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 گفتارپیش

  هشدار/ احتیاط/ نکته
ها به دقت پیروي کنید. براي تاکید بر روي اطالعات خاص، کلمات، لطفاً دفترچه راهنما را مطالعه کنید و از دستورالعمل

هاي هایالیت شده توسط این کلمات راهنما، هاي خاصی هستند. توجه خاصی را به پیغامي معنیاهشدار، احتیاط و نکته دار
  مبذول دارید.

  :هشدار

  کند.دیدگی شود، بیان میخطر بالقوه را که ممکن است به مرگ یا آسیب

 

  :احتیاط

  کند.یک خطر بالقوه را که ممکن است سبب صدمه دیدن خودرو شود، بیان می

 

  : نکته

  ها گویاتر شوند.تر انجام گیرد یا دستورالعملکند تا نگهداري سادهاطالعات خاصی را بیان می

 

  :هشدار

راي صالحیت در نظر گرفته شده هاي سرویس (تعمیرات) دااین دفترچه راهنما براي فروشندگان مجاز سوزوکی و تکنیسین
هاي توصیف شده در این هاي مناسب ممکن است که تنوانند سرویسهاي بدون ابزارتجربه یا تکنیسینهاي بیاست. تکنیسن

راهنما را به درستی انجام دهند. تعمیرات نادرست ممکن است سبب وارد شدن صدمه به تکنیسین و امکان ناامن شدن خودرو 
  و مسافرین گردد.براي راننده 

 

  هشدار:
  هاي بازدارنده و ایربگ:براي خودروهاي مجهز به سیستم

کشی باید صرفاً توسط فروشنده مجاز سوزوکی صورت گیرد. به  سرویس بر روي یا اطراف قطعات سیستم ایربگ یا سیم
سیستم ایربگ به منظور در بخش  "توضیحات کلی "زیر بخش  "کشیقطعات سیستم ایربگ و جانمایی محل سیم "بخش 

دهید، مراجعه نمایید. لطفاً تمامی کشی سرویس انجام میتایید این که آیا شما در نزدیکی قطعات سیستم ایربگ یا سیم
در سیستم ایربگ قبل از انجام سرویس بر روي یااطراف  "روي خودرو -سرویس بر"در زیر  "احتیاط در سرویس "هشدارها و 

سازي غیرعمدي تواند سبب فعالکشی، را مشاهده نمایید. کوتاهی در دنبال کردن هشدارها مییا سیمقطعات سیستم ایربگ و 
  سیستم یا غیرفعال شدن آن گردد. هر کدام از این دو شرایط ممکن است سبب بروز جراحت شدید گردد.

کند که ابتدا توصیه می اگر سیستم ایربگ و یا دیگر سیستم خودرو هر دو نیاز به تعمیر داشته باشند، سوزوکی •
 سیستم ایربگ تعمیر شود تا این که از فعال شدن غیرعمدي سیستم ایربگ جلوگیري شود.
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کشی غربیلک فرمان، پانل تجهیزات یا هر قطعه دیگر سیستم ایربگ بر روي یا اطراف قطعات سیستم ایربگ یا سیم •
 بگ تاثیر نامطلوب بگذارد و سبب جراحت گردد.تواند بر روي عملکرد سیستم ایررا تغییر ندهید. تغییرات می

درجه فارنهایت) قرار خواهد گرفت، براي مثال، در هنگام  200درجه سانتیگراد ( 93اگر خودرو در دماي باالتر از  •
کننده ایربگ، هاي متورمپخت رنگ بدنه، قطعات سیستم ایربگ را قبالً باز کنید، که متشکل از ایربگ یا مدول

SDM سازي غیرعمدي دیدگی قطعات یا فعالباشد. تا این که از آسیبسفت کننده می- ربند همراه با پیشو یا کم
 پرهیز گردد.

  ."اجازه ندهید این اتفاق بیفتد"یا  "این کار را انجام ندهید "اسلش در این راهنما به این معنی است که  دایره با

  

  پیش گفتار
یابی، تعمیر، تنظیمات، عملیات سرویس جزئی، تعویض قطعات (سرویس) و براي باز هایی براي عیباین راهنما شامل روش

  باشد.تعویض) می-کردن و بستن قطعات اصلی (تعمیر
  به کار رود.کتابچه راهنما باید به عنوان مرجعی براي تعمیرات  این

  رو دست یابد.شود که یک فرد بتواند به حداکثر عملکرد خودمشاهده اکید موارد معین شده سبب می
شود که از قطعات اصلی سوزوکی، ابزارها و مواد سرویس ، توصیه میدر صورت باز کردن هنگام تعویض قطعات یا سرویس

  مشخص شده در هر بخش، استفاده شود.
 همه اطالعات، تصاویر و مشخصات گنجانیده شده در این نوشته بر اساس آخرین اطالعات موجود در زمان تایید انتشار آن

  باشد.باشد. و موضوع اصلی توضیحات، خودرو با مشخصات استاندارد میمی
  بنابراین، توجه کنید که تصاویر ممکن است با خودرویی که ممکن است در حال تعمیر باشد، تفاوت داشته باشد.

  باشد.حق تغییرات بدون اطالع، محفوظ می
  شرکت موتور سوزوکی

© COPYRIGHT 2010 SUZUKI MOTOR CORPORATION All rights reserved.  
توان بازتولید، یا به هر شکل یا وسیله دیگر، الکترونیکی یا مکانیکی، به هر منظور بدون اجازه هیچ بخش از این سند را نمی

  کتبی از شرکت موتور سوزوکی انتقال داد.

 /VINقابل کاربرد براي مدل 

  قابل کاربرد براي مدل: 
Kizashi (A6B424) 

  :VINقابل کاربرد براي 
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 3A اکسل / شفت محرك

 3B دیفرانسیل

 3C ترانسفر

 3D شفت پروانه

 4 هاترمز

 4 احتیاط

 4A سیستم کنترل ترمز و عیب یابی

 4B هاي جلوترمز

 4C ترمزهاي عقب

 4D ترمز پارك

 4F برنامه پایداري الکترونیکی

 5 اکسل عرضی / انتقال قدرت

 5 احتیاط

 5B اکسل عرضی/تعویض دنده دستی

 5C کالچ
CVT 5E 
 6 فرمان

 6 احتیاط

 6A عیب یابی عمومی فرمان

 6B ستون و فرمان

 6C سیستم فرمان برقی

 7 تهویه مطبوع

 7 احتیاط

 7B سیستم تهویه مطبوع

 8 هابازدارنده

 8 احتیاط

 8A هاي ایمنیکمربند

 8B سیستم ایربگ

 9 بدنه، کابین و تجهیزات

 9 احتیاط

 9A کشیسیستم سیم

 9B سیستم روشنایی

 9C اطالعات راننده / گیريهاي اندازهسیستم
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 بوق/

 9D هاشوینده / کن هابرف پاك

 9E هاآینه / هاپنجره / شیشه

 9F هاایمنی و قفل

 9G هاصندلی

 9H تودوزي / تزئینات خارجی

 9I سقف تغییر پذیر / T-Top / فسانرو

 9J درها / گلکیرها / کاپوت (درپوش موتور)

 9K سازه بدنه

 9L هاپوشش /رنگ

 9O ناوبري / صوتی تصویري

 10 هاي کنترلسیستم

 10 احتیاط

 10A سیستم کروز کنترل

 10B سیسدتم کنترل الکتریکی بدنه

 10C سیستم کنترل ایموبیالیزر

 10E سیستم استارت بدون کلید

 10H سیستم ارتباطاتی

  تاریخچه تغییرات

 S/Bجلد شماره   )(سال، ماه نظرویرایش مورد 

  توصیه براي استفاده از قطعات اصلی و تجهیزات سوزوکی
و تجیزات اصلی سوزوکی استفاده شود. قطعات و تجهیزات اصلی سوزوکی با  1کند که از قطعاتسوزوکی قویاً توصیه می

  اند.هاي خودرو طراحی شدهکردن دقیق ویژگیاند و براي برآورده ها از نظر کیفت و عملکرد ساخته شدهباالترین استاندارد
اکنون در بازار موجود است. استفاده از این تجهیزات غیر اصلی براي خودروهاي سوزوکی هم از قطعات و انواع گسترده اي

طعات و تواند اثر نامطلوبی بر روي عملکرد خودرو بگذارد و عمر مفید آنرا کاهش دهد. بنابراین، نصب ققطعات و تجهیزات می
  گیرد.تجهیزات غیراصلی سوزوکی تحت پوشش خدمات پس از فروش (وارانتی) قرار نمی

  قطعات و تجهیزات غیراصلی سوزوکی
  هاي معینی در کشور شما مورد تأیید قرار گیرند.برخی قطعات و تجهیزات ممکن است توسط ارگان

                                                
  توان به عنوان قعطعات اصلی سوزوکی در اروپا به کار برد.قطعات بازتولید شده با تایید سوزوکی را می  1
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رسند. برخی قطعات و تجهیزات اصلی به فروش میبرخی قطعات و تجهیزات به عنوان قطعات و تجهیزات مجاز سوزوکی 
  رسند. سوزوکی به عنوان قطعات و تجهیزات مورد استفاده مجدد به فروش می

این قطعات و تجهیزات، قطعات و تجهیزات اصلی سوزوکی نیستند و استفاده از این قطعات تحت پوشش خدمات پس از 
  گیرد.فروش قرار نمی

  جهیزات اصلی سوزوکیاستفاده مجدد از قطعات و ت
  تواند سبب خطرات ایمنی براي استفاده کنندگان گردد، ممنوع است:فروش مجدد یا استفاده مجدد از موارد زیر که می

 زا (مانند بالشتک یا روکش صندلی، قطعات کنترلی و سنسورها)ي دیگر موارد آتشقطعات ایربگ و همه )1

 نند تسمه ، قفل (سگک)، و جمع کننده آن)سیستم کمربند ایمنی، شامل قطعات مربوطه (ما )2

قطعات پیش سفت کننده ایربگ و کمربند ایمنی شامل مواد شیمیایی منفجر شونده است. این قطعات باید توسط تعمیرگاه 
  ها به صورت صحیح باز شوند یا معدوم شود تا از انفجار ناخواسته پیشگیري شود.مجاز سوزوکی یا اوراقی
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  احتیاط ها
  ها احتیاط

 هاي کلیاحتیاط

کنند. هاي کلی را که شما بایستی هنگام سرویس خودرو در نظر داشته باشید را توصیف میهشدار و احتیاط، برخی احتیاط
  شوند.هاي سرویس کاربرد دارند، اما الزاماً براي هر روند تکرار نمیهاي کلی در بسیاري از روشاین احتیاط

  هشدار:
نقاط هاي ارائه شده در بخش کنید، مطمئن شوید که از دستورالعملاي سرویس بلند میهر وقت که خودرو را بر •

 پیروي کنید. بلند کردن خودرو

کند، سرویس شود، مطمئن شویدکه ترمز پارك کامالً گرفته شده هنگامی که الزم است در حالی که موتور کار می •
ها، مو، دست .) قرار گرفته استCVTارك (براي گیربکس است و اکسل عرضی در حالت خالص (براي گیربکس دستی) یا پ

 بودن موتور دور نگه دارید. نها زمان روشها، ابزار و غیره را از فن و تسمهلباس

 شود.، مطمئن شوید که گاز اگزوز به بیرون هدایت میباشد نفضاي داخل روشزمانی که الزم است که موتور در  •

مکن است با قطعات داغ سیستم اگزوز تماس داشته باشند، سرویس انجام ندهید. در جاهایی که مواد قابل احتراق م •
کنید به اي که شما در آن کار میهنگام کار با مواد سمی یا قابل اشتعال (مانند بنزین و مبرد)، اطمینان حاصل کنید که ناحیه

 شود.خوبی تهویه می

 دیاتور، منیفولد اگزوز، اگزوز، خفه کن و غیره دوري کنید.براي جلوگیري از سوختگی، از قطعات فلزي داغ مانند را •

توانند خطرناك باشند. کودکان و حیوانات خانگی ممکن است یا بلعیدن روغن نو یا کهنه روغن موتور نو و کهنه می •
ی دور نگه صدمه ببینند. روغن استفاده شده و نو  و  فیلترهاي روغن موتور استفاده شده را از کودکان و حیوانات خانگ

شود. دارید.کشف شده است که تماس پیوسته با روغن موتور استفاده شده در حیوانات آزمایشگاهی سبب سرطان پوست می
تماس جزئی با روغن استفاده شده ممکن است سبب سوزش پوست شود. براي به حداقل رساندن تماس با روغن موتور در 

شوئی) بپوشید. اگر روغن هاي ظرفهاي ضد آب (مانند دستکشدستکشهنگام تعویض روغن، یک پیراهن آستین بلند و 
اي که به روغن آغشته شده موتور با پوست شما تماس پیدا کند، با استفاده از آب و صابون به خوبی بشویید. هر لباس یا پارچه

  یندازید.است را بشویید. روغن استفاده شده و فیلترها را به طرز صحیحی بازیافت کنید و یا دور ب

د استفاده در سرویس مانند سوخت، روغن، سیال، مایع رمطمئن شوید که از دستورات ذیل در هنگام حمل مواد مو •
و غیره، پیروي کنید، در غیر اینصورت ممکن است دچار مشکالت  خمیر قفل قالویزها بند (درزگیر)،خنک کننده، گریس، آب

 سالمتی شوید.

   هنگام حمل این مواد مورد استفاده در سرویس، از عینک ایمنی براي محافظت از چشمانتان استفاده کنید. اگر
 اي داخل چشم شما بشود، ممکن است سبب اشتعال گردد.چنین ماده

  هنگام حمل این مواد مورد استفاده در سرویس، دستکش ضدآب بپوشید تا از پوستتان محافظت شود. اگر به پوست
 ما بچسبد، ممکن است سبب اشتعال گردد.ش

   .هیچ کدام از این مواد مورد استفاده در سرویس را نبلعید. ممکن است سبب اسهال یا استفراغ شود 

  ها دور نگه دارید.این این مواد مورد استفاده در سرویس را از دسترس بچه 
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تواند در حین رانندگی ست. کاپوت بسته نشده میقبل از رانندگی اطمینان حاصل کنید که کاپوت کامالً بسته شده ا •
  اي کنده شود و مانع دید و بروز تصادف شود.به طور غیرمنتظره

ها و هر قطعه دیگري ممکن است خراش بردارد یا لکه بیفتد را بپوشانید. ها، صندلیقبل از شروع هر سرویس، گلگیر •
 ها) سبب وارد شدن آسیب به خودرو نشود.پوشید (مثالً دگمه، آگاه باشیدکه لباسی که مینهمچنی

  
 ) از دستورات زیر پیروي کنید.1در رابطه با روکش ستون وسط ( •

  دارد.صرفاً از پارچه نرم براي تمیز کردن آن استفاده کنید، زیرا به راحتی خراش برمی 

 ار موجود است، تعمیر خراش یا دیگر آسب مشابه ممکن است تا حدي با استفاده از پولیش چراغ جلو که در باز
 شود.

