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  محترمعرض سالم خدمت امدادگران 

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه      

امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران خودرو و 

آموزشي گرفته تمامي مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تاليف كتابچه هاي 

است تا به شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور 

  .دستهاي پرتوان شمائيم

ه ب مكانيكدر بخش  )دانگ فنگ(  H30 Crossخودرو بدين ترتيب كتابچه   

                             .به حضور محترمتان تقديم مي گردد كتابچه مينوسو  بيستعنوان  

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

                      

        
        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  

        آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 

  

  1395بهار
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  نايي با شركت دانگ فنگآش

- دانگ فنگ يكي از چهار خودروساز بزرگ چين و شريك تجاري پژو شركت

توانست از لحاظ توليد، رتبه دوم را در ميان  2013سيتروئن است و در سال 

هاي  عتبار و موفقيت اين شركت پس از فعاليتا. خودروسازان چين به دست آورد

تروئن و سي-هاي خودروساز بزرگ دنيا مانند نيسان، كيا، پژو مشترك با شركت

هوندا و بهره برداري از دانش و تجربيات برندهاي خودروسازان جهاني بيش از پيش 

سيتروئن را در -افزايش يافت، به طوري كه اكنون سهام قابل توجهي از شركت پژو

  .اختيار دارد

توليدات اين شركت شامل خودرو هاي سواري و خودرو هاي سنگين بوده و از بين  

براي  H30 CROSSو  H30و   S30خودروي دانگ فنگ  سه مدلاين محصوالت 

 H30كه در فاز اول توليد اين خودرو نمونه توليد در ايران در نظر گرفته شده است 

CROSS  وارد بازار خواهد شد.  

S30  : پالستيكي اطراف بدنه  ضربه گيرهايبدون و  صندقدار سدان خودروييك

  .خودرو و با گيربكس دستي مي باشد

H30 :    پالستيكي اطراف بدنه خودرو  ضربه گيرهايخودروي استيشن بدون يك

  .مي باشد اتوماتو با گيربكس 

H30 CROSS  : خودروي استيشنهمان در واقع H30   ضربه گيرهايبه همراه 

 و تفاوت جزئي در تريم خارجي خودرو مانند سپرها پالستيكي اطراف بدنه خودرو

  .شده است تجهيز يكبا گيربكس اتومات بوده و
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است كه در  TU5مورد استفاده در اين خودرو همان موتور نام آشناي  موتور

اين موتور . و پارس نيز استفاده شده است 405و رانا و  206خودرو هايي مانند 

cc1600  سوپاپ از لحاظ توان توليدي و مصرف سوخت جزء بهترين  16با

خودرو بوده و يكي از مزيتهاي خودروي موتورهاي مورد استفاده در محصوالت ايران 

دانگ فنگ از نظر تامين قطعات موتوري و آشنائي تعمير كاران با تعمير آن نسبت 

 .به ديگر خودروهاي چيني به حساب مي آيد

 

 

 

 

 

 

 

 

مي باشد و ظرفيت  SLيا  SJ 5W30  روغن موتور مورد استفاده در اين موتور

و اختالف بين بيشترين و كمترين مقدار نشان  .ليتر است 3.5روغن موتور با فيلتر 

  .ليتر است 1.5داده شده بر روي گيج روغن آن 

در خودروهاي  TU5تسمه دينام و هيدروليك اين موتور مانند تسمه هاي موتور 

  .و پارس به صورت جداگانه بوده و روش تعويض آنها به همان نحوه است 405
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شده يكي براي  دينام و ديگري براي كولر و در اين موتور از دو تسمه  استفاده 

هيدروليك جهت تعويض تسمه دينام پيچ پايه دينام و پيچ رگالژ دينام را شل كرده 

و با حركت دادن دينام به سمت پايين تسمه را آزاد كرده و جهت تعويض تسمه 

كولر و هيدروليك پيچ پايه تسمه سفت كن را شل كرده و تسمه سفت كن را به 

براي نصب تسمه ها عمليات را به . اال حركت داده و تسمه را آزاد ميكنيمسمت ب

  .صورت معكوس انجام مي دهيم

  .ميل لنگ –دينام /تسمه دينام   :ترتيب پولي ها

هرزگرد   –هيدروليك  –كمپرسور كولر  –ميل لنگ / تسمه كولر و هيدروليك 

  .ميل لنگ –تسمه سفت كن 

:   TU5و هيدروليك در خودروي دانگ فنگ با موتور كولر  –سايز تسمه هاي دينام 

  4PK 1253تسمه كولر و هيدروليك  - 4PK 855تسمه دينام 
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نصب خواهد  S30مورد استفاده در اين خودرو كه بر روي مدل  گيربكس دستي

