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ویرایش فارسی نوامبر   2009

تمام حقوق تالیف و نسخه برداری از این مستند فنی متعلق به رنو است.

هر گونه تالیف مجدد و یا ترجمه، حتی جزئی ، این اطالعیه فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات یدکی بدون اجازه 
قبلی و کتبی از رنو اکیداً ممنوع می باشد.

 

روش ها و دستورالعمل های تعمیرات که در این راهنما انجام آنها توسط سازنده توصیه شده است. مطابق با مشخصات فنی خودرو 
که در زمان تهیه این راهنما معتبر بوده اند، تهیه شده است.

در صورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها، ممکن است دستورالعمل های این راهنما نیز ااز طرف سازنده تغییر کنند.
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را  مجدد  نصب   - کردن  باز  باتری:  )بخش  نمائید.  متصل  را  باتری 
)80A ،ببینید( )باتری

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
گردگیر میل لنگ، انتهای گیربکس: باز کردن - نصب مجدد
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 مواد مصرفی:
روغن موتور )قسمت روغن موتور، بخش مشخصات را مشاهده کنید( 

)مدارک فنی 6013A، 04A، خنک کننده ها(.

III- سرویس روغن


توجه
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــرا ب ــودرو آن ــقوط خ ــری از س ــرای جلوگی ب

ــد. ــم نمائی ــمه محک تس

 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش 
خودرو: بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(

 درپوش موتور را بردارید.

129061

 موارد ذیل برداشته شود:
- درپوش فیلتر روغن )1(

- گیج روغن )2(

تجهیزات مورد نیاز
سینی بازیافت روغن

گشتاور محکم کردن 
34N.m                                                    دریچه تخلیه

ظرفیت متوسط روغن
)آنرا توسط گیج بررسی و 

)I( )تنظیم نمائید
تعویض روغن موتور

با تعویض نمودن فیلتر روغن1/5
بدون تعویض نمودن فیلتر روغن8/4

موتور در وضعیت خشک 9/5
)برگشتن به شرایط مطلوب(

I – اخطارهایی به هنگام تعمیر



توجه
گرما  برابر  در  محافظ  مخصوص  های  دستکش  از  تعمیر  حین 

استفاده گردد.

اخطار
همواره بایستی سطح روغن موحود توسط گیج روغن کنترل گردد.

مقدار روغن نباید از حداکثر میزان مجاز روی گیج تجاوز کند )زیرا 
ممکن است به خرابی موتور بیانجامد(.

در صورت لزوم قبل از تحویل خودرو به مشتری میزان روغن موتور 
کنترل گردد.

توجه
است  ممکن  موتور  روغن  نسوزانید.  را  خودتان  که  باشید  مراقب 

بسیار داغ باشد.
موجب سرطان  تواند  می  موتور  روعن  با  مداوم  و  تماس طوالنی 

پوست شود.
پوست  با  شده  مصرف  موتور  روعن  مستقیم  برخورد  گونه  هر  از 
پرهیز نمائید. به هنگام تماس با پوست، محل متاثر از روغن را با 

صابون یا مایع به خوبی بشوئید.

II- قطعات و مواد مصرفی جهت تعمیر
گردگیر  شامل  گردند  تعویض  بایستی  همواره  که  قطعاتی   

درپوش  درب هستند که بر روی مخزن روغن موتور قرار دارند. 
)04 ,01 ,03 ,10(

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
روغن موتور: تخلیه - پر کردن
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IV – پر نمودن
 با در نظر گرفتن مقدار روغن توصیه شده، موتور خودرو را از 

آن پر نمائید.

توجه:
هنگامــی کــه روغــن موتــور را اضافــه مــی نمائیــد بایســتی قبــل 
از انــدازه گیــری میــزان روغــن بــا گیــج، 10 دقیقــه صبــر نمائیــد 
ــرا  ــی در محــل مــورد نظــر نفــوذ و آن ــدازه کاف ــه ان ــا روغــن ب ت

پــر نمایــد.

 با استفاده از گیج روغن، میزان روغن را چک نمایید.
 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:

- گیج روغن
- درپوش فیلتر روغن

- درپوش موتور

129062

 درپوش  درب تخلیه را بردارید. )3(
 اجازه دهید تا روغن به روی سینی بازیافت روغن بریزد.

129063

 موارد زیر مجدداً نصب گردد:
- گردگیر جدید )5( بر روی درپوش درب تخلیه؛ جهت قرارگیری که 

روی دیاگرام نشان داده شده بایستی در نظر گرفته شود.
- درپوش تخلیه )4(

 درپوش تخلیه با گشتاور 34N.m  محکم گردد.
 آثار روغن اطراف درپوش تخلیه به منظور شناسایی نشت روغن 

احتمالی، تمیز گردد.

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
روغن موتور: تخلیه - پر کردن
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روغن  نشت  شناسایی  منظور  به  روغن  فیلتر  اطراف  روغن  آثار   
احتمالی، تمیز گردد.

 گردگیر فیلتر روغن توسط روغن موتور جدید روغنکاری شود.

II –   چگونگی نصب مجدد برای قطعه مورد نظر
 تا زمانیکه تماس برقرار شود فیلتر روغن را بچرخانید.

129069

III –  عملیات پایانی
 موارد زیر نصب مجدد گردد:

باز  جلو:  گیرچرخ  شل  )بخش  راست  فسمت  جلو  گیرچرخ  شل   -
کردن-نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(

را  مجدد  کردن-نصب  باز  چرخ:  )بخش  راست  قسمت  جلو  - چرخ 
ببینید( )35A، چرخ و تایر(

- سینی زیر موتور
 در صورت لزوم آنرا از روغن موتور پر نمایید )بخش 10A، موتور 
و مجموعه بلوک سیلندر و بخش روغن موتور: تخلیه-پرکردن صفحه 

10A-17 مشاهده گردد(.

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
فیلتر روغن: باز کردن- نصب مجدد

ابزار مورد نیاز
ابزار مخصوص برداشتن فیلتر روغن )به قطر 64 میلی متر(.

Mot. 1654

گشتاور محکم کردن 
18N.m                                                     فیلتــر روغــن

باز کردن

I- آماده سازی عملیات باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(
 موارد ذیل را  از روی خودرو بردارید:

را  مجدد  کردن-نصب  باز  چرخ:  )بخش  راست  قسمت  جلو  چرخ   -
ببینید( )35A، چرخ و تایر(

باز  جلو:  گیرچرخ  شل  )بخش  راست  قسمت  جلو  گیرچرخ  شل   -
کردن-نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(

- سینی زیر موتور

II- چگونگی باز کردن قطعه مورد نظر

129067

روغن  فیلتر  روی  بر  گیره  از  استفاده  با  را   )Mot.1654( )1(  
محکم نمائید.

فیلتر روغن را بردارید.

نصب مجدد

I – عملیات آماده سازی پیش از نصب
 قطعاتی که می بایست در هر تعمیر تعویض گردند: فیلتر روغن 

)03 ,05 ,05 ,10(
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 خنک کننده را تخلیه نمائید.
- درب تخلیه رادیاتور )1( را که زیر آن واقع شده است را باز کنید؛ 

سپس درپوش رادیاتور را بردارید.

توجه
اجازه دهید خنک کننده بر روی یگ سینی تخلیه بریزد.

129080

 درپوش درب خنک کننده موتور )2( را بردارید.

گشتاور محکم کردن 
22N.m                 آب-روغن حرارتی  مبدل  های  پیچ 
15N.m                                    سنسور فشار روغن
10N.m درپوش درب موتور                                  
2N.m                                   درپوش درب رادیاتور

توجه
استفاده  برابر حرارت  در  از دستکش مخصوص محافظ  کار  حین 

کنید.

توجه
کننده  خنک  و  موتور  روغن  نسوزانید؛  را  خودتان  باشید  مراقب 

ممکن است بسیار داغ باشند.

باز کردن

I- عملیات آماده سازی باز کردن


توجه
برای جلوگیری از سقوط خودرو آنرا توسط تسمه محکم نمائید.

 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 
بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(

 موارد ذیل را  از روی خودرو بردارید:
را  باز کردن- نصب مجدد  - چرخ جلو قسمت راست )بخش چرخ: 

ببینید( )35A، چرخ و تایر(
باز  جلو:  گیرچرخ  شل  )بخش  راست  قسمت  جلو  گیرچرخ  شل   -

کردن- نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(
- سینی زیر موتور

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
مبدل حرارتی روغن - خنک کننده: باز کردن - نصب مجدد
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- مبدل حرارتی آب - روغن
- پیچ های مبدل حرارتی آب - روغن

- سنسور فشار روغن

 گشتاور محکم کردن:
)22N.m( پیچهای مبدل حرارتی آب - روغن -

)15N.m( سنسور فشار روغن -
 کانکتور سنسور فشار روغن را متصل نمائید.

III- عملیات نهایی
 موارد ذیل را جایگذاری نمائید:

- درپوش درب موتور )2(
- درپوش درب رادیاتور )1(

 گشتاور محکم کردن:
)10N.m( درپوش درب موتور -
)2N.m( درپوش درب رادیاتور -

 موارد ذیل را جایگذاری نمائید:
باز  جلو:  گیرچرخ  شل  )بخش  راست  فسمت  جلو  گیرچرخ  شل   -

کردن - نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(
- چرخ جلو قسمت راست )بخش چرخ: باز کردن - نصب مجدد را 

ببینید( )35A، چرخ و تایر(

 میزان روغن موتور را چک کنید.
 در صورت لزوم روغن موتور را تا پر شدن آن اضافه نمائید )بخش 
10A، موتور و مجموعه بلوک سیلندر، روغن موتور: تخلیه - پرکردن؛ 

صفحه 10A-17 را مشاهده کنید(.

سیستم   ،19A )بخش  نمائید  پر  را  کننده  خنک  گردش  مدار   
خنک   ،19A-10( )19A صفحه  پرکردن؛   - تخلیه  کاری:  خنک 

کاری را ببینید(.
 ،19A )بخش  اندازید  جریان  به  را  کننده  خنک  گردش  مدار   
 ،19A-10( )19A سیستم خنک کاری: تخلیه - پرکردن؛ صفحه

خنک کاری را ببینید(.
سینی کف موتور را نصب نمائید.

II- عملیات باز کردن قطعه مورد نظر

129081

 کانکتور سنسور فشار روغن را قطع کنید.
 موارد ذیل را بردارید:
- سنسور فشار روغن )3(

- پیچ های مبدل حرارتی آب - روغن )4(
- گردگیر مبدل حرارتی آب - روغن )5(

- بست های شیلنگ )6(

 شیلنگ های مبدل حرارتی آب-روغن )7( را جدا نمایید.
 سپس مبدل حرارتی آب - روغن را  از روی خودرو باز نمائید.

نصب کردن

I- عملیات آماده سازی جهت نصب
 همواره گردگیر مبدل حرارتی آب - روغن را تعویض نمائید.

جهت تمیز کردن موارد زیر   Super Releasing Agent از  
استفاده نمائید )بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی جهت تعمیر را 

ببینید( )04B، مواد مصرفی- محصوالت(:
- قالویز درپوش درب خنک کننده موتور

- قالویز سنسور فشار روغن

 چسب سیلیکون درزگیر را به کار گیرید )بخش خودرو: قطعات و 
مواد مصرفی جهت تعمیر را ببینید( )04B، مواد مصرفی- محصوالت( 

به منظور:
- قالویز درپوش درب خنک کننده موتور )2(

- قالویز سنسور فشار روغن )3(

II- چگونگی نصب مجدد برای قطعه مورد نظر

 شیلنگ های مربوطه را به مبدل حرارتی آب - روغن متصل کنید.
 موارد ذیل را جایگذاری نمائید:

- بست های شیلنگ
- گردگیر مبدل حرارتی آب - روغن جدید

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
مبدل حرارتی روغن - خنک کننده: باز کردن - نصب مجدد
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 سنسور فشار روغن را بردارید.

نصب مجدد

I- چگونگی اماده سازی برای نصب مجدد
 Super Releasing قالویز سنسور فشار روغن را توسط یک 
مصرفی  مواد  و  قطعات  نقلیه:  وسلیه  )بخش  نمائید  پاک   Agent

جهت تعمیر ببینید( )04B، محصوالت قابل مصرف(.
سیلیکون  مخصوص  چسب  با  را  روغن  فشار  سنسور  قالویز   
تعمیر  مصرفی جهت  مواد  و  قطعات  نقلیه:  وسلیه  )بخش  بپوشانید 

ببینید( )04B، محصوالت قابل مصرف(.

