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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (سًخت/ سيستم تىظيم مخلًط ًَا )سىسًر اكسيژن 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 سًخت / سيستم تىظيم مخلًط ًَا 

 
 
 ػٌؼَس اوؼيظى  -1
2- ECU (ٍاحذ وٌششل الىششًٍيىي ) 
 وبسبليؼز وبًَسسَس  -3
 فيلشش َّا  -4

ايي خَدسٍ هجْض ثِ ػٌؼَس اوؼيظى هي ثبؿذ وِ اص عشيك اًذاصُ گيشي اوؼيظى هَجَد دس گبصّبي خشٍجي اص اگضٍص 
ٍضقيز احششاق داخل هَسَس سا هـخق وشدُ ٍ ( ٍاحذ وٌششل الىششًٍيىي) ECUٍ فشػشبدى ايي اعالفبر ثِ 

ECU  ثب فشػشبدى دػشَسار الصم ثِ فولگشّب ٍ اًجبم سغييشار الصم ثبفث ثْجَد فول احششاق ٍ ثبال سفشي ساًذهبى
 . خشٍجي هَسَس ٍ وبّؾ آاليٌذگي هي گشدد 

ػَخز ثشاي ثذػز آٍسدى احششاق وبهل فشآٍسدُ ّبي ػوي دس وبسبليؼز / ايي ًَؿ ػيؼشن سٌؾين هخلَط َّا 
 .  وبًَسسَس ، ضشٍسي هي ثبؿذ
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 سىسًر اكسيژن 
ايي ػٌؼَس هيضاى اوؼيظى هَجَد دس گبصّبي 

خشٍجي اگضٍص سا حغ وشدُ ٍ ثِ كَسر ٍلشبط ثِ 

ECU  دس اداهِ . هي فشػشذECU  هيضاى ػَخز

سضسيمي سا جْز ثذػز آٍسدى هخلَط ثْيٌِ سغييش 

 . هي دّذ 

 .  ػٌؼَس اوؼيظى دس لؼوز جلَيي اگضٍص لشاس داسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجساي تشكيل دَىذٌ سىسًر اكسيژن 
 ( غالف هحبفؼ)دي اوؼيذ صيشوًَين  -1

الىششٍد خبسجي دَؿيذُ ؿذُ ثب دالسيٌين دس  -2

 سوبع ثب گبصّبي اگضٍص 

الىششٍد داخلي دَؿيذُ ؿذُ ثب دالسيٌين دس سوبع  -3

 ثب َّاي هحيظ اعشاف 

 هٌفز ٍسٍد َّا  -4

 همبٍهز گشم وٌٌذُ  -5

 َّا  -6

 اگضٍص  گبصّبي -7

 ػين ّب  -8

ثذًِ ػٌؼَس اوؼيظى ؿبهل يه دَؿؾ ػشاهيىي 

 .هي ثبؿذ وِ ثشاي هحبفؾز ٍ ًگْذاسي آى هي ثبؿذ 

دَؿؾ ػشاهيىي فوذسبً اص دي اوؼيذ صيشوًَين 

(ZrO2)  ، هي ثبؿذ ٍ الىششٍدّبي داخلي ٍ خبسجي

 . ثب يه اليِ ًبصن دالسيٌين دَؿيذُ ؿذُ اػز 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 اكسيژنچگًوگي عملكرد سىسًر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A –  ٍلشبط ػٌؼَس اوؼيظى 
B –  ضشيت  
C –  هٌغمِ هخلَط غليؼ 
D –  هٌغمِ هخلَط سليك 
E –  َّاي هحيظ اعشاف 
F –  گبصّبي اگضٍص 
G –  هخلَط غليؼ 
H –  هخلَط سليك 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

