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  نصب مجدد-پياده کردن: کنيسترشير برقی 

  

                                                                                                                                 

  

١١١١١  

  پياده کردن

  پياده کرداده کردن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه

  ارهشد                             

                                    در طی این فرایند الزم است تا:  
                                       دينزدیک به منطقه کار خودداری کن گداخته شدهو یا آوردن اشياء  از استعمال دخانيات،    

                                            مراقب پاشيده شدن سوخت در هنگام جداکردن کنيستر باشيد  
 

 

  ارهشد                             

  برای این فرایند استفاده کنيد عينک ایمنیاز                                    
                                     

  ارهشد                             

                                     برای این فرایند استفاده کنيد) نوع نيتریل(از دستکش ضد نفوذ                                    
  

  حتياطا                             

   وختبا س ساحتمال زیاد تما که نواحی، از آسيب خوردگی و یا از هر گونهبمنظور جلوگيری                                    
     .، محافظت بعمل آیددارد                                   

 

  حتياطا                             

                                     لوله کنيستر را دور از مناطق آلوده نگه دارید                                   
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  پياده کردن

  
 مرحله آماده سازی برای باز کردن .١

  

  نصب مجدد -پياده کردن: باتریباتری را جدا کنيد  

 

  مرحله پياده کردن .٢
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  حتياطا                             

  سر لوله ها استفادهاز درپوش های محافظ در ناخالصی ها به مدار،  ورود برای جلوگيری از                                   
  .گردد                                   
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  نمائيد جدااجزاء زیر را:  

  

     ١(کانکتور شير برقی کنيستر(  

     ٢(شير برقی کنيستر لوله های(  

  

  کورکن را نصب کنيد  درپوش های   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جدا کنيد) ٣(شير برقی کنيستر را در محل  
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  نصب مجدد

  
  
   نصب مجددمرحله .١
  
  
  
  
 دن انجام دهيدعمليات را در جهت عکس باز کر.  
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  نصب مجدد-پياده کردن: کنيستر

  

                                                                                                                                 

  

١١١١١  

  پياده کردن

  پياده کرداده کردن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پياده کردن

  
  نمرحله آماده سازی برای باز کرد .١

  بکسل کردن و باال بردن: خودروجک دو ستون قرار دهيد خودرو را بر روی 

    

 این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه

  ارهشد                             

                                    در طی این فرایند الزم است تا:  
                                        دينزدیک به منطقه کار خودداری کن گداخته شدهو یا آوردن اشياء از استعمال دخانيات،    

                                            مراقب پاشيده شدن سوخت در هنگام جداکردن کنيستر باشيد  
 

 

  ارهشد                             

  برای این فرایند استفاده کنيد) نوع نيتریل(از دستکش ضد نفوذ                                    
                                     

  اطحتيا                             

   وختبا س ساحتمال زیاد تما که نواحی، از آسيب خوردگی و یا از هر گونهبمنظور جلوگيری                                    
     .دارد محافظت بعمل آید                                   

  حتياطا                             

  لوله کنيستر را دور از مناطق آلوده نگه دارید                                   
                                     

  حتياطا                             

  های محافظ در سر لوله ها استفاده از درپوشناخالصی ها به مدار،  ورود برای جلوگيری از                                   
  گردداستفاده                                    
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  نصب مجدد -پياده کردن: باتریباتری را جدا کنيد  

  

 اجزاء زیر را پياده نمائيد:  

  

      نقشه جزئيات: توپی چرخ جلو مجموعهچرخ های جلو  

    شل گير چرخ های جلو   

   نقشه جزئيات: مجموعه سپر جلو سپر جلو   

  

  مرحله پياده کردن .٢
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  کنيدرا جدا ) ١(لوله های کنيستر  

  

   کورکن را نصب کنيد  درپوش های  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجزاء زیر را پياده نمائيد:  

  

     ٢(مهره های کنيستر(  

     کنيستر  
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  نصب مجدد

  
  
   نصب مجددمرحله .٢
  
  
  
  
 دن انجام دهيدعمليات را در جهت عکس باز کر.  
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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

حسگر دماي مايع خنک کننده: باز كردن - نصب مجدد

 هشدار 
مدار خنك كننده طوري طراحي گرديده است كه لوله هاي آن تحت فشارمي باشند، بنابراين در دماهاي باال مراقب باشيد چون احتمال ايجاد سوختگي شديد وجود دارد. 

