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خالصه  

خالصه ساختمان   
ــزدا  323   • ساختمان و عملکرد گیربکس اتوماتیک به جز موارد زیر برمبنای این سیستم در مدلهای قدیمی مزدا (BJ) 323 میباشد. (به راهنمای آموزش م

به شماره 98G-10-3327 رجوع شود) 
طرحها  

بهبود سرویس و نگهداری  
 • عیبیابی هوشمند بهبود یافته است.  

 • درخودروهای مجهز به ABS، سنسور سرعت خودرو حذف شده و یک درپوش روی سوراخ محل آن نصب شده است. این کار به این دلیل انجام شده که 
خودرو یک سیگنال از سنسور دور چرخ به جای سنسور حذف شده دریافت میکند.  

مشخصات 
نوع موتور  مورد 

 ZL ZM FP FS
FN4A-EL نوع گیربکس (مدل) 

2.816 دنده 1 
1.497 دنده 2 
1.000 دنده 3 
0.725 دنده 4 

نسبت دنده  

2.648 دنده عقب 
3.904 4.147 3.904 نسبت دنده دیفرانسیل 

ATF M –III (یا معادل آن مثل DEXRONII) نوع   ATF (روغن گیربکس) 

 L (US qt, lmp qt) (تقریبی) (6.3 ,7.6) 7.2 حجم روغن
1.950 2.120 2.250 نسبت گشتاور «استال» تورک کانورتور 

4/4 کالچ جلو (تعداد صفحات متحرک/ محرک) 
3/3 کالچ 4-3 (تعداد صفحات متحرک/ محرک) 

2/2 کالچ دندهعقب(تعدادصفحاتمتحرک/ محرک)  سیستم هیدرولیک 
ترمز دنده سنگین و دنده عقب(تعداد صفحات 

5/5 متحرک / محرک) 

(2.54) 64.6 قطر سروو (قطر خارجی پیستون) mm (in) باند سروو  
49 دنده خورشیدی جلو 

20 دنده پینیون جلو  
دنده خورشیدی جلو (تعداد 

89 دنده رینگی جلو  دندهها) 
37 دنده خورشیدی عقب 

30 دنده پینیون عقب 
دنده خورشیدی عقب (تعداد 

98 دنده رینگی عقب  دندهها) 
86 دنده اولیه (تعداد دندانه) 

82 دنده ثانویه (تعداد دندانه) 
21 20 21 دنده خروجی (تعداد دندانه) 
86 87 86 دنده رینگی (تعداد دندانه) 
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نقشه مدار سیستم کنترل گیربکس اتوماتیک  
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باتری 1 
فیوز اصلی 2 
 3 INJ فیوز
استارت 4 
دینام 5 
سوئیچ موتور  6 
 7 DLC
 8 DSC دستگاه
به مجموعه آمپرها 9 

رله اصلی  10 
رله پمپ بنزین  11 
پمپ بنزین 12 
 13 PSP فشنگی
HO2S (عقب) 14 

HO2S (جلو) 15 

 16 EGR (شیر) سوپاپ
 17 MAF سنسور
 18 ABS  به سمت
چراغ شارژ 19 
 20 (ABS با) ATX برای مدل
موتور فن  21 
 22 VICS شیر برقی
کلید فن  23 
رله A/C (کولر) 24 
کلید A/C (کولر) 25 
آمپلی فایر A/C (کولر) 26 
کلید فشار گاز کولر 27 
کمپرسور کولر 28 
رله فن کندانسور (رادیاتور کولر) 29 
موتور فن کندانسور کولر  30 
رله فن رادیاتور 31 
موتور فن رادیاتور 32 
فشنگی فشار روغن  33 
دستگاه ایموبالیزر 34 
 35 IAC (شیر) سوپاپ

شیر برقی تخلیه  36 
 37 PRC شیر برقی
 38 ECT سنسور
 39 IAT سنسور
 40 TP سنسور
سنسور فشار جو  41 
کلید حالت خالص 42 
کلید کالچ  43 
 44 CMP سنسور
 45 CKP سنسور
انژکتور شماره 1 46 
انژکتور شماره 2 47 
انژکتور شماره 3 48 
انژکتور شماره 4 49 
کندانسور (رادیاتور کولر) 50 
کویل 51 
VSS (داخل مجموعه آمپرها) 52 
 53 VSS
 54 HOLD کلید
چراغ ترمز 55 
 (فشنگی) ترمز  56 
سنسور دور ورودی / توربین (تورک کانورتور) 57 
 58 EC-AT شیر برقی
چراغ دنده عقب  59 
 60 TR کلید
 61 HOLD چراغ هشدار
سنسور ضربه 62 
 63 PCM
 64 PCM 2 درM ترمینال
 65 DLC-2
 66 (DJS) میکروکامپیوتر
کلید فشار گاز کولر 67 
 68 ATX مربوط به مدل
 69 MTX مربوط به مدل
فقط در خودروهای مجهز به کولر 70 
 71 (ABS با) ATX مربوط به مدل
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عیبیابی هوشمند 

خالصه  
 • DTC به اجزاء کوچکتری تقسیم شده است تا ضمن بررسی DTC ، توانایی سرویس و نگهداری بهبود یابد.  

 • تستر OBD از تستر NGS به WDS تغییر کرده است. بنابراین نام PID ها هم تغییر کرده است. 
جداول مقایسهای DTC ها  

 • کدهای زیر تقسیم شده است تا سرویس و نگهداری بهتر انجام شود.  
به جز موتور FS یا موتور مدل DTC FS نام قطعه 

 VSS P0500 (قطع شدگی / اتصال کوتاه) عیب در مدار →
 P0705 (اتصال کوتاه) عیب در مدار N/A  TR کلید
 P0706  (قطع شدگی) عیب در مدار N/A
 P0710 (قطع شدگی/ اتصال کوتاه) عیب در مدار →

 TFT سنسور
 P0711  (چسبیدن) عیب در مدار N/A

→ عیب در مدار (قطع شدگی / اتصال کوتاه) P0715 سنسور سرعت ورودی / توربین 
نسبت دنده غلط P0730 N/A نسبت دنده غلط 

N/A نسبت دنده 1 غلط P0731 نسبت دنده 1 غلط 
N/A نسبت دنده 2 غلط P0732 نسبت دنده 2 غلط 
N/A نسبت دنده 3 غلط P0733 نسبت دنده 3 غلط 
N/A نسبت دنده 4 غلط P0734 نسبت دنده 4 غلط 

 P0741 (چسبیدن در حالت قطع) TCC عیب در سیستم N/A تورک کانورتور 
 P0742 (چسبیدن در حالت وصل) TCC عیب در سیستم N/A

→ عیب در مدار (قطع شدگی / اتصال کوتاه)  P0745 سولونوئید کنترل فشار 
 P0751 (چسبیدن در حالت قطع) عیب در مدار N/A
 P0752 (چسبیدن در حالت وصل) عیب در مدار N/A  A سولونوئید تعویض دنده
 P0753 (قطع شدگی/ اتصال کوتاه) عیب در مدار →
 P0756 (چسبیدن در حالت قطع) عیب در مدار N/A
 P0757 (چسبیدن در حالت وصل) عیب در مدار N/A  B سولونوئید تعویض دنده
 P0758 (قطع شدگی / اتصال کوتاه) عیب در مدار →
 P0761 (چسبیدن در حالت قطع) عیب در مدار N/A
 P0762 (چسبیدن در حالت وصل) عیب در مدار N/A  C سولونوئید تعویض دنده
 P0763 (قطع شدگی/ اتصال کوتاه) عیب در مدار →
 P0766 (چسبیدن در حالت قطع) عیب در مدار N/A
 P0767 (چسبیدن در حالت وصل) عیب در مدار N/A  D سولونوئید تعویض دنده
 P0768 (قطع شدگی / اتصال کوتاه) عیب در مدار →
 P0771 (قطع شدگی در حالت قطع) عیب در مدار N/A
 P0772 (قطع شدگی در حالت وصل) عیب در مدار N/A  E سولونوئید تعویض دنده
 P0773 (قطع شدگی / اتصال کوتاه) عیب در مدار →

سیستم عیبیابی هوشمند  
 • سیستم OBD شامل اعمال زیر میشود: 

a. عیبیابی: عیب در واحدهای ورودی/ خروجی و اجزاء سیستم ATX را مشخص میکند.  
b. ذخیره در حافظه: وقتی عیبی مشخص شدDTC  مربوطه را در حافظه ذخیره میکند.  

c. سیستم ایمنی: کار واحد خروجی و مقادیر ورودی سنسورها/ کلیدها را ثابت میکند تا حداقل توانایی رانندگی را در زمان تشخیص عیب فراهم آورد.  
d. نمایش دادههای PID: سیگنالهای ورودی / خروجی و مقادیر محاسبه شده PCM را نمایش میدهد و دادههای نمایش داده شده را به WDS) SST یا 

مشابه آن) میفرستد.  
تشخیص عیب  

 • تشخیص عیب کار واحدهای ورودی/ خروجی و اجزاء سیستم را با مقادیر شرایط نرمال که قبالً در PCM برنامه ریزی شده است مقایسه میکند.  
 • اگر عیبی مشخص شدهاست، چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند تا به راننده وجود عیب در اجزاء سیستم انتقال قدرت یا سنسورها/ کلیدها را هشدار دهد. 

 • DTCهای ذخیره شده در PCM با استفادها از SST (WDS یا معادل آن) مجدداً آزمایش میشوند.  
 • عیبها  برمبنای مفاهیم زیر تشخیص داده میشود. مفهوم خرابی سنسور TP (P0122, P0123) در قسمت موتور ذکر شده است.  
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 (P0500) (VSS) خرابی مدار سنسور سرعت خودرو
 • وقتی دمای آب موتور باالی 60ºC (140ºF)  و سیگنال سنسور دور ورودی/ توربین باالی RPM 1500 و وضعیت دسته دنده S, D یا L است هیچ سیگنال 

VSS به ترمینال 3T مربوط به PCM وارد نمیشود.  

 (P0705) (TR) خرابی (اتصال کوتاه در مدار کلیه وضعیت دنده گیربکس
 • وقتی دور موتور باالی RPM 530 است، دو سیگنال ورودی یا بیشتر از کلید TR به ترمینالهای 1E, 1G, 1D و PCM 4H وارد میشود.  

 (P0706) (TR) خرابی (قطع شدگی) مدار کلید وضعیت دنده گیربکس
 4H 1 وE, 1H, 1G, ID به ترمینالهای TR 20 است، ولتاژ ورودی از کلید km/h (12 mph) 530 و سرعت خودرو باالی RPM وقتی دور موتور باالی • 

PCM برابر 0V است.  

  (P0710) (TFT) خرابی اتصال کوتاه یا قطع شدگی در مدار سنسور دمای روغن گیربکس
 • ولتاژ ورودی از سنسور TFT به ترمینالهای 1Q و PCM  4O روی 0.06V باقی میماند.  

 • ولتاژ ورودی از سنسور TFT به ترمینالهای 1Q و PCM 4O وقتی سرعت خودرو باالی km/h (12 mph) 20 است روی 4.67V باقی میماند.  
 (P0711) (TFT) رنج کاری سنسور دمای روغن گیربکس

 • بعد از گذشت 180 ثانیه از روشن شدن موتور، خودرو به مدت 150 ثانیه یا بیشتر با سرعت بین km/h (15 - 36 mph) 59-25 سپس به مدت 100 ثانیه 
یا بیشتر با سرعت km/h (37 mph) 60 یا بیشتر رانده شده است.  

 (P0715) خرابی مدار سنسور سرعت ورودی/ توربین
 1O 1 وN است. سیگنال سنسور دور ورودی / توربین به ترمینالهای L یا S, D 40 و دسته دنده در حالت km/h (25 mph) وقتی سرعت خودرو باالی • 

وارد نمیشود.  
 (P0734, P0733, P0732, P0731) دنده غلط

 • اگر اختالف دور بین درام کالچ جلو هر دنده و ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) از اختالف دوری که در PCM برنامهریزی اولیه شده است. تجاوز 
کرده یا کاهش یابد، سیستم OBD آن را «دنده غلط»  تعبیر میکند.  

 (P0731) 1 دنده غلط
 • وقتی خودرو در دنده 1 قرار دارد، نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر 2.157 است.  

 (P0732) 2 دنده غلط
 • وقتی خودرو در دنده 2 قرار دارد، نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) باالی 2.157 است.  

 (P0733) 3 دنده غلط
 • وقتی خودرو در دنده 3 قرار دارد، نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) باالی 1.249 است. 

  (P0734) 4 دنده غلط
 • وقتی خودرو در دنده 4 قرار دارد، نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر 0.6 و یا 1.249 باالتر قرار دارد.  

 (P0741) (در حالت قطع چسبیده است) (TCC) تورک کانورتور
 • موقع کار تورک کانورتور (TCC) اختالف دور موتور و دور توربین بیش از RPM 100 است.  

 (P0742) (در حالت وصل چسبیده است) (TCC) تورک کانورتور
 • موقع کار تورک کانورتور (TCC)، اختالف دور موتور و دور توربین زیر RPM 50 است.  

 (P0745) خرابی شیر برقی کنترل فشار
 • وقتی شیر برقی بر طبق محاسبات PCM کار میکند ولتاژ در ترمینال کنترل 1K سولونوئید کنترل فشار روی 0V یا +B مانده (چسبیده) است.  

 (P0751) (در حالت قطع چسبیده است ) A خرابی سولونوئید تعویض دنده
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) حدود 1.09-0.91 است و خروجی DTC نداریم. 

 (P0752) (در حالت وصل چسبیده است) A خرابی سولونوئید تعویض دنده
 • در حالت D سیگنال سنسور دور ورودی/ توربین RPM 188 یا بیشتر است. 

  (P0753) (الکتریکی) A خرابی سولونوئید تعویض دنده
 • وقتی شیر برقی طبق محاسبات PCM کار میکند ولتاژ در ترمینال 1A کنترل سولونوئید A تعویض دنده روی 0V یا ولتاژ باتری (+B) مانده چسبیده 

است.  
 (P0756) (در حالت قطع چسبیده است) تعویض دنده B خرابی سولونوئید

 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر 2.157 بوده و خروجی DTC ها را نداریم.  
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 (P0757) (در حالت وصل چسبیده است) تعویض دنده B خرابی سولونوئید
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) در رانندگی در حالت D زیر 1.249 یا بیشتر از 2.157 میباشد. 

 (P0758) تعویض دنده B خرابی (الکتریکی) سولونوئید
 • وقتی شیر برقی طبق محاسبات PCM کار میکند ولتاژ در ترمینال 1B کنترل سولونوئید B تعویض دنده روی 0V یا +B میچسبد. 

 (P0761) (در حالت قطع چسبیده است) تعویض دنده C خرابی سولونوئید
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) در رانندگی در حالت D زیر 2.157 است.  

 (P0762) C خرابی (در حالت وصل چسبیده است) سولونوئید
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) در رانندگی در حالت D زیر 0.863 یا 1.249 یا باالتر است.  

 (P0763) تعویض دنده C خرابی (الکتریکی) سولونوئید
 • وقتی شیر برقی طبق محاسبات PCM کار میکند، ولتاژ در ترمینال 1C کنترل سولونوئید C تعویض دنده روی 0V یا +B چسبیده است.  

 (P0766) تعویض دنده D خرابی (چسبندگی در حالت قطع) سولونوئید
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) در رانندگی با دنده 4 زیر 0.863 یا 1.249 و یا باالتر میباشد.  

 (P0767) تعویض دنده D خرابی (چسبندگی در حالت وصل) سولونوئید
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) در رانندگی در حالت D زیر 0.863 یا 1.249 و یا باالتر میباشد.  

 (P0768) تعویض دنده D خرابی (الکتریکی) سولونوئید
 • وقتی شیر برقی طبق محاسبات PCM کار میکند. ولتاژ در ترمینال 1V کنترل سولونوئید D تعویض دنده روی 0V یا +B چسبیده است.  

 (P0771) تعویض دنده E خرابی (چسبندگی در حالت قطع) سولونوئید
 • با کار تورک کانورتور (TCC) و رانندگی در دنده 4 حالت D اختالف دور موتور و توربین بیش از RPM 100 است.  

 (P0772) تعویض دنده E خرابی (چسبندگی در حالت وصل) سولونوئید
 •  با کار تورک کانورتور (TCC) و رانندگی در دنده 4 حالت D اختالف دور موتور و توربین کمتر از RPM 50 است.  

 (P0773) تعویض دنده E خرابی (الکتریکی) سولونوئید
 • وقتی شیر برقی طبق محاسبات PCM کار میکند، ولتاژ ترمینال 1W کنترل سولونوئید E تعویض دنده روی 0V یا +B چسبیده است.  

عملکرد سیستم ایمنی  
 • در عملکرد سیستم ایمنی، با تغییر دادن سیگنال هایی که با تشخیص عیب مشخص شدهاند به مقادیر فعلی حداقل شرایط برای رانندگی فراهم شده و 

کنترل PCM را به حداقل میرساند.  
 DTC سیستم ایمنی  شرح  شماره TCC

 P0122 (LOW) TP غیر قابل استفاده  ورودی مدار
 P0123 (HIGH) TP ورودی مدار

زاویه دریچه گاز زمانی که دنده مشخص میشود ثابت 
غیر قابل استفاده  میشود.  

 P0500 (VSS) قابل دسترسی  ـــــ خرابی مدار سنسور سرعت خودرو
 P0705 (اتصال کوتاه) (TR) خرابی مدار کلید وضعیت دندهها

 P0706
 (TR) خرابی مدار کلید وضعیت دندههای گیربکس

(قطع شدگی) 

تعویض دنده امکان پذیر نیست و فشار مدار را به حداکثر 
غیر قابل استفاده میرسد.  

 P0710
  (TFT) خرابی مدار سنسور دمای روغن گیربکس

غیر قابل استفاده دما را به حالت سرد نشان میدهد.  (قطع شدگی یا اتصال کوتاه) 

 P0711
خرابی عملکرد رنج مدار سنسور دمای روغن گیربکس 

(TFT) (چسبیده است) 
غیر قابل استفاده ـــــ 

 P0715  غیر قابل استفاده دنده 4 غیر قابل استفاده  خرابی مدار سنسور دور ورودی / توربین
 P0731 1 قابل استفاده  دنده 1 غیر قابل استفاده شده و فشار مدار حداکثر میشود. غلط بودن دنده
 P0732 2 قابل استفاده  دنده 2 غیر قابل استفاده شدهو فشارمدار حداکثر میشود. غلط بودن دنده
 P0733 3 قابل استفاده  ـــــ غلط بودن دنده
 P0734 4 قابل استفاده دنده 4 غیر قابل استفاده شده و فشار مدار حداکثر میشود. غلط بودن دنده
 P0741 (چسبندگی در حالت قطع) (TCC) غیر قابل استفاده تورککانورتور غیرقابل استفاده وفشار مدار حداکثر میشود. تورک کانورتور
 P0742 (چسبندگی در حالت وصل) (TCC) غیر قابل استفاده تورککانورتور غیرقابل استفاده و فشار مدار حداکثر میشود تورک کانورتور
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 DTC سیستم ایمنی  شرح  شماره TCC

 P0745  قابل استفاده  ـــــ خرابی شیر برقی کنترل فشار
 P0751 (چسبندگیدرحالتقطع)تعویضدندهAکار نمیکنندو فشارمدار به حداکثر میرسد.  خرابیسولونوئیدTCC غیر قابل استفاده دنده4 و
 P0752 (چسبندگیدرحالتوصل)تعویضدندهAقابل استفاده دنده 1 و2و3 کار نمیکنند و فشار مدار به حداکثر میرسد. خرابیسولونوئید
 P0753 (الکتریکی) تعویضدنده A کارنمیکنند و فشار مدار به حداکثر میرسد. خرابی سولونوئید TCC غیرقابل استفاده دنده4و
 P0756 (چسبندگیدرحالتقطع)تعویضدندهBقابل استفاده دنده 1و دنده 4 کار نمیکنند و فشار مداربه حداکثرمیرسدخرابیسولونوئید
 P0757 (چسبندگیدرحالتوصل)تعویضدندهBقابل استفاده  دنده2و دنده 4 کارنمیکنند و فشار مدار بهحداکثر میرسد. خرابیسولونوئید
 P0758 (الکتریکی) تعویضدندهB قابل استفاده  دنده2ودنده4 کارنمیکنندوفشار مداربه حداکثر میرسد.  خرابیسولونوئید
 P0761 (چسبندگیدرحالتقطع)تعویضدندهCقابل استفاده دنده 1 و 2 کار نمیکنند و فشار مدار به حداکثر میرسد.  خرابیسولونوئید
 P0762 (چسبندگیدرحالتوصل)تعویضدندهCقابل استفاده دنده 3 و 4 کار نمیکنند و فشار مدار به حداکثر میرسد.  خرابیسولونوئید
 P0763 (الکتریکی)تعویضدندهCقابل استفاده دنده 1 و 2 کار نمیکنند و فشار مدار به حداکثر میرسد. خرابیسولونوئید
 P0766 (چسبندگیدرحالتقطع)تعویضدندهDقابل استفاده دنده 4 کار نمیکنند و فشار مدار به حداکثر میرسد.  خرابیسولونوئید
 P0767 (چسبندگیدرحالتوصل)تعویضدندهDکارنمیکنند و فشار مداربه حداکثرمیرسد. خرابیسولونوئیدTCCغیرقابل استفاده دنده2و4 و
 P0768 (الکتریکی) تعویض دنده D قابل استفاده دنده 4کارنمیکند و فشار مدار به حداکترمیرسد.  خرابی سولونوئید
 P0771 (چسبندگیدرحالتقطع)تعویضدندهEکار نمیکند و فشار مدار به حداکثر میرسد.  خرابی سولونوئید TCC غیرقابل استفاده
 P0772 (چسبندگیدرحالتوصل)تعویضدندهEقابل استفاده دنده 1 کار نمیکند و فشار مداربه حداکثر میرسد.  خرابیسولونوئید
 P0773 (الکتریکی) تعویض دنده E کار نمیکند و فشار مدار به حداکثر میرسد.  خرابیسولونوئید TCC غیر قابل استفاده

  (PID) دسترسی به تشخیص پارامتر
 • مد (انتخاب) PID امکان دسترسی به مقادیر دادههای مطمئن ورودیها و خروجیهای آنالوگ و دیجیتال، مقادیر محاسبه شده، و اطالعات وضعیتهای 

سیستم را امکان پذیر میکند.  
جدول موارد نمایش داده شده  
نام PID های معادل (تطبیقی) 

 PID نام واحد تستر WDS Unit NGS شرح  
ترمینال 
 PCM

ON/OFF دنده 1 دنده 1 
ON/OFF دنده 2 دنده 2 
ON/OFF دنده 3 دنده 3 
دنده 4 

1/2/3/4 دنده  

ON/OFF دنده 4 

 1A,1B,1C, 1V, 1W

TFT C/F ATFT C/F دمای روغن گیربکس  
TFTV V ATFTV V 1Q ولتاژ سیگنال دمای روغن گیربکس 

VPWR V B+ V 4AF ولتاژ برق باتری  
 (D حالت) TR کلید TROD ON/OFF D SW ON/OFF 1G
 (L حالت) TR کلید TRL ON/OFF L SW ON/OFF 1E

LPS A LINE A 1K, 1L سولونوئید کنترل فشار  
ـــ LINEDES KPa LINEDES KPa فشار محاسبه شده مدار  

 HOLD چراغ نشانگر TCIL ON/OFF HOLD LP ON/OFF 1J
 HOLD کلید TCS ON/OFF HOLD SW ON/OFF 1R

 (R حالت) TR کلید TRR ON/OFF R SW ON/OFF 1D
RPM RPM RPM RPM 3Z, 3Y دور موتور 

 (S حالت) TR کلید TRD ON/OFF S SW ON/OFF 1H
SSA/SS1 % SHIFT A % 1A سولونوئید A تعویض دنده  
SSB/SS2 % SHIFT B % 1B سولونوئید B تعویض دنده  
SSC/SS3 % SHIFT C % 1C سولونوئید C تعویض دنده  
SSD/SS4 ON/OFF SHIFT D ON/OFF 1V سولونوئید D تعویض دنده  
SSE/SS5 ON/OFF SHIFT E ON/OFF 1W سولونوئید E تعویض دنده  
 DLC در TEN ترمینال TEST ON/OFF TEN ON/OFF 4E

% THOP % THOP سنسور موقعیت دریچه گاز  
TP V TP V V 4V ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز  

 TR کلید PNP ON/OFF TR SW ON/OFF 4H
TSS RPM TURBINE RPM 1H, 1O دور ورودی / توربین 

VSS Km/h mph VS Km/h mph 3T سرعت خودرو  
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خالصه  

اطالعات ضمیمه سرویس و نگهداری 
 • تغییرات زیر از زمان انتشار راهنمای تعمیرات MAZDA 323 (98G-10-1622) انجام شده است.  

تست سیستم مکانیکی  
 • فشار مدار تغییر کرده است.  

 • دور «استال» موتور اضافه شده است.  
تست جادهای 

 • نقاط تعویض دنده (SHIFT POINT) اضافه شده است.  
گیربکس اتوماتیک 

 • پیاده کردن و سوار کردن اضافه شده است.  
 (OBD) سیستم عیبیابی هوشمند

 • مراحل بررسی DTC اضافه شده است.  
 • بررسی نمایش PID/DATA اضافه شده است.  

 
گیربکس اتوماتیک 

تست سیستم مکانیکی  
آماده سازی تست مکانیکی  

1. ترمز دستی را بکشید و جلو و عقب چرخها مانع قرار دهید.  
2. آب رادیاتور را بازدید کنید.  
3. روغن موتور را بازدید کنید.  

4. سطح روغن گیربکس (ATF) را بازدید کنید.  
5. تایمینگ جرقه را بررسی کنید.  
6. دور آرام موتور را بررسی کنید.  

تست فشار مدار  
1. آماده سازی تست سیستم مکانیکی را اجرا کنید. (به K-11، آماده سازی تست سیستم مکانیکی رجوع شود) 

اخطار 
 • وقتی که روغن گیربکس داغ است برداشتن درپوش چهارگوش میتواند خطرناک باشد، روغن گیربکس داغ میتواند از این محل بیرون 

زده و باعث سوختگی شدید شود. قبل از باز کردن درپوش چهارگوش اجازه دهید روغن گیربکس خنک شود.  
2. ابزارهای مخصوص SST (49H019 002) و SST (49 0378 400C) را به  
      محل بررسی فشار مدار وصل کنید. سپس گیج SST (49 B019 901B) را  

      با SST (49 B019 901B) تعویض کنید.  
3. موتور را روشن کرده و گیربکس را گرم کنید.  

4. دسته دنده را در حالت D قرار دهید.  
5. در دور آرام موتور در حالت D فشار مدار را بخوانید.  

6. به همان صورت مراحل 4 و 3 فشار مدار را در دور آرام موتور و برای حالتهای  
      D(HOLD) و S(HOLD) و L(HOLD), L و R بخوانید.  

 SST (490378400C) را با گیج SST (49B019901B) ،7. موتور را خاموش کنید
      تعویض کنید.  

8. موتور را روشن کنید.  
9. با پای چپ پدال ترمز را محکم فشار دهید.  

10. دسته دنده را در حا لت D قرار دهید.  
احتیاط 

 • اگر همزمان که پدال ترمز را فشردهاید، پدال گاز را بیش از 5 ثانیه فشار دهید 
       گیربکس آسیب میبینید. بنابراین مراحل 11 و 12 را حدود 5 ثانیه اجرا کنید.  

11. باپای راست به تدریج پدال گاز را فشار دهید.  
12. وقتی که دیگر دور موتور افزایش نمییابد، سریعاً فشار مدار را بخوانید و پدال گاز را رها کنید.  

13. دسته دنده را در حالت N قرار دهید و اجازه دهید موتور بیش از 1 دقیقه با دور آرام کار کند تا روغن گیربکس خنک شود.  
14. به همان ترتیب مراحل 9 تا 13 فشار مدار را در دور « استال» موتور برای حالتهای L(HOLD), L , S (HOLD) , S , D (HOLD) ،D و R بخوانید.   
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فشار مجاز مدار  
  kPa (kg/cm 2 , psi) :واحد

D, S, L* R رنج / موقعیت 
 ZL
 ZM
 FP

دور آرام  
 FS

 330 – 470 (3.4 – 4.8, 48 – 68) 490 – 710 (5.0 – 7.2, 71 – 102)

 ZL 1,070 – 1,230 (10.9 – 12.5, 155 – 178)
 ZM 1,200 – 1,360 (12.2 – 13.9, 174 – 197)
 FP 1,140 – 1,300 (11.6 – 13.3, 165 – 189)

حالت استال 
 FS 1,160 – 1,320 (11.8 – 13.5, 167 – 191)

 1,470 – 1,690 (15.0 – 17.2, 214 – 245)

* : شامل هریک از مدهای HOLD میشود.  
اخطار  

 • موقعی که روغن گیربکس داغ است جدا کردن ابزارهای مخصوص (گجها) خطرناک است زیرا روغن داغ میتواند از مجاری بیرون 
پاشیده و باعث سوختگی شدید شود. قبل از جدا کردن گجها. اجازه دهید روغن گیربکس خنک شود،  

15. ابزارهای مخصوص (گجها) راجدا کنید.  
16. روی محلهای بررسی یک درپوش چهار گوش نو  ببندید.  

میزان سفت کردن  
 5.0 – 9.8 N.m (50 – 100 kgf.cm, 44 – 86in-lbf)

ارزیابی تست فشار مدار  
علت احتمالی فشار مدار  

فشار پایین در تمام وضعیتها / رنجها  

اویل پمپ با دنده حلزونی 
نشتی از اویل پمپ، پوسته شیر کنترل، و یا پوسته گیربکس 

چسبیده بودن سوپاپ رگالتور فشار  
خرابی سولونوئید کنترل فشار  

چسبیده بودن شیر کاهنده سولونوئید 
 D, S, L نشتی روغن از مدار هیدرولیک کالچ جلو  فشار پایین فقط در

 S (HOLD) , D (HOLD) نشتی روغن از مدار هیدرولیک ترمز  4-2 فشار پایین فقط در
 R , L (HOLD) نشتی روغن از مدار هیدرولیک کالچ عقب  فشار پایین فقط در

خرابی سولونوئید کنترل فشار   چسبیدگی سوپاپ رگالتور فشار  فشار باالتر در همۀ وضعیتها / رنجها  
تست استال 

1. آماده سازی تست سیستم مکانیکی را اجرا کنید. (به K-11 ، آماده سازی تست سیستم مکانیکی رجوع شود.) 
2. موتور را روشن کنید.  

3. با پای چپ پدال ترمز را محکم فشار دهید.  
4. دسته دنده را به حالت D ببرید.  

احتیاط 
 • اگر همزمان که پدال ترمز را فشردهاید، پدال گاز را بیش از 5 ثانیه فشرده نگهدارید، میتواند به گیربکس آسیب بزند،بنابراین هریک از 

مراحل 5 و 6 را حدود 5 ثانیه انجام دهید.  
5. با پای راست به آرامی پدال گاز را فشار دهید.  

6. موقعی که دور موتور دیگر باالتر نمیرود به سرعت دور را خوانده و پدال گاز را رها کنید.  
7. دسته دنده را در حالت N قرار داده و اجازه دهید موتور بیش از 1 دقیقه با دور آرام کار کند تا روغن گیربکس خنک شود.  

8. به همان ترتیب مراحل 7-3 یک تست استال برای حالتهای D (HOLD) , S , S (HOLD) , L , L (HOLD) , R انجام دهید.  
 (OFF) .9. سوئیچ موتور را ببندید
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  (rpm)  دور حالت استال موتور
ZL ZM FP FS وضعیت/ رنج 

 D, S, L 2,150 – 2,450 2,300 – 2,600 2,350 – 2,650 2,200 – 2,500
 R 2,150 – 2,450 2,300 – 2,600 2,350 – 2,650 2,200 – 2,500

ارزیابی تست استال 
علت احتمالی شرایط 

اویل پمپ دنده حلزونی 
نشت روغن از اویل پمپ، شیر کنترل، و یا پوسته گیربکس 

چسبندگی سوپاپ رگالتور فشار 
چسبندگی سوپاپ اطمینان (رلیف والو) تورک کانورتور 

فشار مدار ناکافی، فشار تورک کانورتور 

خرابی سولونوئید کنترل فشار 
لغزش کالچ جلو  رنجهای دنده جلو  

 S (HOLD), D (HOLD) لغزش باند ترمز 4 – 2 رنجهای
 R, L (HOLD) لغزش ترمز دنده سنگین و دنده عقب در رنجهای

باالتر از حد مشخص شده  

 R تست جادهای را انجام دهید تا مشخص شود که چه اشکالی در ترمزهای در حالت
دنده سنگین و دنده عقب و یا کالچ دنده عقب وجود دارد.  

 • در حالت L (HOLD)  ترمز موتوری احساس میشود.              
لغزش کالچ دنده عقب 

 • در حالت L (HOLD)  ترمز موتوری احساس نمیشود،            
لغزش ترمز دنده عقب و سنگین  

موتور خارج از مدار است.  پایینتر از حد مشخص شده  
تست تاخیر زمانی  

1. آماده سازی تست سیستم مکانیکی را اجرا کنید. (به K-11، آماده سازی تست سیستم مکانیکی رجوع شود.) 
2. با استفاده از یک کرونومتر (زمان سنج) فاصله زمانی از لحظه تعویض دنده از حالت N به حالت D (نه حالت HOLD)، زمانی که شوک آن احساس شود را 

اندازهگیری کنید. اندازهگیری را برای هر تست سه بار انجام داده و با استفاده از فرمول زیر میانگین آن را حساب کنید.  
فرمول میانگین تاخیر زمانی:  

       /3  (زمان 3 + زمان 2 + زمان 1) = میانگین تاخیر زمانی  
3. به همان ترتیب مرحله 2 تست را برای تعویض دندههای زیر انجام دهید.  

  R به حالت N حالت • 
تاخیر زمانی  

 (0.4 – 0.7 s  :D به وضعیت N از وضعیت)
 (0.4 – 0.7 s  :R به وضعیت N از وضعیت)

ارزیابی تست تاخیر زمانی  
علت احتمالی شرایط 

فشار ناکافی مدار روغن 
لغزش کالچ جلو  

نشت روغن از مدار روغن کالچ جلو   بیش از مقدار مجاز 

سولونوئید تعویض دنده A به طور مناسب کار نمیکند. 
آکوموالتور (ضربهگیر) جلو مناسب عمل نمیکند.  

سولونوئید تعویض دنده A به طور مناسب کار نمیکند.  

 N→D تعویض دنده

کمتر از مقدار مجاز 
فشار بیش از حد مدار روغن  

فشار ناکافی مدار روغن  
لغزش ترمز دنده سنگین و عقب 

لغزش کالچ دنده عقب  بیش از مقدار مجاز 

سولونوئید تعویض دنده مناسب کار نمیکند.  
سروو مورد استفاده آکوموالتور مناسب کار نمیکند. 

سولونوئید تعویض دنده B مناسب کار نمیکند. 

 N→R  تعویض دنده

کمتر از مقدار مجاز 
فشار بیش از حد مدار روغن  
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تست جادهای  
اخطار  

 • وقتی تست جادهای را انجام میدهید مواظب باشید از ماشینهای دیگر، مردم و موانع دور باشید تا حادثهای پیش نیاید. 
توجه   

 • موقعی که حد تاخیر زمانی باید افزایش یابد، به جای تست جادهای از تست توسط دینامومتر استفاده کنید.  
آماده سازی تست جادهای  

1. سطح آب موتور (رادیاتور) را بازدید کنید.  
2. مقدار روغن موتور را بازدید کنید.  

