بهمراه

  .مهره به شفت اهرم ببنديد 

 Nm 8 .10 – 8.8 : گشتاور استاندارد 

  >توصيه<

پين را با سوراخ روي سوپاپ دستي براي نصب آن بر روي اهرم  •
  .تنظيم نمائيد 

 

(b)   با استفاده از يك پيچ گوشتي و چكش ، مهره قفلي را محكم       
  .نمائيد      

 

  بستن صافي روغن .  13
(a)  صافي روغن را با سه عدد پيچ بهV/B ببنديد.  

 Nm 12 – 10.0: گشتاور استاندارد

  تميز كردن سطوح.  14
(a)   سطوح كارتل و پوستهT/A   را تميز نمائيد.  

  

  كردن كارتلنصب .  15
(a)   دو عدد آهنربا را داخل كارتل قرار دهيد.  

  >توصيه<

 .آهنرباها را قبل از نصب تميز نمائيد  •
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(b)   عدد پيچ را  8يك واشر جديد كارتل به همراهT/A ببنديد.  

 Nm 8.8 – 5.9: گشتاور استاندرد 

(c)  پيچ تخليه را بهمراه يك واشر جديد به كارتل ببنديد.  
  Nm 25.0 – 23.0: گشتاور استاندارد 

  

  .را پر كنيد  ATFروغن هيدروليك .   16

  .مراجعه كنيد  "تنظيم سطح روغن"براي انجام مراحل كار به      
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  تنظيم سطح روغن
  مراحل انجام كار

  .محل صاف پارك نموده و چرخها را قفل نمائيد خودرو را در يك .  1
  .قرار داده و موتور را روشن ننمائيد  "P"لور دنده را در وضعيت .  2
 .درپوش سر ريز و پر كن را باز نمائيد .  3

   ATFاگر . از سوراخ سرريز چكيده شود  ATFدقت نمائيد كه روغن .  4
 اضافه , سوراخ خارج گردد  بايستي تا هنگاميكه از محل, خارج نگرديد     
  .نمود    

  .موتور را روشن نمائيد .  5
خارج ATFاگر روغن. چكيدن روغن از سوراخ سر ريز را بررسي نمائيد .  6

  .اضافه نمود, بايستي تا هنگاميكه از محل سوراخ خارج گردد , نگرديد     
  .درجه سانتيگراد خنك نمائيد  35را تا دماي  ATFروغن.  7
 كليه حالتها تا به "P"لور دنده را از حالت  ر حال فشردن پدال ترمز ، د.  8

     ثانيه براي هر كدام از حالتها قرار داده  2بمدت بيش از "D"وضعيت    
  .برگردانيد "P"وسپس به حالت     

 

      چنانچه چكيده شد ، با تست .رابررسي نموده  ATFچكيدن روغن.  9
درجه سانتيگرا د توسط ابزار تستر  35 – 45در دماي  ATFدماي روغن   

F-ADS     منتظر مانده تا اينكه روغني از سوراخ سر ريزخارج نگردد ، .  
  د وآغشته نموده و آنرا در محل خ ATFاورينگ در پوش را به روغن.  10

  .ببنديد       
 Nm 25.5-23.5: گشتاور استاندارد 

  >توصيه <
كامل از اطراف را بعد ازسفت كردن درپوش پركن بطور ATFروغن •

  . آن پاك نمائيد 

  
  .واشر جديد را مطابق شكل روي درپوش سر ريز نصب نمائيد .  11
  .با استفاده از آچار آلن درپوش سر ريز را نصب نمائيد .  12

 Nm 25.0 – 23.0: گشتاور سفت كردن 
  >توصيه <
را بعد ازسفت كردن درپوش بطور  كامل از اطراف آن  ATFروغن •

  . پاك نمائيد 
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