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پيش گفتار

كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت مهندسي و كيفيت شركت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميركاران 
تهيه و تدوين گرديده شده است.و كارشناسان خودروي دوگانه سوز وانت زامياد تهيه و تدوين گرديده شده است.و كارشناسان خودروي دوگانه سوز وانت زامياد تهيه و تدوين گرديده شده است.

اميد است كه تعميركاران و كارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده 
در اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد.

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه 
اين كتاب را مطالعه مي كنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود (فرم 

پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد) به مديريت مهندسي و كيفيت شركت سايپا يدك ارسال فرمايند.
الزم به ذكر است كه حق هر گونه تغيير يا كپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد. 

سايپايدك        
سازمان خدمات پس از فروش سايپا        

                                مديريت مهندسي و كيفيت  

www.CarGarage.irپيشگفتار
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چگونه انژكتور را تعويض كنيم

مرحله (1)

كه  انژكتوري  سوخت  نازل  از  را  گاز  رسانى  سوخت  لوله  ابتدا 
مى خواهيم تعويض كنيم جدا مى نماييم.

مرحله (2)

10mm باز مي كنيم. نازل را با آچار

مرحله (3)

انژكتور را از ريل سوخت خارج مى نماييم.

��
������������������������������������

�����������������������LOVATO����

��

�����������������������������

��

�����������������������

���
����������������������������������������������������������������

���������������������������

��

�������������������������������������

��

�������������������������������������������

��

��
������������������������������������

�����������������������LOVATO����

��

�����������������������������

��

�����������������������

���
����������������������������������������������������������������

���������������������������

��

�������������������������������������

��

�������������������������������������������

��

��
������������������������������������

�����������������������LOVATO����

��

�����������������������������

��

�����������������������

���
����������������������������������������������������������������

���������������������������

��

�������������������������������������

��

�������������������������������������������

��

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


خودروي وانت انژكتوري دوگانه سوز زامياد / خودروي وانت انژكتوري دوگانه سوز زامياد / خودروي وانت انژكتوري دوگانه سوز زامياد LOVATO دستورالعمل تعميرات و نگهداري كيت گاز سوز

8

مرحله (4)

انژكتور جديد يا تعمير شده را در جاي خود قرار مى دهيم.
در هنگام مونتاژ مطمئن شويد كه اوريگ آسيب نبيند.

مرحله (5)

در جاي خود ببنديد. 10mmنازل انژكتور را با استفاده از آچار

ترك بستن نازNmا0.5±3 مى باشد. 

مرحله (6)

توسط يك كلمپ جديد نازل را در جاي خود قرار دهيد.
كلمپ بايد2mm با نازل فاصله داشته باشد.  

چگونه انژكتور را تعويض كنيم
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مرحله (1)

اين فيلتر بايد بعد از هر 30000 كيلومتر استفاده از گاز تعويض 
شود.

جهت تعويض فيلتر، قسمت استكاني زير فيلتر را از قسمت بااليي 
آن جدا كنيد.

در قسمت استكاني محل استفاده از آچار قرار داده شده است.

FSU  را تعويض كنيم. چگونه فيلتر

مرحله (2)

دو اورينگ كه در قسمت بااليى قرار دارند را از محل خود خارج 
و با پارچه كتان يا فشار باد كامال تميز نماييد.

مطمئن شويد محل قرار گرفتن آنها كامال تميز است

مرحله (3)

دو اورينگ كه در قسمت بااليى قرار دارند را از محل خود خارج 
و با پارچه كتان يا فشار باد كامال تميز نماييد.

مطمئن شويد محل قرار گرفتن آنها كامال تميز است.

فيلتر و اورينگ تحتانى را از محل خود خارج نماييد و محفظه و 
نشيمنگاه اورينگ را با پارچه كتان يا فشار باد كامال تميز كنيد.

مطمئن شويد محل قرار گرفتن آنها كامال تميز است.
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مرحله (4)

و  دهيد  قرار  خود  محل  در  را  فيلتر  بااليى  قسمت  اورينگهاي 
مطمئن شويد دقيقاً در نشيمنگاه خود قرار گرفته اند.