3. مقدار روغن گیربکس را بازدید کنید.  
4. تایمینگ جرقه را بررسی کنید.  
5. دور آرام موتور را بررسی کنید.  

نمودار تعویض دنده  
وضعیت D (مد نرمال) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  D تست وضعیت
1. آماده سازی تست جادهای را اجرا کنید. (به K-14 آماده سازی تست جادهای رجوع کنید.) 

2. دسته دنده را به وضعیت D ببرید.  
→3 و بالعکس انجام میشود. نقاط تعویض دنده باید مطابق سرعت خودرو در جدول (نمودار) نقاط  4 , 2→ 3 , 1→ 3. بررسی کنید که تعویض دنده از 2

تعویض دنده باشد.  
 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  

4. خودرو را در دندههای 4 ,3 ,2 برانید و بررسی کنید که با کم کردن دنده از 3 – 4 ,2 – 3 , 1– 2 عمل (kickdown) انجام میشود. و نقاط تعویض دنده 
مطابق سرعت خودرو در جدول (نمودار) نقاط تعویض باشد.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
5. گاز را کم کنید و بررسی کنید که اثر ترمز موتوری در دندههای 2 ,3 ,4 احساس میشود.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست PCM و ATX را بررسی کنید.  
6. خودرو را برانید و بررسی کنید که TCC کار کند، نقاط کار آن باید مطابق سرعت خودرو در جدول (نمودار) نقاط تعویض دنده باشد.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
7. مد HOLD را انتخاب کنید.  
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8. بررسی کنید که امکان تعویض دنده از 2 – 1 و 3 – 2 و بالعکس امکان پذیر است. نقاط تعویض دنده باید مطابق سرعت خودرو در جدول نقاط تعویض 
دنده باشد.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
9. خودرو را در دندههای 3 و 2 برانید و بررسی کنید که عمل Kickdown انجام نشود. 

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
10. گاز را کم کنید و بررسی کنید که اثر ترمز موتوری در دندههای 2 و 3 احساس شود. 

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
  S تست وضعیت

1. آماده سازی تست جادهای را اجرا کنید. (به K-14 ، آماده سازی تست جادهای رجوع شود). 
2. دسته دنده را در وضعیت S قرار دهید.  

3. بررسی کنید که تعویض دنده از 2 – 1 و 3 – 2 و بالعکس امکان پذیر باشد. نقاط تعویض دنده باید مطابق سرعت خودرو در جدول نقاط تعویض دنده باشد.  
 • اگر همانطور که مشخص شده نیست. PCM و ATX را بررسی کنید.  

4. خودرو را در دندههای 3 و 2 برانید، و بررسی کنید که برای کم کردن دنده از 2 – 3 برانید، و بررسی کنید که برای کم کردن دنده از 2 – 3 و 1-2 عمل 
KICKDOWN اتفاق میافتد، و اینکه نقاط تعویض دنده مطابق سرعت خودرو در جدول نقاط تعویض دنده است.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست PCM و ATX را بررسی کنید.  
5. گاز را کم کنید و بررسی نمائید که اثر ترمز موتوری در دندههای 2 و 3 احساس شود.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی نمائید.  
HOLD .6 را انتخاب کنید.  

7. به خودرو در حالت دریچه گاز نیمه باز و WOT گاز دهید و بررسی کنید که دنده 2 حفظ شده است. 
 • اگر همانطور که مشخص شده نیست PCM و ATX را بررسی کنید.  

8. گاز را کم کرده و بررسی کنید که اثر ترمز موتوری احساس شود.  
 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  

  L تست وضعیت
1. آماده سازی تست جادهای را انجام دهید. (به K-14، آماده سازی تست جادهای رجوع شود). 

2. دسته دنده را در حالت L قرار دهید.  
3. بررسی کنید که تعویض دنده از 2-1 و بالعکس امکان پذیر است. نقاط تعویض دنده باید مطابق سرعت خودرو در جدول نقاط تعویض دنده باشد.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
4. خودرو را با دنده 2 برانید و بررسی کنید که با کم کردن دنده از KICKDOWN ،2-1 اتفاق میافتد و اینکه نقاط تعویض دنده مطابق سرعت خودرو در 

جدول نقاط تعویض دنده باشد.  
 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
5. گاز را کم کنید و بررسی کنید که اثر ترمز موتوری در دنده 2 احساس شود. 
 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  

HOLD .6 را انتخاب کنید.  
7. در حالت  نیمه باز و WOT دریچه گاز ، گاز دهید، و بررسی کنید که دنده 1 حفظ شده است. 

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
8. گاز را کم کنید و بررسی کنید که اثر ترمز موتوری احساس شود.  

 • اگر همانطور که مشخص شده نیست، PCM و ATX را بررسی کنید.  
  P تست وضعیت

1. در یک شیب مالیم دنده را در حالت P قرار دهید، ترمز را رها کنید و بررسی کنید که خودرو حرکت نکند.  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 گیربکس اتوماتیک           

 ١٧

سرعت خودرو در جدول نقاط تعویض دنده  
سرعت خودرو  تعویض دنده  وضعیت دریچه گاز رنج/ مد  

 (km/h {mph}) (rpm) دور توربین
 D1 →D 2 54-60 (34-37) 5550-6100
 D 2 →D 3 106-114 (66-70) 5750-6150  WOT
 D 3 →D 4 157-167 (98-103) 5700-6000
 D1 →D 2 36-44 (23-27) 3650-4500
 D 2 →D 3 69-87 (43-53) 3750-4700
 D 3 →D 4 117-145 (73-89) 4250-5250

دریچه گاز نیمه باز 

 TCC (ON) D 4 117-145 (73-89) 3100-3800
 D 4 →D 3 34-40 (22-24) 900-1050
 D 3 →D 2 12-18 (8-11) 450-650
 D 2 →D 1 12-18 (8-11) 700-950

 CTP

 D 3 →D 1 12-18 (8-11) 450-650
 D 4 →D 3 145-155 (90-96) 3850-4050
 D 3 →D 2 90-98 (56-60) 3300-3500

 NORMAL

 Kickdown (WOT)
 D 2 →D 1 42-48 (27-29) 2300-2600
 D1 →D 2 51-57 (32-35) 5250-5800
 D 2 →D 3 98-106 (61-65) 5350-5700  WOT
 D 3 →D 4 151-161 (94-99) 5500-5800
 D1 →D 2 35-43 (22-26) 3500-4450
 D 2 →D 3 69-87 (43-53) 3750-4700
 D 3 →D 4 117-145 (73-89) 4250-5250

دریچه گاز نیمه باز 

 D 4 →D 3 33-39 (21-24) 900-1000
 D 3 →D 2 12-18 (8-11) 450-650
 D 2 →D 1 12-18 (8-11) 700-950
 D 3 →D 1 12-18 (8-11) 450-650

 CTP

 D 4 →D 3 145-155 (90-96) 3850-4050
 D 3 →D 2 90-98 (56-60) 3300-3500

 POWER

 Kickdown (WOT) D 2 →D 1 42-48 (27-29) 2300-2600
 D1 →D 2 29-35 (18-21) 3000-3550

 WOT
 D 2 →D 3 43-51 (27-31) 2350-2750
 D1 →D 2 27-48 (17-29) 2700-4850

دریچه گاز نیمه باز  
 D 2 →D 3 39-51 (25-31) 2100-2750
 D 4 →D 3 154-160 (96-99) 4050-4200
 D 3 →D 2 12-18 (8-11) 450-650

 D

 HOLD

تمام گاز  
 D 2 →D 1 12-18 (8-11) 700-950
 S 1 →S 2 51-57 (32-35) 5250-5800  WOT
 S 2 →S 3 98-106 (61-65) 5350-5700
 S 1 →S 2 35-43 (22-26) 3500-4450

دریچه گاز نیمه باز 
 S 2 →S 3 69-87 (43-53) 3750-4700
 S 4 →S 3 151-157 (94-97) 4000-4100
 S 3 →S 2 12-18 (8-11) 450-650
 S 2 →S1 12-18 (8-11) 700-950

 CTP

 S 3 →S1 12-18 (8-11) 450-650
 S 4 →S 3 149-159 (93-98) 3950-4150
 S 3 →S 2 90-98 (56-60) 3300-3500

 NORMAL

 Kickdown (WOT)
 S 2 →S1 42-48 (27-29) 2300-2600
 S 4 →S 3 151-157 (94-97) 4000-4100

 S

 HOLD تمام گازها
 ALLROUND S 3 →S 2 97-103 (61-63) 3550-3700
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سرعت خودرو  تعویض دنده  وضعیت دریچه گاز رنج/ مد  

 (km/h {mph})
 (rpm) دور توربین

 WOT L 1 →L 2 51-57 (32-35) 5250-5800
L دریچه گاز نیمه باز  1 →L 2 35-43 (22-26)  3500-4450

 L 4 →L 3  151-157 (94-97)  4000-4100
 L 3 →L 2  97-103 (61-63)  3550-3700  CTP

 L 2 →L 1  12-18 (8-11)  700-950
 L 4 →L 3  149-159 (93-98)  3950-4150
 L 3 →L 2 96-104 (60-64) 3500-3750  Kickdown (WOT)
 L 2 →L 1 42-48 (27-29) 2300-2600
 L 4 →L 3 151-157 (94-97) 4000-4100
 L 3 →L 2  97-103 (61-63) 3550-3700

 L NORMAL

تمام گاز 
 ALLROUND

 L 2 →L 1 44-50 (28-31) 2400-2700

پیاده کردن / سوار کردن گیربکس اتوماتیک  
1. روغن گیربکس (ATF) را خالی کنید.  

2. چرخها و گلگیرها را پیاده کنید.  
3. باتری و قاب باتری را پیاده کنید.  

4. کانال هوای تازه و متعلقات صافی هوا را پیاده کنید.  
اخطار  

 • جک زدن موقتی زیر گیربکس خطرناک است. چون میتواند از روی جک لغزنده و باعث جراحات جدی شود.  
5. به ترتیب نشان داده در شکل قطعات را پیاده کنید.  

6. برعکس ترتیب پیاده کردن قطعات را سوار کنید.  
7. به مقدار مشخص شده روغن گیربکس پر کنید.  

8. تست سیستم مکانیکی را اجرا کنید.  
مورد تست 

تست فشار موارد سرویس 
مدار 

تست 
استال 

تست تاخیر 
زمانی 

 ATX تعویض ×  
 ATX تعمیر اساسی × × ×

 × × تعویض تورک کانورتور 
  × تعویض اویل پمپ  

  × تعویض سیستم کالچ  
× : تستی که بعد از سرویس و تعمیر باید انجام شود.  

 
9. تست جادهای را اجرا کنید. (به K-14، تست جادهای  رجوع شود). 
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سوکت سنسور سرعت سنج خودرو  1 
 2 TR سوکت کلید
سوکت سنسور دور ورودی / توربین 3 
سوکت گیربکس  4 
پایه (بست) سیم کشی 5 
پایه قاب باتری  6 
میل گیج و لوله پر کردن روغن  7 
شلنگ روغن  8 
بست شلنگ ترمز  9 

 10 ABS پایه سنسور دور چرخ
سیبک میل فرمان  11 
پیچ  12 
مهره گوشواره میل تعادل 13 

 14
طبق چرخ جلو (به K-19 نکات پیاده کردن طبق چرخ 

رجوع شود.)  

 15
رام عرضی جلو (به R-7 پیاده کردن / سوار کردن رام عرضی 

جلو رجوع شود) 

 16
 (FS) پیاده کردن / سوار کردن پلوس M-11 پلوس (به

رجوع شود) 
نکات پیاده کردن طبق پائین  

1. پیچ مخصوص سیبک طبق پائین را باز کنید. 
احتیاط 

 • برای جلوگیری از آسیب دیدن گردگیر سیبک، پارچهای 
دور آن بپیچید.  

 
 
 
 
 
 

2. با اهرم کردن طبق را از سگدست جدا کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 17
شفت اتصال پلوس (به M-6 پیاده کردن/سوار کردن شفت 

اتصال پلوس رجوع شود) 
سیم تعویض دنده  18 
پایه مانیفولد هوا  19 
استارت 20 

 21
مهره نصب تورک کانورتور (به k-20 نکات باز کردن 

مهرههای تورک کانورتور رجوع شود) 

 22

دسته موتور شماره 4 (به K-20 ، نکات پیاده کردن دسته 
موتور شماره 4 رجوع شود)(به K-21، نکات سوار کردن 

دسته موتور شماره 4، رام زیر موتور، دسته موتور شماره 2 
رجوع شود) 

پیچهای دسته موتور شماره 1 23 
رولر دسته گیربکس  24 

 25
رام زیر موتور (به K-21 ، نکات سوار کردن دسته موتور 

شماره 4، رام زیر موتور، دسته موتور شماره 2 رجوع شود.) 

 26
دستهموتور شماره2 (بهK-21، نکات سوار کردن دسته موتور 

شماره 4، رام زیر موتور،دسته موتور شماره 2 رجوع شود.  

 27
گیربکس(به K-20، نکات پیاده کردن گیربکس رجوع شود.) 

(به K-21، نکات سوار کردن گیربکس رجوع شود). 
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نکات باز کردن مهرههای نصب تورک کانورتور  
1. الستیک آب بندی را از صفحۀ انتهایی باز کنید.  

 
 
 
 
 
 
 

2. مهرههای تورک کانورتور را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

نکات پیاده کردن دسته موتور شماره 4  
1. قبل از باز کردن رام زیر موتور با استفاده از ابزار مخصوص نشان داده 

شده موتور را مهار کنید.  
2. دسته موتور شماره 4 را پیاده کنید.  

 
 
 
 

نکات پیاده کردن گیربکس  
1. ابزار مخصوص (نگه دارنده موتور) را شل کنید. و موتور را به سمت 

گیربکس متمایل کنید.  
2. گیربکس را روی یک جک مستقر کنید. 

اخطار  
 • اجازه ندهید گیربکس از روی جک بیفتد.  

3. پیچهای نصب گیربکس را باز کنید.  
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4. گیربکس را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

نکات سوار کردن گیربکس  
اخطار 

 • اجازه ندهید گیربکس از روی جک بیفتد.  
1. یک جک زیر گیربکس زده و آنرا باال ببرید.  

2. پیچهای اتصال گیربکس را ببندید.  
میزان سفت کردن  

 B: 90-116 N.m (9.1-11.9 kgf.m, 66-86 ft.lbf)
   C: 38-51 N.m (3.8-5.3 kgf.m, 28-38 ft.lbf)  
  D: 19-25 N.m (1.9-2.5 kgf.m, 14-18 ft.lbf)  

3. ابزار مخصوص SST (49 E017 5A0) را سفت کنید. بنابراین موتور 
در موقعیت مشخص شده قرار میگیرد.  

 
شماره 2، نکات سوار کردن دسته موتور شماره 4، رام زیر موتور، 

دسته موتور شماره 2  
1. بررسی کنید که الستیکهای دسته موتور همانطور که در شکل نشان 

داده شده است قرار گیرند.  
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2. دسته موتور شماره 2 را روی گیربکس سوار کنید.  
3. موقعی که رام زیر موتور را نصب میکنید پیچهای دسته موتور شماره 

2 را در سوراخهای مربوطه قرار دهید.  
4. پیچها و مهرههای A و سپس مهرههای B را مطابق شکل ببندید. 

میزان سفت کردن  
 A: 67-93 N.m (6.8-9.5 kgf.m, 50-68ft.lbf)
  B: 86-116 N.m (8.7-11.9 kgf.m, 63-86)    

  
 

ـــای روی  5. پایـه دسـته موتـور شـماره 4 را بـا عبـور دادن آن از پیچه
گیربکس، نصب کنید.  

6. موقعیت دسته موتور شماره 4 و الستیک آن را بر هم منطبــق کنیـد، 
سپس موقتاً پیچهای A را ببندید.  

7. مهرههای B و سپس مهرههای A را سفت کنید.  
میزان سفت کردن  

 A, B: 67-93 N.m (6.8-9.5 kgf.m, 50-68 ft.lbf)
8. ابزار مخصوص SST (49 E017 5A0) را بردارید.  
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عیبیابی هوشمند 

مقدمه  
 • وقتی که یک مشتری از وجود عیب در خودرو شکایت دارد، چشمک زدن چراغ نشانگر HOLD و همینطور حافظه را از نظر کد عیبیابی (DTC) چک 

کنید. سپس عیب یابی را طبق فلوچارت زیر انجام دهید.  
      ــ   اگر DTC موجود است. DTC قابل اجرا را عیب یابی کنید. (به DTC TABLE(FS) K-25 رجوع شود) 

      ــ   اگر DTC موجود نیست و چراغ نشانگر HOLD چشمک نمیزند، عیبیابی از روی عالئم را اجرا کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DTC
 DTC بدون                

 
 
 
 
 
 

  HOLD چراغ نشانگر :*
عیبیابی هوشمند گیربکس اتوماتیک  

مرحله خواندن DTC (به F3-79 ، تست عیبیابی هوشمند رجوع شود.) 
مرحله بعد از تعمیر  

احتیاط  
 • بعد از تعمیر یک عیب، این مرحله را انجام دهید تا بررسی کنید که عیب رفع شده است یا نه .  

 • وقتی این مرحله انجام میشود، خودرو را با حداکثر سرعت مجاز برانید و به خودروهای مشابه دیگر توجه کنید.  
1. ابزار مخصوص (WDS یا معادل آن) را به DLC-2 وصل کنید.  

2. سوئیچ را باز کنید. (موتور خاموش) 
3. گزینه پاک کردن کد را انتخاب کرده و DTC را پاک کنید.  

4. بررسیهای کد عیب را به روش زیر انجام دهید تا مطمئن شوید که DTC رفع شده است: 
  P0500 برای • 

i. موتور را روشن کنید.  
ii. موتور را گرم کنید تا دمای آب آن به 60ºC (140ºF) یا بیشتر برسد. 

iii. با استفاده از ابزار مخصوص (WDS یا معادل آن) به PIDهای مربوط به GEAR, TROD, ECT و TSS وارد شوید.  
iv. همزمان که PID ها نمایش داده میشوند، خودرو را تحت شرایط زیر برای مدت  4.5ثانیه یا بیشتر برانید. 

        ــ  60ºC (140ºF) :ECT PID یا بیشتر 
  ON : TROD PID  ــ            

  1  :GEAR  ــ            
            ــ  rpm  :TSS PID 1500 یا بیشتر  

اظهارات مشتری 

چراغ اخطار* روشن میشود  با عالئم چراغ اخطار* روشن نمیشود 
(چشمک میزند) 

 • DTC را چک کنید.  
 • تست جرقه، تست دور آرام  

DTC ای که تقدم دارد را چک کنید.  

با عالئم، عیبیابی کنید. (عیبیابی با عالئم) 
1. فهرست عیبیابی  

2. جدول عیبیابی سریع  
3. عیبیابی با عالئم  

با DTC عیبیابی کنید. (عیبیابی هوشمند) 
  DTC جدول • 

  DTC • 
ادامه عیبیابی  
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v.    به مرحله 5 بروید. 
  P0705 برای • 

i. موتور را روشن کنید.  
ii. با استفاده از ابزارهای مخصوص (WDS یا معادل آن) به PIDهای PNP, TRR, TRL, TRD, TROD, RPM وارد شوید.  

iii. خودرو را در هریک از وضعیتهای (L, S, D, N, R, P) تحت شرایط زیر برای مدت 100 ثانیه یا بیشتر برانید. 
       ــ  rpm :RPM PID 530 یا بیشتر  

iv. به مرحله 5 بروید.  
 P0706 برای • 

i. موتور را روشن کنید.  
ii. با استفاده از ابزارهای مخصوص (WDS یامعادل آن) به PIDهای TRL, TRD, TROD, VSS, RPM وارد شوید.  

iii. همزمان که PIDها نمایش داده میشوند خودرو را در وضعیتهای (L, S, D) تحت شرایط زیر به مدت  100 ثانیه یا بیشتر برانید.  
       ــ  rpm :RPM PID 530 یا بیشتر  

       ــ  km/h (12 mph) : VSS PID 2 یا بیشتر  
iv. به مرحله 5 بروید.   

  P0710 برای • 
i. موتور را روشن کنید.  

ii. با استفاده از ابزارهای مخصوص (WDS یا معادل آن) به VSS PID وارد شوید.  
iii. همزمان با نمایش PID ها، خودرو را  تحت شرایط زیر به مدت 150 ثانیه یا بیشتر برانید.  

 • km/h (12 mph) :VSS PID 20 یا بیشتر  
iv. به مرحله 5 بروید.  

  P0711 برای • 
i. دمای روغن گیربکس را تا  20ºC (68ºF) یا کمتر کاهش دهید.  

ii. موتور را روشن کنید.  
iii. با استفاده از ابزارهای مخصوص (WDS یا معادل آن) وارد VSS PID شوید.  

iv. همزمان با نمایش PIDها خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 180 ثانیه یا بیشتر برانید.  
       ــ  km/h (37 mph)  :VSS PID 60 یا بیشتر 

v. به مرحله 5 بروید.  
  P0715 برای • 

i. موتور را روشن کنید.  
ii. با استفاده از ابزار مخصوص (WDS یا معادل آن) وارد VSS PID شوید.  

iii. همزمان با نمایش PID، خودرو را تحت شرایط زیر به مدت  0.7 ثانیه یا بیشتر برانید. 
        ــ  km/h (25 mph) : VSS PID 40 یا بیشتر  

iv. به مرحله 5 بروید.  
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761, P0758, P0757, P0756, P0753, P0752, P0751, برای • 

  P0734, P0733, P0732, P0731
i. موتور را روشن کنید.  

ii. موتور و گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
iii. خودرو را در وضعیت D برانید و مطمئن شوید که تعویض دنده از 1 به 4 به نرمی انجام میشود.  

iv. به مرحله 5 بروید.  
  P0741 برای • 

i. موتور را روشن کنید.  
ii. موتور وگیربکس (ATX) را گرم کنید.  

iii. خودرو را در وضعیت D برانید و مطمئن شوید که TCC کار میکند. (تغییرات دور موتور را در TCC بررسی کنید) 
 • به مرحله 5 بروید.  

  P0742 • 
i.  موتور را روشن کنید.  

ii.  موتور و گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
iii. بررسی کنید در حالت خاموش بودن TCC و دنده TCC ،4 درگیر نشده باشد.  

iv. به مرحله 5 بروید.  
  P0745 برای • 

i. اطمینان یابید بعد از باز کردن سوئیچ (ON) بیش از 1 ثانیه صبر کردهاید.  
ii. به مرحله 5 بروید.  

5. به تدریج دنده را کم کنید و خودرو را متوقف نمائید.  
6. اطمینان یابید که DTC تعمیر شده مجدداً اتفاق نیافتد.  

  
 
 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیبیابی هوشمند          

 ٢٦

 
   DTC جدول

شماره 
 DTC شرایط

چراغ نشانگر 
HOLD روشن 

میشود. 
 DC

مورد 
صفحه عمل نمایش 

 P0031  جلو HO2S رجوع شود.  ورودی پایین مدار گرم کن F3-87 DTC P0031 به
 P0032  جلو HO2S رجوع شود.  ورودی باالی مدار گرم کن F3-88 DTC P0032 به
 P0037 عقب HO2S رجوع شود.  ورودی پایین مدارگرم کن F3-90 DTC P0037 به
 P0038 عقب HO2S رجوع شود.  ورودی باالی مدار گرم کن F3-92 DTC P0038 به
 P0102 MAF رجوع شود.  ورودی پایین مدار F3-93 DTC P0102 به
 P0103 MAF رجوع شود.  ورودی باالی مدار F3-95 DTC P0103 به
 P0107 BARO رجوع شود.  ورودی پایین مدار F3-97 DTC P0107 به
 P0108 BARO رجوع شود.  ورودی باالی مدار F3-99 DTC P0108 به
 P0111 IAT رجوع شود.  اشکال در کار مدار F3-101 DTC P0111 به
 P0112 IAT رجوع شود.  ورودی پایین مدار F3-102 DTC P0112 به
 P0113 IAT رجوع شود.  ورودی باالی مدار F3-104 DTC P0113 به
 P0117 ECT رجوع شود.  ورودی پایین مدار F3-106 DTC P0117 به
 P0118 ECT رجوع شود.  ورودی باالی مدار F3-108 DTC P0118 به
 P0122 TP رجوع شود.  ورودی پایین مدار F3-110 DTC P0122 به
 P0123 TP رجوع شود.  ورودی باالی مدار F3-112 DTC P0123 به
 P0125رجوع شود.  زمان بیشازحد برایورودبه مدار بسته کنترل سوخت F3-114 DTC P0125 به
 P0130  جلو HO2S رجوع شود.  عیب در مدار F3-115 DTC P0130 به
 P0134  .جلو آشکار شده است HO2S رجوع شود.  فعال نبودن مدار F3-118 DTC P0134 به
 P0138  عقب HO2S رجوع شود.  ولتاژ باالی مدار F3-120 DTC P0138 به
 P0140  .عقب آشکار شده است HO2S رجوع شود.  فعال نبودن مدار F3-122 DTC P0140 به
 P0171 .رجوع شود.  سیستم تنظیم سوخت خیلی رقیق است F3-124 DTC P0171 به
 P0172 .رجوع شود.  سیستم تنظیم سوخت خیلی غلیظ است F3-127 DTC P0172 به
 P0300 رجوع شود.  آشکار شدن راندم نداشتن جرقه F3-128 DTC P0300 به
 P0301 1 نداشتن جرقه در سیلندر
 P0302 2 نداشتن جرقه در سیلندر
 P0303 3 نداشتن جرقه در سیلندر
 P0304 4 نداشتن جرقه در سیلندر

به F3-132 DTC P0301, P0302, P0303, P0304 رجوع شود.  

 P0327 رجوع شود.  ورودی پایین مدار سنسور ضربه F3-134 DTC P0327 به
 P0328 رجوع شود.  ورودی باالی مدار سنسور ضربه F3-135 DTC P0328 به
 P0335 CKP رجوع شود.  عیب در مدار سنسور F3-137 DTC P0335 به
 P0421 .رجوع شود.  سیستم کاتالیست را تا زیر آستانه راندمان گرم کنید F3-139 DTC P0421 به
 P0443 رجوع شود.  سیستمسولونوئیدخروجبخارعیبدرمدارشیرکنترلتخلیه F3-140 DTC P0443 به
 P0500 (VSS) عیب در مدار سنسور سرعت YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-27 DTC P0500 (FS) به
 P0506 سیستمکنترلدورآرامپایینتر ازحد انتظار(RPM)رجوع شود.  دور F3-144 DTC P0506 به
 P0507 سیستمکنترل دورآرامباالتر از حد انتظار(RPM) رجوع شود.  دور F3-145 DTC P0507 به
 P0550 PSP رجوع شود.  عیب در مدار کلید F3-146 DTC P0550 به
 P0605 PCM ، (ROM) رجوع شود.  خطای تست حافظه F3-148 DTC P0605 به
 P0703  رجوع شود.  عیب در ورودی کلدی ترمز F3-148 DTC P0703 به
 P0704 (MTX) رجوع شود.  عیب در مدار کلید کالچ F3-150 DTC P0704 به
 P0705 (اتصال کوتاه)(TR)عیب در مدارکلیدرنج گیربکس YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-29 DTC P0705 (FS) به
 P0706 (قطعشدگی) (TR) عیب در مدار کلید رنج گیربکس YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-32 DTC P0706 (FS) به
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شماره 
 DTC شرایط

چراغ نشانگر 
HOLD روشن 

میشود. 
 DC

مورد 
صفحه عملنمایش 

 P0710
 (TFT)عیب در مدارسنسوردمایروغنگیربکس

به K-35 DTC P0710 رجوع شود.  × YES 1 CCM (قطعشدگی یا اتصال کوتاه) 

 P0711
عیب در عملکرد مدار سنسور دمای روغن گیربکس 

(TFT) (چسبندگی) 
 NO 2 CCM ×  .رجوع شود K-38 DTC P0711 به

 P0715 عیب در مدار سنسور دور ورودی/ توربین YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-39 DTC P0715 به
 P0731 1 غلط بودن دنده YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-42 DTC P0731 به
 P0732 2 غلط بودن دنده YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-44 DTC P0732 به
 P0733 3 غلط بودن دنده NO 1 CCM ×  .رجوع شود K-46 DTC P0733 به
 P0734 4 غلط بودن دنده YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-48 DTC P0734 به
 P0741 (چسبیده در حالت قطع) (TCC) تورککانورتور YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-50 DTC P0741 به
 P0742 (چسبیدهدر حالت وصل) (TCC) تورککانورتور YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-51 DTC P0742 به
 P0745  عیب در شیر برقی کنترل فشار YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-53 DTC P0745 به
 P0751 (چسبیدهدرحالتقطع)تعویضدندهAعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-55 DTC P0751 به
 P0752 (چسبیدهدرحالتوصل)تعویضدندهAعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-56 DTC P0752 به
 P0753 (الکتریکی)تعویضدندهAعیبدرسولونوئید YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-58 DTC P0753 به
 P0756 (چسبیدهدرحالتقطع)تعویضدندهBعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-60 DTC P0756 به
 P0757 (چسبیدهدرحالتوصل)تعویضدندهBعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-62 DTC P0757 به
 P0758 (الکتریکی)تعویضدندهBعیبدرسولونوئید YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-63 DTC P0758 به
 P0761 (چسبیدهدرحالتقطع)تعویضدندهCعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-66 DTC P0761 به
 P0762 (چسبیدهدرحالتوصل)تعویضدندهCعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-67 DTC P0762 به
 P0763 (الکتریکی)تعویضدندهCعیبدرسولونوئید YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-69 DTC P0763 به
 P0766 (چسبیدهدرحالتقطع)تعویضدندهDعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-71 DTC P0766 به
 P0767 (چسبیدهدرحالتوصل)تعویضدندهDعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-72 DTC P0767 به
 P0768 (الکتریکی)تعویضدندهDعیبدرسولونوئید YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-74 DTC P0768 به
 P0771 (چسبیدهدرحالتقطع)تعویضدندهEعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-76 DTC P0771 به
 P0772 (چسبیدهدرحالتوصل)تعویضدندهEعیبدرسولونوئید YES 2 CCM ×  .رجوع شود K-78 DTC P0772 به
 P0773 (الکتریکی)تعویضدندهEعیبدرسولونوئید YES 1 CCM ×  .رجوع شود K-79 DTC P0773 به

 P1102
سنسورMAF با سنسورTPجورنیست (پایینتر از حد 

به F3-155 DTC P1102 رجوع شود.  قابل قبول) 

 P1103
جریان جرمی هوا با دور موتور جور نیست (بیش از 

به F3-156 DTC P1103 رجوع شود.  حد قابل قبول) 

 P1122
دریچه گاز در حالت بسته چسبیده است(پایینتر از 

به F3-158 DTC P1122 رجوع شود.  حد قابل قبول) 

 P1123
دریچه گاز در حالت باز چسبیده است. (باالتر از حد 

به F3-159 DTC P1123 رجوع شود.  قابل قبول) 

 P1170 .جلو بر نمیگردد HO2S  .رجوع شود F3-160 DTC P1170 به
 P1250 (PRC) رجوع شود.  عیب درمدار شیر برقی کنترل رگوالتور فشار F3-163 DTC P1250 به
 P1345  CMP رجوع شود.  عیب در مدار سنسور F3-165 DTC P1345 به

 P1496
سیمپیچ، موتور پلهای شیر EGR قطع یا اتصال 

به F3-167 DTC P1496 رجوع شود.  کوتاه شده است 

 P1497
سیمپیچ 2 موتور پلهای EGR قطع یا اتصال کوتاه 

به F3-169 DTC P1497 رجوع شود.  شده است 
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 ٢٨

 
شماره 
 DTC شرایط

چراغ نشانگر 
HOLD روشن 

میشود. 
 DC

مورد 
صفحه عملنمایش 

 P1498
سیم پیچ 2 موتور پلهای EGR قطع یا اتصال کوتاه 

به F3-171 DTC P1498 رجوع شود.  شده است. 

 P1499
سیمپیچ 4 موتور پلهای EGR قطع یا اتصال کوتاه 

به F3-173 DTC P1499 رجوع شود.  شده است. 

 P1504 IAC رجوع شود.  عیب در مدار شیر F3-175 DTC P1504 به
 P1523 VICS رجوع شود.  عیب در مدار شیر برقی F3-178 DTC P1523 به
 P1562 PCM + BB رجوع شود.  ولتاژ پایین F3-179 DTC P562 به
 P1602 با دستگاه ایموبالیزر PCM رجوع شود.  خطای مرتبط F3-181 DTC P1602 به
 P1603  .ثبت نشده است PCM رجوع شود.  کلمه رمز در F3-183 DTC P1603 به
 P1604  .ثبت نشده است PCM در ID رجوع شود.  شمارههای رمز F3-184 DTC P1604 به
 P1608 PCM رجوع شود.  عیب در مدار داخلی F3-184 DTC P1608 به
 P1621 .رجوع شود.  بعد از روشنشدن موتور کلمه کد مچ (جور)نمیشود F3-185 DTC P1621 به
 P1622 .مچ (جور) نمیشود ID رجوع شود.  شماره رمز F3-186 DTC P1622 به

 P1623
خطایخواندن/ نوشتنکلمه رمز یا شماره ID کلید 

  PCM رجوع شود.  در F3-186 DTC P1623 به

 P1624 0 = رجوع شود.  شماره مرتبط با سیستم ایموبالیزر F3-187 DTC P1624 به
 P1631 رجوع شود.  سیگنال ولتاژ خروجی دینام الکتریکی نیست F3-187 DTC P1631 به
 P1633 رجوع شود.  باتری بیش ازحد شارژ شده است F3-189 DTC P1633 به
 P1634 دینام قطع است B رجوع شود.  مدار F3-191 DTC P1634 به

  DTC P0500 جدول
 DTC P0500 (VSS) عیب در مدار سنسور سرعت خودرو

شرایط تشخیص عیب  

 • سیگنال سرعت خودرو بعد از مشاهده شرایط زیر و بعد از 4.5 ثانیه یا بیشتر وارد نمیشود.  
       ــ  کلید رنجهای S, D یا L وصل است.  

       ــ  کلید وضعیت P و N قطع است.  
       ــ  دمای آب موتور 60ºC (140ºF) یا بیشتر است. 

       ــ  دور توربین rpm 1500 یا بیشتر است.  
نکات پشتیبانی عیبیابی  

  (CCM) این یک نمایش ادامه داراست • 
 • PCM شرایط عیبهای فوق را طی دو رانندگی متوالی مشخص میکند.  

 • PENDING CODE موجود است.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.  

علت احتمالی  

 • ABS HU/CM خراب است.  
 • مدار بین ترمینال J از ABS HU/CM و ترمینال 3T از PCM قطع است.  

  PCM 3 ازT و ترمینال ABS HU/CM از J اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
 • سوکتهای بین ABS HU/CM و PCM آسیب دیدهاند.  

 • PCM خراب است.  
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 DTC P0500 (VSS) خرابی مدار سنسور سرعت خودرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که  FREEZE FRAME DATA ثبت (گزارش) شده 1 
است.   

 • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

اطالعات سرویس مربوطه موجود را بررسی کنید.  2 
 • اطالعات سرویس مربوطه موجود را چک کنید.  
 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مراحل عیبیابی متناوب بروید.  بلی  بررسی کنید وضعیت سیگنال ورودی فعلی متناوب یا ثابت است. 3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • موتور را روشن کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد VSS PID شوید. 