قديم مورد استفاده قرار  206است كه در خودروهاي  MA5همان گيربكس . شد

. مي كند ندنده حركت رو به جلوي خودرو را تامي 5مي گرفت كه اين گيربكس در 

البته در اين خودرو حركت دسته دنده از طريق يك جفت كابل به گيربكس انتقال 

شود و  پيدا خواهد كرد و ديگر اثري از ميل ماهك ها ي كوتاه و بلند مشاهده نمي

 .عملكرد آن از اين نظر بسيار ساده تر شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كابل باالئي حركت باال و پايين دسته دنده را به گيربكس انتقال مي دهد 

 كابل پاييني حركت چپ و راست دسته دنده را به گيربكس انتقال مي دهد
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گيربكس اتوماتيك چهار دنده 

Aisin 81-40LE 

 H30و  H30گيربكس اتوماتيك مورد استفاده در اين خودرو كه بر روي مدل هاي 

CROSS توليد شركت . نصب خواهد شدAISIN  4ژاپن است كه يك گيربكس 

قابليت تعويض دنده به صورت تيپ  AL4سرعته بوده ولي مانند گيربكس اتومات 

وغن در نظر گرفته براي اين گيربكس يك رادياتور خنك كننده ر. ترونيك را ندارد

ر آب قرار گرفته و روغن گيربكس را توسط جريان شده است كه در پايين رادياتو

خنك خواهد كرد وجود اين خنك كن روغن گيربكس باعث عملكرد بهتر هوا 

  .گيربكس مخصوصا در مناطق گرمسير و شهرهاي پر ترافيك خواهد شد
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بيشترين گشتاوري كه مي توان از سمت است و كيلوگرم  57وزن  اين گيربكس 

  مي باشد Nm 150موتور به آن وارد كرد حدود 

  ضريب دنده هاي اين گيربكس در دنده هاي مختلف به ترتيب ذيل است

  1.568:  2دنده                      2.875:  1دنده 

  0.679:  4دنده                     1.00:  3دنده 

  2.300: دنده عقب 

  :يي كه در عملكرد گيربكس اتوماتيك اين خودرو تاثير گذارند عبارتند از سنسور ها

دريچه گاز را به  ميزان باز بودناين سنسور : سنسور وضعيت دريچه گاز  •

ECU  موتور اطالع داده وECU  موتور از طريق شبكهCan  اين اطالعات را

 ECUگيربكس قرار مي دهد و باتوجه به اين اطالعات  ECUدر اختيار 

 .گيربكس دنده مناسب را انتخاب مي كند

 - 2پاك مي كنيم  ECUتمام خطا ها را از حافظه  -1: نحوه معرفي دريچه گاز برقي

ثانيه باز و سپس پدال گاز را  15سوئيچ به مدت  -3ثانيه بسته  15سوئيچ به مدت 

يچ به سوئ - 5ثانيه بسته  15سوئيچ به مدت  -4تا انتها فشار داده و رها مي كنيم 

ثانيه باز و سپس بدون آنكه به پدال گاز فشار بياوريم موتور را استارت زده  15مدت 

  .تا روشن شود

موتور اعالم كرده و  ECUسرعت دوران ميل لنگ را به : سنسور دور موتور  •

گيربكس قرار مي گيرد و  ECUاين اطالعات نيز از طريق شبكه در اختيار 

 . گيربكس انتخاب مي شود ECUدنده متناسب با دور موتور توسط 
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 ECUموتور به  ECUاطالعات اين سنسور نيز از طريق : سنسور پدال ترمز  •

