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پیشگفتار :
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کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران
خودروی سایپا  ۲۱۲تهیه و تدوین شده است.
امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب  ،روش تعمیرات خود را با
دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت  ،رشد کیفی تعمیرات در کلیه
زمینه ها حاصل گردد.
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ،از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود
(فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمائید.
الزم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.
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گروه خودروسازی سایپا
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توجه:
 براي دستيابي به آخرين نسخه اين مدرك به سايت سايپا يدك مراجعه نماييد. تصاویر ،اطالعات فنی ،داده ها و متون توصیفی ارائه شده در اين مدرك بهترین داشته ما در زمان تهيه آن بودهاست.
 كليه حقوق اين مدرك متعلق به گروه خودروسازي سايپا بوده و هرگونه تکثیر و برداشت به شکل الکترونیکی،مکانیکی ،فتوکپی ،ضبط ،ترجمه و یا هر وسیله دیگر در هر بخشی از آن بدون اجازه قبلی از شركت سايپا پيگرد
قانوني دارد.
 هر چند تمام مراقبت هاي ممکن برای ارائه يك مدرك کامل و دقیق انجام شده است با اين حال هیچ مسئولیتیدر قبال هر گونه اشتباه در این مدرک پذیرفته نمي شود.
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يونيت كنترل الكترونيكي گيربكس
)Transmission Control Unit (TCU
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 .1مقدمه
این مدرک شامل اطالعات عملکرد و مشخصات يونيت كنترل الكترونيكي گيربكس (  ) TCUاز سري  VTxمي باشد
و صرفا بعنوان راهنماي مشخصات آن قابل استفاده بوده و نمي تواند جهت تعمير خود يونيت بكار گرفته شود.
يونيت هاي سري  VTxبا گيربكس هاي  VT2و  VT3سازگار بوده و محدوده جغرافيايي استفاده آنها آسيا مي باشد.
براي راهنمايي مناسب خواننده ،از نشانه هاي زیر در این مدرک استفاده شده است.
یادداشت

w

w

اطالعات

 .2جدول اختصارات
اختصار

G
ar

شرح انگليسي

.C

w

اخطار

شرح فارسي

CVT

 Continuously Variable Transmissionگیربکس  ( CVTپیوسته متغیر )

TCU

 Transmission Control Unitيونيت کنترل الکترونیکی گیربکس

VT3

 Trade name of the third version of theنام تجارتی نسخه سوم گیربکس CVT
 Punch CVTشرکت پانچ

_BATT
SENSOR

 Sensor Voltage derived from Vbat thatولتاژ سنسور دريافت شده از  Vbatکه
 can be switched on/off by the TCUمی تواند توسط  TCUقطع یا وصل شود

e.

ag

ar

VT2

 Trade name of the second version of theنام تجارتی نسخه دوم گیربکس CVT
 Punch CVTشرکت پانچ

ir

Vbat

 Battery supply voltage 8-16V: 13.5V typولتاژ باتری  8تا  16ولت
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 .3شناسایی

w

تصویر  TCUدر شکل  1نشان داده شده است.

w

شکل1
VTx TCU
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برچسب مشخصات روی  TCUدر شكل شماره  2نشان
داده شده است.
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برچسب مشخصات
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جدول برچسب مشخصات

شرح

شماره
2

مرجع تولید

3

شماره سریال

4

تاریخ تولید

5

شماره فنی پانچ

6

شماره بازبینی پانچ

7

ناحیه متن مربوط به مشتری

8

عالمت ( لوگوي ) مشتری

9

عالمت ( لوگوي ) پانچ

.C

w

w

w

1

بارکد ( تعریف شده برای مشتری )

ar

G
ar

برچسب نشان داده شده در شكل شماره  3در زمان برنامه ریزی مجدد  TCUدر انتهای برنامه ریزی در کارخانه
اضافه می شود.

ag

شکل 3
برچسب برنامه ریزی مجدد

جدول برچسب برنامه ریزی مجدد

e.

شماره
2

شماره فنی پانچ

3

شماره بازبینی پانچ

4

ناحیه متن مربوط به مشتری

5

عالمت ( لوگوي ) مشتری

6

عالمت ( لوگوي ) پانچ

ir

1

بارکد ( تعریف شده برای مشتری )

حوزه
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 .4جانمایی توصیه شده

w

توصیه های ارائه شده در این مدرک صرفا جنبه راهنمايي دارد.
• دماي محيط محل استقرار  TCUباید بین  -40تا  105درجه سانتیگراد باشد.
•  TCUبا ماده محافظ  IP6K9Kمي تواند در داخل كابين خودرو و يا محفظه موتور نصب شود.
• کانکتور مربوطه و سیم کشی های آن بايد عايق بندي گردد.
• حداکثر فاصله بین کانکتور  TCUو محل اتصال دسته سیم نباید بیش از  15سانتی متر باشد.
• بايستي فضاي كافي براي سيم كشي در نظر گرفته شود بطوريكه هیچگونه فشاری روی کانکتور وجود داشته باشد.

w

 .5محدودیت های استفاده و نصب

.C

w

•  TCUنباید در فضايي که محل قرار دادن تلفن همراه ،فرستنده های رادیویی باشد ،نصب شود.
• حداقل فاصله دستگاه های اشاره شده از  TCUمقدار  16سانتی متر توصيه مي گردد.
• همچنين  TCUاز  30سانتیمتر ابتدای دسته سیم بایستی به میزان  16سانتی متر دور باشد.

ir
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 .6الزامات نصب
از  4عدد پيچ  M6برای اتصال  TCUبه صفحه نگهدارنده ( براكت ) استفاده مي شود ،گشتاور سفت کردن اين پیچ
ها نباید بیشتر از  10.5نیوتن متر باشد.

شکل 4
براکت نصب بایستی در مناطق سایه دار مسطح باشد
(میزان نا هم سطحی  0/5میلیمتر)
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 .7شماره فنی کانکتور و جانمایی پین ها
کانکتورهای  TCUساخت شرکت  Molexبوده و از نوع  CMCمي باشند و به دو دسته تقسیم می شوند:
• کانکتور  48پین ،خروجی سیم کشی از سمت چپ
(شماره فنی )64320-1311
• کانکتور  48پین ،خروجی سیم کشی از سمت راست (شماره فنی )64320-3311
در ادامه مثالی از مشخصات مربوط به شماره فنی اجزاي برخي از كانكتورها در قالب جدول ارائه شده است.

ar
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جدول مشخصات اجزاي كانكتور
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شماره گذاری پین های کانکتور  TCUدر شكل شماره  5نشان داده شده است .در اين تصوير جهت دید به کانکتور
روی  TCUاز سمت خارج آن است.

شکل شماره 5
شماره گذاری پین های کانکتور TCU
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شکل شماره 6
مثالی از دیاگرام الكتريكي
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جدول معرفي پايه هاي كانكتور TCU

بمنظور افزايش سازگاري و مقاومت سيم ها در برابر ميدان هاي الكترومغناطيسي توصيه مي شود براي كليه اتصاالت بدنه و
سيم هاي ارتباطي  ،TCUاز اتصاالت روکش دار و روکش هاي حفاظ دار استفاده شود.
تمامي پين هاي خالي و استفاده نشده در كانكتورها بايد با درپوش كوركن پر شوند.
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جدول اتصاالت  TCUو حداقل اندازه سیم ها

 BOOT_PIN_1بعنوان پین  1در حالت اضطراری نیز اطالق می شود.
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 BOOT_PIN_2بعنوان پین  2در حالت اضطراری نیز اطالق می شود.
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شکل 7
مثالی از دياگرام الكتريكي TCU
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 .8تغذيه

 TCUنبایستی با منابع تغذيه  24ولت بكار گرفته شود.

 .8.1تغذيه دائمي (()KL30 / Vbat (pin L4
ولتاژ اسمی عملکرد  TCUبرابر با  13/5ولت بوده و محدوده عملکرد ولتاژ بصورت زیر است:

w

 TCUفقط برق سنسورها ،عملگرها و سیستم های مربوط به گیربکس  CVTیا خروجی هایی که مستقیما
توسط  TCUراهبری می شوند را تامین می کند .لیست سیگنال های خروجی به همراه ظرفیت های مربوطه در
بخش" وظایف پین و مشخصات سیم" داده شده است.

G
ar
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w

w

 بین  8تا  16ولت در حالت عملکرد کامل کمتر از  8تا  7ولت ،فقط در حالت ارتباط با شبکه  ( CANدر دماي اتاق )برای پایداری و ثبات در هنگام استارت زدن به بخش  10/3مراجعه کنید.
ظرفیت برق ورودی بایستی برای مصرف تا  3آمپر پیش بینی شود ،که این شامل تمام نیاز های سنسورها و عملگرهای
تحت کنترل  TCUمی شود.
توصیه می شود از یک فیوز  5آمپر استفاده شود.
زمانی که  TCUفعال و در حال کار است پین  KL30نبایستی قطع شود ( در اين زمان پین  KL15فعال

است).
پس از زمان  60ثانیه یا بیشتر بعد از زمانی که پین  KL15غیرفعال گردید ،پین  KL30می تواند غیرفعال شود.

ar

 .8.2سيگنال ورودی جرقه (()KL15 (pin J2

ir

e.

ag

این سیگنال برای عملیات بیدار کردن /استراحت بکار می رود .ولتاژ اسمی برای ولتاژ جرقه  5/13و محدوده ولتاژ
عملکرد بین  8تا  16ولت است .ظرفیت جریان مصرفی تا  5میلی آمپر برای این ورودی بایستی پیش بینی شود.
جریان مصرفی  TCUدر حالت استراحت يك جريان بسيار كم به اندازه  200میکرو آمپر مي باشد.

شکل
مدار معادل ورودی جرقه زنی DC

مقاومت ورودی بین  DCو بدنه ( 4.3kΩكيلو اهم) مي باشد.
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 .9رابط هاي الکتریکی مصرف کننده ها
 .9.1سنسور باتری
سنسور تامین برق قدرت ( سنسور باتری ) بعنوان منبع تغذيه برای مقاومت های باال کشنده مختلف استفاده شده و
بصورت داخلی ( داخل برد يونيت ) مي باشد.
سنسور باتری از ولتاژ باتری نشأت گرفته و توسط پردازنده مركزي (  ) CPUکنترل می شود.

.C

w

w

 .9.3مثالي از وظایف ورودی های دیجیتال
مثالی از وظایف معمول در زیر دیده می شود:
ورودی دیجیتال( 1پین- :)E4
ورودی دیجیتال( 2پین :)D2حالت دستی/حالت اسپرت
ورودی دیجیتال( 3پین :)C2تعویض دنده به باال
ورودی دیجیتال( 4پین :)C1تعویض دنده به پایین
ورودی دیجیتال( 5پین :)D1حالت زمستانی

w

 .9.2ورودی های دیجیتال
تعداد پنج ورودی یکسان (بعنوان مثال کلید های روی داشبورد) جهت تغییر رفتار گیربکس براي راننده در دسترس
قرار داده شده است.

G
ar

 .9.4ورودی پدال ترمز (()Brake Pedal Input (pin E3
سیگنال ارسالی به این پین از  TCUنشان دهنده فعال شدن سیستم ترمز ( بوسیله راننده یا یک سیستم کنترلی )

ar

می باشد.
این ورودی یک مقاومت داخلی باال کشنده  6/8کیلو اهمی به برق تغذيه سنسور ( سنسور باتری ) و یک مقاومت
پایین کشنده  1/9کیلو اهمی به بدنه دارد.
مقاومت ورودی  DCنسبت به بدنه  9/1 :کیلو اهم
مقاومت ورودی  DCنسبت به سنسور باتری  6/8 :کیلو اهم

ir
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 .9.5ورودی دور موتور (()Engine Speed Input (pin H4
سیگنال ارسالی به این پین از  TCUنشان دهنده سرعت دورانی موتور می باشد .این ورودی به خروجی گسسته دور
موتور در  ECUموتور متصل شده است.

شکل 16
مدار ورودی دور موتور

این ورودی یک مقاومت داخلی باال کشنده  6/8کیلو اهمی نسبت به برق تغذيه سنسور ( سنسور باتری ) و یک
مقاومت پایین کشنده  8/7کیلو اهمی نسبت به بدنه دارد.
مقاومت ورودی  DCنسبت به بدنه  8/7 :کیلو اهم
مقاومت ورودی  DCنسبت به سنسور باتری  6/8 :کیلو اهم
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 .9.6خروجی ها
چهار خروجی برای  TCUجهت فعال و غیرفعال نمودن رله ها و چراغ خطا وجود دارد .این خروجی ها از داخل اتصال
بدنه داشته و خروجی ولتاژ آنها بصورت دائمی به باتری متصل هستند.
تنها در زمانی که ولتاژ پین خروجی به اندازه ولتاژ باتری برسد ،امكان عيب يابي فراهم مي شود.
 .9.6.1خروجی چراغ اخطار (()Error Lamp Output (pin L2

w

چراغ اخطار ،راننده را از وجود مشکل یا خطا در گیربکس آگاه می سازد .این خروجی چراغی را روی داشبورد که
نشانگر خرابی در گیربکس می باشد روشن می کند .امکان راه اندازی این چراغ بصورت مستقیم ( چراغ به این سیگنال
متصل است ) و غیر مستقیم ( توسط اعمال ورودی به داشبورد که چراغ را روشن نماید ) وجود دارد .اگر بخواهيد چراغ
خطا مستقیما توسط  TCUراه اندازی و تست نماييد ،بایستی از یک المپ رشته ای  12ولت استفاده كنيد .استفاده
از یک المپ  LEDتوصیه نمی شود.

w

 .9.6.2خروجی رله المپ دنده عقب (()Reversing Light Relay Output (pin M2

w

زمانی که راننده دنده عقب را بوسیله اهرم تعویض دنده انتخاب می کند ،این خروجی با راه اندازی یک رله چراغ دنده
عقب را روشن می کند.

