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  هشدارها پيش

 »كمربند ايمني كشنده«و » كيسه هوا« (SRS)حافظ تعبيه شده سيستم ايمني و م
همــراه بــا » كشنده كمربند ايمني » «كيسه هوا«سيستم محافظ و ايمني تعبيه شده مانند 

كمربند ايمني به كم كردن شدت جراحت راننده و سرنشين جلو در بعضي از انواع تصــادفات 
ماكسيما) بــاين (نيسان  A33شده در مدل  كند. مجموعه سيستم ايمني و محافظ تعبيهكمك مي
باشد (مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي سفارش دهنده و تجهيزات اختياري ممكن اســت شرح مي

  متفاوت باشد).
   براي تصادف از ناحيه جلو  

شامل كپسول كيسه هواي راننده (واقع در وســط  (SRS)سيستم ايمني و محافظ تعبيه شده   
كيســه هــواي سرنشــين جلــو (واقــع     در ســمت سرنشــين جلــو  غربيلك فرمان)، كپسول

داشبورد)، كشنده كمربند ايمني، قطعه سنسور هوشمند، چــراغ هشــدار، دســته ســيمها و 
  باشد. كابل مارپيچ مي

   براي تصادف از ناحيه كنار  
هــاي واقع در كنارههاي هواي جانبي (شامل كيسه (SRS)سيستم ايمني و محافظ تعبيه شده 

ائي، قطعــه سنســور هوشــمند (يكــي از اجــزاء هاي جلو)، سنسور ماهوارهوني صندليبير
ها، چراغ هشدار (يكي از اجزاء سيســتم ايمنــي سيستم ايمني تصادف از جلو) دسته سيم

  باشد. تصادف از جلو) مي
  اين كتاب ارائه شده است.  RSاطالعات مورد نياز براي سرويس ايمني سيستم در بخش 

  هشدار
  توانــد موجــب اي جلوگيري از كار نكردن سيستم ايمنــي محافظــت از سرنشــين كــه ميبر

افزايش خطر جراحت يا مرگ در صورت تصادف گردد، تمــام كارهــاي نگهــداري و تعميــرات 
  بايستي توسط تعميرگاههاي مجاز انجام پذيرد. 

   نگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيستم(SRS) منجــر بــه  توانــدمي
مجروح شدن تعميركار بعلت فعال شدن ناخواسته سيستم شود. بــراي پيــاده كــردن كابــل 

  مراجعه كنيد.  RSمارپيچ و كپسول كيسه هوا به بخش 
  ول در هيچ يك از مدارهاي الكتريكي مربــوط بــه هاي الكتريكي معماز تجهيزات آزمايش

در كتاب توصيه شده باشــد. دســته  استفاده نكنيد مگر آنكه استفاده از آن (SRS)سيستم 
باشــند از رنــگ زرد ســوكت دســته ســيم قابــل شناســائي مي SRSسيمهاي مربوط به سيستم 

ها (همچنين با روكش محافظ زرد رنگ دسته سيم يا نوار چســبي زرد رنــگ قبــل از ســوكت
  قابل شناسائي هستند).

  
 پيش هشدارها                

   دسته سيم قبل از جدا كردن يا وصل كردن سوكتTCM ،
و سر باطري منفي را جدا  (OFF)سوئيچ خودرو را بسته 

آسيب  TCMكنيد. عدم انجام چنين عملي ممكن است به 
وارد نمايد، بدليل آنكه حتي در زمان بسته بودن 

القا  TCMولتاژ همچنان به  (OFF)سوئيچ خودرو 
  شود. مي

  
  
  

   هنگام وصل يا جدا كردن سوكت دسته سيم بهTCM 
ها) باشيد. ها (سرسيماقب آسيب رساندن به پينمر

  (خميدگي يا شكستگي)
   در هنگام وصل كردن سوكت دسته سيم بهTCM  از عدم

اطمينان  TCMهاي) هاي (سرسيمخميدگي يا شكستگي پين
حاصل نمائيد. 
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  قبل از تعويضTCM ورودي خروجي سيگنالTCM  را مورد

ت يا نادرست بازرسي قرار داده و از عملكرد درس
TCM  اطمينان حاصل نمائيد. (صفحهAT    را مطالعه

  نمائيد.
  
  
 
  
  

   قبل از اقدام به باز كردن، سطح خارجي گيربكس را
با دقت تميز كنيد. زيرا اين امر مهم است كه قطعات 
داخلي از تماس با كثافات و مواد خارجي ديگر محافظ 

  شوند. 
  الً تميز انجام باز كردن قطعات بايد در يك محيط كام

  شود. 
  هايي كه نخ براي پاك و خشك كردن قطعات از پارچه

هاي باقي مانده شوند استفاده كنيد. چون نخنخ نمي
ها مي توانند زمان كاركردن گيربكس و ارد از پارچه

  آن شوند و مشكل ايجاد كنند. 
   قطعات را به ترتيب باز كرده و بچينيد تا جمع

  انجام شود.  كردن آن راحتر و بهتر
   كليه قطعات را قبل از بررسي يا جمع كردن بايد با

  مواد معمولي غير قابل اشتعال شستشو كنيد. 
  ها كنيد، واشرها، سيلهر دفعه كه گيربكس را باز مي

  و اورينگ بايد تعويض شوند. 
  اند خيلي هاي عملي هرجا كه مشخص شدهانجام آزمايش

  مهم است. 
   قطعات دقيقي هستند و زماني كه پوسته شيرهاداراي

شوند مستلزم دقت زيادي پياده و يا سرويس مي
باشند، قطعات باز شده شيرها را به ترتيب باز مي

تر و بهتر انجام كرده و بچينيد تا جمع كردن راحت
گيرد. همچنين بايد خيلي دقت كنيد كه از پرت شدن 

  يا گم شدن فنرها و قطعات ريز جلوگيري شود. 
  را به …ها و ها، پولكها، غالفاتي مثل اسپولقطع ..

طرز مناسبي سوار كنيد. بعضي از اين قطعات در 
هايي كه در بدنه شيرها است تحت وزن خودشان سوراخ

  لغزند. مي
   قبل از جمع كردن به همه قطعات كمي روغنATF 

ها ها و سيل(روغن گيربكس) بزنيد براي حفاظت اورينگ
ها يا واشرها در جاي خود برينگبا نگه داشتن بل

موقع مونتاژ به آنها گريس مخصوص بزنيد. از گريس 
  معمولي استفاده نكنيد. 

  ها، موقع جمع كردن بايد دقت كنيد كه اورينگ
  ها، واشرها آسيب نبينند. سيل

   بعد از انجام تعميرات، گيربكس را با روغن جديد
(ATF)  .پر كنيد  

   كنيد، قسمتي از را باز ميوقتي پيچ تخليه گيربكس
روغن گيربكس تخليه مي شود و مقداري روغن كهنه در 

تورك كانورتور (مبدل دور) و سيستم خنك كن روغن 
  ماند.  باقي مي

    تعويض «موقع تعويض روغن گيربكس هميشه مراحل
  را اجرا كنيد.    MTدر » A/Tروغن گيربكس 

 نكات سرويس يا پيش هشدارها
  سيستم ايمني

TCM  يك سيستم ايمني دارد، اين سيستم به خودرو اجازه مي دهد حتي با آسيب ديدن
هميشه  (FAIL-SAFE)مدارهاي اصلي واحدهاي ورودي و خروجي قادر به حركت باشد. تحت شرايط 
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باشد. ممكن است  Dيا  2,1كند، حتي اگر دسته دنده در حالتهاي حركت مي 3خودرو با دنده 
  ركت يا شتاب نداشتن خودرو شكايت كند. مشتري از كند بودن ح

 A/Tفعال شده ، چراغ هشدار  FAILيا  SAFE،  (ON)كنيم وقتي كه سوئيچ موتور را باز مي
CHECK, O/D OFF  ياPOWER  عيب يابي (بدون «براي  [زند ثانيه چشمك مي 8براي مدت

CONSULT-II  «( بهAT    .رجوع شود[ .  
ثانيه فقط يكبار  8به مدت حدودًا  POWERيا  A/T CHECK, O/D OFFچشمك زدن چراغ هشدار 

گردد. هميشه شود. و مشتري دوباره به شرايط عادي رانندگي بر ميظاهر شد. و پاك مي
را دنبال كنيد. نتايج عيب يابي به شرح  زير خواهد بود.    ATجريان كار در صفحه 

كند. ضمن عيب سور دور را مشخص مياولين عيب يابي آسيب ديدگي سنسور سرعت خودرو يا سن
شخيص داده نشده اند. هيچ آسيبي تهاي بعدي كه بعد از كنترل كردن سنسور اجرا شدهيابي

  است. 
  

  سرويس تورك كانورتور (مبدل دور) 
  :تورك كانورتور (مبدل دور) تحت هريك از شرايط زير بايد تعويض شود

   د دارد. نشتي خارجي در قسمت جوشكاري شده توپي وجو  
   .توپي تورك كانورتور (مبدل دور) ترك خورده يا آسيب ديده است  
   پيلوت تورك كانورتور (مبدل دور) شكسته است، آسيب ديده است يا اتصال ضعيفي با ميل

  لنگ دارد. 
  شود. ده ميها يا كولر، ذرات فلزي (فوالدي) ديزمان شستشوي لوله  
  تورك كانورتور (مبدل دور) ديده شده است.  پمپ آسيب ديده است يا ذرات فلزي در  
   خودرو مجهز بهTCC  و يا بدونTCCهيدروليك و  ، فقط بعد از عيب يابي همة اجزاء

برقي آن را تعويض نمائيد. (ممكن است قطعات تورك كانورتور (مبدل دور) صيقلي شده 
  باشند.)

   شده است. تورك كانورتور (مبدل دور) به آب موتور حاوي ضد يخ آلوده  
   خرابي داخلي كالچ استاتور  
  اند. يش از حد آبي رنگ شدههاي زياد كالچ كه در اثر حرارت ببراده  
  ه است، با اينكه هيچ قطعه داخلي در تورك كانورتور (مبدل دور) نسوخته يا آسيب نديد

د. (نشان شوچ در فيلتر روغن يا روي آهنرباي فيلتر ديده ميهاي فوالدي يا لنت كالبراده
  مي دهد كه ذرات لنت از تورك كانورتور (مبدل دور) آمده است.)

  تورك كانورتور (مبدل دور) نبايد تعويض شود اگر:     
  دهد، تغيير رنگ داده است و هيچ آثاري از آسيب ديدگي قطعات يا سطوح كالچ روغن بو مي

  وجود ندارد. 
  اند (يكي يا بيشتر)ذرات لنت ب ديدههاي تورك كانورتور (مبدل دور) آسيرزوه سوراخ

  شود. صفحه كالچ داخل تورك كانورتور (مبدل دور) و يا فيلتر روغن ديده نمي
  هاي صفحة خودرو مسافت زيادي پيموده است. فقط جايي ممكن است استثناء باشد كه لنت

ند دامپر كالچ در اثر ترافيك سنگين و يا ثابت، بيش از حد سائيده شده باشند، مان
  تاكسي، ماشين پليس و يا ماشين پيك.

 كشي و عيب يابيسيم نقشه
  هاي زير رجوع كنيد:وقتي كه به نقشه مدارهاي برقي نياز داريد به قسمت

  GI       »نقشة مدارهاي برقي را چگونه بخوانيم «  
  EL      »براي مدار توزيع برق » منبع تغذيه  

  ي زير رجوع نمائيد: هاكنيد به قسمتوقتي كه عيب يابي مي
  GI      »در كار عيب يابي چگونه مراحل آزمايش را دنبال كنيم«  
  GI      ».چگونه يك عيب يابي مؤثر و مفيد را براي يك اشكال برقي انجام دهيم«  
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 آماده سازي
 ابزارهاي مخصوص 

  شماره ابزار
  نام ابزار

  شرح 

KV381054S0
  پولي كش

  
  
  

  هاي بيرون كشيدن كاسه نمد
  ديفرانسيل

   بيرون كشيدن كنس خارجي
  بلبرينگ ديفرانسيل

   بيرون كشيدن كنس خارجي
  بلبرينگ دنده هرزگرد

a   :250 mm (9.84 in)   
b  :160 mm (6.30 in)   

ST33400001
  بيرون انداز 

  
  
  

  هاي جا زدن كاسه نمد
(سمت  F04Wو   F04Bديفرانسيل  

  راست)
   جا زدن كاسه نمد در پوسته

  يل پمپاو
a 60:   قطر mm (2.36 in)   
b 47:   قطر mm (1.85 in)   

ST2505S001
گيريمجموعة گيج اندازه

  فشار روغن 
1.  ST25051001   

  گيج فشار روغن       
2.  ST25052000   

  شلنگ     
3.  ST25053000   

  واسطه      
4.  ST25054000  

  تبديل      
5.  ST25055000  

 تبديل     

 رهاي گيري فشار مدااندازه
  روغن 

ST27180001
 پولي كش 

  پياده كردن دنده هرز گرد  
a   :100 mm (3.94 in)   
b   :110 mm (4.33 in)   
c   :1.25P  ×M8   
  

ST23540000   
 سنبه 

   پياده و سوار كردن ميله
هاي صفحه ترمز دستي و پين
  گيربكس معمولي 

a:     2.3قطر mm (0.91 in)   
b  4:   قطر mm (0.16 in)   

ST25710000   
 سنبه 

   هم محور كردن شيار شفت
گيربكس معمولي و سوراخ 

  پوسته گيربكس 
a 2:   قطر mm (0.08 in)  

  
  

KV32101000  
 سنبه 

   پياده و سوار كردن پين
نگهدارنده شفت گيربكس 

  معمولي 
   پياده وسوار كردن پين قفل

  شفت دنده هزر گرد.
a  4:  قطر mm (0.16 in)   

     
  ماره ابزارش

  نام ابزار
  شرح 
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KV31102400
  جمع كننده فنر كالچ

  
  
  

  هاي پياده و سوار كردن فنر
  برگشت كالچ 

   سوار كردن پيستون ترمز عقب
  و دنده سنگين

a   :320 mm (12.60 in)   
b  :174 mm (6.85 in)   
  
  

KV40100630   
 سنبه 

  جا زدن كنس داخلي بلبرينگ
  دنده كاهنده (پنيون)

  زدن كنس داخلي دنده هرز  جا
  گرد

a 67.5:  قطر mm (2.657 in)   
b 44:  قطر mm (1.73 in)   
c 38.5:  قطر mm (1.516 in)  

ST30720000   
 سنبه   

   جا زدن كنس خارجي بلبرينگ
  دنده هرز گرد.

a  77:  قطر mm (3.03 in)   
b  55.5:   قطر mm (2.185 in)   
  

        
ST35321000   

 سنبه 
  ا زدن بلبرينگ شفت خروجي ج  

a 49:  قطر mm (1.93 in)   
b 41:  قطر mm (1.61 in)   
  
  

ST33230000  
 سنبه 

   جا زدن كنس داخلي بلبرينگ
 F04Wو  F04Bسر پلوس براي 

  (سمت راست)
a  51:  قطر mm (2.01 in)   
b 28.5:  قطر mm (1.122 in)   
  

ST33220000   
  سنبه 

 

 نگ انتخاب شيم تنظيم بلبري
  (F04W)سرپلوس 

a 37:  قطر mm (1.46 in)   
b 31:  قطر mm (1.22 in)   
c:   22قطر mm (0.87 in)   
  

ST3306S001   
مجموعه بلبرينگ كش 

  مخصوص سر پلوس
1. ST33051001  بلبرينگ

  كش
2.  ST33061000  آداپتور

 (واسطه)

   بيرون كشيدن كنس داخلي
  بلبرينگ ديفرانسيل (سرپلوس)

a 38: قطر mm (1.50 in)   
b 28.5: قطر mm (1.122 in)   
c  :130 mm (5.12 in)   
d   :135 mm (5.31 in)   
e   :100 mm (3.94 in)   
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  آماده سازي
  ابزار عمومي 

10  

  
  شماره ابزار

  نام ابزار
  شرح 

ST3127S000
  تورك متر كامل 

1. GG91030000  
آچار تورك متر        

2.  HT62940000   
  تبديل  آچار       

3.  HT62900000  
  تبديل  آچار     

  گيري سفتي بلبرينگ اندازه
  ديفرانسيل (سرپلوس)

ST35271000   
 سنبه 

  جا زدن دنده هرز گرد  
   جا زدن كنس داخلي بلبرينگ

ديفرانسيل (سرپلوس) (سمت چپ 
F04W(  

a 72:  قطر mm (2.83 in)   
b 63:  قطر mm (2.48 in)   

KV38107700   
گيري سفتيواسطه اندازه

 بلبرينگ 

  ظيم بلبرينگ انتخاب شيم تن
   (F04B)سر پلوس 

   بررسي سفتي بلبرينگ سرپلوس
(F04B)  

 
 
  

ST30613000   
 سنبه 

   جا زدن كنس داخلي بلبرينگ
  ) F04Wسر پلوس (سمت چپ 

a 72:  قطر mm (2.83 in)   
b 48:  قطر mm (1.89 in)   
  

KV38105210   
گيري سفتيواسطه اندازه

 بلبرينگ

  انتخاب شيم تنظيم بلبرينگ 
   (F04W)سرپلوس 

   بررسي سفتي بلبرينگ سر
   (F04W)پلوس 

  
  
  

 ابزارهاي عمومي 
  شرح   نام ابزار

  پولي كش
  
  
  

   بيرون كشيدن كنس داخلي
  بلبرينگ دنده هرزگرد

   در آوردن و جا زدن خار
رينگي پيستون سروو كفشك 

  ايحلقه
  

بيرون كشيدن كنس داخلي    بلبرينگ كش
  بلبرينگ دنده كاهنده

a:   60قطر mm (2.36 in)   
b 35:  قطر mm (1.38 in)   
  

جا زدن كاسه نمد ديفرانسيل   سنبه
  )F04W(سمت چپ 

a 90:  قطر mm (3.54 in)   
  
  

  شماره ابزار
  نام ابزار

  شرح 
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  آماده سازي
  ابزار عمومي 

11  

  سنبه  
  
  
  

   جا زدن بلبرينگ سوزني روي
  دارنده بلبرينگ نگه

a  36: قطر mm (1.42 in)   
  

  
لبرينگ سوزني از در آوردن ب سنبه  

  نگه دارنده بلبرينگ 
a   33.5:  قطر mm (1.319 in)   
  
  

جا زدن كنس خارجي بلبرينگ   سنبه  
يا سمت چپ  F04Bديفرانسيل (

F04W(  
a  75:  قطر mm (2.95 in)   
  

جا زدن كنس خارجي بلبرينگ   سنبه  
  )F04Wديفرانسيل (سمت چپ 

 a 100: قطر mm (3.94 in)   
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  سيستم كلي 
  A/Tبكس موقعيت قطعات برقي گير
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 كلي  سيستم
 (A/T)موقعيت قطعات برقي گيربكس اتوماتيك 
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  سيستم كلي 
  A/Tبكس موقعيت قطعات برقي گير

13  

 نقشه مدار برقي 
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  سيستم كلي 
  نماي برش خورده
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 نماي برش خورده 
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك
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 مدار كنترل هيدروليك 
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك
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 مكانيزم تعويض دنده 
  ساختمان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تورك كانورتور (مبدل  .1

  دور)
  اويل پمپ   . 2
  شفت ورودي   . 3
اي (ترمز كفشك حلقه  . 4

  اي)حلقه
   كالچ دنده عقب  . 5
  كالچ دنده سيبك   . 6
  دنده خورشيدي جلو   . 7
  دنده پينيون جلو   .8

9.   
 
