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 خودرو هاي مجهز به گیربکس اتوماتیک بررسی سطح ، تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک
 

 و پارس 206،207برروي خودرو پژو نصب AL4گیربکس
 مشخصات روغن مصرفی:

 ESSO ATF 4HP20/AL4روغن 

 لیتر می باشد. 6معادل  AL4مقدار روغن مصرفی در گیربکس اتوماتیک 
 لیتر روغن افزوده شود. 4پس از تخلیه روغن گیربکس و پر کردن مجدد با روغن: 

 لیتر روغن افزوده شود. 5/1پس از تعویض هوزینگ (کارتر) بلوك هیدرولیک: 
 لیتر روغن افزوده شود. 5/4پس از تخلیه روغن و تعویض بلوك هیدرولیک: 

 لیتر روغن افزوده شود. 5رك کنورتور: پس از تخلیه روغن و تعویض تو
 تخلیه روغن: 

در صورتیکه تخلیه روغن گیربکس بر روي ماشین انجام پذیرد، میزان روغن تخلیـه  
) (شش پر و بـه طـول   1لیتر خواهد بود. بدین منظور پیچ روغن ( 4شده در حدود 

 میلیمتر) را هنگام گرم بودن گیربکس باز نمائید. 81
 روغن گیربکس:پر کردن 

 قبل از هر گونه بررسی: 
 توسط دستگاه عیب یاب وجود عیوب احتمالی را بررسی نمائید.

 خودرو را براي جک دو ستون قرار دهید. 
 قرار دهید (ترمز دستی آزاد باشد). Pاهرم انتخاب دنده را در وضعیت 

 ، سرریز نمائید. (2)سرریز  پیچلیتر روغن را از  4به میزان 
 عیب یاب را به خودرو وصل نمائید.دستگاه 

 مراجعه نمائید) 2-3را اصالح نمائید (به بند  Oil Wear Counterعدد ثبت شده در بخش 
 

  کنترل مقدار روغن:
درجه  68تا  58قرار دهید. موتور را روشن نمائید تا دماي روغن گیربکس بین  Pبراي کنترل سطح روغن، دنده را در موقعیت 

 میلیمتر) را باز نمائید. 19(شش پر و بطول  (4)، سپس درپوش سطح روغن سانتیگراد برسد
در صورتیکه سطح روغن باال باشد روغن آنقدر از محل فوق می چکد، تا به سطح استاندارد برسد. در غیراینصورت به ترتیب زیر عمل 

 نمائید:
 موتور را خاموش کنید.

 اجازه دهید تا روغن سرد گردد.
 ه ، ب(2)لیتر روغن را از طریق پیچ سرریز روغن  5/0به میزان 

 داخل گیربکس بریزید.
 سپس موتور را روشن کرده و به روش فوق مجدداً سطح روغن را کنترل

 خارج شود. (4)نمائید، تا زمانیکه اضافه روغن از درپوش کنترل روغن  
 س مناسب است.لیتر روغن خارج شود سطح روغن گیربک 5/0در اینحالت اگر 

 را باز ننمائید. (3)به هیچ عنوان پیچ  هشدار: 
 :AL4کنترل عملکرد شمارنده آلودگی روغن در گیربکس اتوماتیک 

رق مثبت سیستم جرقه فعال فعال داراي یک برنامه تعیین میزان آلودگی روغن است، که با رسیدن ب AL4گیربکس اتوماتیک 
 ده در شمارنده آلودگی روغن، به میزان درجه حرارت روغن گیربکس افزایش می یابد.گردد. با کارکرد گیربکس عدد ثبت شمی
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درجه سانتیگراد کار کند، واحد شمارنده آلودگی به حداکثر مقدار خود یعنی،  95ساعت در زیر دماي  6000درصورتی که گیربکس 
بطور همزمان چشمک می زنند و بر  SPORTو  SNOWواحد می رسد. هنگامیکه شمارنده به این عدد برسد چراغهاي  32958

 روي صفحه نمایشگر چند کاره پیغام:
Oil Change to be carried out= Yes, Counter exhausted at units. 

 ظاهر شده و راننده از زمان تعویض روغن مطلع می شود.
 

 می باشد: (OIL COUNTER)مواردي که نیاز به تغییر و اصالح شمارنده آلودگی روغن 
   تعویض گیربکس اتوماتیک 
    تعویضECU گیربکس اتوماتیک 
   .سرریز نمودن حداقل نیم لیتر روغن به گیربکس 

 میزان تغییر شمارنده آلودگی روغن گیربکس:
 تعویض گیربکس:

 ) نمائید.0پس از تعویض گیربکس شمارنده آلودگی روغن را صفر (
 گیربکس: ECUتعویض 

یاب  قبلی بخوانید و آنرا توسط دستگاه عیب ECUقبل از انجام آن عدد شمارنده آلودگی روغن را از روي  ECUدر هنگام تعویض 
P.P.S   بهECU  .جدید وارد نمائید 

 میزان حداقل نیم لیتر:ه سرریز نمودن روغن گیربکس ب
 واحد کم نمائید. 2750لودگی روغن، به ازاي هر نیم لیتر روغنی که به گیربکس ریخته می شود از عدد ثبت شده در شمارنده آ

 نحوه تغییر شمارنده آلودگی روغن:
   در دستگاه دیاگP.P.S  ترتیب وارد منوهاي: به 

Diagnosis → Test By ECU → Engine / Automatic gearbox → AL4 Automatic gearbox → Oil Wear 
Counter: 

   اکنون صفحه توضیحات دستگاه دیاگ در خصوص مواقعی که نیاز به تغییر عدد شمارنده آلودگی می باشد و چگونگی انجام این
 تغییر، باز می شود:

Modification to the oil counters value: 
When? 
For any addition of new oil (oil change/ replacing the Convertor, etc.) 
Replacement: auto adaptive automatic gearbox. 
Counter unit replacement. 
How? 
Remove 2750 units for each addition for 0.5 liter(s) of new oil. 
Replacement: Auto adaptive Automatic gearbox: set the counter to zero. 
Control unit replacement: note the value of the counter on the old ECU and transfer it to the new 
one.  
For further information, see service information: Oil wear counter. 
If the sport and snow indicator lights with the screen message: Oil change to be carried out: yes/ and 
counter saturated at 32958 units. 
Carry out the oil change and update the oil wear counter. 
See service information: AL4 Automatic gearbox, repair procedure 

را فشرده و وارد صفحه بعدي می شویم و در آن منو عدد شمارنده آلودگی روغن را به شرحی که در باال گفته شد  (Enter)کلید * 
 تغییر می دهیم:

Reading counter:  ------------------- 
Oil changed required  -----------Yes/No 
Counter:    0 0 0 0 
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