.C

 .9.6.3خروجی رله قفل تعویض دنده (()Shift Lock Relay Output (pin K4

G
ar

این خروجی برای جلوگیری از تعویض دنده توسط راننده استفاده می شود .بدین صورت می توان مطمئن شد که
راننده سایر اعمال مقدم بر مجاز بودن تعویض دنده از موقعیت پارک به حالت دنده عقب یا دنده حرکت رو به جلو،
را انجام داده است.

 .9.6.4خروجی رله قفل استارت (()Start Lock Relay Output (pin L1

 .9.7رابط CAN

ar

این خروجی برای جلوگیری از استارت زدن موتور استفاده شده است .بدین صورت می توان مطمئن شد که موتور تا
زمانی که دسته دنده در موقعیت پارک یا خالص نباشد ،روشن نمی شود.
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بمنظور ايجاد ارتباط با سایر کنترل کننده های خودرو با هدف خواندن اطالعات مربوط به عیب یابی و برنامه ریزی
مجدد نرم افزار  TCUيك رابط  CANتعبيه شده است .مقاوت های انتهایی شبکه  CANدر  TCUنصب نشده اند
اما موقعیت قرارگيري آنها پیش بینی شده است .نرخ انتقال اطالعات 500کیلو بیت در ثانیه مي باشد.

شکل18
پیکره بندی رابط CAN

اين رابط  CANبا استاندارد  ISO11898مطابقت دارد.
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 .10عیب یابی و اطالعات خطاها
 .10.1دستگاه عیب یاب
دستگاه عیب یاب پارامترها و کدهای خطای  TCUرا تشخيص و نشان می دهد .اين دستگاه از طریق  CANبا TCU
ارتباط برقرار می کند .در صفحه اصلي برنامه دستگاه عيب ياب گزینه های زیر وجود دارند:

.C

• شناسايي ( خواندن مشخصات شناسایی ) TCU
منوی شناسایی  TCUامکان بررسی اجمالی نرم افزار و نسخه ای که روی  TCUبارگذاري ( برنامه ریزی ) شده
است ،را فراهم می کند.

ar
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• دستورات خطا
اين گزينه به كاربر امكان مي دهد تا خطاهاي ثبت شده در گيربكس را مشاهده و بررسي نمايد .زمانی که خطایی در
گيربكس روي می دهد ،یک کد خطا در حافظه  TCUذخیره مي شود که مشکل را نشان می دهد .این کدهای خطا
تا زمانی که توسط كاربر و يا مکانیزم های داخلی یا خارجی دیگر پاک نشوند در حافظه  TCUباقی می مانند .جدول
کدهای خطا امکان نگاه اجمالی تا بیش از  10کد خطای ذخیره شده در حافظه را می دهد.
براي مشاهده جدول كامل كليه خطاها مي توانيد به صفحات آخر اين مدرك مراجعه نماييد.

ir
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• پيكربندي

ag

• ليست پارامترها
در اين منو امكان مشاهده پارامترها ،اطالعات سرویس ها ،خواندن وضعیت حقیقی وجود دارد .اطالعات سرویس امکان
نشان دادن و ضبط کردن مقادير داخلي را فراهم مي نمايد.
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بمنظور ثبت اطالعات شناسايي خودرو ( اطالعاتي از قبيل  VINخودرو ،تاريخ ثبت و ) ...از اين منو استفاده مي شود.
در صورتيكه  TCUنو باشد نياز است تا اين اطالعات يكبار در حافظه  TCUبطور دائم ثبت شود.
• تطبيق
در نظر داشته باشيد كه  TCUبه يك الگوريتم خود يادگيرنده مجهز مي باشد .اين الگوريتم مي تواند ضرايب تطبيقي
( )Adaptive Dataرا بسته به شرايط بيروني ( از قبيل شرايط آب و هوايي ،نحوه رانندگي و ) ...تغيير دهد .به كمك
منوي تطبيق اين امكان وجود دارد كه اين ضرايب با مقادير پيش فرض بازنشاني ( ريست ) شود.
 .11فلش كردن و برنامه ريزي مجدد TCU

.C

w

w

w

در این بخش برنامه ريزي مجدد ( فلش کردن ) یک  TCUو دانلود برنامه جديد بر روي آن را شرح خواهيم داد .براي
انجام اينكار بايد  TCUبر روي خودرو نصب باشد و موارد زير انجام گردد:
• خودرو متوقف و دنده در وضعيت پارک باشد.
• سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
درصورتی که این شرایط محیا نباشد ،برنامه ريزي موفقیت آمیز نخواهد بود .بمنظور جلوگيري از برنامه ريزي اشتباه و
حفظ سالمت  ،TCUاطالعات الزم براي اينكار در قالب فايل  Seed & Keyرمز گذاري شده اند .در صورت استفاده
از دستگاه هاي متفرقه و پروگرمرهاي موجود در بازار  TCUآسيب خواهد ديد و خودرو روشن نخواهد شد .براي
انجام برنامه ريزي به سايت سايپا يدك و اطالعيه هاي صادر شده در اين زمينه مراجعه نماييد.
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 .12استانداردهای مورد استفاده
استانداردهاي بكار رفته در توليد اين سري  TCUدر ادامه ذكر شده اند.
 .12.1استانداردهاي كيفي () Quality Standards
ISO-TS16949

سیستم مدیریت کیفیت و الزامات اجرایی  ISO 9001:2008برای محصوالت خودرویی

ar

 .12.2استانداردهاي زيست محيطي () EMC / Environmental Standards
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ISO 16750 Coding Designation: ISO 16750-B-G-K-A-Z-IP6K9K
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جدول استانداردهای کنترل آالیندگی بكار رفته
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جدول استانداردهاي عملكردي
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جدول استانداردهای زيست محيطي بكار رفته

ag

 .13حمل و نقل و انبارش TCU
در زمان حمل و نقل و انبارش  TCUشرایط محیطی نباید از حدود زیر خارج شود:
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• دما  -40:تا  +85درجه سانتیگراد
• رطوبت نسبی  :از صفر تا  60درصد
• هر گونه ضربه ،صدمه و دفرمگي
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راهنماي تعميرات گيربكس متغير پيوسته
Service Manual CVT
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 .1دستورالعمل تعمير و نگهداري
 .1.1پركردن روغن  /دستورالعمل بررسي ( پركردن ،سرويس و نگهداري گيربكس ،روغن تازه  /تعويض
روغن )
اين روش تعميراتي فقط براي زماني كه روغن گيربكس نشتي داشته يا جهت سرويس تعويض گرديده است ،اجرا
مي شود .در زمان سرويس گيربكس ،نبايستي آن را قبل از نصب پر نمود و بايستي پس از نصب روي خودرو با مقدار
تقريبي مورد نياز ( 4/28ليتر همراه با خنک کن) از روغن  ESSO EZL799پر شود.
پس از پر كردن اوليه ،روش كنترل ميزان روغن بصورت زير است:
• موتور را روشن كرده و حداقل  10ثانيه در دور آرام باقي بمانيد ( توجه :شنيده شدن صداي گردش هوا در مدار در
زمان اوليه استارت مربوط به شرايط عادي كاركرد مي باشد )
• وضعيت دنده را در موقعيت هاي مختلف قرار داده ( )P-R-N-Dو قبل از تعويض آن به ساير دنده ها آن را حداقل
 5ثانيه در هر وضعيت نگهداريد.
• دسته دنده را در موقعيت  Dقرار دهيد.
• ترمز دستي را رها كنيد.
• پدال گاز را كمي فشار داده تا سرعت خودرو به حداقل  60كيلومتر در ساعت برسد ( دور موتور نبايستي باالتر از
 2500دور در دقيقه باشد ).
• پدال گاز را رها كرده و به آرامي ترمز را فشار دهيد تا خودرو كامال بايستد ( تمام صداهاي ناشي از گردش هوا در
سيستم در طول تعويض دنده به باال بايستي از بين رفته باشند).
• براي افزايش دماي روغن ،به مدت  5دقيقه و يا تا زمان رسيدن دماي روغن به  60درجه سانتيگراد ،با احتياط
رانندگي كنيد.
• خودرو را در سطحي صاف پارك كنيد.
• ترمز دستي را بكشيد.
•  2ثانيه صبر كنيد.
• دسته دنده را در موقعيت  Rقرار دهيد.
•  10ثانيه صبر كنيد.
• دسته دنده را در موقعيت  Pقرار دهيد.
• اجازه دهيد موتور با دور آرام كار كند.
• درپوش شاخص روغن شماره  2را باز كنيد.
• از خروج حداقل  0/2ليتر روغن از شاخص پس از باز كردن آن مطمئن شويد ( در غير اين صورت مقدار روغن اوليه
كافي نبوده است).
• درصورت عدم وجود شرايط ذکر شده ،مقدار  0/5ليتر روغن اضافه نموده و روش قبل را مجددا بصورت كامل تكرار
نماييد.
• كمي صبر كنيد تا روغن در حال خارج شدن از محل شاخص بصورت قطره اي ريخته شود.
• درپوش شاخص روغن را بوسيله آب بند جديد (  18-24نيوتن متر ) سفت كنيد.
• موتور را خاموش كنيد.
درپوش تخليه
روغن ()1

درپوش پركردن
روغن ()3

درپوش شاخص
روغن ()2
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 .1.2كنترل ميزان روغن
اگر در ابتدا روغن به اندازه كافي و دقيق پر شده باشد ،ميزان سطح روغن تخليه شده در زمان باز نمودن درپوش اندازه
گيري سطح روغن ،به مقدار صحيح خواهد بود .با صرف نظر از مواردي مانند گيربكس جديد با روغن اوليه باقي مانده
در آن ،مقدار حد مجاز صحيح شاخص اندازه گيري سطح روغن گيربكس  ±0.165ليتر خواهد بود.
براي كنترل ميزان روغن از روش زير پيروي كنيد:
• درپوش پركردن روغن (  ) 3در قسمت باالي گيربكس را باز كنيد.
• گيربكس را با مقدار دقيق نيم ليتر روغن پر كنيد.
• درپوش پركن روغن (  ) 3را با آب بند جديد با گشتاور  24-18نيوتن متر ببنديد.
• براي افزايش دماي روغن ،به مدت  5دقيقه يا تا زمان رسيدن دماي روغن به  60درجه سانتيگراد ،با احتياط رانندگي
كنيد.
• خودرو را در سطحي صاف پارك كنيد.
• ترمز دستي را بكشيد.
•  2ثانيه صبر كنيد.
• دسته دنده را در موقعيت  Pقرار دهيد.
• اجازه دهيد موتور با دور آرام كار كند.
• درپوش شاخص روغن ( )2را در حالي كه موتور با دور آرام كار مي كند ،باز كنيد.
• روغن در حال ريزش را جمع آوري كنيد ( حداقل  0/335ليتر و حداكثر  0/665ليتر ) حداقل  0/335ليتر ( 0/335
ليتر =  0/165مقدار حد مجاز  0/5 -ليتر روغن اضافه شده ) روغن از گيربكس سرريز خواهد شد.
اگر مقدار روغن جمع آوري شده كمتر از  0/335ليتر بود ،مقدار روغن شارژ شده اوليه خيلي كم بوده است.
حداكثر  0/665ليتر (  0/665ليتر=  0/165مقدار حد مجاز  0/5 +ليتر روغن اضافه شده ) روغن از گيربكس سرريز
خواهد شد.
اگر مقدار روغن جمع آوري شده بيشتر از  0/665ليتر بود ،مقدار روغن شارژ شده اوليه خيلي زياد بوده است.
مقادير اشاره شده فقط براي دماي  60درجه سانتيگراد ،معتبر مي باشد.
• درپوش شاخص روغن ( )2را با آب بند جديد با گشتاور  24-18نيوتن متر ببنديد.
• موتور را خاموش كنيد.

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا / 232گیربکس اتوماتیک

www.CarGarage.ir

اهرم تعويض دنده روي گيربكس در موقعيت كامال به سمت
بيرون قرار گرفته است.
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 .1.3تنظيم كابل تعويض دنده
در اينجا روش اتصال صحيح اهرم تعويض دنده داخل
خودرو به گيربكس توضيح داده شده است .در صورت
عدم انجام آن مطابق اين روش ،ممكن است گيربكس
در موقعيت دنده ديگري ( )P-R-N-Dنسبت به آنچه
راننده ( يا گيربكس ) انتخاب كرده قرار بگيرد.
صفحه نمايشگر داشبورد همواره موقعيت گيربكس را
بدون توجه به موقعيت دسته دنده نشان مي دهد .با
تنظيم مناسب كابل تعويض دنده موقعيت گيربكس
روي صفحه داشبورد و دسته دنده ،وضعيت يكساني
خواهند داشت (.)P-R-N-D
• اهرم تعويض دنده را در موقعيت ( )Pقرار دهيد.
• از قرار گرفتن گيربكس در موقعيت ( )Pمطمئن
شويد .براي اين كار اهرم تعويض روي گيربكس را در
بيروني ترين موقعيت مطابق شكل قرار دهيد.
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• اگر اهرم تعويض دنده در اين موقعيت قرار ندارد ،آن
را با دست كامال به سمت راست فشار دهيد.