II- چگونگی نصب مجدد قطعه مورد نظر
 سنسور فشار روغن را نصب نمائید.

 سنسور فشار روغن را با گشتاور )15N.m( محکم کنید.
 کانکتور سنسور فشار روغن را وصل نمائید.

III- عملیات نهایی
باز   چرخ جلو قسمت راست را مجدداً نصب کنید )بخش چرخ: 

کردن - نصب مجدد را ببینید( )35A، چرخ و تایر(.

گشتاور محکم کردن 
15N.m روغن                                  فشار  سنسور 

باز کردن

I- چگونگی آماده سازی برای باز کردن
)بخش                                                دهید  قرار  ستون  دو  باالبر  یک جک  روی  بر  را  خودرو   
باال  تجهیزات   ،02A( ببینید(  را  باالبردن  و  کردن  بکسل  خودرو: 

برنده(
 چرخ جلو قسمت راست را بردارید )بخش چرخ: باز کردن - نصب 

مجدد را ببینید( )35A، چرخ و تایر(.

II- عملیات برداشتن قطعه مورد نظر

129082

 کانکتور سنسور فشار روغن )1( را فطع کنید.

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
سنسور فشار روغن: باز کردن - نصب مجدد
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 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پیج سنسور سطح روغن )2(

- سنسور سطح روغن )3(

نصب مجدد

I- عملیات نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل نصب گردد:

- سنسور سطح روغن
- پیچ سنسور سطح روغن

 پیچ سنسور سطح روغن را تا گشتاور )6N.m( محکم کنید.
 کانکتور سنسور سطح روغن را نصب نمائید.

II- عملیات نهایی
 سینی کف موتور نصب گردد.

گشتاور محکم کردن 
6N.m روغن                            سطح  سنسور  پیچ 

مهم
هنگام تعمیر از دستکش های محافظ استفاده کنید.

باز کردن

I- چگونگی آماده سازی جهت باز کردن
قرار دهید )بخش خودرو:  باالبر دوطرفه  بر روی یک  را   خودرو 

بکسل کردن و باال بردن( )02A، تجهبزات باالبر(.
 سینی کف موتور را باز کنید.

II- عملیات باز کردن قطعه مورد نظر

129085

کانکتور سنسور سطح روغن )1( را قطع کنید.

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
سنسور سطح روغن: باز کردن - نصب مجدد
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 سنسور فشار روغن را باز کنید )بخش 10A، موتور و مجموعه 
باز کردن - نصب مجدد صفحه  بلوک سیلندر؛ سنسور فشار روغن: 

10A-30 را ببینید(.
 ابزار )D( از مجموعه ابزار )Mot. 836-05( را به جای سنسور 

فشار روغن قرار دهید.
 ابزارهای )D( و )F( را روی هم قرار دهید.

:2TR  در ارتباط با موتور 
- برای سرعتهای کند: بیش از 0.98 بار

- برای دور موتور 2000rpm: بیش از 2/94 بار
 ابزار )D( از مجموعه ابزار )Mot. 836-05( را از محل سنسور 

فشار روغن جدا نمائید.
 سنسور فشار روغن را مجدداً نصب کنید )بخش 10A، موتور و 
مجموعه بلوک سیلندر؛ سنسور فشار روغن: باز کردن - نصب مجدد 

صفحه 10A-30 را ببینید(.

ابزار مخصوص مورد نیاز
Mot.836-05                            کیت گیج فشار روغن

کنترل کردن

129094

87363

 از ابزار مخصوص )Mot. 836-05( و نیز از یک سوکت بلند 27 
میلی متری استفاده کنید.

 هنگامی که موتور گرم است )حدود 80 درجه سانتیگراد( فشار 
روغن را چک کنید.

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
فشار روغن: کنترل و بررسی

www.cargarage.ir
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 جک  یا یک ابزار مشابه دیگر را زیر بلوک سیلندر قرار دهید.

توجه
یــک تکــه چــوب یــا معــادل آن را را بــه منظــور حصــول اطمینان 

از پایــداری خــودرو روی ســطح ســاپورت قــرار دهید.

مهم
بــه منظــور پیشــگیری از هــر گونــه اتفــاق الزم اســت جــک فقــط 
بــرای بلنــد کــردن یــا حرکــت دادن خــودرو )یــا هــر دو( مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. ارتفــاع خــودرو بایــد در محــدوده ای نگــه 
داشــته شــود تــا از مســتحکم بــودن ســتون هــای محــوری بــرای 

تحمــل وزن خــودرو اطمینــان کافــی حاصــل گــردد.

برداشته شود.  راست  موتور خودرو سمت  معلق  نگهدارنده  پایه   
)بخش 19D، پایه های نگهدارنده موتور، پایه نگهدارنده معلق موتور 

.)19D-19 خودرو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه
 اتصاالت زیر قطع گردد:

- سیم کشی محل براکت پایه نگهدارنده موتور سمت راست
- کانکتور جرقه کویل

 موارد ذیل از روی خودرو باز گردد:
- براکت پایه نگهدارنده موتور سمت راست )بخش تایمینگ - سر 
باز کردن را ببینید( )نکته فنی 6045A، 10A، موتور و  سیلندر: 

تجهیزات الکتریکی(
- کویل ها )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 17A-2 را ببینید( )17A، جرقه(

مهم
ــه  ــارت ب ــه خس ــر گون ــدن ه ــری از وارد ش ــور جلوگی ــه منظ ب
سیســتم هــا، مــی بایســت دســتورالعمل هــای ایمنــی و نظافــت و 
نیــز توصیــه هــای تعمیراتــی را قبــل از انجــام هــر گونــه فعالیــت، 

بــه کار گیریــد )بخــش موتــور: هشــدارهای تعمیــر را ببینیــد(.

I- چگونگی آماده سازی برای تنظیم کردن میزان لقی سوپاپها


مهم
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــرا ب ــودرو آن ــقوط خ ــری از س ــرای جلوگی ب

ــد. ــم نمائی ــمه محک تس



مهم
هنگام تعمیر از دستکش های محافظ استفاده کنید.

قرار دهید )بخش خودرو:  باالبر دوطرفه  بر روی یک  را   خودرو 
بکسل کردن و باالبردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(

 موارد ذیل از روی خودرو باز شود:
- مجرای سوپاپ )بخش 12A، مخلوط سوخت، مجرای ورودی: باز 

کردن - نصب مجدد؛ صفحه 12A-22 را ببینید(
 ،80A( )ببینید را  باز کردن - نصب مجدد  باتری:  باتری )بخش   -

باتری(
- سینی زیر باتری )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را ببینید( 

)80A، باتری(
- واحد فیلتر هوا )بخش 12A، مخلوط سوخت، واحد فیلتر هوا: باز 

کردن - نصب مجدد؛ صفحه 12A-8 را ببینید(
- درپوش موتور

- تشدید کننده هوای روی درپوش اسبک ها )بخش 12A، مخلوط 
 12A-3 سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه

را ببینید(
-  بازوهای برف پاک کن )بخش بازوی برف پاک کن: باز کردن - 

نصب مجدد را ببینید( )85A، شست و شوی شیشه جلو(
- )بخش باز کردن - نصب مجدد را ببینید( )56A، تجهیزات بیرونی(

- مجرای ورودی )بخش مجرای ورودی: باز کردن - نصب مجدد را 
ببینید(

- سینی کف موتور

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
سوپاپ ها: تنظیم
www.cargarage.ir
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بادامک های ورودی و خروجی )4( آیا دماغه   بررسی کنید که 
به  اند،  داده شده  نشان  سیلندر شماره 1، همانگونه که روی شکل 
سمت بیرون می باشند یا خیر. چنانچه نیستند بایستی پولی هرزگرد 

میل لنگ را به اندازه یک دور دیگر بچرخانید )معادل 360 درجه(.

- درپوش روی اسبک ها)بخش 11A، باال و جلوی موتور، درپوش 
روی اسبک ها: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 11A-17 را ببینید( 

) 11A، باال و جلوی موتور(
را  باز کردن - نصب مجدد  - چرخ جلو سمت راست )بخش چرخ: 

ببینید( )35A، چرخ و تایر(
باز  جلو:  گیر چرخ  )بخش شل  راست  جلو سمت  گیر چرخ  - شل 

کردن - نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت خارجی(

II- عملیات اندازه گیری میزان لقی سوپاپ

129166

ساعت  های  عقربه  جهت  در  را  لنگ  میل  هرزگرد  چرخ  پولی   
روی  واقع شده  نشان  نیز  و   )3( باال  مرگ  نقطه  مکان  و  بچرخانید 

تایمینگ )2( را عالمت بزنید.

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
سوپاپ ها: تنظیم
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 موقعیت های اندازه گیری )سیلندر شماره 1 در نقطه مرگ باال 
)TDC

- سیلندر شماره 1: ورودی و خروجی
- سیلندر شماره 2: ورودی

- سیلندر شماره 3: خروجی
 در محل های نشان داده شده در شکل که با یک پیکان مشخص 

گردیده اند؛ مقدار لقی را با استفاده از یک فیلر اندازه بگیرید.

129170

 پولی هرزگرد میل لنگ را یک مرتبه بچرخانید )360 درجه( تا 
به نشان نفطه مرگ باال TDC )6( و نیز نشان واقع شده روی قاب 

تایمینگ )5( برسد.

129168

را  و میل سوپاپ  تاپیت  بین  لقی  مقدار  فیلر  از یک  استفاده  با   
اندازه بگیرید.

توجه
مقدار لقی مجاز سوپاپ به صورت زیر است:

- برای سوپاپ ورودی:
0.24 ~ 0.32 میلی متر برای شرایط سرد

ــه  ــرایط داغ )80 درج ــرای ش ــر ب ــی مت 0.304 ~ 0.416 میل
ــانتیگراد( س

- برای سوپاپ خروجی:
0.26 ~ 0.34 میلی متر برای شرایط سرد

ــه  ــرایط داغ )80 درج ــرای ش ــر ب ــی مت 0.308 ~ 0.432 میل
ــانتیگراد( س

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
سوپاپ ها: تنظیم
www.cargarage.ir
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روی اسبک ها: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 11A-17 را ببینید(.
- کویل ها )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 17A-2 را ببینید(.
تایمینگ - سر  پایه نگهدارنده موتور سمت راست )بخش  براکت   -
6045A، 10A، موتور و  )نکته فنی  ببینید(  را  باز کردن  سیلندر: 

تجهیزات الکتریکی(

 موارد زیر را متصل کنید:
- کانکتور کویل

- سیم کشی محل براکت پایه نگهدارنده موتور سمت راست

گردد.  نصب  راست  سمت  خودرو  موتور  معلق  نگهدارنده  پایه   
)بخش 19D، پایه های نگهدارنده موتور، پایه نگهدارنده معلق موتور 

.)19D-19 خودرو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه
جک  یا یک ابزار مشابه دیگر را از زیر بلوک سیلندر بر دارید.

 موارد ذیل روی خودرو نصب شود:
- سینی کف موتور

- منیفولد ورودی )بخش منیفولد ورودی: باز کردن - نصب مجدد 
را ببینید(

- )بخش باز کردن - نصب مجدد را ببینید( )56، تجهیزات بیرونی(
- مکانیزم برف پاک شیشه جلو )بخش مکانیزم برف پاک شیشه جلو: 
باز کردن - نصب مجدد را ببینید( )85A، شست و شوی شیشه جلو(
- )بخش باز کردن - نصب مجدد را ببینید( )56A، تجهیزات بیرونی(

 - باز کردن  پاک کن:  برف  بازوی  )بخش  پاک کن  برف  بازوهای   -
نصب مجدد را ببینید( )85A، شست و شوی شیشه جلو(

- تشدید کننده هوای روی درپوش اسبک ها )بخش 12A، مخلوط 
 12A-3 سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه

را ببینید(
- درپوش موتور

- واحد فیلتر هوا )بخش 12A، مخلوط سوخت، واحد فیلتر هوا: باز 
کردن - نصب مجدد؛ صفحه 12A-8 را ببینید(

- سینی زیر باتری )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را ببینید( 
)80A، باتری(

 ،80A( ببینید(  را  باز کردن - نصب مجدد  باتری:  باتری )بخش   -
باتری(

129171

 با مراجعه به شکل، در محل های نشان داده شده در شکل که 
با یک پیکان مشکی مشخص گردیده اند؛ مقدار لقی را با استفاده از 

یک فیلر اندازه بگیرید.
 موقعیت های اندازه گیری )سیلندر شماره 4 در نقطه مرگ باال 

)TDC
- سیلندر شماره 2: خروجی
- سیلندر شماره 3: ورودی

- سیلندر شماره 4: ورودی و خروجی

III- عملیات اندازه گیری مقدار لقی سوپاپ
 مجموعه موتور - گیربکس را باز نمائید )بخش 10A، مجموعه 
بلوک سیلندر وموتور، مجموعه موتور - گیربکس: باز کردن - نصب 

مجدد؛ صفحه 10A-44 را ببینید(.
موتور را از قسمت باال برهنه نمائید.