 هاي روغن خرما براي تمیز کردن کنندههایی مانند بنزن، بنزین، تینر و مایع حالل برچسب یا پاكاستفاده از حالل
اي، دستورات مندرج روکش ممکن است سبب ایجاد ترك یا تغییر شکل آن گردد. هنگام استفاده از هر پاك کننده

 کنید.بر روي بطري آن را مشاهده 

  
 ) باتري را جدا کنید.- هنگام سرویس قطعات الکتریکی که نیاز به استفاده از برق باتري ندارند، کابل منفی ( •

 ) یا پس از وصل کردن کابل به باتري، کارهاي زیر را انجام دهید.-قبل از جدا کردن کابل منفی ( •

   در صورت لزوم، عیوب تشخیص داده شده(DTCs) را بررسی و یادداشت کنید. هاي کنترلدر مدول 

  محتواي نمایش داده شده ساعت، سیستم صوتی و غیره را قبل از جدا کردن کابل به منظور بازگرداندن به
 تنظیمات قبلی پس از متصل کردن کابل، یادداشت کنید.
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 را با  دریچه گاز الکترونیکی کالیبراسیون سیستم، دریچه گاز الکترونیکی براي خودروهاي مجهز به سیستم
 ) به باتري، انجام دهید.- پس از اتصال دوباره کابل منفی (سیستم کنترل الکتریکی دریچه گاز توجه به 

) و سپس کابل مثبت (+) را جدا کنیدو هنگام اتصال -هنگام جدا کردن باتري، مطمئن شوید که ابتدا کابل منفی ( •
را به باتري متصل کنید. درپوش ترمینال باتري را دوباره ) - دوباره باتري، ابتدا کابل مثبت (+) و سپس کابل منفی (

 ببندید.

  
هنگام باز کردن قطعاتی که باید دوباره استفاده شوند، مطمئن شوید که آنها را به ترتیب قرار دهید تا این که بتوان  •

 هاي صحیح نصب کرد.دوباره به ترتیب صحیح و در مکان

  
هاي خودقفلی و دیگر قطعات ، مهرهپین شیاردار رینگ، واشر قفلی (خار قفلی)،-، واشرها، اوهاالیه ،نمدهاه کاساز  •

و غیره  هاالیه ها،ها را به کار ببرید. همچنین قبل از استفاده از واشرمشخص شده دوباره استفاده نکنید بلکه نو آن
 جدید، مواد اضافی را از سطوحی که تماس دارند پاك کنید.
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 شوند کامالً تمیز باشند. که همه قطعاتی که براي مونتاژ دوباره استفاده میاطمینان حاصل کنید  •

  بند، سعی کنید صرفاً نوع مشخص شده را استفاده کنید.هنگام استفاده از نوع خاصی از روانکار، چسب یا آب
“A” :Water tight sealant 99000-31250 (SUZUKI Bond No. 1207F)  

  
 ه است از ابزار مخصوص استفاده کنید.هنگامی که دستور داده شد •

  ابزار مخصوص  

)   24416031(کد اختصاصی     09917-98221:(A) 

)   24416041(کد اختصاصی      09916-58210:(B) 
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ي باشد، همهکننده، خالء، گاز اگزوز یا ترمز میپس از سرویس هر سیستمی که در ازتباط با سوخت، روغن، خنک •

 نشتی بررسی کنید.خطوط را از نظر 

  
و انژکتورها را بدون آزاد کردن فشار سوخت، قطع نکنید در غیر  بنزین هیچ کدام از خطوط سوخت بین پمپ •

 پاشد.اینصورت سوخت با فشار بیرون می

درجه فارنهایت) را در مجاورت قطعات الکتریکی  176درجه سانتیگراد ( 80هنگام انجام هر کاري که دماي باالي  •
 کند، قطعه (قطعات) الکتریکی حساس را قبالً جدا کنید.یایجاد م

  
 هاي الکتریکی مشکل ایجاد کند.کانکتورها و قطعات الکتریکی را در معرض آب قرار ندهید که براي سیستم •

www.CarGarage.ir



 کیزاشینوع خودرو:  اطالعات عمومی :فصل عنوان

 12 

  
 ها و غیره) را بدون احتیاط حمل نکنید یا نیندازید.همیشه مواظب باشید که قطعات الکتریکی (کامپیوترها؛ رله •

 

  احتیاط در سرویس مدار الکتریکی
هنگام تعویض یک فیوض، مطمئن شویدکه از فیوض با همان ظرفیت استفاده کنید. استفاده از یک فیوز با ظرفیت  •

 شود.سوزي میباالتر سبب آسیب دیدن قطعات الکتریکی و آتش

  
یل را بر حسب نوع منبع برق قبل از قطع کردن یا متصل کردن کانکتورها، مطمئن شوید که هرکدام از اعمال ذ •

 رسد ممکن است آسیب ببینند.انجام دهید. در غیر این صورت، قطعات الکتریکی که برق به آنها می

 کابل منفی را از باتري جدا کنید.تغذیه باتري خودرو : 

  منبع برق جرقه: سوئیچ موتور را فشار دهید تا حالت جرقه را در موقعیت“OFF” .قرار دهید 

ها نکشید. ابتدا قفل کانکتور را باز کنید و سپس جدا کردن کانکتورها، هیج وقت از روي روکش سیمهنگام  •
 کانکتورهاي مادگی و نر را با نگه داشتن آنها جدا کنید.
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هنگام متصل کردن کانکتورهاي نر و مادگی، همچنین کانکتورها را نگه دارید و کنار  هم قرار دهید تا این که به  •

 رسد).مطمئنی قفل شود ( صداي کلیک به گوش میطور 

  
 شدگی در آن باقی نماند.سیم، آنرا با استفاده از گیره محکم کنید طوري که هیچ خم دستههنگام نصب یک  •

  
 هنگام نصب قطعات خودرو، مطمئن شوید که با هیچ سیمی برخورد ندارد و از زیر با روکش سیم در تماس نیست.  •

 
اي در تماس باشد را با پوشانیدن آن با چسب یا مانند آن که ممکن است با هر نوع لبه دسته سیم قسمتی از روکش •

 محافظت نمایید.
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کنند (براي مثال واحد کنترل الکترونیکی هاي قطعاتی که از میکروکامپیوترها استفاده میدقت کنید که ترمینال •

تواند سبب آسیب دیدن این الکتریسیته ساکن بدن شما میو غیره).  P/Sو مدول کنترل   ECM ،PCMمانند 
 قطعات گردد.

  
هاي یک واحد کنترل الکترونیکی هنگامی که متر یا هر چیز دیگر) را به ترمینالمتر، اهمهرگز هیچ تستر (ولت •

 نیکی شود.تواند سبب آسیب دیدن واحد کنترل الکتروکانکتور آن قطع شده است، متصل نکنید. انجام این کار می

تواند سبب متر را به یک واحد کنترل الکترونیکی با کانکتور متصل به آن، متصل نکنید. انجام این کار میهرگز اهم •
 آسیب دیدن واحد کنترل الکترونیکی و سنسورها گردد.

است  متر مشخص شده استفاده کنید. ردر غیر این صورت ممکنمتر/ اهماطمینان حاصل کنید که همواره از ولت •
متر مشخص نشده است، از هاي دقیقی انجام نگیرد یا سبب جراحت فردي گردد. در حالتی که نوع ولتگیرياندازه

 متر دیجیتالی استفاده کنید.یا ولت (M Ω/V minimum)متر با امپدانس باال یک ولت

) از سمت روکش 2شویدکه پراب ( گیري در کانکتورهاي الکتریکی با استفاده از یک پراب تستر، مطمئنهنگام اندازه •
 ) را وارد کنید.1سیم (سمت پشت) کانکتور (

  
دار کانکتور غیر ممکن است یک ترمینال نر با سایز مناسب را هنگامی که وارد کردن یک پراب تستر از سمت روکش •

پراب را مستقیماً به با یک راهنما داخل کانکتور وارد کنید و پراب تستر را به راهنما مطابق شکل وصل کنید. 
 کانکتور وارد نکنید، زیرا ترمینال مادگی ممکن است تغییر شکل یابد.
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هاي مادگی را از نظر بازشدگی زیاد، هاي نر را از لحاظ خم شدگی، ترمینالها، ترمینالهنگام بررسی کردن ترمینال •

 رسی کنید.و هر دو را براي قفل شدن (شل بودن)، خوردگی، گرد و غبار و غیره، بر

ولت یا باالتر است. بررسی ولتاژ ترمینال در  11گیري ولتاژ در هر ترمینال، مطمئن شوید که ولتاژ باتري قبل از اندازه •
 شود.گیري میولتاژ باتري کم سبب خطا در اندازه

  
  هااحتیاط بست

  :احتیاط

ها براي سیستم ي بستباز کردید، نصب کنید. همهشوند، همواره آنها را در همان موقعیت که ها باز میهنگامی که بست
هاي حیاتی تاثیر منفی توانند بر کارایی قطعات و سیستمها و ترمزها قطعات مهم متصل کننده هستند، زیرا میتعلیق، چرخ

استفاده کنید.  بگذارند و یا سبب نیاز به تعمیر اساسی شود. اگر یک بست نیاز به تعویض داشته باشد، از قطعه با شماره صحیح
و استحکام مساوي  (یا بیشتر) استفاده کنید. از قطعه با کیفیت  اگر بست با شماره صحیح یافت نشد، از یک بست با اندازه

دارند،  قفل قالویزي شوند و آنهایی که نیاز به ترکیبهایی که دوباره استفاده نمیتر یا طراحی بدل استفاده نکنید. بستپایین
هایی که به آن نیاز دارند باید استفاده شود. اگر از شرایط نصب بست مخواهند شد. مقدار صحیح گشتاور باید هنگابازگردانده 

  پیروي نشود، قطعات یا سیستم ممکن است آسیب ببیند.

  احتیاط براي مبدل کاتالیستی
کنید و دقت کنید که اجازه ندهید چون این خودور مجهز به یک مبدل کاتالیستی است، صرفاً از بنزین بدون سرب استفاده 

  شود.بنزین نسوخته وارد مبدل شود، زیرا سبب آسیب دیدن آن می

 ترین زمان ممکن بدون بازکردن دریچه بنزین انجام دهید.را فقط هنگامیکه الزم است، در کوتاه جرقه زنی تست •

 ترین زمان ممکن انجام دهید.بررسی تراکم موتور را درکوتاه •
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موتور شود (براي مثال استارت موتور هنگامی که مخزن  عدم جرقه زنی هایی که ممکن است سبباز موقعیت •
 سوخت تقریباً خالی است.)

  احتیاط سیستم تعلیق

  احتیاط:
ن را با یک قطعه جدید جایگزین کنید زیرا آیا صاف کنید.  بهسازي هرگز سعی نکنید هیچ قسمتی از سیستم تعلیق را داغ،

  صورت سبب آسیب دیدن قطعه خواهد شد.در غیر این 

  هشدار براي باز کردن چرخ (همراه با تایر) 

  :هشدار

هاي چرخ را جدا نکنید، بلکه حداقل یک پیج یا مهره را براي جلوگیري از افتادن چرخ باقی بگذارید. ها یا مهرهي پیجهمه
  نگه دارید تا از افتادن آن جلوگیري شود.ها)، چرخ را  ها ) یا مهره (مهره(پیچهنگام باز کردن بقیه پیچ

  هشدار براي کار کردن با کیت تعمیراضطراري تایر پنچر 

  هشدار:
اگر خودرو به جاي تایر زاپاس، مجهز به هشدار براي حمل کردن کیت تعمیر اضطراري تایر پنچر است مطمئن شوید که 

  را مشاهده کرده باشید.تایر  نحوه تعویضهنگام کار با کیت تعمیر اضطراري تایر پنچر، بخش 
  در غیر این صورت سالمتی شما ممکن است تهدید شود و یا تعمیر تایر پنچر شده غیرممکن گردد. 

  احتیاط چرخ و ترمز

  :احتیاط

  تواند سبب وارد شدن آسیب زیاد و ضعیف شدن فلز گردد.کاري صورت گیرد زیرا مینباید هیچ جوش

 (4WD)احتیاط براي سرویس کردن مدل چهار چرخ محرك 

  :هشدار

  انجام ندهید. [C]و  [B]، [A]هرگز عملیات سرویس را در موارد نشان داده شده  •

تواند سبب هاي عقب محرك، میهاي جلو محرك چرخها انتخاب شود، چرخبراي خودرو در هر کدام از این حالت AWDاگر حالت 
 2WDشود. همچنین اگر عملیات سرویس در حالت ب دیدن سیستم محرکه و آسیب دیدن فرد مییسبب آسحرکت خودرو شود که 

  یب ببیند.هاي جلو و عقب آسسرعت دوران چرخانجام گیرد، کوپلینگ ممکن است به دلیل اختالف 
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[A] با دو  سنجچرخ شاسی یا تستر سرعت 2: تست با دینامومتر
  .چرخ

[B]اند.و در حالی که با جک بلند شدههاي جل: حرکت چرخ  
[C]هاي قفل شده جلو یا عقب: بکسل کردن با دوران چرخ  

را در  4WD، اطمنیان حاصل کنیدکه سیستم با دو چرخ سنجهنگام تست خودرو با دینامومتر شاسی چرخ یا تستر سرعت •
هاي جلو به را باز کنید تا چرخ میل گاردانمتناوب چرخ استفاده کنید. به طور -2قرار دهید و از غلتک آزاد  AWDحالت 

 هاي محرك کار کنند.عنوان چرخ

تواند کنید. در غیر این صورت، میچرخ، مطمئن شوید که از دستورات ذیل تبعیت می - 2هنگام تست خودرو با تستر ترمز  •
 سبب  آسیب دیدن سیستم محرکه و جراحت فردي گردد.