اهرم تعويض دنده روي گيربكس در موقعيت ( )Pقرار
نداشته و براي تنظيم كابل مناسب نيست.
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• قرار گرفتن گيربكس در موقعيت ( )Pمي تواند توسط
وضعيت گيربكس روي صفحه كيلومتر شمار داشبورد
كنترل شود.
• هر دو چرخ جلو را همزمان بچرخانيد تا وقتي كه قفل
شوند .در اين لحظه گيربكس در موقعيت ( )Pقفل شده
است .اگر چه در اين لحظه شما مي توانيد اهرم تعويض
دنده را از موقعيت ( )Pخارج كنيد ،اما اين كار را انجام
ندهيد .اگر قالبي براي نگهداري كابل تنظيم وجود دارد
ابتدا كابل را به آن متصل كنيد.
• حال كابل تنظيم را به اهرم تعويض دنده روي
گيربكس ،با پيچ و مهره متصل كنيد .مراقب باشید در
زمان سفت كردن پيچ و مهره ،كابل يا اهرم تعويض
دنده را خم نكنيد!!
• در اين لحظه دسته تعويض دنده داخل خودرو با
گيربكس تنظيم شده است و صفحه كيلومتر شمار
داشبورد موقعيت گيربكس را مانند دسته دنده بصورت
يكسان نشان مي دهد.
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ir

e.

ag

ar

G
ar

.C

w

w

w

 .1.4نقشه انفجاري قطعات براي تعمير و نگهداري
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 .1.5اطالعات گشتاور و ليست قطعات براي تعمير و نگهداري

X200
212

كاسه نمد
ديفرانسيل

103602

قطعه شماره4
483329

X200
212

كاسه نمد
شفت اولیه

103097

قطعه شماره2
481274

X200
212

واشر اهرم
سلکتور
PRND

تصوير

G
ar

.C

w

w

w

نوع خودرو

شرح قطعه
و گشتاور

شماره
سريال

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

مهره قفلی
اهرم سلکتور
PRND

 103104قطعه شماره49
481329

ir

e.

X200
212

ag

ar

 103124قطعه شماره50
482584

X200
212

اهرم سلکتور
PRND

103111

قطعه شماره51
482099
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شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

سلکتور
PRND

103127

قطعه شماره48
483179

X200
212

کاور اوليه

103086

قطعه شماره24
481173

X200
212

کلیپ کاور اوليه

نوع
خودرو

G
ar

.C

w

w

w

X200
212

تصوير

اورينگ کاور
اوليه

103092

قطعه شماره23
481253

ir

e.

X200
212

ag

ar

103087

قطعه شماره25
481189

X200
212

پيچ (درپوش
اوليه و پيچ
فلنجي كارتل و
پيچ سنسورهاي
سرعت)

103098
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X200
212

اورينگ اويل
پمپ

X200
212

پيچ اويل پمپ

X200
212

مهره اوليه

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

تصوير

قطعه شماره20
103096
481259

w

w

نوع خودرو

شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

33

G
ar

.C

w

قطعه شماره22
103099
481284

قطعه شماره19
رينگ آب بندي 103106
481826
اويل پمپ

ir

e.

X200
212

ag

ar

قطعه شماره17
103101
481293

X200
212

واشر مخروطی

قطعه شماره18
103107
481856
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شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

X200
212

پمپ روغن
)اويل پمپ(
)همراه اورينگ(

103128

قطعه
شماره21
483323

X200
212

بلبرينگ اوليه

103603

قطعه
شماره16
484349

X200
212

واشر مسی
(پیچ شارژ روغن
)M14

G
ar

.C

w

w

w

نوع
خودرو

شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

تصوير

پیچ شارژ و تخلیه
روغن M14

103089

قطعه شماره6
481248

ir

e.

X200
212

ag

ar

103088

قطعه شماره5
481247

X200
212

واشر مسی
پیچ کور کن

103090

M10
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نوع خودرو

شرح قطعه و
گشتاور

X200
212

پیچ کور کن

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

تصوير

قطعه شماره44
103091
481250

قطعه شماره14
کاور ثانويه
103131
483616
(همراه درپوش)

قطعه شماره11
103093
481254

اورينگ کاور
شفت

قطعه شماره13
103094
481255

ir

e.

X200
212

ag

ar

X200
212

اورينگ کاور
شفت

G
ar

.C

w

X200
212

w

w

M10

شماره
سريال

35

X200
212

قطعه شماره12
رينگ آب بندي 103109
481877
کاور شفت ثانویه
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X200
212

پيچ سرخزینه
M6*20

X200
212

فيلتر روغن
همراه اورينگ

X200
212

پیچ (درپوش
اولیه و پیچ
فلنجی کارتل
روغن و پیچ
سنسورهای
سرعت)

تصوير

قطعه شماره15
103115
482208

G
ar

.C
قطعه شماره26
103098
481283

ag

ar
قطعه شماره31
103123
482504

ir

e.

X200
212

واشر آب
بندی کارتل

X200
212

آهن رباي
فيلتر روغن

w

قطعه شماره35
103604
486449

w

w

نوع خودرو

شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

قطعه شماره36
103108
481870
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X200
212

پیچ تخلیه

103118

قطعه شماره38
482442

X200
212

كارتل
(شامل مگنت و
پیچ تخلیه)

X200
212

مجموعه
شيركنترل برقی

تصوير

w

w

نوع خودرو

شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

37

G
ar

.C

w

قطعه شماره37
103605
486483

پيچ مجموعه
شيركنترل برقی

قطعه شماره33
103103
481311

ir

e.

X200
212

ag

ar

قطعه شماره32
103125
482589

X200
212

سوئیچ موقعیت

قطعه شماره40
103606
483444
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X200
212

پيچ سوئيچ
موقعیت

تصوير

قطعه شماره39
103085
481090

قطعه شماره28
103100
481289

سنسورسرعت
ورودي و
خروجي

قطعه شماره56
103130
483516

ir

e.

X200
212

ag

ar

X200
212

پيچ براكت
سنسور سرعت
خروجي

G
ar

.C

w

X200
212

براكت سنسور  103133قطعه شماره29
484903
سرعت خروجي

w

w

نوع خودرو

شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

X200
212

پيچ (درپوش
اولیه و پیچ
فلنجی کارتل
روغن و پیچ
سنسورهای
سرعت)

قطعه شماره26
103098
481283
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شرح قطعه و
نوع خودرو
گشتاور

شماره قطعه در
نقشه-شماره
فنی

شماره
سريال

103095

X200
212

پیچ کورکن
رابط شیلنگ

103114

قطعه شماره41
481258

قطعه شماره42
482121

تصوير

قطعه شماره1
482235

درپوش
پالستیکی
دیفرانسیل

103102

قطعه شماره3
481296

ir

e.

X200
212

ag

ar

X200
212

درپوش
الستیکی شفت 103116
اولیه

G
ar

.C

w

w

w

X200
212

اورينگ پيچ
کورکن رابط
شیلنگ

39

X200
212

کلیپ
نگهدارنده
كانكتور اصلي

103113

قطعه شماره46
482105
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نوع خودرو

شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

تصوير

X200
212

مجموعه لوله
تخلیه هوا

قطعه شماره7
483114

X200
212

درپوش لوله
تخلیه هوا

G
ar

.C

w

103126

w

w

X200
212

قطعه شماره47
كانكتور اصلي و 103120
482475
دسته سیم

کلیپ فلزی
نگهدارنده لوله
تخلیه هوا

103105

قطعه شماره9
481456

ir

e.

X200
212

ag

ar

103129

قطعه شماره8
483420

X200
212

قطعه شماره10
کلیپ پالستيكي 103117
482253
لوله هوا

راهنمای تعمیرات و سرویس  / 232گیربکس اتوماتیک

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

نوع خودرو

واحد كنترل
الكترونيكي
گيربكس
CVT
)(TCU

شماره قطعه
در نقشه-
شماره فنی

103135

485176

103607

486503

تصوير

ir

e.

ag

ar

G
ar

.C

w

X200
212

گيربكس
نو(بدون)TCU

w

w

X200
212

شرح قطعه و
گشتاور

شماره
سريال

41
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 .1.6ابزارهاي مخصوص و تعويض قطعات براي
تعمير و نگهداري
 .1.6.1ابزارهاي مخصوص
ابزار درپوش و مکمل ابزار  -شماره سریال 102975

ag

ar

G
ar

.C

w

ابزار جا زدن كاسه نمد شفت انتخاب وضعیت -شماره
سریال 102968

ir

e.

ابزار جا زدن بلبرينگ پولی اوليه (قطعه دوم)  -شماره
سریال  102969و 102974
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ag

ar

G
ar

.C

ابزار جازدن كاسه نمد شفت ورودي  -شماره سریال
102972

w

w

w

ابزار خارج کننده بلبرينگ پولی اوليه  -شماره سریال
102973

ir

e.

ابزار راهنمای جا زدن كاسه نمد شفت ورودي -شماره
سریال 102971
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w

w

ابزار خارج کننده كاسه نمد شفت انتخاب وضعیت  -شماره
سریال 102970

ag

ar

G
ar

.C

w

ابزار همراستا کردن برای نصب بلوک هیدرولیک  -شماره
سریال 102978

ابزار جازدن كاسه نمد ديفرانسيل  -شماره سریال

ir

e.

102979
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w

w

w

ابزار خارج کننده پمپ روغن گیربکس  -شماره سریال
102977

ag

ar

G
ar

.C

ابزار جازدن هواکش گیربکس  -شماره سریال 102976

ir

e.

ابزار محافظ برای نصب پلوس  -شماره سریال 102980
توجه :تصاوير ممكن است با قطعه اصلي تفاوت داشته باشد.
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w
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 .1.6.2دستورالعمل تعويض قطعات براي تعمير و
نگهداري
 .1.6.2.1مجموعه پلوس
براي جلوگيري از آسيب ديدگي كاسه نمد ديفرانسيل
در زمان مونتاژ پلوس بر روي گيربكس ،اكيدا توصيه
مي شود كه از ابزار به شماره سریال  102980استفاده
شود .درصورت تخريب كاسه نمد توسط پلوس ،نشتي
روغن غيرقابل اجتناب آن خواهد بود .استفاده از ابزار
مخصوص ،شانس تخريب كاسه نمد را كاهش مي دهد.

روكش هاي محافظتي براي كاسه نمد ديفرانسيل

ag

ar

G
ar

.C

w

• روكش هاي محافظتي را برداريد.

ir

e.

• ابزار  102980را روي كاسه نمد بيروني نصب كنيد.

ابزار  102980نصب شده روي كاسه نمد
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w

• سر پلوس را حداكثر  4سانتيمتر داخل گيربكس فرو
کنید.

ar

G
ar

.C

w

w

• پلوس را كامال به داخل گيربكس هل دهيد.

پلوس تقريبا  4سانتيمتر در گيربكس فرو رفته است

ir

e.

ag

پلوس كامال نصب شده است
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كاسه نمد شفت ورودي را در آوريد

نصب كاسه نمد جديد به وسيله ابزار مخصوص

ir

e.

ag

ar

G
ar

.C

w

 .1.6.2.2تعويض كاسه نمد ديفرانسيل
چه موقع بايد كاسه نمد تعويض شود؟
زماني كه كاسه نمد يا پلوس ،تخريب شده باشند و يا
نشتي روغن داشته باشند.
كاسه نمد را چگونه تعويض كنيم؟
• روغن گيربكس را تخليه كنيد ( بخش تعويض فيلتر
را ببينيد ).
• پلوس را از محل خود خارج كنيد.
• با استفاده از يك پيچ گوشتي كاسه نمد را بيرون
بياوريد .مراقب باشيد كه پيچ گوشتي را عميق فرو
نكنيد ،زيرا محفظه ديفرانسيل مي تواند به وسيله نوك
پيچ گوشتي آسيب ببيند.
• كاسه نمد كهنه را دور بيندازيد.
• كاسه نمد جديد را روي محفظه ديفرانسيل قرار دهيد.
• ابزار مخصوص  102979را روي كاسه نمد قرار داده،
با استفاده از يك چكش الستيكي كاسه نمد را تا انتها
در داخل محفظه فرو كنيد.
• عمق كاسه نمد بعد از نصب از لبه محفظه ديفرانسیل
بايستي در حدود  3±0/3باشد.
• پلوس را كنترل نماييد و اگر ايرادي در آن مشاهده
كرديد پلوس را تعويض كنيد.
• روغن گيربكس را بر اساس دستورالعمل ذكر شده
مجددا پر كنيد.

w

48

w
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 .1.6.2.3تعويض كاسه نمد شفت ورودي
چه موقع بايد كاسه نمد تعويض شود؟
زماني كه كاسه نمد تخريب شده باشد و يا نشتي روغن داشته
باشد.
كاسه نمد را چگونه تعويض كنيم؟
• روغن گيربكس را تخليه كنيد (بخش تعويض فيلتر را ببينيد).
• گيربكس را از خودرو جدا كنيد.
• از يك پيچ گوشتي براي خارج كردن كاسه نمد از گيربكس
استفاده كنيد .كاسه نمد را با گرداندن پيچ گوشتي از داخل آن
در آوريد .مراقب باشيد به شفت ورودي آسيبي نرسد.
• كاسه نمد كهنه را دور بيندازيد.

w

كاسه نمد شفت ورودي را در آوريد

ابزار مخصوص را روي شفت ورودي قرار دهيد ()102971

ir

e.

ag

ar

G
ar

.C

w

• ابزار راهنماي  102971را روي شفت ورودي قرار دهيد.
• كاسه نمد جديد را روي ابزار راهنما بكشيد.

كاسه نمد را فشار دهيد
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w

• ابزار جازدن كاسه نمد شفت ورودي  102972را
روي شفت ورودي قراردهيد.
• ابزار جازدن كاسه نمد شفت ورودي را با چكش
الستيكي تا جايي كه مقدور است بكوبيد.
• ابزارهاي مخصوص را برداشته و گيربكس را روي
خودرو نصب كنيد.
• روغن گيربكس را با توجه به دستورالعمل آن ،مجددا
پر كنيد.