  
  
  
  
  
  
  .   دنده رينگي جلو 9  
  محفظه خورشيدي جلو  .10
  دنده خورشيدي عقب  .11
  دنده پينيون عقب  .12
دنده رينگي (داخلي)   .13

  عقب
  محفظه خورشيدي عقب  .14
  كالچ جلو  .15
  كالچ يك طرفه جلو  .16
كالچ دور مازاد   .17

  (اوردرايو)

  
  
  
  
  
  
  
   

يك طرفه دنده كالچ   .18
  سنگين

ترمز دنده سنگين و   .19
  عقب 

  ضامن پارك   .20
  دنده پارك   .21
  شفت خروجي   .22
  دنده هرزگرد  .23
  دنده خروجي   .24

  A/Tعملكرد كالچ و ترمز در گيربكس 
  عملكرد  حروف اختصاري  اجزاء كالچ و ترمز

  5كالچ دنده عقب 
R/C   براي انتقال قدرت ورودي به دنده خورشيدي

7 
  10براي انتقال قدرت ورودي به محفظه جلو  H/C   6كالچ دنده سبك 

  15كالچ جلو 
F/C 

با كالچ يك  10براي درگير كردن محفظه جلو 
  16طرفه جلو 

كالچ دور مازاد 
 O/C   17(اوردرايو)  

با دنده  10براي درگير كرد محفظه جلو 
   13رينگي عقب 

  7براي قفل كردن دنده خورشيدي  B/B  4اي كفشك حلقه

   16طرفه جلو  كالچ يك
F/O.C   

ب شود. رينگي عقدرگير مي 15وقتي كالچ جلو 
دارد تا از چرخيدن آن در خالف را نگه مي 13

  جهت چرخش موتور جلوگيري كند. 
كالچ يك طرفه دنده 

 L/O.C 18سنگين 
در جهت   10براي جلوگيري از چرخش محفظه 

  خالف دور موتور 
ترمز دنده سنگين و عقب 

19 
L& R/B   10براي قفل كردن محفظه جلو  
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك

17  

  اي جدول كالچ و ترمز حلقه

وضعيت 
  دنده

كال
چ 
عق
ب 

5  

كالچ 
دند
ه 
سبك 

6  

كال
چ 
جل
و 
15  

كالچ 
دور 

مازاد 
(اورد

رايو) 
17  

كال  ايترمز حلقه
چ 
يك 
طر
فه 
جل
و 
16 

كالچ 
يك 
طرفه
دنده
سنگي
 18ن 

ترم
ز 
دند
ه 
سنگ
ين 
و 

عقب 
19  

قفل 
كرد

  ن

مشخص 
  كننده

درگي
ري 
ه دند

2  

لقي 
دنده 

3  

درگي
ري 

دنده 
4  

P                       حالت پارك

R  
حالت دنده                      

  عقب
N                        حالت خالص

D*4

دند
  1ه 

      
*1D  

      
B  B  

تعويض     
اتوماتيك 

دنده 
321
4   

دند
  2ه 

      
*1A  

      
B  

      

دند
  3ه 

      
*1A  *2C  C  

  
B  

    
*5  

دند
  4ه 

    
C  

  
*3C  C  

          

2 

دند
  1ه 

      
D  

      
B  B  

اتومتعويض    
  دندهاتيك

321  دند
  2ه 

      
A  

      
B  

      

1 

دند
  1ه 

              
B  

 1در دنده       
باقي 

  ماندمي
321  

دند
  2ه 

              
B  

      

  كند. عمل مي (OFF): با قرار گرفتن كليد اوردرايو (دور مازاد) در حالت خاموش  1*
) پيستون كفشك 3و آزاد شدن دنده  2: فشار روغن به هر دو طرف (درگير شدن دنده  2*

» آزاد شدن«شود زيرا فشار درسمت نمياي درگير شود، كفشك حلقهاي اعمال ميحلقه
  است. » درگير شدن«بزرگتر از سمت 

اي شود و كفشك حلقهاعمال مي 2*در شرايط بند  4دنده » درگيري«: فشار روغن به سمت  3*
  شود. درگير مي

 4است گيربكس اتوماتيك به حالت دنده  (OFF): وقتي دكمه اوردرايو در حالت خاموش  4*
  رود. نمي

  كند. است عمل مي (OFF): وقتي دكمه اوردرايو در حالت خاموش  5*
  كند.:  عمل مي     

A باشد. يمباز باشد، ترمز موتوري فعال  3/16كند كه دريچة گاز كمتر از : وقتي عمل مي  
B كند. : در حين شتاب گرفتن (گاز دادن) عمل مي  
C كند ولي روي قدرت گيربكس تاثيري ندارد.: عمل مي   
D ي تاثيري باز باشد ولي روي ترمز موتور 3/16كند كه دريچة گاز كمتر از : وقتي عمل مي

  ندارد. 
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك

18  

  مسير انتقال قدرت 
   Nو  Pحالت 

   حالتP   
شود ها عمل نمي كنند، ضامن پارك با دنده پارك درگير مياست، كالچ Nشبيه حالت       

  شود. ابراين انتقال قدرت متوقف ميتا به صورت مكانيكي شفت خروجي را نگه دارد بن
   حالتN   
 رودي به شفت خروجي انتقال وكنند قدرت از شفت ها عمل نميبه دليل اينكه كالچ

  يابد. نمي
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك

19  

  
   1حالت دنده 

   كالچ جلو  
   كالچ يك طرفه جلو  
   كالچ اوردرايو

  (دورمازاد)
   ترمز دنده سنگين و عقب  

شود، دنده رينگي عقب با د درگير ميوقتي كالچ دور مازا
  عمل كردن ترمز دنده سنگين و عقب ثابت خواهد شد. 

  كند.  فرق مي 12و  1Dهاي اين وضعيت با حالت

كالچ دور مازاد هميشه درگير است ، بنابراين وقتي گاز   ترمز موتوري
  شود. كنيم ترمز موتوري ايجاد ميرا كم مي
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك

20  

  
   12و  1Dحالت 

   كالچ يك طرفه جلو  
   كالچ جلو  
   كالچ يك طرفه دنده

  سنگين

در اثر عمل اين سه كالچ از چرخش دنده رينگي عقب در جهت عكس 
  شود. هاي ساعت جلوگيري ميعقربه

  كالچ دور مازاد
شرايط درگيري (ترمز 

  موتوري)

1D  كليد اوردرايو در حالت :OFF بوده و دريچة گاز كمتر از 

  باز است.  3/16

  : هميشه درگير است  12

، به علت آزاد بودن كالچ يك طرفه دنده  12و  1Dدر حالت هاي 

  سنگين، ترمز موتوري فعال نيست
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك

21  

  
  21و  22و  2Dحالت 

  كالچ جلو  
   كالچ يك طرفه جلو  
  ايترمز حلقه  

را مشتركًا دنده خورشيدي عقب، محفظه عقب و دنده رينگي جلو 
گرداند. حال دنده رينگي جلو همراه محفظه جلو اطراف دنده مي

  گردد. خورشيدي جلو مي
همزمان محفظه جلو از طريق كالچ جلو و كالچ يك طرفه جلو، قدرت 

دهد. چرخش دنده رينگي عقب را به دنده رينگي عقب انتقال مي
  دهد. ي، افزايش م1دور محفظه عقب را نسبت به دور آن در دنده 

  كالچ دور مازاد
  شرايط درگيري 

2D ) كليد اوردرايو در حالت خاموش :OFF  (  

  : هميشه درگير است 22و 21
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك

22  

  
   3Dحالت 

  كالچ دنده سبك  
   كالچ جلو  
  كالچ يك طرفه جلو  

شود.قدرت ورودي از طريق كالچ دنده سبك به محفظه جلو منتقل مي
دن كالچ جلو و كالچ يك طرفه جلو، محفظه جلو با و با عمل كر

  شود. دنده رينگي عقب درگير مي
ها (مثل دنده خورشيدي عقب)چرخش دنده رينگي عقب و ديگر ورودي

  همراه با چرخش محفظه عقب با همان سرعت است 
  كالچ دور مازاد
  شرايط درگيري 

3D ) كليد اوردرايو در حالت خاموش :OFFكمتر  ) و دريچة گاز

  باز است.  3/16از 
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك
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  ) 4D  )O/Dحالت 

   كالچ دنده سبك  
   باند ترمز  
  ) در كالچ جلو

انتقال قدرت 
  تاثيري ندارد)

يابد. قدرت از طريق كالچ دنده سبك به محفظه جلو انتقال مي
محفظه جلو حول دنده خورشيدي كه توسط باند ترمز ثابت شده است

دهد كه دنده رينگي جلو (خروجي) سريعتر و امكان ميچرخد مي
  بگردد. 

اي وجود ، در خط انتقال قدرت هيچ كالچ يك طرفه 4Dدر حالت   ترمز موتوري 

كنيم حالت ترمز موتوري ايجاد ندارد و زماني كه گاز را كم مي
  شود.مي
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  سيستم كلي 
  مدار كنترل هيدروليك

24  

  
  (دنده عقب) Rحالت 

   كالچ عقب  
  ه سنگين ترمز دند

  و عقب

شود. با عملكرد ترمز دنده سنگين و عقب محفظه جلو ثابت مي
قدرت ورودي از طريق كالچ عقب به دنده خورشيدي جلو منتقل شده 

  گرداند. و دنده رينگي جلو را در جهت مخالف مي
اي وجود ندارد،از آنجائيكه در مسير انتقال قدرت كالچ يك طرفه  ترمز موتوري

  گاز ترمز موتوري ايجاد مي شود. با كم كردن 
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  سيستم كلي 
  سيستم كنترل   

25  

 سيستم كنترل 
  خالصه 

كند. اين سيستم گيربكس اتوماتيك از طريق سنسورهاي مختلف شرايط كار خودرو را حس مي
كنترل هميشه بهترين حالت دنده را حس كرده و دنده را كم نموده و از ايجاد شوك و 

  كند. ضربه جلوگيري مي
  ر سنسو

  

TCM  

  

  محرك
كليد حالت پارك و خالص

(PNP)   
سنسور (سنسور) موقعيت 

  دريچه گاز 
كليد (فشنگي) بسته بودن 

  دريچه گاز 
كليد (فشنگي) باز بودن 
كامل دريچه گاز سيگنال 

  سرعت (دور) موتور 
 A/Tسنسور دماي روغن

  (گيربكس اتوماتيك)
  نسور دور س

  سنسور سرعت خودرو  
   1*دكمه كنترل اوردرايو 

   ASCDواحد كنترل 
  استپ ترمز 

كليد (فشنگي) وضعيت 
   3*گيربكس 

كليد (فشنگي) بررسي 
  2*گيربكس

  كنترل تعويض دنده 
كنترل فشار مدار 

  روغن 
  كنترل قفل كردن 

  كنترل كالچ دور مازاد
كنترل تايمينگ 

  (ساعت)
  ي كنترل خود عيب ياب

  خود عيب ياب 
كنترل خط ارتباطي 

   IIكانسالت 
   Duet-EAكنترل 

   Aشير برقي تعويض دنده 
   Bشير برقي تعويض دنده 

شير برقي كالچ دور مازاد 
شير برقي  تورك 

  كانورتور (مبدل دور)
شير برقي فشار مدار 

  روغن 
بودن چراغ هشدارخاموش 1*

O/D (اوردرايو)  
 A/Tچراغ هشداربررسي 2*

  اتوماتيك) ربكس(گي
 POWERچراغ هشدار  3*

  (قدرت)

  هاي مخصوص خاور ميانه : به جز مدل 1*
  : مخصوص خاور ميانه  2*
  ه هاي مخصوص استراليا، نيوزيلند و خاور ميان: به جز مدل 3*

  سيستم كنترل
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  سيستم كلي 
  سيستم كنترل   

26  

  (كامپيوتر پردازشگر) TCMعملكرد 
  به قرار زير است: TCMعملكرد 

  شود هاي مختلف ارسال مييق سنسورها و سوئيچهاي مختلف كه از طردريافت سيگنال  
   مشخص كردن فشار الزم در مدار روغن، لحظه تعويض دنده، عمل ثابت كردن (قفل) و عمل

  ترمز موتوري 
  هاي خروجي الزم به شيرهاي برقي مربوطه ارسال سيگنال  

   TCMهاي ورودي / خروجي سيگنال
  عملكرد  ا و شيرهاي برقيسنسوره  

  ورودي 

وضعيت دسته دنده را تشخيص داده و   PNPكليد پارك / خالص 
  فرستد.مي TCMسيگنالي به 

موقعيت دريچه گاز را تشخيص داده و   سنسور وضعيت دريچه گاز 
  فرستد.مي TCMسيگنالي به 

كليد (فشنگي) وضعيت بسته 
  بودن دريچه گاز

ز را تشخيص داده بسته بودن كامل دريچه گا
  فرستد.مي TCMو سيگنالي به 

كليد (فشنگي) وضعيت باز 
  بودن كامل دريچه گاز

موقعيت دريچة گاز را در حالت باز بودن 
 TCMتشخيص و سيگنالي به  2/1بيش از 

  فرستدمي
  ECMاز   سيگنال دور موتور 

سنسور دماي روغن گيربكس 
A/T  

 دماي روغن گيربكس را تشخيص داده و
  فرستد. مي TCMسيگنالي به 

دور شفت خروجي را تشخيص داده و سيگنالي   سنسور چرخش (دور)
  فرستدمي TCMبه 

مانند يك سنسور كمكي سرعت خودرو استفاده   سنسور سرعت خودرو 
شده است. در صورت خرابي سنسور دور (نصب 

شده روي گيربكس) اين سنسور سيگنالي 
  فرستد.مي

فرستد كه از تعويض مي TCMسيگنالي به   ردرايودكمه كنترل او
  كند.(اوردرايو) جلوگيري مي D4دنده به 

را  AUTOيا  POWERهاي انتخاب شده حالت  A/Tكليد وضعيت 
  فرستد. مي TCMتشخيص داده سيگنالي به 

 D4سيگنال فعال بودن و سيگنال حذف دنده    ASCDواحد كنترل 
  فرستدمي TCMبه  ASCD(اوردرايو) را از 

(قفل)، سيگنال (قفل، آزاد  D4در زمان   استپ ترمز
  فرستدمي TCMشدن) را به 

  خروجي 

لحظه تعويض دنده متناسب با شرايط   A/Bشير برقي تعويض دنده 
رانندگي نسبت به سيگنال فرستاده شده از 

TCM كند.را انتخاب مي  
شرايط رانندگي فشار مدار را متناسب با   شير برقي فشار مدار روغن

 TCMنسبت به سيگنال فرستاده شده از 
  دهد).كند (يا كاهش ميتنظيم مي

شير برقي تورك كانورتور 
  (مبدل دور) 

فشار درگيري را متناسب با شرايط رانندگي 
 TCMنسبت به سيگنال فرستاده شده از 

  دهد).كند (يا كاهش ميتنظيم مي
متناسب با شرايط » مز موتوريتر«تاثير   شير برقي كالچ دور مازاد 

رانندگي نسبت به سيگنال فرستاده شده از 
TCM كند. را كنترل مي  

O/Dچراغ هشدار خاموش بودن 
  (اوردرايو)

 A/Tچراغ هشدار بررسي 
  (گيربكس اتوماتيك)

   POWERچراغ هشدار 

بد  A/Tكنترل را وقتي كه اجزاء TCMمعايب 
  دهد. كنند نشان ميكار مي
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 نيزم كنترل مكا
  كنترل فشار مدار روغن 

TCM  حالتهاي مختلفي براي كنترل فشار مدار،  روغن
  مرتبط به شرايط رانندگي دارد. 

به شير برقي  TCMبر مبناي عوامل  (ON/OFF)يك سيگنال 
شود. فشار روغن كالچ و ترمز فشار مدار روغن فرستاده مي

ترونيكي از طريق شير برقي فشار مدار روغن به طور الك
شود تا با گشتاور موتور تطبيق داده شود و اين كنترل مي

  شود. ها ميامر باعث نرم جا رفتن دنده
  

  كنترل عادي 
فشار مدار روغن نسبت به عوامل باز بودن دريچه گاز 

  براي عملكرد مناسب كالچ تنظيم شده است. 
  
  
  
  
  
  
  

  كنترل دنده معكوس (ترمز موتوري)
شود دسته رانندگي مي D3) يا D4 )O/D اگر وقتي در وضعيت

قرار گيرد. نيروي محركه بزرگي به كالچ  2دنده به حالت 
اي شود. براي چنين نيرو محركهداخل گيربكس اعمال مي

  بايد فشار مدار روغن افزايش يابد. 
  
  
  
  

  در حين تعويض دنده 
فشار مدار روغن بر حسب تغيير در گشتاور موتور هنگام 

يابد (اين وقتي است كه شير موقتًا كاهش مي تعويض دنده
كند) تا شوك و برقي تعويض دنده براي عمل كالچ وصل مي

  ضربه تعويض دنده را كاهش دهد. 
  