  20 km/h (12 mph) : 20 km/h (12 mph) ــ  سرعت خودرو       
  40 km/h (25 mph) : 40 km/h (25 mph) ــ  سرعت خودرو        

 • آیا PIDهای خوانده شده در حدود مشخصات است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید. بلی  سوکت ABS HU/CM را از نظر ضعیف بودن اتصال آن بررسی کنید. 4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت ABS HU/CM را جدا کنید.  
 • شل بودن سوکت را چک کنید. (آسیب دیدگی / بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی و ….)  
 • آیا اتصال سالم است؟ 

پین یا سوکت را تعمیر یا تعویض کنید. سپس به مرحله 8 خیر
بروید.  
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اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  شل بودن سوکت را بررسی کنید.  5 
 • سوکت PCM را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال را بررسی کنید. (آسیب دیدگی، در آمدن ترمینال، 
خوردگی و غیره ) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

پین یا سوکت را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 8 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید. بلی  قطع شدگی مدار سیگنال سرعت خودرو را بررسی کنید.  6 
 • سوکت PCM و سوکت ABS HU/CM را جدا کنید.  

 ABS HU/CM را به سوکت سمت سیمکشی خودرو مربوط به SST • 
وصل کنید. (به ABS HU/CM وصل نکنید).  

 • برقراری اتصال بین ترمینال J از ABS HU/CM و ترمینال 3T از 
PCM را بررسی کنید.  
 • آیا اتصال برقرار است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 8 خیر
بروید.  

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید. سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

مدار سیگنال سرعت خودرو را از نظر اتصال کوتاه به بدنه بررسی 7 
کنید.  

 • بررسی کنید که سوکت ABS HU/CM و سوکت PCM جدا باشند. 
 • برقراری اتصال بین ترمینال 3T از PCM و بدنه را بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

ABS HU/CM را بررسی کنید، سپس به مرحله بعد خیر
بروید.  

PCM را تعویض کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0500 را بررسی کنید.  8 
 • اطمینان یابید که تمام سوکتهای جدا شده وصل شدهاند.  

 • WDS یا معادل آن DLC-2 را وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید.  

 • موتور را گرم کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن همزمان با نمایش PIDها وارد 

PIDهای TSS, PNP, TROD, ECT, GEAR شوید.  
 • خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 4.5 ثانیه یا بیشتر برانید. 

       ــ  60ºC (140ºF) : ECT PID یا بیشتر  
  ON  :TROD PID  ــ       
  OFF   : PNP PID  ــ       

  1  : GEAR PID  ــ       
       ــ  rpm  : TSS PID 1,500 یا بیشتر   

 • آیا همان کد مشخص موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  9 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر

  DTC P0705
 DTC P0705 (TR) خرابی (اتصال کوتاه) مدار کلید وضعیت دنده گیربکس

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی تمام شرایط زیر موجود بوده و 100 ثانیه یا بیشتر گذشته باشد.  
       ــ  هریک از کلیدهای L, S, D وصل (ON) باشند.  

       ــ  دور موتور rpm 530 یا باالتر  
       ــ  کلید وضعیت P/N یا R وصل (ON) هستند.  

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 • در اولین دور رانندگی، PCM عیبهای باال را مشخص میکند.  
 • کد مورد نظر (PENDING CODE) موجود نیست. 

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه  ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  TR خرابی کلید • 
 • مدار بین ترمینال C کلید TR و ترمینال 1D از PCM به برق اتصال کوتاه شده است.  
 • مدار بین ترمینال G کلید TR و ترمینال 1G از PCM به برق اتصال کوتاه شده است.  
 • مدار بین ترمینال F کلید TR و ترمینال 1H از PCM به برق اتصال کوتاه شده است.  
 • مدار بین ترمینال E کلید TR و ترمینال 1E از PCM به برق اتصال کوتاه شده است.  

 • سوکت بین کلید TR و PCM آسیب دیده است.  
 • PCM خراب است.   
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 DTC P0705 (TR) خرابی (اتصال کوتاه) مدار کلید وضعیت دندههای گیربکس

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل عیبیابی  
اجرا بررسی مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که  FREEZE FRAME DATA ثبت (گزارش) شده 1 
باشد.   

 • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
برطبق اطالعات سرویس موجود، تعمیرات یا عیبیابی را بلی 

اجرا کنید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است.به مرحله بعد بروید.  

وجود اطالعات سرویس مربوطه را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه موجود را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر
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اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  بررسی کنید وضعیت سیگنال ورودی فعلی متناوب یا مستقیم است. 3 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • WDS یا معادل آن را وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش است) 

 TRR, TRL, TRD, TROD, یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
PID های  وارد شوید. 

  PNP PID  ــ       
  ON :N یا P وضعیت • 

  OFF : وضعیتهای دیگر • 
 TRR PID  ــ

  ON: R وضعیت • 
  OFF : حالتهای دیگر و تمام وضعیتها • 

 TROD PID  ــ
  ON: D وضعیت • 

  OFF : حالتهای دیگر و تمام وضعیتها • 
 TR PID  ــ

  ON: S وضعیت • 
  OFF : حالتهای دیگر و تمام وضعیتها • 

 TRL PID  ــ
  ON: L وضعیت • 

  OFF: حالتهای دیگر و تمام وضعیتها • 
 • آیا همزمان که دسته دنده را از L ȼǣ P میبرید دو PID یا بیشتر از 

موارد فوق (ON) هستند؟ 

به مرحله عیبیابی متناوب بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  سوکت کلید (TR) را بررسی کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • سوکت کلید (TR) را جدا کنید.  

 • با استفاده از یک آیینه پین خم شده ترمینال را بررسی کنید.  
 • آیا ترمینالهای کلید TR سالم هستند؟ 

ترمینالها را تعمیر کنید یا کلید TR را تعویض نمائید و خیر
به مرحله 8 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  خرابی مدار کلید (TR) را بررسی کنید.  5 
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (موتور خاموش) 

 TRR, TRL, TRD, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
TROD, PNP وارد شوید.  

 • آیا وقتی سوکت کلید TR را جدا میکنید، PIDها از حالت  ON به 
حالت OFF تغییر میکنند.  

به مرحله 7 بروید.  خیر

به مرحله 8 بروید.  بلی  برقراری اتصال کلید (TR) را بررسی کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • سوکت کلید TR را جدا کنید.  

 • برقراری اتصال در کلید TR برای وضعیتهای رد شده در مرحله 3 را 
بررسی کنید.  

 • آیا بین ترمینالهای کلید TR (سمت قطعه) اتصال برقرار است؟ 

کلید TR را تعویض کنید، سپس به مرحله 8 بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال کوتاه به برق در مدار کلید TR را بررسی کنید.  7 
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش)  

 •  ولتاژ ترمینالهای C, E, F, G کلید TR (سمت سیمکشی) را 
اندازهگیری کنید.  

 • آیا ولتاژ سوکت سمت سیمکشی کلید 0V TR است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید. سپس به مرحله بعد خیر
بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0705 کامل شده باشد.  8 
 •  اطمینان یابید تمام سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید.  

 • موتور با دور rpm 530 یا بیشتر کار کند.  
 PNP, TRR, TRL, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 

TRD, TROD, RPM وارد شوید.  
 • خودرو را تحت شرایط زیر در وضعیتهای (L, S, D) به مدت 100 

ثانیه یا بیشتر برانید.  
       ــ  RPM  :RPM PID 530 یا بیشتر  

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٣٣

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  9 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر

 DTC P0706
 DTC P0706 (TR) خرابی (قطع شدگی) مدار کلید وضعیت گیربکس

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی تمام شرایط زیر موجود بوده و 100 ثانیه یا بیشتر گذشته باشد.  
       ــ  کلید وضعیتهای L, S, D یا R ورودی ندارد..  

       ــ  دور موتور rpm 350 یا بیشتر است. 
       ــ  سرعت خودرو km/h (12 mph) 20 یا بیشتر است. .  

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 • PCM شرایط عیبیابی فوق را طی دو دور رانندگی متوالی مشخص میکند.   
 • (PENDING CODE) موجود است. 

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه  ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

 • خرابی سیستم شارژ 
  TR خرابی کلید • 

  TR تنظیم نبودن کلید • 
  PCM 1 ازD و ترمینال TR کلید C قطع بودن مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازG و ترمینال TR کلید G قطع بودن مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازH و ترمینال TR کلید F قطع بودن مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازE و ترمینال TR کلید E قطع بودن مدار بین ترمینال • 

  PCM و TR آسیب دیدگی سوکتهای بین کلید • 
 PCM خرابی • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٣٤

 
 DTC P0706 (TR) عیب (قطع شدگی) در مدار کلید وضعیت گیربکس

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل عیبیابی  
اجرا بررسی مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که  FREEZE FRAME DATA ثبت (گزارش) شده 1 
باشد.   

 • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
برطبق اطالعات سرویس موجود، تعمیرات یا عیبیابی را بلی 

اجرا کنید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است.به مرحله بعد بروید.  

وجود اطالعات سرویس مربوطه را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه موجود را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٣٥

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  بررسی کنید که وضعیت سیگنال ورودی جاری متناوب یا مستقیم 3 
است. 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را وصل کنید.  

 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش است) 
 TRR, TRL, TRD, TROD, یا معادل آن به WDS با استفاده از • 

PIDهای PNP  وارد شوید. 
  PROD PID  ــ       

  ON: D وضعیت • 
  OFF :وضعیتهای دیگر • 

 TRD PID  ــ
  ON: S وضعیت • 

  OFF :وضعیتهای دیگر • 
 TRL PID  ــ

  ON: L وضعیت • 
  OFF:وضعیتهای دیگر • 

 TRR PID  ــ
  ON: R وضعیت • 

 OFF: وضعیتهای دیگر • 
 • آیا  PID دیگری خارج از مشخصات داده شده هست؟ 

به مرحله عیبیابی متناوب بروید.  خیر

کلید TR را تنظیم کنید، سپس به مرحله 11 بروید.  بلی  مدار کلید TR را بررسی کنید.  4 
 • با استفاده از WDS به PIDهای   ,TRR, TRL, TRD, TROD وارد 

شوید. 
  PROD PID  ــ       

  ON: D وضعیت • 
  OFF :وضعیتهای دیگر • 

 TRD PID  ــ
  ON: S وضعیت • 

  OFF :وضعیتهای دیگر • 
 TRL PID  ــ

  ON: L وضعیت • 
  OFF:وضعیتهای دیگر • 

 TRR PID  ــ
  ON: R وضعیت • 

 OFF: وضعیتهای دیگر • 
 L به آهستگی به حالت P آیا  همزمان که دسته دنده را از حالت • 

میبرید هیچ یک از PIDهای بعدی ولو برای یک لحظه روشن 
میشوند؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

سوکت و یا ترمینال کلید TR را تعمیر یا تعویض کنید.  بلی  اتصال سوکت کلید TR را بررسی کنید.  5 
به مرحله بعد بروید.  خیر • آیا وقتی سیمکشی کلید TR تکان میخورد PID تغییر میکند؟ 

به مرحله بعد بروید.  بلی  مدار کلید (TR) را بررسی کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت کلید را جدا کنید. 
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش)  

 TRR, TRL, TRD, هایPID (یا معادل آن) به WDS با استفاده از • 
 ,TROD وارد شوید.  

 • با استفاده از سیمرابط مدار برق و مدار سیگنال سوکت سمت سیمکشی 
را به هم وصل کنید.  
  G, I :D ــ  وضعیت       
  F, I :S ــ  وضعیت       
  E, I :L ــ  وضعیت       
 C, I :R ــ  وضعیت       

 • بررسی کنید که آیا PID از OFF به ON تغییر میکند یا نه .  
 • آیا PID تغییر میکنند؟ 

به مرحله 8 بروید.  خیر

به مرحله 11 بروید بلی  قطع شدگی مدار کلید (TR) را بررسی کنید.  7 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت کلید TR را جدا کنید. 
 •  برقرار اتصال بین ترمینالهای کلید TR (سمت قطعه) را بررسی کنید. 

  G, I :D ــ  وضعیت       
  F, I :S ــ  وضعیت       
  E, I :L ــ  وضعیت       
 C, I :R ــ  وضعیت       

 • ایا بین ترمینالهای کلید TR (سمت قطعه) اتصال برقرار است؟ 

کلید TR را تعویض کنید، سپس به مرحله 11 بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٣٦

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  قطع شدگی مدار برق کلید TR را بررسی کنید.  8 
 • ولتاژ ترمینال I کلید TR (سمت سیمکشی ) را بررسی کنید.  

فیوز اصلی را بررسی کنید.  خیر • آیا ولتاژ ترمینال I کلید TR برابر +B است. (سمت سیمکشی) 
 • اگر سالم است، سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید. 

سپس به مرحله 11 بروید.  
به مرحله بعد بروید. بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت PCM را بررسی کنید.   9 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید  • 
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیبدیدگی / بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی، غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله بعد خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار سیگنال کلید (TR) را بررسی کنید.  10 
 • برقراری اتصال بین ترمینالهای (سمت سیمکشی) کلید TR و 

ترمینالهای (سمت سیمکشی) PCM را بررسی کنید.  
   1G به G  : D  ــ  وضعیت       

 1H به F  :S ــ  وضعیت       
 1E به E  :L ــ  وضعیت       
 1D به C  :R ــ  وضعیت       

 • ایا  اتصال برقرار است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله بعد خیر
بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0706 کامل شده باشد.  11 
 •  اطمینان یابید تمام سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 TRR, TRL, TRD, هایPID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از • 
TROD, VSS, RPM شوید.    

 • همزمان که PIDها نمایش داده میشوند خودرو را در وضعیتهای   
(R, L, S, D) به مدت 100 ثانیه یا بیشتر تحت شرایط زیر برانید.  

       ــ  rpm  :RPM PID 530 یا بیشتر  
        ــ  km/h (13 mph)  :VSS PID 20 یا بیشتر 

 • آیا کد مورد نظر موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  12 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر

  DTC P0710
 DTC P0710 (TFT) خرابی (قطع شدگی یا اتصال کوتاه) مدار سنسور دمای روغن گیربکس

شرایط تشخیص عیب  

 • اگر PCM برای مدت 150 ثانیه یا بیشتر هر دو شرط زیر را آشکار کند، PCM مشخص میکند که مدار سنسور 
TFT عیب دارد.  

       ــ  ولتاژ سنسور 0.06V TFT یا کمتر است  
       ــ  ولتاژ سنسور 4.67V ،TFT یا بیشتر و سرعت خودرو km/h (12 mph) 20 یا بیشتر است. .  

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 (PENDING CODE) ،کد مورد نظر موجود نیست • 
 • ضمن اولین دور رانندگی PCM شرایط عیب فوق را مشخص میکند.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  TFT خرابی سنسور • 
  ATX سوکت E و ترمینال TFT سنسور A قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  ATX سوکت E و ترمینال TFT سنسور A اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
  ATX سوکت H و ترمینال TFT سنسور B قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  ATX سوکت H و ترمینال TFT سنسور B اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
  PCM 1 ازQ و ترمینال ATX سوکت E قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  1Q و ترمینال ATX سوکت E اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
  PCM 4 ازO و ترمینال ATX سوکت H قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  PCM و TR آسیب دیدگی سوکتهای بین کلید • 
 PCM خرابی • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٣٧

 
 DTC P0710 (قطع شدگی یا اتصال کوتاه) خرابی مدار سنسور دمای روغن گیربکس

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که  FREEZE FRAME DATA ثبت (گزارش) شده 1 
باشد.   

 • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
برطبق اطالعات سرویس موجود، تعمیرات یا عیبیابی را بلی 

اجرا کنید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است.به مرحله بعد بروید.  

وجود اطالعات سرویس مربوطه را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه موجود را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر

به مراحل عیبیابی متناوب بروید.  بلی  وضعیت سیگنال ورودی جاری را بررسی کنید. آیا متناوب یا مستقیم 3 
(ثابت) است.   

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 
 • با استفاده از WDS یا مشابه آن وارد TFT V PID شوید.  

 • آیا قرائت PID حدود V 4.67-0.06 است؟ 

ولتاژ V 0.06 یا کمتر: به مرحله 11 بروید.  خیر
ولتاژ V 4.67 یا کمتر: به مرحله بعد بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  اتصال ضعیف سوکت ATX را بررسی کنید.   4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت اتصال ATX را بررسی کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیبدیدگی / در آمدن ترمینالها، 

خوردگی ، غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید.، سپس به خیر
مرحله 16 بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٣٨

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  مدار سنسور TFT را بررسی کنید.  5 
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 • با استفاده از WDS یا معادل آن به TFT V PID وارد شوید.  
 • با استفادهازسیمرابط،ترمینال E و H سوکت ATX را به هم وصل کنید. 
 • اگر TFT V PID به 0.06V یا کمتر تغییر کرده است آنرابررسی کنید. 

 • آیا TFT V PID تغییر کرده است؟ 

به مرحله 8 بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید. بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت سنسور TFT را بررسی کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • کارتل را پیاده کنید.  
 • سوکت سنسور TFT را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیبدیدگی/درآمدن ترمینالها، 
خوردگی، غیره) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینال را تعمیر یا تعویض کنید. سپس به خیر
مرحله 16 بروید.  

به مرحله بعد بروید. بلی  قطع شدگی مدار سنسور TFT را بررسی کنید.  7 
 • برقراری اتصال بین ترمینالهای سوکت TFT (سمت سیمکشی) و 

ترمینالهای ATX (سمت پوسته گیربکس) را چک کنید. 
  TFT سنسور A و ترمینال ATX سوکت E ــ  ترمینال      
  TFT سنسور B و ترمینال ATX سوکت H ــ  ترمینال      

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

سوکت و یا ترمینال را تعمیر کرده، سپس به مرحله 16 خیر
بروید.   

به مرحله بعد بروید. بلی  اتصال ضعیف سوکت PCM را بررسی کنید.   8 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت سنسور TFT را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیبدیدگی/درآمدن ترمینالها، 

خوردگی، غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینال را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 16 بروید.   

به مرحله بعد بروید. بلی  قطع شدگی مدار سیمکشی را بررسی کنید.  9 
 • سوکت ATX را جدا کنید.  

 • سوکت PCM را وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 • ولتاژترمینال E سوکت ATX (سمت سیمکشی خودرو) را بررسی کنید. 
 • آیا ولتاژ 5V است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 16 خیر
بروید.  

به مرحله 16 بروید. بلی  قطع شدگی در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  10 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال H سوکت ATX (سمت سیم کشی 
خودرو) و بدنه را بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 16 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید. بلی  وضعیت ترمینال را بررسی کنید.  11 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت  ATX را جدا کنید.  
 • خم شدن ترمینالها را بررسی کنید.  

 • آیا ترمینالها خمیدگی دارند؟ 

ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 16 خیر
بروید.   

 • اگر ترمینال را نمیتوان تعمیر کرد، سیمکشی را 
تعویض کنید، سپس به مرحله 16 بروید. 

به مرحله بعد بروید. بلی  مدار سنسور TFT را بررسی کنید.  12 
 • سوئیچ موتور را باز کنید.(ON) (موتور خاموش)  

 • بررسی کنید وقتی سوکت ATX جدا شده است. آیا TFT V PID به 
4.67V یا بیشتر تغییر مییابد.  
 • آیا TFT V PID تغییر میکند؟ 

به مرحله 15 بروید.  خیر

ترمینال را تعمیر کنید یا سنسور TFT را تعویض کنید. بلی 
سپس به مرحله 16 بروید.  

وضعیت ترمینالهای سنسور TFT را بررسی کنید.  13 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت سنسور TFT را جدا کنید.  
 • خمیدگی ترمینالهای سنسور TFT را بررسی کنید.  

 • آیا ترمینالها خمیدگی دارند؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٣٩

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 16 بلی 
بروید.  

اتصال کوتاه به بدنه در مدار سنسور TFT را بررسی کنید.   14 
 • برقراری اتصال بین ترمینالهای سنسور TFT (سمت سیمکشی) و بدنه 

را بررسی کنید.  
       ــ  A و بدنه  
       ــ  B و بدنه  

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

سنسور TFT را تعویض کنید، سپس به مرحله 16 بروید.  خیر

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

اتصال کوتاه به بدنه در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  15 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال E سوکت ATX (سمت سیم کشی خودرو) 
و بدنه را بررسی کنید.  
 • آیا اتصال برقرار است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0710 کامل شده باشد.  16 
 •  اطمینان یابید تمام سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن  DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • با استفاده از WDS یا معادل آن به VSS PID وارد شوید.  
 • همزمان با نمایش PID خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 150 ثانیه 

یا بیشتر برانید.  
           ــ  km/h (12 mph)  :VSS PID 20 یا بیشتر 

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  17 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر

 DTC P0711
 DTC P0711 (چسبیده است) (TFT) عملکرد سنسور دمای روغن گیربکس

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی که تمام سوکتهای زیر سالم هستند.   
       ــ  وقتی که 180 ثانیه بعد از روشن کردن موتور، خودرو برای مدت 150 ثانیه یا بیشتر با سرعتی بین -25

 59km/h(15-36mph) سپس با برای مدت 100 ثانیه با سرعت km/h (37 mph) 60 رانده شده است  
       ــ  P0710 خروجی ندارد. 

  0.06V زیر ATF ــ  اختالف در ولتاژ       
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش مستمر است • 
 • PCM در خالل دو سیکل متوالی رانندگی، شرایط عیبیابی فوق را مشخص میکند.   

 • (PENDING CODE) موجود است. 
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
 TFT خرابی سنسور • 

 • خوردگی سوکت  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که  FREEZE FRAME DATA ثبت (گزارش) شده 1 
باشد.   

 • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
برطبق اطالعات سرویس موجود، تعمیرات یا عیبیابی را بلی 

اجرا کنید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است.به مرحله بعد بروید.  

وجود بودن اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه موجود را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٠

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله 5 بروید.  بلی  ولتاژ سنسور TFT را بررسی کنید.  3 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد TFT V PID شوید. 
 • ولتاژ سنسور ATF را ثبت کنید.  

 • موتور را روشن کنید.  
 60 km/h (37 mph) خودرو رابه مدت 330 ثانیه یا بیشتر با سرعت • 

یا بیشتر برانید.  
 • مجدداً ولتاژ ATF را ثبت کنید.   

 • آیا اختالف ولتاژ V 0.06 یا بیشتر است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت ATX را بررسی کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • اتصال سوکت ATF را بررسی کنید.  
 • سوکت ATX را جدا کنید.  

 • خوردگی ترمینالها را بررسی کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال (آسیب دیدگی، درآمدن ترمینالها، خوردگی و 

غیره) را بررسی کنید.  
 • آیا اتصال خوب است؟ 

ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله بعد خیر
بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0711 کامل شده باشد.  5 
 •  اطمینان یابید تمام سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد VSS و TFT PID شوید. 
 • دمای ATF را تا 20ºC (68ºF) یا کمتر کاهش دهید.  

 • موتور را روشن کنید و به مدت  180ثانیه یا بیشتر صبر کنید.  
 • خودرو را با سرعت بین km/h (15, 36 mph) 59 و 25 به مدت 150 

ثانیه یا بیشتر برانید.  
 • خودرو را با سرعت km/h (37 mph) 60 برای مدت 100 ثانیه یا 

بیشتر برانید.  
 • ایا کد مورد نظر موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  6 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر

  DTC P0715
 DTC P0715  خرابی مدار سنسور دور  ورودی / توربین

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی که هر دو شرط زیر محقق شده و  0.7 ثانیه یا بیشتر گذشته باشد.  
       ــ  راندن خودرو با سرعت km/h (25 mph) 40 یا بیشتر 

       ــ  سیگنال سنسور دور ورودی / توربین وارد نمیشود.  
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM درحین دور اول رانندگی شرایط عیب فوق را مشخص میکند.  

 • Pending code موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

 • خرابی سنسور دور ورودی / توربین 
  PCM  سنسور  دور ورودی / توربین و ترمینال 10 از B اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
  PCM 1 ازN سنسور دور ورودی / توربین و ترمینال A اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 

  PCM سنسور دور ورودی / توربین و ترمینال 10 از B قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازN سنسور دور ورودی / توربین و ترمینال A قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

    PCM آسیب دیدگی سوکتهای بین سنسور دور ورودی / توربین و • 
 
 
 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیبیابی هوشمند          

 ٤١

 
 DTC P0715  عیب در مدار سنسور دور ورودی / توربین

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که  FREEZE FRAME DATA ثبت (گزارش) شده 1 
باشد.   

 • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
برطبق اطالعات سرویس موجود، تعمیرات یا عیبیابی را بلی 

اجرا کنید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است.به مرحله بعد بروید.  

وجود اطالعات سرویس مربوطه را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه موجود را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر

به مراحل عیبیابی مورد متناوب بروید.  بلی  وضعیت سیگنال ورودی جاری را بررسی کنید. آیا متناوب یا مستقیم 3 
(ثابت) است.   

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

   (ON) .موتور را روشن کنید • 
 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد TSS  PID  وارد شوید.  

  0 rpm : IG ON  ــ      
 (P,N حالت) 700-600 rpm ــ  دور آرام: در حدود      

 • آیا قرائت TSS PID در حد مشخص شده  است؟ 

به مرحله بعد بروید خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٢

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت دور ورودی / توربین را بررسی کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت سنسور دور ورودی / توربین  را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال (آسیب دیدگی/ درآمدن ترمینالها، خوردگی و 

غیره) را بررسی کنید.  
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 10 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  مقاومت سنسور دور ورودی / توربین را بررسی کنید.  5 
 • مقاومت بین ترمینالهای سنسور دور ورودی / توربین را اندازهگیری 

کنید. (سمت قطعه) 
 • آیا مقاومت بین ترمینالهای سنسور دور ورودی / توربین (سمت قطعه) 

در حدود 600-250 اهم است؟ 
سنسور دور ورودی / توربین را تعویض کرده سپس به خیر

مرحله 10 بروید.  
سنسور دور ورودی / توربین را تمیز کنید، سپس به بلی 

مرحله 10 بروید.  
سنسور دور ورودی / توربین را بررسی کنید.  6 

 • سنسور دور ورودی / توربین را پیاده کنید.  
 • آیا براده آهن به سنسور دور ورودی / توربین چسبیده است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت PCM را بررسی کنید.  7 

 • سوکت PCM را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال (آسیبدیدگی /بیرون آمدن ترمینالها، خوردگی و 

غیره) را بررسی کنید.  
 • آیا اتصال خوب است؟ 

ترمینالها و یا سوکت را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 10 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار سنسور دور ورودی / توربین را بررسی کنید.  8 
 • ترمینالهای سنسور دور / توربین (سمت سیمکشی) و ترمینالهای 

PCM (سمت سیمکشی) را بررسی کنید.  
  1N و A  ــ       
  1O و B  ــ       

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 10 خیر
بروید.  

سیم کشی را تعمیر را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

اتصال کوتاه به بدنه در مدار سنسور دور ورودی / توربین را بررسی 9 
کنید.  

 • ترمینال (سمت سیمکشی) سنسور دور ورودی/ توربین و اتصال بدنه را 
بررسی کنید.  

       ــ  A و بدنه (پوسته) 
       ــ  B و بدنه (پوسته) 
 • آیا اتصال برقرار است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0715 کامل شده باشد.  10 
 •  اطمینان یابید تمام سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد VSS PID شوید. 
 • همزمان با نمایش PID خودرو را به مدت 0.7 ثانیه یا بیشتر با سرعت 

km/h (25 mph) 40 برانید.  
 • ایا همان PID موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  11 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٣

 DTC P0731 (FS)
 DTC P0731 دنده 1 غلط است

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی تمام شرایط زیر وجود داشته و سوئیچ هم باز است. (موتور روشن)  
       ــ  دمای روغن گیربکس 20ºC (ATF) یا باالتر 

  D ــ  رانندگی در دنده 1 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا باالتر  
  225-498 rpm ــ  دور توربین       

       ــ  مقدار باز بودن دریچه گاز %3.51 یا بیشتر  
       ــ  دور خروجی دیفرانسیل rpm 35 یا بیشتر  

       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر 2.127  
 P0500, P0705, P0706, P0710, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, های DTC ــ  هیچ یک از       

 ,P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773 خروجی ندارند.   
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM شرایط عیب فوق را در حین دور اول رانندگی آشکار میکند.  

 • Pending code موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  ATF پایین بودن سطح روغن • 
 • فاسد شدن روغن  

 • سولونوئیدهای تعویض دنده E, D, C, B, A و سولونوئید کنترل فشار چسبیدهاند.  
 • فشار مدار پایین است.  

 • لغزش در کالچ جلو  
 • لغزش در کالچ یک طرفه  

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 
اجرا کنید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید.  
وجود اطالعات سرویس و نگهداری را بررسی کنید.  1 

 • وجود اطالعات سرویس و نگهداری را چک کنید.  
 • آیا اطالعات سرویس و نگهداری وجود دارد؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.   2 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس (ATF) را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است.  
       ــ  شیری رنگ: اب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز: روغن فاسد شده است.   
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ ATF شیری یا قهوهای مایل به قرمز است ATF خیر
را تعویض کنید، سپس به مرحله 4 بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  مقدار روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.   3 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن گیربکس درحد مشخص شده است؟ 

روغن گیربکس را اندازه کنید، سپس به مرحله 9 بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  تست شیرهای برقی از روی صدای آنها (کلیک)  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 SSA/SS1, SSB.SS2, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
,SSC/SS3, SSD/SS4, SSE/SS5 و LPS وارد شوید. 

 • صدای کار (کلیک) سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E و 
سولونوئید کنترل فشار را بررسی کنید.  

 • ایا صدای (کلیک) میدهند؟ 

سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E یا خیر
سولونوئید کنترل فشار را تعویض کنید، سپس به مرحله 9 

بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال (تست موتور زیربار):                                                    
        1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)

 • آیا دور استال در محدوده مشخص شده است؟ 

سولونوئیدهای تعویض دنده E, D, C, B, A ویا سولونوئید خیر
کنترل فشار را تعویض کرده سپس به مرحله 9 بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٤

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  دور استال را بررسی کنید.   6 
 • دور استال را در وضعیت زیر اندازهگیری کنید. 

   2200-2500 RPM :مشخصات        
 • آیا دور استال در محدوده مشخص شده است؟ 

به مرحله 8 بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  وقتی خودرو را با سرعت km/h (12 mph) 20 در وضعیت D میرانید 7 
دور توربین را بررسی کنید.   

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • موتور را روشن کنید. 
 VSS, و  THODهایPID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از • 

GEAR, TROD, TCIL شوید.    
 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را برانید. 

  20 km/h (12 mph) :VSS PID  ــ      
  ON : TROD PID  ــ      

  1 : GEAR PID  ــ       
      25% :THOD PID  ــ      

 • آیا TSS PID سالم است؟ 
  2039 rpm ًتقریبا  :TSS PID

پوسته شیر کنترل را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد خیر
بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  عملکرد هریک از شیرها و هریک از فنرها را چک کنید.  8 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • شیر کنترل را باز کنید.  

 • آیا هریک از شیرها (سوپاپها) و هریک از فنرها سالم هستند؟ 

شیر (سوپاپ) تعویض دنده و فنر برگشت را تعمیر کرده، خیر
سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0731 کامل شده باشد.  9 
 •  اطمینان یابید که کلیه سوکتهای باز شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • ATX را گرم کنید.  

 VSS, TPOD, TSS, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
RPM, TROD, GERAR, TFT وارد شوید.  

 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 15 ثانیه 
یا بیشتر برانید.  

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
  1 :GEAR PID  ــ       

  ON :TROD PID  ــ       
       ــ  rpm : RPM PID 450 یا باالتر 

       ــ  km/h (2.4 mph) : VSS PID 3.8 یا باالتر  
 • ایا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  10 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٥

  DTC P0732
 DTC P0732 2 غلط بودن دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی تمام شرایط زیر وجود داشته و سوئیچ هم باز است. (موتور روشن)  
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی در دنده 2 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-498 RPM ــ  دور توربین       

       ــ  خروجی دیفرانسیل rpm 35 یا بیشتر  
       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر 1.249 یا 2.157 یا باالتر  

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 • PCM شرایط عیب فوق را در حین دور اول رانندگی آشکار میکند.  
 • Pending code موجود نیست.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 
 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 

 • چسبندگی سولونوئیدهای تعویض دنده E, D, C, B, A و سولونوئید کنترل فشار .  
 • پائین بودن فشار مدار  

 • لغزش کالچ جلو  
 • لغزش باند (لنت) ترمز 2-4  

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 
اجرا کنید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید.  
اطالعات سرویس و نگهداری موجود را بررسی کنید.  1 

 • اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را چک کنید.  
 • آیا اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  شرایط روغن گیربکس ATF را چک کنید.  2 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای متمایل به قرمز : فاسد شدن روغن    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن گیربکس (ATF) شیری رنگ یا قهوهای خیر
متمایل به قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، 

سپس به مرحله 4 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  3 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا سطح روغن گیربکس در حد مشخص شده است؟ 

روغن ATF را اندازه کنید، سپس به مرحله 9 بروید. خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  تست شیرهای برقی از روی صدای آنها (کلیک)  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 SSA/SS1, SSB.SS2, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
,SSC/SS3, SSD/SS4, SSE/SS5 و LINE وارد شوید. 

 • صدای کار (کلیک) سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E و 
سولونوئید کنترل فشار را بررسی کنید.  

 • ایا صدای (کلیک) میدهند؟ 

سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E یا خیر
سولونوئید کنترل فشار را تعویض کنید، سپس به مرحله 9 

بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
      دور استال:                                                                          

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در تمام حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید. سپس به مرحله 9 بروید.  

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 9 بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٦

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  دور استال را بررسی کنید.   6 
 • دور استال را در وضعیت زیر اندازهگیری کنید. 

   2200-2500 RPM :مشخصات        
 • آیا دور استال در محدوده مشخص شده است؟ 

به مرحله 8 بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  وقتی خودرو را با سرعت km/h (12 mph) 20 در وضعیت D میرانید 7 
دور توربین را بررسی کنید.   

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

   (ON) .موتور را روشن کنید • 
 VSS, و  THODهایPID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از • 

GEAR, TROD, TCIL شوید.    
 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را برانید. 

  40 km/h (24 mph) :VSS PID  ــ      
  ON : TROD PID  ــ      

  2 : GEAR  ــ       
      25% :THOD PID  ــ      

 • آیا TSS PID سالم است؟ 
  2168 rpm ًتقریبا  :TSS PID

شیر کنترل را تعویض کرده، سپس به مرحله بعد بروید.  خیر

گیربگسATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

عملکرد هریک از شیرها و هریک از فنرها را چک کنید.  8 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • شیر کنترل را باز کنید.  

 • آیا هریک از شیرها (سوپاپها) و  فنرها سالم هستند؟ 

شیر (سوپاپ) تعویض دنده و فنر برگشت را تعمیر کرده، خیر
سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0732 کامل شده باشد.  9 
 •  اطمینان یابید که کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 VSS, TPOD, TSS, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
RPM, TROD, GERAR, TFT وارد شوید.  

 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 15 ثانیه 
یا بیشتر برانید.  

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
  2 :GEAR PID  ــ       

  ON :TROD PID  ــ       
       ــ  rpm : RPM PID 450 یا باالتر 

 225-4988 rpm : TSS PID  ــ       
       ــ  km/h (2.4 mph) : VSS PID 3.8 یا باالتر  

 • ایا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  10 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیبیابی هوشمند          

 ٤٧

 DTC P0733
 DTC P0733 3 غلط بودن دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی تمام شرایط زیر وجود داشته و سوئیچ هم باز است. (موتور روشن)  
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی در دنده 3 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  دور خروجی دیفرانسیل RPM 35 یا بیشتر  

       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر 0.863 یا 1.249 یا بیشتر  
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       

 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM شرایط عیبیابی فوق را ضمن دور اول رانندگی آشکار میکند.  