   دسته دنده را در موقعیتN .(موقعیت خنثی) قرار دهید 

  4سیستمWD  2را در حالتWD .قرار دهید 

 .موتور را با سرعت هرزگردي معین به کار بیندازید 

 5 هاي (تایرهاي) با تستر ترمز در سرعت زیر چرخ km/h .حرکت دهید 

  ها (تایرها) را به مدت بیش از یک دقیقه حرکت ندهید.چرخ 

 هاي ذیل توجه کنید:)، به احتیاط1س بر روي خودرو (هنگام استفاده از تجهیزات باالن •

  4اطمینان حاصل کنید که سیستمWD  را در حالتAWD  قرار دهید و خودرو را بلند کرده و آن را با استفاده از
 ي چهار چرخ کامالً از زمین جدا شوند.) نگه دارید، طوري که همه2هاي ایمنی (گاهتکیه
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  کند.کنید دوران میاي دیگر آسیب نبینید که همزمان با چرخی که باالنسمیهمواظب باشید که توسط چرخ 

  2هرگز حالتWD .را انتخاب نکنید، زیرا سبب آسیب دیدن کوپلینگ در سیستم محرکه خواهد شد 

 

  
 

 این خودرو باید تحت یکی از شرایط ذیل بکسل شود: •

  قرار گرفته باشد.ها بر روي یک کامیون با کف تخت در حالتی که تمامی چرخ 

  ها بر روي زمین است.در حالتی که تمامی چرخ  

  ESPاحتیاط براي خودرو مجهز به سیستم 
ها با هر یک از تجهیزات ذیل یا تجهیزات مشابه با دوران چرخ ESPهنگام تست یک خودرو مجهز به سیستم  •

را با توجه به بخش  ESP(تایرها) در حاالی که خودرو متوقف شده است، اطمینان حاصل کنید که سیستم 
 هاي صحیحی یه دست آورید.غیر فعال کنید تا داده  ®ESPکالیبراسیون سنسوري 

  چرخ - 4یا  - 2دینامومتر شاسی 

 سنجتستر سرعت 

 تستر ترمز 

 ESPمدول کنترل 

باز شده/ نصب شده است، از آچار شالقی استفاده نکنید، زیرا شوك ایجاد شده  ESPهنگامی که مدول کنترل  •
 صدمه وارد کند. ESPتوسط آن ممکن است به سنسورهاي مدول کنترل 

 ، کالیبره کنید.ESPکالیبراسیون سنسور پس از انجام هر کدام از عملیات ذیل، سنسور زاویه فرمان را با توجه به  •

  فرمانتعویض سنسور زاویه 

  تعویض مدول کنترلESP 

  هشدار ایربگ

  هشدار:
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کشی باید فقط توسط نمایندگی مجاز سوزوکی صورت گیرد. سرویس بر روي یا اطراف قطعات سیستم ایربگ یا سیم •
براي تایید این که آیا شما بر روي یا در نزدیکی قطعات سیستم ایربگ یا  کشی و محل کانکتورقطعات سیستم ایربگ، سیمبه 

را قبل از انجام هاي سرویس سیستم ایربگ احتیاطها و "هشدار"ي کنید، مراجعه نمایید. لطفاً همهکشی دارید کار میسیم
تواند ها می "هشدار"نبال کردن کشی مشاهده نمایید. کوتاهی در دسرویس بر روي یا اطراف قطعات سیستم ایربگ یا سیم

 سازي ناخواسته سیستم  یا خراب شدن آن گردد. هر کدام از این شرایط ممکن است سبب جراحت شدید شود.سبب فعال

و قطع کردن کابل  ”OFF“ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت  90عملیات سرویس فنی باید حداقل  •
یابی گرها و عیبصورت، سیستم ممکن است با انرژي معکوس در مدول حسغیر این) باتري صورت گیرد. در -منفی (

(SDM) .فعال شود  

 هاي تکمیلی (ایربگ)احتیاط براي  خودروهاي مجهز به سیستم قید

  هشدار:

و  نحوه قرارگیري قطعات سیستم ایربگ مانند شکل است. هنگامی که الزم است این قطعات سرویس (باز کردن، نصب دوباره •
کنید. کوتاهی را دنبال می احتیاط براي سرویس سیستم ایربگ بازرسی) گردند، مطمئن شویدکه مراحل توصیف شده در بخش

در دنبال کردن صحیح مراحل، ممکن است سبب جراحت فردي، وارد شدن آسیب به قطعات یا  کار نکردن  سیستم ایربگ در 
 مواقع لزوم، بشود.

کند که باتادا سیستم ایربگ تعمیر یگر خودور هر دو نیاز به تعمیر دارند، سوزوکی توصیه میاگر سیستم ایربگ و سیستم د •
 شود تا این که از فعال شدن ناخواسته سیستم ایربگ جلوگیري شود.

 غربیلک فرمان، پانل تجهیزات یا هر قطعه دیگر سیستم ایربگ را تغییر ندهید. •

  تاثیر منفی بگذارد یا سبب بروز جراحت شود. تواند بر عملکرد سیستم ایربگهر تغییري می

هاي جلو را تغییر ندهید (مسافر و راننده) و تجهزات اضافی مانند روکش براي  خودرو مجهز به سیستم پیشرفته ایربگ، صندلی •
جراحت صندلی، بالشتک وغیره را قرار ندهید. در غیر این صورت، سیستم ایربگ ممکن است به طور صحیح کار نکند و سبب 

 فردي بشود.

گیرند (براي مثال هنگام فرایند پخت درجه فارنهایت) قرار می 199.4درجه سانتیگراد ( 93اگر خودرو در معرض دماهاي باالي  •
 رنگ)، قطعات سیستم ایربگ را قبالً باز کندي تا از وارد شدن آسیب به قطعات یا فعال شدن ناخواسته ایربگ جلوگیري شود.
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1. SDM  7 اي(متورم کننده) پرده. ایربگ  
  . کویل تماسی8  مدول ایربگ ( متورم کننده) راننده .2
  . سنسور ضربه جلو9  مدول ایربگ زانو .3
  . سنسور ضربه جانبی جلو10  مدول ایربگ مسافر .4
  . سنسور ضربه جانبی عقب11  . مدول ایربگ جانبی5     
(در جعبه فیوز داخل  ”A/B“. فیوز 12  جمع کننده پیش کشنده .6

  اتاق)
 

  

  یابیعیب
- تبعیت مییابی ایربگ بررسی سیستم عیبکنید، مطمئن شوید که از یابی میهنگامی که سیستم ایربگ را عیب •

یابی نادرست، و جایگزینی نادرست یابی، عیبتواند سبب طوالنی شدن زمان عیبکنید. رد کردن این مراحل می
 قطعات شود.

 اند، استفاده نکنید.هتجهیزات تست الکتریکی به جز آنهایی که مشخص شدهرگز از  •

  هشدار:
هاي کمربند ایمنی سفت کنندهاي) و پیشهاي ایربگ (راننده، مسافر، زانو، جانبی و پردههرگز سعی نکنید که مقاومت مدول

ار خطرناك است زیرا جریان الکتریکی تستر ممکن گیري مقاومت این قطعات بسیگیري کنید. اندازه(راننده و مسافر) را اندازه
  است سبب باز شدن ایربگ یا فعال شدن پیش سفت کننده گردد.
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 سرویس و حمل

  :هشدار

هاي ایربگ براي پرهیز از باز شدن ناگهانی دارد. مدول ”A/B“هاي سرویس نیاز به جدا کردن کابل منفی باتري یا فیوز بسیاري از روش
  ايزانو، جانبی و پردهراننده، مسافر، 

هاي کمربند ایمنی، جایی را انتخاب کنید که دماي هاي یک ایربگ و پیش سفت کنندهبراي حمل کردن و ذخیره مدول •
 درجه فارنهایت) باشد و رطوبت و نویز الکتریکی پایین باشد. 149درجه سانتیگراد (  65محیط زیر 

باز شدن ایربگ به سمت مخالف شما باشد. در صورت باز شدن تصادفی،  ، مطمئن شوید کهفعالهنگام حمل مدول یک ایربگ  •
ها و کانکتورها در تواند سبب به حداقل رسیدن ریسک جراحت شود. هرگز مدول ایربگ را در حالی که سیمانجام این کار می

دیگري تکیه داده نشده، زیر آن هستند، حمل نکنید. هنگام ترك کردن یا نگهداري مدول ایربگ زنده که به میز یا سطح 
همیشه آنرا طوري قرار دهید که کیسه هوا به سمت باال و نه سمت سطح باشد. همچنین قرار دادن هر چیزي بر روي ایربگ و 
مدول آن ممنوع است. الزم است که براي ایربگ فضاي کافی براي زمان باز شدن ناگهانی آن درنظر گرفته شود. در غیر این 

 بب جراحت فردي شود.صورت، ممکن است س

اي) ایربگ زنده (باز نشده) را دور نیندازید. اگر الزم باشد این کار را بکنید، هاي (راننده، مسافر، زانو، جانبی و پردههرگز مدول •
کمربند ایمنی، پیروي  دور انداختن مدول ایربگ و پیش سفت کنندهمطمئن شوید که قبل از دور انداختن از توضیحات بخش 

 کنید.

مدول ایربگ بالفاصه پس از باز شدن آن، بسیار داغ است. حداقل نیم ساعت براي سرد شدن ان، قبل از هر کار دیگري صبر  •
 کنید.

(براي  Cornstarchپس از این که مدول ایربگ باز شد، سطح ایربگ ممکن است شامل نوعی پودر باشد. این پودر حاوي  •
ها، دستگش و باشد. همانند بسیاري از سرویسات جانبی واکنش شیمیایی میروانکاري کیسه در هنگام باز شدن) و ترکیب

 عینک ایمنی باید استفاده شود.
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[A].همواره مدول ایربگ را با سر آن که دور از بدن است، حمل کنید :  

[B] همواره مدول ایربگ را بر روي میز کار به صورتی قرار دهید که سر آن باال و دور :
  باشد. از اجسام شل،

[C]راستاي باز شدن ایربگ :  

  

  

  هشدار:
SDM  

 149درجه سانتیگراد ( 65، از جایی استفاده کنید که دماي محیط در آن زیر SDMبراي حمل و نگهداري یک  •
 درجه فارنهایت) است و رطوبت باال و نویز الکتریکی وجود ندارد.

• SDM .را در حین مراحل سرویس با دقت حمل کنید. هرگز به آن شوك یا ضربه وارد نکنید 

- ي بستبه صورت صلب به خودرو متصل نشده است، روشن نکنید. همه SDMهرگز سیستم ایربگ را درحالی که  •
و باشد تا از عملکرد باید به دقت با گشتاور مناسب بسته شوند و جهت پیکان باید به سمت جلو خودر SDMها و هاي براکت

 صحیح سیستم ایربگ اطمینان حاصل شود.

تواند سبب فعال شدن می SDMدر حالی که به صورت صلب به خودرو متصل نشده است روشن شود،  SDMهنگامی که 
  ایربگ و باز شدن آن و بروز جراحت گردد.
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  هشدار:
  و راننده شاگردهاي کمربند ایمنی ندهشکپیش 

، مکانی را انتخاب کنید که که دماي محیط در آن زیر فعالي کمربند ایمنی نگهداري یک پیش کشندهبراي حمل و  •
 درجه فارنهایت) است و رطوبت باال و نویز الکتریکی وجود ندارد. 149درجه سانتیگراد ( 65

ي کمربند کشنده ها یا کانکتور آن حمل نکنید. هنگامی که یک پیشي کمربند ایمنی را با سیمهرگز پیش کشنده •
ي کمربند ایمنی قرار ندهید. دهید، هرگز چیزي را بر روي پیش کشندهایمنی زنده را بروي میز کار یا مکانی مشابه آن قرار می

 در غیر اینصورت، ممکن است سبب جراحت فردي گردد.

باشد که این کار را  بکنید، (راننده و مسافر) را دور نیندازید. اگر الزم  فعالي کمربند ایمنی هرگز پیش کشنده •
ي کمربند مطمئن شوید که آنها را قبالً با توجه به مراحل توصیف شده در بخش دور انداختن مدول ایربگ و پیش کشنده

 ایمنی، فعال کنید. 

ي کمربند ایمنی بالفاصه پس از باز شدن آن، بسیار داغ است. حداقل نیم ساعت براي سرد شدن ان، پیش کشنده •
 هر کار دیگري صبر کنید. قبل از

 ها، دستگش و عینک ایمنی باید استفاده شود.همانند بسیاري از سرویس •

  

  احتیاط:
ها شود، مطمئن شوید که قطعات سیستم و قطعات حتی اگر تصادف به حدي نبوده است که سبب فعال شدن ایربگ •

 ، مورد بازرسی قرار دهید.هاي الزم پس از تصادف تعمیر و بازرسیمربوطه را با توجه به دستورات تحت عنوان 

کنید، اگر احتمال دارد شوك به قطعات سیستم هنگامی که قطعات دیگري به جز سیستم ایربگ را سرویس می •
 ها را قبالً باز کنید.ایربگ وارد شود، آن قسمت

هاي ایربگ راننده، مسافر، زانو، نید: مدولقطعات ذیل را به دقت حمل کنید تا آنها را نیندازید و به آنها ضربه وارد نک •
. اگر هر کدام از این SDMهاي کمربند ایمنی راننده و مسافر، سنسورهاي جلو و جانبی، و اي؛ پیش کشندهجانبی و پرده

 قطعات ضربه ببینند، هرگز سعی نکنید که آنها را باز کرده و تعمیر کنید، بلکه آن را با یک قطعه نو تعویض کنید.

- اي) و پیشهاي ایربگ (راننده، مسافر، زانو، جانبی و پردهگریس، مواد پاك کننده، روغن، آب و غیره بر روي مدول •
 هاي کمربند ایمنی (راننده و مسافر) بایستی بالفاصله با یک پارچه خشک تمیز شود.سفت کننده

- ه است. اتصاالت سیم ایربگ را میقرار گرفت دسته سیم ایربگ داخل سیم کشی اصلی، پشت آمپر و سیم کشی کف •
 توان به آسانی با استفاده از روکش تیوب زرد یا نوار پوشاننده کانکتور انتهاي اتصاالت شناسایی کرد.

ي مجموعه اتصاالت ها آسیب دیده باشند، همهها، کانکتورها یا ترمینالایربگ شکسته یا سیم دسته سیمهنگامی که  •
 را تعویض کنید.

یابی نیاز به این کار ي قطعات متصل شده باشد یا جریان عیبربگ برق وصل نکنید، مگر این که همهبه سیستم ای •
 تنظیم خواهد شد. DTCدارد، یا 

 هرگز قطعات سیستم ایربگ خودرو دیگري را استفاده نکنید. •
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 ا شده است.ها جدهاي پیش سفت کنندهي کانکتورها و گیرههنگام جوشکاري الکتریکی، مطمئن شوید که همه •

هرگز قطعات سیستم ایربگ را مسقیماً در معرض هواي داغ (براي خشک کردن یا پختن رنگ خودرو) یا شعله قرار  •
 ندهید.