  
  
  
  

  با دماي پائين روغن 
  غلظت روغن و ضريب اصطكاك صفحه كالچ با دماي روغن

كند. درگيري كالچ و فشار تماس باند ترمز تغيير مي
شوند تا كيفيت تعويض دنده غن جبران ميبرحسب دماي رو
  متعادل شود. 
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   زير دماي(140ºF) 60ºC  فشار مدار كاهش يافته است تا
از ايجاد شوك هنگام تعويض دنده بر اثر پائين بودن 

و يسكوزيته روغن گيربكس اتوماتيك وقتي كه دما 
  پائين است جلوگيري كند. 

  
  
  
  
  
  
  
   وقتي كه دما تا(14ºF)-10ºC آيد فشار مدار پائين مي

تواند بدون توجه به ميزان باز بودن دريچه گاز به مي
حداكثر خود برسد. اين افزايش فشار براي جلوگيري از 

تاخير در عملكرد كالچ و ترمز در اثر حداكثر افت 
  ويسكوزيته روغن در دماي پائين است. 

  
  
  
  
  

  كنترل تعويض دنده 
نترل الكترونيكي منطبق تعويض دنده تمامًا توسط سيستم ك

شود. با سرعت خودرو و تغييرات عملكرد موتور تنظيم مي
هايي كه توسط سنسور دور و سنسور اين كار توسط سيگنال

گيرد. نتيجه موقعيت دريچه گاز ارسال شده است انجام مي
اين كار بهبود شتاب گيري و صرفه جويي در مصرف سوخت 

  باشد. مي
  
  

    Bو  Aيض دنده كنترل شير برقي تعو
TCM  شيرهاي برقي تعويض دندهA  وB هاي را برحسب سيگنال

كند تا سنسور موقعيت دريچه گاز و سنسور دور فعال مي
بهترين حالت دنده بر مبناي برنامة داده شده در حافظه 

TCM  .انتخاب شود  
كند. را اجرا مي ON-OFFشير برقي تعويض دنده عمل ساده 

شود و فشار ت . مجراي تخليه بسته مياس ONوقتي درحالت 
  گردد.  پيلوت به شير تعويض دنده اعمال مي

  
  
  

  
  ) و وضعيت دنده Bو  (Aرابطه بين شير برقي تعويض دنده 

شير برقي 
  تعويض دنده

  موقعيت دنده

1, 1 1, 2 1D 2, 1 2, 2 2D  3D  )O/D (4D  N – P  

A  ON  (بسته)  OFF (باز )  OFF (باز)  ON (بسته)  ON 
  (بسته)

B ON (بسته)  ON (بسته)  OFF (باز)  OFF (باز)  ON 
  (بسته)
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   Bو  Aكنترل شيرهاي تعويض دنده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Aفشار پيلوت توليد شده توسط شيرهاي برقي تعويض دنده 
  شود. اعمال مي Bو  Aبه سطح انتهايي شيرهاي  Bو 

تي دهد . وقرا نشان مي Bشكل باال عمل شير تعويض دنده 
است، فشار پيلوت به سطح  ONكه شير برقي در حالت 

انتهايي شير تعويض دنده اعمال شده و به نيروي فنر 
  دهد. ف راست حركت ميكند. و شير را به طرغلبه مي

  كنترل حالت قفل 
شود تا پيستون كالچ تورك كانورتور (مبدل دور) قفل مي

در  لغزش تورك كانورتور (مبدل دور) را محدود كند و
نتيجه بازده گيربكس را افزايش دهد. شير برقي توسط 

گردد. شود كنترل ميارسال مي TCMكه از  ON-OFFسيگنال 
اين سيگنال به يك سيگنال فشار روغن تبديل شده و 

  كند. پيستون قفل كننده را كنترل مي
  شرايط عمل قفل شدن 
 و و ميزانكند، سرعت خودرحركت مي 4وقتي خودرو با دنده 

باز بودن دريچه گاز مشخص است. اگر مقادير مشخص شده در 
افت كنند،  TCMحد (منطقه قفل شده) موجود در حافظه 

  شود. حالت قفل ايجاد مي
  ON  OFF  سوئيچ كنترل اوردرايو

  Dحالت   دسته دنده
  3D  4D  وضعيت دنده

بيشتر از ميزان تنظيم   سنسور سرعت خودرو 
  شده 

كمتر از ميزان تنظيم    سنسور وضعيت دريچه گاز
  شده 

كليد (فشنگي) بسته بودن 
  OFF  دريچه گاز

سنسور دماي روغن گيربكس 
A/T 

   40ºC (104ºF)بيشتر از 

  
  
  

  كنترل شير برقي كالچ تورك كانورتور (مبدل دور) 
 TCMشير برقي كالچ تورك كانورتور (مبدل دور) توسط 

است پالنجر  OFFلت شود زماني كه شير برقي در حاكنترل مي
ر است مدا ONبندد و زماني كه روي مدار تخليه را مي
ك سيكل يدر  OFFكند اگر درصد مدت زمان تخليه را باز مي

افزايش يابد، زمان تخليه فشار پيلوت كاهش يافته و 
ماند، پيستون كالچ تورك كانورتور فشار پيلوت باال مي

 OFFو  ON(مبدل دور) قابل لغزش طراح شده است تا نسبت 
را تنظيم كند، بنابراين شوك و ضربه قفل شدن كاهش 

  يابد. مي
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  يابدافزايش مي OFFزمان  

    
  يابدميزان تخليه كاهش مي

    
  فشار پيلوت باال است

    
  شود. حالت قفل آزاد مي

  
  الچ تورك كانورتور (مبدل دور) عملكرد شير كنترل ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حالت آزاد 
شير برقي تورك كانورتور (مبدل دور)  OFFزمان حالت 

طوالني است، و فشار پيلوت باال است. فشار پيلوت به 
همراه نيروي فنر انتهاي شير (اسپول) كنترل تورك 

دهد تا اسپول به طرف چپ كانورتور (مبدل دور) را هل مي
اعمال  Aدر نتيجه فشار مبدل به اتاقك حركت كند. 

شود (سمت آزاد پيستون كالچ تورك كانورتور (مبدل مي
دور). از اينرو پيستون كالچ تورك كانورتور (مبدل دور) 

  ماند. به حالت آزاد باقي مي
  حالت قفل

شير برقي تورك كانورتور (مبدل  OFFوقتي زمان حالت 
شده و پائين دور) كوتاه باشد، فشار پيلوت تخليه 

آيد. و از آنجا شير (اسپول) كنترل بر اثر فشار مي
پيلوت مدار ديگر و نيز فشار تورك كانورتور (مبدل دور) 

فشار حاصل به اتاقك  كند. در نتيجهبه سمت راست حركت مي
B شود و پيستون تورك كانورتور (مبدل دور) را اعمال مي

الي حركت انتقكند. همچنين به علت به حالت فعال حفظ مي
  شود.عمل يكنواخت قفل و آزاد كردن به نرمي انجام مي

 كنترل كالچ دور مازاد (كنترل ترمز موتوري)
هاي تعويض دنده در كم كردن دنده، كالچ يك براي كاهش شوك

طرفه جلو استفاده شده است. اين كالچ گشتاور موتور را 
موتور  ها بهدهد ولي گشتاور از چرخها انتقال ميبه چرخ

يابد زيرا كالچ يك طرفه در اين حالت هرز انتقال نمي
گردد.  اين به معناي آن است كه ترمز موتوري مؤثر مي

  نيست. 
وقتي ترمز موتوري مورد نياز است كالچ دور مازاد عمل 

  كند. مي
  شرايط كار كالچ دور مازاد

ميزان باز بودن دريچه گاز  وضعيت دنده   
باز بودن دريچه گاز كمتر   3Dو   2Dو   1Dوضعيت دنده   Dحالت 

  12و   22وضعيت دنده   2حالت   16/3از 

  در هر وضعيت  11و  21وضعيت دنده   1حالت 
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  كنترل شير برقي كالچ دور مازاد 
كه  ON-OFFشير برقي كالچ دور مازاد توسط يك سيگنال 

شود تا ي ميانتقال يافته است راه انداز TCMتوسط 
كنترل كالچ دور مازاد (كنترل ترمز موتوري) انجام 

  شود.مي
باشد، مجراي تخليه  ONوقتي اين شير برقي در حالت 

شد با OFFشود. وقتي كه در حالت فشار پيلوت بسته مي
شود. ضمن اينكه شير برقي در مجراي تخليه فشار باز مي

اسپول) است فشار پيلوت به انتهاي سطح شير ( ONحالت 
  شود. كنترل كالچ دور مازاد اعمال مي

  
  

  عملكرد شير كنترل كالچ دور مازاد
است، فشار پيلوت به شير  ONوقتي شير برقي در حالت 

شود، اين فشار شير كنترل كالچ دور مازاد اعمال مي
دهد. سپس فشار (اسپول) كنترل كالچ دور مازاد را هل مي

شود. وقتي شير رگير نميمدار قطع شده و در نتيجه كالچ د
شود در است، فشار پيلوت ايجاد نمي OFFبرقي در حالت 

اين لحظه، شير (اسپول) كنترل كالچ دور مازاد توسط فشار 
كند. در نتيجه فشار راه فنر به طرف پائين حركت مي

اي كالچ دور مازاد توسط شير فشار شكن كالچ دور اندازه
درگير شدن كالچ دور شود و اين باعث مازاد تامين مي

  مازاد مي گردد. 
شير (اسپول) كنترل كالچ دور مازاد در » 1«در وضعيت 

ماند بنابراين كالچ دائم در حالت پائين فشرده باقي مي
  حالت درگير است.

  
  
  
  
  
  
  

 شير كنترل 
  عملكرد شيرهاي كنترل 

  عملكرد (وظيفه)  نام شير 

شير تنظيم فشار، پيستون و 
  غالف

كند تا فشار مدار قابلي اويل پمپ را تنظيم ميروغن خروج
  قبولي براي همه شرايط رانندگي تامين كند.

شير مبدل فشار (اسپول و 
  غالف)

به عنوان يك تامين كننده سيگنال براي شير تنظيم فشار 
بكار رفته است و فشار (فشار سيگنال) براي همة شرايط 

  نمايد. رانندگي را كنترل و تنظيم مي
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  عملكرد (وظيفه)  نام شير 

كند تا فشار پيلوت در حد ثابتي فشار مدار را تنظيم مي  شير پيلوت
باقي بماند و مكانيزم قفل كالچ دور مازاد و زمان بندي 

  تعويض دنده را كنترل كند. 
فشار پشت آكوموالتور را به فشار مناسب براي شرايط   شير كنترل آكوموالتور

  كند.رانندگي تنظيم مي
هاي انتخاب شده فشار را به مدارهاي روغن برحسب وضعيت  شير دستي

كند. وقتي كه دسته دنده در حالت خالص است فشار هدايت مي
  شود. هيدروليك تخليه مي

به طور همزمان سه مدار روغن كه از فشار خروجي شير برقي  Aشير تعويض دنده 
شرايط الزمكند تا شوند را فعال ميتغذيه مي Aتعويض دنده 

.) …براي رانندگي (سرعت خودرو باز بودن دريچه گاز و 
تعويض اتوماتيك دنده  Bرا تامين كند در تركيب با شير 

  كند. و بالعكس را فراهم مي  4321از 
روغن كه از فشار خروجي شير برقي به طور همزمان دو مدار  Bشير تعويض دنده 

نسبت به شرايط رانندگي (سرعت خودرو، باز  Bتعويض دنده 
  كند. يشوند را فعال م.. ) تغذيه مي…بودن دريچه گاز و 

تعويض اتوماتيك دنده از  Aدر تركيب با شير تعويض دنده 
4321 كند. و بالعكس را فراهم مي  

كند تا از درگير شدن كالچ مدارهاي هيدروليكي را فعال مي  شير كنترل كالچ دورمازاد
 4Dدور مازاد همزمان با به كارگيري باند ترمز در دنده 

درگير شود  4Dجلوگيري شود (اگر كالچ دور مازاد در دنده 

  افتد)وضعيت گير كردن اتفاق مي
دهد تا شوك ترمز فشار دنده سنگين و عقب را كاهش مي  »1«ار شكن شير فش

  خنثي كند.  11به  21موتوري را هنگام تعويض از دنده 

شير فشار شكن كالچ دور 
  مازاد

دهد وفشار روغن هدايت شده به كالچ دور مازاد را كاهش مي
و  1 كند. در وضعيت دندهاز شوك ترمز موتوري جلوگيري مي

روغن مدار روي شير فشار شكن كالچ دور مازاد ، فشار  2
عمل كرده تا فشار را افزايش دهد و نقطه تعويض دنده را 

  تنظيم در نتيجه امكان ترمز موتوري را ايجاد كند. 
سوپاپ اطمينان تورك 
  كانورتور (مبدل دور)

جلوگيري از افزايش بيش از حد فشار در تورك كانورتور 
  (مبدل دور)

رك كانورتور شير كنترل تو
  (مبدل دور) (پولك و غالف)

فعال و غير فعال كردن درگيري، همچنين به علت حركت 
گيرد.انتقالي يكنواخت قفل و آزاد كردن به نرمي صورت مي

-1اسپول پيستون آكوموالتور 
2  

 2كرد جمع شدن باند ترمز دنده هايي كه در اثر عملشوك
كند را مي يريشود و از تعويض دنده نرم جلوگايجاد مي
  نمايد.خنثي مي

شود مراحلي را كه فشار روغن برحسب سرعت خودرو آزاد مي  2-3شير تايمينگ 
كند، زمان آزاد شدن كالچ دنده سبك را حداكثر را فعال مي

  كند. نموده و كم كردن نرم دنده را امكان پذير مي
كالچ دور  توسط شير برقي 2-3تعيين كنترل كردن شير زماني   شير ماكويي

مازاد يا كنترل شير برقي كالچ دور مازاد و ارتباط بين 
  آن دو را .

در سرعتهاي پائين و باركم وقتي حرارت كمي توليد شده   شير بازرسي خنك كن
است، درحجم جريان روغن خنك كننده صرفه جويي كرده و 

  كند. فشار روغن را براي درگيري ذخيره مي
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  شرح سيستم عيب يابي هوشمند 
CONSULT-II      

33  

 هوشمندشرح سيستم عيب يابي  
CONSULT-11   

 CONSULT II (ATبعد از انجام مراحل عيب يابي هوشمند (با 
تيك بزنيد، » صفحة عيب يابي «،   نتايج بدست آمده در  

(CHECK MARK)  .AT-54  به صفحاتي كه زير هر عنوان آمده .
  است رجوع كنيد. 

  توجه 
1( CONSULT-II  به طور الكتريكي زمان تعويض دنده و زمان

دهد (اين زمان عمل هر سولنوئيد ي را نمايش ميدرگير
است). اختالف بين زمان واقعي تعويض دنده و زماني را 

دهد بررسي كنيد. اگر اختالف نشان مي CONSULT-IIكه 
قابل توجه است، احتماالً قطعات مكانيكي (به جز 

.. ) خراب هستند و درست …سولنوئيدها، سنسورها و 
سي قطعات مكانيكي مراحل عيب كنند. براي برركار نمي

  يابي عملي را انجام دهيد. 
جدول تعويض دنده (كه داللت بر وضعيت دنده دارد) و   )2

شود ممكن است با آنچه نمايش داده مي CONSULT-IIروي 
كه در راهنماي سرويس آمده است تفاوت جزئي داشته 

  افتد: باشد. اين اختالف به داليل زير اتفاق مي
   تعويض دنده تلرانس و محدودة مجاز كمتر جدول واقعي

  يا بيشتري دارد. 
   جدول تعويض دنده در راهنماي سرويس اشاره به لحظه

  كند. شروع تعويض دنده مي
   وضعيت دنده نشان داده شده درCONSULT-II  لحظه كامل

  دهد. شدن تعويض دنده را نشان مي
در شروع تعويض دنده  Bيا  Aشير برقي تعويض دنده   )3

نشان داده شده است. وضعيت دنده بر  CONSULT-IIدر 
شود (كه توسط مبناي تكميل تعويض دنده نمايش داده مي

TCM (.كامل شده است  
توانيد در را مي CONSULT-IIاطالعات بيشتر در مورد   )4

كه همراه دستگاه است پيدا  CONSULT-IIدفترچه راهنماي 
  كنيد. 

  
  
  
  

  )CONSULT-IIشمند (با مراحل عيب يابي هو         
مربوط به » A/T«را روشن كنيد و  CONSULT-IIدستگاه  .1

را نمايش  A/Tرا بزنيد . اگر  TCMيابي هوشمند عيب
را بررسي  TCMدهد. منبع تغذيه و اتصال بدنه نمي

رجوع شود. اگر نتيجه منفي  است    ATكنيد. به صفحه 
  بخش (منبع تغذيه عادي) رجوع كنيد.   ELبه 
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2. (SELF-DIAG RESULT)  .را بزنيد  
صفحه نمايش، عيب آزمايش شده از زمان آخرين         

  دهد. پاك كردن صفحه را نشان مي
         (REAL TIME DIAG) , CONSULT-II كند. ا اجرا مير

همچنين هر عيب كه مشخص شده است در اين مورد با 
  زمان واقعي نمايش داده شده است. 