گيربكس كمك مي  ECUگيربكس رسيده و در انتخاب دنده معكوس به 

رو كمك كند كند تا ترمز موتوري هم در هنگام ترمز گرفتن به توقف خود

 .و همچنين هنگام شتاب گيري مجدد خودرو در دنده مناسب قرار گيرد

اين سنسور بر روي گيربكس نصب شده و : سنسور دور ورودي گيربكس  •

 ECUسرعت شفت ورودي گيربكس كه همان سرعت توربين است را به 

دنده ( گيربكس اعالم مي كند همانطور كه مي دانيد در سرعت هاي پايين 

قبل از در گيري كالچ الكاپ سرعت دوران ميل لنگ و پمپ روغن )  2و 1

كالچ هيدروليك كه توسط سنسور دور موتور اعالم مي شود با سرعت 

دوران توريبن مبدل گشتاور و شفت ورودي گيربكس برابر نبوده و وجود 

گيربكس كمك مي كند تا تعويض دنده  سريعتر و  ECUاين سنسور به 

 .ري به موقع كالچ الكاپ را داشته باشدمناسب تر و در گي

اين سنسور سرعت شفت خروجي گيربكس را به : سنسور سرعت خودرو  •

ECU  موتور و گيربكس اعالم كرده و اختالف آن با سرعت دور موتورECU 

گيربكس را از زير بار قرار گرفتن موتور باخبر كرده و در انتخاب دنده 

مچنين در گيري كالچ الكاپ در معكوس و متناسب با سرعت خودرو و ه

 .گيربكس ميسر مي سازد ECUرا توسط  km/h 50سرعت حدود 

وضعيت دنده انتخاب شده : ويض دنده عسوئيچ انتخاب دنده يا سلكتور ت •

توسط راننده از طريق كابل دسته دنده به سلكتور انتقال پيدا كرده و تغيير 

اعالم مي شود و  گيربكس ECUوضعيت دسته دنده از طريق سلكتور به 

ECU  گيربكس نيز با فرمان به شير برقي هاي داخل گيربكس دنده

 .مناسب را درگير مي كند
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اين سنسور در داخل كارتل روغن گيربكس : سنسور دماي روغن گيربكس  •

گيربكس اعالم مي كند و  ECUقرار گرفته و دماي روغن گيربكس را به 

و عملكرد سيستم فن توسط  باال رفتن دماي روغن در تعويض دنده ها

ECU بنابراين در اين خودرو عملكرد سيستم . موتور تاثير گذار خواهد بود

فن تنها به دماي آب موتور بستگي نداشته و دماي روغن گيربكس هم در 

  .راه اندازي آن دخالت دارد


	ر ه� �� رو� �� ������������:  

  

  

  

  

  

  

���	ر دور ���  ���	ر �
	�� د���

������ � ورود

 ������ ECU ل�� دور  �	!� ا��� ����	ر !��	"

 ��� %�و$# ������
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  تست سنسور هاي گيربكس

بوسيله اهم متر ارتباط پايه هاي آن را  سلكتور تعويض دنده سالم بودن تست

  مطابق با جدول زير در دنده هاي مختلف تست مي كنيم

  

  

  

همانطور  .در دنده هاي مختلف پايه هاي نشان داده شده بايد به هم متصل باشند

امكان  Nو  Pكه در جدول باال مشاهده مي شود ارتباط پايه ها  فقط در حالت 

  .استارت خوردن موتور را فراهم مي نمايد

��� م�ار ا���رت� م�ار و
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   تست سالم بودن سنسور دور شفت ورودي گيربكس

آن را اندازه مي گيريم مطابق با نمودار زير در دماي با اهم متر مقاومت بين دو پايه 

  .اهم باشد 680تا  560سانتيگراد مقاومت آن بايد حدود  هدرج 20حدود 
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  تست سالم بودن سنسور كيلومتر يا سنسور سرعت شفت خروجي گيربكس

ولت و ولت متر را مطابق  12كانكتور سنسور سرعت خودرو را جدا كرده و جريان 

ولت را به  12توجه داشته باشيد كه جريان (شكل زير به سنسور متصل مي نماييم 

بار  4سپس با هر دور گردش دنده سنسور كيلومتر بايد ) پايه مربوطه وصل نماييد

  .ولت خوانده شود 12و  0ولتاژ متناوب 
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  اي روغن گيربكستست سالم بودن سنسور دم

اين سنسور داخل گيربكس در محفظه كارتل روغن گيربكس قرار گرفته است و 

گيربكس متصل است را از روي  ECUبراي تست آن مي بايست سوكتي را كه به 

گيربكس جدا كرده و مطابق يا جدول زير مقاومت بين دو پايه از آن كه به اين 

  .سنسور وصل است را اندازه گيري نماييم

  

  

  

  

  

 ������ ECU ل� �	!� ا��
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  كابل و سلكتور تعويض دندهتنظيم 