 • Pending code موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک نمیزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

 ( ATF) پایین بودن سطح روغن گیربکس • 
 (ATF) فاسد بودن روغن گیربکس • 

 • چسبندگی سولونوئیدهای تعویض دنده E, D, C, B, A و سولونوئید کنترل فشار  
 • پائین بودن فشار مدار  

 • لغزش کالچ جلو  
 • لغزش کالچ 3-4  

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا بررسی مرحله 

تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 
اجرا کنید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید.  
موجود بودن اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را بررسی کنید.  1 

 • موجود بودن اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را چک کنید.  
 • آیا هیچ اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  شرایط روغن گیربکس (ATF ) را چک کنید.  2 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • شرایط ATF را چک کنید. 
       ــ  قرمز روشن: خوب است. 

       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  
       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    

 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به قرمز خیر
است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به مرحله 4 

بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  3 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا سطح روغن گیربکس در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 9 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  کار شیرهای برقی را از روی صدای آنها (کلیک) چک کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 SSA/SS1, SSB.SS2, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
,SSC/SS3, SSD/SS4, SSE/SS5 و LINE وارد شوید. 

 • صدای کار (کلیک) سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E و 
سولونوئید کنترل فشار را بررسی کنید.  

 • ایا صدای (کلیک) میدهند؟ 

سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E یا خیر
سولونوئید کنترل فشار را تعویض کنید، سپس به مرحله 9 

بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
      استال:                                                                                 

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در تمام حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید. سپس به مرحله 9 بروید.  

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 9 بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٨

 
اجرا بررسی مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  دور استال را بررسی کنید.   6 
 • دور استال را در حالت D اندازهگیری کنید. 

   2200-2500 RPM :مشخصات        
 • آیا دور استال در محدوده مشخص شده است؟ 

به مرحله 8 بروید.  خیر

گیربکس ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

وقتی در حالت D با سرعت km/h (37 mph) 60 رانندگی میکنید، 7 
دور توربین را بررسی کنید.   

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

   (ON) .موتور را روشن کنید • 
 VSS, و  THODهایPID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از • 

GEAR, TROD, TCIL, TSS شوید.    
 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را برانید. 

  60 km/h (37 mph) :VSS PID  ــ      
  ON : TROD PID  ــ      

  3 : GEAR  ــ       
      25% :THOD PID  ــ      

 • آیا TSS PID سالم است؟ 
  2173 rpm ًتقریبا  :TSS PID

شیر (سوپاپ) یا فنر برگشت تعویض دنده را تعمیر یا خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  8 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • آیا کار هریک از شیرها (سوپاپها) و هریک از فنرها سالم هستند؟ 

سوپاپها (شیرها)ی تعویض دنده و فنر برگشت مربوط به خیر
آنها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0733 کامل شده باشد.  9 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 VSS, TPOD, TSS, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
RPM, GERAR, TFT وارد شوید.  

 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 15 ثانیه 
یا بیشتر برانید.  

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
  3 :GEAR  ــ       

  ON :TPOD PID  ــ       
       ــ  rpm : RPM PID 450 یا باالتر 

 225-4988 rpm : TSS PID  ــ       
       ــ  km/h (2.4 mph) : VSS PID 3.8 یا باالتر  

 • ایا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  10 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٤٩

 DTC P07334
 DTC P0734 4 غلط بودن دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی با باز بودن سوئیچ (موتور روشن) تمام شرایط زیر موجود باشند.  
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی در دنده 4 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  دور خروجی دیفرانسیل rpm 35 یا بیشتر  

       ــ  سرعت خودرو km/h (31 mph) 50 یا بیشتر  
       ــ  زاویه دریچه گاز روی وضعیت بسته بودن دریچه گاز  

       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر 0.6 یا 1.249 یا بیشتر  
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       

 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM شرایط عیب فوق را ضمن دور اول رانندگی آشکار میکند.  

 • Pending code موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 
 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 

 • چسبندگی سولونوئیدهای تعویض دنده E, D, C, B, A و سولونوئید کنترل فشار  
 • پائین بودن فشار مدار  

 • لغزش باند ترمز (لنت) 2-4 
 • لغزش باند (لنت) ترمز 3-4  

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا بررسی مرحله 

تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 
اجرا کنید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید.  
وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را بررسی کنید.  1 

 • وجود  اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را چک کنید.  
 • آیا هیچ اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  شرایط روغن گیربکس ATF را چک کنید.  2 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • شرایط ATF را چک کنید. 
       ــ  قرمز روشن: خوب است. 

       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  
       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    

 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به قرمز خیر
است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به مرحله 4 

بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  3 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا سطح روغن گیربکس در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن (ATF) را تنظیم کنید، سپس به مرحله 9 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  کار شیرهای برقی را از روی صدای آنها (کلیک) چک کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 SSA/SS1, SSB.SS2, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
,SSC/SS3, SSD/SS4, SSE/SS5 و LINE وارد شوید. 

 • صدای کار (کلیک) سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E و 
سولونوئید کنترل فشار را بررسی کنید.  

 • ایا صدای (کلیک) میدهند؟ 

سولونوئیدهای تعویض دنده A و B و C و D و E یا خیر
سولونوئید کنترل فشار را تعویض کنید، سپس به مرحله 9 

بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در تمام حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید. سپس به مرحله 9 بروید.  

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 9 بروید.  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیبیابی هوشمند          

 ٥٠

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  دور استال را بررسی کنید.   6 
 • دور استال را در وضعیت زیر اندازهگیری کنید. 

   2200-2500 RPM :مشخصات        
 • آیا دور استال در محدوده مشخص شده است؟ 

به مرحله 8 بروید.  خیر

گیربکس ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

وقتی در حالت D با سرعت km/h (49 mph) 80 رانندگی میکنید، 7 
دور توربین را بررسی کنید.   

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

   (ON) .موتور را روشن کنید • 
 VSS, و  TSS, TPODهایPID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از • 

GEAR, TROD شوید.    
 • همزمان با نمایش PIDهای خودرو را برانید. 

  80 km/h (49 mph) :VSS PID  ــ      
  ON : TROD PID  ــ      

  4 : GEAR PID  ــ       
      25% :TPOD PID  ــ      

 • آیا TSS PID سالم است؟ 
  2100 rpm ًتقریبا  :TSS PID

شیر کنترل را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  خیر

گیربکس ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  8 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • آیا هریک از شیرها (سوپاپها) و هریک از فنرها سالم هستند؟ 

سوپاپ و فنر برگشت را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0734 کامل شده باشد.  9 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 VSS, TPOD, TSS, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
TROD, GERAR, TFT وارد شوید.  

 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 15 ثانیه 
یا بیشتر برانید.  

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
  4 :GEAR PID  ــ       

  ON :TROD PID  ــ       
       ــ  rpm : RPM PID 450 یا باالتر 

  225-4988 rpm در حدود : TSS PID  ــ       
       ــ  km/h (31 mph) : VSS PID 50 یا باالتر 

  0% : TROD PID  ــ       
 • ایا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  10 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٥١

 DTC P0741
 DTC P0741 .(در حالت قطع چسبیده است) (TCC) تورک کانورتور

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی تمام شرایط زیر موجود باشد.  
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی در دنده 4 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  سرعت خودرو km/h (37-62 mph) 100-60 یا بیشتر  

  TCC ــ  کار       
       ــ  میزان کارآیی سولونوئید تعویض دنده A تا %99 افزایش مییابد.  

       ــ  انتخاب حالت قدرت یا نرمال  
  100 rpm ــ  اختالف دور موتور و دور توربین بیش از       

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 • PCM شرایط عیب فوق را ضمن دور اول رانندگی آشکار میکند.  
 • Pending code موجود نیست.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 
 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 

 • چسبیده بودن سولونوئیدهای تعویض دنده E, D, C, B, A و سولونوئید کنترل فشار مدار.  
 • پائین بودن فشار مدار  

 • لغزش باند ترمز (لنت) 2-4 
 • لغزش در کالچ  3-4  

 • چسبیده بودن شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا بررسی مرحله 

تعمیرات یا عیبیابی را  طبق اطالعات سرویس موجود بلی 
اجرا کنید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید.  
وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را بررسی کنید.  1 

 • وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را چک کنید.  
 • آیا هیچ اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  شرایط روغن گیربکس ATF را چک کنید.  2 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 4 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  3 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا سطح روغن گیربکس در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن (ATF ) را تنظیم کنید، سپس به مرحله 6 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در تمام حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید. سپس به مرحله 9 بروید.  

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 9 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  5 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • آیا  هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر سوپاپ تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٢

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0741 کامل شده باشد.  6 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 VSS, TROD, TSS, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
SSA/SS1, SSE/SS5, RPM,  GEAR, TFT وارد شوید.  

 • همزمان با نمایش PIDها خودرو را تحت شرایط زیر به مدت 15 ثانیه 
یا بیشتر برانید.  

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
  4 :GEAR PID  ــ       

  ON :TROD PID  ــ       
       ــ  rpm : RPM PID 450 یا باالتر 

 225-4988 rpm : TSS PID  ــ       
       ــ  km/h (37-62 mph) : VSS PID 100-60 یا باالتر 

 (TCC کار) ON : SSE/SS5 PID  ــ       
  99% : SSA/SS1 PID  ــ       
 • ایا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  7 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 DTC P0742
 DTC P0742 .(در حالت وصل چسبیده است) (TCC) تورک کانورتور

شرایط تشخیص عیب  

 • تحت هریک از شرایط زیر دریچه گاز تمام شرایط زیر موجود باشد.  
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی با دنده 4 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  سرعت خودرو km/h (43 mph) 70 یا بیشتر 

       ــ  تورک کانورتور (TCC) کار نمیکند.   
 50 rpm ــ  اختالف دور بین موتور و توربین زیر       

       ــ  DTC P0734 خروجی ندارد  
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • در حین اولین دور رانندگی، PCM شرایط عیبیابی فوق را آشکار میکند.  

 • PENDING CODE موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

 ( ATF) پایین بودن سطح روغن گیربکس • 
 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 

 • چسبندگی سولونوئیدهای تعویض دنده E, D, C, B, A و سولونوئید کنترل فشار.  
 • پائین بودن فشار مدار  

 • لغزش باند ترمز (لنت) 2-4 
 • لغزش کالچ 3-4  

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٣

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

تعمیرات یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود اجرا بلی 
کنید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید.  
وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را بررسی کنید.  1 

 • وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را چک کنید.  
 • آیا هیچ اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  شرایط روغن گیربکس ATF را چک کنید.  2 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 4 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  3 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا سطح روغن گیربکس در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 6 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در تمام حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید. سپس به مرحله 6 بروید.  

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 6 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  5 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • آیا  هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر سوپاپ تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0742 کامل شده باشد.  6 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • موتور گیربکس را گرم کنید.  

 VSS, TPOD, TSS, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
SSE/SS5, RPM, TROD, GEAR, TFT وارد شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید.  
       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 

  4 :GEAR PID  ــ       
  ON :TROD PID  ــ       

       ــ  rpm : RPM PID 450 یا باالتر 
 225-4988 rpm : TSS PID  ــ       

 (4GR فقط) 70 km/h (43 mph) : VSS PID  ــ       
       ــ  OFF : SSE/SS5 PID ( TCC کار نمیکند) 

 • شرایط دریچه گاز  
       ــ  زاویه باز بودن دریچه گاز %10.1-3.125 و 3 ثانیه یا بیشتر گذشته 

باشد.  
       ــ  زاویه باز بودن دریچه گاز باالی %10.1 و 5 ثانیه یا بیشتر گذشته 

باشد.  
       ــ  زاویه دریچه گاز در حالت بسته و 5 ثانیه یا بیشتر گذشته باشد.  

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  7 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٤

 DTC P0745
 DTC P0745  خرابی شیر کنترل فشار

شرایط تشخیص عیب  

 • اگر PCM هریک از شرایط زیررا  آشکار میکند این بدان معناست که مدار سولونوئید کنترل فشار عیب دارد.   
       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید کنترل فشار روی 0v میچسبد.  

       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید کنترل فشار روی ولتاژ +B میچسبد.  
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • در حین اولین دور رانندگی، PCM شرایط عیبیابی فوق را آشکار میکند.  

 • PENDING CODE موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

 • خرابی سولونوئید کنترل فشار  
  ATX سوکت I سولونوئید کنترل فشار و ترمینال B قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  PCM 1 ازL و ترمینال ATX سوکت I قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازK و ترمینال ATX سوکت D اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
  PCM 1 ازK و ترمینال ATX سوکت D اتصال کوتاه به برق بین ترمینال • 

  ATX سوکت D سولونوئید کنترل فشار و ترمینال A قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازK و ترمینال ATX سوکت D قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  PCM آسیبدیدگی سوکتهای بین سولونوئید کنترل فشار و • 
 PCM خرابی • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٥

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

تعمیرات یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود اجرا بلی 
کنید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید.  
وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را بررسی کنید.  1 

 • وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه را چک کنید.  
 • آیا هیچ اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله عیبیابی نوع متناوب بروید.  بلی  تست فشار مدار سولونوئید کنترل فشار  2 

 • SSTs (400C, 49 H019 002 03778 49) را به محل بررسی فشار 
مدار وصل کنید.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • موتور را روشن کنید.  

 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد LINE PID در 
SIMULATION TEST شوید.  

 •  با استفاده از LINE PID عمل مشابه سازی WDS یا معادل آن را 
بررسی کنید وقتی که بازده سولونوئید از %0 به %100 تغییر میکند 

فشار مدار هم تغییر میکند.  
 • آیا با کاهش یا افزایش بازده و متناسب با آن فشار مدار تغییر میکند؟ 

صبر کنید تا دمای ATF افت کند، سپس به مرحله بعد خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت ATX را بررسی کنید.  3 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت ATX را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن ترمینال، 

خوردگی) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 11 بروید.  

به مرحله 7 بروید.  بلی  مقاومت را بررسی کنید. 4 
 • مقاومت بین ترمینال D سوکت ATX (سمت پوسته گیربکس) و 

ترمینال I را بررسی کنید.  
 • آیا مقاومت 7.2 – 2.4 اهم است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت سولونوئید کنترل فشار را بررسی کنید.  5 
 • سوکت سولونوئید کنترل فشار را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن ترمینال، 
خوردگی و غیره) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینال را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 11 بروید.  

سیمکشی سولونوئید را تعویض کنید، سپس به مرحله 11 بلی 
بروید.  

مقاومت را بررسی کنید.  6 
 • مقاومت بین ترمینالهای A و B سولونوئید کنترل فشار را بررسی 

کنید.  
 • ایا مقاومت 7.2-2.4 اهم است؟ 

نصب سولونوئید کنترل فشار را بررسی کنید.  خیر
 • اگر سولونوئید درست نصب شده است،سولونوئید 

کنترل فشار راتعویضکنید، سپس بهمرحله 11 بروید. 
به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال ضعیف سوکت PCM را بررسی کنید.  7 

 • سوکت PCM را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ در آمدن ترمینالها، 

خوردگی یا غیره) 
 • آیا سوکت سالم است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 11 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار ATX را بررسی کنید.  8 
 • برقراری اتصال بین PCM (سمت سیمکشی) و سوکت ATX (سمت 

سیمکشی) را بررسی کنید.  
  ATX سوکت D و ترمینال PCM 1 ازK ــ  ترمینال       

 ATX سوکت I و ترمینال PCM 1 ازL ــ  ترمینال       
 • آیا بین ترمینالها اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 11 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال کوتاه در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  9 
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 • ولتاژ ترمینال D سوکت ATX (سمت سیمکشی خودرو) را بررسی 
کنید.  

 • آیا ولتاژ 0V است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 11 خیر
بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٦

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بلی 
بروید.  

اتصال کوتاه به بدنه در مدار PCM را بررسی کنید.   10 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال D سوکت ATX (سمت سیمکشی) و بدنه 
را بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0745 را بررسی کنید.  11 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 •  مطمئن شوید بعد از باز کردن سوئیچ (ON) بیش از 1 ثانیه صبر 
کردهاید.  

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  12 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

عیبیابی کامل شده است.  خیر • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
 DTC P0751

 DTC P0751 (چسبیدگی در حالت قطع) A خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هیچیک از P0733, P0732, P0731 خروجی ندارند. و تمام شرایط زیر موجود است.    
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی با دنده 4 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  دور خروجی دیفرانسیل RPM 35 یا بیشتر 

       ــ  تورک کانورتور (TCC) کار نمیکند.   
       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) 0.91-1.09 

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 • PCM شرایط عیبیابی فوق را در حین دو  دور رانندگی، آشکار میکند.  
 • PENDING CODE موجود نیست.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
      A چسبیدگی سولونوئید تعویض دنده • 

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیر یا عیبیابی را  طبق اطالعات سرویس موجود انجام بلی 

دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر روغن رنگ (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 4 بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٧

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا سطح روغن گیربکس در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                         

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه وضعیتها، اویل پمپ یا شیر کنترل را خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • اگر هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر سوپاپ تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0751 کامل شده باشد.  7 
 •  اطمینان یابید که کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TROD, TSS, RPM, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
SSE/SS5, TROD, TFT وارد شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 
تا 4 به نرمی انجام میشود.   

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
       ــ  RPM  :RPM PID 450 یا بیشتر  

  ON :TROD PID  ــ       
   225-4988 rpm : TSS PID  ــ       

       ــ  OFF : SSE/SS5 PID (تورک کانورتور فعال نیست) (فقط در 
دنده 4) 

 • آیا  PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

  DTC P0752
 DTC P0752 (ON چسبندگی در حالت) A عیب در سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی P0734  خروجی ندارد. و تمام شرایط زیر در دندههای 1 و 2 و 3 موجود است.    
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
       ــ  حالت D انتخاب شده است. 
       ــ پدال ترمز فشرده شده است 

       ــ  زاویه دریچه گاز در حالت بسته است.  
  0 km/h (0 mph) ــ  سرعت خودرو       

       ــ  سیگنال سنسور دور ورودی/ توربین rpm 188 یا بیشتر  
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       

 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • در حین اولین دور رانندگی، PCM شرایط عیبیابی فوق را آشکار میکند.  

 • PENDING CODE موجود است.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٨

 
 DTC P0752 (ON چسبیدگی در حالت) A عیب در سولونوئید تعویض دنده

علت احتمالی  
 • سطح روغن گیربکس (ATF ) پایین است. 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
      A چسبیدگی سولونوئیدهای تعویض دنده • 

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت)  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را  طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 
       ــ  قرمز روشن: خوب است. 

       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  
       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    

 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 4 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا سطح روغن گیربکس در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                         

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه وضعیتها، اویل پمپ یا شیر کنترل را خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر سوپاپ تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0752 کامل شده باشد.  7 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TROD, TSS, RPM, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
TFT وارد شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 
تا 4 به نرمی انجام میشود.   

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
       ــ  RPM  :RPM PID 450 یا بیشتر  

  ON :TROD PID  ــ       
       ــ  rpm : TSS PID 188 یا بیشتر    

 • آیا  PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٥٩

 DTC P0753
 DTC P0753 (الکتریکی) A عیب در سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • اگر PCM هریک از شرایط زیر را آشکار میکند این بدان معناست که مدار سولونوئید تعویض دنده A عیب دارد.   
       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید تعویض دنده A روی +B چسبیده است. (ثابت است)   
       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید تعویض دنده A روی 0V چسبیده است. (ثابت است)   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
 • ضمن اولین دور رانندگی، PCM شرایط عیبیابی فوق را آشکار میکند.  

 • Pending code موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  A عیب در سولونوئید تعویض دنده • 
  PCM 1 ازA و ترمینال ATX سوکت A اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 

  ATX 1 سوکتA و ترمینال ATX سوکت A اتصال کوتاه به برق بین ترمینال • 
 PCM از A و ترمینال A سولونوئید تعویض دنده B قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  PCM 1 ازA و ترمینال ATX سوکت A قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
 • قطع شدگی مدار بین ترمینال A سولونوئید تعویض دنده A و بدنه  

  PCM و  A آسیبدیدگی سوکت بین سولونوئید تعویض دنده • 
 PCM  عیب در • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٦٠

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله عیب یابی متناوب بروید.  بلی  تست سولونوئید تعویض دنده A را از روی صدای آن (کلیک) انجام 3 
دهید. 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 
 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد SSA/SS1 PID شوید.  

 • با استفاده از WDS یا معادل آن، صدای کار (کلیک) سولونوئید تعویض 
دنده A را بررسی کنید.    

 • آیا صدای کلیک وجود دارد؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت ATX را بررسی کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت ATX را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن ترمینال، 

خوردگی) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله 8 بروید.  بلی  مقاومت را بررسی کنید. 5 
 • مقاومت بین ترمینال A سوکت ATX (سمت پوسته گیربکس) و  بدنه 

را چک کنید.  
 • آیا مقاومت 4.2 – 1.0 اهم است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال ضعیف سوکت  سولونوئید تعویض دنده A را بررسی کنید.  6 
 • سوکت سولونوئید تعویض دنده A را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 
ترمینالها، خوردگی یا غیره) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

سیمکشی سولونوئید را تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

مقاومت را بررسی کنید.  7 
 • مقاومت بین ترمینالهای A و B سولونوئید تعویض دنده A (سمت 

قطعه) را بررسی کنید.  
 • ایا مقاومت 4.2-1.0 اهم است؟ 

نصب سولونوئید تعویض دنده A را بررسی کنید.  خیر
 • اگر سولونوئید درست نصب شده است،سولونوئید را 

تعویضکنید، سپس بهمرحله 12 بروید.  
به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت PCM را بررسی کنید.  8 

 • سوکت PCM را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال سوکت را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی یا غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار سوکت  ATX را بررسی کنید.  9 
 • برقراری اتصال بین ترمینال 1A از PCM (سمت سیمکشی) و ترمینال 

A سوکت ATX سمت سیمکشی خودرو را بررسی کنید.  
 • آیا بین ترمینالها اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال کوتاه به برق در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  10 
   (ON) .سوئیچ موتور را باز کنید • 

 • ولتاژ ترمینال A سوکت ATX (سمت سیمکشی خودرو) را بررسی 
کنید.  

 • آیا ولتاژ 0V است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

اتصال کوتاه به بدنه در مدار PCM را بررسی کنید.   11 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال 1A از PCM (سمت سیمکشی) و بدنه را 
بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقراری است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٦١

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0753 را بررسی کنید.  12 
 •  اطمینان یابید که کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • خودرو را در وضعیت D برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 تا 
4 به نرمی انجام میشود.  

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  13 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 DTC P0756 (FS)
 DTC P0756 (چسبیدگی در حالت قطع) B خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هیچیک از P0732, P0733, P0734 خروجی ندارند. (تشخیص صحیح) و تمام شرایط زیر موجود است.    
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی در دنده 1 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  دور خروجی دیفرانسیل RPM 35 یا بیشتر 

       ــ  باز بودن دریچه گاز %3.51 یا بیشتر   
       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر  2.157  

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 • PCM شرایط عیبیابی فوق را ضمن دو دور متوالی رانندگی مشخص میکند.  
 • PENDING CODE موجود است.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
      B چسبندگی سولونوئیدهای تعویض دنده • 

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 5 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٦٢

 
اجرا کنید بررسی کنید  مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 kPa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه وضعیتها، اویل پمپ یا شیر کنترل را خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  هریک از (سوپاپها) و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا کار هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر سوپاپ تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0756 کامل شده باشد.  7 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TPOD, TSS, RPM, هایPID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از • 
TROD, TFT شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 
تا 4 به نرمی انجام میشود.   

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
       ــ  rpm  :RPM PID 450 یا بیشتر  

  ON :TROD PID  ــ       
       ــ  rpm : TSS PID 4988-225 یا بیشتر 

       ــ  TPOD PID : %2.73 یا بیشتر    
 • آیا  PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٦٣

 DTC P0757
 DTC P0757 (چسبیدگی در حالت وصل) B عیب در سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هریک از P0733,  P0731 خروجی ندارند. و هر دو شرایط زیر موجود هستند.  
       ــ  وقتی درحین رانندگی با دنده 2 تمام شرایط زیر موجود هستند.   

 • دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 
  D رانندگی در وضعیت • 

 • دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-4988 rpm دور توربین • 

 • دور خروجی دیفرانسیل rpm 35 یا بیشتر 
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو زیر) 1.249 یا بیشتر از 2.157 

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC هیچ یک از • 
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی 

ندارند. 
     ــ  وقتی با دنده 4 حرکت میکنیم تمام شرایط زیر موجود هستند.  

 • دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 
  D رانندگی در وضعیت • 

 • دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-4988 rpm دور توربین • 

 • دور خروجی دیفرانسیل rpm 35 یا بیشتر 
  50 km/h (31 mph) سرعت خودرو • 

 • وضعیت دریچه گاز درحالت بسته  
 • نسبت دور درام کالچ جلو به دور دیفرانسیل زیر 0.6 یا 1.249 یا باالتر  

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC هیچ یک از • 
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی 

ندارند. 
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • در حین اولین دور رانندگی، PCM شرایط عیبیابی فوق را آشکار میکند.  

 • Pending code موجود نیست.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود نیست.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
 ( ATF) پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
      A چسبیدگی سولونوئیدهای تعویض دنده • 

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 5 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  
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اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 Kpa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                     1,160-1,320       

  kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه حالت ها : اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر (سوپاپ) تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0757 کامل شده باشد.  7 
 •  اطمینان یابید کلید، سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TROD, TSS, RPM, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
TROD, TFT وارد شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 
تا 4 به نرمی انجام میشود.   

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
       ــ  rpm  :RPM PID 450 یا بیشتر  

  ON :TROD PID  ــ       
       ــ  rpm : TSS PID 4988-225 یا بیشتر 

       ــ  TROD PID :  %0 (فقط دنده 4) 
       ــ  km/h (31 mph) : VSS PID 50 (فقط دنده 4)   

 • آیا PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 DTC P0758
 DTC P0758 (الکتریکی) B عیب در سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • اگر PCM هریک از شرایط زیر آشکار میکند، PCM مشخص میکندکه مدار سولونوئید تعویض دنده B عیب دارد.  
       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید تعویض دنده B روی +B چسبیده است. (ثابت است)   
       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید تعویض دنده B روی 0V چسبیده است. (ثابت است)   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
 • این یک نمایش مستمر است. 

 • PCM در خالل دور اول رانندگی ، شرایط عیب فوق را آشکار میکند.  
 • PENDING CODE موجود است.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  B خرابی سولونوئید تعویض دنده • 
  PCM 1 ازB و ترمینال ATX سوکت C اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 

  PCM 1 سوکتB و ترمینال ATX سوکت C اتصال کوتاه به برق بین ترمینال • 
 ATX سوکت C و ترمینال B سولونوئید تعویض دنده B قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  PCM 1 ازB و ترمینال ATX سوکت C قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
 • قطع شدگی مدار بین ترمینال A سولونوئید تعویض دنده B و بدنه  

  PCM و  B آسیبدیدگی سوکت بین سولونوئید تعویض دنده • 
 PCM  خرابی • 
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 DTC P0758 (الکتریکی) B خرابی سولونوئید تعویض دنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت) FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیر یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود انجام بلی 

دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله عیب یابی متناوب بروید.  بلی  تست سولونوئید تعویض دنده  را از روی صدا (کلیک)  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 
 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد SSB/SS2 PID شوید.  

 • با استفاده از WDS یا معادل آن، صدای کار (کلیک) سولونوئید تعویض 
دنده B را بررسی کنید.    

 • آیا صدای کلیک وجود دارد؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
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اجرا کنید بررسی کنید مرحله 
به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت ATX را بررسی کنید.  4 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • سوکت ATX را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن ترمینال، 
خوردگی غیره) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله 8 بروید.  بلی  مقاومت را بررسی کنید. 5 
 • مقاومت بین ترمینال C سوکت ATX (سمت پوسته گیربکس) و بدنه 

را چک کنید.  
 • آیا مقاومت 4.2 – 1.0 اهم است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت  سولونوئید تعویض دنده B را بررسی 6 
کنید.  

 • سوکت سولونوئید تعویض دنده B را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی یا غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

سیمکشی سولونوئید را تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

مقاومت را بررسی کنید.  7 
 • مقاومت بین ترمینالهای A و B سولونوئید تعویض دنده B  را بررسی 

کنید.  
 • ایا مقاومت 4.2-1.0 اهم است؟ 

چگونگی نصب سولونوئید تعویض دنده B را بررسی کنید.  خیر
 • اگر سولونوئید درست نصب شده است،سولونوئید را 

تعویضکنید، سپس بهمرحله 12 بروید.  
به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت PCM را بررسی کنید.  8 

 • سوکت PCM را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال سوکت را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی یا غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار سوکت  ATX را بررسی کنید.  9 
 • برقراری اتصال بین ترمینال 1B از PCM (سمت سیمکشی) و ترمینال 

C سوکت ATX (سمت سیم کشی خودرو)را بررسی کنید.  
 • آیا بین ترمینالها اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال کوتاه به برق در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  10 
   (ON) .سوئیچ موتور را باز کنید • 

 • ولتاژ ترمینال سوکت ATX (سمت سیمکشی خودرو) را بررسی کنید.  
 • آیا ولتاژ 0V است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

اتصال کوتاه به بدنه در مدار PCM را بررسی کنید.   11 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال 1B از PCM (سمت سیمکشی) و بدنه را 
بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0758 سولونوئید تعویض دنده B را 12 
بررسی کنید.  

 •  اطمینان یابید کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 
 • خودرو را در وضعیت D برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 تا 

4 به نرمی انجام میشود.  
 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  13 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیبیابی هوشمند          

 ٦٧

 DTC P0761
 DTC P0757 (چسبیدگی در حالت قطع) B عیب در سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هیچیک از P0734,  P0733 خروجی ندارند. (بررسی صحیح) و هریک از  شرایط زیر موجود هستند.  
       ــ  وقتی درحین رانندگی با دنده 1 تمام شرایط زیر موجود هستند.   

 • دمای روغن گیربکس 20ºC (68ºF)  (ATF) یا بیشتر 
  D رانندگی در وضعیت • 

 • دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-4988 RPM دور توربین • 

 • زاویه دریچه گاز %351. یا باالتر 
 • دور خروجی دیفرانسیل RPM 35 یا بیشتر 

 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو)  زیر 2.157 
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC هیچ یک از • 

 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی 
ندارند. 

     ــ  وقتی با دنده 2 رانندگی می کنید تمام شرایط زیر موجود هستند.  
 • دمای روغن گیربکس 20ºC (68ºF)  (ATF) یا بیشتر 

  D رانندگی در وضعیت • 
 • دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM دور توربین • 
 • دور خروجی دیفرانسیل RPM 35 یا بیشتر 

 • نسبت دور درام کالچ جلو به دور دیفرانسیل زیر 1.249 یا 2.157 یا باالتر  
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC هیچ یک از • 
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی 

ندارند. 
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • در حین دو دور متوالی رانندگی، PCM شرایط عیبیابی فوق را آشکار میکند.  

 • PENDING CODE موجود است.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
 (ATF) پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
      C چسبیدگی سولونوئیدهای تعویض دنده • 

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت) FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیر یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود انجام بلی 

دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 
       ــ  قرمز روشن: خوب است. 

       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  
       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    

 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به قرمز خیر
است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به مرحله 5 

بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله بعد  خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 Kpa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال :                                                                       

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه حالت ها : اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٦٨

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا  هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

سوپاپ ها و فنرها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0761 کامل شده باشد.  7 
 •  اطمینان یابید  کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TPOD, TSS, RPM, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
TROD, TFT وارد شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 
تا 4 به نرمی انجام میشود.   

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
 ON :TROD PID   ــ       

       ــ  RPM  :RPM PID 450 یا بیشتر  
       ــ  rpm : TSS PID 4988-225 یا بیشتر 

       ــ  TROD PID :  %2.73 یا بیشتر 
 • آیا  PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر

 DTC P0762
 DTC P0762 (چسبیدگی در حالت وصل) C خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی خروجی هر دو  P0732,  P0731 را  ندارید. و هر دو شرایط زیر موجود است.  
       ــ  وقتی تمام شرایط زیر در رانندگی با دنده 3 موجود است.   

 • دمای روغن گیربکس 20ºC (68ºF)  (ATF) یا بیشتر 
  D رانندگی در وضعیت • 

 • دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-4988 prm دور توربین • 

 • دور خروجی دیفرانسیل prm 35 یا بیشتر 
 • نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو)  زیر 0.863 یا 1.249 یا بیشتر 

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC هیچ یک از • 
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی 

ندارند. 
     ــ  وقتی با دنده 4 رانندگی میکنید و تمام شرایط زیر موجود هستند.  

 • دمای روغن گیربکس 20ºC (68ºF)  (ATF) یا بیشتر 
  D رانندگی در وضعیت • 

 • دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-4988 prm دور توربین • 

 • سرعت خودرو km/h (31 mph) 50 یا بیشتر 
 • دور خروجی دیفرانسیل RPM 35 یا بیشتر 

 • زاویه دریچه گاز در حالت بسته  
 • نسبت دور درام کالچ جلو به دور دیفرانسیل زیر 0.6 یا 1.249 یا باالتر  

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC هیچ یک از • 
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی 

ندارند. 
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM طی دو مرحله رانندگی متوالی شرایط عیبیابی زیر را آشکار میکند.  

 • PENDING CODE موجود است.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
 • چسبیدگی سولونوئیدهای تعویض دنده C   و سولونوئید کنترل فشار   

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٦٩

 
مراحل عیبیابی  

اجرا کنید بررسی کنید  مرحله 
به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت) FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 

FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 
ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  

تعمیرات یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود بلی 
انجام دهید.  

 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 
       ــ  قرمز روشن: خوب است. 

       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  
       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    

 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 5 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 Kpa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال (تست موتور زیربار):                                                    
        1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)

 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه وضعیتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا  هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر (سوپاپ) تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0762  را بررسی کنید.  7 
 •  اطمینان یابید کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TPOD, TSS, RPM, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
,TROD, TFT,VSS وارد شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 
تا 4 به نرمی انجام میشود.   

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
 ON : TROD PID  ــ       

       ــ  prm  :RPM PID 450 یا بیشتر  
       ــ  rpm : TSS PID 4988-225 یا بیشتر 

       ــ  km/h (31 mph) : VSS PID 50  یا بیشتر 
       ــ  TPOD PID : %0 (فقط دنده 4) 

 • آیا PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٧٠

 DTC P0763
 DTC P0763 C خرابی (الکتریکی) سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • اگر PCM هریک از شرایط زیررا آشکار میکند، نشان میدهد که مدار سولونوئید تعویض دنده C عیب دارد.   
       ــ  ولتاژ سولونوئید تعویض دنده C بعد از روشن کردن موتور روی +B چسبیده است.     
       ــ  ولتاژ سولونوئید تعویض دنده C بعد از روشن کردن موتور روی 0V چسبیده است.     

نکات پشتیبانی عیبیابی   
 • این یک نمایش مستمر است.  