  
  
  

  
  

  آزمايش نتايج عيب يابي هوشمندحالت 
  موارد تشخيص

 CONSULT-II(موارد و نمايش
  عالمت ..……شود كه عيب وقتي ظاهر مي  »)عيب ياب هوشمند«درحالت خود

نمايش داده   مورد
  شودمي

  عيبي وجود ندارد
(هيچ عيبي در سيستم هوشمند 

مشخص نشده است ممكن است 
هاي بيشتري نياز باشد). آزمايش

  يچ عيبي ظاهر نشده است.ه    

اين يك پيغام عيب نيست،     استارت اوليه 
هر وقت كه منبع تغذيه به 

TCM شود اين پيغام قطع مي
  شودظاهر مي

  

INITIAL START  ــــــــ  

 VHCL SPEED SEN سنسور دور
A/T  

  TCM  سيگنال ولتاژ مناسب
  كند.از سنسور دريافت نمي

  

سنسور سرعت 
خودرو (سرعت 

 نج)س

VHCL SPEED 
SEN.MTR  

  TCM  سيگنال ولتاژ مناسب
  كند.از سنسور دريافت نمي

  

سنسور 
گادريچهوضعيت

ز فشنگي 
وضعيت دريچه 

  گاز

THROTTLE POSI 
SEN 

  TCM  ولتاژ بيش از حد
پائين يا باال از سنسور 

  كند. دريافت مي

  

شير برقي 
  Aتعويض دنده 

SHIFT SOLENOID/V 
A 

   وقتيTCM كند شير سعي مي
برقي را راه اندازي كند 
افت ولتاژ نامناسب ظاهر 

  شود. مي

  

شير برقي 
  Bتعويض دنده 

SHIFT SOLENOI D/V 
B 

   وقتيTCM كند شير سعي مي
برقي را راه اندازي كند 
افت ولتاژ نامناسب ظاهر 

  شود. مي

  

شير برقي كالچ 
  دور مازاد

OVER RUN CLUCH 
S/V 

   وقتيTCM كند شيرسعي مي 
برقي را راه اندازي كند 

افت ولتاژ نامناسب را ظاهر 
  شود. مي

  

شير برقي كالچ 
T/C  T/C CLUTCH SOL/V 

   وقتيTCM كند شير سعي مي
برقي را راه اندازي كند  

افت ولتاژ نامناسب را ظاهر 
  شودمي

  

سنسور دماي 
روغن گيربكس 

A/T  
A/T FLUFD TEM SEN 

  TCM  ولتاژ بيش از حد
اال از سنسور پائين با ب
  كند.دريافت مي

در حالت غير عادي و 
زماني كه هيچ چيز 
ثبت نشده است ظاهر 

  شود. مي
سيگنال دور 

سيگنال ولتاژ مناسب  ENGINE SPEED SIG   TCM  موتور
  كنددريافت نمي ECMاز 
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شير برقي 
 LINE PRESSURE S/V  فشار مدار 

   وقتيTCM كند شير سعي مي
كند برقي را راه اندازي 

افت ولتاژ نامناسب را ظاهر 
  شود. مي

  

TCM (RAM)  CONTROL UNIT 
(RAM)

   حافظه(RAM) TCM .خراب است  

TCM (ROM) CONTROL UNIT 
(ROM)

   حافظه(ROM) TCM  خراب است  

TCM (EEP ROM) CONT UNIT (EEP 
ROM) 

   حافظه(EEP ROM) TCM  خراب
  است. 

  

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  شرح سيستم عيب يابي هوشمند 
CONSULT-II      

36  

   (A/T)ها مورد نمايش داده

نمايش   وانعن
  دهدمي

  حالت نمايش

هاسيگنال  عالئم  شرح
ي ورودي 

TCM 

سيگنال
هاي 
 اصلي

سنسور سرعت 
    (A/T) 1خودرو 

  (سنسور دور)

VHCL/S SE. 
A/T [km/h] or 

[mph]  
  ــ  ×

  سرعت خودرو كه
بر مبناي 

سيگنال سنسور 
دور محاسبه شده 
است نمايش داده 

  شود. مي

اگر در حالي كه 
ت است خودرو ثاب
 Pيا  Nدر حالت 

موتور كار كند 
CONSULT-II 

 0km/h (0نمايشامكان
mph) را ندارد  

سنسور سرعت 
(سرعت  2خودرو 
  سنج)

VHCL/S SE. 
MTR [km/h] 

or [mph] 
  ــ  ×

  سرعت خودرو كه
بر مبناي 

سيگنال سنسور 
سرعت خودرو 

محاسبه شده است 
نمايش داده 

  شود مي

امكان نمايش 
سرعت خودرو زير 

10km/h (6mph)  وجود
ندارد. وقتي كه 
خودرو ثابت است 

 0امكان نمايش 
km/h (0 mph) .نيست  

سنسور موقعيت 
  دريچه گاز

THRTL POS 
SEN [V] 

  ــ  ×

  ولتاژ سيگنال
سنسور وضعيت 

دريچه گاز 
نمايش داده 

  شودمي

  

سنسور دماي 
روغن گيربكس 

A/T  

FLUID TEMP 
SE [V] 

  ــ  ×

  ولتاژ سيگنال
ماي سنسور د

نمايش  A/Tروغن 
  شود. داده مي

   با باال رفتن
دماي روغن 

ولتاژ سيگنال 
  آيد.پائين مي

  

 BATTERY  ولتاژ باتري 
VOLT [V] 

  ــ  ×
  ولتاژ منبع

 TCMتغذيه 
نمايش داده 

  شود. مي

  

 ENGINE  دور موتور 
SPEED [rpm] 

×  ×  

  دور موتور كه
بر مبناي 

سيگنال دور 
موتور محاسبه 

داده شده نمايش 
  شودمي

نمايش دور موتور 
نبايد  800rpmزير 

انجام شود. حتي 
وقتي كه موتور 
خاموش است هم 

 RPM 0تواند نمي
  را نشان دهد. 

كليد كنترل 
  اوردرايو 

  A/Tكليد بررسي 

OVERDRIVE
SW 

[ON/OFF] 
  ــ  ×

  حالتON/OFF  كه
از سيگنال كليد 
كنترل اوردرايو 

محاسبه شده 
نمايش داده 

  شود.مي

  

كليد وضعيت 
پارك /خالص  

(PNP)  

PN POSI SW 
[ON/OFF] 

  ــ  ×

  حالتON/OFF 
از  محاسبه شده

كليد سيگنال
نمايش  PNوضعيت 
  شود.داده مي

  

كليد (فشنگي) 
وضعيت دنده 

  عقب 

R POSITION 
SW  

[ON/OFF] ×  ــ  

   حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
نمايش  Rوضعيت 

  شودداده مي

  

(فشنگي) كليد
  Dوضعيت 

D POSITION 
SW  

[ON/OFF] ×  ــ  

  حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
نمايش  Dوضعيت 

  شود.داده مي

  

كليد (فشنگي) 
  2وضعيت 

2 POSITION 
SW 

[ON/OFF] ×  ــ  

  حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
نمايش  2وضعيت 

  شود.داده مي
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كليد (فشنگي) 
  1وضعيت 

1 POSITION 
SW 

[ON/OFF] ×  ــ  

  حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
نمايش  1وضعيت 

  شود. داده مي

  

سيگنال سرعت 
ASCD   

ASCD 
CRUISE  

[ON/OFF] 
  ــ  ×

   سيگنال سرعت
ASCD  نمايش

شود. داده مي
حالت سرعت 

         :ONثابت
حالت سرعت 

  OFFمعمولي: 

   حتي اگرASCD
هم نصب نشده 

ين باشد ا
نمايش داده 

  شود. مي

  
  

نمايش   عنوان
  دهدمي

  مورد نمايش
هاسيگنال  عالئم  شرح

ي ورودي 
TCM 

سيگنال
هاي 
 اصلي

سيگنال
اوردرايو      

ASCD OD  

ASCD OD 
CUT 

[ON/OFF]  
  ــ  ×

آزاد شدن سيگنال
ASCD OD  نمايش
  شود. داده مي

آزاد شدن       
ON……OD   
آزاد نشدن       

OFF…..OD  

   حتي وقتي كه
ASCD نصب نشده

باشد نمايش 
  شود. داده مي

 KICK DOWN  كليد شتاب
SW 

[ON/OFF] ×  ــ  

 حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
شتاب نمايش 

  شودداده مي

   حتي وقتي كه
به كليد شتاب 

مجهز نباشد 
نمايش داده 

  شود. مي
  A/Tكليد حالت 

(POWER)  
POWER 

SHIFT SW 
[ON/OFF] 

  ــ  ×

 حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
 POWERحالت 

نمايش داده 
  شود.مي

  

كليد گاز بسته 
بودن دريچه 

  گاز 

CLOSED 
THL/SW 

[ON/OFF] 
  ــ  ×

 حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
بسته بودن 
دريچه گاز 

نمايش داده 
  شودمي

  

كليد باز بودن 
كامل دريچه 

  گاز

W/O THRL/P
SW 

[ON/OFF] 
  ــ  ×

 حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
باز بودن كامل 

دريچه گاز 
نمايش داده 

  شودمي

  

 A/Tكليد حالت 
(HOLD)   

HOLD SW 
[ON/OFF] 

  ــ  ×

 حالتON/OFF 
محاسبه شده از 

سيگنال كليد 
 HOLDحالت 

نمايش داده 
  شودمي

  

GEAR  وضعيت دنده 

  ×  ــ

هاي وضعيت داده
كه براي  دنده

محاسبه توسط 
TCM  استفاده

شده است، نمايش 
  شودداده مي

  

وضعيت دسته 
  دنده 

SLCT LVR 
POSI 

  ×  ــ

داده وضعيت
دسته دنده كه 
براي محاسبه 

 TCMتوسط 
استفاده شده 
است، نمايش 

  شودداده مي

  اگر عيب يابي
هوشمند بر اثر

خطايي فعال 
شود، مقداري 

مشخص كه براي 
كنترل استفاده

شده نمايش 
  شود.داده مي

 VEHICLE  سرعت خودرو 
SPEED 

[km/h]or[mph]
  ×  ــ

هاي سرعت داده
خودرو كه توسط 

TCM  براي
محاسبه استفاده 
شده است، نمايش 

  شودداده مي
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وضعيت دريچه 
  گاز 

THROTTLE 
POSI 

[/8] 

  ×  ــ

هاي حالت داده
دريچه گاز كه 

براي  TCMتوسط 
محاسبه استفاده 

ت، نمايش شده اس
  شود. داده مي

   اگر بر اثر
خطايي عيب 

يابي هوشمند 
فعال شود، 

مقداري مشخص 
كه براي كنترل
استفاده شده 
نمايش داده 

  شود. مي
كليد (فشنگي) 

  چراغ ترمز
BRAKE SW

[ON/OFF] 

  ــ  ×

 حالتON/OFF 
نمايش داده 

  شود مي
پدال ترمز فشرده 

پدال   ON..……شده 
ترمز آزاد شده  

……..OFF  

  

فشار مدار 
  روغن 

LINE PRES 
DTY  

[%] 

  ×  ــ

 مقدار كنترل
فشار مدار شير 
برقي كه توسط 

TCM  از هر
سيگنال ورودي 

محاسبه شده است 
نمايش داده 

  شودمي

  

وظيفه شير 
برقي تورك 
كانورتور 

  (مبدل دور)

TCC S/V 
DUTY [%] 

  ×  ــ

 مقدار كنترل
شير برقي تورك 

كانورتور (مبدل 
توسط دور) كه 

TCM  از هر
سيگنال ورودي 

محاسبه شده 
است، نمايش 

  شودداده مي
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نمايش   عنوان
  دهدمي

  مورد نمايش

هاسيگنال  عالئم  شرح
ي ورودي 

TCM 

سيگنال
هاي 
 اصلي

شير برقي
  Aتعويض دنده 

SHIFT S/V A
[ON/OFF]  

  ×  ــ

 ميزان كنترل شير
برقي تعويض 

، محاسبه Aدنده 
 TCMشده توسط 

مبناي هر بر 
سيگنال ورودي، 

نمايش داده 
  شود. مي

ميزان كنترل 
(سولنوئيد) حتي 
اگر مدار بوبين 

قطع هم باشد 
نمايش داده 

  شودمي
  
  

اگر مدار 
سولنوئيد اتصال 

كوتاه شده باشد، 
 OFFسيگنال 

نمايش داده 
  شود.مي

شير برقي
  Bتعويض دنده 

SHIFT S/V B
[ON/OFF] 

  ×  ــ

  ميزان كنترل
ي تعويض شير برق

محاسبه  ،Bدنده 
 TCMشده توسط 

بر مبناي هر 
سيگنال ورودي، 

نمايش داده 
  شود.مي

شير برقي كالچ 
  دور مازاد

OVERRUN/C
S/V 

[ON/OFF] 

  ×  ــ

  ميزان كنترل
شير برقي كالچ 

دور مازاد 
محاسبه شده 

بر  TCMتوسط 
مبناي هر 

سيگنال ورودي 
نمايش داده 

  شود. مي

  

چراغ صفحه 
عيب ياب نمايش 

هوشمند (چراغ 
 O/D)هشدار 

OFF,A/T CHECK or 
POWER) 

SELF-D DR 
LMP 

[ON/OFF] 
  ×  ــ

  حالت كنترل
چراغ هشدار يا 
O/D OFF,A/T CHECK 

POWER  نمايش
  شود.داده مي

  

 قابل اجرا × :
  : غير قابل اجرا  _
  
  
  
  

  نتايج عيب يابي هوشمند را چگونه پاك كنيم 
  )CONSULT-II(با 

»  ON«گر بعد از تعميرات، سوئيچ موتور در حالت ا  .1
قرار داده به » OFF«باقي است يكبار آن را در حالت 

»  ON«ثانيه صبر كرده مجددًا آن را در حالت  5مدت 
  قرار دهيد. 

قرار داده و »  ON«را در حالت  CONSULT-IIدستگاه   .2
»A/T  «.را انتخاب كنيد  

  
  
  
   
3.  »SELF DIAGNOSIS «ب كنيد. را انتخا  
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4.  »ERASE « .را انتخاب كنيد  

  (نتايج عيب يابي هوشمند پاك خواهند شد)         
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  CONSULT-IIمراحل عيب يابي بدون    
  )CONSULT-IIمراحل عيب يابي هوشمند (بدون         

  براي استراليا و نيوزلند. 

  (خاموش بودن اوردرايو) O/D OFFبررسي چراغ هشدار   1

  قرار دهيد. Pسته دنده را به حالت د .1
  موتور را روشن كرده و اجازه دهيد گرم شود تا به درجه حرارت نرمال برسد.        

  (OFF)سوئيچ موتور را ببنديد.   .2
  ثانيه صبر كنيد.  5  .3
  (ON)سوئيچ موتور را باز كنيد.   .4

  (ولي استارت نزنيد)        
  
  
  
  
  
  
  
  شود؟ثانيه روشن مي 2براي حدود  O/Dآيا چراغ هشدار  .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

بلي                    
   برويد 2به مرحله  

خير                    
  

يا چراغ  O/D OFF 1  ،A/T CHECKكار را متوقف كنيد. مرحله 
  شود روشن نمي POWERهشدار 

AT     .را قبل از مراحل ديگر اجرا كنيد  
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  برنامه بازرسي  1مرحله   2

 (OFF)سوئيچ موتور را ببنديد.  .1
  به داخل فشار دهيد. (در اين حالت حفظ شود)دكمة آزاد كن قفل دنده را   .2
  قرار دهيد. Dدر حالت  Pدسته دنده را از حالت   .3
  (ولي استارت نزنيد.) (ON)سوئيچ موتور را باز كنيد.  .4
روشن  O/D OFFقرار دهيد. (اگر چراغ هشدار  OFFدكمه كنترل اوردرايو را در حالت   .5

  د.)رجوع كني   ATدر صفحة  4و  3شود به مراحل نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قرار دهيد.  2دسته دنده را به حالت   .6
  قرار دهيد. » ON«دكمه كنترل آور درايو را در حالت   .7
  
  
  
  
  
  

                       
   برويد 3به مرحله  
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  برنامه بازرسي   2مرحله   3

  قرار دهيد.  1 دسته دنده را در حالت .1
  قرار دهيد OFFدكمه كنترل اوردرايو را در حالت   .2
  
  
  
  
  
  
   
  پدال گاز را تا آخر فشرده سپس رها كنيد.   .3

                                                                              

                       
   برويد 4به مرحله  

  
 بررسي كد خود عيب ياب  4

  را بررسي كنيد.  O/D OFFچراغ هشدار 
  بازرسي كد خود عيب ياب رجوع شود.     ATبه صفحة

  
  
  
  
  
  
   
   

                                                                              

                       
  پايان عيب يابي  
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  براي خاور ميانه 

  A/Tبررسي چراغ هشدار بررسي   1

  قرار دهيد. Pدسته دنده را به حالت   .1
  سد. موتور را روشن كرده و اجازه دهيد گرم شود تا به درجه حرارت نرمال بر       

  (OFF).    سوئيچ موتور را ببنديد. 2
  ثانيه صبر كنيد.  5.    3
  (ON).    سوئيچ موتور را باز كنيد. 4

  (ولي استارت نزنيد)        
  
  
  
  
  
  
  
  شود؟ثانيه روشن مي 2براي مدت  A/Tآيا المپ هشدار بازرسي  .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 2به مرحله  

خير                    
  

 O/D OFF -1  ،A/T چراغ هشدار«كار را متوقف كنيد. مرحله 
CHECK  ياPOWER شودروشن نمي «  

AT     .را قبل از ادامه كار اجرا كنيد  
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  برنامه بازرسي  1مرحله   2

  (OFF)سوئيچ موتور را ببنديد.  .1
  دكمة آزاد كن قفل دنده را به داخل فشار دهيد.(در اين حالت حفظ شود)  .2
  قرار دهيد. Dبه حالت  Pدسته دنده را از حالت  .3
  (در اين حالت حفظ شود) (ON)را روشن كنيد.  A/Tكليد بررسي   .4
   (ON)سوئيچ موتور را باز كنيد.   .5

  (ولي استارت نزنيد.)         
  رجوع كنيد.    ATدر بخش » 4و  3مراحل «شود به روشن نمي A/T CHECKاگر چراغ          

  
  
  
  
  
  
  قرار دهيد.  2دسته دنده را در حالت   .6
   (OFF)را خاموش كنيد.  A/T CHECKكليد   .7
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
   برويد 3به مرحله  
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  برنامه بازرسي   2مرحله   3

  قرار دهيد. 1دسته دنده را در حالت  .1
   (OFF)كرده سپس آن را رها كنيد.  (ON)روشن  A/T CHECKكليد   .2
   
  
  
  
  
  
  
   
  .    پدال گاز را تا آخر فشرده سپس رها كنيد. 3

                                                                              

                       
   برويد 4به مرحله  

  
 كد خود عيب يابي هوشمندبررسي   4

  را بررسي كنيد.  A/T CHECKچراغ هشدار 
  رجوع كنيد.      ATبخش» بازرسي كد عيب يابي هوشمند «به 
  
  
  
  
  
  
   
   

                                                                              

                       
  پايان عيب يابي  
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  به جز استراليا، نيوزيلند و خاور ميانه  

 بررسي چراغ هشدار  1

  قرار دهيد. Pدسته دنده را به حالت  .1
  موتور را روشن كرده و اجازه دهيد گرم شود تا به درجة حرارت نرمال برسد        

  (OFF)بنديد. .    سوئيچ موتور را ب2
  ثانيه صبر كنيد.  5.    3
  (ON).    سوئيچ موتور را باز كنيد. 4

  (ولي استارت نزنيد)        
  
  
  
  
  
  
  
  شود؟ثانيه روشن مي 2براي مدت  POWERآيا چراغ هشدار  .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 2به مرحله  

خير                    
  

 O/D OFF -1  ،A/Tچراغ هشدار «كار را متوقف كنيد. مرحله 
CHECK  ياPOWER شودروشن نمي «  

AT     .را قبل از ادامه كار اجرا كنيد  
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  برنامه بازرسي  1مرحله   2

  (OFF)سوئيچ موتور را ببنديد.  .1
  قرار دهيد.  AUTOكليد حالت گيربكس را روي   .2
  دكمه آزاد كن قفل دنده را به داخل فشار دهيد.(در همان حالت حفظ شود)   .3
  قرار دهيد. D به حالت Pدسته دنده را از حالت   .4
  قرار دهيد.  OFFدكمه كنترل آور درايو را در حالت   .5
  ولي استارت نزنيد.  (ON)سوئيچ موتور را باز كنيد.  .6

رجوع    ATش در بخ» 4و  3مراحل «شود به روشن نمي  O/D OFFاگر چراغ هشدار          
  كنيد.