ابزار مخصوص  102970را روي شفت قرار دهيد

ir

e.

ag

ar

G
ar

.C

w

 .1.6.2.4تعويض كاسه نمد روغن شفت انتخاب
دنده
چه موقع بايد كاسه نمد تعويض شود؟
زماني كه كاسه نمد تخريب شده باشد و يا نشتي روغن
داشته باشد.
كاسه نمد را چگونه تعويض كنيم؟
• روغن گيربكس را تخليه كنيد ( بخش تعويض فيلتر
را ببينيد )
• گيربكس را از خودرو جدا كنيد.
• شفت تعويض دنده را بيرون بياوريد.
• ابزار مخصوص  102970را روي شفت تعويض دنده
قرار دهيد.
• ابزار مخصوص را با آچار به داخل بپيچانيد .آچار را به
سمت پايين هل دهيد تا ابزار بتواند خودش را به داخل
كاسه نمد بپيچاند.
• پيچ داخل ابزار را بپيچانيد تا كاسه نمد خارج شود.
• كاسه نمد كهنه را دور بيندازيد.

w

نصب كاسه نمد به وسيله ابزار جازدن كاسه نمد شفت
ورودي 102972
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• كمي گريس به نوك ابزار  102968بماليد.
• يك كاسه نمد جديد را روي نوك ابزار 102968
قرار دهيد.
• ابزار مخصوص  102968را به همراه كاسه نمد روي
شفت تعويض دنده قرار داده و با چكش الستيكي به
آرامي ضربه بزنيد تا كاسه نمد در محل خود نصب شود.
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ابزار را در راستاي گردش عقربه هاي ساعت هل داده و بپيچانيد
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پيچ را بچرخانيد تا كاسه نمد خارج شود

كاسه نمد را خارج كنيد
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• ابزار مخصوص  102968را در آوريد.
هنگام بيرون كشيدن ابزار مخصوص ،آنرا حول محور
خود بپيچانيد تا كاسه نمد بهمراه ابزار بيرون نيايد.
• اهرم تعويض دنده را با واشر  103124و مهره نو
 103104مجددا نصب كنيد.
• مهره را با گشتاور  14/5±1/5نيوتن متر سفت نماييد.
• گيربكس را روي خودرو نصب كنيد.
• روغن گيربكس را با توجه به دستورالعمل آن ،مجددا
پر كنيد.

ابزار  102968را به همراه كاسه نمد جديد روي
شفت تعويض دنده قرار دهيد.
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پس از گريس كاري نوك ابزار (با فلش نشان داده شده)
كاسه نمد جديد را روي ابزار  102968نصب كنيد.

با چكش الستيكي آنقدر به ابزار مخصوص 102968

ضربه بزنيد تا كاسه نمد در محل خود نصب شود.
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 .1.6.2.5تعويض درپوش اوليه
چه موقع بايد تعويض شود؟
زماني كه روكش اوليه نشتي داشته باشد.
چگونه تعويض كنيم؟
• حداكثر مقدار  1ليتر از روغن گيربكس را تخليه كنيد
( بخش تعويض فيلتر را ببينيد ).
• نيازي به باز نمودن گيربكس از روي خودرو نمي باشد،
اما براي دسترسي آسان تر ،بهتر است به همراه موتور
كمي پايين آورده شود.
• تعداد  3عدد پيچ و گيره تثبيت كننده روكش اوليه
محفظه را باز كنيد.
• از يك پيچ گوشتي براي بيرون آوردن درپوش اوليه
استفاده كنيد .از مقداري پارچه براي محافظت گيربكس
از آسيب ديدگي استفاده كنيد.
• اورينگ بزرگ زير درپوش را خارج كرده و به همراه
درپوش اوليه دور بياندازيد.
• اورينگ جديد را بجاي آن نصب كنيد.
• درپوش اوليه جديد را نصب نموده ،گيره ها و پيچ ها
را با گشتاور  9/5±2/5نيوتن متر محکم نماييد.
• گيربكس را با حداكثر يك ليتر روغن مجددا پر كنيد.

w

• هنگام بيرون كشيدن ابزار مخصوص ،آنرا حول محور
خود بپيچانيد تا كاسه نمد بهمراه ابزار بيرون نيايد.
• اهرم تعويض دنده را با واشر  103124و مهره نو
 103104مجددا نصب كنيد.
• مهره را با گشتاور  14/5±1/5نيوتن متر سفت نماييد.
• گيربكس را روي خودرو نصب كنيد.
• روغن گيربكس را با توجه به دستورالعمل آن ،مجددا
پر كنيد.
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درپوش اوليه را از روي گيربكس باز كنيد
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 6عدد پيچ اويل پمپ را باز نموده و ابزار مخصوص
 102977را نصب كنيد

ابزار را چند مرتبه بكشيد تا اويل پمپ بيرون بيايد
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 .1.6.2.6تعويض اويل پمپ ( پمپ روغن )
چه موقع بايد تعويض شود؟
در مواقعي كه فشار روغن بسيار كم شده يا راننده خودرو
احساس ضربه يا رفتار غيرعادي در راندن خودرو نمايد،
دو قطعه اصلي ،اويل پمپ يا مجموعه شير كنترل برقي
مي تواند باعث بروز اين مشكل باشد .همچنين كد هاي
خطا را تحليل نموده و بررسی هاي مورد نياز و مرتبط
با كد مورد نظر را در ارتباط با تعويض اويل پمپ يا
مجموعه شير كنترل برقي انجام دهيد .در اغلب موارد
علت به درستي روشن نيست ،لذا قطعات را يك به يك
تعويض نموده و از رفع ايراد مطمئن شويد.
• چگونه تعويض كنيم؟
• درپوش اوليه را مطابق روش توصيه شده باز كنيد.
• تعداد  6عدد پيچ اويل پمپ را باز نموده و ابزار
مخصوص  102977را نصب كنيد.
• بخش لغزنده ابزار را چند مرتبه بكشيد تا اويل پمپ
بيرون بيايد.
• اويل پمپ جديد را جايگزين كنيد .از نصب  2عدد
اورينگ نو بر روي آن مطمئن شويد .واشر فلزي جهت
دار را خارج نكرده و آن را در جهت صحيح كه قطر
بزرگتر آن به سمت اويل پمپ باشد ،رها كنيد.
• تعداد  6عدد پيچ اويل پمپ را با گشتاور  10±1نيوتن
متر سفت نماييد.
• روش بستن درپوش اوليه را دنبال كنيد .نيازي به
تعويض روكش اوليه يا اورينگ آن نيست.

w
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شفت اوليه و مهره عالمت گذاري نماييد

روكش بلبرينگ را بوسيله يك پيچ گوشتي كوچك بيرون آوريد
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 .1.6.2.7تعويض بلبرينگ اوليه
چه موقع بايد تعويض شود؟
در زمان فرسودگي بلبرينگ اوليه ،بلبرينگ اوليه
فرسوده صداي ناهنجاري توليد مي كند كه فركانس
آن متناسب با دور موتور مي باشد .اين مسئله مي تواند
براحتي با رانندگي در سرعت ثابت و تغيير موقعيت
رانندگي روي حالت اسپرت بررسي شود .در صورتي كه
دور موتور باال رفته و فركانس صدا نيز باال رود ،احتمال
زيادي وجود دارد كه بلبرينگ اوليه فرسوده باشد.
چگونه تعويض كنيم؟
• اويل پمپ را مطابق روش تعميراتي ذكر شده باز كنيد.
• واشر فلزي جهت دار را خارج نماييد.
• موقعيت مهره روي شفت اوليه را عالمت گذاري كنيد.
• با استفاده از بكس بادي با محدوده گشتاوري 300
نيوتن متر ،مهره مذكور را باز كنيد.
• روكش عايق بلبرينگ را با استفاده از يك پيچ گوشتي
كوچك بيرون آوريد.
• ابزار مخصوص درپوش  102975را نصب نماييد.
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ابزار درپوش  102975را روي شفت اوليه قرار دهيد
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ابزار بلبرينگ كش را نصب نماييد 102973

پيچ مركزي بلبرينگ كش را سفت نموده تا بلبرينگ خارج شود
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• ابزار بلبرينگ كش  102973را زير كنس خارجي
بيروني بلبرينگ اوليه نصب كنيد.
• بلبرينگ اوليه را با سفت كردن پيچ مركزي ابزار
بلبرينگ كش بيرون بياوريد.
• بلبرينگ فرسوده را دور بياندازيد .شفت اوليه را تميز
كرده ،مواد عايق كننده را از دنده هاي شفت اويل پمپ
تميز نموده و محفظه اويل پمپ را تميز كنيد.
• بلبرينگ جديد را روي شفت اوليه قرار داده و به كمك
ابزار مخصوص جا زن  102974و  102969بلبرينگ
را جا بزنيد .از چكش الستيكي براي نشاندن بلبرينگ
در محل خود استفاده كنيد.
• مهره را به وسيله بكس بادي به مقدار كافي سفت
نموده تا زماني عالمت هاي شفت و مهره روبروي
يكديگر قرار بگيرند ( 5±درجه).
• واشر فلزي جهت دار را مجددا بگونه اي نصب نماييد
كه قطر بزرگتر آن به سمت پمپ باشد.
• اويل پمپ را مطابق روش تعميراتي مجددا نصب كنيد.
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بلبرينگ اوليه را خارج كنيد
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 .1.6.2.8تعويض روكش ثانويه
چه موقع بايد تعويض شود؟
در زمان بروز نشتي يا آسيب ديدن روكش ثانويه
چگونه تعويض كنيم؟
نيازي به پياده كردن گيربكس از روي خودرو نمي باشد،
اما بهتر است براي دسترسي بهتر ،به همراه موتور كمي
پايين آورده شوند.
• چهار عدد پيچ را شل كرده و دور بياندازيد.
• پس از بيرون آوردن روكش ثانويه ،اورينگ كوچك
و بزرگ و همچنين رينگ آب بندي كننده مركزي را
درآورده و دور بياندازيد.
• درصورت آسيب ديدگي روكش ثانويه ،از يك روكش
جديد استفاده کنید.
• رينگ و اورينگ هاي آب بندي جديد را جايگزين
كنيد.
• چسب هاي آب بندي بجا مانده قبلي را به دقت از
محفظه گيربكس تميز كنيد.
• روكش ثانويه را بوسيله چهار عدد پيچ جديد با گشتاور
 9 /5±0/95نيوتن متر نصب نماييد.

w

بلبرينگ اوليه جديد را سوار كنيد
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 .1.6.2.9تعويض پوسته كارتل
چه موقع بايد تعويض شود؟
در زمان بروز نشتي يا آسيب ديدن كارتل
چگونه تعويض كنيم؟
• روغن گيربكس را با باز كردن درپوش آن تخليه كنيد.
• پس از تخليه كامل روغن ،درپوش آن را دور بياندازيد.
• كارتل را با بازكردن سيزده پيچ آن ،باز كنيد.
• كارتل و واشر آن را دور بياندازيد.
• يك كارتل و واشر نو نصب نماييد.
• كارتل نو با واشر جديد را توسط سيزده پيچ مربوطه با
گشتاور 9/5±1نيوتن متر نصب نماييد.
• روغن گيربكس را مطابق روش تعميراتي مجددا پر
كنيد.

كارتل را باز كنيد
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درپوش تخليه روغن را در آوريد

توالي باز و بست پيچ ها
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شفت اوليه و مهره عالمت گذاري نماييد

روغن فيلتر فيلتر را در جايش محكم كنيد
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 .1.6.2.10تعويض فيلتر روغن
چه موقع بايد تعويض شود؟
فيلتر روغن بايستي حداقل هر  60000كيلومتر تعويض
شود .دوره زماني آن مي تواند براي هماهنگي با سرويس
استاندارد خودرو زودتر انجام شود.
چگونه تعويض كنيم؟
• روغن گيربكس را با باز كردن درپوش آن تخليه كنيد.
• پس از تخليه كامل روغن ،درپوش آن را دور بياندازيد.
• درپوش جديد را نصب نموده و با گشتاور  11±1نيوتن
متر سفت نماييد.
• كارتل را با بازكردن سيزده پيچ آن ،باز كنيد.
• واشر كارتل قبلي را دور بياندازيد.
• فيلتر روغن را با دقت بيرون بياوريد و آن را دور
بياندازيد.
• از فيلتر روغن و اورينگ نو استفاده كرده و اورينگ نو
را به روغن تميز  ESSO EZL799آغشته نماييد.
• فيلتر روغن را با دقت فشار داده و بطور صحيح نصب
كنيد ( مركز سوراخ فيلتر بايد با مركز پيچ بدنه شير
كنترل هاي برقي هم مركز باشد )
• آهن ربا و همچنين سطح كارتل را تميز نموده و يك
عدد واشر كارتل نو نصب كنيد.
• كارتل به همراه واشر نو آن را بوسيله  13پيچ آن با
گشتاور  9/5± 1نيوتن متر نصب نماييد.
• روغن گيربكس را مطابق دستورالعمل پر كنيد.
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پيچ هاي سنسور حالت رانندگي را شل كنيد