.

مرحله (5)

و  دهيد  قرار  محل خود  در  را  فيلتر  تحتانى  قسمت  اورينگهاي 
مطمئن شويد دقيقاً در نشيمنگاه خود قرار گرفته اند.

مرحله (6)

سپس فيلتر ار در قسمت استكانى قرار دهيد.
توجه كنيد كه درقسمت پايين يك پين براي درست قرار گرفتن 

فيلتر وجود دارد.

FSU  را تعويض كنيم. چگونه فيلتر
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مرحله (7)

قسمت استكانى را به قسمت فوقانى ببنديد.
مى باشد.8 مى باشد.8 مى باشد. N/m±1 نيروي الزم براي بستن

قرار  خود  محل  در  اورينگها  كه  شويد  مطمئن  بستن  حين  در 
دارند.

مرحله (8)

مجموعه فيلتر را در محل خود در خودرو نصب نماييد.
توجه  خروجى  و  ورودي  هاي  لوله  جهت  به  نصب  هنگام  در 

فرماييد.
جهت اطمينان از عدم وجود نشتى توسط مايع آب و صابون محل 

اتصال لوله ها و بدنه را چك نماييد.

FSU  را تعويض كنيم. چگونه فيلتر
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چگونه فيلتر رگالتور را تعويض نماييم.

مرحله (1)

باز  28mm آچار  توسط  را   CNG ورودي  كانكشن  پيچ 
مى كنيم. 

مرحله (2)

فيلتر را از محل خود خارج مى كنيم و محل آنرا با پارچه تميز 
مى كنيم.

شير  به  بخش  اين  در  موجود  ذرات  انتقال  از  جلوگيري  جهت 
قطع كن به هيچ وجه از فشار باد استفاده نكنيد.

اورينگ پيچ كانكشن ورودي را خارج نماييد

مرحله (3)

اورينگ پيچ كانكشن ورودي را خارج نماييد.
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چگونه فيلتر رگالتور را تعويض نماييم.

مرحله (4)

يك اورينگ نو را با روغن سيليكونى آغشته كنيد و در جاي خود 
قرار دهيد. مطمئن شويد اورينگ در حين مونتاژ آسيب نبيند.

مرحله (5)

يك فيلتر جديد در محل خود قرار دهيد.

مرحله (6)

پيچ كانكشن ورودي را با آچار 28mm محكم مى كنيم.  
باشد.  40i±1Nm ترك بستن پيچ بايد

بعد از نصب لوله ورودي محل نصب را آب و صابون از نظر وجود 
نشتى كامًال چك نماييد.
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1 - شرايط عمومى گارانتى
تامين كننده كيت فقط در قبال جبران خسارت هايى مسئول 
آمده  بوجود  كيت  قطعات  در  فنى  نقص  بواسطه  كه  باشد  مى 
اقدامات  كليه  گارانتى،  شرايط  از  بهينه  استفاده  بمنظور  باشد. 

مربوط به كيت بايستى توسط نمايندگى مجاز انجام شود. 
ضمانت كيت گاز نصب شده بر روى خودرو به عهده نمايندگى 

مجاز شركت زامياد مى باشد.
ضمانت نامه سيستم گازسوز به مدت 18 ماه پس از تاريخ نصب 
اقدامات  كليه  و شامل  اجرا خواهد شد  بر روى خودرو  سيستم 
الزم جهت ضمانت و بهبود عملكرد خودرو مى شود. در صورت  
تحريف، نصب و يا تعمير قطعات كيت گازسوز توسط افراد غير 
مجاز  و در صورت عدم رعايت قواعد و دستورالعمل هاى مربوط 
منسوخ  گازسوز  سيستم  نامه  ضمانت  نگهدارى،  و  سرويس  به 

خواهد شد.