وِ گفشِ ؿذ ػٌؼَس اوؼيظى ، وٌششل ّوبًغَس   

سا اص همذاس اوؼيظى  (ECU)يًَيز الىششًٍيىي 

. هَجَد دس گبصّبي خشٍجي اگضٍص ، آگبُ هي ػبصد 

ECU  ثش اػبع ٍلشبط اسػبلي اص ػٌؼَس اوؼيظى

  همذاس ػَخز سا ثشاي ثذػز آٍسدى هخلَط ثْيٌِ ،

 1فذد  سلحيح هي وٌذ وِ دس ايي حبلز ضشيت 

 . خَاّذ ثَد 

ًؼجز َّا ثِ ػَخز ٍالقي سا ثب ًؼجز  ضشيت 

ًؼجز َّا )َّا ثِ ػَخز ايذُ آل همبيؼِ هي وٌذ 

 ( . هي ثبؿذ 7/14/   1ثِ ػَخز هغلَة 

 ;1ثبؿذ دس ايي كَسر  1ثِ  7/14اگش ايي ًؼجز 

 . خَاّذ ثَد 

ثيشـش ثبؿذ دس ايي كَسر هخلَط  اگش َّا خيلي

 . خَاّذ ثَد  <1سليك اػز ٍ 

اگش همذاس َّا وبفي ًجبؿذ دس ايي كَسر هخلَط 

 . خَاّذ ثَد  >1غليؼ اػز ٍ 

ػٌؼَس اوؼيظى  داساي دٍ الىششٍد هي ثبؿذ وِ 

الىششٍد داخلي دس سوبع ثب َّاي هحيظ اعشاف ٍ 

 . الىششٍد خبسجي دس سوبع ثب گبصّبي اگضٍص هي ثبؿذ 

 ECUٍلشبط سَليذي سَػظ ػٌؼَس اوؼيظى وِ ثِ 

 . هي سٍد اخشالف دشبًؼيل ايي دٍ الىششٍد هي ثبؿذ 

ثبؿذ دس ايي كَسر  mV 400اگش ايي ٍلشبط ثشاثش 

ECU  ػَخز ايذُ / هشَجِ هي ؿَد وِ هخلَط َّا

 . آل اػز 

ثبؿذ دس ايي كَسر هخلَط َّا  <mV 400Vاگش 

 . ثِ ػَخز غٌي اػز 

ثبؿذ دس ايي كَسر هخلَط َّا  >mV 400Vاگش 

 . ثِ ػَخز سليك اػز 

هخلَط غليؼ يبهخلَط )دسّش يه اص دٍ حبلز ثبال 

همذاس ػَخز سا ثشاي ثذػز آٍسدى  ECU، ( سليك

 . هخلَط ثْيٌِ سلحيح هي وٌذ 

 . اػز 

اسسجبط ثيي ٍلشبط سَليذي سَػظ ػٌؼَس ًوَداس 

دس كفحِ لجل ًـبى دادُ  اوؼيظى ٍ ضشيت 

ٌّگبهي وِ  IIهغبثك ثب ديبگشام ( Iديبگشام )ؿذُ

هخلَط غليؼ ثبؿذ اوؼيظًي دس گبصّبي اگضٍص 

 هَجَد ًجَدُ ٍ الىششٍد 

اوؼيظى سا فمظ اص َّاي هحيظ اعشاف جزة هي 

حبلز اخشالف دشبًؼيل هبثيي دٍ وٌذ وِ دس ايي 

الىششٍد ثبال خَاّذ ثَد ٍ ٌّگبهي وِ هخلَط سليك 

ثبؿذ ٌَّص همذاسي اوؼيظى دس گبصّبي اگضٍص ثبلي 

هبًذُ ٍ الىششٍدّب اوؼيظى سا ّن اص َّاي هحيظ 

اعشاف ٍ ّن اص گبصّبي اگضٍص جزة هي وٌٌذ وِ دس 

ايي كَسر اخشالف دشبًؼيل هبثيي دٍ الىششٍد دبييي 

 . خَاّذ ثَد 
 

 :  1سَجِ      

دسجِ  300ثب سَجِ ثِ ايٌىِ دهبي وبسوشد ايذُ آل ػٌؼَس اوؼيظى 

ػبًشيگشاد هي ثبؿذ ٍ ثشاي ايٌىِ دهبي ايي ػٌؼَس ػشيـ ثِ ايي 

ايي . همذاس ثشػذ دس داخل آى يه گشهىي ثشلي سقجيِ ؿذُ اػز 

گشهىي ثبفث گشم ؿذى ػشيـ ػٌؼَس ٍ وٌششل آلَدگي ثٌْيِ 

 . خَاّذ ؿذ 
 

 :  2سَجِ     

،ثِ هحض دسيبفز اعالفبر اص ػٌؼَس  يًَيز الىششًٍيىي  وٌششل

ايي  ECUػَخز سا سٌؾين هي وٌذ وِ / اوؼيظى هخلَط َّا 