درپوش منبع انبساط مايع خنک کننده را وقتي موتور داغ است باز نکنيد. 
هنگام تعميرات برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته فن (و يا فن هاي) رادياتور باشيد. 

پيچ يا پيچ هاي هواگيري مدار خنك كننده را هنگامي كه موتور روشن است باز نكنيد. 

توجه
قبل از انجام عمليات، تجهيزات الکتريکي را جهت پرهيز از ايجاد اتصال کوتاه و تسمه ها را براي جلوگيري از آسيب رسيدن به آنها بپوشانيد. 

توجه
مايع خنك كننده در عملكرد مناسب موتور نقش به سزايي دارد (تبادالت حرارتي). 

سيستم نبايد فقط با آب خالي در مدار خنك كننده كار كند.
براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتمًا بايد تعويض شوند، غيره) (به 19A، سيستم خنک کننده، مدار مايع خنک کننده: نقشه جزئيات رجوع كنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

لوله ورودي فيلتر هوا را از قسمت هاي زير جدا کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
سيني جلوي محفظه موتور، ■
محفظه فيلتر هوا. ■

لوله ورودي فيلتر هوا را جدا کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

 قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند: 
واشر آب بندي حسگر دماي مايع خنک کننده
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 ۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كانكتور (۱) حسگر دماي مايع خنک کننده را جدا کنيد.  ■
قطعات زير را باز کنيد (به 19A، سيستم خنک کننده، مدار مايع خنک  کننده: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

بست حسگر دماي مايع خنک کننده،  ■
حسگر دماي مايع خنک کننده، ■
واشر حسگر دماي مايع خنک کننده. ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند:  واشر آب بندي حسگر دماي مايع خنک کننده  ■
با استفاده از ماده پاك كننده سطوح (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد) قطعات زير را تميز و چربي زدايي كنيد:  ■

محل قرارگيري واشر برروي محفظه آب،  ■
سطح تماس واشر حسگر دماي مايع خنک کننده در صورت استفاده مجدد.  ■

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد (به 19A، سيستم خنک کننده، مدار مايع خنک  کننده: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
حسگر دماي مايع خنک کننده به همراه يک واشر نو،  ■
بست حسگر دماي مايع خنک کننده. ■
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كانكتور حسگر دماي مايع خنک کننده را وصل کنيد.  ■

۲. عمليات پاياني 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
عمليات زير را انجام دهيد:  ■

مايع خنک کننده را به سطح مناسب برسانيد،  ■
سيستم خنك كننده را هواگيري کنيد (به 19A، سيستم خنک کننده، سيستم خنك كننده: تخليه - پر کردن رجوع کنيد).  ■
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حسگر موقعيت ميل سوپاپ: باز كردن - نصب مجدد   

براي محل قرار گيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتمًا بايد تعويض شوند، غيره) (به حسگرهاي موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد).

تذکر: 
اين دستورالعمل به باز کردن و نصب مجدد حسگر موقعيت ميل سوپاپ و حسگرموقعيت ميل سوپاپ دود مربوط مي شود. 

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

۱- باز کردن حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي

كانكتور (۱) کويل جرقه را جدا کنيد.  ■

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب ياب 
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۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 
۱- باز کردن حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي

كانكتور حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي (۲) را جدا کنيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد:  ■

پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي،  ■
حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي،  ■
واشر حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي. ■

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



٣

كانكتور حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود (۳) را جدا کنيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد:  ■

پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود،  ■
حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود،  ■
واشر حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود. ■

نصب مجدد 
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند: ■
واشر حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود. ■

محفظه حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود را روغن کاري کنيد. ■

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد:  ■
واشر نو حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود. ■
حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود، ■
پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود. ■

۲- باز کردن حسگر موقعيت ميل سوپاپ دود
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پيچ حسگر موقعيت ميل سوپاپ ورودي و دود را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد). ■
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):   ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:  
 "واحد کنترل الکترونيکي موتور"،  ■