▲

سنسور را به سمت پايين هل دهيد تا پين آن از لبه فلزي
جدا شود
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 .1.6.2.11تعويض سنسور حالت رانندگي
()Drive Mode Sensor
چه موقع بايد تعويض شود؟
در زمانيكه كه سنسور معيوب باشد و كد خطاي مربوط
به آن نشان دهنده وجود مشكل در سنسور باشد سنسور
را تعويض كنيد.
چگونه تعويض كنيم؟
• فيلتر روغن را مطابق روش توصيه شده باز كنيد.
• دو عدد پيچ سنسور را باز كنيد.
• حتما سنسور را از مجموعه شير كنترل برقي جدا كنيد،
زيرا پشت سنسور با يك پين به لبه فلزي مجموعه شير
كنترل برقي قفل شده است .سنسور را به سمت پايين
هل دهيد تا از لبه فلزي جدا شود.
• از يك پيچ گوشتي كوچك براي باز كردن دكمه قفل
خاكستري كانكتور سنسور ،با فشار دادن آن به سمت
جلو ،استفاده كنيد .اكنون مي توانيد سنسور را از دسته
سيم اصلي جدا كنيد.
• سنسور نو و كانكتور آن را به دسته سيم اصلي متصل
نموده و با فشار دادن قفل دكمه اي خاكستري ،آن را
قفل كنيد.
• سنسور را در مقابل لبه فلزي در حالي كه ،پين پشتي
سنسور در فضاي لبه فلزي قفل شده است ،قرار دهيد.
• سنسور را به گونه اي تنظيم كنيد كه سوراخ هاي پيچ
تنظيم باشند.
• دو عدد پيچ را با گشتاور  9/5±0/95نيوتن متر سفت
نماييد.
• مطابق رويه تعميراتي فيلتر روغن را در جاي خود
نصب كنيد.
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▲
كانكتور سنسور حالت رانندگي را باز كنيد
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 .1.6.2.12تعويض مجموعه شير كنترل برقي
چه موقع بايد تعويض شود؟
زماني كه ايرادي در فشار روغن گيربكس ايجاد شود و
يا راننده خودرو احساس ضربه يا رفتار غير عادي كند،
دو قطعه اصلي ،مجموعه شير كنترل برقي يا اويل پمپ،
مي توانند باعث بروز اين مشكل شوند .همچنين الزم
است براي اطمينان از عملكرد قطعه ،كدهاي خطا مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفته و بررسي هاي مورد نياز
بر اساس اين كدها انجام شود .در اكثر مواقع بصورت
واضح مشخص نيست كه ايراد از كدام قسمت مي باشد،
بنابراين قطعات را بصورت تكي تعويض و تست نماييد
تا قطعه معيوب واقعي پيدا شود.
چگونه تعويض كنيم؟
• سنسور حالت رانندگي را مطابق رويه تعميراتي بيرون
آوريد.
• تمام پيچ هاي مجموعه شير كنترل برقي را به ترتيب
از شماره  20تا  1مطابق تصوير باز كنيد.
• مجموعه شير كنترل برقي را بيرون آورده و  4كانكتور
مربوط به آن را جدا كنيد .از يك پيچ گوشتي كوچك
براي سهولت استفاده كنيد.
• تعداد  4عدد كانكتور مربوط به مجموعه شير كنترل
برقي جديد را به آن متصل كنيد .دقت كنيد با توجه به
طول كابل ها هيچ اشتباهي صورت نگيرد.
• مجموعه شير كنترل برقي را بگونه اي كه پين پشتي
آن در سوراخ مربوطه فرو رفته باشد در محل خود نصب
كنيد.
• از جا افتادن پين صفحه بادامك تاج خروسي در
صفحه لغزان فلزي مطمئن شويد.

w

پين قفل شده در لبه فضاي لبه فلزي
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ترتيب باز و بست پيچ ها

از يك پيچ گوشتي براي باز كردن قفل كانكتورها استفاده كنيد
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از يك پيچ گوشتي براي باز كردن قفل
كانكتورها استفاده كنيد

w

• تمام پيچ هاي مجموعه شير كنترل برقي بجز يك
عدد مربوط به قسمت باال چپ را در جاي خود قرار
داده و به ترتيب شماره  1تا  20مطابق تصوير با گشتاور
 11±1نيوتن متر سفت نماييد .وقتي به قسمت باال
چپ رسيديد ،ابزار مخصوص را در آورده و پيچ مربوطه
را جايگزين نماييد .این عمليات را تا پيچ شماره 20
ادامه دهيد.

w

• پيچ مركزي را با دست سفت كنيد.
• ابزار مخصوص تنظيم ( )102978را در سوراخ پيچ
باال چپ قرار داده و به داخل بپيچانيد.
• كابل سنسور سرعت را پشت گوشه باال چپ مجموعه
شير كنترل برقي هل دهيد.

▲

پين راهنما در پشت مجموعه شير كنترل برقي
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• مطابق رويه تعميراتي سنسور حالت رانندگي را در
جاي خود نصب كنيد.

▲
پين صفحه بادامك تاج خروسي در صفحه لغزان فلزي
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پيچ براكت سنسور سرعت خروجي را باز نماييد
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 .1.6.2.13تعويض براكت و سنسور سرعت خروجي
چه موقع بايد تعويض شود؟
زماني كه كدهاي خطا نشان دهنده وجود ايراد باشند.
چگونه تعويض كنيم؟
• مجموعه شير كنترل برقي را مطابق رويه تعميراتي
باز كنيد.
• پيچ براكت سنسور سرعت خروجي را باز نموده و پيچ
قديمي را دور بياندازيد.
• براكت را بيرون آوريد .مراقب دنباله شفت تعويض
دنده باشيد.
• كابل كانكتور را با استفاده از ابزار دم باريك از سنسور
سرعت خروجي جدا كنيد.
• با باز كردن پيچ ،سنسور را از براكت جدا كنيد.
• سنسور  /براكت قديمي را دور بياندازيد.
• سنسور  /يا براكت نو را بوسيله پيچ با گشتاور
 8/5±2نيوتن متر با يكديگر سفت كنيد.
• كانكتور را متصل نموده و براكت را در محل خود نصب
نماييد.
• يك عدد پيچ جديد جهت اتصال براكت سنسور سرعت
خروجي تهيه كرده و با گشتاور  9/5±0/95نيوتن متر
سفت نماييد.
• مجموعه شير كنترل برقي را مطابق رويه تعميراتي
نصب كنيد.

w

w

ابزار مخصوص  102978تنظيم مجموعه شير كنترل برقي

براكت سنسور سرعت خروجي
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 .1.6.2.14تعويض سنسور سرعت اوليه
چه موقع بايد تعويض شود؟
زماني كه كدهاي خطا نشان دهنده وجود ايراد باشند.
چگونه تعويض كنيم؟
• روكش اوليه را مطابق رويه تعميراتي باز كنيد.
• پيچ سنسور سرعت را باز نموده و سنسور سرعت را
بيرون بياوريد.
• سيم كشي را جدا كرده و سنسور را دور بياندازيد.
• سنسور جديد را با گشتاور  8/5±2نيوتن متر سفت
نماييد.
• سيم كشي را به سنسور متصل كنيد.
• روكش اوليه را مطابق رويه تعميراتي نصب كنيد.

w

از ابزار دم باريك براي جدا كردن كانكتور
استفاده كنيد
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▲
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 .1.6.2.15تعويض كانكتور اصلي و دسته سيم
داخلي
چه موقع بايد تعويض شود؟
زماني كه كدهاي خطا نشان دهنده وجود ايراد باشند.
چگونه تعويض كنيم؟
• مجموعه شير كنترل برقي مطابق رويه تعميراتي باز
كنيد.
• اتصال سنسور سرعت خروجي را قطع كنيد.
• كانكتور دسته سيم اصلي خودرو را از كانكتور روي
گيربكس قطع كنيد.
• بست فلزي را با انبر دست بيرون كشيده و كانكتور
اصلي را بداخل گيربكس فشار دهيد.

65

كانكتور اصلي را به داخل گيربكس فشار دهيد
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بست فلزي را از كانكتور اصلي جدا كنيد

كانكتور سنسور حالت رانندگي را از گيربكس جدا كنيد
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• كانكتور سنسور حالت رانندگي در داخل گيربكس را
ابتدا باز كنيد.
• دسته سيم را كامال از گيربكس بيرون آورده و دور
بياندازيد.
• دسته سيم جديد را داخل گيربكس بگذاريد.
• كانكتور اصلي داراي زائده اي است كه بايستي روي
برجستگي ايمني روي پوسته گيربكس تنظيم شود.
• استفاده از يك انبر دست داراي نوك  45درجه اي مي
تواند در تنظيم كانكتور مفيد باشد.
• بست فلزي را روي كانكتور مجددا فشار داده و نصب
كنيد.
• سنسور حالت رانندگي را روي گيربكس فشار داده و
نصب كنيد.
• سنسور سرعت خروجي را نصب كنيد.
• مجموعه شير كنترل برقي مطابق رويه تعميراتي نصب
كنيد.

▲

w
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لبه ايمني روي پوسته

▲
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لبه ايمني روي پوسته

كانكتور سنسور حالت رانندگي را روي گيربكس فشار
داده و نصب كنيد
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لوله تهويه جديد را درون ابزار مخصوص قرار دهيد

با ضربه زدن روي ابزار مخصوص بوسيله چكش الستيكي،
لوله تهويه را تا انتها در پوسته فرو كنيد
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 .1.6.2.16تعويض لوله تهويه بخار روغن
چه موقع بايد تعويض شود؟
زماني كه لوله تهويه آسيب ديده و باعث ورود آشغال يا
آب به داخل گيربكس شود.
چگونه تعويض كنيم؟
• در صورت نياز محفظه هواكش ،باتری و براكت آن را
جهت دسترسي بهتر باز كنيد.
• بست اتصال لوله تهويه به پوسته گيربكس را در آوريد.
• لوله تهويه را بوسيله انبردست در آوريد .قسمت انتهايي
آلومينيومي لوله را با انبردست گرفته و با پيچاندن و
كشيدن همزمان آن را در آوريد.
• لوله تهويه جديد را  103126درون ابزار مخصوص
 102976قرار دهيد .مقدار كمي روغن به انتهاي
آلومينيومي لوله تهويه بزنيد.
• لوله و ابزار را داخل سوراخ مربوطه در پوسته گيربكس
بگونه اي كه لوله و سوراخ موازي يكديگر باشند قرار
دهيد .با ضربه زدن روي ابزار مخصوص بوسيله چكش
الستيكي ،با دقت لوله تهويه را تا انتها در پوسته فرو
كنيد.
• بست پالستيكي  103117را دور لوله تهويه قرار
دهيد.
• پين هاي بست پالستيكي را داخل سوراخ بست فلزي
 103105قرار دهيد.
• بست فلزي را تا انتها به محكمي تا لبه پوسته گيربكس
فشار دهيد.
• درپوش لوله تهويه  103129را روي لوله تهويه نصب
كنيد.
• در صورت نياز محفظه هواكش ،باتری و براكت آن را
محل خود نصب كنيد.

67

▲

بست و در پوش را نصب كنيد
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 .1.7ليست كنترلي اجزاء الكترونيكي گيربكس
در اكثر مواقع كدهاي خطاي ارسالي از  TCUنشان دهنده خرابي قطعات الكترونيكي داخل گيربكس مي باشد .مقادير
مقاومت زير مي تواند براي كنترل خرابي يا سالم بودن اجزاء الكترونيكي بكار رود .تمامي اين مقادير از محل كانكتور
اصلي گيربكس اندازه گيري مي شوند.
سنسور حالت رانندگي
مقاومت داخلي بين پين هاي مختلف سنسور حالت رانندگي را كنترل كنيد.
سنسور حالت رانندگي= DMS

DMS_Supply
X
17.2Mohm
9Kohm
17.2Mohm
17.2Mohm

G
ar
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w

DMS_C
17.2Mohm
9Kohm
9Kohm
X
9Kohm
4.5 Kohm

DMS_B
17.2Mohm
9Kohm
X
9Kohm
9Kohm
4.5 Kohm

DMS_A
17.2MOhm
X
9Kohm
9Kohm
9Kohm
4.5 Kohm

w

DMS_D
17.2Mohm
9Kohm
17.2Mohm
9Kohm
X
4.5 Kohm

w

DMS_GND = pin 6
DMS_A= pin 13
DMS_B= pin 14
DMS_C= pin 15
DMS_D= pin 16
DMS_Supply= pin 9

DMS_Supply
DMS_A
DMS_B
DMS_C
DMS_D
DMS_GND

ar

سنسور دماي روغن
مقاومت داخلي سنسور دماي روغن را كنترل كنيد.
مقاومت بين پين شماره  5و  7را كنترل كنيد .وقتي دماي روغن بين  20تا  40درجه سانتيگراد است ،مقاومت بايد بين
 942تا  1121اهم باشد.

e.

ag

سنسور سرعت
سنسور سرعت يك جزء الكترونيكي دو سيم پيچيده مي باشد كه راه آساني براي كنترل عملكرد صحيح آن وجود ندارد.
بين پين  9و  11مقاومت تقريبا  24/3مگا اهم است.
بين پين  9و  12مقاومت تقريبا  24/3مگا اهم است.
توجه :اين روش عملكرد صحيح سنسور سرعت را ضمانت نمي كند.

ir

سنسور فشار روغن
بين  7و  10مقاومت بين  7و  10مقاومت تقريبا  44/3كيلو اهم است.