در بعضي مواقع كه وضعيت دسته دنده با دنده نمايش داده شده در صفحه آمپر 

د و تغيير و ضعيت دسته دنده به درستي با گيربكس انتقال پيدا نمي هماهنگي ندار

كند ممكن است با تنظيم كابل يا سلكتور تعويض دنده به روش ذيل ايراد برطرف 

  .گردد

گيربكس  207و  206آن مانند تنظيم كابل دسته دنده  تنظيم كابل دسته دنده

اتومات مي باشد بدين ترتيب كه ابتدا كائوچوئي سفيد رنگ را در راستاي كابل 

نارنجي رنگ را در  ويض دنده به سمت فنر پشت آن عقب كشيده و ضامنتع

راستاي عمود بر كابل تعويض دنده به باال حركت مي دهيم با اين كار هزار خاري 

سپس در اين حالت . نظيم طول كابل آزاد شده و طول كابل قابل تغيير خواهد شدت

قرار داده و خالصي آن را با فشار دست پشت  Nدسته دنده را در حالت خالص 

قرار مي دهيم در اين  N دسته دنده مي گيريم و سلكتور را نيز روي حالت خالص

از اين كار كائوچوئي نارنجي  در پشت آمپر نمايش داده شود بعد Nحالت بايد حرف 

شده و اندازه كابل در اين وضعيت ثابت  را به سمت پايين حركت داده تا طولرنگ 

  .شودتنظيم آن 
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بهتر است تنظيم كابل دسته دنده در حالت موتور خاموش و سوئيچ باز صورت 

قرار گرفته   Rيا  Dاست در هنگام تنظيم سلكتور در حالت  گيرد چون ممكن

و خودرو شروع به حركت نمايد و خطراتي را براي تعميركار به همراه داشته 

  .باشد
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  تنظيم سلكتور

براي تنظيم سلكتور اين گيربكس كابل دسته دنده را از روي آن جدا كرده و سپس 

قرار داده و پيچ هاي پايه سلكتور را شل مي كنيم و  Nسلكتور را در حالت خالص 

عقربه شاخص روي سلكتور را روي خط نشان وسط سلكتور قرار داده و بعد پيچ 

  .هاي پايه آن را سفت مي كنيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معموال بهتر است كه پس از تنظيم سلكتور تنظيم كابل دسته دنده را نيز انجام 

  .ت جديد سلكتور هماهنگ باشدتا تنظيم كابل با تنظيما. دهيم
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نحوه تعويض دنده در حالت هاي مختلف 

  . وضعيت اهرم دسته دنده به شرح ذيل مي باشد

P  : گيربكس در حالت دنده پارك قرار گرفته و

  .شفت خروجي آن قفل مي شود

R  :گيربكس در دنده عقب قرار مي گيرد.  

N  :گيربكس در حالت خالص قرار مي گيرد.  

D  : و برعكس را انجام خواهد داد 3و 2و 1گيربگس تعويض دنده هاي.  

D  به همراه دكمهO/D  : و برعكس را  4و 3و 2و 1گيربكس تعويض دنده هاي

   .انجام مي دهد

بيشتر در سرباالئي  و برعكس را انجام مي دهد و 2و  1گيربكس تعويض دنده :  2

  .ها يا سرازيري هاي شديد كار برد دارد

L   : گيربكس فقط در دنده يك قرار مي گيرد و بيشتر در سرباالئي ها يا سرازيري

  .هاي شديد كار برد دارد

در جاده هاي برفي با زدن اين دكمه و قرار دادن دسته دنده در :  برفدكمه *

خواهد بود تا گشتاور كمتري به چرخ ها  2شروع به حركت خودرو با دنده  Dحالت 

  .چرخ ها بر روي برف تا حدودي جلو گيري شود منتقل شده و از لغزش

S  با انتخاب اين وضعيت دنده ها در دور موتور باال تعويض شده تا : دكمه اسپورت

  .رانندگي با شتاب و سرعت باال تري حاصل گردد
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  پمپ بنزين و درجه باك

 بنزين در اين خودروبه صورت جداگانه طراحي وباك پمپ بنزين و درجه 

  . نصب شده است در زير صندلي عقب

رفته است و فقط يك سوكت قهوه اي گدرجه باك در سمت راست قرار 

  .رنگ با دو رشته سيم به آن متصل است

پمپ بنزين در سمت چپ نصب شده است و يك سوكت مشكي رنگ با دو 

  .رشته سيم و لوله هاي رفت و برگشت بنزين به آن متصل است
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  تم ايربگ و پيش كشنده كمر بندها سيس