- قطعه اي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل مي شود: 
 "حسگر ميل سوپاپ".  ■
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دبي سوخت: بررسي

لوله (۳) را به خروجي رابط "T" شکل ابزار Mot.1987 کيت تعويض 987 381 11 77  فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين وصل کنيد. ■
شيلنگ ورود بنزين (۲) دسته موتور سمت راست آزاد کنيد. ■
اتصال لوله ورود بنزين (۲) را از ريل سوخت رساني باز کنيد.  ■
قطعات زير را وصل کنيد:  ■

رابط "T" شکل (۱) ابزار Mot.1987 کيت تعويض 987 381 11 77  فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين به ريل سوخت رساني، ■
لوله ورود سوخت به رابط "T" شکل (۱) ابزار Mot.1987 کيت تعويض 987 381 11 77  فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين. ■

سر لوله خروجي را در يک ظرف مدرج (۲۰۰۰ ميلي ليتر) قرار دهيد. ■

۲. مرحله بررسي

درپوش جعبه فيوز محفظه موتور را باز کنيد. ■

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

ابزار مخصوص مورد نياز

فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين.

تجهيزات مورد نياز 

ظرف اندازه گيري مدرج

هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتمًا دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).

هشدار
در طول اين عمليات:  ■

از کشيدن سيگار و قرار دادن اشياء خيلي داغ در محوطه کار خودداري کنيد، ■
هنگام جدا كردن اتصال مراقب پاشيده شدن بنزين باشيد. ■

هشدار
براي اين عمليات از دستكش ضد آب (نوع نيتريل) استفاده كنيد.

هشدار
براي انجام اين عمليات از عينک محافظ استفاده کنيد.

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. 

بررسي

۱. مرحله آماده سازي جهت بررسي
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پايه (۴) كانكتور را جهت راه اندازي پمپ سوخت به قطب مثبت باتري وصل کنيد. ■

تذکر: 
دبي اندازه گيري شده بايد بين ۸۰ و ۱۲۰ ليتر در ساعت باشد.

قطب مثبت باتري را از پايه (۴) كانكتور جدا کنيد. ■
كانكتور ۶ پايه را وصل کنيد. ■

۳. عمليات پاياني

درپوش جعبه فيوز داخل محفظه موتور را محکم کنيد. ■
قطعات زير را جدا كنيد: ■

لوله ورود سوخت از رابط "T" شکل ابزار Mot.1987 کيت تعويض 987 381 11 77  فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين، ■
رابط "T" شکل ابزار Mot.1987 کيت تعويض 987 381 11 77  فشارسنج و رابط هاي اندازه گيري فشار بنزين از ريل سوخت رساني. ■

اتصال لوله ورودي سوخت را به ريل سوخت رساني وصل کنيد. ■
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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد

محل قرارگيري و مشخصات (گشتاور محكم كردن، قطعات كه بايد هميشه تعويض شوند، غيره.) (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد).

باز كردن
۱. آماده سازي براي باز كردن 

قطعات زير را باز كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
لوله ورودي هوا، ■
لوله هواي رابط بين لوله خروجي اينتركولر و سوپاپ تخليه فشار باال. ■

 قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند: 
واشر دريچه گاز

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب ياب 
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كانكتور (۱) حسگر فشار و دماي هوا را جدا کنيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

پيچ لوله هواي ورودي دريچه گاز،  ■
لوله هواي ورودي دريچه گاز،  ■
واشر لوله هواي ورودي دريچه گاز. ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كانكتور (۲) دريچه گاز را جدا کنيد.  ■
قطعات زير را باز كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

پيچ هاي دريچه گاز، ■
دريچه گاز، ■
واشر دريچه گاز. ■

نصب مجدد
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

■ . قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند:  واشر دريچه گاز 
قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند: ■

واشر لوله هواي ورودي دريچه گاز. ■
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با استفاده از ماده پاک کننده سطوح (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد) قطعات زير را تميز و چربي زدايي کنيد: ■
محل واشر برروي ورودي منيفولد، ■
محل واشر برروي لوله هواي ورودي دريچه گاز، ■
محل واشر برروي دريچه گاز، در صورت استفاده مجدد از آن. ■

توجه
براي اطمينان از آب بندي مناسب، سطح واشرها بايد تميز، خشك و غير چرب باشد (از به جا گذاشتن اثر انگشت خودداري كنيد).