 . اًجبم هي دّذ  (TI)سٌؾين سا ثب سلحيح صهبى سضسيك 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيستم كىترل اوتشارات بخارات بىسيه
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 ماي كلي سيستم ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وٌيؼشش  -1
 ؿيش سخليِ ثخبسار ثٌضيي  -2
3- ECU  هَسَس 
 هحفؾِ اًجؼبط  -4
 ثبن  -5
 ؿيش وٌششل ثخبسار ثبن  -6

اًشـبس يبفشِ اص  HCايي خَدسٍ هجْض ثِ ػيؼشن وٌششل اًشـبسار ثخبسار ثٌضيي ، ثِ هٌؾَس وٌششل هيضاى همبديش 
فشِ ٍ اص اًشـبس آًْب ثِ هحيظ جلَگيشي ػيؼشن ثبصيبفز ، ثخبس ثٌضيي سا گش. عشيك ػيؼشن ػَخز سػبًي هي ثبؿذ 
 . وشدُ ٍ آلَدگي َّا سا وبّؾ هي دّذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  

 باك ي لًلٍ َاي سًخت 
ثبن ايي خَدسٍ هجْض ثِ ػيؼشن وٌششل ثخبسار 

ثٌضيي ثَدُ ٍ جٌغ لَلِ ّبي ػَخز عَسي اًشخبة 

گشديذُ سب اص ًفَر ثخبسار ثٌضيي اص ديَاسُ لَلِ ّب 

 . جلَگيشي ؿَد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شير كىترل بخارات باك 
ٍؽيفِ ايي ؿيش جذا وشدى ثخبسار ثبن اص ثٌضيي 

هبيـ هي ثبؿذ ٍ داساي يه ؿٌبٍس اػز وِ دس كَسر 

دش ثَدى وبهل ثبن اص ٍسٍد ثٌضيي ثِ هؼيش ػيؼشن 

 .  جلَگيشي هي وٌذ
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  
 كىيستر 

يه لَعي اػشَاًِ اي ؿىل حبٍي ثٌضيي وشثي فقبل 

وِ داساي چٌذ ( ثِ هٌؾَس جزة ثخبسار ثٌضيي اػز)

هجشاي )يىي اص هجبسي وٌيؼشش . هجشا هي ثبؿذ 

هشثَط ثِ ٍسٍد ثخبسار ثٌضيي اص ثبن هي ثبؿذ ( اكلي

اص هجشاي ديگش وِ دس وٌيؼشش ٍجَد داسد ثشاي . 

لذ َّا خشٍج ثٌضيي اص وٌيؼشش ثِ ػوز هٌيفَ

هجشاي ديگشي ًيض ثشاي ٍسٍد َّاي . ؿَد اػشفبدُ هي

 . سبصُ دس ًؾش گشفشِ ؿذُ اػز 
 

 

 

 

 
 

 چگًوگي عملكرد كىيستر 
وٌيؼشش حبٍي وشثي فقبل هي ثبؿذ وِ دس ٌّگبم 

خبهَؽ ثَدى هَسَس ، ثخبسار ثٌضيي سا جزة وشدُ ٍ 

 ( . 1هجشاي )رخيشُ هي وٌذ 

هَسَس  ECU  ٌّگبهي وِ هَسَس سٍؿي هي ؿَد ،

صهبًي ساوِ ؿشايظ ثشاي سخليِ ؿذى ثخبسار اص 

وٌيؼشش هٌبػت هي ثبؿذ سا سقييي وشدُ ٍ ػذغ 

ايي ؿيش هؼيش . ؿيش سخليِ وٌيؼشش سا ثبص هي وٌذ 

هٌيفَلذ َّا ثِ وٌيؼشش سا ثبص هي وٌذ دس ًشيجِ 

ٍاسد وٌيؼشش ين ؿَد ٍ  3َّاي سبصُ اص عشيك هجشاي 

سا جوـ وشدُ ٍ اص ثخبسار ثٌضيي داخل وٌيؼشش 

. ثِ ػوز هٌيفَلذ جبسي هي وٌذ  2عشيك هجشاي 

  الصم ثِ روش اػز وِ دس لؼوز هجشاي ٍسٍدي َّا ،

دس صيش وٌيؼشش يه فيلشش لشاس دادُ ؿذُ اػز وِ 

 . فول فيلشش وشدى َّاي ٍسٍدي سا اًجبم هي دّذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  