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قرار دهيد.  2دسته دنده را در حالت     7
  قرار دهيد. ONرل آور درايو را در حالت دكمه كنت   .8
  
  
  
  
  
  
  

                       
   برويد 3به مرحله  
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  برنامه بازرسي   2مرحله   3

  قرار دهيد. 1دسته دنده را در حالت   .1
  ر دهيدقرا OFF.     دكمه كنترل اوردرايو را در حالت 2
   
  
  
  
  
  
  
   
  .    پدال گاز را تا آخر فشرده سپس رها كنيد. 3

                                                                              

                       
   برويد 4به مرحله  

  
 بررسي كد خود عيب يابي هوشمند  4

  را بررسي كنيد.  POWERچراغ هشدار 
  رجوع كنيد.      ATبخش» بازرسي كد عيب يابي هوشمند «به 
  
  
  
  
  
  
   
   

                                                                              

                       
  پايان عيب يابي  
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  بازرسي كد عيب يابي هوشمند 
   POWER, A/T CHECK, O/D OFFچراغ هشدار 
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   OD/OFF  ،POWER , A/T CHECKچراغ هشدار 
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   O/D OFF , A/T CHECK, POWERچراغ هشدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
دن نتايج عيب يابي هوشمند (بدون نحوه پاك كر  

CONSULT-II(  
، ابتدا  (ON)اگر بعد از تعمير سوئيچ موتور باز است  .1

ثانيه صبر كنيد و سپس مجددًا  5 (OFF)آن را ببنديد 
   (ON)آن را باز كنيد. 

را ) »  CONSULT-IIمراحل عيب يابي هوشمند (بدون «  .2
  رجوع شود.    ATاجرا كنيد، به 

ا ببنديد. (نتايج عيب يابي هوشمند سوئيچ موتور ر  .3
  پاك خواهند شد).
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 مقدمه  –يابي عيب
 مقدمه 

TCM  يك سيگنال از سنسور (سنسور) ســرعت خــودرو، سنســور
 (PNP)موقعيت دريچه گاز، يا كليد (فشــنگي) پــارك / خــالص 

دريافت كرده و از طريق شيرهاي برقي گيــربكس اتوماتيــك 
(A/T) كنتــرل درگيــري را امكــان  ، كنترل تعويض دنده يــا

هاي ورودي و خروجــي بايــد هميشــه نمايد. سيگنالپذير مي
سالم بوده و برمبناي عملكرد سيســتم گيــربكس اتوماتيــك 

(A/T)  .باشند  
گيربكس بايد در شرايط كاري خوبي باشد و فاقد گرفتگي 

  .. باشد. …شير و يا بد كار كردن شير برقي و 
آيد نسبت به عيبي كه پيش مي عيب يابي موردي كه گاه گاه
هــايي تر است . بيشــترين عيبمداوم وجود دارد خيلي مشكل

هاي برقــي آيند بــه دليــل اتصــالكه متناوبًا به وجود مي
كشي نامناسب است. در چنين حالتي دقــت در ضعيف و يا سيم

كنترل كردن مدارهاي مربوطه كه مشكوك هستند به جلوگيري 
  كند. مك مياز تعويض قطعات سالم ك

با كنترل چشمي تنها براي پيــدا كــردن علــت عيــب ممكــن 
و يــا  CONSULT-IIاي بــا دســتگاه نيست. بلكــه تســت جــاده

»  نمودار جريان كــار«اتصال تستر مدار بايد انجام شود. 
رجوع شود) قبل از اينكــه كنتــرل    ATرا دنبال كنيد (به 

ا مشتري واقعي را شروع كنيد چند دقيقه صرف صحبت كردن ب
كــه از مشــكالت راننــدگي شــكايت دارد نمائيــد. مشــتري 

هايي به خصوص در تواند اطالعات خوبي در مورد چنين عيبمي
آيــد بدهــد. عالئــم هايي كه گاه گــاه بوجــود ميمورد عيب

انــد را موجود و اينكه تحت چــه شــرايطي بــه وجــود آمده
مطــابق آنچــه در » فرم عيــب يــابي«بياييد. بايد از يك 

است استفاده كنيد. كار عيــب يــابي را ابتــدا  (  AT)فحه ص
شروع كنيد. اين كار بــه عيــب » رايج«هاي با جستجوي عيب

يابي موارد مربوط به حركت در خودروي مجهز به موتور با 
  كند. كنترل الكترونيكي كمك مي

هاي مربوطه را براي كسب اطالعات همچنين بولتن سرويس
  بيشتر كنترل كنيد. 
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  فرم عيب يابي 
  اطالعات مشتري 

  نكات كليدي 
  مدل خودرو و گيربكس خودرو ……………چي 

  تاريخ و دفعات وقوع عيب.………چه وقت 
  شرايط جاده ……………كجا 
  شرايط رانندگي، عالئم .…………چگونه

نام مشتري:   آقا 
  خانم  /

  مدل و سال:
VIN  

  كيلومتر  موتور:  مدل گيربكس:
  تاريخ تعمير  اخت:تاريخ س  تاريخ وقوع عيب:
ادامه دارد                    گاه گاه (تعداد          دفعات وقوع عيب:

  دفعات در روز)
كند. (      در هر وضعيت.          خودرو حركت نمي         عالئم  

  ها )بعضي وقت
 2دنده 3دنده     ،O/D 3شود. (دنده زياد نمي        

  دنده    ) 1دنده 2دنده       ،  
دنده  2دنده      ،  2دنده  1شود. ( دنده كم نمي        

3 ،    دنده 3دنده O/D     (  
  درگيري بد (بد قفل شدن)        
  لحظه تعويض دنده خيلي باال يا خيلي پائين است        
شوك يا لغزش در تعويض دنده (     در هر شرايط         

  )    D  Nرانندگي ،       درگيري   ،  
  پارازيت يا ارتعاش         
  كنديكليد شتاب كار نم        
  شود. هيچ منحني انتخاب نمي        
  موارد ديگر        

        (                                         )  
 A/Tچراغ هشدار 

CHECK, POWER , O/D 
OFF

  زندثانيه چشمك مي 8حدود 
  شودروشن نمي        مداوم روشن است        

عملكرد بد چراغ 
  (MIL)هشدار 

  شود. روشن نمي        مداوم روشن است        
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  فرم عيب يابي
1
.  

  شرايط نرمال را مطالعه كنيد و به شكايات مشتري گوش نمائيد.     
AT   

2
.  
  

  AT  را كنترل كنيد.  (A/T)روغن گيربكس اتوماتيك     
  نشتي (بداخل مشخص شده را دنبال كنيد.)      

  شرايط روغن     
  روغن  سطح    

3
.  
  

 AT  را اجرا كنيد.» تست فشار«و » تست استال«    
اجزايي را كه ممكن است آسيب ديده باشند را مشخص  –تست استال       

  كنيد / موارد ديگر
كالچ يك طرفه تورك     

  كانورتور (مبدل دور)
  كالچ دنده عقب    
  كالچ جلو     
  كالچ دور مازاد     

  كالچ يك طرفه جلو         

  ترمز دنده سنگين و عقب      
  كالچ يك طرفه دنده سنگين       
  موتور      
  فشار مدار پائين است      

ها و ترمزها به جز كالچ و كالچ       
  ترمز دنده سبك سالم هستند

 

 AT  قطعات مربوطه : –تست فشار     
4
.  

 AT  اي را اجرا كنيد و مراحل كار را مشخص نمائيد.هاي جادهمام تستت    
   قبل از روشن كردن موتور كنترل كنيد.  4-1

موارد آشكار شده را مشخص كنيد. (عالمت  –مراحل عيب يابي هوشمند     
   بزنيد.

   ATسنسور (سنسور) سرعت خودرو (سنسور دور)،     
   AT   , MTR. سنسور سرعت خودرو      

     ATسنسور موقعيت دريچه گاز ،     
   AT  , Aشير برقي تعويض دنده     
   AT   , Bشير برقي تعويض دنده     
   ,  ATشير برقي كالچ دور مازاد     
   ,  ATشير برقي كالچ تورك كانورتور (مبدل دور)     
   AT   , TCMسنسور دماي روغن گيربكس و منبع تغذيه     
   ,  ATسيگنال دور موتور     

   ,  ATشير برقي فشار مدار     
هاي موقعيت دريچه گاز و كنترل وضعيت پارك / خالص، كليد    

  ,  ATاوردرايو 
      AT (ROM)، واحد كنترل  (RAM)واحد كنترل     
      AT،   (EEP ROM)واحد كنترل      
  باطري      
  موارد ديگر     

 

 AT  كنترل كنيد در دور آرام 4-2
     ATشود، روشن نمي O/D OFF ،POWER , A/T CHECKچراغ هشدار  .1
   .  ATشود روشن نمي POWERچراغ هشدار   .2
   .  ATشود روشن نمي O/D OFFچراغ هشدار   .3
   .  ATشود روشن نمي POWERچراغ هشدار   .4
   ,  ATشود. روشن نمي (P , N)هاي پارك و خالص موتور در وضعيت  .5
با هل دادن خودرو به طرف جلو يا عقب حركت  (P)ر حالت پارك د  .6

   ,  ATكند. مي
   ,  ATكند. خودرو حركت مي (N)در حالت خالص   .7
   RN ،   ATشوك شديد در وضعيت   .8
     ATكند. به طرف عقب حركت نمي (R)خودرو در حالت دنده عقب   .9

     ATكند. به طرف جلو حركت نمي 1 يا D , 2خودرو در حالت دنده   .10
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4
.  
  
  

3-
4   

    تست حركت 
AT 

  1قسمت   
   AT تواند حركت كند نمي 1Dخودرو در حالت  .11
تعويض دنده  2D   1D تواند در حالت نمي )A/T(گيربكس اتوماتيك   .12

   AT-184دنده كم كند.  2D   4Dند در حالت تواكند و نيز نمي
   AT  تعويض دنده كند.  3D   2Dتواند در حالت نمي )A/T(گيربكس   .13
   AT  تعويض دنده كند.  4D   3Dتواند در حالت نمي )A/T(گيربكس   .14
     ATرا ايجاد كند.  (LOCK UP)حالت قفل  تواندنمي (A/T)گيربكس   .15
     ATرا حفظ كند.  (LOCK UP)تواند حالت قفل نمي (A/T)گيربكس   .16
   AT-197شود. آزاد نمي (LOCK UP)حالت قفل   .17
)  3D   4Dگردد. (ترمز سبك دور موتور به حالت دور آرام بر نمي  .18

AT     
    2قسمت 

AT  
   AT كند. حركت نمي 1D در حالت  خودرو .19
كند ويا درحالت تعويض دنده نمي 2D   1Dدر حالت  )A/T(.  گيربكس 12

2D   4D كند. دنده كم نمي  AT   
   AT  كند. تعويض دنده نمي  3D   2Dدر حالت  )A/T(.  گيربكس 13
  AT  كند. تعويض دنده نمي 4D 3Dدر حالت  )A/T(.  گيربكس 14

   3قسمت 
AT  

به  ONكليد اوردرايو از كهوقتي 3D 4Dدرحالت  )A/T(.   گيربكس 20
OFF كند.نميدندهشود تعويضميزدهAT      

  3D   (   ATدد. (ترمز موتوري در گرموتور به دور آرام بر نمي .18
 2به  Dوقتي دسته دنده از   2D   3Dد رحالت  )A/T(.   گيربكس 21

      ATكند. گيرد تعويض دنده نميقرار مي
   AT    ) .  22گردد (ترمز موتوري در .   موتور به دور آرام بر نمي18
قرار    2  1وقتي دسته دنده از    22  11در حالت  )A/T(گيربكس  .22

      ATكند. گيرد تعويض دنده نميمي
      ATد. تواند شتاب خود را كم كنخودرو با ترمز موتوري نمي  .23

موارد ظاهر شده را مشخص كنيد.(عالمت  –مراحل عيب يابي هوشمند 
  بزنيد) 

      AT(سنسور دور)، A/Tت خودروسنسور (سنسور) سرع
      MTR ،ATسنسور سرعت خودرو 

   ,   ATسنسور موقعيت دريچه گاز 
   ,  ATو  Aشير برقي تعويض دنده 
      ATو  Bشير برقي تعويض دنده 

      ATشير برقي كالچ دور مازاد، 
   ,  ATشير برقي تورك كانورتور (مبدل دور) 

      TCM  ،ATو منبع تغذيه  (A/T)سنسور دماي روغن گيربكس 
      ATسيگنال دور موتور 

      ATشير برقي فشار مدار، 
ريچه د،كنترل اوردرايو و موقعيت  (PNP)هاي حالت خالص/ پارك كليد
      ATگاز،

      AT،  (ROM)، واحد كنترل (RAM)واحد كنترل 
      AT، (EEP ROM)واحد كنترل 

  باطري
موارد ديگر

  

5
.  

را بررسي (منفي) عيب يابي هوشمند، هركدام از اجزاءNGرد براي موا
  AT  نمائيد، قطعات آسيب ديده را تعمير يا تعويض كنيد. 

6
.  

د و مجددًا مراحل مورد نياز را مشخص اي را اجرا كنيهاي جادهتمام تست
  AT  نمائيد.

7
.  

اند را ) مشخص شده(منفي NGيابي براي موارد باقي مانده كه بامراحل عيب
اجرا كنيد، قطعات آسيب ديده را تعمير يا تعويض نمائيد. همراه با 

انجام مراحل به جدول عالئم عيب رجوع كنيد. (در اين جدول هم چنين عالئم 
 احتمالي و دستورات بررسي اجزاء آمده است)

AT  

8
.  DTC  را از حافظهTCM .پاك كنيد  AT  

 جريان كار
  داشتن سرعت كار و انجام تعميرات صحيح  چگونگي انجام عيب يابي براي

تواند عيب يابي سريع و درست را امكان پذير درك درست از شرايط عملكرد نامناسب، مي
هاي مختلفي از يك عيب دارند. درك كامل از عالئم يا ها برداشتنمايد. معموالً مشتري

  شرايط در رابطه با شكايت مشتري از عيب مهم است. 
را دقيقًا پر » (  AT)فرم عيب يابي «و »  (  AT)فرم اطالعات مشتري « ه شده ،هر دو فرم تهي

  كنيد، تا بتوانيد بهترين عيب يابي را اجرا كنيد. 
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  كه شامل عناوين عيب  NGموارد 
  شود. يابي هوشمند هم مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    OK  
  
  

*1  :AT        *6  :AT          *11  :AT         *16  :AT    
*2  :AT         *7  :AT         *12  :AT         *17  :AT    
*3  :AT         *8  :AT         *13  :AT         *18  :AT    
*4  :AT          *9  :AT         *14  :AT         *19  :AT     
*5 : AT                                                                                     *15 :AT     

    

 شروع كنترل كردن
به اظهارات مشتري گوش كنيد و 

را پر » اطالعات مشتري«فرم 
   (1*)كنيد. 

جزوات سرويس را هم بررسي

به عناوين ايمني توجه و 
يابي هاي عيباحتياط در سرويس

به قسمت كنترل روغن گيربكس 
(A/T)  .4*رجوع كنيد  

ر فشا«و » تست استال«به قسمت 
  )(5,6رجوع كنيد. » مدار

را دنبال » ايتست جاده«مراحل 
  (7*)كنيد. 

   به عيب يابي هوشمند رجوع
   (8*)كنيد. 

  شروع كنترل كردن 

سطح و شرايط روغن گيربكس را 
كنترل كنيد. اگر جواب منفي 

(NG)

فشار «و » استال«آزمايشات 

اي را با عيب يابي تست جاده
هوشمند اجرا كنيد و عناويني 

NG

  عناوينNG (منفي) عيب يابي
  هوشمند

ـ همة اجزاء را بررسي      
  كنيد.

ـ تعمير كنيد / تعويض       
  كنيد.

  براي تمامي عملكردهاي
  نامناسب:

را بررسي ـ همه اجزاء     
  كنيد. 
ـ تعمير كنيد / تعويض      

  كنيد. 
جاده كنيدتست اجرا را اي

كد عيب يابي  TCMهاي از حافظه
  هوشمند را پاك كنيد 

  پايان كنترل   

  د. هاي زير رجوع كنيبه قسمت
  شرح سيستم عيب يابي هوشمند

(*10,*9)   
  بي عيب يابي كد عيب يا

   (11*,12*)هوشمند 
   مراحل عيب يابي مربوط به

عيب (13*,14*)عالئم

چگونگي پاك كردن نتايج عيب «به 
 رجوع كنيد.» يابي هوشمند

(*17 *16)

مراحل تاييد كد عيب يابي «به 
  (18*,19*)رجوع كنيد. » هوشمند

 كنترل نهايي را انجام دهيد
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 هاي اصلي بررسي –عيب يابي 
  (A/T)كنترل روغن گيربكس اتوماتيك 

  كنترل نشتي روغن گيربكس 
هاي مظنون به نشتي (به عنوان مثال سطح پوسته محل .1

تورك كانورتور (مبدل دور) يا سطح گيربكس) را تميز 
  كنيد.