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
واشر نو دريچه گاز، ■
دريچه گاز. ■

پيچ هاي دريچه گاز را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
كانكتور دريچه گاز را وصل کنيد. ■

۳. عمليات پاياني

قطعات زير را نصب كنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
واشر جديد لوله هواي ورودي دريچه گاز، ■
لوله هواي ورودي دريچه گاز.  ■

پيچ هاي لوله هواي ورودي دريچه گاز را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به 12A، مخلوط سوخت و هوا، مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
كانكتور حسگر فشار و دماي هوا را وصل کنيد.  ■
شيلنگ تخليه گاز را روي لوله هواي ورودي دريچه گاز وصل کنيد. ■
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:
"واحد کنترل الکترونيکي موتور"،  ■

- قطعه اي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل مي شود:
"دريچه گاز".  ■
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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

ريل سوخت - انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد

هشدار
براي اين عمليات از دستكش ضد آب (نوع نيتريل) استفاده كنيد.

هشدار
براي انجام اين عمليات از عينک محافظ استفاده کنيد.

هشدار
در طول اين عمليات:  ■

از کشيدن سيگار و قرار دادن اشياء خيلي داغ در محوطه کار خودداري کنيد، ■
هنگام جدا كردن اتصال مراقب پاشيده شدن بنزين باشيد. ■

هشدار
هنگام باز کردن انژکتورها يا ريل سوخت مراقب باشيد زيرا ممکن است مقدار سوخت در ريل يا اتصال باقي مانده باشد.

هشدار
قبل از انجام هرگونه عمليات برروي مدار سوخت با استفاده از دستگاه عيب ياب بررسي کنيد: ■

ريل سوخت تحت فشار نيست، ■
دماي سوخت خيلي باال نيست. ■
کار کردن برروي مدار سوخت هنگام روشن بودن موتور اکيدًا ممنوع است. ■

توجه
آزمايش مستقيم انژکتورهاي ۱۲ ولت ممنوع است.

تذکر: 
براي هر کدام از قطعات، از درپوش مناسب موجود در کيت درپوش هاي مسدودکننده استفاده کنيد.

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محكم كردن، قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند، غيره) (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد). 

ابزار مخصوص مورد نياز
ابزار باز کردن لوله هاي فشار باال.

Mot. 1533ابزار نصب و محکم کردن اوليه واشر انژکتور. تزريق مستقيم بنزين.

Mot. 1746آچار سركج براي محكم كردن لوله هاي پمپ فشار باال.
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جايگزين 
لوله خدمات پس از فروش ريل سوخت + لوله اوليه (مهره خاکستري)پمپ فشار باالشده با

گشتاور محکم کردن لوله(مهره سياه)

قطعه باز شده

N.m 35 روي پمپ،  N.m 35 روي ريل سوختXXپمپ فشار باال + لوله اوليه (مهره خاکستري)

پمپ فشار باال + لوله خدمات پس از فروش (مهره 
N.m 35 روي پمپ فشار باال،  N.m 25 روي ريل سوختXXسياه)

N.m 35 روي پمپ فشار باال،  N.m 25 روي ريل سوختXريل سوخت + لوله اوليه (مهره خاکستري)

N.m 35 روي پمپ فشار باال،  N.m 25 روي ريل سوختXريل سوخت + لوله خدمات پس از فروش (مهره سياه)

N.m 35 روي پمپ فشار باال،  N.m 25 روي ريل سوختXلوله اصلي (مهره خاکستري)

N.m 35 روي پمپ فشار باال،  N.m 25 روي ريل سوختXلوله فابريك (مهره سياه)

باز كردن
۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
اتصال باتري را جدا کنيد (به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي سيني محافظ زير موتور، ■
سيني محافظ زير موتور، ■
لوله هواي خروجي توربوشارژر (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
دريچه گاز (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
توزيع کننده ورودي هوا ( به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد. 