ايربگ راننده و سرنشين جلو به همراه پيش  2داراي  S30اين خودرو در مدل 

  .كشنده كمربندهاي جلو در ناحيه قفل كمربند مي باشد

ايربگ جانبي و پيش  2ايربگ جلو و  2داراي  H30 CROSSو   H30مدل هاي 

  . كشنده كمربند هاي جلو مي باشند

جانبي در لبه كناري صندلي هاي جلو جا سازي شده است و ايربگ هاي 

هنگام عملكرد ايربگ هاي جانبي دوخت لبه كناري صندلي هاي جلو شكافته 

و ايربگ ها باز مي شوند پس استفاده از روكش صندلي از عملكرد صحيح 

  . ايربگ هاي جانبي جلو گيري خواهد كرد

انتهاي كابل قفل كمربندها به يك پيستون انفجاري متصل است كه تحت 

ايربگ عمل مي كند و هنگام تصادفات قفل كمر بند را عقب  ECUكنترل 

كشيده و كمربند محكم مي شود الزم به ذكر است كه هر دو پيش كشنده كمر 

سوئيچي جهت قفل كردن پيش كشنده سمت هيچ با هم عمل كرده و  هابند

  .وجود ندارد شاگرد

سوئيچي هيچ ايربگ هاي جلو و جانبي با هم عمل مي كنند و  4همچنين هر 

براي قفل كردن ايربگ هاي سمت شاگرد وجود ندارد و از سنسور وزن هم 

  .جهت جلو گيري از عدم عملكرد ايربگ سمت شاگرد استفاده نشده است

ري كرد پس بايد ازنشستن كودكان در صندلي جلوي اين خودروها جلوگي

  .چون احتمال آسيب ديدن آنها در صورت عملكرد ايربگ ها وجود دارد
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   EBDو   ABSسيستم 

در اين خودرو از سيستم ترمز ديسكي در چرخ هاي جلو و عقب استفاده شده 

در راستاي بهبود سيستم ترمز  ABS BOSCH MK70است و سيستم ترمز 

معمولي به عنوان يك جزء در سيستم هيدروليك و بين بوستر ترمز و سيلندر 

به هنگام ترمز گيري اين سيستم مي تواند سبب افزايش، . چرخ ها قرار مي گيرد

كاهش، تثبيت فشار  هيدروليك، تنظيم نيروي ترمز گيري، جلو گيري از قفل 

، )درصد 20حفظ لغزش چرخ در حدود (گي مناسب شدن چرخ ها، ايجاد چسبند

  .بهينه سازي بازده ترمز گيري و نيز بهبود پايداري طولي شود

 ABSيك نرم افزار است كه بر پايه سخت افزار سيستم ترمز  EBDسيستم 

  .عملكرده و در واقع از اجزاي اين سيستم استفاده مي كند

مقدار تعيين شده باشد يونيت در صورتي كه نرخ لغزش چرخ هاي عقب بيشتر از 

كنترل هيدروليكي فشار ترمزي چرخ هاي عقب را تنظيم كرده و نيروي ترمزي 

  .را كاهش مي دهد تا مانع قفل شدن چرخ هاي عقب قبل از چرخ هاي جلو شود

از نظر نرم افزاري بجاي اضافه كردن سخت افزار جديد  EBDبكار گيري سيستم 

  .ه نيز مي شودمعقول بوده و سبب كاهش هزين

  .فورا از كار مي افتد EBDكار مي كند   ABSالزم به ذكر است زماني كه 
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  H30 Crossج شماره شاسي در خودروي محل هاي در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  VINمحل پالك 

VIN  در قسمت گوشه صندلي

جلو سمت راست حك شده 

  . است

براي مشاهده پالك بايد 

صندلي را به طور كامل به عقب 

نده و موكت كف را از محل را

  .شكاف باز نماييد

 VINمحل نصب برچسب 

  در زير شيشه جلو سمت راست

 پالك مشخصات خودومحل نصب 

  در سمت راست داخل محفظه موتور
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    آموزش امداد خودروآموزش امداد خودروآموزش امداد خودروآموزش امداد خودرو

    آموزش امداد خودروآموزش امداد خودروآموزش امداد خودروآموزش امداد خودرو
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