موتور را روشن كنيد، پدال ترمز را فشار دهيد و   .2
قرار داده و چند دقيقه صبر  Dدسته دنده را در حالت 

  كنيد. 
  موتور را خاموش كنيد.   .3
  
  نشتي تازه را كنترل كنيد.    .4
  
  
  
  
  
  

  كنترل وضعيت روغن 
  

  مواد مشكوك  رنگ روغن
تيره يا سياه با بوي 

  سوختگي
سايش قطعات بر اثر 

  اصطكاك 

  شيري صورتي

وجود آب در روغن (آب روي 
جاده از طريق محل پر 

وارد شده كردن يا هواكش 
  است)

اي روشن روغن براق، قهوه
  تا تيره و چسبناك

اكسيده شدن روغن (ميزان 
روغن كمتر يا بيشتر از 
اندازه) داغ شدن روغن 

  بيش از حد
  كنترل سطح روغن 

  رجوع شود. » A/Tكنترل روغن گيربكس «    MAبه 
  
  
  
  
  
  

 تست استال (تست موتور زير بار)
  مراحل تست استال

  و روغن موتور را كنترل كنيد.  (A/T)يربكس سطح روغن گ .1
دقيقه برانيد تا روغن گيربكس و  10با خودرو حدود   .2

  موتور گرم شود. 
  آماده كار ATFدماي روغن 

  50 - 80ºC (122 - 176ºF)  
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  ترمز دستي را كشيده و طرفين چرخها مانع بگذاريد. .3
يك دورسنج جايي قرار دهيد كه راننده در حين تست   .4

  واند آن را ببيند.بت
   اين موقعيت خوبي است كه نقطه مشخص شده دور موتور

  روي آمپر نشان داده شود. 
  
  
  
  
  
  
موتور را روشن كنيد، پدال ترمز را فشار دهيد،   .5

  قرار دهيد.  Dدسته دنده را در وضعيت 
ايد، گاز بدهيد تا همانطور كه ترمز را نگه داشته  .6

  دريچه گاز به تدريج باز شود. 
سريعًا به دور موتور در حالت استال توجه كنيد و   .7

  فورًا پدال گاز را رها كنيد. 
   ثانيه  5در حين تست هيچگاه دريچه گاز را كمتر از

  باز نگه نداريد.
  دور حالت استال:

     
   rpm, VQ30DE 2,450 – 2,150مدل   

  
  (خالص) ببريد.  Nدسته دنده را به حالت   .8
  را پائين بياوريد.  (ATF)دماي روغن گيربكس   .9
   .موتور حداقل يك دقيقه در دور آرام كار كند  

 Rهاي را درحالي كه دسته دنده در حالت 9تا  5مراحل   .10
  گيرد تكرار كنيد. قرار مي 2 , 1 ,

  
  
  

  بررسي تست استال
نتايج تست و قطعاتي كه برحسب نتايج، احتماالً آسيب 

  شده است.هاي صفحات بعد نشان داده اند در شكلديده
» نمودار كاري«براي مشخص شدن دقيق قطعات آسيب ديده 

  را دنبال كنيد.    ATنشان داده شده در 
  توجه

  دور استال بيش از حد باال است: D,1,2هاي در حالت
   3و  2افتد ولي در دنده اتفاق مي (1)لغزش در دنده 

افتد. لغزش در كالچ يك طرفه دنده سنگين اتفاق نمي
  افتد. اتفاق مي

  افتد: هاي زير اتفاق ميلغزش در دنده  
و فعال بودن  (D)در حالت  (3)تا  (1)هاي در دنده         

ترمز موتوري، و قرار داشتن كليد كنترل اوردرايو در 
  . OFFحالت 
و فعال بودن ترمز  (2)در حالت  (2)و  (1)هاي دنده        

از كامالً گموتوري، با آزاد كردن پدال ترمز (دريچة
  بسته)، لغزش در كالچ جلو يا كالچ يك طرفه جلو.

  بيش از حد باال است. Rدور استال در حالت 
   فعال نيست. در ترمز دنده  (1)ترمز موتوري در حالت

  سنگين و عقب لغزش وجود دارد. 
   فعال است. در كالچ دنده  (1)ترمز موتوري در حالت

  عقب لغزش وجود دارد.
   مشخص شده: دور استال در حد

   80خودرو به سرعت بيش از km/h (50mph) كالچ يك …رسدنمي
طرفه در پوسته تورك كانورتور (مبدل دور) گير كرده 

  است.
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  احتياط
مراقب باشيد كه دماي روغن گيربكس بيش از حد معمول باال 

  نرود. 
  در حالت  4و  3هاي در دنده(D) افتد. لغزش اتفاق مي

  لغزش وجود دارد. در كالچ دنده سبك 
  در حالت  4و  2هاي در دنده(D) افتد. لغزش اتفاق مي

  وجود دارد.  اي (باند ترمز) لغزشدر ترمز حلقه
  در حالت  3و   2هاي در دنده(D)  و  (2)در حالت  2دنده

و قرار داشتن كليد اوردرايو در  (1)در حالت  1دنده 
  كند. ، ترمز موتوري عمل نمي(OFF)حالت 

  استال كمتر از حد تعيين شده است: دور
   كالچ يك طرفه در ……كم بودن شتاب در حين استال ،

  تورك كانورتور (مبدل دور) گير كرده است. 
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 ست فشار مدار  ت
  هاي تست فشار مدار محل

  ده است. شهاي تست فشار نشان داده در شكل محل
  ود (خود سرخهاي درپوش از نوع واشر در صورتي كه پيچ

  آب بند) است هميشه آنها را تعويض كنيد. 
  
  
  
  

  مراحل تست فشار مدار 
و روغن موتور را كنترل  (A/T)سطح روغن گيربكس  .1

كنيد.درصورت نياز روغن گيربكس و موتور را اضافه 
  كنيد.  

دقيقه برانيد يا آنقدر كار كند كه  10خودرو را   .2
  ماي كاري)روغن گيربكس و روغن موتور گرم شوند (د

   ATFدماي كار روغن گيربكس 
  50 - 80ºC (122 - 176ºF)   

  
  
  

  گيج فشار را در محل مشخص شده مدار مربوطه ببنديد.   .3
  
  
  
  
  
  
  
ترمز دستي را بكشيد و طرفين چرخ را مطابق شكل   .4

  مهار كنيد. 
   انجام » استال«مادامي كه تست فشار مدار در حالت

  ريد. شرده  نگهداشود پدال ترمز را تا آخر فمي
  
  
  
  
  
  
موتور را روشن كنيد و فشار مدار را در دور آرام و   .5

  گيري نمائيد.اندازه» استال«دور 
   گيري اندازه» استال«وقتي كه فشار را در دور

  را دنبال كنيد. » لاستا«كنيد، مراحل تست مي
  رجوع كنيد.    SDS, ATفشار مدار: به 
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  ار بررسي نتايج تست فشار مد

  قطعات مشكوك به عيب  بررسي

در دور آرام 

ها فشار در همه وضعيت
  مدار پائين است

   سائيدگي اويل پمپ  
  آسيب ديدگي پيستون كنترل  
   چسبندگي شير تنظيم كننده فشار يا پولك  
  آسيب ديدگي فنر شير تنظيم كننده فشار  
   بين صافي روغن و شير تنظيم كننده فشار

  كند.روغن نشت مي
  رفتگي صافي روغن گ  

در وضعيت خاصي فشار 
  مدار پائين است

   بين شير دستي و كالچ مربوطه، نشتي فشار
  روغن وجود دارد. 

  غن:هاي زير فشار روبراي مثال در وضعيت  
 (1)و دنده  (R)ـ در وضعيت دنده عقب        

  ولي پائين است،
  نرمال است. 2و  Dهاي ـ در وضعيت       
راين اطراف مدار ترمز دنده عقب بناب       

جدول كالچ «و سنگين نشتي وجود دارد. به 
  رجوع كنيد.    ATبخش » و ترمز

  بد تنظيم كردن سنسور موقعيت دريچه گاز    فشار مدار باال است
   آسيب ديدن سنسور دماي روغن گيربكس(A/T)   
  چسبندگي شير برقي فشار مدار  
  مدار  اتصال كوتاه مدار شير برقي فشار  
   چسبندگي شير مبدل فشار  
  چسبندگي شير تنظيم كننده فشار يا پولك  
   قطع شدگي مدار مقاومت كاهنده  

در دور 
  »استال«

  بد تنظيم كردن سنسور موقعيت دريچه گاز     فشار مدار پائين است
   چسبندگي شير برقي فشار مدار  
  اتصال كوتاه مدار شير برقي فشار مدار  
  يم فشار يا پولكچسبندگي شير تنظ  
   چسبندگي شير مبدل فشار  
   چسبندگي شير پيلوت  

    
 ايتست جاده

  شرح
   هدف از انجام اين تست مشخص كردن طرز كار كلي

  باشد. و تجزيه و تحليل علل بروز عيب مي (A/T)گيربكس 
  شود:اي شامل سه مرحله زير ميتست جاده  

  كنترل قبل از روشن نمودن موتور .1
  دور آرام  كنترل در  .2
  تست حركت   .3
  
  اي، با تمامي مراحل و مواردي كه قبل از تست جاده

  بايد كنترل شوند آشنا شويد، 
ها را روي تمام موارد اجرا كنيد تا عالئم تست        

  مشخص شده ظاهر شوند. 
  اي جواب مواردي را كه بعد از تست جادهNG  خوب)

ستم عيب شرح سي«نيست) دارند عيب يابي كنيد. به 
  رجوع كنيد.    ATبخش » يابي هوشمند
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  كنترل قبل از روشن نمودن موتور  .1

  O/D OFF, A/T CHECK, POWERكنترل چراغ هشدار   1

  خودرو را در محلي مسطح پارك كنيد.      .1
  قرار دهيد. (P).    دسته دنده را در حالت پارك 2
  يد. ثانيه صبر كن 5حداقل  (OFF).    سوئيچ را ببنديد. 3
  (ولي استارت نزنيد) (ON)سوئيچ را  باز كنيد.  .4
  شود؟ثانيه روشن مي 2براي مدت  POWER, A/T CHECK, O/D OFFآيا چراغ  .5

          
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
    برويد 2به مرحله  

خير                    
  

 POWER , A/T CHECKK. چراغ 1«اي را متوقف كنيد. به تست جاده
, O/D OFF در بخش   » شودروشن نميAT  .برويد  

  

  O/D OFF, A/T CHECK, POWERل چراغ هشدار كنتر  2

  زند؟ثانيه چشمك مي 8براي مدت  O/D OFF , A/T CHECK , POWERآيا چراغ هشدار 
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
  

را روي فرم  (NG)عيب يابي هوشمند را اجرا كرده و موارد 
     ATعيب يابي كنترل كنيد. بخش  

 ATدر بخش ) » CONSULT IIمراحل عيب يابي هوشمند (بدون «به 
  رجوع كنيد.  

خير                    
  

   (OFF)سوئيچ موتور را ببنديد . .1
توجه  (NG)عيب يابي هوشمند را اجرا كرده و به موارد   .2

) در CONSULT-IIكنيد. به مراحل عيب يابي هوشمند (بدون 
  رجوع كنيد.    ATبخش 

  رجوع كنيد.    ATدر بخش  » نترل در دور آرامك - 2«به   .3
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   كنترل در دور آرام .2

 كنترل روشن شدن موتور  1

  خودرو را در محلي مسطح پارك كنيد.     1
  قرار دهيد. (P).    دسته دنده را در حالت پارك 2
   (OFF)سوئيچ را ببنديد.  .3
  موتور را استارت بزنيد.  .4
  شود. آيا موتور روشن مي  .5
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 2به مرحله  

خير                    
  

به عالمت بزنيد. » فرم عيب يابي«بلوك مورد نظر را در 
در بخش  » تواند روشن شودنمي (P)و  (N)هاي موتور در حالت«

AT   اي را ادامه دهيد. رجوع كنيد. تست جاده  
  

 كنترل روشن شدن موتور  2

  قرار دهيد. (ACC)سوئيچ موتور ا در حالت  .1
  ببريد.  Rيا  D , 1 , 2دسته دنده را به حالت   .2
  موتور را استارت بزنيد.   .3
  شود؟مي آيا موتور روشن  .4

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
  

. به عالمت بزنيد» فرم عيب يابي«بلوك مورد نظر را در 
در » شودتواند روشن نمينمي (P)و  (N)هاي موتور در حالت«

  اي را ادامه دهيد. رجوع كنيد. تست جاده    ATبخش
خير                    

  
  برويد.  3به مرحله 

  
  
  
  

 كنترل حركت خودرو  3
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  قرار دهيد. (P)دسته دنده را در حالت پارك  .1
  (OFF)سوئيچ موتور را ببنديد.  .2
  ترمز دستي را آزاد كنيد.  .3
  خودرو را به جلو يا عقب هل دهيد.   .4

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كند؟آيا با هل دادن، خودرو به جلو يا عقب حركت مي .5
  ترمز دستي را بكشيد.   .6

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
  

« عالمت بزنيد. به » فرم عيب يابي«بلوك مورد نظر را در 
» كندبا هل دادن خودرو به جلو يا عقب حركت مي (P) در حالت
  را ادامه دهيد.  ايرجوع كنيد. تست جاده    ATدر بخش 

خير                    
  

  برويد 4به مرحله 

  

 كنترل حركت خودرو   4

  موتور را روشن كنيد.  .1
  ببريد.  2دسته دنده را به حالت   .2
  
  
  
  
  
  
  
  ترمز دستي را آزاد كنيد.   .3
        كند.  آيا خودرو به جلو يا عقب حركت مي  .4

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
  

 - 7«عالمت بزنيد. به » فرم عيب يابي«بلوك مورد نظر را در 
ترجوع كنيد. تس   ATدر بخش » كندخودرو حركت مي (N) در حالت

  اي را ادامه دهيد. جاده
خير                    

  
  برويد.  5به مرحله 
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 كنترل قفل شدن تعويض دنده  5

  پدال ترمز را فشار دهيد .1
  
  
  
  
  
  
  ار دهيد.قر (R)دسته دنده را در حالت   .2
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    شوك شديد وجود دارد؟ (R)به  (N)آيا هنگام تعويض دنده از حالت   .3

  بلي يا خير

                    بلي
  

- 8« عالمت بزنيد. به » فرم عيب يابي«بلوك مورد نظر را در 
رجوع كنيد. تست  AT   در بخش  »  RNشوك شديد در تعويض 

  اي را ادامه دهيد. جاده
خير                    

  
  برويد 6به مرحله 

  

 حركت خودرو را كنترل كنيد.  6

  براي چند ثانيه پدال ترمز را رها كنيد.  .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رود؟ايد خودرو به عقب ميترمز را رها كردهآيا وقتي پدال   .2

  بلي يا خير

                    بلي
   برويد. 7به مرحله  

خير                    
  

 - 9«عالمت بزنيد. به » فرم عيب يابي«بلوك مورد نظر را در 
رجوع     ATدر بخش » كندخودرو به عقب حركت نمي R در حالت

  اي را ادامه دهيد. كنيد. تست جاده
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 كنترل حركت خودرو  7

قرار داده و كنترل كنيد. آيا خودرو به طرف جلو حركت  D,1,2دسته دنده را در حالت  .1
  كند.مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كند؟رو به سمت جلو حركت ميآيا در سه حالت فوق خود  .2

 بلي يا خير
                    بلي
   تست حركت خودرو در بخش  3به مرحلهAT    .برويد  

خير                    
      

 - 10«عالمت بزنيد. به » فرم عيب يابي«بلوك مورد نظر را در 
 در بخش» كند خودرو به طرف جلو حركت نمي 1يا  D,2 در حالت

AT    اي را ادامه دهيد. رجوع كنيد. تست جاده  
  
  تست حركت خودرو  .3
  را  (3)تا  (1)هاي تمام موارد ليست شده در قسمت

  نترل كنيد.ك
   CONSULT-IIبا          

   تست حركت خودرو را اجرا كرده و نتيجه را يادداشت
  كنيد. 

   نتيجه را پرينت بگيريد و مطمئن شويد كه تعويض و
  شود. درگير شدن در هر تعويض دنده انجام مي

  
  

   CONSULT-IIمراحل تنظيم 
   (OFF)سوئيچ موتور را ببنديد.  .1
 را به سوكت ارتباط اطالعات كه در CONSULT-IIدستگاه   .2

  سمت چپ داشبورد قرا ردارد وصل كنيد. 
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  (ON)سوئيچ موتور را باز كنيد. .3
4.  »START « .را انتخاب كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
5.  »A/T « .را انتخاب كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
6.  »DATA MONITOR «.را انتخاب كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
  
7.  »MAIN SIGNALS « يا»TCM INPUT SIGNALS «را انتخاب 

  كنيد. 
8.  »NUMERICAL DISPLAY« ،»BARCHART DISPLAY « يا

»LINEGRAPH DISPLAY « .را انتخاب كنيد  
  
  
  
  
  
  
9.  »SETTING « را برحسب شرايط گزارش»)AUTO TRIG « يا

»MANUTRIG (« انتخاب كنيد و»BACK « .را بزنيد  
10.  »START « .را انتخاب كنيد  
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  زنيد. را ب» RECORD«شود وقتي تست حركت اجرا مي  .11
 
  
  
  
  
  
  
  

  را بزنيد.» STOP«، 1بعد از پايان يافتن قسمت  .12
  
  
  
  
  
  
  
   

13.  »STORE « و سپس»BACK « .را بزنيد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14.  »DISPLAY « .را بزنيد  
15.  »PRINT « .را بزنيد  
  پرينت خروجي اطالعات نشان داده شده را كنترل كنيد.   .16
    حركت خودرو را ادامه دهيد. 3و  2تست قسمت   .17
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   CONSULT-IIبدون دستگاه     
  از  42و  41هاي با استفاده از ولتاژ بين ترمينال

TCM .سنسور موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد ،  
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     1تست حركت قسمت 

   )1D(كنترل وضعيت دنده شروع حركت   1

ن موتور به و روغ (ATF)دقيقه برانيد تا دماي روغن گيربكس  10خودرو را براي مدت  .1
  دماي كاري برسند. 