قطعات زير را باز کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد). ■
لوله فشار باالي ورودي بنزين از ريل سوخت، ■
لوله فشار باالي ورودي بنزين از پمپ فشار باال، ■
مهره لوله فشار باالي ورود بنزين، ■
لوله فشار باالي ورود بنزين. ■
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دسته سيم الکتريکي انژکتورها (۱) را از ريل سوخت جدا کنيد. ■
قطعات زير را جدا كنيد: ■

كانكتورهاي هر کدام از انژکتورها (۲). ■
كانكتور حسگر فشار ريل سوخت (۳). ■

قطعات زير را باز کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■
پيچ هاي مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها"، ■
مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها". ■

تذکر: 
انژکتور روي ريل يا سرسيلندر نگه داشته نشده است.

مراقب باشيد هر گز به انژکتور ضربه نزنيد.
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(۱) نگهدارنده حلقه
(۲) واشر حلقه اي (اورينگ)

(۳) واشر فشارگير
(۴) واشر تفلوني

قطعات زير را باز کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■
انژکتورهاي از ريل سوخت، ■
واشر حلقه اي (اورينگ) از انژکتور، ■
واشر فشارگير از انژکتور، ■
نگهدارنده حلقه از انژکتور، ■
حسگر فشار ريل سوخت از ريل سوخت.  ■

۱- باز کردن واشر تفلوني از نازل انژکتور

انژکتور را با استفاده از ماده پاک کننده سطوح تميز کنيد (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي تعميرات رجوع کنيد). ■

تذکر: 
استفاده از برسي سيمي، سمباده و غيره ممنوع است.

حلقه آب بندي تلفون نازل انژکتور را با استفاده از انبر ببريد. ■

تذکر: 
هنگام بريدن حلقه آب بندي تلفون مراقب انژکتور باشيد.

نصب مجدد
۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعاتي كه حتمًا بايد تعويض شوند: ■
واشر تفلوني نازل انژکتور، ■
واشر فشار گير،  ■
واشر حلقه اي (اورينگ)،  ■
نگهدارنده حلقه از انژکتور، ■
لوله فشار باالي ورود بنزين (به جدول باال رجوع کنيد). ■
ريل سوخت (به جدول باال رجوع کنيد). ■

قطعات زير را نصب کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■
واشر حلقه اي (اورينگ) نو روي انژکتور، ■
واشر فشارگير نو روي انژکتور، ■
نگهدارنده حلقه نو روي انژکتور، ■
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قطعه مخروطي ابزار نصب و محکم کردن اوليه واشر انژکتور. تزريق مستقيم بنزين (Mot. 1533)  (۴) را باز کنيد. ■
ابزار شکل دهي (۵) را به مدت حداقل ۳۰ ثانيه دور نازل انژکتور قرار دهيد تا واشر تفلوني جمع شود و به قطر مناسب برسد. ■
قطعات زير را نصب کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■

انژکتورها روي ريل سوخت جديد، ■
حسگر فشار ريل سوخت روي ريل سوخت جديد.  ■
حسگر فشار ريل سوخت را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد).  ■

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■
مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها"، ■

قطعات زير را نصب کنيد: ■
قطعه مخروطي ابزار نصب و محکم کردن اوليه واشر انژکتور. تزريق مستقيم بنزين. (Mot. 1533)  (۴) برروي انژکتور، ■
واشر تفلوني نو نازل انژکتور برروي قطعه مخروطي. ■
واشر تفلوني نازل انژکتور را داخل شيار آن فشار دهيد. ■

۱- نصب واشر تفلوني نازل انژکتور
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پيچ هاي مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها". ■

تذکر: 
انژکتور روي ريل يا سرسيلندر نگه داشته نشده است.

مراقب باشيد هر گز به انژکتور ضربه نزنيد.

پيچ هاي مجموعه "ريل سوخت - انژکتورها" را به ترتيب با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به سوخت  رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد).  ■
اجزاء زير را وصل کنيد: ■

كانكتور هر کدام از انژکتورها، ■
كانكتور حسگر فشار ريل سوخت. ■

دسته سيم سوخت رساني را روي ريل سوخت محکم کنيد. ■
قطعات زير را نصب کنيد (به سوخت رساني بنزين: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■

لوله فشار باالي ورود بنزين، ■
مهره لوله فشار باالي ورود بنزين، ■
لوله فشار باالي ورودي بنزين روي ريل سوخت، ■
لوله فشار باالي ورودي بنزين روي پمپ فشار باال. ■

■  (Mot. 1746) ابزار باز کردن لوله هاي فشار باال و آچار سرکج براي محکم کردن لوله هاي فشار باال Mot.2022  قطعات زير را (به سوخت رساني بنزين:فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد) با استفاده از ابزار جايگزين شده توسط
محکم کنيد.