اند. مطمئن شوید که از دستورات پیروي هاي هشدار/ احتیاط بر روي هر قطعه سیستم ایربگ متصل شدهبرچسب •
 کنید.می

  را انجام دهید. یابی ایربگبررسی سیستم عیب پس از این که خودرو کامالً تعمیر شد، •

  CANاحتیاط سیستم ارتباطی 
متر میلی 100) بایستی در حدود 3به جز اطراف کانکتور ( CAN) در یک جفت گره خطوط 1طول یک گره شل ( •

با  مراجعه کنید. خطوطی که زیاد شل هستند، بیشتر به تداخل CANباشد. به دیاگرام مدار براي شناسایی خطوط 
 نویز الکتریکی حساس هستند.

  
  مدول کنترل.2

تواند سبب تداخل نویز ) متصل نکنید. انجام این کار می1پس (را با استفاده از سیم باي CANهاي خط ترمینال •
 شود. CANالکتریکی در خط 

  
  احتیاط براي نصب تجهیزات موبایل

  هاي ذیل توجه کنید.موبایل، به احتیاط -رادیو یا تلفن -)CB )Citizens-Bandهنگام نصب تجهیزات موبایل مانند 

 ها ممکن است سبب اختالل در کارکرد سیستم کنترل الکترونیکی شود.کوتاهی در دنبال کردن این احتیاط •

 آنتن را تا حد ممکن دورتر از واحد الکترونیکی خودرو قرار دهید. •

 کشی آن قرار دهید.الکترونیکی و سیممتري واحد کنترل سانتی20آنتن را در فاصله دورتر از  •

 ها به کار نیندازید.فیدر آنتن را به موازات دیگر دسته سیم •
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 تنظیم صحیح آنتن را بررسی کنید. •

  دستورالعمل هاي تعمیر

  روند بازرسی مدار الکتریکی
- متر و ولتاستفاده از اهمهاي کلی با هاي مختلفی براي بازرسی مدار الکتریکی وجود دارد، در ذیل روشدر حالی که روش

  متر براي بررسی مدار باز و اتصال کوتاه ارائه شده است.

  بررسی  مدار باز
ها معموالً دلیل این امر در زیر لیست شده است. چون معموالً عیوب کانکتورها یا ترمینال باز بودن مداردالیل ممکن براي 

  باشد، نیاز به بررسی دقیق آنها وجود دارد.می

 شل کانکتور اتصال •

تماس ضعیف  ترمینال (به دلیل کثیف بودن، خوردگی یا زنگ زدگی، کشش تماس ضعیف، ورود شیء خارجی و  •
 غیره)

 دسته سیم باز •

و غیر هستند، امکان  ESPو مدول کنترل  ECM ،TCMهنگام بررسی مدارهایی که شامل واحد کنترل الکترونیکی مانند 
  ترین هستند، وجود دارد.سادهبررسی دقیق با شروع از مواردي که 

 ) باتري را قطع کنید- کابل منفی ( )1

کانکتورهاي دو طرف مدار را از جهت شل بودن بررسی کنید. همچنین شرایط کانکتورها را از لحاظ داشتن قفل  )2
 کانکتور بررسی نمایید.

 

  
 

-را از لحاظ کشش تماسی ترمینالهاي دو طرف مدار در حال بررسی با استفاده از ترمینال نر براي تست، ترمینال )3
هاي ماده بررسی کنید. هر ترمینال را به صورت چشمی براي دلیل تماس ضعیف (به دلیل کثیف بودن، خوردگی یا 
زنگ زدگی، کشش تماس ضعیف، ورود شیء خارجی و غیره) بررسی کنید. در همان حال، بررسی کنید که هر 

 ه شده و قفل شده است.ترمینال در کانکتور به طور کامل نگه داشت
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  کشش تماس را با وارد کردن و در آوردن براي یک بار، بررسی کنید. .1

هاي ذیل انجام دهید، تا دسته سیم از لحاظ مدار باز و اتصال ضعیف در تست پیوستگی یا ولتاژ را با استفاده از روش )4
 هایش بررسی شود.ترمینال

  
 

  شل بودن شیار .1
  باز .2
  سیم) سیم باریک (یک تار .3

  تست پیوستگی
گیري - در شکل) اندازه ”C-1“و  ”A-1“هاي کانکتورها در دو انتهاي مدار مورد تست (بین مقاومت بین ترمینال )1

و  ”A-1“هاي نهایت یا بیش از حد)، به این معنی است که مدار بین ترمینالکنید. اگر پیوستگی نشان داده نشد (بی
“C-1” .باز است 
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را اندازه  ”B-1“و  ”A-1“هاي در شکل) را قطع کنید و مقاومت بین ترمینال Bکانکتور قرار گرفته در مدار (کانکتور  )2
باز است. اگر  ”B-1“و  ”A-1“هاي بگیرید. اگر پیوستگی نشان داده نشد، به این معنی است که مدار بین ترمینال

 معیوب است. Bوجود دارد یا کانکتور  ”C-1“و  ”B-1“ هاي پیوستگی نشان داده شد، مدار باز بین ترمینال

  
  بررسی ولتاژ

  مدار به کار رود. چک کردنتواند براي اگر مدار در دست بررسی تحت ولتاژ باشد، بررسی ولتاژ می
 اند و ولتاژ به مدار در دست بررسی اعمال شده است، ولتاژ بین هر ترمینالي کانکتورها متصل شدهدر حالی که همه )1

 و زمین را اندازه بگیرید.

(a اند و نتایج به صورت زیر هستند، به این معنی ها به صورت نشان داده شده در شکل فرض شدهگیريي اندازهاگر همه
  باز است. ”A-1“و  ”B-1“هاي است که مدار بین ترمینال

  ولتاژ بین
     “C-1”  ًولت 5و زمین: تقریبا  
     “B-1”  ًولت 5و زمین: تقریبا 

     “A-1” ) ولت0و زمین: صفر (  
    (b ها به صورت زیر باشند، به این معنی است که یک مقاومت غیر عادي وجود دارد که سبب افت ولتاژ  گیرياگر اندازه

  شود.می ”B-1“و  ”A-1“هاي در مدار بین ترمینال
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  ولتاژ بین

“C-1”  ًولت 5و زمین: تقریبا  
     “B-1”  ًولت 5و زمین: تقریبا 

     “A-1”  ًولت 3و زمین: تقریبا  

  بررسی مدار کوتاه (دسته سیم به زمین)
 ) باتري را جدا کنید.- کابل منفی ( )1

 کانکتورها را  از دو انتهاي مدار در دست بررسی جدا کنید. )2

  نکته:
به این قطعات را باز کنید. این براي ي اتصاالت ) متصل شده باشد، همه1اگر مدار در دست بررسی به قطعات دیگر (

  یابی به مقادیر صحیح ضروري است.دست

در شکل) و زمین. اگر پیوستگی نشان داده شود، به این  ”A-1“مقاومت بین ترمینال در یک طرف مدار (ترمینال  )3
 به زمین اتصال کوتاه شده است. ”C-1“و  ”A-1“هاي معنی است که مدار بین ترمینال
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و زمین را اندازه بگیریدو اگر پیوستگی  ”A-1“) را قطع کنید و مقاومت بین Bقرار گرفته در مدار (کانکتور کانکتور  )4

 به زمین اتصال کوتاه شده است.  ”B-1“و  ”A-1“نشان داده شود، مدار بین 

 

 
  هابه دیگر قسمت .1

  اتصال متناوب و بازرسی تماس ضعیف
ده یا سولنوئید یشوند. هر چند یک رله چسبکشی معیوب ایجاد میالکتریکی یا سیماغلب اتصاالت ضعیف توسط اتصاالت 

  تواند گاهی دلیل این موضوع باشد. هنگام بررسی اتصاالت، مدار مشکوك را از جهات زیر بررسی کنید:می

 اند.هایی که به طور کامل در بدنه کانکتور ننشستهکانکتور، یا ترمینال هايپیناتصال ضعیف  •
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ها باید تمیز و عاري از هر گونه مواد خارجی باشند که جلوي تماس صحیح ها. ترمینالکثیفی یا خوردگی در ترمینال •
 گیرد. اما از تمیز کردن آن با کاغذ سمباده و امثال آن خودداري کنید.ترمینال را می

ها بر روي قطعه یا کانکتور و ینالراستایی ترمبدنه آسیب دیده کانکتور، ترمینال در معرض رطوبت و کثیفی، ناهم •
 جفت شدن کانکتور.

  
 هاي با شکل نامناسب یا آسیب دیده.ینالترم •

تماس مناسب با استفاده از ترمینال تست مربوطه بررسی کنید. اگر  امتداددار را از جهت کانکتور هر ترمینال در مدار مشکل
تماس تصحیح کنید یا دسته سیم را تعویض نمایید. امتدادتماس کافی نیست، شکل ترمینال را براي افزایش  امتداد  

  
  تماس را با یک بار وارد کردن و بیرون آوردن بررسی کنید. امتداد  .1
  هر ترمینال را از لحاظ خمیدگی و راستاي صحیح بررسی کنید. .2

 اتصال ضعیف ترمینال با سیم. •

تصال ضعیف بررسی کنید. اگر شرایط غیر عادي به دست آمد، دسته سیم در مدار را با تکان دادن آهسته با دست، از لحاظ ا
  دسته سیم را تعمیر و یا تعویض نمایید.
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 شود.هاي دیگر میها یا قسمتروکش آسیب دیده سیم، که سبب اتصال کوتاه متناوب به سیم •

بررسی پیوستگی، اي سالم باشند، سیم بریده شده در داخل روکش. اگر یک یا دو تار سیم از یک سیم چند رشته •
تواند بسیار باال باشد. اگر مقاومت خیلی باال است، دسته سیم را تعمیر مدار سالم را نشان خواهد داد ولی مقاومت می

 و یا تعویض نمایید.
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  اطالعات عمومی
  اطالعات عمومی

  توضیحات کلی

  عالئم اختصاري
A  

A/B  ایربگ  
ABDC  پس از نقطه مرگ باال  

ABS   ضد قفلسیستم ترمز  
AC  جریان متناوب  

A/C  تهویه مطبوع  
A-ELR  هاي اضطراري قفل کمربند ایمنیچمع کننده  

A/F  نسبت سوخت به هوا  
ALR  قفل اضطراري کمربند جمع کننده  
API  موسسه نفت آمریکا  

APP  موقعیت پدال گاز  
A/T  گیربکس اتوماتیک، دنده اتوماتیک  

ATDC  پس از نقطه مرگ باال  
ATF  روغن گیربکس اتوماتیک، روغن دنده اتوماتیک  

AWD  ها محركتمامی چرخ  
 B  

BARO  فشار بارومتري  
BBDC  قبل از نقطه مرگ پایین  

BCM  مدول کنترل الکتریکی بدنه  
BTDC  قبل از نقطه مرگ باال  

B+  ولتاژ مثبت باتري  
BB+  ولتاژ مثبت باتري به عنوان ذخیره  

C  
CAN  شبکه ناحیه کنترل  
CKP  موقعیت میل لنگ  
CMP  موقعیت میل بادامک  

CO  مونوکسید کربن  
CO2  دي اکسید کربن  
CPP  موقعیت پدال کالچ  
CPU  واحد پردازشگر مرکزي  
CVT  گیربکس با تغییر نسبت پیوسته  

D  
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DC  جریان مستقیم  
D/C  سیکل رانندگی  

DLC  کانکتور لینک داده  
DOHC  میل بادمک دوتایی  

DOJ  Double Offset Joint  
DOT  دپارتمان حمل و نقل  
DRL  نور رانندگی در طول روز  
DTC  (کد شناسایی) کد شناسایی عیب  
D/C  سیکل رانندگی  

E  
EBD  توزیع نیروي ترمزي به صورت الکترونیکی  
ECM  مدول کنترل موتور  
ECT  دماي خنک کننده موتور  
ECU  واحد کنترل الکترونیکی  

EEPROM   نویسی قابل پاك شدن الکتریکیخواندنی قابل برنامهحافظه فقط  
EFE 

Heater  
  هیتر (گرم کننده) اولیه تبخیر سوخت

EGR  (اگزوز) سیرکوالسیون مجدد گازهاي خروجی  
ELR  چمع کننده قفل اضطراري  
EPS  فرمان برقی  

ESP®  برنامه پایداري الکترونیک  
EVAP  آلودگی بخار بنزین آلودگی به شکل  

G  
GND  زمین  
GPS  سیستم ردیاب جهانی  

H  
HVAC  گرمایش و تهویه مطبوع  

HC  هاهیدروکربن  
HFC  هیدروفلوئوروکرین  

HI  باال  
HO2S  سنسور اکسیژن داغ  

I  
IAC  کنترل هواي هرزگردي  
IAT  دماي هواي ورودي  
IMT  تنظیم منیفولد ورودي  
ISC  کنترل سرعت هرزگردي  
ISO  استانداردالمللی موسسه بین  

J  
JIS  استانداردهاي صنعتی ژاپن  
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J/B   سوکت اتصالJ/B 
J/C  Junction Connector  

L  
L سمت چپ  

LCD  نمایشگر کریستال مایع  
LED  دیود نورانی  
LHD  خودرو راننده سمت چپ  
LIN  شبکه اتصال داخلی  
LO  پایین  

LSPV  شیر متقارن کننده دریافت بار  
M  

MAF  دبی جرمی هوا  
MAP  فشار مطلق منیفولد  
Max  ماکسیمم  
MFI  تزریق سوخت چندراهه  
Min  مینیموم  
MIL   موتور را سریعاً سرویس "یا چراغ  "چک موتور "چراغ نشان دهنده عیب (چراغ

  )"کنید
M/T  گیربکس دستی  

N  
NOx  اکسیدهاي نیتروژن  

O  
OBD   سیستم عیب یابیOn-Board 
OCM  Occupant Classification Module  
OCV  شیر کنترل روغن  
O/D  Overdrive  

OHC  Over Head Camshaft  
O2S  سنسور اکسیژن  

P  
PCM  مدول کنترل سیستم محرکه  
PCV  تهویه بار مثبت داخل کارتر  
PNP  موقعیت پارك یا خالصی  
P/S  فرمان برقی  

PSP  فشار فرمان برقی  
R  
R  سمت راست  

RAM  حافظه با دسترسی رندوم  
RHD  خودرو با راننده سمت راست  
ROM  حافظه فقط خواندنی  
RPM  سرعت موتور  
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S  
SAE  انجمن مهندسین خودرو  
SDM  یابی (کنترلر ایربگ، مدول کنترل ایربگ)مدول حسگر و عیب  
SDT  تستر هوشمند عیب یابی  
SFI  تزریق سوخت چند راهه ترتیبی  

