
28/07/88  :تاریخ
  14 :شماره 

90تندر: نوع خودرو 

 فنیاطالعیه
مدیریت فنی و مهندسی

 مهندسیمدیر فنی ورئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
علیرضا اشعریون: نام  

28/07/88 : تاریخ
امیر ترابی زاده: نام     
28/07/88:  تاریخ

هدی روزبهانیم: نام     
28/07/88  :تاریخ

مدیریتهای مرتبط -معاون مهندسی و کیفیت   -    امداد خودرو سایپا-    قائم مقام های مدیر عامل-مدیرعامل : توزیع نسخ 

   )90درخودرو تندر ( پله ای تنظیم دور آرام عیب یابی موتور : موضوع 

  

 و تعمیرگاه های مرکزیبه کلیه نمایندگیهای مجاز
 مـشخص گردیـده اسـت،یض شده در شبکه خدمات پـس از فـروش   تعو90موتور پله ای خودروی تندر  بر روی قطعه بعمل آمدههای بررسی پیرو  

از تعویض بی مورد قطعـات، الزم اسـت تـاتعدادی از قطعات مذکور بی دلیل و بنا به عیب یابی نا کافی تعویض گردیده است و به منظور جلوگیری              
:شود طبق دستورالعمل ذیل اقدام می بایسته عمل آورده و جهت عیب یابی قطعه مذکور بدگیهای محترم در هنگام عیب یابی دقت بیشتری نماین

ه باشد و صرفاً بنا به اظهار مـشتری و بـردر ابتدا متذکر می گردد که تنها هنگامی نسبت به رفع عیب اقدام گردد که ایراد بر روی خودرو دیده شد                    
.دگرداساس تجربه بر روی خودروهای دیگر اقدام به تعویض قطعه ن

بـه مـستندات ) DEF , CO , CC.0 , CC.1.1(  خطا نوع سیستم سوخت رسانی با توجه به ECUهمچنین در صورت وجود کدهای خطا در 
. مراجعه شودFault Finding / MR-390 17B فنی

:رخصوص مواردی که دور آرام پایین تر از حد معمول باشدد
 یـاPR139   پارامترهـای (  سیـستم سـوخت رسـانی چـک شـود     ECU در RICHNESS REGULATIONمقدار عـددی پـارامتر    -1

PR140(. از منوی ، درصورت مغایرت . باشد128 این عدد باید برابر REPAIR MODE               در قسمت
.اجرا نمائید را PROGRAMING REINITIALISATIONنه گزی

فقـط قـسمت کالهـک و .بررسی شده و در صـورت نیـاز بـصورت اسـتاندارد تمیـز شـود               ...) دریچه هوای ورودی، فیلتر هوا و       (مسیر هوا    -2
 قطعه که باعث ازبین رفتن گـریسمحور پاک شود و از ورود مواد حالل به داخل           ،نشمینگاه قطعه موتور پله ای با دستمال تمیز و خشک         

 .شود اجتناب شود آن می
.کویل ها و شمع ها از نظر عملکرد و شرایط ظاهری و نوع و مارک بررسی شود -3
.انژکتور ها و عملکرد آنها بررسی شود -4

:درخصوص مواردی که دور آرام باال تر از حد معمول باشد
.وضعیت سنسور فشار هوای ورودی بررسی شود -1
.موتور پله ای از نظر ترک و دفرمگی به دقت بررسی شودهوزینگ  -2
.عملکرد دریچه گاز کنترل شود و از عدم وجود نشتی هوا از اورینگ آن اطمینان حاصل گردد -3
.لوله بوستر ترمز و اتصال آن بررسی شود -4

.شود ضمن وجود صدا در هنگام عملکرد این قطعه طبیعی بوده و ایراد محسوب نمی در
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