 قسمت تامینگ - سر سیلندر را از روی خودرو باز کنید )بخش  
تامینگ - سر سیلندر: باز کردن را ببینید(.

 میزان لقی سوپاپ را تنظیم نمائید )بخش قسمت فوقانی موتور: 
بررسی را ببینید(.

)بخش  نمائید  نصب  مجدداً  را  سیلندر  سر   - تایمینگ  قسمت   
تایمینگ - سر سیلندر: نصب مجدد را ببینید(

موتور را مجدداً سوار نمائید )بخش موتور: سوار کردن را ببینید(.

IV- عملیات نهایی
 موارد زیر را بر روی خودرو سوار کنید:

باز  جلو:  گیر چرخ  )بخش شل  راست  جلو سمت  گیر چرخ  - شل 
کردن - نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(

را  باز کردن - نصب مجدد  - چرخ جلو سمت راست )بخش چرخ: 
ببینید( )35A، چرخ و تایر(

- درپوش روی اسبک ها )بخش 11A، باال و جلوی موتور، درپوش 

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
سوپاپ ها: تنظیم
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- مجرای ورودی )بخش 12A، مخلوط سوخت، مجرای ورودی: باز 
کردن - نصب مجدد؛ صفحه 12A-22 را ببینید(

موتور و مجموعه بلوک سیلندر
سوپاپ ها: تنظیم
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.)F13( )15A( را از روی پمپ سوخت جدا کنید )فیوز )2 
 بعد از روشن کردن موتور فشار سوخت مربوط به خط لوله منبع 

سوخت را آزاد کنید.

توجه
بعــد از خامــوش کــردن خــودرو آنــرا مجــدداً دو یــا ســه مرتبــه 
روشــن کنیــد تــا بدینوســیله فشــار ســوخت را بــه انــدازه کافــی 

کاهــش دهیــد.

 موارد ذیل را از روی خودرو باز نمائید:
- پوشش موتور

بر روی درپوش اسبک ها )بخش  - تشدید کننده هوای واقع شده 
12A، مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 12A-3 را ببینید(.
 کانکتورهای کویل جرقه را قطع کنید.

توجه
همه شمع ها را جدا کنید.

 موارد ذیل را باز نمائید:
- کویل های سوخت )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب 

)17A-2 مجدد؛ صفحه
- شمع ها )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب مجدد؛ 

 )17A-4 صفحه

قسمت باال و جلوي موتور
فشار در انتهای کورس تراکم: بررسی

تجهیزات مورد نیاز
گیج میزان تراکم بنزین

موارد ذیل کنترل و بررسی گردد:

I- عملیات آماده سازی برای کنترل و بررسی
 

مهم
بــه منظــور جلوگیــری از ســقوط خــودرو آنــرا توســط تســمه بــه 

باالبــر محکــم نمائیــد.

 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 
بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(

131096

 پوشش مربوطه را  از محافظ و واحد سوئیچهاي محفظه موتور 
بردارید.
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 مقدار فشار تراکم را کنترل کنید:
kg/cm² 14.4 :فشار تراکم استاندارد -
kg/cm² 12.1 :فشار تراکم مینیمم -

kg/cm² 1 :محدوده تغییر فشار تراکم بین سیلندر ها -

III- عملیات نهایی
 گیج میزان تراکم بنزین را قطع کنید.

 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:
- شمع ها )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب مجدد؛ 

 )17A-4 صفحه
- کویل های سوخت )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب 

)17A-2 مجدد؛ صفحه
 کانکتورهای کویل جرقه را وصل کنید.

 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:
- تشدید کننده هوای واقع شده بر روی درپوش اسبک ها )بخش 
12A، مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 12A-3 را ببینید(.
- پوشش موتور

.)F13( )15A( فیوز پمپ سوخت -
- پوشش مربوط به محافظ و واحد سوئیچهاي محفظه موتور

فشار  موتور  نمودن  روشن  منظور  به  را  خوردرو  استارت  دکمه   
دهید.

131098

 گیج میزان تراکم بنزین )3( را متصل نمائید.

ND8 یا  ND5  
خودرو را در شرایط استارت قرار دهید.

- در خودرو های با گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک( آنرا در حالت 
خالص قرار دهید.

- پدال ترمز را پایین نگه دارید.

FK8 یا FK0  
 خودرو را در شرایط استارت قرار دهید.

قرار  حالت خالص  در  آنرا  اتوماتیک  گیربکس  با  های  خودرو  در   -
دهید.

- پدال ترمز را پایین نگه دارید.

II- عملیات آزمون
 کلید استارت خودرو را فشار دهید تا موتور روشن گردد.

توجه
ــت در  ــه حرک ــه ب ــدت 20 ثانی ــه م ــتارتر ب ــط اس ــور توس موت

ــه کار(. ــروع ب ــدون ش ــد )ب ــد آم خواه

 میزان تراکم موتور و سیلندر را هنگامی که سرعت موتور 250 
دور در دقیقه است را اندازه بگیرید.

قسمت باال و جلوي موتور
فشار در انتهای کورس تراکم: بررسی
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2TR و کولر 01 یا کولر 02

11A قسمت باال و جلوي موتور
تسمه دینام: باز کردن - نصب مجدد

II - باز کردن قطعه مورد نظر

129276

با دقت  و  را در جهت عقربه های ساعت   پیچ غلتک سفت کن 
بچرخانید تا تسمه دینام شل گردد.

توجه
پیــچ غلتــک ســفت کــن را در جهــت خــالف عقربــه هــای ســاعت 
نچرخانیــد. چنانچــه پیــچ غلتــک ســفت کــن در جهــت خــالف 
ــان  ــده شــود بایســتی بطــور همزم ــای ســاعت چرخان ــه ه عقرب

ســفت کــن خــودکار و غلتــک ســفت کــن را تعویــض نمائیــد.

گشتاور محکم کردن 
25N.m                        پیچ های مخصوص ِکشنده اتوماتیک
28N.m                              پیچ های نصب غلتک سف تکن
55N.m          پیچ های نصب پایه های تعلیق سمت راست موتور

مهم
در حین کار از دستکش محافظ استفاده کنید.

اخطار
بــراي جلوگیــري ازخــراب شــدن پولــي ســر میــل لنــگ، موتــور 

را بــدون تســمه دینــام روشــن نکنیــد.

باز کردن از روی خودرو:
I- مرحله پیش از باز کردن

 
مهم

بــه منظــور جلوگیــری از ســقوط خــودرو آنــرا توســط تســمه بــه 
باالبــر محکــم نمائیــد.

 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 
بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
را  باز کردن - نصب مجدد  - چرخ جلو سمت راست )بخش چرخ: 

ببینید( )35A، چرخ و تایر(
- گل جمع کن جلو سمت راست )بخش گل جمع کن: باز کردن - 

نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت خارجی(
باز  جلو:  گیر چرخ  )بخش شل  راست  جلو سمت  گیر چرخ  - شل 

کردن - نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت خارجی(

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



20

2TR و کولر 01 یا کولر 02

11A

11A-

129279

زیر  را  موتور  ساپورت  ابزار  برای  معادل  یک  یا   )4( باالبر   جک 
بخش پائینی موتور قرار دهید.

129277

 یک کلید آلن )2( را وارد سفت کننده خودکار کنید تا حرکت 
تسمه دینام را حفظ کند.

 تسمه دینام )3( را از روی خودرو باز کنید.

129278

 در حالیکه با دقت پیچ غلتک سفت کن را در جهت عقربه های 
ساعت میچرخانید؛ کلید آلن را باز کنید.

قسمت باال و جلوي موتور
تسمه دینام: باز کردن - نصب مجدد
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129281

 بست های لوله مربوط به تنفس بخارات بنزین )5( را باز کنید.
 لوله مربوط به تنفس بخارات بنزین را به یک سمت جدا نمائید.

129282

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پیچ های غلتک هرزگرد )6(

- غلتک هرزگرد )7(
- پیچ های سفت کن خودکار )8(

- سفت کن خودکار و غلتک سفت کن )9( بطور همزمان

129280

 
توجه

پیچ N1 یا 2 را از پایه های تعلیق سمت راست موتور باز نکنید.

 پیچ های N 1 و 2 مربوط به پایه های تعلیق سمت راست موتور 
را به ترتیب شل کنید.

 ما بقی پیچ های مربوط به پایه های تعلیق سمت راست موتور 
را باز کنید.

توجه
ــه ســمت  ــه منظــور انجــام مــوارد بعــدی ب ــه دقــت جــک را ب ب

ــد. ــت نمائی ــن هدای پائی

قسمت باال و جلوي موتور
تسمه دینام: باز کردن - نصب مجدد
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توجه
ــه ســمت  ــه منظــور انجــام مــوارد بعــدی ب ــه دقــت جــک را ب ب

ــد. ــت نمائی پائیــن هدای

 پیچ های مربوط به پایه های تعلیق سمت راست موتور را مجدداً 
نصب کنید.

با  را  موتور  راست  سمت  تعلیق  های  پایه  به  مربوط  های  پیچ   
گشتاور 55N.m محکم نمائید.

زیر  را  موتور  ساپورت  ابزار  برای  معادل  یک  یا   )4( باالبر   جک 
بخش پائینی موتور قرار دهید.

نصب مجدد

I- مرحله پیش از باز کردن
 قطعاتی که الزم است در هر تعمیر تعویض گردند: تسمه دینام 

)03 ،01 ،10 ،10(
قطعاتی که الزم است در هر تعمیر تعویض گردند: غلتک سفت کن 

تسمه دینام )10، 10، 01، 04(
غلتک هرزگرد  تعویض گردند:  تعمیر  در هر  است  قطعاتی که الزم 

تسمه دینام )10، 10، 01، 06(
قطعاتی که الزم است در هر تعمیر تعویض گردند: پیچ غلتک سفت 

کن تسمه دینام )10، 10، 01، 09(

II- باز کردن قطعه مورد نظر
از شیار  از یک برس هر گونه مواد ته نشین شده را  با استفاده   

V-شکل پولی سر میل لنگ پاک کنید.
 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:

- سفت کن خودکار و غلتک سفت کن جدید )9( به طور همزمان
- پیچ های سفت کن خودکار )10(

 25N.m با گشتاور  را   )8( پیچ های سفت کن خودکار جدید   
محکم کنید.

 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:
- غلتک هرزگرد )7(

- پیچ غلتک هرزگرد )6(
 پیچ های غلتک هرزگرد )6( را با گشتاور 28N.m محکم کنید.

را   )5( بنزین  بخارات  مجدد  تنفس  به  مربوط  لوله  های  بست   
ببندید.

قسمت باال و جلوي موتور
تسمه دینام: باز کردن - نصب مجدد
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ساعت  های  عقربه  جهت  در  دقت  با  را  کن  سفت  غلتک  پیج   
بچرخانید، تا یک عدد کلید آلن )2( را به درون سفت کن خودکار 

وارد نمائید.

توجه
پیــچ غلتــک ســفت کــن را در جهــت خــالف عقربــه هــای ســاعت 
نچرخانیــد. چنانچــه پیــچ غلتــک ســفت کــن در جهــت خــالف 
ــان  ــده شــود بایســتی بطــور همزم ــای ســاعت چرخان ــه ه عقرب

ســفت کــن خــودکار و غلتــک ســفت کــن را تعویــض نمائیــد.

 پیچ جدید تسمه دینام )3( را مجدداً نصب کنید.
کلید آلن )2( را باز کنید.

 در حالیکه با دقت پیچ غلتک سفت کن )1( را در جهت عقربه 
های ساعت میچرخانید؛ کلید آلن )2( را باز کنید.

 میل بادامک را دو دور کامل بچرخانید تا تسمه دینام به درستی 
در محل خود قرار گیرد.

