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 H30 CROSS    سريعتعميرات راهنماي 

  مقدمه

  

هـاي مجـاز    هاي نمايندگي تهيه و انتشار كتاب راهنماي تعميرات اين امكان را فراهم مي نمايد تا كارشناسان و تكنسين
. ايران خودرو بتوانند در هر مرحله از عمليات تعمير و نگهداري كار را به صورت صحيح و اصولي به انجـام رسـانند  

مي باشد كه حاصل تـالش همكـاران در   » راهنماي سرويس سريع دانگ فنگ«كتابي كه در پيش رو داريد تحت عنوان 
اداره مهندسي مستندات فني خودرو بوده و به منظور آشنايي تعميركاران شبكه نمايندگيهاي مجاز سراسر كشـور بـا   

كليـه   از آنجا كه مراحل تعميـرات . نحوه تعميرات الزم در سرويس هاي معمول خودروي دانگ فنگ تهيه گرديده است
قطعات در ساير كتب دانگ فنگ بصورت كامل وجود دارد و از آنجا كه پيدا كردن راهنمـاي مـد نظـر بـراي تعميـرات      
سريع و معمول خودرو ممكن است كمي مشكل باشد اين مستند بطور خالصه مراحل تعويض قطعات اينچنيني را بيان 

  . كند مي
مطالعه اين كتاب و بكار بستن نكات ياد شده در آن ، در ارائه خدمات اميد است شما تكنسين ها و تعميركاران عزيز با 

  . تعميراتي استاندارد ، جلب نظر مساعد و كسب رضايت مشتري توفيق يابيد 
  خودرو مديريت مهندسي        

خدمات فروش و پس از فروش ايران خودرو 
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

 فهرست
  3  ...........................................................................................................................................  روغن فيلتر بست و باز

  4  .......................................................................................................................  يجانب زاتيتجه تسمه بست و باز

  8  ...............................................................................................................................................  هوا فيلتر بست و باز

  9  ..........................................................................................................................................  بنزين فيلتر بست و باز

  9  ......................................................................................................................................................  شمع بست و باز

  11  ......................................................................................  )كابين فيلتر( مطبوع تهويه هواي فيلتر بست و باز

  13  ............................................................................................................................................  جلو لنت بست و باز

  17  .................................................................................................................................  عقب ترمز لنت بست و باز
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  باز و بست فيلتر روغن
          محافظت. 1

  
  :ير قرار داده شوندكاورهاي محافظ بايد در بخشهاي ز

 سپر جلو و گلگير جلو  
 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 
 

  باز كردن. 2
  .خودرو را با جك باال ببريد

  .صفحه محافظ زيرين موتور را جدا كنيد
خروجي از يك قطره در ثانيه كمتر شود، سپس را برداريد، روغن موتور را تخليه كنيد تا وقتي كه جريان روغن روغن درپوش كارتل 
  .را ببنديد روغن درپوش كارتل
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  
  .زير فيلتر روغن موتور را با دستمال بپوشانيد تا از چكيدن روغن موتور جلوگيري شود

  .جدا كنيدرا باز نماييد و فيلتر روغن موتور  27mmگوش  6را با استفاده از آچار بكس ) 1(فيلتر روغن موتور 
  .انده روغن موتور در پايه فيلتر روغن موتور را خارج كنيدباقي م

در غير اين صورت، نگهدارنده فيلتر روغن موتور ممكن است شكسته (سوپاپ برگشت روغن را بررسي كنيد كه گرفتگي نداشته باشد 
  ).شود شده باشد، فشار روغن موتور بسيار كاهش يافته و چراغ اخطار فشار روغن موتور روشن مي

  
  بستن. 3

  .فيلتر روغن موتور را سفت نماييد. فيلتر روغن موتور را تعويض نماييد
  .درپوش فيلتر روغن موتور را برداشته و آن را با روغن پر نماييد

  .بررسي كنيد كه نشتي روغن موتور در اطراف كارتل و فيلتر روغن موتور وجود نداشته باشد
  .سطح روغن موتور را بررسي كنيد در صورت لزوم روغن اضافه نماييد. موش نماييددقيقه روشن نگه داشته و سپس خا 3موتور را 

. فيلتر روغن موتور تعويض شده باشد اورينگدرهنگام پر كردن روغن مطمئن شويد كه . باشد ليتر مي 3.5حجم روغن موتور : توجه
  N·m 30-25: گشتاور بستن فيلتر روغن موتور