 • درحین اولین دور رانندگی PCM عیبهای فوق را نشان میدهد. 
 • PENDING CODE موجود نیست.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  C خراب بودن  سولونوئید تعویض دنده • 
  PCM 1 ازC و ترمینال ATX سوکت G اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
  PCM 1 ازC و ترمینال ATX سوکت G اتصال کوتاه به برق بین ترمینال • 

 ATX سوکت G و ترمینال C سولونوئید تعویض دنده B قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازC و ترمینال ATX سوکت G قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

 • قطع شدگی مدار بین ترمینال A سولونوئید تعویض دنده C و بدنه  
  PCM و  C آسیبدیدگی سوکت بین سولونوئید تعویض دنده • 

 PCM خرابی • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٧١

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش ثبت FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 
به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله عیب یابی متناوب بروید.  بلی  تست سولونوئید تعویض دنده C را چک کنید. 3 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 

 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد SSC/SS3 PID شوید.  
 • با عمل مشابه WDS یا معادل آن، صدای کار (کلیک) سولونوئید 

تعویض دنده C را بررسی کنید.    
 • آیا صدای کلیک شنیده میشود؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت ATX را بررسی کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت ATX را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن ترمینال، 

خوردگی ، غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله 8 بروید.  بلی  مقاومت را بررسی کنید. 5 
 • مقاومت بین ترمینال G سوکت ATX (سمت پوسته گیربکس) و بدنه 

را چک کنید.  
 • آیا مقاومت 4.2 – 1.0 اهم است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال ضعیف سوکت  سولونوئید تعویض دنده C را بررسی کنید.  6 
 • سوکت سولونوئید تعویض دنده C را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 
ترمینالها، خوردگی یا غیره) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

سیمکشی سولونوئید را تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

مقاومت را بررسی کنید.  7 
 • مقاومت بین ترمینالهای A و B سولونوئید تعویض دنده C (سمت 

قطعه) را بررسی کنید.  
 • ایا مقاومت 4.2-1.0 اهم است؟ 

چگونگی نصب سولونوئید تعویض دنده C را بررسی کنید.  خیر
 • اگر سولونوئید درست نصب شده است،سولونوئید را 

تعویضکنید، سپس بهمرحله 12 بروید.  
به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت PCM را بررسی کنید.  8 

 • سوکت PCM را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال سوکت را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی یا غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار سوکت  ATX را بررسی کنید.  9 
 • برقراری اتصال بین ترمینال 1C از PCM (سمت سیمکشی) و ترمینال 

G سوکت ATX (سمت سیم کشی )را بررسی کنید.  
 • آیا بین ترمینالها اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال کوتاه به برق در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  10 
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش)  

 • ولتاژ ترمینال G سوکت ATX (سمت سیمکشی خودرو) را بررسی 
کنید.  

 • آیا ولتاژ 0V است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

 11
 

اتصال کوتاه به بدنه در مدار PCM را بررسی کنید.   
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال 1C از PCM (سمت سیمکشی) و بدنه را 
بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقرار است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٧٢

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0763  را بررسی کنید.  12 
 •  اطمینان یابید کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • خودرو را در وضعیت D برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 تا 
4 به نرمی انجام میشود.  

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  13 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 DTC P0766
 DTC P0766 (چسبیدگی در حالت قطع) D خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هیچیک از P0733, P0732, P0731 خروجی ندارند. و تمام سوکتهای زیر موجود هستند    
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی با دنده 4 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-4988 rpm ــ  دور توربین       

       ــ  دور دیفرانسیل (هوزینگ) RPM 35 یا بیشتر 
       ــ  سرعت خودرو km/h (31 mph) 50 یا بیشتر 

       ــ  زاویه دریچه گاز بسته  
       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر  0.6 یا 1.249 یا بیشتر باشد.  
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       

 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM طی دو دوره متوالی رانندگی، شرایط فوق را آشکار میکند.  

 • PENDING CODE موجود است.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
 • سولونوئید تعویض دنده D چسبیده است.  

 • شیر کنترل چسبیده است  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت) FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیر یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود انجام بلی 

دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 5 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  
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عیبیابی هوشمند          

 ٧٣

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 Kpa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه حالت ها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • آیا هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر (سوپاپ) تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0766  را بررسی کنید.  7 
 •  اطمینان یابید  کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TROD, TSS, RPM, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
TPOD, TFT وارد شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 
تا 4 به نرمی انجام میشود.   

       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 
 ON : TRPD PID  ــ       

       ــ  rpm  :RPM PID 450 یا بیشتر  
       ــ  rpm : TSS PID 4988-225 یا بیشتر 

  50 km/h (31 mph) : VSS PID  ــ       
       ــ  IPOD PID : %0 (فقط دنده 4)  

 • آیا   PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر

  DTC P0767
 DTC P0767 (چسبیدگی در حالت وصل) D خرابی (الکتریکی) سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هیچیک از P0731, P0732, P0734,P074 خروجی ندارند.(تشخیص صحیح)و تمام شرایط زیرموجود است.  
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  دور خروجی دیفرانسیل RPM 35 یا بیشتر   

       ــ  نسبت دور درام کالچ جلو به ABS HU/CM (سیگنال سرعت خودرو) زیر0.863 یا 1.249 یا بیشتر  
 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       

 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM شرایط عیبیابی فوق را ضمن دو دور متوالی رانندگی مشخص میکند.  

 •   PENDING CODE موجود است.  
 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.     

علت احتمالی  
  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
      D چسبندگی سولونوئیدهای تعویض دنده • 

 • چسبیدگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 
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عیبیابی هوشمند          

 ٧٤

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید  بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت)  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 5 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 Kpa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر (سوپاپ) تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0767  را بررسی کنید.  7 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 •  به PIDهای TSS, RPM, TROD, TFT وارد شوید.  
 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 

تا 4 به نرمی انجام میشود.   
       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 

 ON : TROD PID  ــ       
       ــ  RPM  :RPM PID 450 یا بیشتر  

  225-4988 rpm حدود : TSS PID  ــ       
 • آیا  PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٧٥

  DTC P0768
 DTC P0768 D خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • اگر pcm درحین رانندگی با دنده 4 در وضعیت D، هریک از شرایط زیر را مشخص کند، نشان دهنده این است که  
سولونوئید تعویض دنده D عیب دارد.   

       ــ  ولتاژ سولونوئید تعویض دنده D بعد از روشن کردن موتور روی +B چسبیده است. (ثابت میماند)    
       ــ  ولتاژ سولونوئید تعویض دنده D بعد از روشن کردن موتور روی 0V چسبیده است. (ثابت میماند)    

نکات پشتیبانی عیبیابی   
 • این یک نمایش مستمر است.  

 • درحین اولین دور رانندگی PCM عیبهای فوق را نشان میدهد. 
 • PENDING CODE موجود نیست.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  D خراب بودن  سولونوئید تعویض دنده • 
  PCM 1 ازV و ترمینال ATX سوکت B اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 
  PCM 1 ازV و ترمینال ATX سوکت B اتصال کوتاه به برق بین ترمینال • 

 ATX سوکت B و ترمینال D سولونوئید تعویض دنده A قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
  PCM 1 ازV و ترمینال ATX سوکت B قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  PCM و  D آسیبدیدگی سوکت بین سولونوئید تعویض دنده • 
 PCM خرابی • 
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 ٧٦

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت)  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را بررسی کنید.  
 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله عیب یابی متناوب بروید.  بلی  تست سولونوئید تعویض دنده D از روی صدا (کلیک). 3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 
 • با استفاده از WDS یا معادل آن وارد SSD/SS4 PID شوید.  

 • با عمل مشابه WDS یا معادل آن، صدای کار (کلیک) سولونوئید 
تعویض دنده D را بررسی کنید.    
 • آیا صدای کلیک شنیده میشود؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت ATX را بررسی کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت ATX را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن ترمینال، 

خوردگی ، غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله 8 بروید.  بلی  مقاومت را بررسی کنید. 5 
 • مقاومت بین ترمینال B سوکت ATX (سمت پوسته گیربکس) و بدنه 

را چک کنید.  
 • آیا مقاومت 26.2 – 10.9 اهم است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال ضعیف سوکت  سولونوئید تعویض دنده D را بررسی کنید.  6 
 • سوکت سولونوئید تعویض دنده D را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 
ترمینالها، خوردگی یا غیره) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

سیمکشی سولونوئید را تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

مقاومت را بررسی کنید.  7 
 • مقاومت بین ترمینال A  سولونوئید تعویض دنده D (سمت قطعه) و 

بدنه را بررسی کنید.  
 • ایا مقاومت 26.2-10.9 اهم است؟ 

چگونگی نصب سولونوئید تعویض دنده D را بررسی کنید.  خیر
 • اگر سولونوئید درست نصب شده است،سولونوئید را 

تعویضکنید، سپس بهمرحله 12 بروید.  
به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت PCM را بررسی کنید.  8 

 • سوکت PCM را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال سوکت را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی یا غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار سوکت  ATX را بررسی کنید.  9 
 • برقراری اتصال بین ترمینال 1V از PCM (سمت سیمکشی) و ترمینال 

B سوکت ATX (سیمکشی) را بررسی کنید.  
 • آیا بین ترمینالها اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال کوتاه به برق در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  10 
   (ON) .سوئیچ موتور را باز کنید • 

 • ولتاژ ترمینال B سوکت ATX (سمت سیمکشی خودرو) را بررسی 
کنید.  

 • آیا ولتاژ V.0 است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

 11
 

اتصال کوتاه به بدنه در مدار PCM را بررسی کنید.   
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال 1V از PCM (سمت سیمکشی) و بدنه را 
بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقرار  است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
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عیبیابی هوشمند          

 ٧٧

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0768  را بررسی کنید.  12 
 •  اطمینان یابید کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • خودرو را در وضعیت D برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 تا 
4 به نرمی انجام میشود.  

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  13 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

  DTC P0771
 DTC P0771 (چسبیدگی در حالت قطع) E خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هیچیک از P0734, P0732, P0731 خروجی ندارند. (بررسی درست) و تمام شرایط زیرموجود هستند    
       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 

  D ــ  رانندگی با دنده 4 در وضعیت       
       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  

  225-4988 RPM ــ  دور توربین       
       ــ  سرعت خودرو km/h (37-62 mph) 100-60 یا بیشتر 

       ــ  تورک کانورتور (TCC) کار میکند.  
       ــ  بازده سولونوئید تعویض دنده A به %99 افزایش مییابد.  

  NORMAL یا POWER ــ  وضعیت       
   100 RPM ــ  اختالف بین دور موتور و دور توربین بیشتر از       

 P0773, P0772, P0771, P0768, P0767, P0766, P0763, P0762, P0761,  های DTC ــ  هیچ یک از       
 P0758, P0757. P0756, P0753, P0752, P0751, P0715, P0710, P0706, P0705, P0500 خروجی ندارند.   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 

 • PCM طی دو دوره متوالی رانندگی، شرایط عیب فوق را آشکار میکند.  
 • PENDING CODE موجود است.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
 • سولونوئید تعویض دنده E چسبیده است.  

 • چسبندگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت) FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به قرمز خیر
است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به مرحله 5 

بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
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 ٧٨

 
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 Kpa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا  هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر سوپاپ و فنربرگشت را تعمیر یا تعویض کنید، سپس خیر
به مرحله بعد بروید.  

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0771  را بررسی کنید.  7 
 •  اطمینان یابید که کلید سوکتهای جدا شده مجدداً وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

                TFT هایPID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از • 
 ,SSE/SS5, SSA/SS1, VSS, TSS, RPM, TROD وارد شوید.  
 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 

تا 4 به نرمی انجام میشود.   
       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 

 ON : TROD PID  ــ       
       ــ  RPM  :RPM PID 450 یا بیشتر  

 225-4988 rpm در حدود : TSS PID  ــ       
       ــ  km/h (37-62 mph) : VSS PID 100 – 60 (فقط در دنده 4) 

       ــ  ON : SSE/SS5 PID (کار تورک کانورتور) (فقط دنده 4) 
       ــ  SSA/SS1 PID : %99 (فقط دنده 4) 

 • آیا  PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
پایان عیبیابی  خیر
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  DTC P0772
 DTC P0772 (چسبیدگی در حالت قطع) E خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • وقتی هیچیک از P0734, P0733,  P0732, P0731 خروجی ندارند. (بررسی درست) و تمام شرایط زیر تحت هر 
وضعیت دریچه گاز موجود باشند.     

       ــ  دمای روغن گیربکس (ATF) برابر   20ºC (68ºF) یا بیشتر 
  D ــ  رانندگی با دنده 4 در وضعیت       

       ــ  دور موتور rpm 450 یا بیشتر  
  225-4988 RPM ــ  دور توربین       

       ــ  سرعت خودرو km/h (43 mph) 70 یا بیشتر 
       ــ  تورک کانورتور (TCC) کار نمیکند.  

  50 RPM ــ  اختالف بین دور موتور و دور توربین زیر       
 • وضعیت دریچه گاز  

       ــ  میزان باز بودن دریچه گاز باالی %10.1 بوده و 5 ثانیه یا بیشتر گذشته باشد.   
       ــ  وضعیت دریچه گاز در حالت بسته بوده و 5 ثانیه یا بیشتر گذشته باشد.  

       ــ  میزان باز بودن دریچه گاز %10.1-3.125 و 3 ثانیه یا بیشتر گذشته باشد.     
نکات پشتیبانی عیبیابی   

  (CCM) .این یک نمایش پیوسته است • 
 • PCM طی دو دوره متوالی رانندگی، شرایط عیب فوق را آشکار میکند.  

 • PENDING CODE موجود است.  
 • FREEZE FRAME DATA موجوداست.  

 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  
 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  
  ATF پایین بودن سطح روغن گیربکس • 

 (ATF) فاسد شدن روغن گیربکس • 
 • سولونوئید تعویض دنده E چسبیده است.  

 • چسبندگی شیر کنترل  
 PCM خرابی • 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت)  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را بر طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله بعد بروید.  بلی  وضعیت روغن گیربکس (ATF) را بررسی کنید.  3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • وضعیت روغن گیربکس را چک کنید. 

       ــ  قرمز روشن: خوب است. 
       ــ  شیری رنگ: آب وارد روغن شده است.  

       ــ  قهوهای مایل به قرمز : روغن فاسد شده است.    
 • آیا روغن سالم است؟ 

اگر رنگ روغن (ATF) شیری رنگ یا قهوهای متمایل به خیر
قرمز است، روغن گیربکس را تعویض کنید، سپس به 

مرحله 5 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  سطح روغن گیربکس (ATF) را چک کنید.  4 
 • موتور را روشن کنید.  

 • گیربکس (ATX) را گرم کنید.  
 • آیا مقدار روغن در حد مشخص شده است؟ 

مقدار روغن ATF را تنظیم کنید، سپس به مرحله 7 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید بلی  فشار مدار را بررسی کنید.   5 
 • موتور را روشن کنید.  

 • فشار مدار را اندازهگیری کنید.  
مشخصات 

  330-470 Kpa (3.4-4.8 kgf/cm 2 ,48-68 psi) :دور آرام     
     حالت استال:                                                                        

  1,160-1,320 kPa(11.8-13.5kgf/cm 2 ,167-191 psi)
 • آیا فشار مدار در محدوده مشخص شده است؟ 

 • در همه حالتها: اویل پمپ یا شیر کنترل را تعویض خیر
کنید، سپس به مرحله 7 بروید.   

 • در هیچ حالت: گیربکس ATX را تعویض کنید، 
سپس به مرحله 7 بروید.  

ATX را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کار هریک از سوپاپها و فنرها را چک کنید.  6 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • شیر کنترل را پیاده کنید.  
 • اجزاء شیر کنترل را باز کنید.  

 • ایا هریک از شیرها (سوپاپها) و فنرها سالم هستند؟ 

شیر (سوپاپ) تعویض دنده و فنربرگشت را تعمیر یا خیر
تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  
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اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید. بلی  بررسی کنید که عیبیابی DTC P0772 کامل شده باشد.  7 
 •  اطمینان یابید کلیه سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • موتور را روشن کنید.  
 • گیربکس ATX را گرم کنید.  

 TROD, TSS, VSS, هایPID یا معادل آن به WDS با استفاده از • 
RPM, TPOD, GEAR, TFT و SSE/SS5  شوید.  

 • خودرو را تحت شرایط زیر  برانید : 
       ــ  20ºC (68ºF) : TFT PID یا باالتر 

    4  :GEAR PID  ــ       
  ON :TROD PID  ــ       

       ــ  rpm : RPM PID 450 یا بیشتر 
   225-4988RPM  : TSS PID  ــ       

       ــ  VSS PID : زیر km/h (43 mph) 70 (فقط دنده 4) 
       ــ  OFF : SSE/SS5 PID (TCC کار نمیکند) 

       ــ  وضعیت دریچه گاز 
       ــ  زاویه باز بودن دریچه گاز %10.1-3.125 بوده و 3 ثانیه یا بیشتر 

گذاشته است.  
       ــ  زاویه باز بودن دریچه گاز باالی %10.1 بوده و 5 ثانیه یا بیشتر 

گذاشته است.  
       ــ  زاویه دریچه گاز در حالت بسته بوده و 5 ثانیه یا بیشتر گذشته 

است.   
 • آیا  PENDING CODE موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید. خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  8 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 DTC P0773
 DTC P0773 (الکتریکی) E خرابی سولونوئید تعویض دنده

شرایط تشخیص عیب  

 • اگر PCM هریک از شرایط زیر را در رانندگی با دنده 4 در وضعیت D و کارکردن TCC آشکار میکند، نشان 
دهنده آن است که مدار سولونوئید تعویض دنده عیب دارد.    

       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید تعویض دنده E روی +B چسبیده است. (ثابت است)   
       ــ  بعد از روشن کردن موتور، ولتاژ سولونوئید تعویض دنده E روی 0V چسبیده است. (ثابت است)   

نکات پشتیبانی عیبیابی   
 (CCM) .این یک نمایش مستمر است • 

 • PCM طی اولین دور رانندگی شرایط عیب فوق را آشکار میکند.  
 • PENDING CODE موجود نیست.  

 • FREEZE FRAME DATA موجود است.  
 • چراغ نشانگر HOLD چشمک میزند.  

 • DTC در حافظه PCM ذخیره شده است.    

علت احتمالی  

  E خرابی سولونوئید تعویض دنده • 
  PCM 1 ازW و ترمینال ATX سوکت F اتصال کوتاه به بدنه بین ترمینال • 

  PCM 1 سوکتW و ترمینال ATX سوکت F اتصال کوتاه به برق بین ترمینال • 
 ATX سوکت F و ترمینال E سولونوئید تعویض دنده A قطع شدگی مدار بین ترمینال • 

  PCM 1 ازW و ترمینال ATX سوکت F قطع شدگی مدار بین ترمینال • 
  PCM و  E آسیبدیدگی سوکت بین سولونوئید تعویض دنده • 

 PCM  خرابی • 
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 DTC P0733 (الکتریکی) E خرابی سولونوئید تعویض دنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل عیبیابی  
اجرا کنید بررسی کنید مرحله 

به مرحله بعد بروید. بلی  گزارش (ثبت)  FREEZE FRAME DATA را بررسی کنید. .   1 
FREEZE FRAME PID DATA را روی دستور تعمیر خیر • آیا FREEZE FRAME PID DATA ثبت شده است؟ 

ثبت کنید. سپس به مرحله بعد بروید.  
تعمیرات یا عیبیابی را  طبق اطالعات سرویس موجود بلی 

انجام دهید.  
 • اگر خودرو تعمیر نشده است، به مرحله بعد بروید. 

وجود اطالعات سرویس و نگهداری مربوطه  را بررسی کنید.  2 
 • وجود اطالعات سرویس مربوطه را چک کنید.  

 • آیا هیچ اطالعات سرویس مربوطه موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر
به مرحله عیب یابی متناوب بروید.  بلی  تست سولونوئید تعویض دنده E  از روی صدای آن (کلیک) دهید. 3 

  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 
 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  

 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش) 
 SSE/SS5 PID یا معادل آن وارد WDS با استفاده از عمل مشابه • 

شوید.  
 • با استفاده از WDS یا معادن آن، صدای کار (کلیک) سولونوئید تعویض 

دنده E را بررسی کنید.    
 • آیا صدای «کلیک» وجود دارد؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت ATX را بررسی کنید.  4 
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • سوکت ATX را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن ترمینال، 

خوردگی و غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  
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اجرا بررسی مرحله 

به مرحله 8 بروید.  بلی  مقاومت را بررسی کنید. 5 
 • مقاومت بین ترمینال F سوکت ATX (سمت پوسته گیربکس) و بدنه 

را چک کنید.  
 • آیا مقاومت 26.2 – 10.9 اهم است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال ضعیف سوکت  سولونوئید تعویض دنده E را بررسی کنید.  6 
 • سوکت سولونوئید تعویض دنده E را جدا کنید.  

 • ضعیف بودن اتصال سوکت را چک کنید. (آسیب دیدگی/ در آمدن 
ترمینالها، خوردگی یا غیره) 

 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

سیمکشی سولونوئید را تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

مقاومت را بررسی کنید.  7 
 • مقاومت بین ترمینالهای A  سولونوئید تعویض دنده (سمت قطعه) و 

بدنه را بررسی کنید.  
 • ایا مقاومت 26.2-10.9 اهم است؟ 

چگونگی نصب سولونوئید را بررسی کنید.  خیر
 • اگر سولونوئید درست نصب شده است،سولونوئید را 

تعویضکنید، سپس بهمرحله 12 بروید.  
به مرحله بعد بروید.  بلی  ضعیف بودن اتصال سوکت PCM را بررسی کنید.  8 

 • سوکت PCM را جدا کنید.  
 • ضعیف بودن اتصال سوکت را چک کنید. (آسیب دیدگی/ بیرون آمدن 

ترمینالها، خوردگی یا غیره) 
 • آیا اتصال خوب است؟ 

سوکت و یا ترمینالها را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به خیر
مرحله 12 بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  قطع شدگی مدار سوکت  ATX را بررسی کنید.  9 
 • برقراری اتصال بین ترمینال 1W از PCM (سمت سیمکشی) و ترمینال 

F سوکت ATX  (سمت سیمکشی) را بررسی کنید.  
 • آیا بین ترمینالها اتصال برقرار است؟ 

سیم کشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

به مرحله بعد بروید.  بلی  اتصال کوتاه به برق در مدار سوکت ATX را بررسی کنید.  10 
 • سوئیچ موتور را باز کنید. (ON) (موتور خاموش)  

 • ولتاژ ترمینال F سوکت ATX (سمت سیمکشی خودرو) را بررسی 
کنید.  

 • آیا ولتاژ V.0 است؟ 

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 خیر
بروید.  

سیمکشی را تعمیر یا تعویض کنید، سپس به مرحله 12 بلی 
بروید.  

 11
 

اتصال کوتاه به بدنه در مدار PCM را بررسی کنید.   
  (OFF) .سوئیچ موتور را ببندید • 

 • برقراری اتصال بین ترمینال 1W از PCM (سمت سیمکشی) و بدنه را 
بررسی کنید.  

 • آیا اتصال برقراری است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

PCM را تعویض کنید، سپس به مرحله بعد بروید.  بلی  کامل شدن عیبیابی DTC P0773  را بررسی کنید.  12 
 •  اطمینان یابید که کلید سوکتهای جدا شده وصل شده باشند.  

 • WDS یا معادل آن را به DLC-2 وصل کنید.  
 • با استفاده از WDS یا معادل آن DTC را از حافظه پاک کنید. 

 • خودرو را در وضعیت D برانید و اطمینان یابید که تعویض دنده از 1 تا 
4 به نرمی انجام میشود.  

 • آیا همان DTC موجود است؟ 

به مرحله بعد بروید.  خیر

به بررسی DTC اجرایی بروید.  بلی  مرحله بعد از تعمیر را بررسی کنید.  13 
 • «مرحله بعد از تعمیر» را اجرا کنید.  

 • آیا هیچ DTC موجود است؟ 
عیبیابی کامل شده است.  خیر

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


عیبیابی هوشمند          

 ٨٣

  PID/DATA (FS) بررسی نمایش
SST .1 (WDS یا معادل آن) را به DLC-2 وصل کنید.  

توجه 
 • به راهنمای استفاده از SST (WDS یا معادل آن) رجوع شود.  

  (ON) .2. سوئیچ را باز کنید
3. مقدار PID را اندازهگیری کنید.  

 • اگر مقدار PID درحد مشخص شده نیست، دستورات ستون «اجرا کنید»  
      را دنبال کنید.  

توجه 
 • کار PID.DATA MONITOR نمایش مقادیر محاسبه شده سیگنالهای  
       ورودی/خروجی در PCM میباشد. بنابراین، اگر مقادیر نشان داده شده از  
       یک واحد خروجی خارج از میزان مشخص شده است، الزم است که مقادیر 

       نشان داده شده واحد ورودی نسبت به مقادیر واحد خروجی بررسی شود. از  
      آنجائیکه خرابی یک واحد خروجی مستقیماً به عنوان یک عیب مقدار نشان   
      داده شده واحد خروجی مشخص نشده است، الزم است که واحد خروجی با  

      استفاده از روش مشابه به طور مستقل بررسی شود.  
  PID/DATA MONITOR (گزارش) جدول ثبت

مورد نمایش 
ترمینال PCM اجرا کنید.  شرایط/مشخصات واحد/شرایط (شرح) 

 GEAR 1/2/3/4 4 دنده 1:   دنده 2:   دنده 3 :   دنده
 SSE/SS5, :های زیر را بررسی کنیدPID

 EED/SS4, SSC/SS3, SSB/SS2,
 SSA/SS1

 1A, 1B, 1C,
 1V, 1W

TFT (دمای 
 (ATF

 ºC  .را بررسی کنید.  دمای روغن گیربکس را مشخص میکند TFT 1 سنسورQ

TFT V (ولتاژ 
سیگنال سنسور 

 (TFT
 V

 ATF 20ºC (68ºF): 3.3-3.4V
 ATF 80ºC (176ºF): 0.9-0.8V

 ATF 130ºC (266ºF): 0.26-0.27V
1Q سنسور TFT را بررسی کنید.  

VPWR (ولتاژ 
رله اصلی را بررسی کنید.  سوئیچ باز V B+ : (ON) برق باتری) 

4AF باتری را بررسی کنید.  

TROD (کلید 
 ([D رنج] TR

 ON/OFF
  ON :D وضعیت

 OFF را بررسی کنید.  حالتهای دیگر TR 1 کلیدG

TCIL (چراغ 
نشانگر 

 (HOLD
 ON/OFF

  ON : HOLD انتخاب
 OFF :را بررسی کنید.  حالتهای دیگر HOLD 1  چراغ نشانگرJ

 TCS (کلید 
 (HOLD

 ON/OFF
  ON :فشرده است HOLD کلید

 OFF :آزاد است HOLD را بررسی کنید.  کلید HOLD 1 کلیدR

TRL (کلید 
 ([L حالت] TR

 ON/OFF
  ON :L وضعیت

 OFF : را بررسی کنید.  حالتهای دیگر TR 1 کلیدE

  LPS
(سولونوئید 

کنترل فشار) 
 A 1 سولونوئید کنترل فشار را بررسی کنید.  تغییر مقدار جاری را برحسب زاویه دریچه گازK, 1L

 LINEDES
(فشار مورد نظر 

مدار روغن 
 (ATF

 KPA
تغییر فشار مدار روغن ATF برحسب زاویه باز 

بودن دریچه گاز  
 TSS, VSS, :های زیر را بررسی کنیدPID

 TROD, TRD, TRL, PNP, TFT,
 TFTV, VPWR, TP

 1K, 1L
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مورد نمایش 

ترمینال PCM اجرا کنید.  شرایط/مشخصات واحد/شرایط (شرح) 

TRR (کلید 
TR [دنده 

عقب]) 
 ON/OFF

  ON : R وضعیت
 OFF : حالتهای دیگر  TR 1 بررسی کلیدD

TRD (کلید 
 TR

 ([Sوضعیت]
 ON/OFF

  ON : S وضعیت
 OFF : حالتهای دیگر  TR 1 بررسی کلیدH

  SSA/SS1
(سولونوئید 

 (A تعویضدنده
 %

دنده 4 : 99%  
1A سولونوئید تعویض دنده A  حالتهای دیگر : 0% 

  SSB/SS2
(سولنوئید 

 (B تعویضدنده
 %

دنده 1 : 99%  
1B سولونوئید تعویض دنده B را بررسی کنید.  حالتهای دیگر : 0% 

  SSC/SS3
(سولونوئید 

 (C تعویضدنده
 %

دنده 1: 99%  
دنده 2: 99%  

حالت دیگر : 0% 
1C سولونوئید تعویض دنده C را بررسی کنید.  

  SSD/SS4
(سولونوئید 

 (D تعویضدنده
 ON/OFF

  P یا N وضعیتهای
 OFF : را بررسی کنید.  حالتهای دیگر D 1 سولونوئید تعویض دندهV

 SSE/SS5
(سولونوئید 

 (E تعویض دنده
 ON/OFF

  ON :D دنده 4 در وضعیت
 OFF : را بررسی کنید.  حالتهای دیگر E 1 سولونوئید تعویض دندهW

 TPOD (TP) %
 0% :CTP

 99% :WOT
4V سنسور TP را بررسی کنید.  

TP (سنسور 
 (TP

 V PCM را بررسی کنید.  سیگنال زاویه باز شدن دریچه گاز در TP 4 سنسورV

 PNP
 (TRSW) ON/OFF

  ON :N یا P وضعیت
 OFF : را بررسی کنید.  حالتهای دیگر TR 4 کلیدH

TSS (سنسور 
دور ورودی / 

توربین) 
 RPM

  0rpm :(ON) سوئیچ باز
 625-675 rpm : 1 سنسور دور ورودی / توربین را بررسی کنید.  دور آرامN, 1O

VSS (سرعت 
VSS 3T را بررسی کنید.  سرعت خودرو را مشخص میکند.  KPH MPH خودرو) 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 
فهرست 

 
 ٨٥ .................................................................................................................................................. گیربکس اتوماتیک
 ٨٥ ................................................................................................................................ تمیزکاری گیربکس اتوماتیک
 ٨٥ بازکردن گیربکس اتوماتیک..................................................................................................................................
 ٩٦ ................................................................................................................................ باز کردن و بستن آکوموالتور
 ٩٦ مراحل بستن....................................................................................................................................................
 ٩٧ ................................................................................................................................. باز کردن و بستن اویل پمپ
 ١٠٠ باز کردن و بستن کالچ جلو................................................................................................................................
 ١٠٤ باز کردن و بستن اجزاء کالچ..............................................................................................................................
 ١١٠ ................................................................................................. باز کردن و بستن کالچ یک طرفه و دنده رینگی جلو
 ١١١ باز کردن و بستن سروو باند................................................................................................................................
 ١١٢ مراحل بستن..................................................................................................................................................
 ١١٣ ............................................................................ باز کردن / بستن کنس داخلی کالچ یک طرفه و ترمز سنگین و عقب
 ١١٦ ........................................................................................................................... باز کردن/ بستن مکانیزم پارک
 ١١٧ باز کردن / بستن چرخ دنده ثانویه و چرخ دنده خروجی.............................................................................................
 ١١٩ .............................................................................................................................. باز کردن / بستن شیر کنترل
 ١٢٢ ...................................................................................................................... باز کردن / بستن شیر کنترل باالیی
 ١٢٩ باز کردن / بستن دیفرانسیل...............................................................................................................................
 ١٣٥ بستن گیربکس اتوماتیک....................................................................................................................................
 ١٥٠ بررسی گیربکس اتوماتیک..................................................................................................................................
 ١٥٥ اطالعات فنی........................................................................................................................................................

 
 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


گیربکس اتوماتیک 

 ٨٥

  
گیربکس اتوماتیک 

تمیزکاری گیربکس اتوماتیک 
نکات تمیزکاری 

1. قبل از باز کردن گیربکس اتوماتیک آن را توسط فشار آب داغ و پاک کنندههای مناسب یا هر دوی آنها کامالً تمیز کنید.  
       اخطار  

ــد.   •  استفاده از هوای فشرده برای تمیز کردن میتواند باعث پخش شدن گرد و خاک و ذرات دیگر شده و ممکن است به چشم آسیب بزن
موقع استفاده از هوای فشرده عینک محافظ بزنید.  

ــی نمـائید کـه  2. قطعات پیاده شده را با مواد پاک کننده تمیز کنید، و با هوای فشرده خشک نمائید. با فشار هوا تمام سوراخها و کانالها را تمیز کنید و بررس
گرفتگی در آنها نباشد.  

بازکردن گیربکس اتوماتیک 
احتیاطهای اولیه  

نکات عمومی  
 • داخل کارتل گیربکس ممکن است براده، تراشه یا ذرات دیگری باشد که کمک خوبی در بررسی وضعیت گیربکس و تشخیص عیب خواهنــد بـود. بـرای 

اطمینان از اینکه کلیه ذرات خارجی داخل کارتل باقی ماندهاند، مطمئن شوید که وقتی هنوز کارتل سوار بوده است کامالً خالی نشده باشد.  
(1) گیربکس را در یک محیط تمیز باز کنید. (محل عاری از گردو خاک) تا از ورود گرد و خاک به سیستم جلوگیری شود.  

(2) ضمن باز کردن قطعات، اجزاء مستقل گیربکس را «طبق جدول عیبیابی سریع» بازرسی کنید.  
(3) موقع جدا کردن پوسته آلومینیومی از چکش پالستیکی استفاده کنید.  

ــدن مجـاری  (4) موقع جمع کردن قطعات هرگز از سرنخ یا کهنه استفاده نکنید، زیرا ممکن است پرزها یا نخهایی از خود باقی بگذارند که باعث بسته ش
روغن شوند.  

(5) قطعاتی که روی یکدیگر سوار میشوند را به ترتیب بچینید تا با هم مخلوط نشوند.  
(6) موقعی که لنتها (باندها)ی کالچ و ترمز گیربکس سوختهاند و یا روغن گیربکس فاسده شده است، اجزاء شیر کنترل را باز کــرده و آنـها را بـه دقـت 

تمیزکنید.  
اخطار 

ــز نتوانـد   • اگر چه پایه گیربکس خودش سیستم قفل کن دارد، با این وجود ممکن است وقتی گیربکس در حالت یکبرنگهداشته شود ترم
ــرف کـج  آن را مهار کند و این مسأله ممکن است باعث چرخش ناگهانی گیربکس و ایجاد حوادث جدی شود هیچ وقت گیربکس را به یک ط

نکنید، موقع چرخاندن گیربکس همیشه دسته چرخش را محکم نگهدارید.   
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تورک کانورتور 1 
گج و لوله گج روغن  2 
سنسور سرعت  ورودی / توربین 3 
کلید وضعیت دندهها  4 
سنسور سرعت خودرو  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتصال لوله 6 
کارتل 7 
پوسته شیر کنترل 8 
اویل پمپ 9 
درپوش انتهایی 10 
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باند ترمز 2-4  1 
کالچ  2 
خار رینگی 3 
قفسه هرزگردهای عقب 4 
دنده خورشیدی جلو 5 
قفسه هرزگردهای جلو 6 
دنده رینگی و کالچ یک طرفه جلو 7 
مهره قفلی 8 
بلبرینگ 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قطعه واسطه 10 
کنس بلبرینگ 11 
خار رینگی 12 
ترمز دنده سنگین و عقب 13 
خار رینگی 14 
کنس داخلی کالچ یک طرفه 15 
فنر برگشت پیستون 16 
پیستون ترمز دنده سنگین و عقب  17 
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شفت دستی 1 
آکوموالتور سروو 2 
آکوموالتور جلو 3 
اهرم حالت پارک 4 
سروو باند (لنت) 5 
دیفرانسیل 6 
دنده ثانویه و دنده خروجی 7 
صفحۀ آکوموالتور 8 
محرک نگهدارنده 9 
پین ضامن پارک 10 
ضامن پارک  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فنر برگشت ضامن 12 
کالچ جلو 13 
توپی کالچ جلو 14 
دنده اولیه 15 
کنس بلبرینگ 16 
قیفی 17 
خار رینگی 18 
لوله روغن 19 
کاسه نمد 20 
پوسته گیربکس 21 
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کنس بلبرینگ 1 
شیمهای تنظیم 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کاسه نمد 3 
پوسته تورک کانورتور 4 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


                                                                          گیربکس اتوماتیک      

 ٩٠

مراحل باز کردن  
1. تورک کــانورتور را پیـاده کنیـد و فـوراً آن را طـوری بـرگردانیـد کـه 
سوراخها به سمت باال باشند. ایــن کـار کمـک میکنـد کـه از پخـش 

روغنهای باقی مانده جلوگیری شود.  
2. گیج و لوله گیج را پیاده کنید.  
3. اورینگ را از لوله گیج درآورید.  