III- مرحله نهایی
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

باز  جلو:  گیر چرخ  )بخش شل  راست  جلو سمت  گیر چرخ  - شل 
کردن - نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت خارجی(

- گل جمع کن جلو سمت راست )بخش گل جمع کن: باز کردن - 
نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت خارجی(

را  باز کردن - نصب مجدد  - چرخ جلو سمت راست )بخش چرخ: 
ببینید( )35A، چرخ و تایر(
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II- باز کردن قطعه مورد نظر

131099

 
توجه

این کار به دو نفر برای انجام نیاز دارد.

 با استفاده از ابزار مخصوص به شماره )Mot.1878( )1( پولی 
سر میل لنگ را شل کنید.

باز  را  لنگ  پولی سر میل  داری دو چنگال،  ابزار  به کمک یک   
کنید.

نصب مجدد

I- مرحله پیش از نصب مجدد
 همواره می بایست پیچ پولی سر میل لنگ با یک پیچ جدید دیگر 

تعویض گردد.

II- نصب مجدد کردن کردن قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

- پولی سر میل لنگ
- پیچ جدید پولی سر میل لنگ

توجه
این کار به دو نفر برای انجام نیاز دارد.

 با استفاده از ابزار مخصوص به شماره )Mot. 1878(، پیچ پولی 
سر میل لنگ را با گشتاور و زاویه 42N.m + 60° محکم نمائید.

ابزار مخصوص مورد نیاز
Mot.1878                     ابزار قفل کردن پولی سر میل لنگ

گشتاور محکم کردن 
42N.m + 60°                                 پیچ پولی میل لنگ

مهم
در حین کار از دستکش محافظ استفاده کنید.

باز کردن

I- مرحله پیش از باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(

مهم
بــه منظــور جلوگیــری از ســقوط خــودرو آنــرا توســط تســمه بــه 

باالبــر محکــم نمائیــد.

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
را  مجدد  کردن-نصب  باز  چرخ:  )بخش  راست  قسمت  جلو  چرخ   -

ببینید( )35A، چرخ و تایر(
- Splash guard جلو قسمت راست  )بخش شل گیرچرخ جلو: باز 

کردن- نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی
باز  جلو:  گیرچرخ  )بخش شل  راست  فسمت  جلو  گیر چرخ  - شل 

کردن- نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(
- تسمه دینام )بخش 11A، قسمت باال و جلوی موتور، تسمه دینام: 

باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 11A-5 را ببینید(

قسمت باال و جلوي موتور
پولی سر میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد
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III- مرحله نهائی 
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

- تسمه دینام )بخش 11A، قسمت باال و جلوی موتور، تسمه دینام: 
باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 11A-5 را ببینید(

باز  جلو:  گیرچرخ  )بخش شل  راست  فسمت  جلو  چرخ  گیر  - شل 
کردن- نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(

باز کردن- )بخش شل گیرچرخ جلو:  راست   - حفاظ جلو قسمت 
نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی

را  مجدد  کردن-نصب  باز  چرخ:  )بخش  راست  قسمت  جلو  چرخ   -
ببینید( )35A، چرخ و تایر(

قسمت باال و جلوي موتور
پولی سر میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد
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مخلوط سوخت
ورودی هوا: مشخصات

شکل مدار ورودی هوا

129331

)1(     تشدید کننده هوای روی انتهای صفحه جلویی     
)2(     بازویی تشدید کننده هوا

)3(     بازویی ورودی هوا
)4(     محفظه فیلتر هوا
)5(     درپوش فیلتر هوا

)6(     دبی سنج جریان هوا
)7(     مجرای ورودی هوا

)8(     تشدید کننده روی درپوش روی اسبک ها
)9(     دریچه گاز برقی

)10(   ساپورت دریچه گاز برقی
)11(   منیفولد ورودی

)12(   آداپتور منیفولد ورودی
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2- باز کردن قطعه مورد نظر

129333

 بست های بازویی ورودی هوا را باز کنید.
 موارد ذیل از روی خودرو باز گردد:

- بازویی ورودی هوا )2(
-  بازویی تشدید کننده هوا )3(

129334

 موارد ذیل از روی خودرو باز گردد:
- پیچ های تشدید کننده هوای روی انتهای صفحه جلویی )4(

- تشدید کننده هوای روی انتهای صفحه جلویی )5(

گشتاور محکم کردن 
6N.m  پیچ های تشدید کننده هوای روی انتهای صفحه جلویی
6N.m             پیچ تشدید کننده هوای درپوش روی اسبک ها

توجه
این خودرو توسط دو تشدید کننده هوا پر شده است.

I- برداشتن تشدید کننده هوای انتهای صفحه جلویی

1- مرحله پیش از باز کردن


مهم
به هنگام تعمیر از دستکش های محافظ استفاده کنید.

 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 
بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.

 موارد ذیل از روی خودرو باز شود:
را  مجدد  کردن-نصب  باز  چرخ:  )بخش  راست  قسمت  جلو  چرخ   -

ببینید( )35A، چرخ و تایر(
- Splash guard جلو )بخش شل گیرچرخ جلو: باز کردن-نصب 

مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی
باز  جلو:  گیرچرخ  )بخش شل  راست  فسمت  جلو  چرخ  گیر  - شل 

کردن-نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(

مخلوط سوخت
تشدید کننده هوا: باز کردن – نصب مجدد
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2- باز کردن قطعه مورد نظر

129360

موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پیچ تشدید کننده هوای روی درپوش اسبک )1(

- بست مربوط به لوله برگشت بخارات بنزین )2(
لوله برگشت بخارات بنزین )3( را از تشدید کننده هوا جدا نمائید.

129336

خار مربوط به تشدید کننده هوا )4( را شل کنید.
تشدید کننده هوا )5( را از روی بازویی مجرای ورودی هوا باز کنید.

II- نصب مجدد تشدید کننده هوا روی انتهای صفحه جلویی

1- نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

- تشدید کننده هوای روی انتهای صفحه جلویی )5(
- پیچ های تشدید کننده هوای روی انتهای صفحه جلویی )4(

با  را  انتهای صفحه جلویی  روی  تشدید کننده هوای  پیچ های   
گشتاور 6N.m محکم کنید.

 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:
- بازویی تشدید کننده هوا )3(

- بازویی ورودی هوا )2(
 بست های بازویی ورودی هوا را ببندید.

2- مرحله نهائی
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

را  باز کردن- نصب مجدد  - چرخ جلو قسمت راست )بخش چرخ: 
ببینید( )35A، چرخ و تایر(

- Splash guard جلو )بخش شل گیرچرخ جلو: باز کردن-نصب 
مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی

باز  جلو:  گیرچرخ  )بخش شل  راست  فسمت  جلو  گیر چرخ  - شل 
کردن-نصب مجدد را ببینید( )55A، محافظت بیرونی(

III- باز کردن تشدید کننده هوای روی اسبک ها

1- مرحله پیش از باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

 بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
پوشش موتور را باز کنید.

مخلوط سوخت
تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد
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مخلوط سوخت
تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد

IV – نصب مجدد تشدید کننده هوای روی درپوش اسبک

1- نصب مجدد قطعه مورد نظر
 تشدید کننده هوای )5( را روی درپوش اسبک مجدداً نصب کنید.

 خار مربوط به تشدید کننده هوا )4( را محکم کنید.
 لوله برگشت بخارات بنزین )3( را وصل نمائید.

 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:
- بست مربوط به لوله برگشت بخارات بنزین )2(

- پیچ تشدید کننده هوای روی درپوش اسبک )1(
 6N.m با گشتاور  را  اسبک  تشدید کننده هوای روی درپوش  پیچ 

محکم کنید.

2- مرحله نهائی
 درپوش موتور را مجدداً نصب نمائید.
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II- باز کردن قطعه مورد نظر

129338

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
واحد  روی  از   )3( قاب  نگهدارنده  پایه  و   )2( هوا  فیلتر  هواکش   -

فیلتر هوا
- هواکش فیلتر هوا )2( را از روی نگهدارنده قاب اش )3(

نصب مجدد

I- مرحله پیش از نصب مجدد
 در صورت لزوم فیلتر هوا را تمیز نمائید.

 همواره می بایست هواکش فیلتر )2( تعویض گردد.

II- نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

- هواکش فیلتر هوا )2( را بر روی نگهدارنده قاب اش )3(
- نگهدارنده قاب )3( را بر روی واحد فیلتر هوا

III- مرحله نهائی
 درپوش فیلتر هوا را مجدداً نصب نمائید.

بازکردن

I - مرحله پیش از باز کردن
خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.

129337

کلید های )A( که بر روی هر دو سمت درپوش فیلتر هوا واقع شده 
است را فشار دهید.

درپوش فیلتر هوا )1( را به سمت باال کشیده و باز کنید.

مخلوط سوخت
فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد
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II- باز کردن قطعه مورد نظر

129343

 بست مجرای ورودی هوا )4( را شل کنید.
 مجرای ورودی هوا )5( را از واحد فیلتر هوا جدا کنید.

 بست سیم کشی )6( را باز کنید.
 کانکتور دبی سنج هوا )7( را باز کنید.

مخلوط سوخت
واحد فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

گشتاور محکم کردن 
10N.m                                           مهره واحد فیلتر هوا
6N.m                                              پیچ واحد فیلتر هوا
6N.m                                        بست مجرای ورودی هوا

I - مرحله پیش از باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.

129341

 بست های بازویی مجرای ورودی هوا )1( را باز کنید.
 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:

- بازویی مجرای ورودی هوا )2(
 ،80A( )باتری )3( )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را ببینید -

باتری(
- سینی زیر باتری )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را ببینید( 

)80A، باتری(
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 موارد ذیل را با گشتاور ذکر شده محکم کنید:
)10N.m( مهره واحد فیلتر هوا -

)6N.m( پیچ فیلتر هوا -

 کانکتور دبی سنج هوا را ببندید.
 بست سیم کشی را نیز ببندید.

 مجرای ورودی هوا را بر روی واحد فیلتر هوا ببندید.
 بست مجرای ورودی هوا را با گشتاور 6N.m محکم کنید.

III- مرحله نهائی
 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:

- سینی زیر باتری )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را ببینید( 
)80A، باتری(

 ،80A( )باز کردن - نصب مجدد را ببینید باتری:  باتری )بخش   -
باتری(

 بازویی مجرای ورودی هوا را با بست های مربوطه محکم نمائید.

129342

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- مهره واحد فیلتر هوا )8(
- پیچ واحد فیلتر هوا )9(

- واحد فیلتر هوا )10(

توجه
 ،12A در صــورت لــزوم، دبــی ســنج هــوا را بــاز کنیــد )بخــش
مخلــوط ســوخت، دبــی ســنج هــوا: بــاز کــردن - نصــب مجــدد؛ 

صفحــه 12A-12 را ببینیــد(.

نصب مجدد

I- مرحله پیش از نصب مجدد


توجه
چنانچــه تصمیــم گرفتیــد واحــد فیلتــر هــوا را تعویــض کنیــد؛ 
ــد  ــب نمائی ــدداَ نص ــز مج ــوا را نی ــنج ه ــی س ــت دب ــی بایس م
)بخــش 12A، مخلــوط ســوخت، دبــی ســنج هــوا: بــاز کــردن - 

ــد(. ــه 12A-12 را ببینی ــدد؛ صفح ــب مج نص

II- نصب مجدد قطعه مورد نظر

 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:
- واحد فیلتر هوا

- مهره واحد فیلتر هوا
- پیچ فیلتر هوا

مخلوط سوخت
واحد فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد
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 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پیچ های )2( را از دبی سنج هوا

- دبی سنج هوا )3(

نصب مجدد

I- نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:

- دبی سنج هوا )3(
- پیچ های دبی سنج هوا )2(

 پیچ های دبی سنج هوا )2( را با گشتاور 2N.m محکم کنید.
 موارد ذیل را متصل کنید:
- کانکتور دبی سنج هوا )1(

 ،80A( ببینید(  را  باز کردن - نصب مجدد  باتری:  باتری )بخش   -
باتری(

مخلوط سوخت
دبی سنج هوا: باز کردن - نصب مجدد

گشتاور محکم کردن 
2N.m                                          پیچ های دبی سنج هوا

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 
بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.

را  مجدد  نصب   - کردن  باز  باتری:  )بخش  کنید  قطع  را  باتری   
ببینید( )80A، باتری(.