SI  سیستم بین المللی 
SOHC  سیگنال میل سوپاپ  

SRS  سیستم قید تکمیلی  
T  

TCC  کالچ مبدل گشتاور  
TCM  مدول کنترل گیربکس  

TCSS  سیستم کمکی کنترل کشش  
TDC  نقطه مرگ باال  

TP  موقعیت دریچه گاز  
TPMS  سیستم مانیتورینگ فشار باد تایر  
TWC   مبدل کاتالیستی سه راهه  

U  
UART  گیرنده/ فرستنده آسنکرون یونیورسال  

USB  Universal Serial Bus  
V  

VFD   نمایشگر خأل فلوئورسنت  
VIN  شماره شناسایی خودرو  

VSS   سنسور سرعت خودرو  
VVT  تایمینگ متغیر سوپاپ  

W  
WU-OC  کاتالیست مبدل حرارتی اکسید کننده  

WU-TWC  کاتالیست مبدل حرارتی سه راه  

  بقیه موارد
2WD 2- چرخ محرك  
4WD  4- چرخ محرك  

  

  نکته:
ESP®  عالمت تجاري ثبت شدهDaimler AG باشد.می  

  سوزوکی-به  - عبارت ایزو
هاي ایزو و همراه ایزو و عالئم اختصاري است که در این راهنما در هماهنگی با توصیه TR15031این جدول شامل عبارات 

  ها استفاده شده است.هاي معادل سوزوکی آنبا عبارت
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  عبارت سوزوکی  عبارت ایزو
  خالصه  عبارتکل 

A  
  موقعیت پدال گاز APP  موقعیت پدال گاز

  تمیز کننده هوا ACL  تمیز کننده هوا
  المان تمیز کننده هوا ACL Element  المان تمیز کننده هوا

  هوسینگ تمیز کننده هوا ACL Housing  هوسینگ تمیز کننده هوا
  تهویه مطبوع A/C  تهویه مطبوع

  سیستم تهویه مطبوع A/C System  سیستم تهویه مطبوع
  سنسور نسبت هوا به سوخت A/F Sensor  سنسور نسبت هوا به سوخت

  دنده اتوماتیک، گیربکس اتوماتیک A/T  دنده اتوماتیک، گیربکس اتوماتیک
 

B  
  فشار بارومتري BARO  فشار بارومتري

  سنسور فشار بارومتري  BARO Sensor  سنسور فشار بارومتري
  ولتاژ مثبت باتري  +B  باتريولتاژ مثبت 

 

C  
  موقعیت میل سوپاپ CMP  موقعیت میل سوپاپ

  سنسور موقعیت میل سوپاپ  CMP Sensor  سنسور موقعیت میل سوپاپ
  مونوکسید کربن  CO  مونوکسید کربن

  اکسید کربندي  CO2  اکسید کربندي
  سوئیچ موقعیت پدال کالچ  CPP Switch  سوئیچ موقعیت پدال کالچ

  مدار بسته  CL  بستهمدار 
  موقعیت دریچه گاز بسته  CTP  موقعیت دریچه گاز بسته

  گیربکس با تغییر نسبت پیوسته  CVT  گیربکس با تغییر نسبت پیوسته
  موقعیت میل سوپاپ  CKP  موقعیت میل سوپاپ

  سنسور موقعیت میل سوپاپ  CKP Sensor  سنسور موقعیت میل سوپاپ
 

D  
  کانکتور لینک داده DLC  کانکتور لینک داده
  کد شناسایی عیب  DTC  کد شناسایی عیب

 

E  
-حافظه فقط خواندنی قابل برنامه

  نویسی قابل پاك کردن
EEPROM حافظه فقط خواندنی قابل برنامه-

  نویسی قابل پاك کردن
  مدول کنترل موتور  ECM  مدول کنترل موتور
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  خنک کننده موتورسنسور دماي   ECT Sensor  سنسور دماي خنک کننده موتور
  سرعت موتور  RPM  سرعت موتور

  کنیستر آلودگی بخار بنزین  EVAP Canister  کنیستر آلودگی بخار بنزین
شیر تخلیه کنیستر آلودگی بخار 

  بنزین
EVAP Canister Purge 

Valve  
شیر تخلیه کنیستر آلودگی بخار 

  بنزین
  بخار بنزینسیستم آلودگی   EVAP System  سیستم آلودگی بخار بنزین
  سیستم آلودگی دود خروجی  EGR  سیستم آلودگی بخار بنزین

  سیرکوالسیون مجدد گاز خروجی  EGR Valve  سیرکوالسیون مجدد گاز خروجی
 

F  
  کنترل فن FC  کنترل فن

  رله کنترل فن  FC Relay  رله کنترل فن
  چهار چرخ محرك  4WD  چهار چرخ محرك

  دنده چهار  4GR  دنده چهار
  چرخ جلو محرك  FWD  محرك چرخ جلو

  پمپ سوخت  FP  پمپ سوخت
  رله پمپ سوخت  FP Relay  رله پمپ سوخت

  تمام وقت چهارچرخ محرك  F4WD  تمام وقت چهارچرخ محرك`
G  

  ژنراتور GEN  ژنراتور
  زمین  GND  زمین

  
H  

  سنسور اکسیژن داغ HO2S  سنسور اکسیژن داغ
  هیدروکربن  HC  هیدروکربن

 

I  
  سنسور هواي هرزگردي  IAC  هرزگرديسنسور هواي 

  کنترل سرعت هرزگردي  ISC  کنترل سرعت هرزگردي
  هواي ورودي  IA  هواي ورودي

  دماي هواي ورودي  IAT  دماي هواي ورودي
  سنسور دماي هواي ورودي  IAT Sensor  سنسور دماي هواي ورودي

  سرعت شفت ورودي  ISS  سرعت شفت ورودي
  و نگهداري بازرسی  I/M  بازرسی و نگهداري

 

K  
  سنسور ناك KS  سنسور ناك
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L  
   (CALC)  مقدار محاسبه شده بار LORD  مقدار محاسبه شده بار

 

M  
   MAF  دبی جرمی هوا

    MAF Sensor  سنسور دبی جرمی هوا
    MIL  چراغ نشان دهنده عیب

    MAP Sensor  سنسور فشار مطلق منیفولد
    M/T  دنده دستی

    M/T  گیربکس دستی
    MFI  تزریق سوخت چندراهه

  
N  

  (NOx) هاي نیتروژناکسید NOx  هاي نیتروژناکسید
 

O  
 On-Boardیابی عیب On-Board OBDیابی عیب

  مدار باز  OL  مدار باز
  سنسور سرعت شفت خروجی  OSS Sensor  سنسور سرعت شفت خروجی

  اکسیژن  O2  اکسیژن
  کاتالیستی اکسیداسیونمبدل   OC  مبدل کاتالیستی اکسیداسیون

  سنسور اکسیژن  O2S  سنسور اکسیژن

  
P  

  PCV PCV تهویه فشار هواي مثبت داخل کارتل
  PCV Valve  PCV Valve شیر تهویه مثبت محفظه کارتل

  سوئیچ فشار فرمان برقی  PSP Switch  سوئیچ فشار فرمان برقی
  PCM  PCM  مدول کنترل سیستم محرکه

 

R  
  RAM RAM  رندومحافظه با دسترسی 

 

S  
  ابزار اسکن ST  ابزار اسکن

  سولنوئید تعویض دنده  SS  سولنوئید تعویض دنده
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  شیر سولنوئید تعویض دنده  SS Valve  شیر سولنوئید تعویض دنده
T  

  دنده سه  3GR  دنده سه 
  مبدل کاتالیسیتی سه راهه  TWC  مبدل کاتالیسیتی سه راهه

  دریچه گاز راه اندازکنترل   TAC  کنترل اکچوایتور دریچه گاز
  بدنده دریچه گاز  TB  بدنده دریچه گاز

  موقعیت دریچه گاز  TP  موقعیت دریچه گاز
  سنسور موقعیت دریچه گاز  TP Sensor  سنسور موقعیت دریچه گاز

  کالچ مبدل گشتاور  TCC  کالچ مبدل گشتاور
  فشار کالچ مبدل گشتاور  TCCP  فشار کالچ مبدل گشتاور

  (TCM)  مدول کنترل انتقال قدرت TCM  کنترل انتقال قدرتمدول 
  سنسور دماي روغن گیربکس  TFT Sensor  سنسور دماي روغن گیربکس

  محدوده انتقال قدرت   TR  محدوده انتقال قدرت 
  سنسور محدوده انتقال قدرت  TR Sensor  سنسور محدوده انتقال قدرت

  محدوه انتقال قدرتسوئیچ   TR Switch  سوئیچ محدوه انتقال قدرت
 

V  
  VINشماره شناسایی خودرو،  VIN  شماره شناسایی خودرو
  VSSسنسور سرعت خودرو،   VSS  سنسور سرعت خودرو

  رگوالتور ولتاژ  VR  رگوالتور ولتاژ

  
W  

  کاتالیست مبدل حرارتی سه راهه  WU-TWC  کاتالیست مبدل حرارتی سه راهه

  عالئم
  تعریف  عالمت  تعریف  عالمت

 1217Gاز چسب سوزوکی شماره     گشتاور سفت کننده  
  استفاده کنید 99000-31260

  

از روغن (موتور، گیربکس، دیفرانسیل) 
 1216Bاز چسب سوزوکی شماره     استفاده کنید

  استفاده کنید 99000-31230

  

از روغن (ترمز، فرمان یا روغن گیربکس 
-99000بند سیلیکون از آب    اتوماتیک استفاده) کنید

  استفاده کنید 31120

-A 99000از سوپر گریس سوزوکی   
-366E 99000بند از ترکیب آب    استفاده کنید 25011

  استفاده کنید 31090

-C 99000از سوپر گریس سوزوکی   
 THREAD LOCK 1322از     استفاده کنید 25030

  استفاده کنید 99000-32110

-E 99000از سوپر گریس سوزوکی   
 THREAD LOCK 1333Bاز     استفاده کنید 25051

  استفاده کنید 99000-32020
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-H 99000از سوپر گریس سوزوکی   
 THREAD LOCK 1342از     استفاده کنید 25121

  استفاده کنید 99000-32050

-I 99000از سوپر گریس سوزوکی   
  استفاده دوباره نکنید    استفاده کنید 25210

 1215از چسب سوزوکی شماره 
  توجه در هنگام بستن دوباره    استفاده کنید 99000-31110

 1207Fاز چسب سوزوکی شماره 
  استفاده کنید 99000-31250

    

  عالئم مربوط به رنگ سیم  
  رنگ سیم  عالمت  رنگ سیم  عالمت

B BLK  مشکی  O, Or ORN  نارنجی  
Bl  BLU  آبی  R  RED  قرمز  
Br  BRN  ايقهوه  W  WHT  سفید  
G  GRN  سبز  Y  YEL  زیرد  
Gr  GRY  خاکستري  P  PNK  صورتی  
Lbl  LT BLU  آبی روشن  V  PPL  بنفش  
Lg  LT GRN  سبز روشن        

رنگ سیم باشد. نوع تکرنگ و دیگري دو رنگ (راه راه) میاند. یکی نوع تکدو نوع سیم رنگی در این خودرو به کار رفته
کند ( براي مثال ). نوع دو رنگ سیم از دو عالمت رنگی استفاده میGRNکند (مثالً فقط از یک عالمت رنگ استفاده می

GRN/YELکند (). اولین عالمت رنگ پایه سیم را بیان میGRN دهد در شکل) و عالمت دوم رنگ خطوط را نشان می
)YEL  .(در شکل  

  
  هااطالعات مربوط به بست 

  هاي متریکبست
ها، بسیار مهم است اند. هنگام تعویض بستتعریف شده ISOو  JISهاي استفاده شده در خودرو بر اساس بسیاري از بست

  ها را با قطر مناسب، گام  و استحکام مناسب انتخاب کنیم.که بست
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  احتیاط:
متفاوت باشد، حتی هنگامی که قطر اسمی   ISOو  JISها ها ممکن است بین بست) یا پهنا در راستاي پله2گام دندانه (

ها را بیابید. نصب یک در زیر مراجعه کنید تا این تفاوت ISOبه  JISهاي اصلی ) دندانه یکی باشد. به جدول مقایسه بست1(
ی و با دست ها آسیب برساند. قبل از نصب یک بست، گام دندانه را اط لحاظ تطابق بررستواند به دندانهپیچ یا مهره نادرست می

  به صورت موقتی ببندید. اگر سفت باشد، دوباره گام دندانه را بررسی کنید.

  ISOبه  JISها اي بستجدول مقایسه
    قطر اسمی

M6 M8  M10  M12  M14  
  JIS  گام دندانه  1.5  1.25  1.25  1.25  1.0
  هاپهنا در راستاي دندانه  19  17  14  12  10

  ISO  دندانهگام   1.5  1.5  1.5  1.25  1.0
  هاپهنا در راستاي دندانه  21  18  16  13  10

  
  شناسایی استحکام بست

باشند کالس استحکام یا یک شماره یا خط می 8.8و  4T ،6.8 ،7Tهاي متریک هاي استفاده شده براي بستاغلب کالس
متریک داراي یک شماره پانچ هاي شود. برخی مهره(خطوط) شعاعی که بر روس سر هر پیچ حک شده است، نشان داده می

هاي دهد. هنگام تعویض بستهاي مختلف را نشان می-گذاريباشند. شکل عالمتبر روي سطح انتهایی می 8یا  6شده 
هاي از همان کالس یا باالتر نسبت به کالس اصلی را برگزینید. همچنین مهم است که ها و مهرهمتریک، مطمئن شوید که پیچ

هاي صحیح براي تعویض به عنوان قطعات یدکی ها و مهرهقطر و گام دندانه صحیح انتخاب شود. پیچهاي تعویض با بست
  تر، استحکام باالتر).ها (شماره بزرگهاي کالس استحکام یا عالمتهاي متریک: شمارهها و مهرهسوزوکی وجود دارند. پیچ
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  شناسایی استحکام مهره .1

  کردنگشتاورهاي استاندارد سفت
بست باید با توجه به گشتاور مشخص شده در هر بخش سفت شود. اگر گشتاور در بخش مربوطه ذکر نشده باشد، به هر 

جدول زیر براي گشتاور مناسب براي هر بست رجوع کنید. هنگامی که یک بست با استحکام باالتر نسبت به اصلی استفاده 
  ید.شده است، گشتاور مشخص شده براي بست اصلی را استفاده کن

  نکته:
، به گشتاورهاي 7و  4Tهاي استحکام هاي خود قفل شونده از کالسهاي فلنجی و مهرههاي فلنجی، مهرهبراي پیچ •

 % اضافه کنید.10سفت کننده داده شده در جدول ذیل 

  جدول ذیل فقط براي حالتی قابل استفاده است که قطعات بسته شده از فوالد یا آلیاژ سبک ساخته شده باشند. •