CNG 2 - تشريح سيستم
1 -  شير پركن CNG : وسيله اى است كه به كمك آن مخزن 

گاز،  پر مى شود.
2 - مخزن CNG : مخزن مخصوص گاز CNG در حالت گاز 

فشرده.
3 - شير سر مخزن: وسيله اى است كه امكان ورود و خروج گاز 

از مخزن را برآورده مى سازد.
4 - مجموعه رگالتور (كاهنده فشار)، شير قطع كن و سنسورها: 
وسيله اى است كه گاز از ميان عبور مى كند و فشار عملكردى  
آن را كاهش مى دهد. اين دستگاه تركيبى از گيج يا عقربه نشان 
/ سنسور فشار جهت نشان دادن مقدار گاز درون  دهنده فشار 

مخزن و شير قطع كن مدار گاز مى باشد. 
5 - فيلتر گاز: اين وسيله، گاز را تصفيه و صاف نمى نمايد.

6 - ريل انژكتور: مقدارصحيح گاز CNG را به داخل هر سيلندر 
تزريق مى نمايد.

7 - كليد تبديل سوخت: اين وسيله به كاربر اين امكان را مى 
و  گاز  بين  و  داده  تغيير  را  نوع سوخت مصرفى خودرو  تا  دهد 
همچنين  وسيله  اين  نمايد.  مى  انتخاب  را  سوخت  يك  بنزين 

مقدار گاز درون مخزن را نشان مى دهد.
8 - دستگاه كنترل الكترونيك كيت گاز (ECU) : اين دستگاه، 
روى  بر  شده  نصب  مختلف  سنسور  چند  از  را  هايى  سيگنال 
را  تزريقى  گاز  مقدار  همچنين  و  كند  مى  دريافت  گاز  سيستم 

محاسبه مى نمايد.

3 - دستورالعمل هاى عمومى
عملكرد خودرو در حالت بنزين: عمليات استارت و روشن كردن 
كه  هنگامى  پذيرد.  مى  بنزين صورت  حالت  در  معموالً  خودرو 
حد  به  سيستم  صحيح  عملكرد  جهت  گاز  فشار  و  دما  مقدار 
وضعيت  تغيير  گاز  حالت  به  خودكار  بطور  موتور  برسد،  الزم 
مى دهد. كاركرد موتور در حالت بنزين بصورت دوره اى براى باال 
بردن ميزان بازدهى و كارآيى اجزاء سيستم سوخت رسانى بسيار 
مفيد و حائز اهميت مى باشد. به همين دليل هرگز مخزن بنزين 
را خالى نگذاريد. در برخى از خودروها، پمپ بنزين دائماً در حال 

كار كردن مى باشد و اين امر از آسيب رساندن احتمالى به پمپ 
بنزين هنگام كاركرد خودرو بدون بنزين جلوگيرى مى نمايد.

در صورت بروز تصادف 
لوواتو بطور خودكار فرمان  بروز تصادف، سيستم گاز  در صورت 
مى دهد تا جريان گاز خروجى از مخزن مسدود و موتور خاموش 

شود. 
كه  نماييد  اعالم  بيمه  شركت  به  كنيم  مى  توصيه  نامه:  بيمه 
برخى  زيرا  است  نصب شده  روى خودروى شما  بر  گاز  سيستم 
از شركت هاى بيمه، اين موضوع را در بيمه نامه خود ثبت مى 
نمايند و در صورت حادثه خسارت وارده به كيت گاز را به شما 

پرداخت مى نمايند.

اطالعات تكميلي و مورد نياز مشتري
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4 - كليد تبديل سوخت
اجزاء تشكيل دهنده كليد تبديل سوخت

كليد تبديل سوخت تعبيه شده بر روى كيت گاز از يك عدد دكمه تبديل سوخت، 7 عدد نشانگر LED و يك عدد زنگ اخبار داخلى 
تشكيل شده است (رجوع كنيد به طرح پشت جلد داخلى).  

1 -   دكمه تبديل سوخت: از اين دكمه جهت انتخاب نوع سوخت (بنزين يا گاز) استفاده مى گردد. با فشار دادن اين دكمه، نوع 
سوخت از يك وضعيت به وضعيت ديگر تغيير مى يابد. 