   50 - 80ºC (122 - 176ºF):  (ATF)دماي كاري روغن         
  خودرو را در محلي مسطح پارك كنيد.  .2
  (به جز براي خاور ميانه) (ON)كليد كنترل آور درايو را روشن كنيد.   .3
  قرار دهيد. Pدسته دنده را در حالت   .4
  
  
  
  
  
  
  موتور را روشن كنيد.   .5
  قرار دهيد. Dه را در حالت دسته دند  .6
  
  
  
  
  
  
  خودرو را در حالي كه پدال گاز به صورت نيمه است برانيد.  .7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آيد؟ به حركت در مي  1Dآيا خودرو از حالت   .8

  وضعيت دنده را بخوانيد.         
                                                                              

  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 2به مرحله  

خير                    
  

شروع به حركت  1Dتواند از حالت ودرو نميخ - 11«به مرحله 

  د.اي را ادامه دهيرجوع كنيد.  تست جاده   ATدر بخش » كند
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  2Dبه     1Dكنترل تعويض دنده از   2

  كند؟تعويض دنده مي 2Dبه     1Dدر سرعت مشخص شده از  )A/T(آيا گيربكس 

  وضعيت دنده، باز شدن دريچه گاز و سرعت خودرو را بخوانيد.        
  :  2Dبه     1Dسرعت مشخص هنگام تعويض دنده از           

  رجوع كنيد.    ATبه جدول تعويض دنده، بخش        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 3مرحله به  

خير                    
  

و كاهش   2D   1Dتعويض دنده از  )A/T(گيربكس  - 12«به 

رجوع  AT  در بخش » دهدرا انجام نمي  2D   4Dشتاب از 

  ادامه دهيد.  اي راكنيد. تست جاده
  

  3Dبه    2Dكنترل تعويض دنده از   3

  شود؟انجام مي 3Dبه    2Dآيا در سرعت مشخص شده تعويض دنده از 

  وضعيت دنده، موقعيت دريچه گاز و سرعت خودرو را بخوانيد.        
  :  3Dبه    2Dسرعت هنگام تعويض دنده از          

  رجوع كنيد.       ATبه جدول تعويض دنده در بخش       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
  برويد   4به مرحله  

خير                    
  

» كندتعويض دنده نمي  3D    2Dاز  )A/T (گيربكس  - 13«به 

  اي را ادامه دهيد. رجوع كنيد.  تست جاده   ATدر بخش 
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  4Dبه     3Dكنترل تعويض دنده از   4

  شود؟شخص شده انجام ميدر سرعت م 4Dبه     3Dآيا تعويض دنده از  

  وضعيت دنده، موقعيت  دريچه گاز و سرعت خودرو را بخوانيد.        
  :  4Dبه     3Dسرعت تعويض دنده از           

  رجوع كنيد.     ATبه جدول تعويض دنده،بخش         
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 5به مرحله  

خير                    
  

 ATدر  بخش » شودنمي انجام 4D   3Dتعويض دنده   - 14«به 

  اي را ادامه دهيد. رجوع شود. تست جاده
  

  )L/U4Dبه    4Dكنترل درگير شدن دنده (   5

  دهدآيا گيربكس در سرعت مشخص شده قفل شدن را انجام مي
شود را بخوانيد.% انجام مي94از وقتي كار قفل شدن موقعيت دريچه گسرعت خودرو،       

  شود :قفل شدن انجام مي سرعت وقتي         
  رجوع كنيد.      ATبه جدول تعويض دنده در بخش       

  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 6به مرحله  

خير                    
  

در » دهدام نميعمل قفل شدن را انج  (A/T)گيربكس  - 15«به 
  اي را ادامه دهيد. رجوع شود.  تست جاده   ATبخش 

  

 كنترل حفظ وضعيت قفل  6

   كند؟ثانيه حفظ مي 30بيش از وضعيت قفل را  (A/T)آيا گيربكس 
                                                                              

  بلي يا خير
                    بلي
   برويد 7به مرحله  

خير                    
  

 ATدر بخش » كندوضعيت قفل را حفظ نمي  (A/T)گيربكس  - 16«به 
  رجوع كنيد.    
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  4Dبه     L/U4Dكنترل تعويض دنده    7

  پدال گاز را رها كنيد.  .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  شود؟ آيا با رها كردن پدال گاز وضعيت قفل آزاد مي  .2
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 3به مرحله  

خير                    
  

از  و كاهش  2D   1Dتعويض دنده  )A/T(گيربكس  - 17«به 

تست »  AT  دهد؟ به بخش را انجام نمي  2D   4Dشتاب از 

  اي رجوع شود. جاده
  

  3Dبه    4Dكنترل تعويض دنده از   8

  با ترمز گرفتن آرام سرعت خودرو را كم كنيد. .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  گردد؟دور موتور به نرمي به دور آرام بر مي  3Dبه    4Dآيا با تعويض دنده از   .2

  وضعيت دنده و دور موتور را بخوانيد.         
                                                                              

  بلي يا خير

                    بلي
◄  

  خودرو را متوقف كنيد. .1
  برويد.   ATبخش » 2قسمت  –تست حركت «به   .2

خير                    
◄  

 3Dگردد (ترمز آرام ور موتور به دور آرام بر نميد - 18«به 

  4D   « ( در  بخش  AT  اي را ت جادهرجوع كنيد. تس

  ادامه دهيد. 
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  2قسمت  –تست حركت 

  )1D(كنترل  وضعيت دنده شروع حركت   1

  قرار دارد. ONمطمئن شويد كه كليد اوردرايو رد حالت  .1
  هاي مخصوص خاور ميانه) (به جز مدل       

  است.  Dمطمئن شويد دسته دنده در وضعيت   .2
  مجددًا در حالت نيم گاز حركت كنيد.  .3
  
  
  
  
  
  
  كند؟شروع به حركت مي 1Dآيا خودرو از وضعيت   .4

  وضعيت دنده را بخوانيد.        
  بلي يا خير

                    بلي
  برويد  2 به مرحله  

خير                    
  

در بخش » كند.شروع به حركت نمي 1Dخودرو از وضعيت  - 19«به 

AT    «اي را ادامه دهيد. رجوع كنيد. تست جاده  
  

  )2Dبه    4D ,4Dبه    3Dكنترل تعويض دنده  (  2

  برانيد. km/h (50 MPH) 80مطابق شكل نشان داده شده خودرو را با سرعت  .1
  را تا آخر فشار دهيد.پدال گاز را رها كنيد سپس بالفاصله آن   .2
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 2Dبه    4Dدهيم تعويض دنده از آيا به محض اينكه پدال گاز را تا آخر فشار مي  .3

  شود؟انجام مي
  وضعيت دنده موقعيت دريچه گاز  را بخوانيد.           

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 3به مرحله  

خير                    
  

 2D  به  4Dو يا  2Dبه    1Dتعويض دنده  A/Tگيربكس  - 12«به 

اي رارجوع كنيد. تست جاده     ATدر بخش » دهدميرا انجام ن
  ادامه دهيد. 
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  3D    2Dكنترل تعويض دنده   3

  شود؟در سرعت مشخص شده انجام مي 3Dبه    2Dآيا تعويض دنده از 

  وضعيت دنده، موقعيت دريچه گاز و سرعت خودرو را بخوانيد.       
  : 3Dبه    2Dام تعويض دنده از سرعت هنگ        

  رجوع كنيد.   ATبه جدول تعويض دنده بخش        
  
  
  
  
  
   
  

  بلي يا خير

                    بلي
  برويد  4 به مرحله  

خير                    
  

را انجام  3Dبه    2Dتعويض دنده از  A/Tگيربكس  - 13«به 

اي را ادامه رجوع كنيد.  تست جاده   ATدر بخش » دهد.نمي
  دهيد. 

  

  و ترمز موتوري  4Dبه    3Dكنترل تعويض دنده از   4

  پدال گاز را رها كنيد. ، 3Dبه    2Dبعد از تعويض دنده از 

دهد و آيا با ترمز موتوري را انجام مي 4Dبه    3Dدنده از تعويض  )A/T(آيا گيربكس 

  كند؟ سرعت را كم مي
  وضعيت دنده، موقعيت دريچه گاز و سرعت خودرو را بخوانيد.           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير

                    بلي
  

  كنيد. خودرو را متوقف  .1
  برويد   ATبخش » 3قسمت  –تست حركت «به   .2

خير                    
  

را انجام  4Dبه    3Dتعويض دنده  A/Tگيربكس  - 14«به 

اي را ادامه رجوع كنيد.   تست جاده  ATدر بخش » دهدنمي
  دهيد.
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     3تست حركت قسمت 

   )4D(ت سرعت خودرو وضعي  1

  است.  (ON)مطمئن شويد كه كليد اوردرايو در حالت روشن  .1
  هاي مخصوص خاور ميانه)(به جز مدل       

  است.  Dمطمئن شويد كه دسته دنده در وضعيت   .2
  شتاب بگيريد. 4Dبه حالت نيم گاز در وضعيت   .3

  
  
  
  
  
  
   
  پدال گاز را رها كنيد.  .4
  
  
  
  
  
  
   
 )OFF(ر حالت خاموش دكنيد، كليد اوردرايو را حركت مي 4Dعيت همانطور كه در وض  .5

  هاي مخصوص خاور ميانه)قرار دهيد.(به جز مدل
  شود؟انجام مي )3D )O/D OFFبه    4Dآيا تعويض دنده از   .6

  وضعيت دنده و سرعت خودرو را بخوانيد.         
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 2به مرحله  

خير                    
  

وقتي  3Dبه    4Dده از يض دنتعو A/Tگيربكس  - 20«به مرحله 

در » دهدزنيم انجام نميمي OFFبه  ONكليد اوردرايو را از 
  اي را ادامه دهيد.رجوع شود. تست جاده  ATبخش  
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 كنترل ترمز موتوري  2

  شود؟آيا سرعت خودرو توسط ترمز موتوري كم مي
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  بلي يا خير

                    بلي
◄  

  برويد  3 به مرحله

خير                    
◄  

  3Dگردد (ترمز آرام  وتور به دور آرام بر نميم - 18«به 

 4D   «( در بخش  AT اي را ادامه رجوع شود.  تست جاده

  دهيد. 
  

   2Dبه    3Dكنترل تعويض دنده از   3

 2به  Dكنيد، دسته دنده را از وضعيت حركت مي D (O/D OFF)3همانطور كه در دنده  .1

  ببريد. 
  كند؟ تعويض دنده مي 22به  D (O/D OFF)3از   )A/T  (آيا گيربكس   .2

  وضعيت دنده را بخوانيد.        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
                    بلي
   برويد 4به مرحله  

خير                    
  

بريم تعويض مي  D  2وقتي دسته دنده  A/Tگيربكس  - 21«به 
رجوع »  AT  در بخش » شود.انجام نمي 2D   3Dدنده   

  اي را ادامه دهيد.كنيد. تست جاده
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 كنترل ترمز موتوري  4

  شود؟آيا سرعت خودرو توسط ترمز موتوري كم مي
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  بلي يا خير

                    بلي
  برويد  5 به مرحله  

خير                    
  

  3Dگردد (ترمز آرام  وتور به دور آرام بر نميم - 18«به 

 4D  «( در بخش  AT اي را رجوع كنيد.         تست جاده

  ادامه دهيد. 
  

   11به    22كنترل تعويض دنده از   5

  ببريد.  1به  2كنيد، دسته دنده را از حركت مي 22همانطور كه در دنده    1

  كند؟ تعويض دنده مي 11به    22از وضعيت  )A/T  (آيا گيربكس    2

  وضعيت دنده را بخوانيد.        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير

                    بلي
   برويد 6به مرحله  

              خير      
  

بريم تعويض مي  2  1وقتي دسته دنده  A/Tگيربكس  - 22«به 
 رجوع كنيد.»  AT  در بخش » دهد.را انجام نمي 11به   22دنده 

  اي را ادامه دهيد.تست جاده
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 كنترل ترمز موتوري  6

  شود؟رعت خودرو توسط ترمز موتوري كم ميآيا س
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  بلي يا خير

                    بلي
  

  خودرو را متوقف كنيد.  .1
مراحل عيب يابي عيب يابي هوشمند را انجام دهيد.به  .2

  رجوع شود.   ATبدون ابزار،در بخش  (TCM)هوشمند
خير                    

     
در بخش » شودرعت خودرو با ترمز موتوري كم نميس  - 23«به 
AT    اي را ادامه دهيد.رجوع كنيد. تست جاده  
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 شرح عمومي  –عيب يابي 
 جدول عالئم 

  ررسي رديف شده است. ها به ترتيب موارد بشماره
  بررسي را با شماره يك شروع و مشغول كار شويد. 

  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

شن رو Nو  Pموتور در وضعيت 

  ATشود. نمي
  روي خودرو 

  AT  .   سوئيچ موتور و استارت 1
  AT  .   تنظيم كابل كنترل2
.   تنظيم كليد (فشنگي) وضعيت 3

  (PNP)پارك / خالص 
AT  

هاي ديگر موتور در وضعيت
شود. روشن مي P , Nغير از 

AT  
  روي خودرو 

  AT  .   تنظيم كابل كنترل 1
.  تنظيم كليد (فشنگي) وضعيت 2

  (PNP)پارك / خالص 
AT  

سر و صداي گيربكس در 
   P , Nوضعيت 

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
  AT  .   تست فشار مدار2
وقعيت دريچه گاز .   سنسور م3

  (تنظيم)
AT  

 A/T.   سنسور سرعت خودرو: 4
(سنسور دور) و سنسور سرعت خودرو 

MTR. 
AT  

  AT  .   سيگنال دور موتور5

خارج از خودرو 
  AT  .   اويل پمپ 6
  AT  .   تورك كانورتور (مبدل دور) 7

قرار  Pوقتي در وضعيت 
دهيم خودرو حركت مي
 دهكند و يا وقتي دنمي

را از حالت پارك خارج 
در  pكنيم، از حالت مي
  آيد. نمي

  AT  .   تنظيم كابل كنترل 1  روي خودرو 

  AT  .   اجزاء سيستم پارك 2خارج از خودرو 

حركت  Nخودرو در وضعيت 
  كند.مي
 AT  

  AT  .   تنظيم كابل كنترل1  روي خودرو 

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ جلو 2
  AT  قب.   كالچ ع3
  AT  .   كالچ دور مازاد 4

(دنده  Rخودرو در وضعيت 
كند (ولي عقب) حركت نمي

حركت  D , 2 , 1در وضعيت 
  لغزد.كند) كالچ ميمي

    ATشتاب خيلي كم است. 

  روي خودرو 

  AT  .   تنظيم كابل كنترل1
  AT  .   تست فشار مدار2
  AT  .   شير برقي فشار مدار3
  AT  شير كنترل.    مجموعه 4

خارج از خودرو 

  AT  .   كالچ عقب5
  AT  .  كالچ دنده سبك6
  AT  .  كالچ جلو 7
  AT  .  كالچ دور مازاد 8
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب 9
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

وقتي كه دسته دنده را 
قرار دهيم  Rدر وضعيت 

  كندخودرو ترمز مي

  خودرو  روي

  AT  .   سطح روغن 1
  AT  .   تنظيم كابل كنترل2
  AT  .   تست فشار مدار3
  AT  .  شير برقي فشار مدار4
  AT  .  مجموعه شير كنترل 5

خارج از خودرو 

  AT  .   كالچ دنده سبك 6
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه7
  AT  .    كالچ جلو 8
  AT  د .    كالچ دور مازا9

هاي تيز در تعويض شوك
  Dبه  Nدنده از وضعيت 

  روي خودرو 

  RPM  AT.   دور آرام موتور 1
.    سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  .   تست فشار مدار3
.   سنسور دماي روغن گيربكس 4

(A/T) 
AT  

  AT  .   سيگنال دور موتور 5
  AT  .    شير برقي فشار مدار6
  AT  .    مجموعه شير كنترل 7
  N-D  AT.  آكوموالتور (انباره) 8

  AT  .   كالچ جلو 9خارج از خودرو 
 D , 2خودرو در وضعيت 

حركت نخواهد كرد (ولي 
حركت  R , 1در وضعيت 

  ميكند)

  AT  .   تنظيم كابل كنترل 1  روي خودرو 

  AT  .   كالچ يك طرفه دنده سنگين 2خارج از خودرو 

 D ,1 , 2هاي خودرو در وضعيت
حركت نخواهد كرد.(ولي 

حركت  Rدر وضعيت 
  لغزد. كند). كالچ ميمي

    ATشتاب خيلي كم است. 

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
  AT  .   تست فشار مدار2
  AT  .   شير برقي فشار مدار3
  AT  شير كنترل .    مجموعه4
  N-D  AT.  آكوموالتور (انباره) 5

خارج از خودرو 

  AT  .  كالچ عقب6
  AT  .   كالچ دنده سبك7
  AT  .   كالچ جلو 8
  AT  .   كالچ يك طرفه جلو 9

  AT  .   كالچ يك طرفه دنده سنگين 10
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

ها و در شروع حركت كالچ
ها مقداري لغزش ترمز

  دارند. 