4. شلنگ هواکش را باز کنید.  
5. ابزار مخصوص (SST) را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. گیربکس را بلند کنید و آن را روی پایه مخصوص ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. سنسور دور ورودی /توربین، کلید تعویــض دنـده، و پایـه گیربکـس را 
پیاده کنید.  

8. اورینگ را از روی سنسور دور ورودی/ توربین بردارید.  
9. سنسور سرعت خودرو را پیاده کنید.  

10. اورینگ روی سنسور سرعت سنج خودرو را بردارید.  
11. اتصال لوله را باز کنید.  

      اخطار  
 •  استفاده از هوای فشرده برای تمیز کردن میتوانــد بـاعث 
ــت بـه  پخش شدن گرد و خاک و ذرات دیگر شده و ممکن اس
ــع اسـتفاده از هـوای فشـرده عینـک  چشم آسیب بزند. موق

محافظ بزنید.  
احتیاط 

 • قبل از پیاده کردن، سطح خارجی گیربکس را به طور کامل 
با فشار آب داغ یا مواد پاک کننده تمیز کنید.  

ـه   • اگر ضمن سوار کردن کارتل گیربکس، مواد آب بندی کهن
ـام  وارد گیربکس یا کارتل شود ممکن است ایجاد عیب کند. تم
ــارتل پـاک  مواد آب بندی قبلی را از روی پوسته گیربکس و ک

کنید و با مواد پاک کننده تمیز نمائید.  

12. پیاده کردن کارتل گیربکس  
ــارتل گیربکـس یـا روی آهنربـای آن را         هریک از مواد پیدا شده در ک
ــردن وضعیـت گیربکـس آزمـایش کنیـد. اگر مقـدار  برای مشخص ک
ــانورتور را تعویـض کنیـد و  زیادی مواد در کارتل وجود دارد، تورک ک

گیربکس را به دقت برای پیدا کردن علت وارسی کنید.  
(1) مواد صفحه کالچ  

 • سائیدگی باندهای ترمز و صفحات محرک 
(2) آهن (روی آهنربا) 

 •   سائیدگی بلبرینگ، دنده و صفحات محرک 
(3) آلومینیوم (به آهنربا نمیچسبد) 

 •  سائیدگی قطعات آلومینیومی  
13. سـوکت شـیر برقـی و اتصـال بدنـه و سـوکت سنسـور دمـای روغــن 

گیربکس را جدا کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. صافی روغن را پیاده کنید.  
15. اورینگ روی صافی روغن را درآورید. 

 
 
 
 
 
 
 

  
16. پیچهای نشان داده شده در شکل را باز کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

توجه 
ــارک، شـیر   • با پیاده کردن کله شیر دستی از سوراخ اهرم کمکی پ

کنترل را پیاده کنید.  
17. شیر کنترل را پیاده کنید. 
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18. اجزاء اتصال را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
19. اجزاء آکوموالتور را پیاده کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. شفت دستی را پیاده کنید. 
(1) با استفاده از سنبه مخصوص پین آن را درآورید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) شفت دستی را پیاده کنید.  
(3) اورینگ را از روی شفت دستی درآورید.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
21. اهرم میله پارک را پیاده کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. سروو باند را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) اویل پمپ را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
24. با آهسته ضربــه زدن توسـط یـک چکـش پالسـتیکی پوسـته تـورک 

کانورتور را جدا کنید.  
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25. کالچ جلو را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. دیفرانسیل را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. دنده ثانویه و دنده خروجی را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. صفحه محرک را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. پایه محرک را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
30. پین ضامن پارک را بیرون بکشید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. ضامن پارک را پیاده کنید.  
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32. فنر برگشت ضامن را در آورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. پوسته انتهایی را پیاده کنید.  
34. اورینگ را از روی پوسته گیربکس بردارید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. پیچ مخصوص باند را باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. باند ترمز 4-2 را پیاده کنید و مطابق شکل آن را توسط یک تکه سیم 
مهار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. کالچ را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. خار رینگی را در آورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. قفسه دنده هرزگردهای عقب را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
40. مطابق شکل، دنده خورشــیدی جلـو را بـا ضربـه زدن بـه انتـهای آن 

توسط یک پیچ گوشتی دوسو یا مشابه آن پیاده کنید.  
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41. توپی کالچ جلو را پیاده کنید.  
42. قفسه دنده هرزگردهای جلو را پیاده کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. دنده رینگی جلو و کالچ یک طرفه را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. مهره قفلی را باز کنید.  
(1) قسمت توررفتگی مهره قفلی را توسط یک قلم کوچک و چکش 

به سمت بیرون بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــکل روی دنـده اولیـه سـوار  (2) ابزار مخصوص (SST) را مطابق ش
کنید.  

میزان سفت کردن:  
  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.m, 14-18 ft-lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) مطابق شکل ابزار مخصــوص (SST) را روی مـهره قفلـی سـوار 
کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) مهره قفلی را پیاده کنید.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ـابه آن  45. دنده اولیه را با ضربه زدن توسط یک پیچ گوشتی دو سو یا مش
مطابق شکل پیاده کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. بلبرینگ و قطعه واسطه را پیاده کنید. 
 
 
 
 
 
 
 

احتیاط: 
ــک پیـچ گوشـتی دو سـو   • در آوردن کنس بلبرینگ توسط ی
ــچ  میتواند به قسمت داخلی کنس بلبرینگ آسیب بزند. از پی

گوشتی با احتیاط استفاده کنید.  
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47. با استفاده از پیچ گوشتی دوسو یا مشــابه آن کنـس بلـبرینگ نشـان 
داده شده در شکل را از پوسته انتهایی خارج کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسو یا مشابه آن کنس بلبرینگ نشان 
داده شده در شکل را از پوسته سمت تورک کانورتور خارج کنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ــبرینگ را مطـابق شـکل  49. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) کنس بل

خارج کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. برای اینکه فاصله به اندازه کافی زیاد شود که بتوان ابزار مخصــوص را 
ــی  سوار کرد. با استفاده از یک پیچ گوشتی دو سو یا مشابه آن به قیف
ــته ضربـه بزنیـد. سـپس کنـس  در محل مشخص شده در شکل آهس

بلبرینگ را در آورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

51. قیفی را پیاده کنید.  
52. خار رینگی را از پوسته گیربکس در آورید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

احتیاط 
 • درآوردن لوله روغن توسط پیچ گوشتی دو سو میتواند بـه 

آن آسیب بزند. با احتیاط از پیچ گوشتی استفاده شود.  
 

53. لوله روغن را پیاده کنید.  
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 ٩٦

باز کردن و بستن آکوموالتور  
1. مطابق ترتیب جدول، قطعات را باز کنید.  

2. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آکوموالتور سروو  1 
فنر بزرگ آکوموالتور سروو 2 
فنر کوچک آکوموالتور سروو 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آکوموالتور جلو 4 
فنر بزرگ آکوموالتور جلو 5 
فنر کوچک آکوموالتور جلو  6 

مراحل بستن  
1. طول آزاد فنر را اندازهگیری کنید.  

قطر خارجی فنر  
 mm (in)

طول آزاد 
 mm (in)

قطر مفتول تعداد حلقه  
 mm (in)

(0.138) 3.5 10.3 (2.669) 67.8 (0.827) 21.0 فنر بزرگ آکوموالتور سروو  
(0.087) 2.2 17.1 (2.669) 67.8 (0.512) 13.0 فنر کوچک آکوموالتور سروو 

(0.091) 2.3 10.7 (2.953) 75.0 (0.827) 21.0 فنر بزرگ آکوموالتور جلو  
(0.094) 2.4 12.9 (2.165) 55.0 (0.614) 15.6 فنر کوچک آکوموالتور جلو  

4. فنر کوچک و فنر بزرگ و آکوموالتور سروو را نصب کنید.  1.  اگر اندازهها آنطور که مشخص شده نیست فنر را تعویض کنید. 
2. فنر کوچک و فنر بزرگ و آکوموالتور جلو را نصب کنید.  
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 ٩٧

باز کردن و بستن اویل پمپ   
1. قبل از باز کردن یک بازرسی اولیه انجام دهید. (رجوع به گیربکس اتوماتیک، بررسی گیربکس اتوماتیک، بررسی اولیه اویل پمپ رجوع شود.) 

2. طبق ترتیب جدول، قطعات را باز کنید.  
3. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واشر 1 
سیل رینگ 2 
اورینگ 3 

 4
پوسته اویل پمپ  

        نکته باز کردن  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5
روتور داخلی 

        نکته باز کردن  

 6
روتور خارجی  

         نکته باز کردن  
کاسه نمد 7 
پوسته اویل پمپ  8 
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نکته باز کردن درپوش اویل پمپ  
 • پیچهای درپوش را به طور یکنواخت طبق ترتیب شکل باز کرده و 

درپوش اویل پمپ را از پوسته اویل پمپ جدا کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته باز کردن روتور داخلی، روتور خارجی  
 • بدون خراش انداختن یا زدگی روتورهای داخلی و خارجی را عالمت 

گذاری کنید، سپس آنها را از پوسته اویل پمپ درآورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل بستن  
1. به کاسه نمد نو روغن (ATF) بزنید و با استفاده از ابزار مخصوص 

(SST) آن را روی پوسته اویل پمپ سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. فاصله بین لبه پوسته اویل پمپ و دنده داخلی و خارجی را در چهار 
نقطه از محیط آنها اندازهگیری کنید.  

فاصله 
استاندارد:  

  0.04-0.05 mm (0.0015-0.0019 in)
حداکثر:  

 0.06 mm (0.0023 in)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. اگر اندازهها آن طور که مشخص شده نیست، اویل پمپ را تعویض 
کنید.  

4. فاصله بین روتور داخلی و روتور خارجی را اندازهگیری کنید.  
ضخامت روغن بین روتورها 

استاندارد:  
  0.02-0.13 mm (0.0008-0.0051 in)

حداکثر:  
  0.14 mm (0.0055 in)

 
 
 
 
 
 
 
 

5. اگر اندازه در حد مجاز نیست، اویل پمپ را تعویض کنید.  
6. به روتورهای داخلی و خارجی روغن (ATF) بزنید.  

7. عالمتهای روتورها را برهم منطبق کنید و روتورهای داخلی و 
خارجی را سوار کنید.  

8. فالنج اویل پمپ را سوار کنید.  
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 ٩٩

 
9. درپوش اویل پمپ را روی پوسته اویل پمپ ببندید.  

10. پیچها را به تدریج و یکنواخت به ترتیب نشان داده شده سفت کنید. 
        میزان سفت کردن  

  8.0-10 N.m (82-112 kgf.cm, 71-97 in-lbf)
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

11. به اورینگ نو روغن گیربکس (ATF) بزنید و آن را روی پوسته اویل 
پمپ سوار کنید.  

       قطر داخلی اورینگ  
  209.5 mm (8.248 in)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. به سیل رینگهای نو روغن گیربکس (ATF) بزنید و آنها را روی 
درپوش اویل پمپ سوار کنید.  

       قطر داخلی سیل رینگ  
  47.1 mm (1.854 in)
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باز کردن و بستن کالچ جلو  
1. قبل از باز کردن، بازرسی اولیه را اجرا کنید. 

      (به گیربکس اتوماتیک، بررسی گیربکس اتوماتیک، بررسی اولیه کــالچ 
جلو رجوع شود) 

2. به ترتیب نشان داده شده در جدول، قطعات را باز کنید.  
3. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توپی کالچ جلو  1 
خار رینگی  2 
صفحه نگهدارنده 3 
صفحات محرک و متحرک 4 

 5
خار رینگی 

        نکته باز کردن  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفحه آب بندی  6 
فنرها و نگهدارنده 7 

 8
پیستون کالچ جلو 

       نکته باز کردن  
شفت توربین و کاسه کالچ جلو 9 
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نکته باز کردن خار رینگی  
1. ابزار مخصوص (SST) را روی کالچ جلو نصب کنید. 

      احتیاط  
ــوان خـار   • صفحه آب بندی را به اندازه ای پرس کنید که بت
ــه صفحـه آب  رینگی را در آورد. فشردن بیش از حد به لب

بندی آسیب میزند.  
2. صفحه آب بندی را پرس کنید.  

3. خار رینگی را در آورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ــپس صفحـه آب بنـدی و فـنر و  4. ابزار مخصوص (SST) را بردارید، س
نگهدارنده را پیاده کنید.  

نکته باز کردن پیستون کالچ جلو 
1. کاسه کالچ جلو و شافت توربین را روی اویل پمپ میزان کنید.  

2. پیستون کالچ جلو را با وارد کردن هوای فشرده از مجرای روغــن، در 
آورید.  

        فشار هوا: 
  392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi) max

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل بستن 
1. ضخامت سطح خارجی را در سه نقطــه انـدازهگیـری کـرده و مقـدار 

متوسط آن را حساب کنید.  
استاندارد:  

 1.60 mm (0.063 in)  
حداقل: 

 1.45 mm (0.057 in)
2. اگر در حد مشخص شده نیست، صفحات محرک را تعویض کنید.  

3. طول آزاد فنر را اندازهگیری کنید. 
طول آزاد فنر  

  17.0 mm (0.669 in) :استاندارد
  15.0 mm (0.591 in) :حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. اگر در حد مشخص شده نیست، فنر و نگهدارنده را تعویض کنید.  

5. موقعی که هوای فشرده را بــه مجـرای روغـن وارد میکنیـد بررسـی 
نمائید که هوا جریان داشته باشد.  

فشار هوا: 
  392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57psi) :حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. کاسه کالچ جلو و شافت توربین را در صورت آسیب دیدگی یا خرابی 
تعویض کنید.  

        احتیاط: 
 • موقع سوار کردن پیستون کالچ جلو ممکن اســت سـیل 
ـه  آن آسیب ببیند. با فشار یکنواخت به اطراف پیستون ب

دقت آن را جا بزنید.  
7. به سیل پیستون کالچ جلو روغن گیربکس (ATF) بزنید و پیســتون 

را در کاسه کالچ جلو ورودی شفت توربین جا بزنید. 
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8. فنر و نگهدارنده را سوار کنید.  
9. به صفحه آب بندی روغن گیربکس (ATF) بزنیــد و آن را در کاسـه 

کالچ جلو جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــفت  10. مطابق شکل ابزار مخصوص (SST) را روی کاسه کالچ جلو و ش
توربین سوار کنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    احتیاط: 
ــوان خـار   • صفحه آب بندی را به اندازهای پرس کنید که بت
رینگی را جا زد، فشردن بیش از حد بــه لبـه صفحـه آب 

بندی آسیب خواهد زد.  
11. صفحه آب بندی را با پرس فشار دهید.  

12. خار رینگی را سوار کنید.  
13. ابزار مخصوص (SST) را پیاده کنید.  

14. صفحات محرک و متحرک را به ترتیب زیر سوار کنید.  
       متحـرک – مـحرک – متحـرک – محـرک – متحـرک – محــرک – 

متحرک – محرک  
15. صفحه نگهدارنده را سوار کنید.  

16. خار رینگی را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. فاصله کالچ جلو را اندازهگیری کنید.  

(1) کالچ جلو را روی اویل پمپ سوار کنید و ساعت اندازهگیــر را 
آماده کار کنید.  

(2) کالچ جلو را با پرس کردن به آرامی پایین برده و جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) در مجرای روغن نشان داده شده در شکل هوای فشــرده وارد 
کرده و اجازه دهید پیستون کالچ سه بار رفت و آمد کند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فشار هوا: 
 392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)
(4) با استفاده از فشار هوا پیستون کالچ جلو را به کار اندازیــد و 
زمانی که عقربه ساعت متوقف میشود مقدار آن را بخوانید.  
(5) هوای فشرده را بردارید و زمانی که پیستون حرکت نمیکنــد 

ساعت را بخوانید.  
(6) فاصله کالچ جلو را طبق فرمول زیر محاسبه کنید.  

(7) با اجرای مراحل (3) تا (6) فاصله کالچ جلو را در چهار نقطه 
(با اختالف ٩٠º ) اندازهگیری کنید. بررسی کنید که معــدل 

مقادیر فوق در حد مشخص شده زیر باشد:  
فاصله کالچ جلو : 

  1.50-1.80 mm (0.059 – 0.071 in)
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ــار رینـگی را در آوریـد و  (8) اگر در حد مشخص شده نیست، خ
ضخامت آن را اندازهگیری کنید.  

(9) ضخامت را به میانگین محاســبه شـده در مرحلـه (7) اضافـه 
ــرد  کنید، و خار رینگی را که این اندازه در رنج آن قرار میگی

انتخاب کنید.  
اندازههای خار رینگی  

 mm (in) رنج mm(in) سایزهای خاررینگی
 2.750-2.950 (0.108-0.116) 1.2 (0.047)
 2.950-3.150 (0.116-0.124) 1.4 (0.055)
 3.150-3.350 (0.124-0.132) 1.6 (0.063)
 3.350-3.550 (0.132-0.140) 1.8 (0.071)
 3.550-3.750 (0.140-0.148) 2.0 (0.079)
 3.750-3.950 (0.148-0.155) 2.2 (0.087)

ــا (7) را دوبـاره تکـرار  (10) خار رینگی را جا بزنید و مراحل (2) ت
کنید. بررسی کنید که مقدار محاسبه شده با فاصله مشـخص 

شده تطبیق دارد.  
18. عملکرد کالچ جلو را بررسی کنید.  

(1) کاسه کالچ جلو و شفت توربین را روی اویل پمپ سوار کنید.  
(2) با استفاده از هوای فشرده در مجاری نشان داده شده عملکرد 

کالچ جلو را بررسی کنید.  
فشار هوا 

  392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. توپی کالچ جلو را سوار کنید.  
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باز کردن و بستن اجزاء کالچ  
1. قبل از بــاز کـردن بررسـیهای اولیـه را انجـام دهیـد. (بـه گیربکـس 

اتوماتیک، بررسی گیربکس، بررسی اولیه کالچ رجوع شود.) 
2. به ترتیب نشان داده شده در جدول، قطعات را باز کنید.  

3. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خار رینگی  1 
صفحه دنده خورشیدی عقب 2 
بلبرینگ 3 
توپی کالچ 3-4 4 
بلبرینگ 5 
خار رینگی  6 
صفحه نگهدارنده 7 
صفحات محرک و متحرک 8 

 9
خار رینگی  

        نکته باز کردن  
صفحه آب بندی 10 
فنر و نگهدارنده 11 

 12
پیستون کالچ 3-4  

        نکته باز کردن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کاسه کالچ 3-4 13 
خار رینگی 14 
صفحه نگهدارنده  15 
صفحات محرک و متحرک 16 
صفحه بشقابی 17 

 18
خار رینگی  

      نکته باز کردن  
محدود کننده دنده عقب 19 
فنر برگشت پیستون  20 

 21
پیستون دنده عقب 

        نکته باز کردن  
کاسه ترمز 2-4 22 
بلبرینگ  23 
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نکته باز کردن خار رینگی (کالچ 3-4) 
1. ابزار مخصوص (SST) را مطابق شکل سوار کنید. 

      احتیاط  
ــوان خـار   • صفحه آب بندی را به اندازهای پرس کنید که بت
رینگی را در آورده فشردن بیش از حد به لبــه صفحـه آب 

بندی آسیب میزند.  
2. صفحه آب بندی را فشار دهید.  

3. خار رینگی را در آورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــنر و  4. ابزار مخصوص (SST) را پیاده کنید، سپس صفحه آب بندی و ف
نگهدارنده را پیاده کنید.  

نکته باز کردن پیستون کالچ 3-4  
1. کاسه کالچ 4-3 را روی درپوش انتهایی میزان کنید.  

ــرای روغـن از  2. پیستون کالچ 4-3 را با وارد کردن هوای فشرده به مج
کاسه کالچ 4-3 خارج کنید.  

       فشار هوا 
kPa (4.0 kgf/cm 392 حداکثر  2 , 57 psi)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته در آوردن خار رینگی (کالچ دنده عقب) 
1. ابزارهای مخصوص (SSTs) را مطابق شکل سوار کنید.  

       احتیاط  
ــه بتـوان   • فنر برگشت پیستون را به اندازهای فشار دهید ک
ــاعث آسـیب  خار رینگی را در آورد. فشردن بیش از حد ب

دیدگی لبههای اتصال فنر برگشت پیستون خواهد شد.  
2. فنر برگشت پیستون را فشرده کنید.  

3. خار رینگی را در آورید.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ابزارهای مخصوص را جدا کنید،سپس محدود کننده و فــنر بـرگشـت 
دنده عقب را پیاده کنید.  

نکته باز کردن پیستون دنده عقب  
1. کاسه ترمز 4-2 را با درپوش انتهایی میزان کنید.  

2. با وارد کردن هوای فشرده به مجرای روغن، پیستون دنده عقــب را از 
کاسه ترمز 4-2 در آورید.  

        فشار هوا 
 392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi)  :حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل بستن  
ــد و میـانگین  1. ضخامت سطح خارجی را در سه نقطه اندازهگیری کنی

آنها را حساب کنید.  
  1.60 mm (0.063 in) :استاندارد        

 1.45 mm (0.057 in) :حداقل          
2. اگر درحد مشخص شده نیست صفحات محرک را تعویض کنید.  

ــدازهگیـری کنیـد و تغیـیر شـکل آنـها را بررسـی  3. طول آزاد فنر را ان
نمائید.  

        طول  آزاد فنر 
  17 mm (0.669 in) :استاندارد           
  15.0 mm (0.591 in) :حداقل           
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4. اگر درحد مشخص شده نیست، فنر و نگهدارنده را تعویض کنید.  
ــرده را در مجـاری کاسـه کـالچ 4-3 وارد میکنیـد،  5. وقتی هوای فش

بررسی نمائید که هوا جریان داشه باشد.  
       فشار هوا  

  392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi)  :حداکثر          
 
 
 
 
 
 
 
 

6. کاسه کالچ 4-3 را در صورت آسیب دیدگی یا خرابی تعویض کنید.  
7. وقتـی هـوای فشـرده را در مجـاری کاسـه ترمـز 4-2 وارد میکنیــد 

بررسی نمائید که هوا جریان داشته باشد.  
        فشار هوا  

  392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi)  حداکثر           
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. کاسه ترمز 4-2 را در صورت آسیب دیدگی یا خرابی تعویض کنید.  
9. قطر بوش دنده خورشیدی عقب را اندازهگیری کنید.  

        قطر داخلی بوش  
           استاندارد:  

  26.400-26.421 mm (1.03937-1.04019 in)            
           حداکثر:  

  26.441 mm (1.04098 in)
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت، صفحـه دنـده خورشـیدی عقـب را  10. اگر درحد مشخص شده نیس
تعویض کنید.  

 

11. کالچ دنده عقب را سوار کنید.  
        احتیاط: 

ــن اسـت بـه   • سوار کردن پیستون کالچ دنده عقب ممک
سیل آن آسیب بزند. پیستون کالچ دنــده عقـب را بـه 

دقت با فشار دادن یکنواخت اطراف آن جا بزیند.  
ــالچ دنـده عقـب روغـن گیربکـس  (1) به اطراف سیل پیستون ک
(ATF) بزنید و پیستون را داخل کاسه ترمز 4-2 جا بزنید.  
(2) فنر برگشت پیستون و محدود کننــده را روی پیسـتون دنـده 

عقب سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــکل روی کاسـه  (3) خار رینگی و ابزارهای مخصوص را مطابق ش
ترمز سوار کنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         احتیاط: 
 • فنر برگشت پیستون را به اندازهای فشار دهید که خــار 
ــد. فشـردن بیـش از حـد  رینگی را بتوانید سوار کنی
ــرگشـت پیسـتون  ممکن است به لبههای اتصال فنر ب

آسیب بزند.  
  

(4) فنر برگشت پیستون را بفشارید.  
(5) خار رینگی را سوار کنید.  

(6) ابزارهای مخصوص (SSTs) را پیاده کنید.  
(7) صفحه بشقابی را سوار کنید.  

(8) به ترتیــب زیـر صفحـات محـرک و متحـرک را سـوار کنیـد. 
متحرک – محرک – متحرک – محرک  

(9) صفحه نگهدارنده را سوار کنید.  
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12. فاصله کالچ دنده عقب را اندازهگیری کنید. 
ــد و سـاعت  (1) کالچ دنده عقب را روی درپوش انتهایی سوار کنی

اندازهگیر را آماده نمائید.  
(2) با فشردن آهسته به طرف پائین توسط پرس، کالچ دنده عقب 

را محکم جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــرده بـه محلهـای مشـخص شـده در  (3) با وارد کردن هوای فش
شکل، اجازه دهید پیستون کالچ سه بار رفت و آمد کند.  

 
 
 
 
 
 
 
 

              فشار هوا 
 392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)
(4) با استفاده از هوای فشرده پیستون کالچ دنده عقب را به کــار 
انداخته و زمانی که عقربه ساعت متوقف شد آن را بخوانید.  

ــانی کـه پیسـتون متوقـف میشـود  (5) با قطع هوای فشرده و زم
ساعت را بخوانید.  

(6) فاصله کالچ دنده عقب را طبق فرمول زیر محاسبه کنید:  
        فاصله کالچ دنده عقب = مقدار مرحله (5) – مقدار مرحله (4) 
ــهار محـل  (7) با دنبال کردن مراحل (3) تا (6) فاصله ها را در چ
(با اختــالف 90º ) انـدازهگیـری کنیـد و بررسـی نمـائید کـه 

میانگین اندازهها در حد مشخص شده زیر باشد: 
 

       فاصله کالچ دنده عقب  
  1.00-1.30 mm (0.039-0.051 in)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــده نیسـت، خـار رینـگی را در آوریـد و  (8) اگر درحد مشخص ش
ضخامت آن را اندازهگیری نمائید.  

ــد،  (9) ضخامت را به میانگین محاسبه شده مرحله (7) اضافه کنی
و خار رینگی انتخاب کنیــد کـه ایـن انـدازه در رنـج آن قـرار 

داشته باشد.  
اندازههای خار رینگی  

 mm (in) رنج mm (in) سایز خار رینگی
 2.250-2.450 (0.089-0.096) 1.2 (0.047)
 2.450-2.650 (0.096-0.104) 1.4 (0.055)
 2.650-2.850 (0.104-0.112) 1.6 (0.063)
 2.850-3.050 (0.112-0.120) 1.8 (0.071)
 3.050-2.250 (0.120-0.128) 2.0 (0.079)
 3.250-3.450 (0.128-0.136) 2.2 (0.087)

ــگی انتخـابی را سـوار کنیـد و مراحـل (2) تـا (7) را  (10) خار رین
ــه مقـدار محاسـبه شـده بـا  دوباره اجرا کنید. بررسی کنید ک

فاصله مشخص شده مطابقت داشته باشد.   
13. عملکرد کالچ دنده عقب را بررسی کنید.  

(1) کاسه ترمز 4-2 را روی درپوش انتهایی سوار کنید.  
(2)  با استفاده از هوای فشرده در محلهــای مشـخص شـده در 

شکل عملکرد کالچ دنده عقب را بررسی کنید.  
فشار هوا:  

      392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)
 
 
 
 
 
 
 
 

14. کالچ 4-3 را سوار کنید.  
        احتیاط:  

ــن اسـت بـه   • موقع سوار کردن پیستون کالچ 4-3 ممک
ــت بـه اطـراف  سیل آن آسیب برسد. با فشار یکنواخ

پیستون به دقت آن را جا بزنید. 
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 (ATF) (1) به اطراف سیل پیستون کالچ 4-3 روغــن گیربکـس
بزنیدو پیستون را در کاسه کالچ 4-3 جا بزنید.  

(2) فنر و نگهدارنده را سوار کنید.  
(3) به صفحه آب بندی 4-3 روغن گیربکس (ATF) بزنید. و آن 

را روی کاسه کالچ 4-3 سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ابزار مخصوص (SST) را مطابق شکل سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     احتیاط 
ــه بتـوان   • صفحه آب بندی 4-3 را به اندازهای پرس کنید ک
ـال  خار رینگی را جا زد. فشردن بیش از حد به لبههای اتص

صفحه آب بندی آسیب خواهد زد.  
(5) فنر و نگهدارنده و صفحــه آب بنـدی 4-3 را بـا پـرس فشـار 

دهید.  
(6) خار رینگی را جا بزنید.  

(7) ابزار مخصوص (SST) را پیاده کنید.  
ــرک را بـه ترتیـب زیـر سـوار کنیـد.  (8) صفحات محرک و متح
متحرک – محرک – متحرک – محرک – متحرک و محرک. 

(9) صفحه نگهدارنده را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 

15. فاصله کالچ 4-3 را اندازهگیری کنید.  
ـــد و ســاعت  (1) کـالچ 4-3 را روی درپـوش انتـهایی سـوار کنی

اندازهگیر را مستقر و آماده نمائید.  

(2) با پرس کردن آهسته کالچ 4-3 به طرف پائین آن را در جای 
خود محکم جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) با وارد کردن هــوای فشـرده در محلهـای مشـخص شـده در 
شکل، اجــازه دهیـد پیسـتون کـالچ 4-3 سـه مرتبـه رفـت و 

برگشت کند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فشار هوا  
  392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)

 
(4) با استفاده از هوای فشرده پیستون کالچ 4-3 را به کار اندازید 

و زمانی که عقربه ساعت متوقف شد آن را بخوانید.  
ــانی کـه پیسـتون متوقـف میشـود  (5) با قطع هوای فشرده و زم

ساعت را بخوانید. 
(6) فاصله کالچ 4-3 را طبق فرمول زیر محاسبه کنید.  

        فاصله کالچ 4-3 = مقدار مرحله (5) – مقدار مرحله (4) 
(7) با دنبال کردن مراحل (3) تا (6) فاصلهها را در چهار محل (با 
ــه میـانگین  اختالف 90º ) اندازهگیری کرده و بررسی کنید ک

اندازهها در حد مشخص شده زیر باشد:  
     فاصله کالچ 3-4  

  1.00-1.30 mm (0.039-0.051 in)
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ــده نیسـت، خـار رینـگی را در آورده و  (8) اگر در حد مشخص ش
ضخامت آن را اندازهگیری نمائید.  

(9) میانگین را به میانگین محاسبه شده مرحله (7) اضافه کنید،و 
ــته  خار رینگی انتخاب کنید که این اندازه در رنج آن قرار داش

باشد.  
اندازههای خار رینگی  

 mm (in) رنج mm (in) سایز خار رینگی
 2.250-2.450 (0.089-0.096) 1.2 (0.047)
 2.450-2.650 (0.096-0.104) 1.4 (0.055)
 2.650-2.850 (0.104-0.112) 1.6 (0.063)
 2.850-3.050 (0.112-0.120) 1.8 (0.071)
 3.050-2.250 (0.120-0.128) 2.0 (0.079)
 3.250-3.450 (0.128-0.136) 2.2 (0.087)

 
ــگی انتخـابی را سـوار کنیـد و مراحـل (2) تـا (7) را  (10) خار رین
ــه مقـدار محاسـبه شـده بـا  دوباره اجرا کنید. بررسی کنید ک

فاصله مشخص شده مطابقت داشته باشد.   
16. عملکرد کالچ 4-3 را بررسی کنید. 

(1) کاسه کالچ 4-3 را روی درپوش انتهایی سوار کنید.  
(2) با استفاده از هوای فشرده در محلهای مشخص شده عملکرد 

کالچ 4-3 را بررسی کنید.  
فشار هوا  

  392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)
 
 
 
 
 
 

    
 
 

17. کالچ 4-3 را روی کاسه ترمز 4-2 سوار کنید.  
18. به بلبرینگ ژل مخصوص بزنید و آن را روی کالچ 4-3 جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. توپی کالچ 4-3 را سوار کنید.  
20. به بلبرینگ ژل مخصوص بزنید و آن را در توپی کالچ 4-3 جا بزنید.  

21. صفحه دنده خورشیدی عقب را روی کاسه ترمز 4-2 سوار کنید.  
22. خار رینگی را جا بیاندازید.  
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باز کردن و بستن کالچ یک طرفه و دنده رینگی جلو  
ـــه گیربکــس  1. قبـل از بـاز کـردن بازرسـی اولیـه را انجـام دهیـد. (ب
اتوماتیک،بررسی گیربکس اتوماتیک، بررسی اولیه کالچ یــک طرفـه و 

دنده رینگی جلو رجوع شود.) 
2. به ترتیب مشخص شده در جدول، قطعات را باز کنید. 

3. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
نگهدارنده کالچ یک طرفه 

         نکته باز کردن 
رینگ جانبی 2 

نکته باز کردن نگهدارنده کالچ یک طرفه  
 • با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسو یا مشابه آن مطــابق شـکل کـالچ 

یک طرفه را پیاده کنید.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کالچ یک طرفه  3 
خار رینگی 4 
دنده رینگی جلو 5 

مراحل بستن  
1. خار رینگی را سوار کنید.  

ــکل در جـهت فلـش (روی کـالچ یـک  2. کالچ یک طرفه را مطابق ش
طرفه) در دنده رینگی جلو جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. رینگ جانبی را سوار کنید.  
4. نگهدارنده کالچ یک طرفه را سوار کنید.  
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باز کردن و بستن سروو باند 
1. به ترتیب نشان داده شده در جدول، قطعات را باز کنید.  

٢. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نگهدارنده سروو 1 
اورینگ 2 
پیستون سروو 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فنر برگشت سروو 4 
پیچ مخصوص باند 5 
باند ترمز 2-4 6 
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مراحل بستن  
1. طول آزاد فنر را اندازهگیری کنید.  

قطر خارجی 
 mm (in)

طول آزاد 
 mm (in)

قطر مفتول فنر تعداد حلقه 
 mm (in)

 34.0 (1.34) 36.4 (1.43) 2.5 4.0 (0.16)
2. اگر درحد مشخص شده نیست،فنر را تعویض کنید.  

3. فنر برگشت سروو را روی پوسته گیربکس سوار کنید.  
4. پیستون سروو را روی پوسته گیربکس سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــو روغـن گیربکـس (ATF) بزنیـد و آن را روی پوسـته  5. به اورینگ ن
گیربکس جا بیاندازید.  

قطر داخلی اورینگ 
 70.2 mm (2.76 in)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. با سفت کردن یکنواخت و تدریجی پیچها نگهدارنــده سـروو را سـوار 
کنید.  

میزان سفت کردن  
 10.8-13.7 N.m

 (110-140 kgf.cm, 95.5-121 in-lbf)
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باز کردن / بستن کنس داخلی کالچ یک طرفه و ترمز سنگین و 
عقب 

1. قبل از بــاز کـردن، یـک بازرسـی اولیـه انجـام دهیـد. (بـه گیربکـس 
ــه ترمـز سـنگین و  اتوماتیک، بررسی گیربکس اتوماتیک، بازرسی اولی

عقب رجوع شود.) 
2. به ترتیب مشخص شده در جدول، قطعات را باز کنید.  

3. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خار رینگی  1 
صفحه نگهدارنده 2 
صفحات محرک و متحرک 3 
صفحه بشقابی 4 

 5
خار رینگی 

      نکته باز کردن  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنس داخلی کالچ یک طرفه 6 
فنر برگشت پیستون 7 

 8
پیستون ترمز سنگین و عقب 

        نکته باز کردن  
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 ١١٤

نکته باز کردن خار رینگی  
1. مطابق شکل ابزار مخصوص (SST) را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

       احتیاط 
ـه   • کنس داخلی کالچ یک طرفه را به اندازه ای پرس کنید ک
ــش از حـد بـه  بتوانید خار رینگی را در آورید. فشردن بی
لبههای اتصال کنس داخلی کالچ یک طرفه آسیب خواهـد 

زد. 
2. کنس داخلی کالچ یک طرفه را با پرس فشار دهید.  

3. خار رینگی را خارج کنید.  
ــنر  4. ابزارهـای مخصـوص (SSTs) را جـدا کنیـد و کنـس داخلـی و ف

برگشت پیستون کالچ یک طرفه را پیاده نمائید.  
نکته باز کردن پیستون ترمز دنده سنگین و عقب 

 • با وارد کردن هوای فشرده به مجرای روغن، پیستون ترمــز دنـده 
سنگین و عقب را پیاده کنید.  

فشار هوا  
  98.1 kPa (1.0 kgf/cm 2 , 14 psi)  حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل بستن 
1. ضخامت لبه آن را در سه نقطه اندازهگیــری کنیـد و میـانگین آنـها را 

مشخص نمائید.  
  1.6 mm (0.063 in) استاندارد

 1.45 mm (0.057 in) حداقل
2. اگر در حد مشخص شده نیست، صفحات محرک را تعویض کنید.  

       احتیاط  
ــت   • موقع جا زدن پیستون دنده سنگین و عقب ممکن اس
سیل آن آسیب ببینــد. بـا فشـردن یکنواخـت اطـراف 
ــه دقـت سـوار  پیستون ترمز دنده سنگین و عقب آنرا ب

کنید.  
 

ــنگین وعقـب، روغـن گیربکـس  3. به اطراف سیل پیستون ترمز دنده س
(ATF) زده و پیستون را در پوسته گیربکس جا بزنید.  

ــته گیربکـس سـوار  4. فنر برگشت پیستون و کالچ یک طرفه را در پوس
کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. مطابق شکل ابزارهای مخصوص را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

        احتیاط: 
 •  کنس داخلی کالچ یک طرفه را به اندازهای فشــار دهیـد 
که بتوانید خار رینگی را سوار کنید. فشردن بیش از حد به 
لبههای اتصال کنس داخلی کالچ یک طرفه آسیب خواهـد 

زد.  
6. کنس داخلی کالچ یک طرفه را با پرس فشار دهید.  

       احتیاط: 
 •  اگر پوسته گیربکس درست ســوار نشـود،ممکـن اسـت 
ـوار  آسیب ببیند. مطمئن شوید پوسته گیربکس طوری س
ــدودهای کـه در  شده است که انتهای خار رینگی در مح

شکل مشخص شده است نباشد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. خار رینگی را سوار کنید.  
8. ابزارهای مخصوص (SSTs) را پیاده کنید.  

9. صفحه بشقابی را سوار کنید.  
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10. به ترتیب زیر صفحات محرک و متحــرک را سـوار کنیـد. متحـرک – 
محـرک – متحـرک – محـرک – متحـرک – محـرک – متحــرک – 

محرک- متحرک- محرک 
11. صفحه نگهدارنده و خار رینگی را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

12. فاصله ترمز دنده سنگین و عقب را اندازهگیری کنید.  
(1) ساعت اندازهگیر را روی ترمز دنده سنگین و عقب مستقر کنیــد 

و آماده نمائید.  
(2) نوک ساعت اندازهگیر را روی پیستون ترمز دنده سنگین و عقب 

میزان کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ــرده وارد کنیـد و  (3) به محلهای مشخص شده در شکل هوای فش
ــت  اجازه دهید که پیستون ترمز دنده سنگین و عقب سه بار رف

و برگشت کند. 
 
 
 
 
 
 
 

             
             فشار هوا 

 98.1 kPa (1.0 kgf/cm 2 , 14 psi)       
ــب  (4) با استفاده از هوای فشرده، پیستون ترمز دنده سنگین و عق
را به کار اندازید. وقتی عقربه ساعت متوقف میشود مقدار آن را 

بخوانید.  
(5) با قطع هوای فشــرده و زمـانی کـه پیسـتون حرکـت نمیکنـد، 

ساعت را بخوانید. 
(6) فاصله ترمز دنده سنگین و عقب را طبــق فرمـول زیـر محاسـبه 

کنید: 
     فاصلهترمز سنگینوعقب=مقدارمرحله (5)- مقدار مرحله (4)  

ــه (بـا  (7) با دنبال کردن مراحل (3) تا (6) فاصلهها را در چهار نقط
ــی نمـائید کـه میـانگین  اختالف 90º ) اندازهگیری کنید. بررس

اندازهها در محدوده مشخص شده زیر است:  
فاصله ترمز دنده سنگین و عقب: 

 2.20-2.50 mm (0.087-0.98 in)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــار رینـگی را درآورده و  (8) اگر در محدوده مشخص شده نیست، خ
ضخامت آن را اندازهگیری کنید.  

(9) ضخامت را به میانگین محاسبه شده در مرحله (7) اضافه کنیــد 
ــته  و خار رینگی انتخاب کنید که این اندازه در رنج آن قرار داش

باشد.  
اندازههای خار رینگی  

 mm (in) رنج mm (in) سایز خار رینگی
 4.050-4.250 (0.159-0.167) 1.8 (0.047)
 4.250-4.450 (0.167-0.175) 2.0 (0.055)
 4.450-4.650 (0.175-0.183) 2.2 (0.063)
 4.650-4.850 (0.183-0.190) 2.4 (0.071)
 4.850-5.050 (0.190-0.199) 2.6 (0.079)
 5.050-5.250 (0.199-0.207) 2.8 (0.087)
 5.250-5.450 (0.207-0.215) 3.0 (0.118)

 
ــد و مراحـل (2) تـا (7) را  (10) خار رینگی انتخاب شده را سوار کنی
دوباره انجام دهید. بررسی کنیــد کـه مقـدار محاسـبه شـده بـا 

فاصله مشخص شده مطابقت داشته باشد.  
ــنگین و  13. مطابق شکل با وارد کردن هوای فشرده عملکرد ترمز دنده س

عقب را بررسی کنید.  
فشار هوا 

 98.1 kPa (1.0 kgf/cm 2 , 14 psi)
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باز کردن/ بستن مکانیزم پارک 
1. به ترتیب نشان داده شده در جدول، قطعات را باز کنید.  

2. برعکس ترتیب بازکردن، قطعات را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفحه محرک 1 
پایه صفحه محرک 2 
پین ضامن پارک 3 
ضامن پارک 4 
فنر برگردان ضامن 5 
شفت دستی 6 

مراحل بستن  
1. صفحه دستی را روی پایه شیطانکی سوار کنید.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میله پارک 7 
خار (E رینگ) 8 
اهرم کمکی پارک 9 

صفحه دستی 10 
پایه شیطانکی 11 

 
 

2. اهرم کمکی پارک را روی پایه شیطانکی و صفحه دستی سوار کنید.  
3. خار (E رینگ) را سوار کنید.  
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 ١١٧

4. میله پارک را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باز کردن / بستن چرخ دنده ثانویه و چرخ دنده خروجی 
1. به ترتیب نشان داده شده در جدول، قطعات را باز کنید.  

2. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
بلبرینگ 

       نکته باز کردن 
چرخ دنده ثانویه 2 

نکته باز کردن بلبرینگ 
1. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) بلبرینگ (سمت دنده ثانویه) را از 

دنده خروجی جدا کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3
بلبرینگ 

       نکته باز کردن  
چرخ دنده خروجی  4 

 
2. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) بلبرینگ (سمت دنده خروجی) را 

از دنده خروجی در آورید.  
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مراحل بستن  
ــه  1. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) دنده خروجی را روی دنده ثانوی

سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه مناسـب، بلـبرینگ  2. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) و یک صفح
(سمت دنده خروجی) را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه مناسـب، بلـبرینگ  3. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) و یک صفح
(سمت دنده ثانویه) را روی دنده خروجی سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در آوردن / جا زدن دنده اولیه 
1. به ترتیب نشان داده شده در جدول، قطعات را در آورید.  

2. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را جا بزنید. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1

بلبرینگ  
        نکته باز کردن  

        نکته بستن 
دنده اولیه 2 

نکته درآوردن بلبرینگ  
 • با استفاده از ابزار مخصوص (SST) و یک صفحه مناسب بلــبرینگ 

را از دنده اولیه خارج کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته جا زدن بلبرینگ  
 • با استفاده از ابزارهای مخصوص (SSTs) بلبرینگ را جا بزنید.  
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باز کردن / بستن شیر کنترل  
باز کردن شیر کنترل  

        احتیاط 
ـیرهایی   • خراش افتادن یا زدگی روی این قطعات کارآئی تعویض دنده مناسب گیربکس را کاهش میدهد. موقع جابجایی این قطعات یا ش

که شامل این قطعات میشوند، مراقب باشید که نیافتند یا به جایی اصابت نکنند.  
1. به ترتیب مشخص شده در جدول،قطعات را باز کنید.  

2. قطعات باز شده را مرتب و منظم بچینید تا از اشتباه شدن قطعات مشابه جلوگیری شود.  
3. قطعات پیاده شده را با مواد پاک کننده تمیز کنید، و با هوای فشرده خشک کنید. با فشار هوا تمام سوراخها و کانالها را تمیز کنید.  
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 1  

صافی روغن  2 
اورینگ 3 
پکینگ 4 
پایه  5 
 6 A سولونوئید تعویض دنده
 7 B سولونوئید تعویض دنده
 8 C سولونوئید تعویض دنده
سولونوئید کنترل فشار  9 

 10 D سولونوئید تعویض دنده
 11 E سولونوئید تعویض دنده
شیر کنترل باالیی  12 
واشر آب بندی  13 
شیر کنترل اصلی  14 
پین لولهای  15 
فنر آکوموالتور مبدل فشار  16 
آکوموالتور مبدل فشار  17 
 18 D واشر
واشر  19 
 20 C واشر
شیر کنترل برقی  21 
پین لولهای  22 

مراحل باز کردن  
1. صافی روغن را پیاده کنید.  

2. اورینگ صافی روغن را بردارید.  
3. پکینگها را در آورید.  

4. پایه را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. سولونوئید تعویض دنده A و B و C را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. سولونوئید کنترل فشار، سولونوئید تعویض دنده D و E را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. پیچها را مطابق شکل به طور یکنواخت باز کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. پوسته شیر کنترل باالیی را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. واشر آب بندی را بردارید.  
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10. پوسته شیر کنترل اصلی را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. پینهای لولهای، فنر آکوموالتور و آکوموالتور مبدل فشار را از روی 
پوسته شیر کنترل اصلی پیاده کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. واشر D، واشر واسطه و واشر C را پیاده کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. پینهای لولهای را در آورید.  
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باز کردن / بستن شیر کنترل باالیی  
    احتیاط: 

 • خراش یا زدگی روی این قطعات که به دقت ماشین کاری و صیقل شدهاند کارآیی تعویض دنده گیربکس را کاهش میدهد. موقع جابجایی 
این قطعات یا شیرهایی که شامل این قطعات میشوند، مراقب باشید که نیافتند یا به جایی اصابت نکنند.  

توجه  
ــته شـیر ضربـه   • اگر شیر (اسپول) تحت وزن خودش خارج نمیشود، سمت باز شیر را به طرف پایین قرار داده و به آهستگی یا چکش پالستیکی به پوس

بزنید. 
 

1.  به ترتیب مشخص شده در جدول، قطعات را باز کنید.  
      اخطار 

 • استفاده از هوای فشرده برای تمیز کردن میتواند باعث پخش شدن گرد و خاک و ذرات دیگر شده و ممکن است به چشم آســیب بزنـد. 
موقع استفاده از هوای فشرده عینک محافظ بزنید.  

2. با فشار هوا تمام قطعات و سوراخها را تمیز کنید و درست قبل از بستن، به آنها روغن گیربکس (ATF) بزنید.  
3. برعکس ترتیب باز کردن، قطعات را ببندید.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

شیر دستی  1 
نگهدارنده (خار) 2 
فنر شیرتعویض دنده سنگین و عقب 3 
شیر تعویض دنده سنگین و عقب  4 

 
 

نگهدارنده 5 
فنر شیر برقی فشار شکن 6 
شیر برقی فشار شکن 7 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


                                                                          گیربکس اتوماتیک      

 ١٢٣

مراحل بستن 
1. طول آزاد فنر را اندازهگیری کنید.  

قطر مفتول mm (in) تعداد حلقه طول آزاد فنر mm (in) قطر خارجی mm (in) موارد  
فنر شیر تعویض دنده سنگین 

(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 و عقب 

(0.043) 1.1 16.0 (1.740) 44.2 (0.343) 8.7 فنر شیر برقی فشار شکن  
5.     شیر دستی را سوار کنید.   2. اگر در محدوده مشخص شده نیستند فنرها را تعویض کنید. 

3. شیر برقی فشار شکن، فنر شیر برقی فشار شکن و خار آن را سوار کنید.  
4. شیر تعویض دنده سنگین و عقب، فنر شیر تعویض دنده سنگین  

      و عقب و خار آن را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باز کردن / بستن شیر کنترل اصلی  
           احتیاط  

ــاهش میدهـد. موقـع   • خراش یا زدگی روی این قطعات که به دقت ماشینکاری و صیقل شدهاند کارآیی تعویض دنده گیربکس را ک
جابجایی این قطعات یا شیرهایی که شامل این قطعات میشوند مراقب باشید که نیافتند یا به جایی اصابت نکنند. 

توجه  
ــه پوسـته شـیر   • اگر شیر (اسپول) تحت وزن خودش خارج نمیشود،سمت باز شیر را به طرف پایین قرار داده و به آهستگی با چکش پالستیکی ب

ضربه بزنید. 
1. به ترتیب مشخص شده در جدول، قطعات را باز کنید.  

ــیب   • استفاده از هوای فشرده برای تمیز کردن میتواند باعث پخش شدن گرد و خاک و ذرات دیگر شده و ممکن است به چشم آس
بزند. .موقع استفاده از هوای فشرده عینک محافظ بزنید.  

2. با فشار هوا تمام قطعات و سوراخها را تمیز کنید، و درست قبل از بستن، به آنها روغن گیربکس (ATF) بزنید.  
3. برعکس ترتیب باز کردن،قطعات را ببندید.   
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درپوش 1 
پولک محدود کننده 2 
فنر شیر کنترل فشار  3 
شیر کنترل فشار  4 
خار  5 
فنر شیر برقی تعویض دنده  6 
شیر برقی تعویض دنده  7 
خار  8 
فنر رلیف والو تورک کانورتور  9 

رلیف والو تورک کانورتور 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خار 11 
فنر شیرکنترل تورک کانورتور 12 
شیر کنترل تورک کانورتور 13 
خار 14 
فنر شیر بای پاس  15 
شیر بای پاس 16 
خار  17 
فنر شیر تعویض دنده 3-4 18 
شیر تعویض دنده 3-4 19 
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مراحل بستن 
1  طول آزاد فنر را اندازهگیری کنید.  

قطر مفتول mm (in) تعداد حلقه طول آزاد فنر mm (in) قطر خارجی mm (in) موارد  
(0.035) 0.9 13.2 (1.429) 36.3 (0.311) 7.9 فنر شیر کنترل فشار 

(0.024) 0.6 12.0 (1.382) 35.1 (0.327) 8.3 فنر شیر برقی تعویض دنده 
(0.051) 1.3 14.2 (1.673) 42.5 (0.354) 9.0 فنر رلیف والو تورککانورتور 

(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 فنرشیر کنترل تورککانورتور 
(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 فنر شیر بای پاس  

(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 فنرشیرتعویض دنده3-4 

 
2  اگر در حد مشخص شده نیستند، فنرها را تعویض کنید.  

3  شیر تعویض دنده 4-3 ، فنر و خار آن را سوار کنید.  
4  شیربای پاس، فنر و خار آن را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  شیر کنترل تورک کانورتور، فنر و خار آن را سوار کنید.  
6  رلیف والو تورک کانورتور، فنر و خار آن را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7  شیر برقی تعویض دنده، فنر و خار آن را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  شیر کنترل فشار، فنر و خار آن را سوار کنید.  
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بستن شیر کنترل 
1. بررسی کنید قطعات تمیز بوده و عاری از هرگونه گردو خــاک و ذرات 

دیگر است.  
2. به قطعات روغن گیربکس (ATF) بزنید.  

3. برعکس ترتیب بازکردن، قطعات را ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شیر کنترل برقی  1 
پین لولهای  2 
 3 C واشر
واشر واسطه  4 
 5 D واشر
شیر کنترل اصلی 6 
فنر آکوموالتور مبدل فشار  7 
آکوموالتور مبدل فشار  8 
پین لولهای  9 

واشر آب بندی  10 
شیر کنترل باالیی  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 E سولونوئید تعویض دنده
 13 D سولونوئید تعویض دنده
سولونوئید کنترل فشار  14 
 15 C سولونوئید تعویض دنده
 16 B سولونوئید تعویض دنده
 17 A سولونوئید تعویض دنده
پایه  18 
پکینگ 19 
اورینگ 20 
صافی روغن  21 
سنسور دمای روغن گیربکس 22 
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مراحل بستن  
1. پینهای لولهای را روی پوسته شیر کنترل برقی جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       احتیاط  
 • واشرهای C و D را اشتباه نکنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. واشر C نو، واشر واسطه، واشر D نو را روی پوسته شیر کنــترل برقـی 
قرار دهید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3. آکوموالتور مبدل فشار و فنر آن را روی شیر کنترل اصلی سوار کنید. 

طول آزاد فنر آکوموالتور مبدل فشار  
قطر خارجی 
 mm (in)

طول آزاد 
 mm (in)

قطر مفتول تعداد حلقه 
 mm (in)

 11.0 (0.433) 23.0 (0.906) 6.6 1.5 (0.059)
  

4. پینهای لولهای را روی شیر کنترل اصلی جا بزنید.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. شیر کنترل اصلی را روی شیر کنترل برقی تنظیم کرده و سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. واشر آب بندی را روی شیر کنترل اصلی قرار دهید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. شیر کنترل باالیی را روی شیر کنــترل اصلـی تنظیـم کـرده و سـوار 
کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. پیچها را به ترتیب نشان داده شده در شکل با دست ببندید. هــر نـوع 
ــچ  پیچ با حرف مشخصی روی آن نشان داده شده است. حرف روی پی

با حرف حک شده کنار سوراخ روی پوسته شیر باید یکی باشد.  
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مشخصات پیچها  

طول (از زیر کله پیچ اندازه گیری عالمت مشخصه  
 mm (in) (کنید

 A 30 (1.181)
 B 40 (1.575)

(2.362) 60 بدون عالمت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. پیچ ها را به ترتیب نشان داده شده به تدریج و یکنواخت سفت کنید.  
میزان سفت کردن:   

  7.9 – 10.7 N.m
 (80-110 kgf.cm, 70-86.7 in-lbf)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــده D و E و سـولونوئید کنـترل فشـار را سـوار  10. سولونوئید تعویض دن
کنید.  

میزان سفت کردن  
  7.9-10.7 N.m

  (80-110 kgf.cm, 70-86.7 in-lbf)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. سولونوئید تعویض دنده A و B و C را سوار کنید.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. پایه را سوار کنید.  
میزان سفت کردن  

  7.9-10.7 N.m
  (80-110 kgf.cm, 70-86.7 in-lbf)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. پکینگ را جا بزنید.  
14. به اورینگ نو روغن گیربکس (ATF) بزنید و آن را روی صافی روغــن 

سوار کنید.  
15. صافی روغن را روی شیر کنترل اصلی سوار کنید.  
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باز کردن / بستن دیفرانسیل 
1. قبـل از بـاز کـردن یـک بازرسـی اولیـه انجـام دهیـد. (بـه گیربکــس 
اتوماتیک، بررسی گیربکس اتوماتیک، بررسی اولیه دیفرانســیل رجـوع 

شود. )  
2. به ترتیب نشان داده شده در جدول باز کنید. 

3. عکس مراحل بازکردن، ببندید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دنده سر پلوس 1 
واشر دنده سرپلوس 2 

 3
پین لولهای  

       نکته باز کردن  
شفت هرزگرد 4 
دنده هرزگرد 5 
واشر دنده هرزگرد 6 

 7
بلبرینگ  

       نکته باز کردن  

 8
روتور سنسور  

       نکته بازکردن 
دنده رینگی (کرانویل) و هوزینگ 9 

نکته درآوردن پین لولهای 
1. هوزینگ (پوسته) را داخل یک گیره قرار دهید.  

2. یک سنبه 2mm (0.07in) را از سمت دنده کرانویل در ســوراخ پیـن 
قرار دهید و پین لولهای را خارج کنید.   

 

نکته درآوردن بلبرینگ 
ــرک  1. بـا اسـتفاده از ابزارهـای مخصـوص بلـبرینگ (سـمت دنـده مح

سرعتسنج) را از پوسته درآورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. با استفاده از ابزار مخصوص بلبرینگ (SST) (سمت دنده کرانویـل) را 
از پوسته درآورید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته درآوردن روتور سنسور 
 • با استفاده از ابزارهای مخصــوص (SST) روتـور سنسـور را از پوسـته 

درآورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

مراحل بستن (جمع کردن) 
1. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) و صفحه مناسب روتور سنســور را 

روی پوسته سوار کنید.  
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2. یک بلبرینگ نو سوار کنید.  
ــنج) را توسـط ابـزار  (1) بلبرینگ نو (سمت دنده محرک سرعت س

مخصوص (SST) روی پوسته دیفرانسیل با پرس جا بزنید.  
(2) بلبرینگ دیگر (سمت کرانویل) را با پرس جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. به شفت و واشرهای دنده هرزگردها روغن گیربکس (ATF) بزنید.  
4. دنده هرزگردها و واشرهای آنها را در پوسته قرار دهید.  

5. شفت دنده هرزگردها را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. پین لولهای را جا بزنید و آن را پخ کنید تا از بیرون زدن آن از پوسته 
جلوگیری شود.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. به واشرهای دنده سرپلوس روغن گیربکس (ATF) بزنید.  
8. دندههای سرپلوس و واشرهای آنها را داخل پوسته سوار کنید، آنــها را 

گردانده و با سوراخ پلوسها تنظیم کنید.  
9. به ترتیب زیر لقی دندههای سرپلوس را اندازهگیری کنید.  

(1) پلوسهای چپ و راست در دیفرانسیل نصب کنید. 
(2) پلوس را روی یک بلوک (V) شکل قرار دهید.  

(3) لقی هر دو دنده سرپلوس را اندازهگیری کنید.  
         لقی  

  0.05-0.15 mm (0.001-0.004 in) :استاندارد
  0.5 mm (0.020 in) :حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. اگر لقی درحد مشخص شده نیست، دیفرانسیل را تعویض کنید.  
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سفتی (پیش بار) بلبرینگ دنده ثانویه 
1. دنده اولیه را در پوسته گیربکس قرار دهید. (به گیربکــس اتومـاتیک، 

بستن گیربکس اتوماتیک رجوع شود.) 
2. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) کنس بلبرینگ و شیمهای تنظیـم 

را از پوسته تورک کانورتور درآورید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. قیفی و کنس بلبرینگ را در پوسته گیربکس سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. دنده ثانویه و دنده خروجی را در پوسته گیربکس قرار دهید.  
5. کنس بلبرینگ پیاده شده در مرحله (2) را در دنده 2 و دنده خروجی 

سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــده خروجـی قـرار  6. ابزار مخصوص را روی دنده اولیه و دنده ثانویه و دن
دهید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ابزار را بچرخانید تا فاصله بین دو قطعه را محدود کند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. شش عدد ابزار مخصوص (SSTs) را روی پوسته گیربکس در وضعیت 
نشان داده شده ببندید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــد و ابزارهـای  9. پوسته تورک کانورتور را روی پوسته گیربکس قرار دهی
مخصوص (پیچها) را به میزان مشخص شده سفت کنید.  

میزان سفت کردن  
  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.m, 14-18 ft.lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. با استفاده از ابزارهای مخصــوص (میلـهها) ابـزار مخصـوص (SST) را 
بگردانید تا فاصله افزایش یابد (محل فلش) تا جایی که بیشتر نــگردد، 

این برای نشستن کامل کنس بلبرینگ است.  
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11. ابزار مخصوص را در جهت خالف بگردانید تا سفتی (پیش بار) محدود 
شود (فاصله کاهش یابد).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــد و آن را بـه ابـزار مخصـوص  12. رابط را وارد پوسته تورک کانورتور کنی
نصب شده روی دنده اولیه وصل کنید.  

      توجه  
 • وقتی دنده اولیه شروع به گردش میکند پیش بار را بخوانید.  

ــن انـدازهگیـری را انجـام داده و میـانگین آنـها را   • چندین بار ای
محاسبه کنید.  

ــده  13. فاصله ابزار مخصوص را تنظیم کنید تا مقدار پیش بار / مقدار خوان
شده روی نیروی سنج مشخص شود.  

پیش بار:  
  1.5-2.4 N.m (15-25 kgf.cm, 13-22 in-lbf)

مقدار خوانده شده روی نیروسنج: 
  15-24 N.m (1.5-2.5 kgf, 3.3-5.5 lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       توجه: 
ــد و یـک شـیم   • فاصله را دور تا دور قسمت داخلی اندازه بگیری

برمبنای حداکثر فاصله انتخاب کنید.  
 • حداکثر تعداد شیم تنظیم یک عدد است.  

 

14. همانطور که نشان داده شده است، فاصله را اندازهگیری کنید.  
ــده را در نظـر بگیریـد و شـیمی را کـه بـاید  15. حداکثر مقدار خوانده ش

استفاده شود مشخص نمایید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mm (in) اندازه شیمهای تنظیم 
 0.50 (0.020) 0.55 (0.022) 0.60 (0.024)
 0.65 (0.026) 0.70 (0.028) 0.75 (0.030)
 0.80 (0.031) 0.85 (0.033) 0.90 (0.035)
 0.95 (0.037) 1.00 (0.039) 1.05 (0.041)
 1.10 (0.043) 1.15 (0.045) 1.20 (0.047)
ــــ (0.051) 1.30 (0.049) 1.25 

16. ابزار مخصوص و پوسته تورک کانورتور را پیاده کنید.  
ــس بلـبرینگ را بـا ضربـه در پوسـته  17. شیم مورد نیاز را قرار داده و کن

تورک کانورتور جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. پوسته تورک کانورتور را سوار کنید.  
میزان سفت کردن: 

  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.m, 14-18 ft.lbf)
19. ابزار مخصوص (رابط تورک متر) را از داخل پوسته تورک کانورتور جــا 

بزنید و تورک متر را به آن وصل کنید.  
ــه  20. بررسی کنید مقدار بیش بار در حد مشخص شده باشد اگر نیست، ب

مرحله (1) برگردید.  
پیش بار: 

 1.5-2.4 N.m (15-25 kgf.cm, 13-22 in.lbf)
مقدار نیروسنج: 

 15-24 N (1.5-2.5 kgf, 3.3-5.5 lbf)
21. پوسته تورک کانورتور را پیاده کنید.  
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پیش بار (سفتی) بلبرینگ دیفرانسیل 

1. با استفاده از ابزار مخصوص (SST) شیم تنظیم و کنس بلبرینگ را از 
پوسته تورک کانورتور در آورید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. کنس بلبرینگ را در پوسته گیربکس سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. دیفرانسیل را روی پوسته گیربکس قرار داده میزان کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. سلکتور را بگردانید تا فاصله بین دو نیمه آن محدود شود.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. کنـس بلـبرینگ را کـه در مرحلـــه (1) درآورده بودیــد روی ابــزار 
مخصوص (SST) سوار کنید.  

6. دیفرانسیل را روی ابزار مخصوص (سلکتور) قرار دهید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. شـش عـدد ابـزار مخصـوص (کـوالر) را مطـابق شـکل روی پوســـته 
گیربکس مستقر کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. پوسته تورک کــانورتور را روی پوسـته گیربکـس قـرار داده و پیچهـا 
(SST) را به میزان مشخص شده سفت کنید.  

میزان سفت کردن  
  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.m, 14-18 ft.lbf)

 
 
 
 
 
 
 

9. توسط ابزار مخصوص (میلهها) ابزار مخصوص (سلکتور) را بگردانید تــا 
فاصله (با فلش مشخص شده است) افزایش یابد این کار را ادامه دهید 
تا بیشتر از آن نچرخد. این کار برای آن اســت کـه کنـس بلـبرینگ 

سرجای خودش بنشیند.  
ــه  10. سلکتور را در جهت مخالف بگردانید تا پیش بار محدود شود. (فاصل

کم شود.)  
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11. ابزار مخصوص (رابط) را از پوسته تورک کانورتور رد کرده و آن را بــه 
شفت هرزگردها وصل کنید.  

12. ابزار مخصوص (SST) و نیروسنج یا تورک متر را سوار کنید.  
      توجه 

 • وقتی دیفرانسیل شروع به گردش میکنــد مقـدار پیـش بـار را 
روی تورک متر بخوانید.  

 • چندین بار اندازهگیری را انجام داده و میــانگین آن را محاسـبه 
کنید.  

ــا پیـش بـار / مقـدار  13. فاصله ابزار مخصوص (سلکتور) را تنظیم کنید ت
نیروی مشخص شده بدست آید.  

پیش بار:    
  1.4-2.3 N.m (14-24 kgf.cm, 12-20 in.lbf)

مقدار خوانده شده نیروسنج: 
  14-23 N (1.4-2.4 kgf, 3.1-5.3 lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: 
 •  فاصله دور تا دور داخلی را اندازهگیری کنیــد، و یـک شـیم بـر 

مبنای حداکثر اندازه انتخاب کنید.  
 • حداکثر تعداد مجاز شیم تنظیم یک عدد است.  

14. فاصله را مطابق شکل اندازهگیری کنید.  
15. حداکثر اندازه خوانده شده را در نظر بگیرید و شیم مناسب را انتخاب 

کنید.  
 
 
 
 
 
 

 
اندازه شیمهای تنظیم  

 0.50 (0.020) 0.55 (0.022) 0.60 (0.024)
 0.65 (0.026) 0.70 (0.028) 0.75 (0.030)
 0.80 (0.031) 0.85 (0.033) 0.90 (0.035)
 0.95 (0.037) 1.00 (0.039) 1.05 (0.041)
 1.10 (0.043) 1.15 (0.045) 1.20 (0.047)
 1.25 (0.049) 1.30 (0.051) 1.35 (0.053)
 1.40 (0.055) 1.45 (0.057) 1.50 (0.059)
ـــــ ـــــ (0.061) 1.55 

16. پوسته تورک کانورتور و ابزار مخصوص (سلکتور) را پیاده کنید.  
ــه کنـس بلـبرینگ را در  17. شیم تنظیم مورد نیاز را سوار کنید و با ضرب

پوسته تورک کانورتور جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. پوسته تورک کانورتور را سوار کنید.  
میزان سفت کردن  

 19-25 N.m (1.9-2.6 kfg.m, 14-18 ft.lbf)
19. ابزار مخصوص را از وسط پوسته تورک کانورتور روی شــفت هـرزگرد 

سوار کنید.  
      توجه: 

ــها را محاسـبه   • چندین بار اندازهگیری را انجام دهید و میانگین آن
کنید.  

ــت، اگر نیسـت بـه  20. بررسی کنید که پیش بار در حد مشخص شده اس
مرحله (1) برگردید.  

پیش بار: 
  1.4-2.3 N.m (14-24 kgf.cm, 12-21 in.lbf)

مقدار خوانده شده نیروسنج: 
 14-23 N(1.4-2.4 kgf, 3.1-5.3 lbf)

21. پوسته تورک کانورتور را پیاده کنید.  
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بستن گیربکس اتوماتیک 
احتیاطهای اولیه 

نکات عمومی  
1. شیم تنظیم را انتخاب کنید، به پیش بار بلبرینگ رجوع شود.  

2. اگر صفحات محرک یا باند ترمز نو شدهاند، قبل از نصب، حداقل دو ساعت آنها را در روغن گیربکس (ATF) بگذارید خیس بخورد.  
3. قبل از بستن، به تمام سیلها، اورینگها و قطعات لغزنده روغن گیربکس بزنید.  

4. کلیه اورینگ ها، سیلها و واشرها باید نو شوند که در کیت اورآل (تعمیر اساسی) موجود است.  
5. ضمن بستن مجدد قطعات، بهآنها ژل مخصوص بزنید نه گریس.  

6. وقتی الزم است یک بوش تعویض شود، مجموعهای را که شامل آن بوش است تعویض کنید.  
7. ده دقیقه بعد از زدن چسب آب بندی پوسته را ببندید و حداقل 30 دقیقه بعد از بستن پوسته صبر کنید سپس روغن گیربکس را پر کنید.  

      احتیاط: 
ــز نتوانـد   • اگر چه پایه خودش مستقیم ترمز قفل کن  دارد، با این وجود ممکن است وقتی گیربکس در حالت یک بر نگهداشته شود ترم
ـرف  آن را مهار کند و این مسأله ممکن است باعث چرخش ناگهانی گیربکس و ایجاد حوادث جدی شود، هیچ وقت گیربکس را به یک ط

کج نکنید و موقع چرخاندن گیربکس همیشه دسته چرخش را محکم نگه دارید.  
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بستن  
موقعیت بلبرینگها و کنس آنها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه 
 • بلبرینگ و کنس در محلهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 یکپارچه هستند.  

قطر خارجی بلبرینگ و کنس  
  1 2 3 4 5 6

 mm (in)        (1.97) 50.0 (2.05) 52.0 (3.08) 78.2 (1.57) 39.0 (1.57) 40.0 (1.57) 40.0 بلبرینگ
 mm (in)          ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ (1.58) 40.2 کنس
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اجزاء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پوسته تورک کانورتور 1 
کاسه نمد  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شیم تنظیم 3 
کنس بلبرینگ 4 
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پوسته گیربکس 1 
کاسه نمد 2 
لوله روغن  3 
خار رینگی  4 
قیفی 5 
کنس بلبرینگ 6 
دنده اولیه 7 
توپی کالچ جلو 8 
فنر برگشت ضامن 9 

فنر برگشت ضامن 10 
ضامن پارک  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پین ضامن پارک 12 
پایه صفحه محرک 13 
صفحه محرک 14 
دنده ثانویه و دنده خروجی 15 
دیفرانسیل  16 
سروو باند (لنت) 17 
اهرم میله پارک  18 
محرک جلو 19 
محرک راه اندازه سروو 20 
شفت دستی 21 
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پیستون ترمز دنده سنگین و عقب  1 
فنر برگشت ترمز دنده سنگین و عقب  2 
کنس داخلی کالچ یک طرفه  3 
خار رینگی  4 
ترمز دنده سنگین و عقب  5 
کنس بلبرینگ 6 
قطعه واسطه  7 
بلبرینگ  8 
مهره قفلی  9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دنده رینگی جلو و کالچ یک طرفه  10 
قفسه دنده هرزگردهای جلو  11 
دنده خورشیدی جلو 12 
قفسه دنده هرزگردهای عقب 13 
خار رینگی 14 
کالچ  15 
پیچ باند (لنت) 16 
باند ترمز 2-4 17 
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درپوش انتهایی  1 
اویل پمپ 2 
شیر کنترل  3 
کارتل 4 
لوله اتصال  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنسور سرعت خودرو 6 
کلید تعویض دنده گیربکس 7 
سنسور دور ورودی / توربین 8 
گج و لوله گج روغن  9 

تورک کانورتور  10 
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مراحل بستن  
1. قطر بوش دنده خورشیدی جلو را اندازهگیری کنید.  