  تسمه تجهيزات جانبي باز و بست
  محافظت. 1
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند
 گلگير جلو  
 صندلي راننده 

  سمت راننده و شاگرد(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 

  باز كردن. 2
  .پيچ هاي چرخ جلو راست را باز نماييد

  .خودرو را با جك باال ببريد
  .چرخ جلو راست را جدا نماييد

  ).به فرايند تعميرات تجهيزات بدنه خودرو مراجعه كنيد(ين راست را جدا نماييد گلگير پاي
  تسمه آلترناتور. 2.1

  

  :جداسازي تسمه آلترناتور
  .را باز كنيد) 1(پيچ 
  .را باز كنيد) 2(پيچ 

  .را جهت شل كردن تسمه آلترناتور باز نماييد) 3(پيچ تنظيم 
  .تسمه آلترناتور را جدا كنيد

  
  كمپرسور كولر تسمه. 2.2

  .تسمه آلترناتور قبل از تعويض تسمه كمپرسور باز شده باشدمطمئن شويد كه  :توجه
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  
  :را جدا نماييد آلترناتورتسمه 

  .را باز كنيد) 5(و ) 4(هاي  پيچ
  .را باز كرده و تسمه سفت كن را بطور كامل شل نموده تا آزاد شود) 6(پيچ تنظيم 

  .تسمه كمپرسور كولر را جدا كنيد
  بستن. 3

  تسمه آلترناتور. 3.1

  
  .را نصب كنيد جديدتسمه آلترناتور 

  :ها را سفت نماييد مطابق مراحل زير پيچ
  .واحد برسد 3 ±102دهد كشش تسمه به  تا جايي كه اجازه ،)3(پيچ 
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  N ·m 5.5 ± 22: ، گشتاور سفت كردن)1(پيچ 
  .را ببنديد )2(پيچ 

  .دور بگردانيد 4تا  2موتور را بوسيله پولي ميل لنگ 
  .درصورت نياز براي تنظيم كشش تسمه آلترناتور مراحل باال را دوباره تكرار نماييد. كشش تسمه را دوباره چك كنيد
   600N ±10%: نيروي استاتيكي تسمه آلترناتور

  
  تسمه كمپرسور كولر. 3.2

  :تسمه را به ترتيب زير سوار نماييد
  پولي ميل لنگ

  پولي تسمه كمپرسور كولر
  پولي تسمه پمپ هيدروليك فرمان

  تسمه سفت كن

  
  .)نه بطور كامل(ببنديد و فقط كمي سفت كنيد را ) 5(و ) 4(پيچهاي 

  .را محكم كنيد) 5(و ) 4(واحد برسد و دوباره پيچهاي  4 ± 120را سفت كرده تا كشش تسمه به ) 6(پيچ تنظيم 
  .دور بگردانيد 4تا  2موتور را بوسيله پولي ميل لنگ 

  .درصورت نياز براي تنظيم كشش تسمه كمپرسور كولر مراحل باال را دوباره تكرار نماييد. شش تسمه را دوباره چك كنيدك
  .گلگير پايين راست را جا بزنيد
  15N·m ± 90: گشتاور بستن. چرخ جلو راست را سوار كنيد

  .خودرو را تا سطح زمين پايين آوريد
  750N±10%: نيروي استاتيكي تسمه كمپرسور كولر
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  فيلتر هوا باز و بست
اگر فيلتر هوا تميز نباشد ، موتور دود خواهد كرد ، توان آن كاهش پيدا مي كند و . هميشه فيلتر هوا را صاف و تميز نگهداريد  :توجه
  . يابد ميافزايش  سوخت مصرف

  

  باز كردن
 1( .گيره هاي نگهدارنده فيلتر هوا را باز نمائيد(  
  2. (را باز نمائيدبخارات روغن لوله(  
 سه پيچ در سمت راست و سه پيچ در سمت چپ( )3( .شش پيچ فيلتر هوا را باز نمائيد(  
 سازي نمائيد كاور فيلتر هوا را باز نموده و آن را پياده.  