II- باز کردن قطعه مورد نظر

129346

 کانکتور دبی سنج هوا )1( را قطع کنید.
 کانکتور دبی سنج هوا )1( را به یک طرف بکشید.
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129361

واقع  هوا  ورودی  روی مجرای  که   )3( هوا  کننده  تشدید  بست   
شده را شل کنید.

 تشدید کننده هوا )4( را از روی درپوش اسبک بازکنید.

129362

 بست های مجرای ورودی هوا )5( که روی واحد فیلتر هوا واقع 
شده و نیز شیر دریچه گاز را شل کنید.
 مجرای ورودی هوا )6( را باز کنید.

گشتاور محکم کردن 
6N.m                                بست های مجرای ورودی هوا
6N.m                                   پیچ های تشدید کننده هوا

باز کردن

I- مرحله پیش از باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
 پوشش موتور را باز کنید.

II - باز کردن قطعه مورد نظر

129360

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پیچ )1( را از تشدید کننده هوا

- بست لوله بخارات روغن )2(
 لوله بخارات روغن را باز کنید.

مخلوط سوخت
مجرای ورودی: باز کردن - نصب مجدد
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نصب مجدد

I- نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:

- مجرای ورودی هوا )6(
- بست های مجرای ورودی هوا )5(

 بست های مجرای ورودی هوا را بر روی واحد فیلتر هوا واقع شده 
و نیز شیر دریچه گاز و با گشتاور 6N.m محکم نمائید.

 تشدید کننده هوا را روی درپوش اسبک مجدداً نصب کنید.
 بست تشدید کننده هوا )3( که روی مجرای ورودی هوا واقع شده 

را محکم نمائید.
 لوله بخارات بنزین را ببندید.

 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:
- بست لوله بخارات روغن )2(

- پیچ تشدید کننده هوا )1(
 پیچ تشدید کننده هوا را تا گشتاور 6N.m محکم نمایید.

II - مرحله نهائی
 پوشش موتور را مجدداً نصب کنید.

مخلوط سوخت
مجرای ورودی: باز کردن - نصب مجدد
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 درپوش )1( را از the Protection و Switching Unit باز 
کنید.

129364

.)F13( )15A( را باز کنید )فیوز پمپ سوخت )2 
 بعد از روشن شدن موتور، فشار سوخت درون خط تغذیه سوخت 

را کاهش دهید.

توجه
بعد از خاموش کردن موتور، کافیست آنرا دو یا سه مرتبه روشن 

و خاموش نمائید تا فشار سوخت کاهش پیدا کند.

موارد ذیل را باز کنید:
- درپوش موتور

 ،12A تشدید کننده هوای واقع شده روی درپوش اسبک )بخش -
مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 

12A-3 راببینید(.

ابزار مخصوص مورد نیاز
Mot.1869              انبردست برای قطع کردن مدار سوخت

ست ابزار مخصوص برای اندازه گیری فشار سوخت    
  Mot. 1863

گیج های فشار و ابزار مخصوص برای اندازه گیری فشار بنزین
Mot. 1311-01

مهم
حین انجام تعمیر، از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

- از استعمال دخانیات یا به همراه داشتن اجسام قرمز رنگ داغ در 
نزدیکی محل کار خودداری کنید.

- به هنگام قطع نمودن اتصاالت مراقب پاشش سوخت باشید.

مهم
حین تعمیر از عینک مخصوص با محافظ دوطرفه استفاده کنید.

مهم
حین تعمیر از عینک مخصوص محکم )نوع نیتریل( استفاده نمائید.

کنترل و بررسی

I – بررسی های اولیه
خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
بازویی مجرای ورودی هوا را باز کنید )بخش 12A، مخلوط سوخت، 
واحد فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 12A-8 راببینید(.

سوخت رسانی
فشار سوخت: کنترل و بررسی
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 بعد از شروع به کار موتور فشار درون منبع سوخت را تقلیل دهید.

توجه
بعد از خاموش کردن موتور، کافیست آنرا دو یا سه مرتبه روشن و 

خاموش نمائید تا فشار سوخت کاهش پیدا کند.

 موارد ذیل را قطع کنید:
)Mot. 1311-01( کیت بررسی فشار سوخت -

)D( )Mot. 1863 کیت بررسی فشار سوخت )آداپتور -

129440

 تخلیه اضطراری )A( را متصل کنید.

توجه
تخلیه اضطراری )A( را بر روی قسمت )B( متصل کنید. سپس با 

کشیدن قسمت )A( از مناسب بودن اتصال مطمئن گردید.

129365

 درپوش منبع تغذیه سوخت را باز کنید.
 با استفاده از ابزار مخصوص )Mot. 1869( )4( تخلیه اضطراری 

)3( را جدا کنید.

توجه
ابزار مخصوص )Mot. 1869( )4( را وارد گیره دوم )5( نمائید.

II – مرحله بررسی فشار سوخت
 موارد ذیل را متصل کنید:

)D( )Mot. 1863 کیت بررسی فشار سوخت )آداپتور -
)Mot. 1311-01( کیت بررسی فشار سوخت -

 فیوز )2( مربوط به پمپ سوخت )F13( )15A( را مجدداً نصب 
کنید.

توجه
باشد  الزم  سوخت،  ریل  صحیح  فشار  خواندن  برای  است  ممکن 

چند لحظه صبر کنید.

 بعد از شروع به کار موتور فشار سوخت را یادداشت کنید. فشار 
سوخت بایستی در عدد 3/5 بار ثابت بماند.

توجه
لوله  مانعی  بررسی کنید که  نباشد  نتیجه رضایت بخش  چنانچه 

های منبع سوخت و شیلنگ ها را مسدود نکرده باشد.
فیلتر  مجموعه  نباشد؛  ها  شیلنگ  و  ها  لوله  متوجه  مشکلی  اگر 

سوخت را تعویض کنید.

III – مرحله نهائی
 فیوز پمپ سوخت )F13( )15A( را باز کنید.

سوخت رسانی
فشار سوخت: کنترل و بررسی
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129441

)C( جهت لوله تغذیه سوخت
)D( جهت ریل سوخت

 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:
- درپوش منبع سوخت

 ،12A تشدید کننده هوای واقع شده روی درپوش اسبک )بخش -
مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 

12A-3 راببینید(.
- درپوش موتور

)F13( )15A( مربوط به پمپ سوخت )فیوز )2 -
Switching Unit و the Protection درپوش -

مخلوط   ،12A )بخش  ببندید  را  هوا  ورودی  مجرای  بازویی   
 12A-8 سوخت، واحد فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه

راببینید(.

سوخت رسانی
فشار سوخت: کنترل و بررسی

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



3913A-

13A
2TR

131407

 کانکتور 16 قسمته سفید )1( را جدا کنید.

131408

 ترمینال )2( کانکتور سفید را جهت به کار اندازی پمپ سوخت 
به ترمینال )+( باتری وصل کنید.

توجه
جریان خوانده شده بهتر است بین 80 و 120 لیتر بر ساعت باشد.

ترمینال )+( باتری را از ترمینال )2( کانکتور سفید جدا کنید.

III – مرحله نهائی
 کانکتور 16 قسمته سفید )1( را متصل کنید.

مجدداً  را   Switching Unit و   the Protection درپوش   
نصب نمائید.

سوخت رسانی
جریان سوخت: کنترل و بررسی

ابزار مخصوص مورد نیاز
گیج های فشار و ابزار مخصوص برای اندازه گیری فشار بنزین

Mot. 1311-01
ست ابزار مخصوص برای اندازه گیری فشار سوخت                             
Mot. 1863

مهم
حین انجام تعمیر، از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

- از استعمال دخانیات یا به همراه داشتن اجسام قرمز رنگ داغ در 
نزدیکی محل کار خودداری کنید.

- به هنگام قطع نمودن اتصاالت مراقب پاشش سوخت باشید.

مهم
حین تعمیر از عینک مخصوص با محافظ دوطرفه استفاده کنید.

مهم
حین تعمیر از عینک مخصوص محکم )نوع نیتریل( استفاده نمائید.

توجه
این روند می بایست در شرایط غیر فعال بودن جرقه انجام گیرد.

I – مرحله قبل از کنترل و بررسی
 از به همراه داشتن ابزار کنترل )Mot. 1311-01( و یک ابزار 

)T( برای ابزار مخصوص )Mot. 1863( مطمئن شوید.

 تخلیه اضطراری مربوط به خط لوله تغذیه ریل سوخت را قطع 
نمائید )بخش 13A، سوخت رسانی، فشار سوخت: کنترل و بررسی؛ 

صفحه 13A-12 راببینید(.

 ابزار )T( را مابین منبع سوخت و ریل سوخت قرار دهید.

طول  با  لوله  یک  از  نگهدارنده  ظرف  یک  به  پمپ  تخلیه  برای   
مناسب استفاده کنید و آن را بیرون ابزار )T( قرار دهید.

II – کنترل و بررسی جریان سوخت
 لوله را وارد یک استوانه مدرج به ظرفیت 2000 میلی لیتر نمائید.

 درپوش the Protection و Switching Unit را باز کنید.
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 اتصال موارد ذیل را قطع کنید:
)T( لوله منبع سوخت از ابزار -

- ابزار )T( از ریل سوخت

 تخلیه اضطراری مربوط به خط لوله تغذیه ریل سوخت را وصل 
نمائید )بخش 13A، سوخت رسانی، فشار سوخت: کنترل و بررسی؛ 

صفحه 13A-12 راببینید(.

سوخت رسانی
جریان سوخت: کنترل و بررسی
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PCV 1( شیر(
)2( شیلنگ هوای تازه

باز   PCV بخارات روغن توسط شیر  I – در جاده های سرپائینی، 
می گردد.

129561

)A( هوای تازه
)B( بخارات روغن

PCV 1( شیر(
)2( شیلنگ هوای تازه

II - در جاده های افقی و سرباالئی، 
بخارات روغن توسط شیر PCV  و شیلنگ هوای تازه باز می گردد.

129562
)A( بخار روغن

سیستم ضد آالیندگی
مدار بازگشت بخارات روغن: دیاگرام عملکرد
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دیاگرام عملکرد مدار الکتریکی

132450

)1( منیفولد ورودی
)2( شیر اتاقک دریچه گاز

)3( هواگیر شیر سولونوئیدی جاذب بخارات سوخت
)4( جاذب بخارات سوخت

)5( باک
)6( شیر عدم برگشت سوخت

)7( درپوش فیلتر سوخت
)8( تهویه هوای تازه

)9( هوای تازه
)10( شیر سولونوئیدی عدم تخلیه جاذب بخارات سوخت

)11( سنسور فشار بخارات سوخت
)12( شیر یک طرفه

)13( شیر سولونوئیدی یک طرفه بای پَس

سیستم ضد آالیندگی
مدار بازگشت بخارات روغن: دیاگرام عملکرد
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129567

موارد ذیل را قطع نمائید:
- شیلنگ بازگشت بخارات سوخت )3(

- شیلنگ ورودی بخارات سوخت به باک )4(
- جریان گردش بخارات سوخت )5( منتهی به شیر سولونوئیدی

129568

با فشار دادن جاذب بخارات سوخت )6( در جهت نشان داده شده با 
پیکان، آن را از روی باک باز کنید.

)A( : درون چراغ جلو راست

مهم
حین انجام تعمیر، از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

- از استعمال دخانیات یا به همراه داشتن اجسام قرمز رنگ داغ در 
نزدیکی محل کار خودداری کنید.

- به هنگام قطع نمودن اتصاالت مراقب پاشش سوخت باشید.

مهم
حین تعمیر از عینک مخصوص محکم )نوع نیتریل( استفاده نمائید.

I - مرحله پیش از باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
را  مجدد  نصب   - کردن  باز  باتری:  )بخش  کنید  قطع  را  باتری   

ببینید( )80A، باتری(.
 گلویی بطری شست و شو دهنده شیشه را باز کنید )بخش گلویی 
مخزن شست و شو دهنده شیشه: باز کردن - نصب مجدد را ببینید( 

)85A، شست وشو و تمیزکاری(.