 ( شير برقي كىيستر)شير تخليٍ بخارات بىسيه 
فجَس ثخبسار ثٌضيي اص وٌيؼشش ثِ  ايي ؿيش دس هؼيش

هٌيفَلذ َّا لشاس هي گيشد ٍ فولىشد آى ثَػيلِ 

ECU  هَسَس وٌششل هي ؿَد . 

 . ؿيش سخليِ دس دـز ساديبسَس لشاس گشفشِ اػز 

ؿيش سخليِ سا  ECUدس ٌّگبم سٍؿي ثَدى هَسَس ، 

ثبص هي وٌذ سب ثخبسار هَجَد دس وٌيؼشش ثِ َّصيٌگ 

د ٍ دس فول احششاق ؿشوز دسيچِ گبص هٌشمل ؿَى

 . وٌٌذ 

 محفظٍ اوبساط 
ايي هحفؾِ جذاوٌٌذُ ثخبسار ثبن ثٌضيي هي ثبؿذ ٍ 

دس لؼوز وٌبسي گلَگبُ ثبن ٍ دس هؼيش ثيي ثبن ٍ 

 . وٌيؼشش لشاس گشفشِ اػز 

ايي هحفؾِ ثبفث هي ؿَد وِ ػَخز هبيـ دس ثبن 

ثٌضيي ديؾ اص آًىِ دس هؼيش وٌيؼشش لشاس گيشد ثِ 

 . ثبن ثشگشداًذُ ؿَد 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باز ي بست قسمت َاي مختلف سيستم كىترل آلًدگي
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 باز ي بست مخسن كىيستر 

 باز كردن 
ؿيلٌگ هشلل ثيي ؿيش ثشلي ٍ هخضى وٌيؼشش سا  -1

 . جذا وٌيذ 

خَدسٍ سا سَػظ جه اص صهيي ثلٌذ وشدُ ٍ ثبثز  -2

 . وٌيذ 

 . چشخ جلَ ػوز چخ سا ثبص وٌيذ  -3

 

 

 

 

 

 . ديچْبي گل دخؾ وي سا ثبص ٍ آًشا جذا وٌيذ  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿيلٌگ ساثظ وٌيؼشش ثِ ثبن سا جذا وشدُ ٍ آًشا  -5

 . اُ گل دخؾ وي خبسج وٌيذ ثِ ّوش

ثؼز الػشيىي ًگْذاسًذُ هخضى وٌيؼشش سا جذا  -6

 . وشدُ  هخضى سا آصاد ًوبئيذ 

 

 

 بسته 
 . هشاحل ثؼشي فىغ هشاحل ثبص وشدى هي ثبؿذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  

شير برقي )باز ي بست شير تخليٍ بخارات بىسيه 

 ( كىيستر

 باز كردن 
 . اسلبل ثبسشي سا جذا وٌيذ  -1

 . ػَوز لَُْ اي سًگ ؿيشثشلي سا جذا وٌيذ  -2

ثؼز لَلِ ّبي ٍسٍدي ٍ خشٍجي سا آصاد وشدُ ٍ  -3

 . جذا ًوبئيذ 

 . ؿيش ثشلي سا خبسج وٌيذ  -4

 

 

 

 

 

  بسته

  .هشاحل ثؼشي فىغ هشاحل ثبص وشدى هي ثبؿذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  
يريدي بٍ باك بىسيه  باز ي بست شيلىگ

 ( گلًيي باك)

 باز كردن 
 .ثبسشي سا جذا وٌيذ اسلبل  -1

 . دسة ثبن سا ثبص وٌيذ  -2

 . دَؿؾ دٍس گلَيي ثبن سا خبسج وٌيذ  -3

 . دٍ ديچ ًگْذاسًذُ گلَيي ثبن سا ثبص وٌيذ  -4

 

 

 

 

 

 