مهره لوله فشار باالي ورود بنزين، ■
لوله فشار باالي ورودي بنزين روي ريل سوخت، ■
لوله فشار باالي ورودي بنزين روي پمپ فشار باال. ■

 هشدار
بعد از هر گونه عمليات، سيستم سوخت را از نظر نشتي بررسي کنيد. موتور را دور آرام قرار دهيد تا مجموعه فن خنک کننده به کار افتد و چند بار گاز دهيد. وجود نشتي را بررسي کنيد.

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
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حسگر موقعيت ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد

براي محل قرار گيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتمًا بايد تعويض شوند، غيره) (به حسگرهاي موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد).

باز كردن 
۱. آماده سازي براي باز كردن 

قطعات زير را باز كنيد:  ■
باتري (به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد). ■
سيني باتري (به سيني باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).  ■

محفظه فيلتر هوا را باز کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كانكتور حسگر موقعيت ميل لنگ (۱) را جدا کنيد. ■

تجهيزات مورد نياز
دستگاه عيب ياب 
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قطعات زير را باز کنيد (به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد). ■
پيچ حسگر موقعيت ميل لنگ، ■
حسگر موقعيت ميل لنگ، ■

نصب مجدد 
۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد (به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد). ■
حسگر موقعيت ميل لنگ، ■
پيچ حسگر موقعيت ميل لنگ، ■

پيچ حسگر موقعيت ميل لنگ را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربكس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد).  ■
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:
 "واحد کنترل الکترونيکي موتور"،  ■

- قطعه مرتبط با فرآيند بعد از تعمير:
"حسگر موقعيت ميل لنگ". ■
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حسگر ضربه موتور: باز كردن - نصب مجدد

براي محل قرار گيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتمًا بايد تعويض شوند، غيره) (به حسگرهاي موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد). 

باز كردن

۱. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد (به خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع كنيد). ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي سيني محافظ زير موتور، ■
سيني محافظ زير موتور.  ■

قطعات زير را باز کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
لوله ورودي هواي اينتركولر، ■
لوله ورودي هوا، ■
دريچه گاز، ■
توزيع كننده ورودي. ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

تذکر: 
قبل از باز کردن حسگر، موقعيت آنرا عالمت گذاري کنيد.

كانكتور (۱) حسگر ضربه موتور را جدا کنيد.
قطعات زير را باز کنيد (به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■

پيچ حسگر ضربه موتور، ■
حسگر ضربه موتور. ■

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را در محل اوليه خود نصب کنيد (به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربکس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد): ■
حسگر ضربه موتور، ■
پيچ حسگر ضربه موتور. ■

پيچ حسگر ضربه موتور را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به حسگرهاي مجموعه موتور و گيربكس: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد).  ■
كانكتور حسگر ضربه موتور را وصل کنيد. ■

۲. عمليات پاياني

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.
فرآيند بعد از تعمير را با استفاده از دستگاه عيب ياب انجام دهيد (به دستگاه عيب ياب: استفاده رجوع کنيد):  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:
"واحد کنترل الکترونيکي موتور"،  ■

- قطعه اي که توسط واحد کنترل الکترونيکي مشمول فرآيند بعد از تعمير کنترل مي شود:
"حسگر ضربه موتور". ■

تجهيزات مورد نياز

دستگاه عيب ياب 
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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

شمع ها: باز كردن - نصب مجدد

 هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتمًا دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام 

تعميرات رجوع کنيد).

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتمًا بايد تعويض شوند، غيره) (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد).