نشانگر سبز رنگ LED: نشان دهنده كاركرد خودرو در وضعيت گاز و نشانه برقرارى سيگنال عيب يابى  - 2

نشانگرنارنجى رنگ LED: نشان دهنده كاركرد خودرو در وضعيت بنزين  - 3

نشانگر قرمز رنگ LED: نشان دهنده اين است حداقل سوخت باقيمانده در مخزن گاز (حالت رزرو يا ذخيره)  - 4

نشانگرهاى سرى سبز رنگ LED: نشان دهنده مقدار سوخت درون مخزن   - 5
 LED عملكرد و وضعيت نشانگرهاى

نشانگر نارنجىنشانگر سبززنگ اخبارتوضيحات

كاركرد خودرو در وضعيت بنزين

كاركرد خودرو در وضعيت بنزين؛ 
تبديل سوخت  بطور خودكار در حال  تبديل سوخت )  بطور خودكار در حال   (ECU) دستگاه كنترل 

به گاز مى باشد.

كاركرد خودرو در وضعيت گاز

كاركرد خودرو در وضعيت بنزين؛ 
سيستم دچار نقص فنى شده و عمل عيب يابى رخ داده است.

كاركرد خودرو در وضعيت بنزين؛
دستگاه كنترل بطور خودكار نوع سوخت را به علت اتمام بنزين دستگاه كنترل بطور خودكار نوع سوخت را به علت اتمام بنزين 

به گاز تبديل نموده است.

كار  گاز  وضعيت  در  خودرو  بنزين؛  وضعيت  در  خودرو  كار كاركرد  گاز  وضعيت  در  خودرو  بنزين؛  وضعيت  در  خودرو  كاركرد 
دستگاه  زيرا  شود  نمى  تبديل  گاز  به  سوخت  نوع  و  كند  دستگاه مى  زيرا  شود  نمى  تبديل  گاز  به  سوخت  نوع  و  كند  مى 

كنترل قادر نيست سيگنال دور موتور را اعالم نمايد

روشنبينابينچشمك زنخاموش
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نشانگرهاى مقدار گاز درون مخزن
مقدار سوخت درون مخزن با روشن شدن نشانگرهاى LED طبق جدول ذيل مشخص مى شود:

در سيستم CNG، گاز به حالت گازى شكل در داخل مخزن انباشته مى شود؛ مقدار گاز با اندازه گيرى فشار گاز درون مخزن نشان داده 
مى شود.

نشانگر قرمزنشانگر سبزتوضيحات

رزرو (ذخيره)

1/4 مقدار گاز درون مخزن

1/2 مقدار گاز درون مخزن

3/4 مقدار گاز درون مخزن

مخزن پر

روشن   خاموش   
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نحوه استفاده از كليد تبديل سوخت
عمليات تبديل سوخت به گاز  (CNG) براى اولين بار

به  گاز  حالت  از  خودرو  سوخت  تا  دهيد  فشار  را   (2) كليد 
 (3) نارنجى  نشانگر  بنزين  حالت  (در  يابد  تغيير  بنزين  حالت 
الزم  شرايط  كليه  بودن  مساعد  صورت  در  شود).  مى  روشن 
الكترونيك،  كنترل  دستگاه  سوخت،  تغيير  عمليات  انجام  براى 
تغيير مى دهد.  به حالت گاز  بنزين  از حالت  را  سوخت خودرو 
روشن   (2) ونشانگرسبز  شود  مى  خاموش   (3) نارنجى  نشانگر 

مى شود. 
عمليات تبديل سوخت در دفعات بعدى

چنانچه خودرو در حالت بنزين خاموش شود؛ وقتى چراغ هاى 
داشبورد روشن مى شود، نشانگر حالت گاز (1) خاموش و نشانگر 
بنزين (2) روشن مى شود. پس از روشن كردن موتور، نشانگرهاى 
با  خودرو  و  مانند  مى  باقى  يكسان  بطور  سوخت  تبديل  كليد 