 . خَدسٍ سا سَػظ جه اص صهيي ثلٌذ وٌيذ  -5

 . ثؼز ؿيلٌگ گلَيي ثبن سا آصاد وٌيذ  -6

 . هؼيش وٌيؼشش سا جذا وٌيذ  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

هْشُ اسلبل ًگْذاسًذُ ؿيلٌگ ثِ ػيلٌذس چشخ سا  -8

 . ثبص وشدُ ٍ ثب احشيبط گلَيي ثبن سا خبسج وٌيذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 
 : تًجه    

 هخضى اًجؼبط ثب گلَيي ثبن يىذبسچِ هي ثبؿذ ٍ لبثل 
 .سقَيض ًيؼز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باز ي بست در باك بىسيه 

 باز كردن
 ًگْذاسًذُ آًشا اص لبةثبص ًوَدُ ٍ ساثظ دس ثبن سا -1
 دس ثبن جذا ًوَدُ ٍ ًؼجز ثِ سقَيض دس ثبن الذام 
 .ًوبئيذ 

 بسته
 .فىغ هشاحل ثبص ًوَدى هي ثبؿذ
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  
 باز ي بست باك بىسيه 

 باز كردن 
 . اسلبل ثبسشي سا جذا وٌيذ  -1

ثٌضيي داخل ثبن سا سَػظ ؿيش سخليِ خبسج  -2

 . وٌيذ 

 : سَجِ    

دس ثقضي هذلْب ؿيش سخليِ ٍجَد ًذاسد ثٌبثشايي ثب 

سٍؿْبي ايوي ػَخز سا ثب اػشفبدُ اص دوخ ثٌضيي 

 . خَدسٍ ٍ ؿيلٌگْبي ساثظ سخليِ وٌيذ 

 

 

 

 

ًـيوٌگبُ كٌذلي فمت سا ثشداسيذ ٍ دسدَؽ  -3

 . دػششػي ثِ لغقبر سا ثبص وٌيذ 

 . دػشِ ػين ٍ وبًىشَس آًشا جذا وٌيذ  -4

 

 

 

 

 

 

 

ٍ سا سَػظ جه اص صهيي ثلٌذ وشدُ ٍ ثبثز خَدس -5

 وٌيذ 

لؼوز كذا خفِ وي سا ديبدُ / لَلِ فمجي اگضٍص  -6

 وٌيذ 

 . ػذش حشاسسي اگضٍص سا جذا وٌيذ  -7
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

سشهض دػشي سا آصاد وشدُ ٍ هْشُ لفل وٌٌذُ  -8

 . هَجَد ثش سٍي هىبًيضم سٌؾين سا ؿل وٌيذ 

 .  هْشُ سٌؾين سا آصاد وٌيذ  -9

وبثل سشهض دػشي سا اص ثؼز هىبًيضم سٌؾين جذا  -10

 . وٌيذ 

 

 

 

 

 

 

 . وبثل سا آصاد وٌيذ  -11

 . وبثل سا اص هىبًيضم سٌؾين وٌٌذُ جذا وٌيذ  -12

وبثل سا اص ثؼز ّبي ثبن آصاد وشدُ ٍ آًشا دس  -13

 . هحلي دٍس اص ثبن ثٌضيي ثِ وٌبسي لشاس دّيذ 

 

 

 

 

 

 

 

دس ػوز چخ خَدسٍ ، اسلبالر ؿيلٌگ ّبي  -14

 . هؼيش سفز ٍ ثشگـز سا ثبص وٌيذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  

ؿيلٌگ هؼيش سفز ثٌضيي سا اص فيلشش جذا وشدُ  -15

 . ٍ اًشْبي ؿيلٌگ سا آصاد وٌيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثِ .)وٌيذاسلبل ؿيلٌگ ثٌضيي ثِ دوخ سا جذا  -16

  .(ثخؾ سقَيض دسجِ داخل ثبن هشاجقِ ًوبئيذ

 

 

 

 

 

 

 

ثؼز ؿيلٌگ گلَيي ثبن ثٌضيي سا اص سٍي ثبن  -17

 . جذا وٌيذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  

 . لَلِ ػشسيض ٍ لَلِ ّبي وٌيؼشش سا ثبص وٌيذ  -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديچ ٍ ثؼز  4ثبن سا ثبثز ًگْذاؿشِ ٍ  -19