  جدول گشتاور سفت کردن

  واحد  استحکام
 (mm)اي (قطر اسمی) قطر دندانه

4  5  6  8  10  12  14  16  18  

بست با کالس استحکام معادل 
4T  

N.m 1.5  3.0  5.5  13  29  45  65  105  160  

Kgf-m  0.15  0.3  0.55  1.3  2.9  4.5  6.5  10.5  16  

  

lbf-ft  1.0  2.5  4.0  9.5  21.0  32.5  47.0  76.0  116.0  

  N.m 2.4  4.7  8.4  20  42  80  125  193  280بست با کالس استحکام معادل 
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6.8  Kgf-m  0.24  0.47  0.84  2.0  4.2  8.0  12.5  19.3  28  

  

lbf-ft  2.0  3.5  6.0  14.5  30.5  58.0  90.5  139.5  202.5  

بست فلنجی با کالس استحکام 
  6.8معادل 

  )6(استحکام  : مهره خود قفلی1

N.m 2.4 4.9  8.8  21  44  84  133  203  298  

Kgf-m  0.24  0.49  0.88  2.1  4.4  8.4  13.3  20.3  29.8  

  

lbf-ft  2.0  3.5  6.5  15.5  32.0  61.0  96.5  147.0  215.5  

بست با کالس استحکام معادل 
7T  

N.m 2.3  4.5  10  23  50  85  135  210  240  

Kgf-m  0.23  0.45  1.0  2.3  5.0  8.5  13.5  21  24  

  

lbf-ft  2.0  3.5  7.5  17.0  36.5  61.5  98.0  152.0  174.0  

بست با کالس استحکام معادل 
  (مهره) 8(پیچ) یا  8.8

N.m 3.1 6.3  11  27  56  105  168  258  373  

Kgf-m  0.31  0.63  1.1  2.7  5.6  10.5  16.8  25.8  37.3  

  

lbf-ft  2.5  4.5  8.0  19.5  40.5  76.0  121.5  187.0  270  

بست فلنجی با کالس استحکام 
  (مهره) 8(پیچ) یا  8.8معادل 

N.m 3.2 6.5  12  29  59  113  175  270  395  

Kgf-m  0.32  0.65  1.2  2.9  5.9  11.3  17.5  27  39.5  

  

lbf-ft  2.5  5.0  9.0  21.0  43.0  82.0  126.5  195.5  286.0  

  نقاط بلند کردن خودرو
  هشدار:  

قبل از متصل کردن بازوهاي باالبر به زیر بدنه، تغییر در تعادل خودرو بر روي باالبر را بر اساس قطعاتی که از آن  •
 جدا خواهد شد در نظر داشته باشید.

                                                
  پیچ خود قفلی 1
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هاي هاي ترمز، لولهمانند لولهقبل از بلند کردن خودرو بر روي باالبر، مطمئن شوید که بازوي باالبر با قطعاتی  •
 ها در تماس نیست.سوخت و براکت

کنید، بازوهاي چپ و راست را به نقاط متقارن نشان داده شده در شکل هنگامی که از باالبر فریم تماسی استفاده می •
ه خودرو با چرخ مقدار کمی باالتر از زمین باشند و مطمئن شویدک 4متصل کنید. خودرو را بلند کنید تا جایی که 

 توان شروع کرد.افتد. کار را بعد از این تثبیت میتکان خوردن بدنه نمی

  پس از بلند کردن خودرو مطمئن شوید که باالبر را قفل کنید. •

  هنگام استفاده از باالبر فریم تماسی

  
[A]سمت جلو :  [a]ایمنیگاه گاه براي باالبر فریم تماسی و تکیه. موقعیت تکیه2  : مرکز خودرو  

:[B] سمت عقب “a” ًمحل گرانیگاه بدون بار بر روي خودرو3  مترمیلی 1060: تقریبا  .  
[F]درپوش کف اصلی4  . محل جک کف1 : جلوي خودرو .  

  

  :نکته

) برداشته شود، قبل از اینکه خودرو را باال ببرید به دقت موقعیت پد 4کند که درپوش کف اصلی (هنگامی که کار ایجاب می
  بازوي باالبر را انتخاب کنید. در غیر این صورت، پد ممکن است هنگام باز کردن یا بستن درپوش کف اصلی تداخل ایجاد کند.
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  هنگام استفاده از جک کفی

  :هشدار  

ها را در هنگامی که خودرو فقط در سمت عقب یا جلوي آن با جک بلند شده است، مطمئن شوید که تمامی چرخ •
 کنید.روي زمین قفل 

شود. کار بر هاي ایمنی نگه داشته میگاهپس از این که خودرو را با جک بلند کردید، مطمئن شوید که  بر روي تکیه •
  روي خودرویی که با یک جک به تنهایی نگه داشته شده است، بسیار خطرناك است.

  

  احتیاط: 
اعمال  2غیره)، کف خودرو یا لوله اگزوز شماره  هاي سیستم تعلیق عقب (براي مثال پایدارساز وهرگز جک را به قسمت

  نکنید، زیرا ممکن است سبب تغییر شکل آن گردد.

)، فریم تعلیق عقب 1در هنگام بلند کردن جلو یا عقب خودرو با جک زدن، مطمئن شوید که جک را  به فریم تعلیق جلو (
  .) تکیه دهید4WD) (در مدل 3) یا قاب دیفرانسیل (2WD) (در مدل 2(
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گاهی بدنه براي انجام سرویس در حالی که سمت جلو یا عقب خودرو با جک بلند شده است، مطمئن شوید که در نقاط نکیه

هاي ایمنی استفاده کنید تا این که خودرو به طور مطمئنی نگه داشته شود. سپس بررسی کنید که خودرو بر گاه) از تکیه2(
 لغزد و خودرو از لحاظ ایمنی پایدار است.) نمی1هاي ایمنی (گاهروي تکیه
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[A]جلو :  [B]عقب :  

  شماره شناسایی خودرو 
) پانچ شده است. شماره شناسایی خودرو همچنین بر روي سمت چپ پانل 1شماره شناسایی خودرو در پنل باالي هواکش (

  ) بر حسب نوع خودرو نشان داده شده است.2تجهیزات (

  
  پالك شناسایی

)، نوع خودرو 2) بر روي سمت راست یا چپ خودرو  در قسمت پایین ستون نصب شده است. کد مدل(1شناسایی (پلک 
) در پالك شناسایی آمده است و اطالعات مدل نشان داده شده در ذیل در کد مدل 5)، و کد رنگ (4)، نوع موتور (3(

 گنجانیده شده است.

www.CarGarage.ir



 کیزاشینوع خودرو:  اطالعات عمومی :فصل عنوان

 48 

  
[A] نوع :A [C] نوع :C 
[B] نوع :B   

  توصیف کد مدل
  ترکیب کد مدل و توصیف هر رقم به صورت ذیل است.

  کاراکتر تشکیل شده است. 9کد مدل از 

 دهد.کاراکتر اول نوع بدنه را نشان می •

 دهد.کاراکتر دوم سري مدل را نشان می •

 دهدکاراکتر سوم سري نوع در را نشان می •

 دهدن میکاراکتر چهارم و پنجم سري ترکیب موتور و گیربکس را نشا •

 دهدبندي مدل و غیره را نشان میکاراکتر ششم رده •

 دهد.کاراکتر هفتم نوع مدل را نشان می •

 کند.کاراکتر هشتم و نهم کد (شرایط) بازار فروش را بیان می •

  است. ”E22“به معنی کد (شرایط)  "22"براي مثال، 
  ر سرویس خودرو استفاده ده است.کد (شرایط) بازار فروش در این راهنما براي تمایز دقیق و ساده د

   شماره شناسایی موتور
  شماره شناسایی موتور بر روي بلوك سیلندر پانچ شده است.
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  Transaxleشماره شناسایی 

  پانچ شده است. Transaxleبر روي قاب  M/Tو  CVTشماره شناسایی 

  

  
  موقعیت اجزا

   هاي هشدار، احتیاط و اطالعاتمحل برچسب
هاي خودرو الصاق شده است. هنگام سرویس و هاي اصلی در میان بقیه نشان داده شده است که به قسمتبرچسبدر شکل، 

زنگ  هشدار/ احتیاطها مراجعه کنید.  اگر برچسب چاپ شده بر روي برچسبهشدار/ احتیاط حمل قطعات، به دستورات 
 زده یا آسیب دیده بود، آن را تمیز یا تعویض کنید.
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. برچسب درپوش اتصال شفت 4  گیریربگ بر روي آفتاببرچسب ا .1
  فرمان

  . برچسب تایر زاپاس7

  . برچسب باتري8  . برچسب جک5  برچسب درپوش رادیاتور .2
  . برچسب دستورالعمل جک زدن9  . برچسب تهویه هوا6  برچسب فن خنک کننده موتور .3
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[A]ها فقط بر روي خودرو مجهز به سیستم : این برچسب
  الصاق شده است.ایربگ 

 SDM.  برچسب ایربگ بر روي 6

. برچسب پیش سفت کننده بر روي جمع کننده کمربند 7  برچسب ایربگ بر روي مدول ایربگ راننده .1
  ایمنی

اي بر روي ستون (چپ و .  برچسب ایربگ جانبی/پرده8  برچسب ایربگ بر روي مجموعه سیم پیچ تماسی .2
  راست)

  . برچسب ایربگ بر روي مدول ایربگ زانو9  ایربگ مسافربرچسب ایربگ بر روي مدول  .3
. بر چسب ایربگ بر روي مدول ایربگ جانبی سکت 10  برچسب ایربگ بر روي مدول ایربگ جانبی .4

  عقب
    ايبرچسب ایربگ بر روي مدول ایربگ پرده .5
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  نگهداري و روغن کاري

  برنامه نگهداري

  برنامه نگهداري تحت شرایط نرمال رانندگی
  نکته:

 فواصل باید بر اساس اطالعات خوانده شده از کیلومترشمار و یا ماه باسد، هر کدام که زودتر برسد. •

هاي کیلومتر، همان سرویس 90.000دهد. براي باالتر از کیلومتر نشان می 90.000جدول ذیل برنامه سرویس را تا  •
 نشان داده شده در جدول را انجام دهید.

دهد. برنامه نگهداري واقعی، با این وجود، بر ساس مشخصات نامه نگهداري را نشان میاین جدول یک نمونه بر •
ها قابل کاربرد نباشد. بنابراین، براي کند، بنابراین برنامه نگهداري نمونه ممکن است براي برخی مدلخودرو تغییر می

برنامه  "از دستورات مربوطه در برنامه نگهداري که به طور خاص براي خودرو مورد سرویس  قابل اعمال است، 
  دفترچه راهنما پیروي کنید. "بازرسی و نگهداري "در بخش  "نگهداري تناوبی

 

  90  75  60  45  30  15  )1000کیلومتر (ضربدر   بازه
  54  45  36  27  18  9  )1000مایل (ضربدر 

  72  60  48  36  24  12  ماه
  موتور

  I -  -  R  -  -  تسمه موتور
  I  -  I  -  I -  کلرانس سوپاپ

  R R  R  R  R  R  روغن موتور و فیلتر روغن
مایع خنک 
کننده موتور

    

خنک کننده سوزوکی با عمر 
باال (استاندارد* (رنگ خنک 

  کننده :سبز)

- -  R  -  -  R  

خنک کننده سوزوکی با عمر 
بسیار باال (رنگ خنک کننده: 

  آبی)

  نمایید.ماه تعویض  96کیلومتر یا  150.000در   فقط در بار اول:
  ماه تعویض نمایید. 48کیلومتر یا  75.0000بار دوم و دفعات بعد: هر 

  I  -  I  -  I -  سیستم اگزوز
هنگامی که   شمع ها

سوخت بدون 
سرب تمام 

  شودمی

شمع 
  ایریدیوم

  ماه تعویض نمایید 84کیلومتر یا  105.000هر 

  R  -  -  R  - -  شمع نیکل

هنگامی که سوخت داراي 
  شودسرب تمام می

  مراجعه نمایید نگهدار ي تحت شرایط رانندگی شدیدبه بخش 

  سیستم سوخت
  I I  R  I  I  R  سنگفرش -جاده  فیلتر هوا 
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  مراجعه نمایید نگهدار ي تحت شرایط رانندگی شدیدبه بخش   شرایط گرد و غبار
  I  -  I  -  I -  خطوط سوخت و اتصاالت

  I  -  -  I  - -  مخزن سوخت
  سیستم کنترل آلودگی

  PCV  -  -  -  -  -  I سوپاپ
  I  -  -  -  -  -  سیستم کنترل بخارات سوخت

  ترمز
هاي ترمز (ضخامت، و دیسک لنت ترمزها
  سایش، آسیب)

I I  I  I  I  I  

  I  -  I  -  I  -  هاي ترمز (نشت، آسیب، گیره)ها و لولهشلنگ
  R  -  R  -  R  -  روغن ترمز

اهرم و کابل ترمز (آسیب، دامنه حرکت، 
  عملکرد) 

  کیلومتر بازرسی کنید 15.000در  بار اول

  شاسی و بدنه
  I  -  I  -  I -  کالچ (پدال و سطح روغن)

ها تایرها (سایش، آسیب، دوران)/ چرخ
  (آسیب)

I  I  I  I  I  I  

سیستم تعلیق (سفتی، آسیب، ارتعاش، 
  شکستگی)

-  I  -  I  -  I  

سیستم فرمان (سفتی، آسیب، شکستگی، 
  ارتعاش)

-  I  -  I  -  I  

انتهاي شفت محرك/ میل کاردان (مدل 
4WD(  

-  -  I  -  -  I  

روغن گیربکس 
دستی (نشتی، 
سطح) (ابتدا 

 15.000فقط
  کیلومتر)

روغن چرخدنده اصلی 
 75W-80سوزوکی 

I  -  I  -  -  I  

  ماه تعویض نمایید 120کیلومتر یا  150.00هر 

به جز روغن چرخدنده 
 75W-80سوزوکی 

I -  R  -  -  I  

CVT  سطح روغن  - I  -  I  -  I  
  -  I  I  -  -  -  شلنگ روغن

  -  I -  I  -  I  ) (نشتی، سطح) 4WDروغن گیربکس (مدل 
) (نشتی، 4WDروغن دیفرانسیل عقب (مدل 

  کیلومتر اول) 15.000سطح) ( فقط
R  یاI -  I  -  I  -  

  I  -  I  -  I  -  هاها، لوالها و قفلي ضامنهمه
  I  R  -  I  R  -  فیلتر هواي تهویه مطبوع (اگر داشته باشد)

 

  توجه:
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• "R"تعویض یا تغییر : 

• "I"بازرسی، تمیز کردن، تنظیم، روانکاري یا در صورت لزوم تعویض : 

: اگر مایع خنک کننده با عمر بسیار باال سوزوکی (رنگ خنک کننده: آبی) با دیگر مایع خنک کننده #1 •
 کننده: سبز) استفاده نمایید.عوض شود، از برنامه مایع خنک کننده با عمر باالي سوزوکی (رنگ خنک 

 بازرسی شمعبراي شمع مشخص شده، به بخش  •

دفترچه راهنما دستور  "برنامه نگهداري پریودیک "تعویض پریودیک فیلتر سوخت الزم نیست اگر در  •
  کند.داده نشده باشد. برنامه نگهداري بر اساس مشخصات خودرو فرق می

   شدیدنگهداري توصیه شده تحت شراط رانندگی 
شود که شود، توصیه میاکر خودرو معموالً تحت شرایط رانندگی شدید مطابق باکد وضعیت داده شده در ذیل استفاده می

  عملیات نگهداري قابل استفاده در بازه ویژه نشان داده شده در جدول ذیل انجام گیرد.