  
 و غبار د همچنين ذرات گر. واي فشرده كمپرس شده تميز نمائيدفيلتر هوا را پياده سازي نموده و  بيرون و درون آن را با ه

  . پوسته آن را هم تميز نمائيد

  .هنگام قراردادن فيلتر توجه نمائيد كه اتصاالت آن محكم باشد.  نكنيدفيلتر را با پارچه خيس تميز :  توجه   
  بستن
 باشد مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي.  
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  بنزينباز و بست فيلتر 
  

  

  :باز كردن
 را جدا نمائيد) 1(فيلتر سوخت دو اتصال قبل و بعد از . 

 سوخت را باز نمائيد ) 2(تسمه نگهدارنده فيلتر . 

  را پياده سازي نموده و فيلتر جديد را نصب نمائيد ) 3(فيلتر سوخت . 

  :بستن
  .باشد مراحل بستن عكس مراحل باز كردن مي

  . ي خودرو باشددقت نمائيد كه هم جهت با جلو  ”a“هنگام نصب فيلتر جديد به جهت قرارگيري آن   :توجه   

  شمعباز و بست 
  :باز كردن

  

  
 را باز نمائيد تا كاور تزئينات سرسيلندر پياده سازي گردد  )1( شش عدد پيچ مربوط به درپوش سرسيلندر. 
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 جدا نمائيد ) 3( بخارات روغنرا براي پياده سازي لوله ) 2(سه لوله اتصال. 

  

  
  

 را جدا نمائيد) 4( كانكتور كوئل جرقه . 

 را براي پياده سازي كوئل جرقه باز نمائيد) 5(عه چهار پيچ كوئل جرقه مجمو . 
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  
   نمائيد ضرا پياده سازي نموده و با نمونه جديد تعوي) 6(شمع ها .  

  :بستن
  .باشد مراحل بستن، عكس مراحل باز كردن مي

  

  )فيلتر كابين(فيلتر هواي تهويه مطبوع باز و بست 
  :باز كردن

 حفاظت  .1

   
  :محافظ بايد در نواحي زير نصب گردند كاورهاي  
  صندلي راننده  
 سمت راننده(زير پايي(  
 ستون فرمان  
   اهرم دنده  
 اهرم ترمز دستي  
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  بازكردن   .1

  

 پيچ تثبيت)a (صفحه عايق)پائين و سمت راست داشبورد را باز كرده و صفحه عايق را بيرون بكشيد ) 1 .  

  

  را باز نمائيد) 2(با پيچ گوشتي پيچ شماره  .  
  را در جهت نشان داده شده در شكل پياده سازي نمائيد ) 3(صفحه پوشش شماره .  

www.CarGarage.ir

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


 
 
 

13 
 

  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  

  را بيرون بكشيد ) 4(فيلتر هواي اتاق سرنشين .  

   :بستن .2
  . مراحل نصب عكس مراحل پياده سازي مي باشد 

  

  باز و بست لنت جلو
 محافظت. 1

 
  :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرند

 سپرجلو 

 دلي رانندهصن 

 سمت راننده(كفي( 

 غربيلك فرمان، اهرم ترمز دستي و  اهرم تعويض دنده. 
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 ابزارهاي توصيه شده. 2

  
 25903009با كد اختصاصي  جلوپيستون براي سيلندر ترمز  برگرداندنابزار  [1]

  

 باز كردن. 3

 پيچ چرخ را باز كنيد. 
 ماشين را بلند كرده و چرخ جلو را بيرون بياوريد. 

  
 را باز كنيد) 1(چ پي. 
  را باز كنيد) 2(كاليپر ترمز. 
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  جلو را باز كنيد) 3(لنت ترمز. 

  
  .لنت ترمز جلو را بررسي و تميز كنيد

  
13 mm ضخامت لنت  

2 mm حداقل ضخامت بعد از سايش  
 

  
  بازرسي چشمي

 نشت در اطراف پيستون. 

 بازرسي پوشش محافظتي. 

 سايش ديسك ترمز جلو. 

  . كردن كاليپر ترمز، پدال ترمز را درگير نكنيد يا اينكه پيستون آزاد باشد بعد از باز :توجه
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  مونتاژ. 4

  
    گرداندن پيستون به حالت عادي خود استفاده كنيدربراي ب [1]از ابزار برگرداندن پيستون براي سيلندر ترمز جلو. 

  را باز كنيد [1]ابزار. 

 ت ترمز استفاده كنيديك گيره نگه دارنده انعطاف پذير جديد براي لن. 

  نصب كنيد) 3(يك لنت جلو جديد. 