رگالتور فشار كالچ
بين پين  1و  4مقاومت تقريبا  2/5اهم است.
رگالتور فشار اوليه
بين پين  1و  3مقاومت تقريبا  2/5اهم است.
رگالتور فشار ثانويه
بين پين  1و  2مقاومت تقريبا  2/5اهم است.
TCU
امكان كنترل وجود ندارد.
توجه :محدوده مقادير مقاومت اندازه گيري شده مي تواند بسته به دقت عملكرد تجهيزات اندازه گيري تغيير كند.
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 .2راهنماي عيب يابي
 .2.1نشتي
بررسی و اعمال مورد نياز

ايراد مشاهده شده

نشتي از درپوش تخليه روغن

 از محكم بودن درپوش مطمئن شويد درپوش را تعويض كنيد -كارتل را بصورت كامل تعويض كنيد

w

 از محكم بودن درپوش مطمئن شويد اورينگ را تعويض كنيد -درپوش اوليه را تعويض كنيد

w

نشتي از واشر كارتل گيربكس

 از محكم بودن پيچ هاي كارتل مطمئن شويد واشر كارتل را تعويض كنيد در پوش تخليه روغن را تعويض كنيد -كارتل را بصورت كامل تعويض كنيد

w

نشتي از روكش اوليه

.C

 از محكم بودن درپوش مطمئن شويد اورينگ را تعويض كنيد -درپوش ثانويه را تعويض كنيد

نشتي از روكش ثانويه

نشتي از شفت ورودي

G
ar

نشتي از محور شفت انتخاب دنده

 -آب بند محور شفت انتخاب دنده را تعويض كنيد

 -آب بند شفت ورودي را تعويض كنيد

ar

نشتي از كاسه نمدهاي روغن ديفرانسيل

 از محكم بودن لوله ها مطمئن شويد رينگ اتصال آب بندي لوله به كولر روغن را تعويض كنيد -لوله ها را تعويض كنيد

ir
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نشتي از اتصاالت كولر روغن

 -كاسه نمدهاي روغن ديفرانسيل را تعويض كنيد
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كد خطاي سنسور سرعت پولي ثانويهP0720
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار سرعت ثانويه را با دستگاه عيب ياب اندازه
گيري كنيد و در صورت امكان كد خطا را پاك نموده و
بروز مجدد خطا را كنترل كنيد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه يا
باتری و قطع شدگی در مدار ،كنترل نموده و در صورت
نياز سيم كشي را تعويض نماييد.
 - 3در صورت سالم بودن دسته سيم ،يك عدد TCU
نو بر روي خودرو تست نماييد.
 - 4در صورت عدم رفع ايراد در مراحل قبلي سنسور
سرعت را تعويض كنيد.

G
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كد خطاي سنسور دماي روغن P0710
واكنش :TCU

w

 .2.2كدهاي خطا (  ) DTCو روش رفع عيب
نكات عمومي:
زماني كه خطايي توسط  TCUثبت مي شود ،چراغ
اخطار روي داشبورد روشن شده يا چشمك مي زند.
بعد از خواندن كد و شرح خطا بكمك دستگاه عيب
ياب ،ابتدا بررسي كنيد كه آيا اين كد خطا از مدت
زمان خيلي قبل بوجود آمده يا اخيرا تكرار شده است
( وجود حرف  Hبه معني این است که در گذشته رخ
داده است) .اگر چنين بود ،آن را پاك كرده و مجددا
كنترل كنيد كه آيا تكرار مي شود يا خير؟ در صورتي
كه كد خطا بصورت منظم ظاهر شده و در حال حاضر
فعال است ( وجود حرف  Cبه معني اين است که در
حال حاضر وجود دارد ) ،طبق راهكار ارائه شده براي
هر كد خطا ،به ترتيبي كه شرح داده شده اقدام نماييد.
همواره از بروز بودن نسخه نرم افزار دستگاه عيب ياب
و برنامه  TCUمطمئن شويد و در صورت لزوم بعد از
بروزرساني آنها كدهاي خطا را مجددا بررسي كنيد.
در هر مرحله ،در صورت رفع شدن ايراد ،مي توانید
بررسي را متوقف كنيد و نيازي به دنبال نمودن تمام
اعمال براي بررسي يك كد خطا نمي باشد.

كد خطاي سنسور سرعت پولي اوليه P2765
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار سرعت اوليه را با دستگاه عيب ياب اندازه
گيري كنيد و در صورت امكان كد خطا را پاك نموده و
بروز مجدد خطا را كنترل كنيد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه يا
باتری و قطع شدگی در مدار ،كنترل نموده و در صورت
نياز سيم كشي را تعويض نماييد.
 - 3در صورت سالم بودن دسته سيم ،يك عدد TCU
نو بر روي خودرو تست نماييد.
 - 4در صورت عدم رفع ايراد در مراحل قبلي سنسور
سرعت را تعويض كنيد.

w
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چراغ اخطار روشن ،اطالعات دماي روغن گيربكس با
حالت پيش فرض اضطراري جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
 - 1دماي روغن را با دستگاه عيب ياب اندازه گيري
كنيد و در صورت امكان كد خطا را پاك نموده و بروز
مجدد خطا را كنترل كنيد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه يا
باتری و قطع شدگی در مدار ،كنترل نماييد و در صورت
نياز سيم كشي را تعويض نماييد.
 - 3براي بررسي خرابي سنسور ،مقاومت بين دو پين
روي كانكتور گيربكس را اندازه گيري كنيد ( به ازاي هر
 20درجه دما مقاومت  980تا  1000اهم )  .در صورت
خرابي سنسور آن را تعويض كنيد و اگر سنسور سالم
بود دسته سيم گيربكس را تعویض كنيد.
 - 4در صورت سالمت سنسور و دسته سيم ،يك عدد
 TCUسالم روي گيربكس تست كنيد.
 - 5در صورت عدم رفع ايراد در مراحل قبلي گيربكس
را تعويض كنيد.

راهنمای تعمیرات و سرویس  / 232گیربکس اتوماتیک

كد خطاي سنسور فشار ثانويه P0840
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار فشار ثانويه واقعي و هدف را با دستگاه عيب
ياب اندازه گيري كنيد و در صورت امكان كد خطا را
پاك نموده و بروز مجدد خطا را كنترل كنيد.
 - 2سيم كشي را بر اساس اطالعات خوانده شده در
مرحله قبل بررسي كنيد
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كد خطاي اتصال کوتاه به بدنه یا قطع شدگی
مدار-ولتاژ تامین رگالتورهای فشار P0658
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1ولتاژ برق تامين شده براي سه عدد رگالتور فشار
را اندازه بگيريد :آن را با ولتاژ باتری مقايسه كنيد.
درصورتي كه مقدار ولتاژ باتری صحيح است و ولتاژ
برق تامين شده براي سه عدد رگالتور فشار كوچكتر از
 3/4ولت بود ،بنابراين ايراد از اتصال کوتاه به بدنه است.
درصورتي كه مقدار ولتاژ باتری صحيح است و ولتاژ
برق تامين شده براي سه عدد رگالتور فشار بيشتر از
 3/4ولت بود ،ايراد از قطع شدگی مدار است .در هر دو
حالت وابسته به نوع ايراد ( شماره پين ) سيم كشي را
كنترل كنيد .در صورتي که دسته سيم سالم است ،يك
عدد  TCUنو بر روي خودرو تست نماييد .در صورتي
كه ولتاژ باتری صحيح نيست ،باتری را كنترل كنيد.
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چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار برق تغذيه  5ولت را با دستگاه عيب ياب
اندازه گيري كنيد و در صورت امكان كد خطا را پاك
نموده و بروز مجدد خطا را كنترل كنيد.
 - 2مقدار ولتاژ بين برق مثبت تغذيه سنسور فشار و
منفي آن را بر اساس نتايج بدست آمده در مرحله قبل
اندازه گيري كنيد.
 - 3سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه يا
باتری و قطع شدگی در مدار ،كنترل نموده و در صورت
نياز سيم كشي را تعويض نماييد.
 - 4در صورت سالم بودن دسته سيم ،يك عدد TCU
نو بر روي خودرو تست نماييد.
 - 5مجموعه شير كنترل برقي () hydraulic unit
را تعويض كنيد

w

خطاي برق تغذيه سنسور فشار P0641
واكنش :TCU

كد خطاي اتصال کوتاه به باتری-ولتاژ تامین
رگالتورهای فشار P0659
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1ولتاژ برق تامين شده براي سه عدد رگالتور فشار
را اندازه بگيريد ،بايد به اندازه مقداري كه از روي باتری
خوانده مي شود باشد .درصورتي كه صحيح است ،سيم
كشي را ( از نظر وجود اتصال کوتاه به برق مثبت باتري
و  VHSكانكتور گيربكس ) كنترل نماييد .در صورت
وجود اتصال كوتاه ،سيم كشي را تعمير و اصالح كنيد.
در غير اين صورت و اگر برابر با ولتاژ باتري و بيش از
 4/3ولت باشد  ،يك عدد  TCUنو بر روي خودرو تست
نماييد.

w

اتصال کوتاه به بدنه :فشار  ( 0Barفشار واقعی )
اتصال کوتاه به باتری :فشار 60Bar
قطع شدگی در مدار :فشار 60Bar
بر اساس بررسي انجام شده در صورت نياز سيم كشي
را تعويض نماييد.
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كد خطاي تامين برق سنسور سرعت و سنسور
حالت رانندگي P0651
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار برق تغذيه  4/8ولت را با دستگاه عيب ياب
اندازه گيري كنيد و در صورت امكان كد خطا را پاك
نموده و بروز مجدد خطا را كنترل كنيد.
 - 2مقدار ولتاژ بين برق مثبت تغذيه سنسور فشار و
منفي آن را بر اساس نتايج بدست آمده در مرحله قبل
اندازه گيري كنيد.
 - 3سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه يا
باتری و قطع شدگی در مدار ،كنترل نموده و در صورت
نياز سيم كشي را تعويض نماييد.
 - 4در صورت سالم بودن دسته سيم ،يك عدد TCU
نو بر روي خودرو تست نماييد.

كد خطاي تست پایش ناموفق ( در شروع کار )

P0702
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
يك عدد  TCUنو بر روي خودرو تست نماييد.
راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا / 232گیربکس اتوماتیک
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كد خطاي رگالتور فشار پولي اوليه -اتصال کوتاه
به باتری P0963
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار پولي اوليه را اندازه
بگيريد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به باتری
بررسي کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض
کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد

كد خطاي رگالتور فشار پولي ثانويه-اتصال کوتاه
به باتری P0967
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار پولي ثانويه را اندازه
بگيريد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به باتری
بررسي کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض
کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد
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كد خطاي رگالتور فشار پولي اوليه -اتصال کوتاه
به بدنه P0962
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار پولي اوليه را اندازه
بگيريد .بايستي  5/05 ± 0/06اهم باشد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه
بررسي کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض
کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد.

كد خطاي رگالتور فشار پولي ثانويه -اتصال کوتاه
به بدنه P0966
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار پولي ثانويه را اندازه
بگيريد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه
بررسي کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض
کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد
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كد خطاي رگالتور فشار پولي اوليه -قطع شدگی
مدار P0960
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار پولي اوليه را اندازه
بگيريد.
 - 2سيم كشي را نظر قطع شدگی مدار بررسي کرده و
در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد.
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كد خطاي رگالتور فشار پولي ثانويه -قطع شدگی
در مدار P0964
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار پولي ثانويه را اندازه
بگيريد.
 - 2سيم كشي را از نظر قطع شدگی در مدار بررسي
کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد.
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كد خطاي چراغ پس زمينه -اتصال کوتاه به باتری
یا قطع شدگی در مدار P1769
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن
اقدام مورد نياز:
 - 1سيم كشي را بررسي كنيد.
 - 2يك عدد  TCUنو بر روي خودرو تست نماييد.

كد خطاي پايان زمان آمادگي عملكرد P0868
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار حجم و روغن و كيفيت آن را بررسي كنيد.
 - 2پمپ را كنترل كرده و در صورت لزوم تعويض كنيد.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد.
 - 4در صورت عدم رفع عيب گيربكس را تعويض كنيد.
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كد خطاي رگالتور فشار كالچ -اتصال کوتاه به
باتری P0903
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار كالچ را اندازه بگيريد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به باتری
بررسي کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض
کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد.

اقدام مورد نياز:
 - 1سيم كشي را بررسي كنيد.
 - 2يك عدد  TCUنو بر روي خودرو تست نماييد
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كد خطاي رگالتور فشار كالچ -اتصال کوتاه به
بدنه P0902
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار كالچ را اندازه بگيريد.
 - 2سيم كشي را از نظر وجود اتصال کوتاه به بدنه
بررسي کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض
کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد.
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كد خطاي رگالتور فشار كالچ -قطع شدگی در
مدار P0900
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مقدار مقاومت رگالتور فشار كالچ را اندازه بگيريد.
 - 2سيم كشي را از نظر قطع شدگی در مدار بررسي
کرده و در صورت نياز ،دسته سيم را تعویض کنید.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد
كد خطاي چراغ پس زمينه -اتصال کوتاه به بدنه

P1768
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن

كد خطاي سر خوردن كالچ ( جلو يا عقب )
P0811
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،كالچ باز است
اقدام مورد نياز:
 - 1فشار كالچ و اختالف سرعت را با دستگاه عيب ياب
اندازه گيري كنيد و در صورت امكان كد خطا را پاك
نموده و عدم بروز مجدد خطا را كنترل كنيد .در صورتي
كه پاك كردن كد خطا ميسر نيست ( براي مثال فشار
كالچ  10Barو اختالف سرعت زياد ) به مرحله بعد
برويد.
 - 2مقدار حجم و روغن و كيفيت آن را بررسي كنيد.
 - 3مجموعه شير كنترل برقي ( )hydraulic unitرا
تعويض كنيد
 - 4در صورت عدم رفع عيب گيربكس را تعويض كنيد.

كد خطاي كنترل نسبت دنده P0730
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا / 232گیربکس اتوماتیک
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P0701
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
ساير كدهاي خطا را كنترل كنيد.
كد خطاي دماي باالي روغن P0218
واكنش :TCU

w

چراغ اخطار روشن
اقدام مورد نياز:
 - 1سيستم خنك كننده روغن گيربكس را كنترل
كنيد.
 - 2سعي كنيد شرايط رانندگي معمولي را شبيه سازي
كنيد ،در صورت عدم امكان از راننده خودرو درباره
وضعيت رانندگي و زماني كه كد خطا بروز كرده سوال
كنيد.
 - 3زماني كه شرايط را شبيه سازي مي كنيد مي تواند
دماي گيربكس را شبيه سازي كنيد .در صورتي كه
دماي روغن گيربكس به باالتر از 120درجه سانتيگراد
رسيد ( بيش از  30دقيقه كه براي گردش روغن جهت
فيلتر شدن طول مي كشد ) از افزايش دماي روغن
جلوگيري كنيد.
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كد خطاي فشار پايين پولي ثانويه P1765
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1فشار واقعي و هدف را در شرايط مختلف رانندگي و
در حال حركت اندازه گيري كنيد.
 - 2مقدار حجم و روغن و كيفيت آن را بررسي كنيد.
 - 3سيستم كالچ را تنظيم كنيد ( اين كد خطا مي
تواند زماني كه كالچ بدرستي تنظيم نشده است ،بروز
نمايد)
 - 4هر عاملي كه مي تواند باعث كاهش گشتاور موتور
گردد را بررسي كنيد:
وضعيت جرقه زني  /دريچه گاز  /كاتاليست و ...
هرچقدر كاركرد موتور بيشتر باشد احتمال بروز اين كد
خطا بيشتر است
 - 5اگر ايراد بر طرف نشد مجموعه شير كنترل برقي
( )hydraulic unitرا تعويض كنيد
 - 6اگر ايراد برطرف نشد پمپ را تعويض كنيد.
 - 7در صورت عدم رفع عيب ،گيربكس را تعويض كنيد.