  کد شرایط شدید:
A :سفرهاي کوتاه تکراري  

Bو یا گلیهاي زیر : رانندگی در جاده  
Cهاي شنی: رانندگی بر روي جاده  
Dرانندگی در هواي بسیار سرئ و یا نمکی :  
Eسفرهاي کوتاه تکراري در هواي بسیار سرد :  
Fدار: استفاده از سوخت سرب  
Gتکرار رانندگی با سرعت باال یا دور موتور باال :  
Hبکسل با تریلر :  

  نکته:
  دهد.میاین جدول برنامه نگهداري نمونه را نشان 

اي ممکن است براي همه خودروها قابل کند و چنین برنامهاما برنامه حقیقی نگهداري، بر اساسمشخصات خودرو فرق می
  استفاده نباشد.

نگهداري  "بنابراین، براي برنامه اي که به صورت خاص براي خودرو مورد سرویس قابل استفاده باشد، از دستورات بخش 
  دفترچه راهنما استفاده کنید. "بازرسی و نگهداري "یا  "نندگی شدیدتوصیه شده تحت شرایط را

  

عملیات   نگهداري  کد شرایط شدید
  نگهداري

  بازه نگهداري

- B – C D - - - - تسمه موتور  I  ماه 12کیلومتر یا  15.000هر  
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A – C D E F - H روغن موتور و فیلتر روغن  R   ماه 36کیلومتر یا  45.000هر  
- - C - - - - -  فیلتر هوا  I  کیلومتر  2.500هر  

R   ماه 24کیلومتر یا  30.000هر  
A B C – E F - H شمع ایریدیوم  شمع ها  R  ماه 24کیلومتر یا  30.00هر  

  ماه 8کیلومتر یا  10.000هر   R  شمع نیکل
- - - - - - G -   بررسی خرابی روغنCVT  I  ماه 24کیلومتر یا  30.000هر  
- B C D - - - H هاهاي چرخیاتاقان  I  ماه 12کیلومتر یا  15.000هر  
- B – D E - -  H  انتهاي شفت محرك/ شفت میل

  )4WDکاردان (مدل 
I  ماه 12کیلومتر یا  15.000هر  

- B - - E - - H  روغن گیربکس دستی ( روغن
  )75W—80چرخدنده اصلی سوزوکی 

I  ماه 12کیلومتر یا  15.000هر  

R   ماه 60کیلومتر یا  75.000هر  

- B-  - E - - H  روغن گیربکس دستی ( به غیر از
  )75W-80روغن چرخدنده سوزوکی 

R  کیلومتر  15.000فقط بار اول: هر
  ماه 12یا 

 30.000بار دوم و بعد: هر 
 0ماه شروع از  24کیلومتر یا 

  ماه 0کیلومتر یا 
- -  c - - - -   (اگر دارد)فیلتر هواي تهویه مطبوع  I  ماه 12کیلومتر یا  15.000هر  

R   ماه 36کیلومتر یا  45.000هر  

  توجه:
• "R"تعویض یا تغییر : 

• "I"بازرسی، تصحیح یا در صورت لزوم تعویض : 

: اگر مایع خنک کننده با عمر بسیار باال سوزوکی (رنگ خنک کننده: آبی) با دیگر مایع خنک کننده 1* •
 مایع خنک کننده با عمر باالي سوزوکی (رنگ خنک کننده: سبز) استفاده نمایید.عوض شود، از برنامه 

  یابد.: اغلب تمیز کنید اگر جریان هوا از سیستم تهویه کاهش می2* •

  دستورالعمل هاي تعمیر

  (Accessory Drive Belt)بازرسی تسمه محرك  

  هشدار: 
  ام گیرد.تمامی عملیات بازرسی و تعویض باید با موتور خاموش انج

تسمه را از لحاظ ترك، بریدگی، تغییر شکل، سایش و آلودگی بررسی کنید. اگر عیبی یافته شد، آن را تعویض کنید. تسمه 
  ، بررسی کنید.بازرسی تسمه محركرا از نظر کشش با توجه به 
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  (Accessory Drive Belt)تعویض تسمه محرك 

  تسمه محرك را با یک تسمه نو تعویض نمایید.

 سوپاپ خالصیبازرسی 

بازرسی کلرانس هاي هواي ورودي و اگزوز را بازرسی کنید. در صورت لزوم آنها را تنظیم نمایید. به بخش کلرانس سوپاپ
  براي روند بازرسی سوپاپ و تنظیم آن مراجعه نمایید. سوپاپ و تنظیم

  
  فیلر گیج .2  میل بادامک .1

  

  تعویض روغن موتور و فیلتر 
  تعویض نمایید. تعویض روغن و فیلترروغن موتور و فیلتر را با توجه به بخش 

  تعویض مایع خنک کننده موتور
تعویض پرکردن دوباره سیستم خنک کننده، و تخلیه سیستم خنک کننده مایع خنک کننده موتور را با توجه به بخش 

  کنید.

  بازرسی سیستم اگزوز
  هشدار: 

سیستم اگزوز را تا زمانی که داغ است لمس نکنید. هر گونه سرویس بر روي سیستم اگزوز براي پرهیز از خطر سوختگی، 
  باید هنگامی که خنک است انجام گیرد.

هنگام انجام نگهداري پریودیک، یا هنگامی که خودرو براي سرویس دیگري بلند شده است، سیستم اگزوز را به صورت ذیل 
  بررسی کنید:

 جایی بررسی کنید.از لحاظ آسیب، خرابی و جابه هاي الستیکی راگاهتکیه •

ها شل هستند، آنها را با ها یا مهرهسیستم اگزوز را از نظر نشتی، اتصاالت شل، سوراخ و آسیب بررسی کنید. اگر پیچ •
 هایشان سفت کنید.توجه به ویژگی

هاي باز شده، سوراخ، اتصاالت شل یا شده یا تغییر یافته، درزنواحی بدنه نزدیک به آن را از لحاظ صدمه، قطعات گم •
 تواند سبب نفوذ بخارات اگزوز به داخل خودرو شود، بررسی کنید.دیگر عیوبی که می
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کافی از زیر بدنه هستند تا از داغی بیش از حدو آسیب  خالصیمطمئن شوید که قطعات سیستم اگزوز داراي  •
 احتمالی به پوشش کف جلوگیري شود.

 
  یک باره تثبیت شود. هر گونه عیوب باید •

  تعویض شمع
  تعویض کنید. باز کردن و نصب شمعشمع را توجه به بخش 

  بازرسی فیلتر هوا
 باز کنید. باز کردن فیلتر هوا و نصب آنفیلتر هوا را با  توجه به بخش  )1

خروجی هواي فیلتر را بررسی کنید که زیاد کثیف، آسیب دیده یا روغنی نباشد. فیلتر را با هواي فشرده از سمت  )2
 فیلتر تمیز کنید.

  
  نصب کنید.باز کردن فیلتر هوا و نصب آن فیلتر هوا را با توجه به بخش  )3

  تعویض فیلتر هوا
  تعویض نمایید.باز کردن فیلتر هوا و نصب آن فیلتر هوا را با توجه به بخش 
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  بازرسی مخزن سوخت، واشر درپوش و خطوط سوخت
تواند سبب خطوط سوخت را از نظر اتصال شل، خرابی یا آسیبی که می )، و1مخزن سوخت، درپوش مخزن سوخت ( •

 ها ایمن هستند.نشت گردد، بررسی نمایید. مطمئن شوید که همه گیره

 ) را از نظر آسیب بررسی کنید.2واشر درپوش مخزن سوخت ( •

وبت در هر اتصال هر گونه آسیب یا قطعات خراب شده را تعویض نمایید. نباید هیچ اثري از نشت سوخت یا رط •
 سوخت باشد.

  
 PCVبازرسی سوپاپ 

  بررسی کنید. PCVبازرسی سوپاپ و لوله آن را با توجه به بخش  PCVسوپاپ 

  بازرسی کنترل انتشار بخار سوخت
  بررسی نمایید.  بر روي خودرو EVAPبازرسی کنیستر و لوله بخار را با توجه به بخش  EVAPکنیستر 

  بازرسی دیسک و پد ترمز
 چرخ و کلیپر را باز کنید ولی لوله ترمز را از کلیپر جدا نکنید. )1

ها را از نظر سایش بیش از حد، آسیب  و تغییر شکل بررسی کنید. اگر الزم بود آنها را پدهاي ترمز دیسکی و دیسک )2
ز عقب بازرسی دیسک ترمو بازرسی پد ترمز جلو، بازرسی دیسک ترمز جلو تعویض نمایید. براي جزئیات به بخش 
 هاي کلیپر را با گشتاور مشخص شده ببندید.مراجعه نمایید. مطمئن شوید که پیچ
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  هاها و شلنگبازرسی لوله

  بازرسی را در جایی که نور کافی وجود دارد انجام دهید و در صورت لزوم از آینه استفاده کنید.

 ها بررسی کنید.شیدگی و دیگر آسیبهاي ترمز را از نظر اتصاالت صحیح، نشتی، ترك، خراها و شلنگلوله •

ها متحرك نیستند، بررسی نمایید. هر کدام هاي تیز و قسمتها را از این نظر که داري لبهها و شلنگلوله •
  ها را در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید.از این قسمت

  احتیاط:
  انجام دهید.پس از تعویض هر لوله یا شلنگ ترمز، مطمئن شوید که عمل هواگیري را 

  

  
  تعویض روغن ترمز

  روغن ترمز را به صورت ذیل تعویض نمایید.
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روغن موجود را از سیستم ترمز به طورکامل تخیلیه نمایید، سیستم را با روغن مشخص شده پر کنید و عمل هواگیري را 
  مراجعه نمایید.هواگیري سیستم ترمز انجام دهید. براي روش هواگیري به بخش 

  م و کابل ترمز بازرسی اهر
هاي) کنند یا نه. کابل (کابلهاي ترمز را از نظر آسیب بازرسی کنید و بررسی کنید که به نرمی حرکت میکابل )1

 خراب شده را تعویض نمایید.

 
نوك دندانه هر اهرم ترمز را از نظر آسیب یا ساییدگی بررسی کنید. اگر هر آسیب یاسایشی دیده شد، اهرم  )2

 یض نمایید.ترمز پارك را تعو

اهرم ترمز پارك را از لحاظ عملکرد صحیح و دامنه حرکت بررسی کنید و در صورت لزوم ان را تنظیم نمایید.  )3
 مراجعه نمایید. بازرسی و تنظیم ترمز پاركبراي روش بررسی و تنظیم، به بخش 

  دامنه حرکت اهرم ترمز پارك
“a”: 6-8  نیوتن فشار کشش) 200شیار (با  

  
  کالچ بازرسی پدال

  مراجعه کنید. بازرسی پدال کالچدامنه حرکتی پدال کالچ را بررسی کنید. براي روش بررسی، به بخش 
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  بازرسی روغن کالچ
 سیستم کالچ را از نظر عالئم نشت روغن بررسی کنید. نقطه داراي نشت را در صورت وجود تعمیر کنید. )1

بررسی کنید. اگر سطح روغن  طح روغن کالچبازرسی سمنبع روغن را از نظر سطح روغن با توجه به بخش  )2
 تر از سطح حداقل منیع بود، منبع را  با روغن ترمز مشخص شده در درپوش منبع، دوباره پر کنید.پایین

  
  بازرسی تایرها

تایرها را از نظر سایش غیریکنواخت یا بیش از حد، یا آسیب بررسی کنید. اگر معیوب بود، آن را تعویض نمایید.  )1
 براي جزئیات مراجعه کنید.بازرسی تایره  به بخش

  
  گر سایشنشان .1

 فشار باد هر تایر را بررسی و در سصورت لزوم فشار آن را به مقدار معین برسانید. )2

  نکته:
 فشار باد تایر باید زمانی که تایرها خنک هستند بررسی شود. •

کند. براي کاهش شانس هنگام رانندگی تغییر میفشار باد تایر به دلیل تغییرات فشار اتمسفر، دما یا دماي تایر در  •
روشن شدن چراغ هشدار فشار باد پایین به دلیل تغییرات نرمال در دما و فشار اتمسفر، مهم است که فشار باد تایر را 

 1هنگامی که تایرها خنک هستند بررسی و تنظیم کنید. اگر فشار باد تایر در جایی گرمتر از بیرون تنظیم شود، 
psi گراد دماي بیرون، اضافه کنید.درجه سانتی 5.6ه فشار باد سرد توصیه شده براي هر ب 
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  فشار باد مشخص شده تایر بر روي پالکارد تایر نشان داده شده است. •

  مراجعه کنید. چرخاندن تایرتایرها را بچرخانید. براي جزئیات به بخش  )3

  بازرسی دیسک چرخ
ییر شکل و ترك بازرسی نمایید. دیسکی که به طرز بدي آسیب دیده است، باید هر دیسک چرخ را از لحاظ فرورفتگی، تغ

  تعویض شود.

  بازرسی یاتاقان چرخ
هاي جلو را از نظر سایش، آسیب و نویز غیرعادي بررسی کنید. براي جزئیات، به بخش چرخ هايبلبرینگ )1

 مراجعه نمایید. بررسی یاتاقان چرخ جلو

هاي عقب را از نظر سایش، آسیب و نویز غیرعادي بررسی کنید. براي جزئیات، به بخش چرخ هايبلبرینگ )2
 مراجعه نمایید. بررسی یاتاقان چرخ عقب

  
  بازرسی سیستم تعلیق

فنرهاي عقب را از نظر عالئم نشت روغن، فرورفتگی یا هرگونه آسیب بر روي جلو و کمک اکسلمجموعه  •
هاي معیوب را در صورت آن را از نظر خرابی بررسی کنید. قسمتآن بازرسی نمایید. همچنین انتهاي 

 وجود، تعویض نمایید.