II- باز کردن قطعه مورد نظر

129566

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- بست )1( از شیلنگ ورودی بخارات سوخت باک

شیر  به  منتهی  سوخت  بخارات  گردش  جریان  از   )2( بست   -
سولونوئیدی

سیستم ضد آالیندگی
جاذب بخارات سوخت: باز کردن - نصب مجدد

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



44

14A

14A-

2TR

 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:
- بست جریان گردش بخارات سوخت منتهی به شیر سولونوئیدی

- بست شیلنگ ورودی بخارات سوخت باک

III – مرحله نهائی
گلویی بطری شست و شو دهنده شیشه را مجدداً نصب کنید )بخش 
گلویی مخزن شست و شو دهنده شیشه: باز کردن - نصب مجدد را 

ببینید( )85A، شست وشو و تمیزکاری(.
باتری را وصل کنید )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را ببینید( 

)80A، باتری(.

نصب مجدد

I – مرحله پیش از نصب مجدد

129569



اخطار
بهتر است حین کارکرد عادی موتور، بازگرداننده بخارات سوخت 

مسدود نشود. 

 جاذب بخارات سوخت )6( را در صورت روئیت موارد ذیل مجدداً 
نصب نمائید:

- چنانچه شکاف و یا خرابی در آن مشاهده گردید
- چنانچه حین بررسی موارد زیر نقص آن بیشتر شد:

a(  لوله تِیک-آف را مسدود کنید )2(. به لوله تِیک-آف هوا بدمید 
)1(. گردش آزادانه هوا در میان لوله تِیک-آف را بررسی کنید )3(.

b(  لوله تِیک-آف را مسدود کنید )2(. به لوله تِیک-آف هوا بدمید 
)1(. گردش آزادانه هوا در میان لوله تِیک-آف را بررسی کنید )3(.

II – نصب مجدد قطعه مورد نظر
 جاذب بخارات سوخت را در ظرف مدرج مجدداً نصب نمائید.

 موارد زیر را متصل کنید:
- جریان گردش بخارات سوخت منتهی به شیر سولونوئیدی

- شیلنگ ورودی بخارات سوخت به باک
- شیلنگ بازگشت بخارات سوخت

سیستم ضد آالیندگی
جاذب بخارات سوخت: باز کردن - نصب مجدد
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I – مرحله پیش از نصب مجدد
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

- شیر سولونوئیدی هواگیری جاذب بخارات سوخت
- مهره شیر سولونوئیدی هوا گیری جاذب بخارات سوخت

با  را  سوخت  بخارات  جاذب  گیری  هوا  سولونوئیدی  شیر  مهره   
گشتاور 5N.m محکم کنید.

 لوله های هواگیری جاذب بخارات سوخت را ببندید.
 بست های مربوط به لوله های هوا گیری جاذب بخارات سوخت 

را مجدداً نصب نمائید.
را  سوخت  بخارات  جاذب  گیری  هوا  سولونوئیدی  شیر  کانکتور   

متصل کنید.

III – مرحله نهائی
 پوشش موتور را مجدداً نصب کنید.

 باتری را متصل کنید )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را 
ببینید( )80A، باتری(.

سیستم ضد آالیندگی
شیر سولونوئیدی هوا گیری جاذب بخارات سوخت: باز کردن - نصب مجدد

گشتاور محکم کردن 
مهره شیر سولونوئیدی هوا گیری جاذب بخارات سوخت

5N.m

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
را  مجدد  نصب   - کردن  باز  باتری:  )بخش  کنید  قطع  را  باتری   

ببینید( )80A، باتری(.
 پوشش موتور را باز کنید.

II- باز کردن قطعه مورد نظر

129570

را  بخارات سوخت  هوا گیری جاذب  )1( شیر سولونوئیدی  کانکتور 
قطع کنید.

بست های )2( مربوط به لوله های هوا گیری جاذب بخارات سوخت 
را باز نمائید.

لوله های هواگیری جاذب بخارات سوخت )3( را باز کنید.
موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:

- مهره شیر سولونوئیدی هوا گیری جاذب بخارات سوخت )4(
- شیر سولونوئیدی )5( را از جاذب بخارات سوخت

نصب مجدد
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I – چگونگی کار
این خودرو ها توسط یک باالبر با تهویه مطبوع داخلی و یک رگالتور 
یکپارچه، و نیز یک چراغ اندیکاتور روی داشبورد باال برده می شوند؛ 

به صورت زیر:
- هنگامی که احتراق روشن است، چراغ هشدار فعال می شود

- وقتی که موتور شروع به کار کرده است، چراغ هشدار غیز فعال 
می گردد.

- چنانچه حین کارکرد موتور چراغ هشدار فعال باشد، نشان دهنده 
آن است که یک خطا در »شارژ شدن« اتفاق افتاده است.

II – شناسائی

شدت جریاندینامموتور

2TR HITACHI LR1110 – 
713C110 آمپر

M9R MITSUBISHI
A3TJ2481150 آمپر

استارت - مدار شارژ
مدار شارژ: شناسائی
www.cargarage.ir
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شناسائی استارت

استارتنوع گیربکسموتور
M9RVALEO 194262

2TR
معمولی

 MITSUBISHI
M000T22271

سیستم انتقال قدرت 
اتوماتیک متغیر و مداوم

 MITSUBISHI
M000TA0271

استارت - مدار شارژ
سیستم جرقه: شناسائی
www.cargarage.ir
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جرقه
جرقه: مشخصات

نوع شمعبرندنوع موتور
2TRNGKDILKAR6A-11

فاصله: 1/1 میلی متر
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باز کردن قطعه مورد نظر

131410



توجه
هرگز یک کویل را نیاندازید و به ان ضربه نزنید.

هرگز یک کویل را باز نکنید.

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پیچ های کویل )2(

- کویل ها

نصب مجدد

I – مرحله پیش از نصب مجدد
 در صورت لزوم اجزاء زیر را تعویض کنید:

- کویل ها
- پیچ های کویل )2(

گشتاور محکم کردن 
7N.m                                                 پیچ های کویل

باز کردن

 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 
بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.

را  مجدد  نصب   - کردن  باز  باتری:  )بخش  کنید  قطع  را  باتری   
ببینید( )80A، باتری(.

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پوشش موتور

بر روی درپوش اسبک ها )بخش  - تشدید کننده هوای واقع شده 
12A، مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 12A-3 را ببینید(.

131409

 کانکتور ها )1( را از کویل ها جدا کنید.

جرقه
کویل ها: باز کردن - نصب مجدد
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جرقه
کویل ها: باز کردن - نصب مجدد

131411

 مقداری به اندازه یک نوار از ماده  FLUORSTAR 2L )بخش 
)04B، مواد  ببینید(  را  برای تعمیر  خودرو: قطعات و مواد مصرفی 
مصرفی - محصوالت( به قطر 2 میلی متر را روی بخش درپوش های 

ولتاژ باال طرف کویل ها قرار دهید.

II – نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

- کویل ها
- پیچ های کویل ها

 پیچ های کویل ها را با گشتاور 7N.m محکم کنید.

III – مرحله نهائی
 کانکتورهای کوئل را متصل نمایید.

 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:
بر روی درپوش اسبک ها )بخش  - تشدید کننده هوای واقع شده 
12A، مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 12A-3 را ببینید(.
- پوشش موتور

 باتری را متصل کنید )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را 
ببینید( )80A، باتری(.
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17A
2TR

II - باز کردن قطعه مورد نظر

129625

 با استفاده از Ele. 1382 که به  Ele. 1382-01 مجهز گردیده 
است، شمع ها را باز کنید.

I – مرحله پیش از نصب مجدد
 در صورت لزوم شمع ها را تعویض کنید.

II – نصب مجدد قطعه مورد نظر
 شمع ها را مجدداً نصب نمائید.

 با استفاده از Ele. 1382 به همراه  Ele. 1382-01، شمع ها 
را با گشتاور 20N.m محکم کنید.

III – مرحله نهائی
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

- کویل ها )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب مجدد؛ 
صفحه 17A-2 را ببینید( )17A، جرقه(

بر روی درپوش اسبک ها )بخش  - تشدید کننده هوای واقع شده 
12A، مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 12A-3 را ببینید(.
- پوشش موتور

 باتری را متصل کنید )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را 
ببینید( )80A، باتری(.

جرقه
شمع ها: باز کردن – نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نیاز
و   17.5 گشتاور  با  متر  میلی   21 و   16 عای  شمع  آچار  ست 
Ele. 1382                                         28 به همراهN.m
Ele. 1086                          آداپتور گرد 9.52-9 برای آچار
Ele. 1382-01                           آچار وایر 14 میلی متری

گشتاور محکم کردن 
20N.m                                                          شمع ها

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن
خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
اتصال باتری را قطع کنید )بخش باتری: باز کردن - نصب مجدد را 

ببینید( )80A، باتری(.

موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- پوشش موتور

بر روی درپوش اسبک ها )بخش  - تشدید کننده هوای واقع شده 
12A، مخلوط سوخت، تشدید کننده هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 12A-3 را ببینید(.
- کویل ها )بخش 17A، جرقه، کویل ها: باز کردن - نصب مجدد؛ 

صفحه 17A-2 را ببینید( )17A، جرقه(
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2TR

129627

)1( شیر سولونوئیدی تغییر فاز دهنده میل سوپاپ

129626

)1( شیر سولونوئیدی تغییر فاز دهنده میل سوپاپ
)2( انژکتورها

)3( شیر سولونوئیدی هواگیری جاذب بخارات سوخت
)4( اتاقک دریچه گاز

)5( سنسور موقعیت یاب میل لنگ
)6( دبی سنج هوا

)7( جاذب بخارات بنزین
)8( کویل ها

)9( سنسور اکسیژن اولیه
)10( سنسور اکسیژن ثانویه

)11( سنسور موقعیت یاب میل سوپاپ
)12( حسگر دماي سیال خنک کننده

)13( واحد کنترل الکترونیکي موتور

سیستم سوخت رسانی بنزین
سیستم سوخت رسانی بنزین: فهرست و محل قرار گیری اجزاء
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17B
2TR

)4( اتاقک دریچه گاز

129631

)5( سنسور موقعیت یاب میل لنگ

129632

)6( دبی سنج هوا

129628

)2( انژکتورها

129629

)3( شیر سولونوئیدی هواگیری جاذب بخارات سوخت
)8( کویل ها

)11( سنسور موقعیت یاب میل سوپاپ

129630

سیستم سوخت رسانی بنزین
سیستم سوخت رسانی بنزین: فهرست و محل قرار گیری اجزاء
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2TR

129635

)12( حسگر دماي سیال خنک کننده

129636

)13( واحد کنترل الکترونیکي موتور

129633

)7( جاذب بخارات بنزین

129634

)9( سنسور اکسیژن اولیه
)10( سنسور اکسیژن ثانویه

سیستم سوخت رسانی بنزین
سیستم سوخت رسانی بنزین: فهرست و محل قرار گیری اجزاء
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19A سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: قطعات و مواد الزم براي تعمیرات

مواد مصرفی
 L255 یا   )D )نوع   GLACEOL RX کننده  خنک  سیال  از 

استفاده کنید.

توجه
با  قبل ازمصرف سیال خنک کننده یا ضد یخ الزم است که آنرا 
آب مقطر، مطابق دستورالعمل نوشته شده بر روي بسته کاال رقیق 

کنید.
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19A

19A-

توجه
به  کننده  تعمیرات سیستم خنک  های  دوره  از  اطالع  منظور  به 

اطالعات مربوط به کتابچه تعمیراتی خودرو مراجعه گردد.

به هنگامی که یک خودرو معیوب پذیرش می شود،  موارد ذیل را 
بررسی نمائید:

- شرایط و میزان کشش تسمه محرک واتر پمپ
- اینکه فن، رادیاتور و جلو پنجره  آن توسط اجسامی که ممکن است 

جریان هوا را مختل کنند؛ مسدود نشده باشد.
مجهز  زیر  مشخصات  با  کننده  خنک  مدار  به  کنوني  خودروهاي 

هستند:
انبساط مایع خنک  - مدار بدون منفذ و تحت فشار )سوپاپ منبع 

کننده(

توجه
یخ،                   ضد  یا  و  است  گیری  کار  به  آماده  که  ای  کننده  خنک 
ظرف  روی  بر  شده  ذکر  العمل  دستور  اساس  بر  بایست  می 

نگهدارنده، توسط آب مقطر رقیق شود.

مهم
مدار خنک کننده طوري طراحي شده است که لوله هاي آن تحت 
فشار مي باشند، بنابراین )در دماهاي باال( مراقب باشید؛ زیرا امکان 

پیش آمدن سوختگي شدید وجود دارد.
هنگامی که موتور داغ است درپوش ظرف انبساط را باز نکنید.