       قطر داخلی بوش:  
  18.000-18.018 mm :استاندارد

  (0.70866-0.70936 in)        
  18.038 mm (0.71016 in) :حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. اگر درحد مشخص شده نیست دنده خورشیدی جلو را تعویض کنید.  
3. بوش درپوش انتهایی را اندازهگیری کنید.  

قطر داخلی بوش: 
  23.600-23.621 mm :استاندارد

  (0.92913-0.92995 in)
  23.641 mm (0.93075 in) :حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. اگر درحد مشخص شده نیست،درپوش انتهایی را تعویض کنید.  
5. ابزار مخصوص (SST) را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (SST) 6. پوسته گیربکس را بلنــد کنیـد و آن را روی ابـزار مخصـوص
ببندید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. لوله روغن را سوار کنید.  
8. خار رینگی را در پوسته گیربکس جا بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. یک قیفی نو و کنس بلبرینگ نو سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. مطابق شکل کنس بلبرینگ را سوار کنید.  
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11. کنس بلبرینگ را روی پوسته گیربکس سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. مهره قفلی را ببندید.  
(1) دنده اولیه را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) قطعه واسطه و بلبرینگ را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) مهره قفلی را شل ببندید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) مطابق شکل ابزارهای مخصوص (SSTs) را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) مهره قفلی درپوش انتهایی را ببندید تا پیش بار (سفتی) درحـد 
مشخص شده تنظیم شود.  

پیش بار  
  0.25-0.60 N.m        

  (2.55-6.12 kgf.cm, 2.21-5.31 in.lbf)
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(6) مهره قفلی را میخچه کوبی کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) ابزار مخصوص (SST) را پیاده کنید.  
13. دنده رینگی جلو و کالچ یک طرفه را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــرا در قفسـه هـرزگردهـای جلـو  14. به بلبرینگ ژل مخصوص بزنید، و آن
محکم کنید.  

15. قفسه هرزگردهای جلو را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. به بلبرینگ ژل مخصوص بزنید، و آن را روی دنــده خورشـیدی جلـو 
محکم کنید.  

17. دنده خورشیدی جلو را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. قفسه هرزگردهای عقب را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     توجه 
ــرد.   • پایه نگهدارنده را بگردانید تا کارتل به سمت پایین قرار گی
ــید تـا شـیار  دنده رینگی جلو و کالچ یک طرفه را کمی بکش

خار رینگی دیده شود، سپس خار رینگی را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. خار رینگی را جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــی  20. پایه را بچرخانید تا درپوش انتهایی به سمت باال قرار گیرد، و بررس
کنید که خار رینگی به درستی جا افتاده باشد.  

21. سروو باند (لنت) را سوار کنید.  
(1) فنر برگشت و پیستون سروو را سوار کنید.  

(2) به اورینگ روغن گیربکــس (ATF) بزنیـد و آن را روی پوسـته 
گیربکس سوار کنید.  

(3) نگهدارنده سروو را سوار کنید.  
میزان سفت کردن  

  10.8-13.7 N.m     
  (110-140 kgf.cm, 95.5-121 in.lbf)          
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22. باند ترمز 4-2 را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. به بلبرینگ ژل مخصوص بزنید، و آن را روی کالچ محکم کنید.  
24. کالچ را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. پیچ باند ترمز را انتخاب کنید.  
ـــچ            (1) یـک پیـچ مناسـب انتخـاب کنیـد، (طـول از زیـر کلـه پی

70mm (2.36-2.75 in)-60 و با پیچ، باند ترمز 4-2 را سـفت 
کنید.  

میزان سفت کردن  
  4.9 N.m (50 kgf.cm, 43 in.lbf)        

(2) فاصله A (نشان داده شده در شکل) را اندازهگیری کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) پیچ را باز کنید.  
(4) فاصله B (مطابق شکل) را اندازهگیری کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) طبق فرمول زیر محاسبه کنید: 
  B-A=C (طول متوسط پیچ از زیر کله پیچ)       

  C-4=D (حد پایینی طول از زیر کله پیچ)       
  C-4.7=E (حد باالیی طول از زیرکله پیچ)       

 E و D (6) یک پیچ انتخاب کنیــد کـه طـول آن بیـن اندازههـای
باشد.  

طول پیچ باند (لنت) 
  mm (in)

 36.0 (1.417) 36.5 (1.437) 37.0 (1.457)
 37.5 (1.476) 38.0 (1.496) 38.5 (1.516)
ــ ــ (1.535) 39.0 

(7) پیچ انتخاب شده را سوار کنید.  
میزان سفت کردن  

  38-56 N.m (3.8-5.8 kgf.m, 28-41 ft.lbf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. برای تنظیم بازی انتهایی مراحل زیر را اجرا کنید.  
(1) ضخیمترین کنس بلبرینگ (mm (0.102 in) 2.6) را سـوار 

کنید.  
(2) درپوش انتهایی را روی کالچ سوار کنید.  

(3) فاصله بین گیربکس و درپوش انتهایی را اندازهگیری کنید.  
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ــبرینگ مناسـب  (4) طبق فرمول زیر محاسبه کنید و یک کنس بل
که ضخامت بلبرینگ را بــا حـد محاسـبه شـده منطبـق کنـد 

انتخاب نمائید.  
  A - 2.6 mm (0.102 in) (ضخامت بلبرینگ) = B
  B – 0.25 = C (حد پائینی ضخامت بلبرینگ)      
 B – 0.50 = D (حد باالیی ضخامت بلبرینگ)      

 mm D و C (5) یک کنس بلبرینگ که ضخــامت آن بیـن انـدازه
(in) است انتخاب کنید.  

 mm (in) اندازههای کنس بلبرینگ  
 1.8 (0.071) 2.0 (0.079) 2.2 (0.087)
ـــ (0.102) 2.6 (0.094) 2.4 

احتیاط 
 • اگر درپوش انتهایی درست روی پوســته گیربکـس سـوار 
نشده باشد، ممکن است کنس بلبرینگ و درپوش انتــهایی 
ــس بلـبرینگ را در محـدوده  آسیب ببیند. برجستگی کن
مشخص شده (با فلش) در شــکل تنظیـم کنیـد و سـپس 

درپوش انتهایی را روی پوسته گیربکس سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) درپوش انتهایی را پیاده کنید. به کنس بلبرینگ انتخاب شــده 
ژل مخصوص بزنید،سپس آن را روی درپوش انتهایی جا بزنید.  
ــهایی  27. به سیل نو روغن گیربکس (ATF) بزنید و آن را روی پوسته انت

سوار کنید.  
قطر داخلی سیل  

  A: 47.1 mm (1.854 in)
  B: 55.8 mm (2.197 in)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. یک الیه نازک چسب آب بندی به سطوح اتصــال پوسـته گیربکـس و 
درپوش انتهایی بزنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
ـــد و آن را روی پوســته  29. بـه اورینـگ، روغـن گیربکـس (ATF) بزنی

گیربکس سوار کنید.  
30. پوسته انتهایی را روی پوسته گیربکس سوار کنید.  

میزان سفت کردن  
  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.m, 14-18 ft.lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. فنر برگشت ضامن را روی پوسته گیربکس نصب کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ضامن پارک و پین ضامن پارک را روی پوسته گیربکس سوار کنید.  
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33. فنر برگشت ضامن را روی ضامن پارک جا انداخته و پین ضامن پارک 
پجا بزنید.   را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. صفحه نگهدارنده را در پوسته گیربکس سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. صفحه محرک را روی پوسته گیربکس سوار کنید.  
میزان سفت کردن  

  10.8-13.7 N.m
 (110-140 kfg.cm, 95.5-121 in.lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. دنده ثانویه و دنده خروجی را سوار کنید.  
37. دیفرانسیل را سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. کالچ جلو را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. یک الیه نــازک چسـب آب بنـدی بـه سـطوح اتصـال پوسـته تـورک 
کانورتور و پوسته گیربکس بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. پوسته تورک کانورتور را نصب کنید.  
میزان سفت کردن  

  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.cm, 14-18 ft.lbf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. ابزار مخصوص را روی دندههای سرپلوس دیفرانسیل سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. به اورینگ نو روغن گیربکس (ATF) بزنید و آن را روی اویــل پمـپ 
سوار کنید.  
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43. اویل پمپ را نصب کنید.  
میزان سفت کردن  

  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.m, 14-18 ft.lbf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. اهرم میله پارک را سوار کنید.  
میزان سفت کردن: 

  19-25 N.m (1.9-2.6 kgf.m, 14-18 ft.lbf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. به اورینگ نو روغن گیربکس (ATF) بزنید و آن را روی شفت دستی 
سوار کنید.  

46. شفت دستی را سوار کنید.  
(1) شفت دستی را روی صفحه دستی و پایه ضامن سوار کنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) پین ضربهای را جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

47. آکوموالتورها را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. اتصاالت برقی را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      احتیاط 
 • اطمینان یابید که کله شیر دستی و میلــه پـارک درسـت 
ــب نشـدهاند. دندههـا  نصب شده باشند. اگر درست نص

نمیتوانند تعویض شوند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. شیر کنترل را سوار کنید.  
میزان سفت کردن: 

 7.9-10.7 N.m
 (80-110 kgf.cm, 70-95.4 in.lbf)

طول پیچ (اندازهگیری از زیر کله پیچ) 
  B: 40 mm (1.575 in)

mm (2.756 in) 70 : بدون عالمت  
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50. به اورینگ نو روغن گیربکس (ATF) بزنید و آن را روی صافی روغــن 
سوار کنید.  

51. صافی روغن را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. رنگ سیمها را طبق جدول زیر جور کنید سپس سوکت ســولونوئیدها 
و سوکت سنسور دمای روغن گیربکس را وصل کنید.  

رنگ سوکت (سمت سیمکشی) شیر برقی  
سیاه  سولونوئید کنترل فشار  

 A سفید سولونوئید تعویض
 B آبی  سولونوئید تعویض
 C سبز سولونوئید تعویض
 D سفید سولونوئید تعویض
 E سیاه  سولونوئید تعویض

53. اتصال بدنه را وصل کنید.  
میزان سفت کردن  

  7.9-10.7 N.m
  (80-110 kgf.cm, 70-95.4 in.lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخطار 
ــردن میتوانـد   • استفاده از هوای فشرده برای تمیز ک
باعث پخش شدن گرد و خاک و ذرات دیگر شــده و 
ــع اسـتفاده از  ممکن است به چشم آسیب بزند موق

هوای فشرده عینک محافظ بزنید.  
احتیاط  

 • قبل از پیاده کردن، سطح خارجی گیربکس را به طور 
کامل با بخار یا مواد پاک کننده تمیز کنید.  

 • اگر ضمن سوار کردن کارتل گیربکس مواد آب بنـدی 
ـاد  کهنه وارد گیربکس یا کارتل شود ممکن است ایج
ــام مـواد  آب بنـدی قبلـی را از روی  عیب کند. تم
پوسته گیربکس و کارتل پاک کنید و بــا مـواد پـاک 

کننده تمیز نمائید.  
ــازک چسـب آب  54. به سطوح اتصال کارتل و پوسته گیربکس یک الیه ن

بندی بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. کارتل را سوار کنید.  
میزان سفت کردن پیچها: 

  5.9-7.8 N.m
  (60-80 kgf.cm, 53-69 in.lbf)

56. لوله روغن را سوار کنید.  
میزان سفت کردن پیچها: 

  (2.4-3.6 kgf.cm, 18-26 in.lbf)
ــو روغـن گیربکـس (ATF) بزنیـد و آن را روی سنسـور  57. به اورینگ ن

سرعت خودرو نصب کنید.  
58. سنسور سرعت خودرو را سوار کنید.  

میزان سفت کردن  
  7.9-10.7 N.m

 (80-110 kgf.cm, 70-95.4 in.lbf)
59. به اورینگ نو روغــن گیربکـس (ATF) زده و آن را روی سنسـور دور 

ورودی / توربین نصب کنید.  
60. سنسور دور ورودی/ توربین را سوار کنید.  

میزان سفت کردن 
  7.9-10.7 N.m

  (80-110 kgf.cm, 70-95.4 in.lbf)
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61. کلید تعویض دنده گیربکس را سوار کنید. 
(1) شفت دستی را در حالت «N» قرار دهید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) کلید تعویض دنده گیربکس را بگردانید به طوری کــه عالمـت 
ــر طـرف از  حالت خالص در امتداد قسمت مستقیم و تخت ه

شفت دستی باشد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) پیچهای اتصال کلید تعویض دنده را ببندید.  
میزان سفت کردن: 

  7.9-10.7 N.m
 (80-110 kgf.cm, 70-95.4 in.lbf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. گیربکس را از پایه (SST) باز کنید.  
ــوار  63. به اورینگ نو روغن گیربکس (ATF) بزنید آن را روی لوله گج س

کنید.  
64. لوله گج و میله گج را روی گیربکس سوار کنید.  

میزان سفت کردن: 
  7.9-10.7 N.m

 (80-110 kgf.cm, 70-95.4 in.lbf)
 
 

65. باقیمانده روغن در تورک کانورتور را تخلیه کنید.  
66. مایع پاک کننده در آن بریزید. (تقریباً نیم لیتر)  

67. تورک کانورتور را تکان دهید تا داخل آن تمیز شود.  
68. مایع پاک کننده را خالی کنید.  

69. روغن گیربکس (ATF) را پر کنید.  
70. مطابق شکل با منطبق کردن شکاف تورک کانورتور بــا شـکاف روتـور 

داخلی اویل پمپ آن را سوار کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. برای اطمینان از اینکه تورک کانورتور درست نصب شده است، فاصلــه 
ــهای پوسـته تـورک کـانورتور را  (A) بین انتهای تورک کانورتور و انت

اندازهگیری کنید.  
 (A): 15.5 mm (0.609 in) (ZL, ZM)

   21.5 mm (0.846 in) (FP)         
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بررسی گیربکس اتوماتیک 
بررسی تورک کانورتور 

ــتن  1. سطح خارجی تورک کانورتور را از نظر آسیب دیدگی یا ترک داش
بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض نمائید.  

2. وجود زنگ روی توپی پیلوت یا روی برجستگیهای تورک کــانورتور را 
بررسی و در صورت وجود زنگ کامالً آنها را پاک کنید.  

بررسیهای اولیه اویل پمپ  
1. بوش اویل پمپ را اندازهگیری کنید.  

قطر داخلی بوش 
سمت تورک کانورتور 

  40.015-40.040 mm :استاندارد
  (1.57539-1.57637 in)

  40.060 mm (1.57716 in) :حداکثر
 

سمت کالچ جلو  
   19.000-19.021 mm :استاندارد

  (0.74803-0.74885 in)   
  19.041 mm (0.74964 in) :حداکثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. اگر در حد مشخص شده نیست، پوسته اویــل پمـپ و درپـوش آن را 
تعویض کنید. (به گیربکس اتوماتیک، باز کـردن / بسـتن اویـل پمـپ 

رجوع شود.) 
بررسی کالچ جلو  

عملکرد کالچ  
1. کالچ جلو را روی اویل پمپ سوار کنید.  

       احتیاط 
ــر   •  وارد کردن هوای فشرده به مدت بیش از 3 ثانیه در ه
بار به کالچ جمع شده، به سیل آسیب خواهد زد. موقــع 
آزمایش سیستم بیش از این مــدت هـوای فشـرده وارد 

نکنید.  
ــده عملکـرد  2. با وارد کردن هوای فشرده به مجرای روغن نشان داده ش

کالچ را بررسی کنید.  
فشارهوا: 

  392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi) :حداکثر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاتی را کـه نیـاز اسـت تعویـض  3. اگر در حد مشخص شده نیست، قطع
کنید. (به گیربکس اتوماتیک، باز کردن/ بستن کالچ جلو رجوع شود.) 

فاصله کالچ  
1. فاصله کالچ جلو را اندازهگیری کنید.  

ــد و سـاعت انـدازهگیـر را  (1) کالچ جلو را در اویل پمپ سوار کنی
مستقر و آماده نمائید.  

(2) با پرس کردن آرام کالچ جلو به پائین آن را جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) به محل مشخص شده در شکل هوای فشرده وارد کنید و اجازه 
دهید پیستون کالچ سه بار رفت و آمد کند.  
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فشار هوا: 
  392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)

 
(4) با استفاده از هوای فشرده پیستون کالچ جلو را به کار اندازیــد. 

وقتی عقربه ساعت متوقف میشود مقدار آن را بخوانید.  
ــرده را قطـع کنیـد و موقعـی کـه پیسـتون حرکـت  (5) هوای فش

نمیکند مقدار ساعت را بخوانید. 
(6) برطبق فرمول زیر فاصله کالچ عقب را محاسبه کنید:  

         فاصله کالچ عقب = مقدار مرحله (5) – مقدار مرحله (4)  
(7) فاصله را در چهار نقطه (با فاصله 90º) با دنبال کــردن مراحـل 
ــری کنیـد. بررسـی کنیـد مقـدار میـانگین  (3) تا (6) اندازهگی

درحد مشخص شده زیر باشد:  
فاصله کالچ عقب  

 1.50-1.80 mm (0.059-0.071 in)
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ــت، درصـورت لـزوم قطعـات را تعویـض  2. اگر درحد مشخص شده نیس
کنید. (به گیربکس اتوماتیک،باز کردن/ بستن کالچ جلو رجوع شود.) 

بررسی اولیه کالچ  
عملکرد کالچ  

1. کالچ را روی درپوش انتهایی سوار کنید.  
       احتیاط 

ــر   •  وارد کردن هوای فشرده به مدت بیش از 3 ثانیه در ه
ــع  بار به کالچ جمع شده، به سیل آسیب خواهد زد، موق
ــوای فشـرده وارد  آزمایش سیستم، بیش از این مدت ه

نکنید.  
2. با استفاده از هوای فشرده طبق شکل، عملکرد کالچ را بررسی کنید.  

فشار هوا 
  392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi) :حداکثر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت، در صـورت نیـاز قطعـات را تعویـض  3. اگر درحد مشخص شده نیس
کنید. (به گیربکس اتوماتیک، باز کردن/ بستن کالچ رجوع شود.) 

فاصله در کالچ عقب  
1. فاصله کالچ عقب را اندازهگیری کنید. 

ــاعت انـدازه  (1) کالچ عقب را روی درپوش انتهایی سوار کرده و س
گیر را مستقر و آماده کنید.  

ــائین کـالچ عقـب را محکـم جـا  (2) با پرس کردن آرام به طرف پ
بزنید.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) به محل مشخص شده در شکل هوای فشــرده وارد کـرده و بـه 
پیستون کالچ عقب اجازه دهید سه بار رفت و آمد کند.  

 
 
 
 
 
 
 
 

فشار هوا 
 392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)

 
(4) با استفاده از هوای فشرده پیستون کالچ عقب را به کار اندازید 
و موقعی که عقربه ساعت متوقف میشود مقدار آن را بخوانید.  
ــرده را قطـع کنیـد و موقعـی کـه پیسـتون حرکـت  (5) هوای فش

نمیکند، مقدار ساعت را بخوانید.  
(6) برطبق فرمول زیر فاصله کالچ عقب را محاسبه کنید:  

 فاصله کالچ عقب = مقدار مرحله (5) – مقدار مرحله (4)  
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(7) فاصله را در چهار نقطه (با فاصله 90º) با دنبال کــردن مراحـل 
(3) تا (6) اندازهگیری کنید. بررسی کنید که مقــدار میـانگین 

درحد مشخص شده زیر باشد:  
فاصله کالچ عقب  

  1.00-1.30 mm (0.039-0.051 in)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــورت نیـاز قطعـات را تعویـض  2. اگر در حد مشخص شده نیست، در ص
کنید. (به گیربکس اتوماتیک، باز کردن و بستن کالچ رجوع شود). 

فاصله کالچ 3-4  
1. فاصله کالچ 4-3 را اندازه بگیرید.  

ــر  (1) کالچ 4-3 را روی درپوش انتهایی سوار کرده و ساعت اندازهگی
را مستقر و آماده کنید.  

(2) با پرس کردن آرام به طرف پائین کالچ 4-3 را محکم جا بزنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) به محل مشــخص شـده در شـکل هـوای فشـرده وارد کنیـد تـا 
پیستون کالچ 4-3 سه بار رفت و آمد کند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فشار هوا  
  392-441 kPa (4.0-4.5 kgf/cm 2 , 57-63 psi)

 
 
  

(4) با استفاده از هوای فشرده پیستون 4-3 را به کار اندازیــد وقتـی 
عقربه ساعت متوقف میشود مقدار آن را بخوانید.  

(5) هوای فشرده را قطع کنید و موقعی که پیستون کالچ 4-3 دیـگر 
حرکت نمیکند مقدار ساعت را بخوانید.  

(6) برطبق فرمول زیر فاصله کالچ 4-3 را محاسبه کنید: 
     فاصله کالچ 4-3 = مقدار مرحله (5) – مقدار مرحله (4)  

ــال کـردن مرحلـه  (7) در چهار نقطه (با اختالف 90º)فاصله را با دنب
ــانگین در  (3) تا (6) اندازهگیری کنید. بررسی کنید که مقدار می

حد مشخص شده زیر باشد:  
فاصله کالچ 3-4 :  

  1.00-1.30 mm (0.039-0.051 in)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. اگر درحد مشخص شده نیست، درصورت نیاز قطعات را تعویض کنید. 
(به گیربکس اتوماتیک، باز کردن / بستن کالچ رجوع شود.) 

بررسی قطر داخلی بوش  
1. بوش توپی کالچ 4-3 را اندازهگیری کنید.  

قطر داخلی بوش  
  18.000-18.018 mm (0.70866-0.70936 in) :استاندارد

  18.038 mm (0.71016 in) :حداکثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. اگر در حد مشخص شده نیست، توپی کالچ 4-3 را تعویض کنید. (بـه 
گیربکس اتوماتیک، باز کردن / بستن کالچ رجوع شود.) 

3. قطر بوش کاسه ترمز 4-2 را اندازهگیری کنید.  
قطر داخلی بوش  

  55.000-55.030 mm :استاندارد
  (2.16535-2.16653 in)

  55.050 mm (2.16732 in) : حداکثر
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4. اگر درحد مشخص شده نیست، کاسه ترمز 4-2 را تعویض کنیــد. (بـه 
گیربکس اتوماتیک، باز کردن/ بستن کالچ رجوع شود.) 

دنده رینگی جلو و کالچ یک طرفه  
بازرسی اولیه  

1. دنده رینگی جلو و کالچ یک طرفه را روی کنس کالچ یک طرفه قرار 
دهید. بررسی کنید که وقتــی کـالچ یـک طرفـه را در جـهت خـالف 
ــه در جـهت  عقربههای ساعت میگردانید به نرمی بچرخد و موقعی ک

عقربههای ساعت میگردانید قفل شود.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. اگر آن طور که مشخص شده نیست در صورت نیاز قطعات را تعویــض 
ــتن دنـده رینـگی جلـو و  کنید. (به گیربکس اتوماتیک، باز کردن/ بس

کالچ یک طرفه رجوع شود.) 
بررسی اولیه ترمز دنده سنگین و عقب  

عملکرد کالچ  
         احتیاط: 

ــر   • وارد کردن هوای فشرده به مدت بیش از 3 ثانیه در ه
ــع  بار به کالچ جمع شده، به سیل آسیب خواهد زد، موق
آزمایش سیستم بیش از این مــدت هـوای فشـرده وارد 

نکنید.  
1. با استفاده از هوای فشرده طبق شکل عملکرد کالچ را بررسی کنید.  

فشار هوا  
  392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــورت نیـاز قطعـات را تعویـض  2. اگر در حد مشخص شده نیست، در ص
ــب و  کنید. (به گیربکس اتوماتیک. باز و بست ترمز دنده سنگین و عق

کنس داخلی کالچ یک طرفه رجوع شود.) 
فاصله کالچ  

1. فاصله ترمز دنده سنگین و عقب را اندازهگیری کنید.  
(1) ساعت اندازهگیر را روی ترمز دنــده سـنگین و عقـب مسـتقر و 

آماده کنید.  
(2) نوک ساعت اندازهگیر را روی پیســتون ترمـز دنـده سـنگین و 

عقب تنظیم کنید.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) با استفاده از هوای فشرده روی محل نشان داده شده در شــکل 
ــار رفـت و  اجازه دهید پیستون ترمز دنده سنگین و عقب سه ب

برگشت کند.  
 
 
 
 
 
 
 
 

فشار هوا:  
 392 kPa (4.0 kgf/cm 2 , 57 psi)

(4) با استفاده از هوای فشرده پیستون ترمز دنده سنگین و عقب را 
به کار اندازیــد. وقتـی کـه عقربـۀ سـاعت انـدازه گیـر متوقـف 

میشود مقدار ساعت را بخوانید.  
(5) هوای فشرده را قطع کنید و موقعی کــه پیسـتون ترمـز دنـده 
سنگین و عقب دیگر حرکت نمیکند مقدار ساعت را بخوانید  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


                                                                          گیربکس اتوماتیک      

 ١٥٤

(6) برطبـق  فرمـول زیـر فاصلـه ترمـز دنـده سـنگین و عقـب را 
محاسبه کنید. 

           فاصله ترمز سنگین و عقب= مقدار مرحله (5) – مقدار مرحله (4) 
(7) فاصله را در 4 نقطه (با فاصله 90º) با دنبال کردن مراحــل (3) 
تا (6) اندازهگیری کنید. بررسی کنید که مقدار میانگین درحد 

مشخص شده زیر است:  
فاصله ترمز سنگین و عقب  

  2.20-2.50 mm (0.087 – 0.098 in)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــورت نیـاز قطعـات را تعویـض  2. اگر در حد مشخص شده نیست، در ص
کنید. (به گیربکس اتوماتیک، باز و بست ترمز سنگین و عقب و کنس 

داخلی کالچ یک طرفه رجوع شود.) 
بررسی اولیه دیفرانسیل  

بک لش (لقی) 
1. بک لش (لقی) دنده سرپلوس را اندازهگیری کنید.  

        بک لش (لقی)  
  0.025-0.1 mm (0.001-0.004 in) :استاندارد

  0.5 mm (0.0020 in) :حداکثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. اگر درحد مشخص شده نیست، دیفرانسیل را تعویض کنید.  
      (به گیربکس اتوماتیک، باز و بست دیفرانسیل رجوع شود.) 
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اطالعات فنی 
 TD-1.………………………………………………… اطالعات فنی

نوع موتور  موارد  
 ZL ZM FP

FN4A-EL نوع گیربکس اتوماتیک 
(1.57637-1.57539) 40.040-40.015 استاندارد  قطر داخلی بوش (سمت تورک کانورتور)   

 mm (in) (1.57716) 40.060 حداکثر
(0.74885-0.74803) 19.021-19.000 استاندارد  قطر داخلی بوش (سمت کالچ جلو) 

 mm (in) (0.74964) 19.041 حداکثر
(0.0019-0.0015) 0.05-0.04 استاندارد  فاصله بین انتهای بوش اویل پمپ و روتور خارجی و 

  mm (in)                                         (0.0023) 0.06 حداکثر روتور داخلی
(0.0051-0.0008) 0.13-0.02 استاندارد 

اویل پمپ  

فاصله بین روتور خارجی و روتور داخلی 
 mm (in) (0.0055) 0.14 حداکثر

 mm (in)                                    4/4 تعداد صفحات محرک و متحرک
(0.063) 1.60 استاندارد  ضخامت صفحات محرک 

 mm (in) (0.057) 1.45 حداکثر
 mm (in)                                                       (0.070-0.059) 1.80-1.50 فاصله کالچ جلو

کالچ جلو 

 mm (in)                                                        (0.063) 1.6 ,(0.055) 1.4 ,(0.047) 1.2 اندازه خار رینگی
 1.8 (0.071), 2.0 (0.079), 2.2 (0.087)

(0.70936-0.70866) 18.018-18.000 استاندارد  دنده خورشیدی 
جلو  

قطر داخلی بوش  
 mm (in) (0.71016) 18.038 حداکثر

(1.04019-1.03937) 26.421-26.400 استاندارد  دنده خورشیدی 
عقب  

قطر داخلی بوش  
 mm (in) (1.04098) 26.441 حداکثر

(0.92995-0.92913) 23.621-23.600 استاندارد  قطر داخلی بوش  درپوش انتهایی  
 mm (in) (0.93075) 23.641 حداکثر

mm (in)                                         2/2 تعداد صفحات محرک/ متحرک
(0.063) 1.60 استاندارد  ضخامت صفحۀ محرک 

 mm (in) (0.057) 1.45 حداکثر
 mm (in)                                                          (0.051-0.039) 1.30-1.00 فاصله کالچ عقب

کالچ عقب  

 mm (in)                                                         (0.063) 1.6 ,(0.055) 1.4 ,(0.047) 1.2 اندازه خار رینگی
 1.8 (0.071), 2.0 (0.079), 2.2 (0.087)

3/3 تعداد صفحات محرک/ متحرک 
(0.063) 1.60 استاندارد  ضخامت صفحۀ محرک 

 mm (in) (0.057) 1.45 حداکثر
 mm (in)                                                         3-4 (0.051-0.039) 1.30-1.00 فاصله کالچ

 mm (in)                                                        (0.063) 1.6 ,(0.055) 1.4 ,(0.047) 1.2 اندازه خار رینگی
 1.8 (0.071), 2.0 (0.079), 2.2 (0.087)

(0.70936-0.70866) 18.018-18.000 استاندارد 

کالچ3-4 

قطر داخلی بوش  
 mm (in) (0.71016) 18.038 حداکثر

5/5 تعداد صفحات محرک/ متحرک 
(0.063) 1.60 استاندارد  ضخامت صفحۀ محرک 

 mm (in) (0.057) 1.45 حداکثر
 mm (in)                                              (0.098-0.087) 2.50-2.20 فاصله ترمز سنگین و عقب

ترمز سنگین و 
عقب  

 mm (in)                                                          (0.087) 2.2 ,(0.079) 2.0 ,(0.071) 1.8 اندازه خار رینگی,
 2.4 (0.094), 2.6 (0.102), 2.8 (0.110), 3.0 (0.118)
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نوع موتور  موارد  

 ZL ZM FP

پیچ تنظیم باند (لنت) 
mm (in)

 36.0 (1.417), 36.5 (1.437), 37.0 (1.457)
  37.5 (1.476), 38.0 (1.496), 385 (1.516),

 39.0 (1.535)
(2.16653-2.16535) 55.030-55.000 استاندارد 

باند ترمز 2-4  
قطر داخلی بوش کاسه ترمز 2-4 

 mm (in) (2.16732) 55.050 حداکثر

,(0.087) 2.2 ,(0.079) 2.0 ,(0.071) 1.8 کنس تنظیم بازی انتهایی                                               mm (in) بازی کلی انتهایی 
 2.4 (0.094), 0.102)

(5.31-2.21 ,6.12-2.55) 0.60-0.25 پیش بار بلبرینگ دنده اولیه                    (N.m {kgf.cm, in-lbf}) دنده اولیه 
  (N.m {kgf.cm, in-lbf})                     (21-13 ,25-15) 2.4-1.5 پیش بار بلبرینگ دنده ثانویه

شیمهای تنظیم پیش بار                                       mm (in) دنده ثانویه 

 0.50 (0.020), 0.55 (0.022),
 0.60 (0.020), 0.55 (0.022),
 0.70 (0.020), 0.55 (0.022),
 0.80 (0.020), 0.55 (0.022),
 0.90 (0.020), 0.55 (0.022),
 1.00 (0.020), 0.55 (0.022),
 1.10 (0.020), 0.55 (0.022),
 1.20 (0.047), 1.25 (0.049),

  1.30 (0.051)
  (N.m {kgf.cm, in-lbf})                      (20-12 ,24-14) 2.3-1.4 پیش بار بلبرینگ دیفرانسیل

 mm (in)                                        شیمهای تنظیم پیش بار

 0.50 (0.020), 0.525 (0.021), 0.55 (0.22),
 0.575 (0.023), 0.60 (0.024), 0.625 (0.025)
 0.65 (0.026), 0.675 (0.027), 0.70 (0.028)
 0.725 (0.029), 0.75 (0.030), 0.775 (0.031)
 0.80 (0.031), 0.825 (0.032), 0.85 (0.033)

 0.875 (0.034), 0.90 (0.035), 0.925 (0.036),
 0.95 (0.037),  0.975 (0.038),1.00 (0.039),
 1.025 (0.040), 1.05 (0.041), 1.075 (0.042),
 1.10 (0.043), 1.125 (0.044), 1.15 (0.045),
 1.175 (0.046), 1.20 (0.047), 1.225 (0.048),
 1.25 (0.049) 1.275 (0.050), 1.30 (0.051),

 1.325 (0.052), 1.35 (0.053), 1.375 (0.054),
 1.40 (0.055), 1.425 (0.056), 1.45 (0.057)

(0.005-0.002) 0.15-0.50 استاندارد 

دیفرانسیل  

لقی دنده سرپلوس هرزگرد 
 mm (in) (0.020) 0.5  حداکثر

(0.846) 21.5 (0.609) 15.5 فاصله A بین انتهای تورک کانورتور و سطح (لبه ) پوسته تورک کانورتور 
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قطر خارجی  نام فنر  
 mm (in)

طول آزاد 
 mm (in)

قطر مفتول تعداد حلقه 
 mm (in)

آکوموالتورها 
(0.087) 2.2 17.1 (2.669) 67.8 (0.511) 13.0 فنر کوچک آکوموالتور راه انداز سروو 
(0.138) 3.5 10.3 (2.669) 67.8 (0.827) 21.0 فنر بزرگ آکوموالتور راه انداز سروو 

(0.094) 2.4 12.9 (2.165) 55.0 (0.614) 15.6 فنر کوچک آکوموالتور جلو 
(0.091) 2.3 10.7 (2.925) 75.0 (0.827) 21.0 فنر بزرگ آکوموالتور جلو 

کالچ جلو 
ـــ ـــ (0.669) 17.0 ـــ فنر و نگهدارنده 

کالچ 3-4 
ـــ ـــ (0.669) 17.0 ـــ فنر و نگهدارنده 

سروو باند 
(0.157) 4.0 2.5 (1.433) 36.4 (1.339) 34.0 فنر برگردان سروو 

شیر کنترل  
(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 فنر تعویض دنده سنگین و عقب 

(0.043) 1.1 16.0 (1.740) 44.2 (0.343) 8.7 فنر شیر برقی فشار شکن 
(0.035) 0.9 13.2 (1.429) 36.3 (0.311) 7.9 فنر شیر کنترل فشار 

(0.024) 0.6 12.0 (1.382) 35.1 (0.327) 8.3 فنر شیر برقی تعویض دنده 
(0.051) 1.3 14.2 (1.673) 42.5 (0.354) 9.0 فنر رلیف والو تورک کانورتور 

(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 فنر شیر کنترل تورک  کانورتور 
(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 فنر شیر بای پاس 

(0.031) 0.8 9.0 (1.232) 31.3 (0.343) 8.7 فنر تعویض دنده 3-4 
(0.059) 1.5 6.6 (0.905) 23.0 (0.433) 11.0 فنر آکوموالتور مبدل فشار  
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 ST-1 ………………………………………… ابزارهای مخصوص
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