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 تماس سيم سنسور اكسيژن دوم با اگزوز   احتمال خاموش شدن خودرو بر اثر   90تندر 

مي رساند با توجه به تغييرات مهندسي انجام شده به واسطه ارتقاء سطح  90بدينوسيله به اطالع نمايندگان مجاز پايلوت تندر 
و افزودن سنسور اكسيژن دوم بعد از كاتاليست كانورتور،اخيراً مشاهده  EuroIVبه  EuroIIIاز  90آاليندگي خودروهاي تندر 

شده است به دليل عدم نصب يكي از بست هاي دسته سيم متصل به سنسور دوم، دسته سيم با اگزوز برخورد كرده و به دليل 
ه فيوز داخل موتور و به طبع واقع در جعب F2آمپر  25حرارت ناشي از اگزوز ذوب شده و موجب اتصال كوتاه و سوختن فيوز 

كه  EuroIVبا توجه به اهميت موضوع از لحاظ ايمني خواهشمند است كليه خودروهاي . آن خاموش شدن خودرو مي شود
:  به نمايندگي مراجعه مي نمايند مطابق دستورالعمل زيربررسي گردند

 LS1Yبرچسب مشخصات ستون وسط راست،  در صورتيكه كد خودرو مندرج بر روي1391-35مطابق اطالعيه فني شماره -1
. مي باشد EuroIVآاليندگي  سطحباشد 

عدد بست مهار شده است لذا در صورت مراجعه خودرو با سطح  3مطابق تصاوير زير سيم سنسور اكسيژن دوم به وسيله  -2
بست ابتدا كل سيم از  الزم است وضعيت قرار گرفتن سيم در بست ها بررسي شده و در صورت عدم وجودEuroIV آاليندگي

تعويض گردد و در صورت عدم مشاهده سوختگي  دسته سيم موتور لحاظ سوختگي كنترل و در صورت مشاهده سوختگي
  .و قرار دادن دسته سيم در آنها اقدام شود02524123به شماره فني فقط نسبت به نصب بست ها 
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 بست دسته سيم روي حرارت گير باالي رام

 

 

 

 

 

بست دسته سيم روي حرارت گير كنار كاتاليست 
 

 

 

 

 

 

از آسيب وارد شده به دسته سيم در اثر نمونه اي 
تماس با اگزوز 
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 احتمال خاموش شدن خودرو بر اثر تماس سيم سنسور اكسيژن دوم با اگزوز     90تندر 
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آمپر جعبه  25در صورت مراجعه خودرو با ايراد خاموش شدن ناگهاني موتور و روشن نشدن آن و مشاهده سوختن فيوز  -3
. ه دقت بررسي و نسبت به رفع ايراد خودرو اقدام نماييدفيوز واقع در محفظه موتور، موارد فوق ب

 

       
 
 
 
 

آمپر واقع در جعبه فيوز داخل محفظه موتور  25فيوز 
 

 

 

 

 

درصورت نياز به تعويض دسته سيم موتور الزم است دسته سيم متناسب با خودرو از طريق تطابق شماره شاسي با : نكته
.    انتخاب گردد) EPC(ونيكي قطعاتشماره هاي فني موجوددر كاتالوگ الكتر
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