هاي شل یا مفقود شده بررسی کنید. همچنین آنها را از سیستم تعلیق عقب و جلو را از نظر آسیب، قسمت •
 ایید.هاي معیوب را در صورت وجود، تعویض نمنظر عالئم سایش یا کمبود روانکار بررسی نمائید. قسمت
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  هاي گردگیر  لینک بازوي تعلیق جلو را از نظر نشتی، پارگی یا هر نوع آسیب دیگر بررسی نمائید. روکش •
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 بازرسی سیستم فرمان

سیستم فرمان را از نظر میزان بازي (حرکت) و نویز غیرعادي، با مستقیم نگه داشتند خودرو بر روي زمین بررسی  )1
 کنید.

  
  میزان بازي فرمان

“a”: 0-30 mm  
هاي معیوب را تعمیر ها را از لحاظ سفت بودن بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را سفت کنید. قسمتها و مهرهپیچ )2

 و یا تعویض نمائید.

 هاي معیوب را تعمیر و یا تعویض نمائید.هاي فرمان را از لحاظ شل بودن و آسیب بررسی کنید. قسمتلینک )3

مکانیزم فرمان و قاب چرخدنده فرمان را از نظر آسیب (نشتی، جدا بودن، خراش و غیره) ) 2) و (1دسته انتهاي ( )4
هاي جعبه هاي قاب چرخدندههاي) معیوب را تعویض نمایید. اگر فرورفتگی بر روي دستهبررسی کنید.  دسته(دسته

شود و نگهداشتن به مدت فرمان دیده شد، آن را با چرخاندن غربیلک فرمان به راست یا چپ تا جایی که متوقف 
 چند ثانیه، به شکل اصلی بازگردانید.

) شفت فرمان را از نظر نویز غیرعادي و آسیب بررسی کنید. اگر نویز غیرعادي یا آسیب 3اتصاالت یونیورسال ( )5
 شناسایی شد، قسمت معیوب را تعویض کنید.
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رخد یا نه. قطعات معیوب را در صورت وجود، چبررسی کنید که آیا غربیلک فرمان کامالً به سمت چپ یا راست می )6

 تعمیر یا تعویض نمائید.

بررسی کنید که آیا غربیلک فرمان با نیروي کمتر در زمان روش بودن موتور نسبت به حالت خاموش به طور کامل  )7
 کند تعویض نمایید.چرخد یا نه. سیستم فرمان برقی را در صورتی که کمکی نمیبه چگ یا راست می

  بررسی کنید. بازرسی وتنظیم راستاي فرمان چرخ جلوفرمان را با توجه به بخش  راستاي )8

  Drive Shaft (Axle) Bootsبازرسی 
ها بررسی کنید. قطعات (سمت چرخ و سمت دیفرانسیل) را از نظر نشتی، خراشیدگی یا دیگر آسیب گردگیرهاي پلوس چرخ

 معیوب را در صورت لزوم تعویض نمایید.

  
   (4WD)بازرسی میل کاردان 

لحاظ شل بودن بررسی کنید. اگر پیچی شل بود، آن را با گشتاور مشخص شده کاردان را از هاي اتصال میلپیچ )1
 محکم نمائید.
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اتصاالت میل کاردان را از نظر سائیدگی، بازي و آسیب بررسی کنید. اگر هر گونه عیبی یافته شد، اتصال (اتصاالت)  )2
 .را تعویض نمائید

گاه مرکزي میل کاردان را از نظر این که جسم خارجی در آن گیر نکرده باشد، نویز غیرعادي، ترك و دیگر تکیه )3
 گاه مرکزي را تعوض نمائید.ها بررسی کنیدو اگر هر گونه عیبی یافته شد، تکیهآسیب

  
  بازرسی روغن گیربکس دستی 

  بررسی نمائید. بررسی سطح روغن گیربکس دستیبه بخش گیربکس دستی را از نظر نشتی، آلودگی و سطح با توجه 

  تعویض روغن گیربکس دستی
  تعویض نمایید. تعویض روغن گیربکس دستیوغن مشخص شده با توجه به بخش روغن گیربکس دستی را با ر

  CVTبررسی سطح روغن 
  د.بررسی کنی CVTبررسی روغن را از نظر نشتی، آلودگی و سطح با توجه به بخش  CVTروغن 

  CVTبازرسی خرابی روغن 
  بازرسی نمایید. CVTبررسی روغن را با توجه به بخش  CVTروغن 

  بازرسی شلنگ خنک کننده روغن
شلنگ خنک کننده روغن را از نظر نشت روغن، ترك، آسیب و خرابی بررسی کنید. شلنگ یا گیره را در صورت معیوب 

  بودن تعویض نمائید.
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   (4WD)بازرسی روغن گیربکس 

  بررسی نمائید. بررسی سطح روغن گیربکسروغن گیربکس را از نظر نشتی، آلودگی و سطح با توجه به بخش 

   )4WDتعویض روغن گیربکس (مدل 
  تعویض کنید. تعویض روغن گیربکسروغن گیربکس را با توجه به بخش 

  ) 4WDبازرسی روغن دیفرانسیل عقب (مدل 
  بررسی کنید. بررسی سطح روغن دیفرانسیل عقبگی و سطح با توجه به بخش روغن دیفرانسیل را را از نظر نشتی، آلود

  تعویض روغن دیفرانسیل عقب 
  تعویض کنید. تعویض روغن دیفرانسیل عقبروغن دیفرانسیل عقب را با توجه به بخش 

  هاها و قفلها، لوالبازرسی کلیه ضامن
  درها

شود یا نه. اگر شود و هنگامی که بسته است به صورت ایمنی قفل میمیبررسی کنید که آیا هر درب به طور نرم باز و بسته 
  ها را روانکاري یا سیستم قفل خودرو را تعمیر کنید.هر عیبی شناسایی شد، لوالها و ضامن

  صندوق عقب 
شود یا شود و هنگامی که بسته است به صورت ایمنی قفل میبررسی کنید که آیا صندوق عقب به طور نرم باز و بسته می

  نه. اگر هر عیبی شناسایی شد، ضامن آن را تنظیم کنید.

  کاپوت
کند یا نه (بررسی کنید که آیا ضامن ثانویه از باز شدن کاپوت در بررسی کنید که آیا ضامن ثانویه به طور صحیحی عمل می

د که کاپوت به نرمی باز و بسته کند یا نه). همچنین بررسی کنیحالتی که دستی کاپوت داخل خودرو آزاد است، جلوگیري می
ها را روانکاري شود یا نه. اگر هر عیبی شناسایی شد، لوالها و ضامنشود و هنگامی که بسته است به صورت ایمنی قفل میمی

  یا سیستم قفل کاپوت را تعمیر کنید
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  بازرسی فیلتر هوا تهویه مطبوع (اگر مجهز باشد) 

بررسی کنید. اکر  بازرسی فیلتر هواي تهویه مطبوعر کثیفی و گرد و غبار با توجه به بخش فیلتر هواي تهویه مطبوع را از نظ
  فیلتر کثیف است، آن را تمیز و یا تعویض نمائید.

  تعویض فیلتر هواي تهویه مطبوع (در صورت مجهز بودن) 
  ض نمایید.تعویبازکردن و نصب فیلتر تعویه مطبوع فیلتر هواي تهویه مطبوع را با توجه به بخش 

  بازرسی نهایی براي سرویس نگهداري
  :هشدار 

  افراد دیگر و رانندگی با جلوگیري از هر گونه تصادف، برگزینید.حضور اي؛ یک مکان امن بدون هاي جادههنگام انجام تست

  هاصندلی
شود یا نه. همچنین بررسی لغزد و در هر موقعیتی به طور ایمنی قفل میبررسی کنیدکه آیا هر صندلی جلو به نرمی می

  دهد.اي را به پشت صندلی میکنید که مکانیزم خواباندن هر صندلی اجازه قفل شدن در هر زاویه

  هاي ایمنیکمربند
هاي ایمنی را از نظر آسیب یا سائیدگی بررسی کنید. بررسی تسمه، قفل، ضامن روي صندلی، جمع کننده و قالب کمربند

بر روي آن نمایان  "کمربند را تعویض کنید "شود یا نه. اگر برچسب یمنی به طور مطمئنی قفل میکنید که آیا هر کمربند ا
  باشد، کمربند را تعویض نمائید.

  بررسی سطح الکترولیت باتري
بررسی کنید که آیا سطح الکترولیت هر سلول باتري بین خطوط باال و پایین قرار دارد یا نه. اگر باتري به نشانگر داخلی 

  جهز است، وضعیت آن را با استفاده از نشانگر بررسی کنید.م

  بررسی پدال گاز
  کند یا نه.بررسی کنید که آیا پدال گاز به نرمی و بدون درگیري یا گیر کردن با هر قطعه دیگري عمل می

  استارت موتور
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  خورد یا نه.بررسی کنید که آیا موتور به آسانی استارت می

  هشدار:  
هاي ناگهانی ها در زمان حرکتهاي ذیل براي جلوگیري از جراحت فردي و آسیب به داراییاز احتیاط مطمئن شوید که

  کنید.خودرو، پیروي می

 فضاي کافی اطراف خودرو فراهم کنید. •

 تمرمز دستی و ترمز پایی را محکم بگیرید. •

 از پدال گاز استفاده نکنید. •

کلید در هنگام استارت موتور را فوراً در موقعیت قفل آماده باشید که حالت روشن کردن سیستم بدون  •
)OFF.قرار دهید (  

، استارت بزنید. موتور در حال استارت فقط باید در دسته دنده، سعی کنید که موتور را در هر موقعیت CVTدر خودروهاي 
م تعویض دنده را در موقعیت شود . در خودروهاي با گیربکس دستی، اهر راه اندازي(خالص)  ”N“(پارك) یا  ”P“موقعیت 

قرار دهید، پدال کالچ را تا نیمه رها کنید و سعی کنید که استارت بزنید. استارت موتور باید زمانی صورت گیرد که  "خالص"
  کالچ کامالً رها شده است.

  بررسی سیستم اکزوز
  گاه شل بررسی کنید.از نطر نشتی، ترك یا تکیه

  کالچ (مدل گیربکس دستی)
  یل را بررسی کنید.موارد ذ

 هنگامی که پدال کالچ کامالً رها شده، کالچ کامالً آزاد است. •

 لغزد.هنگام رها کردن کالچ و گاز دادن، کالچ نمی •

 خود کالچ شرایط غیرعادي ندارد. •

  اهرم تعویض دنده یا انتخاب دنده
پاسخ صحصیح گیربکس در هر موقعیت،  ها ودسته دنده یا اهرم انتخاب دنده را از نظر حرکت یکنواخت به تمام موقعیت

، همچنین بررسی کنیدکه نشانگر تعویض دنده با توجه به موقعیت اهرم انتخاب به CVTبررسی کنید. در خودروهاي مجهز به 
 "P"همچنین بررسی کنید که هنکامی که اهرم انتخاب در موقعیت  CVTدهد. براي خودروهاي مجهز به درستی نشان می

  شود یا نه.اند، کامالً متوقف میها رها شدهي ترمزمهقرار دارد و ه

  ترمزها
  هاي پاییترمز

  موارد ذیل را بررسی کنید:

 پدال ترمز داراي حرکت درستی است. •

 کند.ترمز به درستی کار می •
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 کنند.ها نویز غیرعادي تولید نمیترمز •

 شود.هنگام ترمزگیري خودرو به یک سمت کشیده نمی •

 شوند.نمیترمزها کشیده  •

  ترمز پارك
  بررسی کنیدکه آیا بازه حرکتی اهرم صحیح است یا نه.

  هشدار: 
  دار، مد نظر قرار دهید.هاي ذیل را تست ترمز پارك بر روي مسیر شیباحتیاط

 مطمئن شوید که هیچ فرد یا مانعی بر سر راه شما وجود ندارد. •

  فوراً بگیرید. هاي پایی را در صورت حرکت خودروآماده باشید که ترمز •

  بررسی کنید که آیا ترمز پارك، هنگامی که خودرو بر روي یک شیب قرار دارد، کامالً موثر است یا نه.

  فرمان
 بررسی کنید که آیا غربیلک فرمان ناپایداري ندارد و در مقابل چرخش مقاومت غیرعادي ندارد. •

 یا نه.شود بررسی کنید که آیا خودرو به یک سمت منحرف یا کشیده می •

  موتور
 دهد یا نه.بررسی کنید که آیا سرعت موتور به موقعیت پدال گاز خوب جواب می •

 بررسی کنید که آیا موتور نیز غیرعادي و اتعاش غیرعادي دارد یا نه. •

  ها و قطعات سیستم انتقال قدرتبدنه، چرخ
  نویز و ارتعاش ندارد.ها و قطعات سیستم محرکه شرایط غیرعادي از نظر بررسی کنید که بدنه، چرخ

  هاگرها و گیجنشان
  کنند یا نه.سنج، کیلومترشمار، گیج سوخت، گیج دما و غیره به خوبی کار میبررسی کنید که آیا سرعت

  هاچراغ
  کنند.ها به طور صحیح کار میي چراغبررسی کنید که همه

  پاك کنضدبرفک برف
آید یا برفک هنگام عملکرد بخاري یا سیستم تهویه مطبوع هوا بیرون میبه طور متناوب بررسی کنید که آیا از خروجی ضد 

نه. براي این بررسی، اهرم کنترل وضعیت را در موقعیت ضدبرفک قرار دهید و اهرم سوئیچ فن را در باالترین موقعیت قرار 
  دهید.
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  ابزار مخصوص و تجهیزات

  هاي توصیه شده ها و روانکارروغن
  مراجعه کنید.تعویض فیلتر و روغن موتور به بخش   روغن موتور

مایع خنک کننده موتور (خنک کننده با پایه اتیلن 
  گلیکول)

  "مایع ضدیخ/ ضد خوردگی "

  به درپوش مخزن سیلندر اصلی ترمز مراجعه کنید.  روغن ترمز
  مراجعه کنید.تعویض روغن گیربکس دستی به بخش   روغن گیربکس دستی

  مراجعه کنید. CVTتعویض روغن به بخش  CVTروغن 
  مراجعه کنید.تعویض روغن گیربکس به بخش  (4WD)روغن گیربکس 

  مراجعه کنیدتعویض روغن دیفرانسیل عقب به بخش  (4WD)دیفرانسیل عقب 
  روغن موتور یا گریس شاسی ضدآب  لوالي در

  روغن موتور یا گریس شاسی ضدآب  مجموعه ضامن کاپوت
  روانکار اسپري  سیلندر قفل کلید
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