سوپاپ منبع انبساط مایع خنک کننده را وقتي موتور داغ است باز 
نکنید. هنگام تعمیرات برروي موتور، مراقب روشن شدن ناخواسته 

فن )ویا فن هاي( رادیاتور باشید.
پیچ یا پیچ هاي هواگیري مدار خنک کننده را هنگامي که موتور 

روشن است؛ باز نکنید.

 )D )نوع    GLACEOL RX کننده  خنک  هاي  سیال  از  فقط 
استفاده کنید.

اخطار
دارد  بسزایي  نقش  موتور  مناسب  درعملکرد  کننده  خنک  سیال 

)تبادل حرارت(.
موتور نباید فقط با آب خالص در مدار خنک کننده خود کار کند.

اخطار
عمل تخلیه را وقتي موتور گرم شده است انجام دهید.

شستشو و پر کردن مجدد مدار خنک کننده را وقتي موتور گرم 
نشده و یا حتي سرد است انجام دهید.

شوک  وقوع  )امکان  نشویید  آب  با  را  داغ  موتور  یک  وقت  هیچ 
حرارتی جدی وجود دارد(.

اخطار
هنگام انجام تعمیراتي که مستلزم تخلیه کامل مدار خنک کننده 
به  را  با آب تمیز بشویید، سپس درون مدار  را  مدار  است، حتماً 
وسیله کمپرسور باد بگیرید تا آب باقیمانده خشک شود، مدار را 
مجدداً پر کرده و هواگیري کنید و پس از آن اثر محافظتي سیستم 

خنک کننده را بررسي کنید.
معیارهایي که باید رعایت نمایید عبارتند از:

- اثر محافظتي تا دماي C±2°25- براي کشورهاي سرد و معتدل،
- اثر محافظتي تا دماي C±2°40- براي کشورهاي بسیار سرد.

اخطار
اگر خنک کننده از طریق درپوش منبع انبساط نشت کرد، شیر را 

تعویض نمائید.

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات
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19A

D مدار گردش با استفاده از خنک کننده نوع -
- سیستم تقسیم کننده حرارت به سرنشین مجهز به یک رادیاتور نوع 
»ماتریکس بخاری« واقع شده در زیر داشبورد، که به خنک کردن 

موتور کمک می کند.

خودروهای رایج دارای سیستم خنک کننده با مشخصات زیر هستند:
- مدار فشار آببندی شده - بسته )شیر محفظه انبساط(

نکات مهم:
- اثر محافظتي تا دماي C±2°25- براي کشورهاي سرد و معتدل،

- اثر محافظتي تا دماي C±2°40- براي کشورهاي بسیار سرد.

دمای باز شدن ترموستات

اتمام باز شدن )C°(آغاز باز شدن )C°(موتور

2TR

ترموستات بلوک سیلندر
83.5 – 80.577

ترموستات سر سیلندر
96.5 – 93.590

M9R89 - 8683

حجم خنک کننده

کالس موتورتعداد )L(گیربکسموتور

2TR
6.9گیربکس معمولی

 GLACEOL فقــط از ســیال خنــک کننــده
RX )نــوع D( اســتفاده کنیــد.

7.2سیستم انتقال قدرت اتوماتیک متغیر و مداوم

M9R
8.0گیربکس معمولی

8.5گیربکس دنده اتوماتیک

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: مشخصات
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II – کنترل و بررسی نشیمنگاه شیر درپوش رادیاتور

131592

 بررسی کنید که:
- هنگامی که از باال نگاه می شود؛ نشیمنگاه شیر )1( در نقطه ای که 
لبه تایپیت فلزی )2( قابل روئیت نیست به اندازه کافی باد شده باشد.

- نشیمنگاه شیر کثیف یا معیوب نباشد.

III – کنترل و بررسی شیر خالء

131593

 شیر خالء )3( را بکشید تا باز گردد.
 بررسی کنید که:

- شیر خالء به هنگام رها شدن بطور کامل بسته شود.
- شیر خالء کثیف یا معیوب نباشد.

- هیچ گونه حالتی غیر عادی در شیر خالء، در وضعیت های بسته یا 
باز آن، وجود نداشته باشد.

مهم
به منظور اجتناب از وارد کردن هر گونه خسارت به سیستم، قبل از 
انجام تعمیرات مطابق دستور العمل های ذیل در خصوص ایمنی و 
تمیزی و توصیه های عملکردی عمل کنید )بخش 19A، سیستم 
خنک کننده موتور: احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات؛ صفحه 

19A-2 را ببینید(

مهم
هنگام کار روی اجزاء موتور، مراقب فن یا فن های رادیاتور باشید؛ 
ایجاد  )خطر  آیند.  در  حرکت  به  ناگهانی  بطور  است  ممکن  زیرا 

بریدگی(
برای جلوگیری از خطر سوختگی های شدید، هنگامی که موتور 

داغ است:
- درپوش منبع انبساط را باز نکنید،

- سیستم خنک کننده را تخلیه ننمائید،
- پیچ یا پیچ های هواگیری را باز نکنید.

I – بررسی آب بندی سیستم خنک کننده

131591

 با استفاده از وسیله بررسی درپوش رادیاتور )A( و یک آداپتور 
)B( سیستم را تحت فشار قرار دهید.

 فشار آزمون:
- برای موتور 2TR: 0.88 بار

- برای موتور M9R: 1.37 بار
 از عدم وجود نشتی مطمئن گردید.

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: کنترل و بررسی
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19A

IV – بررسی فشار خروجی درپوش رادیاتور

131594

 خنک کننده موتور را بر وری گردگیر درپوش به کار گیرید.
 موارد ذیل را مجدداً نصب کنید:

)B( یا استفاده از یک آداپتور )A( وسیله بررسی درپوش رادیاتور -
- درپوش رادیاتور روی آداپتور

توجه
یافتن  دنبال  به  کاهش  صورت  در  کند.  پیدا  کاهش  نباید  فشار 

نشتی از سیستم باشید.

 پمپ به همراه وسیله بررسی درپوش رادیاتور
 فشار تخلیه به قرار زیر است:

- برای موتور 2TR: 0.784 – 0.98 بار
- برای موتور M9R: 1.27 – 1.47 بار

 اگر هرگونه اختالل در ارتباط با سه قسمت باال پیش آید، درپوش 
رادیاتور را تعویض نمایید.

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: کنترل و بررسی
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129646

)1( رادیاتور خنک کن
)2( خنک کننده روغن گیربکس

)3( مبدل حرارتی خنک کننده - روغن
)4( ترموستات سر سیلندر

)5( ماتریکس بخاری
)6( شیر اتاقک دریچه گاز

)7( ترموستات بلوک سیلندر
)8( منبع انبساط

  
FK8 یا FK0 2, وTR  

ND8 یا ND5 و ,FK8 – 2TR یا FK0 2, وTR
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I – سرویس روغن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(

اخطار
)مبدل  موتور  صحیح  عملکرد  حفظ  برای  کننده  خنک  وجور 

حرارتی( ضروری است.
سیستم با استفاده از آب خالص کار نمی کند.

اخطار
عمل تخلیه را وقتي موتور گرم شده است انجام دهید.

شستشو و پر کردن مجدد مدار خنک کننده را وقتي موتور گرم 
نشده و یا حتي سرد است انجام دهید.

شوک  وقوع  )امکان  نشویید  آب  با  را  داغ  موتور  یک  وقت  هیچ 
حرارتی جدی وجود دارد(.

اخطار
هنگام انجام تعمیراتي که مستلزم تخلیه کامل مدار خنک کننده 
به  را  بشویید، سپس درون مدار  تمیز  با آب  را  مدار  است، حتماً 
وسیله کمپرسور باد بگیرید تا آب باقیمانده خشک شود، مدار را 
مجدداً پر کرده و هواگیري کنید و پس از آن اثر محافظتي سیستم 

خنک کننده را بررسي کنید.
معیارهایي که باید رعایت نمایید عبارتند از:

اثر محافظتي تا دماي C±2°25- براي کشورهاي سرد   -
و معتدل،

- اثر محافظتي تا دماي C±2°40- براي کشورهاي بسیار سرد.

 سینی کف موتور را باز کنید.
 سینی جمع آوري  خنک کننده را زیر خودرو قرار دهید.

تجهیزات مورد نیاز
ظرف براي جمع آوري سیال خنک کننده

پیستوله هوای فشرده

مهم
به منظور اجتناب از وارد کردن هر گونه خسارت به سیستم، قبل از 
انجام تعمیرات مطابق دستور العمل های ذیل در خصوص ایمنی و 
تمیزی و توصیه های عملکردی عمل کنید )بخش 19A، سیستم 
خنک کننده موتور: احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات؛ صفحه 

19A-2 را ببینید(

مهم
هنگام کار روی اجزاء موتور، مراقب فن یا فن های رادیاتور باشید؛ 
ایجاد  )خطر  آیند.  در  حرکت  به  ناگهانی  بطور  است  ممکن  زیرا 

بریدگی(
برای جلوگیری از خطر سوختگی های شدید، هنگامی که موتور 

داغ است:
- درپوش منبع انبساط را باز نکنید،

- سیستم خنک کننده را تخلیه ننمائید،
- پیچ یا پیچ های هواگیری را باز نکنید.

اخطار
گونه  هر  از  الکتریکی،  متعلقات  از  محافظت  با  کار،  انجام  از  قبل 
به  نیز  پیچها  از  و  کنید  پیشگیری  کوتاه  اتصال  به  مربوط  خطر 

منظور جلوگیری از آسیب رساندن به آن ها محافظت نمائید. 

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: تخلیه - پر کردن
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19A

19A-

2TR

131191

 درپوش تخلیه خنک کننده )3( را از بلوک سیلندر باز کنید و 
تمام خنک کننده موجود در موتور را تخلیه نمائید.

 منبع انبساط را باز کنید )بخش 19A، خنک کاری منبع انبساط: 
باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 19A-53 راببینید(.

 منبع انبساط را تخلیه کنید.

II – تمیز کردن
 مدار سیستم خنک کننده را از طریق منبع انبساط مایع خنک 

کننده با آب پر کنید.
 تا تمیز شدن آب تخلیه شده از طریق شیلنگ تحتاني رادیاتور، 

جریان آب را قطع نکنید.
 از طریق مجراي منبع انبساط مایع خنک کننده با یک پیستوله 
هواي فشرده به داخل مدار بدمید تا مایع خنک کننده تا حد ممکن 

تخلیه شود.

131189

 درپوش درب )1( را باز کنید.

131190

 درپوش رادیاتور )2( را باز کنید.
مدار  درون  به  را  هوا  فشرده،  هوای  پیستوله  یک  از  استفده  با   
رادیاتور بدمید تا بدینوسیله تا حد امکان خنک کننده را از آن تخلیه 

کنید.

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: تخلیه - پر کردن
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19A

131270

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- بست سیم )4(

- شیلنگ بخاری )5(
 شیلنگ بخاری )5( را تا جای ممکن به سمت باال بکشید.

توجه
ظرفیت خنک کننده موتور به صورت زیر است:

2TR – BVV (CVT): 7.21  برای موتور -
M9R - BVM: 8.01 برای موتور -
M9R - BVA: 8.51 برای موتور -

 به آرامی و با سرعتی کمتر از 2 لیتر بر دقیقه خنک کننده را 
سیستم  از  هوا  خروج  برای  کافی  زمان  طریق  بدین  تا  کنید  اضافه 

خنک کننده فراهم آید.
 هنگامی که خنک کننده شروع به خارج شدن از ماتریکس بخاری 
تا  با  و  نموده  متصل  بخاری  ماتریکس  را  بخاری  شیلنگ  کند،  می 

جایی که رادیاتور پر گردد به درون آن اب بریزید.

III – پر کردن

131192



توجه
را  اورینگ جدید  با دقت تمیز کنید و یک عدد  را  درپوش درب 

نصب کنید.

 منبع انبساط را باز کنید )بخش 19A، خنک کاری منبع انبساط: 
باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 19A-53 راببینید(.

2TR  
 درپوش تخلیه مایع خنک کن )3( را روی بلوک سیلندر نصب 

نمایید.

 درپوش تخلیه )1( را مجدداً نصب کنید.
 واحد فیلتر هوا را باز کنید)بخش 12A، مخلوط سوخت، واحد 

فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 12A-8 را ببینید(.

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: تخلیه - پر کردن
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19A

19A-

M9R  

131194



توجه
هنگامی که خودرو متوقف است، سطح خنک کننده به حدود 15 

میلی متر می رسد.