باز كردن

۱. آماده سازي براي باز كردن 

لوله ورودي اينترکولر را به يک سمت حرکت دهيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
لوله مکش بخارات بنزين را از قسمت هاي زير جدا کنيد:  ■

در سوپاپ، ■
ـ منيفولد. ■ لوله هواي ورودي توربو

لوله مکش بخارات بنزين را کنار بزنيد.  ■
قطعات زير را باز کنيد (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

پيچ هاي درپوش باالي كويل ها، ■
درپوش باالي كويل ها. ■

کويل جرقه را باز کنيد (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

تجهيزات مورد نياز

مجموعه فيلر تيغه اي

ابزار مخصوص مورد نياز
Ele. 1382-01آچار شمع ۱۴ ميليمتر.

Ele. 1933 آچار تورک متر براي شمعMs. 583
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۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

شمع ها را با استفاده از آداپتور مربع 3/8.14 mm   (Ele. 1382-01) مجهز به ابزار مکمل کيت Ele. 1382 آچار تورک متر براي شمع (Ele. 1933) باز کنيد (به مجموعه سرسيلندر:  ■
نقشه جزئيات رجوع كنيد).

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازي براي نصب

فاصله هاي بين الکترود شمع را با استفاده از فيلر تيغه اي بررسي کنيد. ■
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۲. مرحله نصب

شمع ها را نصب کنيد (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
شمع ها را با استفاده از آداپتور مربع 3/8.14 mm   (Ele. 1382-01) مجهز به ابزار مکمل کيت Ele. 1382 آچار تورک متر براي شمع (Ele. 1933) با گشتاور تعيين شده محکم  ■

کنيد (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد).
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

فشار در انتهاي کورس تراکم: بررسي

هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتمًا دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد (به خودرو: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد).

بررسي
۱. مرحله آماده سازي جهت بررسي

لوله هواي خروجي توربوشارژر را باز کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
قطعات زير را باز كنيد: ■

کويل ها (به 11A، قسمت باال و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
شمع ها (به 11A، قسمت باال و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

تجهيزات مورد نياز

دستگاه عيب ياب

ابزار اندازه گيري فشار کمپرس

١
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ابزار اندازه گيري فشار کمپرس را وصل کنيد. ■

فرمان هاي زير را به وسيله دستگاه عيب ياب اجرا کنيد: ■
RZ003 : "پارامترهاي تطبيقي موتور" ■
VP036: "جلوگيري از سوخت رساني". ■

خودرو را در شرايط استارت قرار دهيد: ■
براي گيربکس دستي، اهرم تعويض دنده در وضعيت خالص، ■
براي گيربکس اتوماتيک، اهرم انتخاب دنده در موقعيت "P" (پارک)، ■
پدال ترمز فشار داده شده. ■

۲. مرحله بررسي

دکمه استارت را براي راه اندازي مرحله روشن شدن موتور فشار دهيد. ■

تذکر: 
موتور به مدت ۲۰ ثانيه بدون روشن شدن به چرخش در مي آيد.

فشار کمپرس سيلندر شماره ۱ را بررسي کنيد. ■

پدال گاز را تا انتها فشار دهيد تا دريچه گاز در طي اندازه گيري فشار کمپرس باز شود. ■

٢
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تذکر: 
به محض متوقف شدن استارتر، خودرو را در حالت + سوئيچ باز اجباري قرار دهيد (براي آنکه از روشن شدن موتور جلوگيري شود و امکان اندازه گيري فشار كمپرس ساير سيلندرها فراهم آيد).

تذکر: 
قبل از هر بار استارت زدن بايد ۱۰ ثانيه صبر کنيد (استارتر به دليل محافظ حرارتي خود عمل نخواهد کرد).

فشار کمپرس ساير سيلندرها را اندازه گيري کنيد. ■

۳. عمليات پاياني

ابزار اندازه گيري فشار کمپرس را باز کنيد. ■
قطعات زير را نصب کنيد: ■

شمع ها (به 11A، قسمت باال و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد)، ■
کويل ها (به 11A، قسمت باال و جلوي موتور، مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

لوله هواي خروجي توربوشارژر را نصب کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

H5F

براي متوقف کردن تغذيه + سوئيچ باز کارت را از کارت خوان خارج کنيد و منتظر شويد تا پيغام قطع ارتباط برروي دستگاه عيب ياب ظاهر شود. ■

تذکر: 
اگر پيغام ظاهر نشد، ۹ دقيقه صبر کنيد.