 . ًگْذاسًذُ سا ثبص وٌيذ 

ثبن ثٌضيي سا ثب احشيبط دبييي آٍسدُ ٍ ثشسػي  -20

وٌيذ ّيچ ؿيلٌگ يب اسلبلي ثِ هخضى ثٌضيي هشلل 

 . ًجبؿذ ٍ ثبن سا اص خَدسٍ جذا وٌيذ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

  
 : توجه     

 . ثبؿذ  ؿيش وٌششل ثخبسار ثبن سا ثب ثذًِ ثبن يىذبسچِ هي
 

 

 

 

 

 

 

 بسته 
ثبن اص هَاد هلٌَفي لبلجگيشي سضسيمي ؿذُ اػز ٍ 

 . اگش آػيت ثجيٌذ ثبيذ سقَيض گشدد 

ثشاي سقَيض وشدى ، سوبم ؿيلٌگ ّب ٍ اسلبالر سا اص 

ثبن آػيت ديذُ جذا وشدُ ٍ ثِ هخضى ًَ هشلل 

وٌيذ ٍ اعويٌبى حبكل وٌيذ وٌيذ وِ اسلبالر 

 . كحيح ثبؿٌذ 

 . سوبم ؿيلٌگ ّب ٍ ثؼشْب ٍ اسلبالر سا هحىن وٌيذ 

هخضى سا دس جبي خَد لشاس دادُ ٍ اعويٌبى حبكل 

 . وٌيذ وِ ؿيلٌگ ّب هبثيي هخضى ٍ ثذًِ گيش ًىٌٌذ 

ثميِ هشاحل ثؼشي فىغ هشاحل فوليبر ثبص وشدى 

 . اػز

 . وبثل سشهض دػشي سا هشلل وشدُ ٍ سٌؾين وٌيذ 

 

 :تست وشتي 
ن خَدسٍ سا سٍؿي ًوَدُ ٍ ثش سٍي دغ اص ًلت ثب

ثبالثش لشاس دّيذ ٍ وليِ اسلبالر سا اص لحبػ ًـشي 

دغ اص حلَل اعويٌبى اص فذم ًـشي .ثشسػي ًوبئيذ

 .اسلبالر هشثَط ثِ سيل اًظوشَس سا ثشسػي ًوبئيذ

دس كَسر هـبّذُ ًـشي خَدسٍ سا ػشيقبً خبهَؽ ٍ 

 .ًؼجز ثِ سفـ ًـشي الذام ًوبئيذ
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 داخل باكدرجٍ 

 كردن باز
 .اسلبل ثبعشي سا جذا وٌيذ -1

 .ًـيوٌگبُ كٌذلي فمت سا ديبدُ وٌيذ -2

 .دسدَؽ سا ثبص وٌيذ -3

 .وبًىشَس سا جذا وٌيذ -4

 .ّبي سفز ٍ ثشگـز ػَخز سا جذا وٌيذ ؿيلٌگ -5

 ّب سا ثشاي دٍثبسُ ػَاس وشدى فالهز  ؿيلٌگ :تًجه

 .هؼذٍد وٌيذّب سا  گزاسي وشدُ ٍ اًشْبي ؿيلٌگ

 

 

 

 

 ثِ فالهز سشاص ثشٍي دسجِ داخل ثبن ٍ ٍاؿش لفل  -6

 .وٌٌذُ سَجِ وٌيذ

 ثب اػشفبدُ اص اثضاس آچبس ثبص ٍثؼز سيٌگي سٍي دسجِ داخل 

 ثب احشيبط ٍاؿش  24606009ثبن ثب وذ اخشلبكي  

 .لفل وٌٌذُ سا ثبص وٌيذ

 ابسار مخصًص

 :ثبن آچبس ثبص ٍثؼز سيٌگي سٍي دسجِ داخل 

 24606009وذ اخشلبكي     

 

 دسجِ داخل ثبن سا خبسج وشدُ ٍ هَاؽف ثبؿيذ وِ -7

 ثبصٍي ؿٌبٍس آػيت ًجيٌذ يب ثٌضيي ثش سٍي كٌذليْبي

 .داخل خَدسٍ ًشيضد

 .ٍاؿش آة ثٌذي الػشيىي سا ثبص وٌيذ -8

 