كد خطاي دوگانه در تامین ولتاژ رگالتورهای فشار

w

اقدام مورد نياز:
 - 1سيگنال سنسور سرعت را با دستگاه عيب ياب
كنترل كنيد ،همچنين جريان واقعي و جريان هدف و
فشار واقعي و فشار هدف مربوط به فشار اوليه را كنترل
كنيد.
 - 2بسته به نتايج قبل مشكل از سنسور سرعت يا فشار
هيدروليك است.
 - 3مقدار حجم و روغن و كيفيت آن را بررسي كنيد.
 - 4يك سنسور سرعت نو روي گيربكس تست كنيد و
اگر نتيجه نگرفتيد مجموعه شير كنترل برقي را تعويض
كنيد.
 - 5اگر ايراد برطرف نشد پمپ را تعويض كنيد.
 - 6در صورت عدم رفع عيب گيربكس را تعويض كنيد.

 - 3اگر ايراد بر طرف نشد مجموعه شير كنترل برقي
( )hydraulic unitرا تعويض كنيد
 - 4اگر ايراد برطرف نشد پمپ را تعويض كنيد.
 - 5در صورت عدم رفع عيب ،گيربكس را تعويض كنيد.
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كد خطاي فشار باالي پولي ثانويه P1766
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن
اقدام مورد نياز:
 - 1فشار واقعي و هدف را در شرايط مختلف رانندگي و
در حال حركت اندازه گيري كنيد.
 - 2مقدار حجم و روغن و كيفيت آن را بررسي كنيد.
راهنمای تعمیرات و سرویس  / 232گیربکس اتوماتیک

كد خطاي دماي روغن بحراني P1767
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
سعي كنيد شرايط رانندگي معمولي را شبيه سازي
كنيد ،در صورت عدم امكان از راننده خودرو درباره
وضعيت رانندگي و زماني كه كد خطا بروز كرده سوال
كنيد (شرايط رانندگي در سربااليي يا رانندگي در
سرعت زياد).
 - 1سيستم خنك كاري روغن گيربكس را كنترل كنيد.
 - 2مقدار حجم روغن را بررسي كنيد.
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چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1با دستگاه عيب ياب اطالعات ساير سرعت ها را
كنترل كنيد ( سرعت دوراني موتور ،سرعت خروجي،
سرعت خودرو ) .آيا اين اطالعات وجود دارند؟ اگر وجود
ندارد ( سرعت ها مقدار ندارند ) ،ابتدا آن ايراد را برطرف
كرده و سپس در صورت بروز مجدد اين خطا ،موارد
ذيل را بررسي كنيد.
 - 2در صورتي كه كالچ درگير است ،با دستگاه عيب
ياب سيگنال (  ) n_s1را كنترل كرده و با دور موتور
مقايسه نماييد ( اختالف بايد كمتر از  200دور در
دقيقه باشد ) .اين عمل را براي تمام محدوده دور موتور
تا  6000دور در دقيقه انجام دهيد.
 - 3سيم كشي را كنترل كنيد.
 - 4براي اطمينان  TCUرا با يك نمونه نو جابجا
نماييد.
 - 5سنسور موقعيت ،زاويه و همچنين دندانه هاي روي
چرخ دنده مقابل سنسور را از جهت عدم وجود هر گونه
مانع و مزاحمت كنترل كنيد.
 - 6در صورت عدم رفع عيب سنسور سرعت اوليه را
تعويض كنيد.
 - 7در صورت عدم رفع عيب دسته سيم گيربكس را
تعويض كنيد.
 - 8در صورت عدم رفع عيب دسته سيم خودرو را

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1با دستگاه عيب ياب اطالعات ساير سرعت ها را
كنترل كنيد ( سرعت دوراني موتور ،سرعت پولي ،1
سرعت خودرو ) .آيا اين اطالعات وجود دارند؟ اگر وجود
ندارد ( سرعت ها مقدار ندارند ) ابتدا ايراد مربوط به آنها
را برطرف كرده و سپس در صورت بروز مجدد اين خطا،
موارد ذيل را بررسي كنيد.
 - 2با دستگاه عيب ياب سيگنال (سرعت خودرو بر
اساس  )n_abرا كنترل كرده و با سرعت خودرو
مقايسه نماييد ( اختالف بايد كمتر از  5كيلومتر در
ساعت باشد ).
 - 3سيم كشي را كنترل كنيد.
 - 4براي اطمينان  TCUرا با يك نمونه نو جابجا
نماييد.
 - 5سنسور موقعيت ،زاويه و همچنين دندانه هاي روي
چرخ دنده مقابل سنسور را از جهت عدم وجود هر گونه
مانع و مزاحمت كنترل كنيد.
 - 6در صورت عدم رفع عيب سنسور سرعت اوليه را
تعويض كنيد.
 - 7در صورت عدم رفع عيب دسته سيم گيربكس را
تعويض كنيد.
 - 8در صورت عدم رفع عيب دسته سيم خودرو را
تعويض كنيد.
 - 9در صورت عدم رفع عيب ،گيربكس را تعويض كنيد.

.C

P2766
واكنش :TCU

P0721
واكنش :TCU

w

كد خطاي غير قابل قبول بودن سرعت پولي اوليه

كد خطاي غير قابل قبول بودن سرعت پولي ثانويه

w

كد خطاي خارج از حد مجاز بودن سرعت دوراني
گيربكس P0219
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1قاعدتا اين خطا هرگز نبايد اتفاق بيافتد.
 - 2قطع شدن سوخت موتور را كنترل كنيد ( آيا دور
موتور را در حد  6000دور در دقيقه محدود مي كند؟).

تعويض كنيد.
 - 9در صورت عدم رفع عيب ،گيربكس را تعويض كنيد.

w

 - 3اگر ايراد بر طرف نشد مجموعه شير كنترل برقي
( )hydraulic unitرا تعويض كنيد
 - 4در صورت عدم رفع عيب ،گيربكس را تعويض كنيد.
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كد خطاي كافي نبودن نيروي مقيد كننده P0944
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
گشتاور موتور در زمان كد خطا بيش از اندازه بزرگ
است.
 ECUموتور از درخواست كاهش گشتاور توسط TCU
تبعيت نمي كند.
راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا / 232گیربکس اتوماتیک
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P1770
واكنش :TCU

بدون واكنش
اقدام مورد نياز:
 - 1نشان دهنده وجود ايراد در كنترل كننده دور آرام
يا موتور مي باشد ،موتور ،دريچه گاز و كدهاي خطاي
 ECUموتور را كنترل كنيد.
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چراغ اخطار روشن ،سيستم پشتيباني كروز كنترل
خاموش است.
اقدام مورد نياز:
 - 1اگر سيگنال كروز كنترل روي شبكه  CANدر
دسترس نباشد ECU،موتور پيغام بروز ايراد در سيستم
كروز كنترل را ارسال مي كند.
 - 2سيم كشي بين دكمه كروز كنترل و  ECUموتور
را كنترل كنيد.
 - 3در صورت لزوم  ECUموتور را تعويض كنيد.
 - 4در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.

كد خطاي پايين بودن بيش از حد دور موتور

.C

كد خطاي كروز كنترل P0783
واكنش :TCU

كد خطاي تنظيمات انتهاي خط توليد (،)EOL
تطبيق كالچ تمام نشده است P0810
واكنش :TCU
چراغ اخطارچشمك مي زند
اقدام مورد نياز:
 - 1احتماال  TCUجديد نصب شده است يا نرم افزار
روي  TCUبروز رساني شده است .طبق روشي كه در
بخش  -5-2روش تطبيق كالچ ذكر شده است ،كالچ را
تنظيم كنيد .اگر تنظيم و تطبيق كالچ بدرستي انجام
شود ،پس از  3دوره زماني رانندگي ( روشن و خاموش
شدن خودرو ) كد خطا پاك مي شود.

w

 - 1در ابتدا  ECUموتور را براي كد هاي خطاي
احتمالي كنترل كنيد.
 - 2در صورت نياز  ECUموتور را تعويض كنيد.
 - 3مقدار حجم و روغن و كيفيت آن را بررسي كنيد.
 - 4سيستم كالچ را تنظيم كنيد ( اين كد خطا مي
تواند زماني كه كالچ بدرستي تنظيم نشده است ،بروز
نمايد )
 - 5هرگونه عاملي كه مي تواند باعث كاهش گشتاور
موتور گردد را بررسي كنيد:
وضعيت جرقه زني  /دريچه گاز  /كاتاليزور و (...هرچقدر
كاركرد موتور بيشتر باشد احتمال بروز اين كد خطا
بيشتر است )
 - 6اگر ايراد بر طرف نشد مجموعه شير كنترل برقي
( )hydraulic unitرا تعويض كنيد
 - 7اگر ايراد برطرف نشد پمپ را تعويض كنيد.
 - 8در صورت عدم رفع عيب ،گيربكس را تعويض كنيد.

جابجا كنيد.

w
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كد خطاي حالت زمستاني (/ )Winter Mode
سيگنال وضعيت تعويض مرحله اي P0782
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن
اقدام مورد نياز:
 - 1ايرادي در سيم كشي دكمه حالت زمستاني /سيگنال
حالت تعويض مرحله اي يا اتصال کوتاه به زمین ،باتری
یا قطع شدگی در مدار وجود دارد.
 - 2سيم كشي بين دكمه حالت زمستاني و TCU
گيربكس را كنترل كنيد.
 - 3در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
راهنمای تعمیرات و سرویس  / 232گیربکس اتوماتیک

كد خطاي وقفه جریان در مدار P1762
واكنش :TCU

بدون واكنش
اقدام مورد نياز:
 - 1كد هاي خطاي  15تا  23را کنترل نموده و اقدامات
مورد نياز مربوطه را انجام دهید.
 - 2در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
كد خطاي ولتاژ پايين  -باتری يا تغذيه رگالتورهای
فشار P0882
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده (كالچ
باز شده) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1در صورتيكه كد خطا مربوط به گذشته است،
اطالعات ثبت شده آن را كنترل كنيد :اطالعات ولتاژ
باتری در زمان وقوع كد خطا ثبت شده است (مي توانيد
تشخيص دهيد كه باتری يا ولتاژ تغذيه رگالتورهای
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كد خطاي دماي باالي كالچ P2787
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،كالچ باز است.
اقدام مورد نياز:
 - 1كنترل كنيد كه چند مرتبه اين كد خطا روي داده
است .اگر يك مرتبه ( يا تعداد كمي ) ،اطالعات ثبت
شده كد خطا را بررسي كرده و از مالك راجع به شرايط
رانندگي كه ايراد رخ داده سوال كنيد .مي توانيد كد
خطا را پاك كنيد.
 - 2مقدار حجم و روغن و كيفيت آن را بررسي كنيد.
 - 3سيستم كالچ را تنظيم كنيد ( اين كد خطا مي
تواند زماني كه كالچ بدرستي تنظيم نشده است ،بروز
نمايد )
 - 4اين ايراد مي تواند زماني كه پدال گاز و ترمز هم
زمان براي مدتي درگير بوده اند رخ دهد .كد خطا را
پاك كرده و برگشت مجدد آن را بررسي كنيد.
 - 5در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
 - 6درصورتي كه دريچه گاز گير كرده است ،آن را
تعويض كنيد.
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كد خطاي ولتاژ باالي باتری يا ولتاژ تامین رگالتور
فشار P0883
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1در صورتيكه كد خطا مربوط به گذشته است،
اطالعات ثبت شده آن را كنترل كنيد ،اطالعات ولتاژ
باتری در زمان وقوع كد خطا ثبت شده است ( مي
توانيد تشخيص دهيد كه باتری يا ولتاژ تغذيه رگالتور
فشار باعث بروز اين كد خطا بوده اند ) ،در صورتي كه
كد خطا مربوط به گذشته نيست ،آن را مستقيما چك
كنيد ،به مرحله بعد برويد.
 - 2با دستگاه عيب ياب ولتاژ تغذيه رگالتور فشار و يا
ولتاژ باتری را كنترل كنيد .حدود ولتاژ به دما بستگي
دارد.
حال تقريبا معلوم شده است ايراد از ناحيه باتری يا ولتاژ
تغذيه رگالتور فشار مي باشد .اگر ايراد از سوي باتری
است ،از مالك خودرو سوال كنيد آيا عمل باتری به
باتری انجام داده است؟ ( 24ولت).
 - 3اگر ايراد از سمت باتری است ،سيم كشي را از
باتری به  TCUكنترل كنيد (فيوز ،رله اصلي).
 - 4اگر ايراد از باتری است ،باتری يا دينام را بررسي
و در صورت نياز تعويض كنيد.
 - 5اگر ايراد از ولتاژ تغذيه رگالتور فشار است ،سيم
كشي از گيربكس به  TCUرا بررسي كنيد.