هنگامي که پيغام قطع ارتبط ظاهر شد يا بعد از ۹ دقيقه انتظار، خودرو را در حالت + سوئيچ باز اجباري قرار دهيد. ■

٣
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۱

براي محل قرارگيري اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتي که حتمًا بايد تعويض شوند، غيره) (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد).

باز كردن 

۱. آماده سازي براي باز كردن 

لوله بوستر ترمز را از محل (1) آزاد کنيد.  ■
مهره هاي لوله ورودي اينترکولر را باز کنيد (به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
لوله ورودي هواي اينتركولر را حرکت دهيد. ■
لوله مکش بخارات بنزين را از قسمت هاي زير جدا کنيد:  ■

در سوپاپ، ■
ـ منيفولد. ■ لوله هواي ورودي توربو

لوله مکش بخارات بنزين را کنار بزنيد.  ■

۲. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كانكتور (3) کويل جرقه را جدا کنيد.  ■
قطعات زير را باز کنيد (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■

پيچ هاي کويل جرقه،  ■
کويل جرقه. ■

کويل ها: باز كردن - نصب مجدد
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نصب مجدد 

۱. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

يک نوار به قطر ۲ ميليمتر از گريس fluostar 2l (به خودرو: قطعات و مواد مصرفي الزم براي انجام تعميرات رجوع کنيد) برروي محيط داخلي  واير ولتاژ باالی هر چهار کويل قرار دهيد. ■

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

قطعات زير را نصب کنيد (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
کويل جرقه، ■
پيچ هاي کويل جرقه. ■

پيچ هاي کويل جرقه را با گشتاور تعيين شده محکم کنيد (به مجموعه سرسيلندر: نقشه جزئيات رجوع كنيد). ■
عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد. ■
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطالعات كلي رجوع كنيد).

سوخت رساني بنزين: نقشه جزئيات
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اطالعاتشرحشماره

باالبر پمپ فشار باالي بنزين۱

واشر نو را کمي روغنکاري کنيدواشر پمپ فشار باالي بنزين۲

پمپ فشار باالي بنزين۳
(به پمپ فشار باال: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)

براي گشتاور محکم کردن و تعويض (به 17B، سوخت رساني بنزين، ريل سوخت - انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)
خطر آسيب رسيدن به لوله يا ريل سوخت

N.m +/-4 25پيچ هاي پمپ فشار باالي بنزين۴
بادامک خارج از مرکز روي ميل سوپاپ را در وضعيت نقطه مرگ پايين قرار دهيد، سپس پيچ ها را به تدريج و به نوبت محکم کنيد

شيلنگ بنزين فشار پايين۵

N.m +/-2 10پيچ لوله فشار باالي ورود بنزين به ريل سوخت فشار باال۶

براي گشتاور محکم کردن و تعويض (به 17B، سوخت رساني بنزين، ريل سوخت - انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).لوله فشار باالي ورود بنزين به ريل سوخت فشار باال۷
خطر آسيب رسيدن به لوله يا ريل سوخت

N.m +/-1 12پيچ هاي مجموعه ريل سوخت - انژکتورها۸
محکم کردن مارپيچ از قسمت بيروني، سمت تايمينگ

ريل سوخت - انژکتورها۹

(به 17B، سوخت رساني بنزين ريل سوخت - انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)
محکم کردن مارپيچ از قسمت بيروني

براي گشتاور محکم کردن و تعويض (به 17B، سوخت رساني بنزين، ريل سوخت - انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد).
خطر آسيب رسيدن به لوله يا ريل سوخت

واشر حلقه اي (اورينگ)۱۰

اورينگ پاييني۱۱

خار ضامن۱۲

هشدار: انژکتور توسط گيره روي ريل نگه داشته نشده استگيره ضربه گير انژکتور۱۳

(به 17B، سوخت رساني بنزين ريل سوخت - انژکتورها: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد)انژکتور تزريق مستقيم بنزين۱۴
هشدارانژکتور روي ريل يا سرسيلندر نگه داشته نشده است.به انژکتور ضربه نزنيد

دستورالعمل هاي نصب را رعايت کنيدواشر تلفوني نازل انژکتور۱۵
(Mot.1533)
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