  روي خودرو 

  AT  سطح روغن    . 1
  AT  .   تنظيم كابل كنترل2
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 3

  (تنظيم)
EC  

  AT  .  تست فشار مدار4
  AT  .   شير برقي فشار مدار5
  AT  .   مجموعه شير كنترل6
  N-D   AT.   آكوموالتور (انباره) 7

خارج از خودرو 

  AT  .   كالچ جلو 8
  AT  .   كالچ عقب 9

  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب10
  AT  .   اويل پمپ 11
  AT  .  تورك كانورتور (مبدل دور) 12

  AT  (RPM).   دور آرام موتور 1  روي خودرو   لغزش زياد 

  كالً لغزش وجود ندارد 
AT    

  روي خودرو 
  AT  .  سطح روغن 1
  AT  .   تست فشار مدار2
  AT  .   مجموعه شير كنترل 3

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ جلو 4
  AT  .   اويل پمپ 5
  AT  .   تورك كانورتور (مبدل دور) 6

اشكال در تعويض دنده از 

1D  2بهD  

  روي خودرو 

.   تنظيم كليد (فشنگي) وضعيت 1
  (PNP)خالص / پارك 

AT  

  AT  .   تنظيم كابل كنترل 2
  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  AT  .  مجموعه شير كنترل 4
.   سنسور سرعت خودرو، سنسور 5

  A/T (MTR)دور گيربكس 
AT  

  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه6خارج از خودرو 

اشكال در تعويض دنده از 

2D  3بهD  

  روي خودرو 

.   تنظيم كليد (فشنگي) وضعيت 1
  (PNP)پارك / خالص 

AT  

  AT  .   تنظيم كابل كنترل 2
  B  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  AT  .   مجموعه شير كنترل 4
.   سنسور سرعت خودرو، سنسور 5

  (MTR)دور گيربكس 
AT  

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دنده سبك 6
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه7
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

اشكال در تعويض دنده از 

3D  4بهD  
  روي خودرو 

.    تنظيم كليد (فشنگي) وضعيت 1
   (PNP)پارك / خالص 

AT  

  AT  .   تنظيم كابل كنترل2
  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
.   سنسور سرعت خودرو، سنسور 4

  A/T (MTR)دور گيربكس 
AT  

  AT  .   سنسور دماي روغن گيربكس 5
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه6خارج از خودرو 

خيلي باال بودن زمان 
 2Dبه  1Dتعويض دنده از 

 3Dو از   3Dبه  2Dو از 

  4Dبه 
 

AT   

  روي خودرو 

.  سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم)

EC  

.  سنسور سرعت خودرو، سنسور 2
  A/T (MTR)دور گيربكس 

AT  

  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3

  B  ATدنده  .   شير برقي تعويض4

تعويض دنده مستقيمًا از 

1D  3بهD شود.انجام مي  
  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
.  آزاد شدن سروو آكوموالتور 2

  (انباره)
AT  

  AT  اي (باند ترمز).  ترمز حلقه3خارج از خودرو 

وقتي كه دسته دنده را 
بريممي D,R,1,2هاي به حالت

  شود. موتور خاموش مي

  ودرو روي خ

  RPM  AT.  دور آرام موتور 1
.  شير برقي كالچ تورك كانورتور 2

  (مبدل دور)
AT  

  AT  .   مجموعه شير كنترل3
  AT  .   تورك كانورتور (مبدل دور) 4  خارج از خودرو

 2Dبه  1Dدر تعويض دنده 

يك شوك خيلي تيز وارد 
  شود. مي

  روي خودرو

.   سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  يم)(تنظ

EC  

  AT  .  تست فشار مدار2
.   آزاد شدن سروو آكوموالتور 3

  (انباره)
AT  

  AT  .   مجموعه شير كنترل4
  A/T  AT.   سنسور دماي روغن گيربكس 5

  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه6  خارج از خودرو

 3Dبه  2Dدر تعويض دنده 

يك شوك خيلي تيز وارد 
  شود.مي

  روي خودرو 

.  سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم)

EC  

  AT  .  تست فشار مدار 2
  AT  .  مجموعه شير كنترل 3

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دنده سبك 4
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه5

به  3Dدر تعويض دنده از 

4D   يك شوك خيلي تيز

  شود.وارد مي

  روي خودرو 

گاز  .  سنسور موقعيت دريچه1
  (تنظيم)

EC  

  AT  .   تست فشار مدار2
  AT  .   مجموعه شير كنترل 3

خارج از خودرو 
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه4
  AT  .   كالچ دور مازاد 5
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

اغلب در تعويض دنده از 

1D  2بهD  شوك يا لغزش

  ها وجود ندارد. كالچ

  خودرو روي 

  AT  .    سطح روغن  1
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  .   تست فشار مدار 3
  AT  .   آزاد كردن سروو آكوموالتور4
  AT  .   مجموعه شير كنترل5

  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه6خارج از خودرو 

اغلب در تعويض دنده از 

2D  3بهD   شوك يا لغزش

  ها وجود نداردالچك

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  .   تست فشار مدار3
  AT  .   مجموعه شير كنترل 4

خارج از خودرو 
  AT  .  كالچ دنده سبك 5
  AT  .   كالچ جلو 6

اغلب در تعويض دنده از 

3D  4بهD   شوك يا لغزش

  وجود ندارد. ها كالچ

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
  AT  .   سنسور موقعيت دريچه گاز2
  AT  .   تست فشار مدار3
  AT  .   مجموعه شير كنترل 4

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دنده سبك 5
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه6

به  1Dبا تعويض دنده از 

2D  كندخودرو ترمز مي  

  AT  .   سطح روغن 1  خودرو روي 

خارج از خودرو 

  AT  .   كالچ دنده عقب2
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب3
  AT  .   كالچ دنده سبك 4
  AT  .   كالچ يك طرفه دنده سنگين 5

به  2Dبا تعويض دنده از 

3D كندخودرو ترمز مي  

  AT  .   سطح روغن 1  روي خودرو 

  AT  اي (باند ترمز)رمز حلقه.   ت2خارج از خودرو 

به  3Dبا تعويض دنده از 

4D كند.خودرو ترمز مي  

  AT  .   سطح روغن 1  روي خودرو 

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دور مازاد 2
  AT  .   كالچ يك طرفه جلو 3
  AT  .   كالچ عقب 4
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

به حداكثر سرعت 
  يم. ضعف شتاب رسنمي

  روي خودرو 

  AT  .    سطح روغن  1
.   تنظيم كليد (فشنگي) پارك / 2

  (PNP)خالص 
AT  

  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  B  AT.   شير برقي تعويض دنده 4
  AT  .    مجموعه شير كنترل 5

خارج از خودرو 

  AT  .   كالچ عقب 6
  AT  .   كالچ دنده سبك 7
  AT  اي (باند ترمز)ترمز حلقه  . 8
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب 9

  AT  . اويل پمپ 10
  AT  .  تورك كانورتور (مبدل دور) 11

به  4Dدر تعويض دنده از 

3D   . اشكال وجود دارد  

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  كالچ دور مازاد .   شير برقي 3
  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 4
  AT  .   شير برقي فشار مدار5
  AT  .   مجموعه شير كنترل 6

خارج از خودرو 
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب 7
  AT  .    كالچ دور مازاد 8

به  3Dدر تعويض دنده از 

2D  4يا ازD  2بهD  

  اشكال وجود دارد.  

  رو روي خود

  AT  .   سطح روغن 1
  EC  .   سنسور موقعيت دريچه گاز 2
  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  B  AT.   شير برقي تعويض دنده 4
  AT  .   مجموعه شير كنترل 5

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دنده سبك 6
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه7

به  2Dدر تعويض دنده از 

1D   3يا ازD  1بهD   

  اشكال وجود دارد 

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
  EC  .   سنسور موقعيت دريچه گاز 2
  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  B  AT.    شير برقي تعويض دنده 4
  AT  .   مجموعه شير كنترل 5

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ يك طرفه دنده سنگين6
  AT  دنده سبك .   كالچ 7
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه8
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

با رها كردن پدال گاز 
شوك تعويض دنده احساس 

  شودمي
  روي خودرو 

.    سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم)  

EC  

  AT  .   تست فشار مدار2
  AT  .    شير برقي كالچ دور مازاد 3
  AT  .   مجموعه شير كنترل 4

 4Dلحظه تعويض دنده از 

و    2Dبه  3Dو از  3Dبه 

خيلي باال   1Dبه  2Dاز 

  است

  روي خودرو 

.   سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم)

EC  

.   سنسور سرعت خودرو و دور 2
  MTR (A/T)گيربكس 

AT  

كليد شتاب هنگام فشردن 
  4Dپدال گاز در دنده  

ة سرعت شتاب در محدود
  كند. خودرو عمل نمي

  روي خودرو 

.   سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم)

EC  

.   سنسور سرعت خودرو و دور 2
  MTR (A/T)گيربكس 

AT  

  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  B  AT.   شير برقي تعويض دنده 4

پدال   4Dوقتي در دنده 

دهيم گاز را فشار مي
رز سرعت كليد شتاب در م

كند شتاب خودرو عمل مي
يا موتور دور اضافه 

  گيرد. مي

  روي خودرو 

.   سنسور سرعت خودرو دور 1
  MTR  (A/T)گيربكس 

AT  

.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2
  (تنظيم)

EC  

  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  B  AT.   شير برقي تعويض دنده 4

زمان فشردن پدال گاز و 
 3Dبه  4Dده از تعويض دن

بي نهايت سريع دور 
  لغزدگرفته يا مي

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  .    تست فشار مدار 3
  AT  .   شير برقي فشار مدار 4
  AT  .   مجموعه شير كنترل 5

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دنده سبك 6
  AT  كالچ جلو .   7

زمان فشردن پدال گاز و 
 2Dبه  4Dتعويض دنده از 

نهايت سريع دور گرفته بي
  لغزديا مي

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  .   تست فشار مدار 3
  AT  .   شير برقي فشار مدار 4
  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 5
  AT  .   مجموعه شير كنترل 6

خارج از خودرو 
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه7
  AT  .   كالچ جلو 8
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

زمان فشردن پدال گاز و 
 2Dبه  3Dتعويض دنده از 

نهايت سريع دور گرفته بي
  لغزديا مي

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن   1
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  .   تست فشار مدار 3
  AT  .   شير برقي فشار مدار 4
  AT  .   مجموعه شير كنترل 5
.   سنسور دماي روغن گيربكس 6

(A/T) 
AT  

خارج از خودرو 
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه7
  AT  .   كالچ جلو 8
  AT   .   كالچ دنده سبك9

زمان فشردن پدال گاز و 
 3Dيا  4Dتعويض دنده از 

بي نهايت سريع دور 1Dبه 

  لغزدگرفته يا مي

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 2

  (تنظيم)
EC  

  AT  .   تست فشار مدار 3
  AT  .   شير برقي فشار مدار 4
  AT  .   مجموعه شير كنترل 5

از خودرو  خارج
  AT  .   كالچ جلو 6
  AT  .   كالچ يك طرفه جلو 7
  AT  .   كالچ يك طرفه دنده سنگين 8

خودرو در هيچ وضعيتي 
  كندحركت نمي

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
  AT  .   تنظيم كابل كنترل 2
  AT  .   تست فشار مدار 3
  AT  .   شير برقي فشار مدار 4

رو خارج از خود

  AT  .   اويل پمپ 5
  AT  .    كالچ دنده سبك 6
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه7
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب8
  AT  .   تورك كانورتور (مبدل دور) 9

  AT  .  اجزاء سيستم پارك 10
 , 2 , 1هاي گيربكس در وضعيت

D, R كندصدا مي  
  AT  .    سطح روغن 1  روي خودرو 

  AT.    تورك كانورتور (مبدل دور) 2خارج از خودرو 
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

وقتي دسته دنده را در 
دهيم در قرار مي 2حالت 

 2Dبه  3Dتعويض دنده از 

  اشكال وجود دارد.

  روي خودرو 

.   تنظيم كليد (فشنگي) حالت 1
     (PNP)پارك/ خالص 

AT  

ور موقعيت دريچه گاز .   سنس2
  (تنظيم)

AT  

  AT  .   شير برقي كالچ دور مازاد 3
  B  AT.   شير برقي تعويض دنده 4
  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 5
  AT  .   مجموعه شير كنترل 6
  AT  .   تنظيم كابل كنترل 7

خارج از خودرو 
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه8
  AT  ور مازاد .    كالچ د9

  32به  22تعويض دنده از 

  شود.انجام مي 2در حالت 
.   تنظيم كليد (فشنگي) حالت 1  روي خودرو 

  (PNP)پارك/خالص 
AT  

 (1)ترمز موتوري در حالت 
  كند.عمل نمي

AT-200  

  روي خودرو 

.   تنظيم كليد (فشنگي) حالت 1
  (PNP)پارك/خالص 

AT  

  AT  .    تنظيم كابل كنترل 2
.   سنسور موقعيت دريچه گاز 3

  (تنظيم)
EC  

.   سنسور سرعت خودرو و سنسور 4
  MTR (A/T)دور گيربكس 

AT  

  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 5
  AT  .   مجموعه شير كنترل 6
  AT  .   شير برقي كالچ دور مازاد 7

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دور مازاد 8
  AT  نگين و عقب.   ترمز دنده س9

 21به  11تعويض دنده از 

  (1)در حالت 
  روي خودرو 

.   تنظيم كليد (فشنگي) حالت 1
  (PNP)پارك / خالص 

AT  

  AT  .   تنظيم كابل كنترل 2

تعويض دنده از 1در حالت 

  شود.انجام نمي  11به  21

  روي خودرو 

.   تنظيم كليد (فشنگي) حالت 1
  (PNP)پارك/ خالص 

AT  

سنسور سرعت خودرو و سنسور   . 2
  (A/T)دور گيربكس 

AT  

  A  AT.   شير برقي تعويض دنده 3
  AT  .   مجموعه شير كنترل 4
  AT  .   شير برقي كالچ دور مازاد 5

خارج از خودرو 
  AT  .   كالچ دور مازاد 6
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب 7

در تعويض دنده 1در حالت 
شوك زيادي   11به  21از 

  شود.وارد مي

  AT  .   مجموعه شير كنترل1  روي خودرو 

  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب 2  روي خودرو 
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
بخش 
  ارجاع

گيربكس بيش از حد داغ 
  كند. مي

  روي خودرو 

  AT  .   سطح روغن 1
  RPM  AT.   دور آرام موتور 2
دريچه گاز  .   سنسور موقعيت3

  (تنظيم)
EC  

  AT  .   تست فشار مدار 4
  AT  .   شير برقي فشار مدار5
  AT  .   مجموعه شير كنترل 6

خارج از خودرو 

  AT  .   اويل پمپ 7
  AT  .   كالچ دنده عقب 8
  AT  .   كالچ دنده سبك 9

  AT  اي (باند ترمز).  ترمز حلقه10
  AT  .   كالچ جلو 11
  AT  .  كالچ دور مازاد 12
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب13
  AT.   تورك كانورتور (مبدل دور) 14

در حين كار روغن گيربكس 
(ATF) باشد. از بيرون مي

اگزوز دود سفيد خارج 
  شودمي

  AT  .  سطح روغن 1  روي خودرو 

خارج از خودرو 

  AT  .   كالچ دنده عقب2
  AT  بك .   كالچ دنده س3
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه4
  AT  .   كالچ جلو 5
  AT  .   كالچ دور مازاد6
  AT  .   ترمز دنده سنگين و عقب 7

از محل ريختن روغن در 
گيربكس بوي بد احساس 

  شود. مي

  AT  .   سطح روغن 1  روي خودرو 

خارج از خودرو 

  AT.    تورك كانورتور (مبدل دور) 2
  AT  .   اويل پمپ 3
  AT  .   كالچ دنده عقب 4
  AT  .   كالچ دنده سبك 5
  AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه6
  AT  .  كالچ جلو 7
  AT  .  كالچ دور مازاد 8
  AT  .  ترمز دنده سنگين و عقب 9
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  موارد عيب يابي  شرايط  عالئم
ارصفحه
  جاع

تورك كانورتور (مبدل 
  شودقفل نميدور) 

  روي خودرو 

.   سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم) 

AT-   

.   سنسور سرعت خودرو و سنسور 2
    MTR .(A/T)دور گيربكس

AT-   

.  تنظيم كليد (فشنگي) حالت 3
  (PNP)پارك / خالص 

AT-   

   -AT  .  سيگنال دور موتور 4
   -AT  (A/T).  سنسور دماي روغن گيربكس 5
   -AT  تست فشار مدار   .6
.  شير برقي كالچ تورك كانورتور 7

  (مبدل دور) 
AT-   

   -AT  .  مجموعه شير كنترل 8
   -AT  .  تورك كانورتور (مبدل دور) 9خارج از خودرو 

پيستون تورك كانورتور 
  لغزد. (مبدل دور) مي

  روي خودرو 

   -AT  .  سطح روغن 1
گاز .   سنسور موقعيت دريچه 2

  (تنظيم)
EC-582   

   -AT  .  تست فشار مدار 3
.   شير برقي كالچ تورك 4

  كانورتور (مبدل دور)
AT-   

   -AT  .   شير برقي فشار مدار 5
   -AT  .   مجموعه شير كنترل 6

   -AT  .   تورك كانورتور (مبدل دور) 7خارج از خودرو 

نهايت باال لحظه قفل بي
   AT-193يا پائين است. 

  روي خودرو 

.   سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم)

EC-582   

.   سنسور سرعت خودرو و سنسور 2
  MTR (A/T)دور گيربكس

AT-   

.  شير برقي كالچ تورك كانورتور 3
  (مبدل دور)

AT-   

   -AT  .   مجموعه شير كنترل 4

با روشن بودن كليد 
 (A/T)اوردرايو، گيربكس 

دنده انجامتعويض   4Dبه 

  دهد. نمي

  روي خودرو 

.   سنسور موقعيت دريچه گاز 1
  (تنظيم)

EC-582   

.   تنظيم كليد (فشنگي) حالت 2
  (PNP)پارك / خالص 

AT-   

.   سنسور سرعت خودرو و سنسور 3
  (A/T)دور گيربكس 

AT-   

   -A  AT.   شير برقي تعويض دنده 4
   -AT  .   شير برقي كالچ دور مازاد 5
   -AT  .  مجموعه شير كنترل 6
.   سنسور دماي روغن گيربكس 7

(A/T) 
AT-   

   -AT  .   شير برقي فشار مدار 8

خارج از خودرو 
   -AT  اي (باند ترمز).   ترمز حلقه9

   -AT  .  كالچ دور مازاد 10

 , D , 2 , 1هاي موتور در حالت
R شودخاموش مي  

  روي خودرو 

   -AT  غن .  سطح رو1
.  شير برقي كالچ تورك كانورتور 2

  (مبدل دور) 
AT-   

   -B  AT.  شير برقي تعويض دنده 3
   -A  AT.  شير برقي تعويض دنده 4
   -AT  .   مجموعه شير كنترل 5
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