  را ببنديد) 2(كاليپر ترمز. 

  3± 30: را جايگزين كنيد، گشتاور بستن) 1(يك پيچ ثابت كننده كاليپر جديد N.m 

در هر بار باز و بسته  و گيره نگهدارنده انعطاف پذير براي لنت ترمز مصرفي هستند، بايد) 1(از آنجاييكه پيچ ثابت كننده كاليپر  :توجه
  .كردن تعويض گردند 

 چرخ جلو را نصب كنيد. 

 15±90پيچ چرخ را ببنديد، با گشتاور N.m 

  بار درگير كنيد براي اينكه مطمئن شويد سيستم  10تا  5قبل از تست جاده، موتور را استارت بزنيد و پدال ترمز را
 ترمزگيري به خوبي كار ميكند يا نه؟
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  مز عقبباز و بست لنت تر
 حفاظت        . 1

  
  :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرد

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كفي( 

 غربيلك فرمان 

   اهرم ترمز دستي 

  اهرم تعويض دنده 

  ابزارهاي توصيه شده. 2

  
  25903010ابزار برگرداندن پيستون براي سيلندر ترمز عقب با كد اختصاصي  [1]
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  25102017و  25102016با كدهاي  اختصاصي  قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلوته و دسبدنه  [2]

 باز كردن. 3

 پيچ چرخ را باز كنيد. 

 خودرو را باال برده، چرخ عقب را باز كنيد. 

 اهرم ترمز دستي را آزاد كنيد. 

  
  :جدا كردن لنت ترمز عقب

  1(جدا كردن پين( 

  2(جدا كردن صفحه قفل( 

  3(جدا كردن بست( 

 4(كردن لنت ترمز عقب  جدا( 
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 بازرسي    . 4

  بازرسي چشمي       
 نشت اطراف پيستون 

 كاور محافظ تطابق و شرايطسي ربر 

  قطعات معيوب را تعويض كنيد) رجوع شود به تشريح سيستم ترمز(در صورت سايش ديسك ترمز.  

  
  مونتاژ. 5

  
 

  ه و آن را بيرون بياوريدرا باز كرد) 6(قفسه كاليپر ترمز عقب ) 5(دو پيچ ثابت كننده. 

  
  

  
  براي محكم كردن توپي جهت غيرقابل حركت كردن آن استفاده كنيد [2]از ابزار ثابت كننده توپي. 

  ديسك ترمزدستي را باز كنيد و ديسك ترمز عقب را بيرون بياوريد) 7(پيچ نگهدارنده. 
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  H30 CROSS  سريع   تعميراتراهنماي

  
  در جاي خود  [1]سيلندر ترمز  ار برگرداننده پيستونقفسه كاليپر ترمز دستي براي نصب ابز) 5(از دو پيچ ثابت كننده

 .در محل شكاف پيستون گير داده شود [1]استفاده كنيد و دو برآمدگي ابزار 

  را جهت چرخش پيستون و برگرداندن آن به موقعيت اصلي بچرخانيد [1]دسته ابزار. 

  را بيرون بياوريد [1]ابزار. 

 ديسك ترمز عقب را ببنديد. 

 2.5±10: ديسك ترمز عقب را ببنديد، گشتاور بستن) 7(ه پيچ نگهدارند N.m 

 را نصب كنيد) 6(كاليپر ترمز عقب  قفسه. 

  65~60: كاليپر ترمز عقب را ببنديد، گشتاور بستن قفسه) 5(دو پيچ نگهدارنده N.m  

  
 لنت ترمز عقب را نصب كنيد. 
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  .يد در داخل شكاف مشخص شده به طور صحيح وارد شودبا "a"لنت ترمز داراي پين . دو لنت ترمز متفاوت ميباشند :توجه
  

  :به ترتيب زير ببنديد
  

 صفحه قفل 

  پين 

  بست 

 چرخ عقب. 

 15±90:پيچ چرخ را سفت كنيد، گشتاور بستنN.m  

 ماشين را روي زمين بگذاريد.  

ر اينكه سيستم ترمز بخوبي عمل قبل از تست جاده، به منظو. سطح روغن ترمز را بازرسي كرده و در صورت لزوم آنرا پر كنيد :توجه
  .بار بگيريد 10تا  5ميكند، موتور را استارت زده و پدال ترمز را 
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