 خنک کننده را حداکثر تا 15 میلی متر زیر نقطه »MAX« روی 
منبع انبساط، پر کنید.

 درپوش رادیاتور را مجدداً نصب کنید.
مخلوط   ،12A )بخش  کنید.  نصب  مجدداً  را  هوا  فیلتر  واحد   
 12A-8 سوخت، واحد فیلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه

را ببینید(.
 هر سطحی را که توسط خنک کننده کثیف شده تمیز نمائید.

IV – هواگیری
 موتور را روشن کنید.

در  بار،  سومین  براي  فن  مجموعه  شدن  فعال  تا  را  موتور  دور   
3000 دور در دقیقه ثابت نگه دارید. )زمان الزم براي خروج گاز به 

صورت خودکار(
 عملکرد صحیح سیستم گرمایش را بررسي کنید.

 اجازه دهید موتور خنک شود و دماي سیال خنک کننده به زیر 
C°50  برسد.

2TR  

131193

 خنک کننده را تا رسیدن به نقطه »MAX« روی منبع انبساط، 
اضافه کنید.

سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: تخلیه - پر کردن
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19A سیستم خنک کننده
سیستم خنک کننده موتور: تخلیه - پر کردن

131195

 درپوش رادیاتور را باز کنید.
 سیال خنک کننده را سطح عالمت )6( پر کنید.

 درپوش رادیاتور را مجدداً نصب کنید.

V – مرحله نهائی
 ظرف جمع آوري سیال خنک کننده را بردارید.

 سیني کف موتور را نصب کنید.
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19B

19B-

اگزوز
اگزوز: قطعات و مواد مصرفی برای تعمیر
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19B

129737

2TR  

اگزوز
اگزوز: قطعات و مواد مصرفی برای تعمیر
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19B

19B-

)1( لوله اتصال
)2( مبدل کاتالیست

)3( صداگیر
همواره بعد از هر تعمیر، گردگیرها و رینگ های گردگیر را تعویض 

نمائید.

اگزوز
اگزوز: قطعات و مواد مصرفی برای تعمیر
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19B

توجه
همه حفاظ های حرارتی معیوب بایستی تعویض گردند.

موتور را روشن کنید.
عدم نشتی در سیستم را بررسی کنید و در صورت روئیت اقدام الزم 

را انجام دهید.

I - قطعات و مواد مصرفی برای تعمیر
1- قطعاتیکه که الزم است همواره تعویض شوند:

مبدل  واصل  حد  روی  بر  شده  واقع  گردگیر  رینگ  یا  گردگیر   -
کاتالیست یا مبدل کاتالیست اولیه با بقیه سیستم اگزوز

2- مواد مصرفی:
 ،04B( )بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی جهت تعمیر را ببینید(

مواد مصرفی- محصوالت(
- تمیز کننده سطح

- سمباده

II - دستورالعمل ها

مهم
خودرو را با موتور در حال کار در محلي که مواد قابل اشتعال مانند 
علف یا برگ درخت ریخته است و احتمال تماس آنها با اگزوز داغ 

وجود دارد، نگه ندارید.

مهم
مبدل های کاتالیست داراي فیبرهاي سرامیکي هستند؛ این فیبرها 
اند و پخش نمي شوند. مبدل  درون یک غالف بسته قرار گرفته 

های کاتالیست را نباید سوراخ کرد و یا برید.

1- هنگام باز کردن و نصب مجدد  مبدل کاتالیست یا مبدل کاتالیست 
اولیه، نباید به آنها ضربه وارد شود.

2- جنس لوله اگزوز از فوالد ضد زنگ است.
مبدل  بین  بست  برروي  عملیات  انجام  از  بعد  باشید  مراقب   -3
کاتالیست یا مبدل کاتالیست اولیه و سایر قسمت هاي لوله اگزوز، در 

محل بست هیچ گونه نشتي وجود نداشته باشد.
برای این منظور:

- سطوح تماس محل اتصال را با سمباده تمیز کنید،
- سطوح تماس محل اتصال را با ماده پاک کننده سطوح و دستمال 

تمیز، چربي زدایي نمایید،
- واشر آب بندي محل اتصال را حتماً تعویض کنید.

با بررسی موارد ذیل، در صورت لزوم مطابق دستورالعمل داده شده 
عمل گردد:

- هیچ گونه تماسی نباید بین سیستم اگزوز و حفاظ های حرارتی 
وجود داشته باشد،

- همه حفاظ های حرارتی موجود و ایمن هستند.

اگزوز
اگزوز: احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات
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19B

19B-

2TR

129739



توجه
مبدل اولیه کاتالیست )1( به منیفولد دود الحاق گردیده است.

 به منظور باز کردن و یا جا به نمودن مبدل اولیه کاتالیست )بخش 
12A، مخلوط سوخت: منیفولد دود: باز کردن - نصب مجدد؛ صفحه 

12A-36 را ببینید(.

اگزوز
مبدل اولیه کاتالیست: باز کردن - نصب مجدد
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19B
2TR

129741

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- مهره های پایه نصب صداگیر بر روی مبدل کاتالیست )2(

- مبدل کاتالیست
- گردگیر واقع شده بین مبدل کاتالیست و لوله اتصال

- گردگیر واقع شده بین مبدل کاتالیست و صداگیر

نصب مجدد

I – مرحله پیش از نصب مجدد
 همواره گردگیر ها را تعویض نمائید.

II - نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:

- مبدل کاتالیست روی لوله اتصال به همراه یک عدد گردگیر جدید
- مهره های پایه نصب مبدل کاتالیست بر روی لوله اتصال

- مبدل کاتالیست روی صداگیر به همراه یک عدد گردگیر جدید
- مهره های پایه نصب صداگیر بر روی مبدل کاتالیست

 گشتاور محکم کردن:
)45N.m( مهره های پایه نصب مبدل کاتالیست بر روی لوله اتصال -

گشتاور محکم کردن 
مهره های پایه نصب مبدل کاتالیست بر روی لوله اتصال 

45N.m
45N.m   مهره های پایه نصب صداگیر بر روی مبدل کاتالیست

مهم
پیش از انجام هر گونه تعمیر توصیه های مربوط به ایمنی و نظافت 
و نیز نحوه کار را مورد توجه قرار دهید )بخش 19B، اگزوز، اگزوز: 
احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات؛ صفحه 19B-6 را ببینید(.

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن
 خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
 سینی کف موتور را باز کنید.

II – باز کردن قطعه مورد نظر

129740

 مهره های پایه نصب مبدل کاتالیست بر روی لوله اتصال )1( را 
باز کنید.

اگزوز
مبدل کاتالیست: باز کردن - نصب مجدد
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19B

19B-

2TR

)45N.m( مهره های پایه نصب صداگیر بر روی مبدل کاتالیست -

III- مرحله نهائی
 سینی کف موتور را مجدداً نصب نمائید.

اگزوز
مبدل کاتالیست: باز کردن - نصب مجدد
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19B
2TR

II – باز کردن قطعه مورد نظر

129751

اولیه کاتالیست   مهره های پایه نصب لوله اتصال بر روی مبدل 
)1( را باز کنید.

129752

 مهره های پایه نصب مبدل کاتالیست بر روی لوله اتصال )2( را 
باز کنید.

اگزوز
لوله میانی: باز کردن - نصب مجدد

گشتاور محکم کردن 
مهره های پایه نصب لوله اتصال بر روی مبدل اولیه کاتالیست

65 N.m
مهره های پایه نصب  مبدل کاتالیست بر روی لوله اتصال

45N.m
14N.m         مهره های تقویتی ضربه گیر الستیک لوله اتصال

مهم
پیش از انجام هر گونه تعمیر توصیه های مربوط به ایمنی و نظافت 
و نیز نحوه کار را مورد توجه قرار دهید )بخش 19B، اگزوز، اگزوز: 
احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات؛ صفحه 19B-6 را ببینید(.

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن
خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.
سینی کف موتور را باز کنید.
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19B

19B-

2TR

گشتاور محکم کردن:
کاتالیست  اولیه  مبدل  روی  بر  اتصال  لوله  نصب  پایه  های  مهره   -

)65N.m(
)45N.m( مهره های پایه نصب مبدل کاتالیست بر روی لوله اتصال -

)14N.m( مهره های تقویتی ضربه گیر الستیک لوله اتصال -

III- مرحله نهائی
سینی کف موتور را مجدداً نصب نمائید.

129753

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- مهره های تقویتی ضربه گیر الستیک لوله اتصال )3(

- لوله اتصال 
- تقویتی ضربه گیر الستیک لوله اتصال )4(

- گردگیر واقع شده بین مبدل کاتالیست و لوله اتصال

نصب مجدد

I – مرحله پیش از نصب مجدد
 همواره اجزاء زیر را تعویض نمائید:

- گردگیر واقع شده بین مبدل کاتالیست و لوله اتصال
- گردگیر واقع شده بین لوله اتصال و مبدل کاتالیست

II - نصب مجدد قطعه مورد نظر
 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:

-  تقویتی ضربه گیر الستیک لوله اتصال بر روی لوله اتصال
- لوله اتصال روی مبدل اولیه کاتالیست به همراه یک عدد گردگیر 

جدید
- مهره های پایه نصب لوله اتصال بر روی مبدل اولیه کاتالیست

- پایه نصب لوله اتصال بر روی مبدل اولیه کاتالیست به همراه یک 
عدد گردگیر جدید

- مهره های تقویتی ضربه گیر الستیک لوله اتصال 

اگزوز
لوله میانی: باز کردن - نصب مجدد
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19B
2TR

II – باز کردن قطعه مورد نظر

2TR  

129754

 مهره های پایه نصب صداگیر بر روی مبدل کاتالیست )1( را باز 
کنید.

الستیک  گیر  ضربه  تقویتی   Mot. 1857 ابزار  از  استفاده  با   
صداگیر )2( را جدا نمائید.

ابزار مخصوص مورد نیاز
انبر دست برای باز کردن تقویتی ضربه گیر الستیک لوله اگزوز

Mot. 1857

گشتاور محکم کردن 
45N.m  مهره های پایه نصب صداگیر بر روی مبدل کاتالیست
45N.m                مهره های پایه نصب صداگیر بر روی فیلتر

مهم
پیش از انجام هر گونه تعمیر توصیه های مربوط به ایمنی و نظافت 
و نیز نحوه کار را مورد توجه قرار دهید )بخش 19B، اگزوز، اگزوز: 
احتیاط هاي الزم براي انجام تعمیرات؛ صفحه 19B-6 را ببینید(.

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن
خودرو را بروی یک جک باالبر دو ستون قرار دهید )بخش خودرو: 

بکسل کردن و باال بردن را ببینید( )02A، تجهیزات باالبر(.

اگزوز
صداگیر: باز کردن - نصب مجدد
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19B

19B-

2TR

نصب مجدد

I – مرحله پیش از نصب مجدد
 همواره گردگیرها را تعویض نمائید.

II - نصب مجدد قطعه مورد نظر
 صداگیر را بر روی ضربه گیر الستیک مجدداً نصب کنید.

2TR  

 موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:
- صداگیر را بر روی فیلتر به همراه یک عدد گردگیر جدید

- مهره های پایه نصب صداگیر بر روی فیلتر
با گشتاور     را  کاتالیست  بر مبدل  پایه نصب صداگیر   مهره های 

45N.m محکم کنید.

M9R  

موارد ذیل را مجدداً نصب نمائید:
- صداگیر را به فیلتر به همراه یک عدد گردگیر جدید

- مهره های پایه نصب صداگیر بر روی فیلتر
گشتاور           با  را  کاتالیست  مبدل  بر  صداگیر  نصب  پایه  های  مهره 

45N.m محکم کنید.

M9R  

129755

 مهره های پایه نصب صداگیر بر روی فیلتر )3( را باز کنید.
الستیک  گیر  ضربه  تقویتی   Mot. 1857 ابزار  از  استفاده  با   

صداگیر )4( را جدا نمائید.

129756



توجه
این کار نیازمند حضور دو نفر است.

الستیک  گیر  ضربه  تقویتی   Mot.1857 ابزار  از  استفاده  با   
صداگیر پشتی )5( را جدا نمائید.

 موارد ذیل را از روی خودرو باز کنید:
- صداگیر

- گردگیر واقع شده بین صداگیر و مبدل کاتالیست
- گردگیر واقع شده بین صداگیر و فیلتر

اگزوز
صداگیر: باز کردن - نصب مجدد
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