 

  بسته
 .هشاحل ثؼشي فىغ هشاحل ثبصوشدى اػز

 ّويـِ ٍاؿش آة ثٌذي الػشيىي لجلي سا ثب ٍاؿش :تًجٍ

 .ًَ سقَيض وٌيذ
  

 

 

 

 : آچار باز وبست رينگي روي درجه داخل باك ابزار

 24606009كد اختصاصي    
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 :تست وشتي 
دغ اص ًلت دسجِ داخل ثبن ٍ لجل ًلت كٌذلي فمت اثشذا خَدسٍ سا سٍؿي ًوَدُ ٍ لَلِ ّبي سفز ٍ ثشگـز 

 .ثشسػي ًوبئيذثٌضى ثِ دسجِ داخل ثبن سا 

 .دس كَسر لضٍم خَدسٍ سؼز جبدُ گشدد سب اص فذم ًـشي اص اٍسيٌگ دسجِ داخل ثبن اعويٌبى حبكل ًوبئيذ

 

 

 بررسي فشار سيستم سًخت رساوي
 اثضاس هخلَف 

 26501016وذ اخشلبكي  : گيشي فـبس سيل ػَخز ويز اثضاس اًذاصُ  -1

 (   اثضاس فوَهي)اػشَاًِ هذسج  -2
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسي فشار پمپ بىسيه
 .وٌذ هغوئي ؿَيذ وِ دوخ ثٌضيي وبس هي -1

 (ػَئيچ ثؼشِ)وبًىشَسّبي اًظوشَس ثٌضيي سا جذا وٌيذ  -2

 .ليشش اػز 10ووششيي همذاس ثٌضيي هَسد ًيبص  -3

 .ؿيلٌگ سفز يب سغزيِ ثٌضيي سا جذا وٌيذ -4

 گيج اًذاصُ گيشي فـبس سا ثِ ػَدبح هَجَد دس اًشْبي سيل  -5

 .اًظوشَس ٍكل وٌيذ
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 

 وبًىشَس آثي سًگ 22سا جذا ًوَدُ ٍ دبيِ  FNًَد  -9

 سحشيه ًوَدُ سب دوخ( ٍلز12)سا ثَػيلِ ثشق ثبسشي 

  .ثٌضيي فقبل گشدد 

 

 

 

 

 

 

 

 دس غيش. ثبس ثبؿذ 8/2سب  2/3فـبس ثبيذ هبثيي همذاس .ثبًيِ سَػظ وليذ سٍؿي وٌيذ 5دوخ سا ثشاي  -10

 .ثٌضيي سػبًي ايشاد ٍجَد داسد ايٌلَسر دس ػيؼشن 
 :، ثشسػي وٌيذثبؿذثبس  8/2فـبس ووشش اص دس كَسسيىِ  -11

 هذاس ٍسٍدي  -
 فيلشش ثٌضيي -
 ّبي ػيؼشن ػَخز ّب ٍلَلِ ؿيلٌگ -
 (ّب ثٌذي آة)اًظوشَسّب  -
 .ثبؿذ، آى سا ثشسػي وٌيذ خشاة هي ثبس اػـز احشوـبالً سگـالسَس فــبس 5/4اگش فـبس ثبالسش اص ٍ 
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 دنا سوخت رسانيتعميرات سيستم  راهنماي

 بررسي اوتقال بىسيه 
 ثٌضيي ٍسٍدي ثِ سيل اًظوشَس سا ثبص ًوَدُؿيلٌگ -1

 .ٍ آًشا دس اػشَاًِ هذسج لشاس دّيذ 

 هغبثك سٍؽ روش ؿذُ دس هشاحل لجل دوخ سا  -2

 .ثبًيِ سٍؿي وٌيذ 15

 هٌشمل ؿذُ سا ثشسػي وٌيذ، حذاللهمذاس حجن ثٌضيي  -3

 .ػبًشيوشش هىقت ثبيذ ثبؿذ 540ايي حجن 

 :اگش همذاس كحيح ًجَد، ثشسػي وٌيذ -5

 هذاس ٍسٍدي -

 فيلشش ػَخز -

 اگش هَاسد ثبال كحيح اػز هشاحل سا ثب دوخ ًَ آصهبيؾ

 .وٌيذ
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