 - 6در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.

w

فشار باعث بروز اين كد خطا بوده اند يا خير) ،در
صورتي كه كد خطا مربوط به گذشته نيست ،آن را
مستقيما چك كرده و به مرحله بعد برويد.
 - 2با دستگاه عيب ياب ولتاژ تغذيه رگالتور فشار و يا
ولتاژ باتری را كنترل كنيد .حدود ولتاژ به دما بستگي
دارد.
 - 3اکنون برای شما معلوم شده است ايراد از ناحيه
باتری يا ولتاژ تغذيه رگالتور فشار مي باشد .اگر ايراد
از سوي باتری است :ابتدا سيم كشي را از باتری به
 TCUكنترل كنيد (فيوز ،رله اصلي) و سپس خود
باتری را بررسي و در صورت لزوم تعويض كنيد.
اگر ايراد از ولتاژ تغذيه رگالتور فشار است ،سيم كشي
از گيربكس به  TCUرا بررسي كنيد.
 - 4در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
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كد خطاي دور موتور دائمی غیرقابل قبول P0727
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن
اقدام مورد نياز:
 - 1كد هاي خطاي موتور را بوسيله دستگاه عيب ياب
بررسي كنيد .در صورت وجود ايراد آن را برطرف كنيد.
فركانس سيگنال سيم كشي ورودي به  TCUرا
بررسي كنيد ( در دور موتور  900دور در دقيقه ميزان
فركانس 30هرتز و در دور موتور 3000دور در دقيقه
ميزان فركانس  100هرتز است).
 - 2در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
 - 3در صورت عدم رفع عيب سنسور دور موتور را
كنترل و در صورت نياز تعويض كنيد.

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا / 232گیربکس اتوماتیک
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كد خطاي عدم تطابق پيكر بندي خودرو U0301
واكنش :TCU

w

چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1مجموع جريان هاي قسمت های فشار پايين و باال
را كنترل كرده و مقدار جريان واقعي را با مقدار هدف
رگالتور فشار مقايسه كنيد.
 - 2به وسيله دستگاه عيب ياب ،مقدار جريان هاي
واقعي و هدف رگالتورهای فشار را كنترل كنيد .اگر در
موردي تفاوتي يافتيد ،سيم كشي آن تا رگالتور فشار
را بررسي كنيد ( داخل گيربكس را نيز بررسي كنيد ).
 - 3در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
 - 4مجموعه شير كنترل برقي را تعويض كنيد.
 - 5دسته سيم گيربكس را تعويض كنيد.
 - 6دسته سيم خودرو را تعويض كنيد.

w

كد خطاي جریان رگالتور فشار P1761
واكنش :TCU

 - 3در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
 - 4سنسور حالت ( وضعيت ) رانندگي را بررسي و در
صورت لزوم تعويض كنيد.
 - 5دسته سيم گيربكس را بررسي و در صورت لزوم
تعويض كنيد.
 - 6دسته سيم خودرو را بررسي و در صورت لزوم
تعويض كنيد.
كد خطاي ايراد خطوط سيگنال سنسور حالت
رانندگي P0705
واكنش :TCU
فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ باز شده ) و خودرو
حركت نمي كند ،چراغ اخطار روشن
اقدام مورد نياز:
 - 1بوسيله دستگاه عيب ياب بررسي كنيد كدام
مسيرها ايراد دارند و مشكل چيست ،بعنوان مثال مسير
 Bاتصال بدنه باتری ( اين كد خطا نشان دهنده اين
است كه يكي از چهار مسير ايراد دارد ).
 - 2سيم كشي مسير داراي ايراد را بين  TCUو
گيربكس بررسي كنيد.
 - 3در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
 - 4سنسور حالت ( وضعيت ) رانندگي را بررسي و در
صورت لزوم تعويض كنيد.
 - 5دسته سيم گيربكس را بررسي و در صورت لزوم
تعويض كنيد.
 - 6دسته سيم خودرو را بررسي و در صورت لزوم
تعويض كنيد.

w
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چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1صحيح بودن پيكربندي و ارتباط بين سخت افزار و
نرم افزار  TCUرا بررسي كنيد.
 - 2در صورتي كه نرم افزارجديدي در  TCUيا ECU
برنامه ريزي گرديده است ،احتمال دارد نرم افزار جديد
با پيكربندي خودرو مطابقت نداشته باشد ( ناسازگاري
بين موتور و كنترل كننده گيربكس )

ir
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كد خطای ايراد خط سيگنال سنسور حالت
رانندگي P0706
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،موقعيت اهرم تعويض دنده با حالت
پيش فرض اضطراري جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
 - 1بوسيله دستگاه عيب ياب بررسي كنيد كدام مسير
سيم كشي ايراد دارد و مشكل چيست ،بعنوان مثال
مسير  Bاتصال بدنه باتری ( اين كد خطا نشان دهنده
اين است كه يكي از چهار مسير ايراد دارد ).
 - 2سيم كشي مسير داراي ايراد را بين  TCUو
گيربكس بررسي كنيد.
راهنمای تعمیرات و سرویس  / 232گیربکس اتوماتیک

كد خطاي ايراد سيگنال ترمز P0571
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،روشن بودن سيگنال ترمز
اقدام مورد نياز:
 - 1با دستگاه عيب ياب وضعيت سيگنال ترمز را بررسي
كنيد.
 - 2سيم كشي سيگنال ترمز را بررسي كنيد.
 - 3سوئيچ ترمز را بررسي و در صورت لزوم تعويض كنيد.
 - 4در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.
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فشار ثانويه كمي باالتر از حد مورد نياز است ،در حال
بررسي قابليت جايگزيني چرخ هاي در حال دوران و
قفل شده
اقدام مورد نياز:
سيستم  ABSرا بررسي كنيد.

.C

كد خطاي ايراد عملكرد سيستم ترمز U0415
ABS
واكنش :TCU

كد خطاي قطع بودن ارتباط سيستم  ECUموتور
با شبكه U0100 CAN
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،خودرو به حالت اضطراري مي رود،
دنده دستي امكان پذير نيست ،حالت رانندگي اضطراري
فعال مي شود ،اطالعات دور موتور با حالت پيش فرض
اضطراري جايگزين مي شود ،اطالعات گشتاور موتور با
حالت پيش فرض اضطراري جايگزين مي شود ،دماي
آب موتور با اطالعات پيش فرض اضطراري جايگزين
مي شود ،وضعيت دور موتور (پدال گاز) ثابت مي ماند،
اطالعات گيربكس روي شبكه  CANمتوقف مي شود.
اقدام مورد نياز:
اتصال شبكه  CANو  ECUموتور را بررسي كنيد
(احتمال دارد اين ايراد توسط ساير كنترل كننده ها نيز
گزارش شده باشد ).

w

چراغ اخطار روشن ،حالت تعويض دستي امكان پذير
نيست
اقدام مورد نياز:
 - 1سيم كشي از اهرم تعويض دنده دستي تا  TCUرا
كنترل كنيد.
 - 2اهرم تعويض دنده دستي را بررسي و در صورت
لزوم تعويض كنيد.
 - 3در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.

w

P0955
واكنش :TCU

كد خطاي قطع بودن ارتباط سيستم  ABSبا
شبكه U0121 CAN
واكنش :TCU
فشار ثانويه كمي باالتر از حد مورد نياز است ،اطالعات
سرعت دوراني چرخ هاي خودرو با اطالعات پيش فرض
اضطراري جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
اتصال شبكه  CANو كنترل كننده سيستم ABS
را بررسي كنيد ( احتمال دارد اين ايراد توسط ساير
واحدهاي كنترل الكترونيكي نيز گزارش شده باشد).

w

كد خطاي ايراد سيگنال هاي حالت تعويض دستي
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كد خطاي قطع بودن شبكه U0001 CAN
واكنش :TCU
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چراغ اخطار روشن ،خودرو به حالت اضطراري مي رود،
دنده دستي امكان پذير نيست ،حالت رانندگي اضطراري
فعال مي شود ،اطالعات دور موتور با حالت پيش فرض
اضطراري جايگزين مي شود ،اطالعات گشتاور موتور با
حالت پيش فرض اضطراري جايگزين مي شود ،دماي
آب موتور با اطالعات پيش فرض اضطراري جايگزين
مي شود ،سيگنال ترمز روشن ،وضعيت دور موتور (
پدال گاز ) ثابت مي ماند ،اطالعات سرعت دوراني چرخ
هاي خودرو با اطالعات پيش فرض اضطراري جايگزين
مي شود.
اقدام مورد نياز:
 - 1اگر اين مشكل در حال حاضر در تمام واحدهاي
كنترل الكترونيكي وجود دارد ،ايرادي در سيم كشي
بوجود آمده است ( اتصال كوتاه بين CAN HIGH
و  ،) CAN LOWدسته سيم خودرو را كنترل كنيد.
 - 2اگر اين كد خطا فقط در  TCUذخيره شده است،
آن را با يك نمونه سالم تعويض كنيد.

كد خطاي ايراد سيگنال دور موتور با شبكه

U1012 CAN
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،اطالعات دور موتور با حالت پيش
فرض اضطراري جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
 ECUموتور ( كنترل كننده سنسور دور موتور و سيم
كشي سنسور ) را بررسي كنيد.
كد خطاي ايراد سيگنال پدال گاز با شبكه

U1013 CAN
واكنش :TCU

چراغ اخطار روشن ،اطالعات پدال گاز با حالت پيش
فرض اضطراري جايگزين مي شود.
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اقدام مورد نياز:
 ECUموتور و سيستم  ( EMSسنسور پدال گاز و
سيم كشي سنسور ) را بررسي كنيد.

بررسي كنيد ( سنسور سرعت چرخ و سيم كشي سنسور)
كد خطاي ايراد سرعت چرخ عقب راست با شبكه

كد خطاي ايراد سيگنال هاي گشتاور موتور با
شبكه U1014 CAN
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،خودرو به حالت اضطراري مي رود،
دنده دستي امكان پذير نيست ،حالت رانندگي اضطراري
فعال مي شود ،اطالعات گشتاور موتور با حالت پيش
فرض اضطراري جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
 ECUموتور و سيستم  EMSرا بررسي كنيد.

فشار ثانويه كمي باالتر از حد مورد نياز است ،اطالعات
سرعت چرخ عقب راست با حالت پيش فرض اضطراري
جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
مدوالتور ( يونيت كنترل الكترونيكي ) سيستم ABS
را بررسي كنيد ( سنسور سرعت چرخ و سيم كشي
سنسور )
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فشار ثانويه كمي باالتر از حد مورد نياز است ،اطالعات
سرعت چرخ جلو چپ با حالت پيش فرض اضطراري
جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
مدوالتور ( يونيت كنترل الكترونيكي ) سيستم ABS
را بررسي كنيد ( سنسور سرعت چرخ و سيم كشي
سنسور )

w

U1016 CAN
واكنش :TCU

كد خطاي ولتاژ باالي باتری يا ولتاژ تامین رگالتور
فشار P0883
واكنش :TCU
چراغ اخطار روشن ،فشار روغن كالچ قطع شده ( كالچ
باز شده ) و خودرو حركت نمي كند.
اقدام مورد نياز:
 - 1در صورتيكه كد خطا مربوط به گذشته است،
اطالعات ثبت شده آن را كنترل كنيد ،اطالعات ولتاژ
باتری در زمان وقوع كد خطا ثبت شده است ( مي
توانيد تشخيص دهيد كه باتری يا ولتاژ تغذيه رگالتور
فشار باعث بروز اين كد خطا بوده اند ) ،در صورتي كه
كد خطا مربوط به گذشته نيست ،آن را مستقيما چك
كنيد ،به مرحله بعد برويد.
 - 2با دستگاه عيب ياب ولتاژ تغذيه رگالتور فشار و يا
ولتاژ باتری را كنترل كنيد .حدود ولتاژ به دما بستگي
دارد.
حال تقريبا معلوم شده است ايراد از ناحيه باتری يا ولتاژ
تغذيه رگالتور فشار مي باشد .اگر ايراد از سوي باتری
است ،از مالك خودرو سوال كنيد آيا عمل باتری به
باتری انجام داده است؟ ( 24ولت).
 - 3اگر ايراد از سمت باتری است ،سيم كشي را از
باتری به  TCUكنترل كنيد (فيوز ،رله اصلي).
 - 4اگر ايراد از باتری است ،باتری يا دينام را بررسي
و در صورت نياز تعويض كنيد.
 - 5اگر ايراد از ولتاژ تغذيه رگالتور فشار است ،سيم
كشي از گيربكس به  TCUرا بررسي كنيد.
 - 6در صورت عدم رفع عيب  TCUرا با يك نمونه نو
جابجا كنيد.

w

كد خطاي ايراد سرعت چرخ جلو چپ با شبكه

CAN U1019
واكنش :TCU

U1017 CAN
واكنش :TCU

ar

كد خطاي ايراد سرعت چرخ جلو راست با شبكه
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فشار ثانويه كمي باالتر از حد مورد نياز است ،اطالعات
سرعت چرخ جلو راست با حالت پيش فرض اضطراري
جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
كنترل كننده سيستم  ABSرا بررسي كنيد (سنسور
سرعت چرخ و سيم كشي سنسور)
كد خطاي ايراد سرعت چرخ عقب چپ با شبكه

U1018 CAN
واكنش :TCU

فشار ثانويه كمي باالتر از حد مورد نياز است ،اطالعات
سرعت چرخ عقب چپ با حالت پيش فرض اضطراري
جايگزين مي شود.
اقدام مورد نياز:
مدوالتور ( يونيت كنترل الكترونيكي ) سيستم  ABSرا
راهنمای تعمیرات و سرویس  / 232گیربکس اتوماتیک
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فرم نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات

نام و کد نمایندگی مجاز :

تلفن تماس :
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ :
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نقطه نظرات :

امضاء.......................:
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