بنزين كار مى كند.
براى تغيير وضعيت بنزين به گاز، كليد   تبديل سوخت را فشار 
به چشمك زدن مى  گاز شروع  نشانگر سبز رنگ حالت  دهيد؛ 
و  دهد  مى  ادامه  بنزين  حالت  در  كاركرد خود  به  كند؛ خودرو 
كنترل  دستگاه  تا  ماند  مى  منتظر   EASY FAST سيستم 
الكترونيك آن را فعال نموده و سوخت را از بنزين به گاز تبديل 
نمايد. عمل تغيير سوخت به محض دريافت سيگنال فعال سازى 
انجام مى شود؛ نشانگر سبز رنگ حالت گاز (2)  روشن و نشانگر 
نارنجى رنگ حالت بنزين (3) خاموش مى شود. در صورتى كه 
خودرو هنگام كار در حالت گاز خاموش شود؛ وقتى چراغ هاى 
داشبورد روشن مى شود، كليد تبديل سوخت مقدار گاز درون 
مخزن را نشان مى دهد، وقتى كه نشانگر بنزين (3) روشن مى 
شود، نشانگر حالت گاز  (2) نيز شروع به چشمك زدن مى كند. 
EASY FAST سيستم  شود،  مى  روشن  موتور  كه  وقتى 

منتظر مى ماند تا دستگاه كنترل الكترونيك آن را فعال نموده 
و سوخت را از بنزين به گاز تبديل نمايد. عمل تغيير سوخت به 
محض دريافت سيگنال فعال سازى انجام مى شود؛ نشانگر سبز 
بنزين          نارنجى رنگ حالت  نشانگر  و  رنگ حالت گاز (2) روشن 
خاموش مى شود. موتور خودرو معموالً در حالت بنزين روشن مى 
شود، بنابراين حفظ و باال بردن بازدهى سيستم انژكتور بنزينى، 

عمليات تبديل سوخت به گاز بطور خودكار انجام مى شود. 
علت  به  بطورخودكار   بنزين  حالت  به  سوخت  تغيير  عمليات 

كاهش فشار گاز

چنانچه مقدار گاز درون مخزن در وضعيت ذخيره يا رزرو باشد 
دستگاه  باشد،  كمتر  فرض  پيش  مقدار  از  گاز  فشار  مقدار  يا  و 
بنزين  به  را  خودرو  سوخت  خودكار  بطور  الكترونيك  كنترل 
موتور  كاركرد  از  جلوگيرى  بمنظور  عمل  اين  دهد.  مى  تغيير 
شرايط  اين  در  زيرا  دهد  مى  رخ   (Lean) ضعيف  شرايط  در 
انجام  از  قبل  ببيند.  آسيب  كاتاليست  هاى  مبدل  است  ممكن 
عمليات تغيير سوخت به گاز، مخزن گاز را پر نماييد. هنگامى كه 
عمليات تبديل سوخت به حالت بنزين به دليل افت فشار گاز رخ 
شود،  مى  روشن    (3) بنزين  رنگ  نارنجى  نشانگر  دهد،  مى 
روشن   (3) رنگ  قرمز  نشانگر  و  دهد  مى  رخ  سوخت  تغيير 
مى شود و چهار نشانگر سبز رنگ  (1) بطور متناوب يكى پس از 

ديگرى روشن مى شوند و زنگ اخبار به صدا در مى آيد. جهت 
بازگشت به وضعيت نرمال، كليد        را يكبار فشار دهيد: نشانگر 
نارنجى رنگ         بنزين روشن باقى مى ماند براى آنكه به ما 
نشان دهد كه خودرو در حالت بنزين كار مى كند و زنگ اخبار 

خاموش مى شود.

6 - نكات ضرورى در مورد روشن كردن خودرو در حالت 
گاز در شرايط اضطرارى

كه  هنگامى  (مثًال  نشود  روشن  بنزين  حالت  در  چنانچه خودرو 
مى  باشند)؛ مستقيماً  بنزين و غيره دچار نقص فنى شده  پمپ 
توانيد خودرو را در حالت گاز روشن نماييد. براى انجام اين كار، 
تا موتور خودرو  نگه داريد  و  را فشار داده  تبديل سوخت  دكمه 

روشن شود.

توجه!
استارت زدن و روشن كردن موتور بطور مستقيم در حالت گاز 
يك امر اضطرارى محسوب مى شود. استفاده مكرر از اين روش 
موجب  و  رسانده  آسيب  كاتاليست  هاى  مبدل  به  است  ممكن 
روشن شدن نشانگر هشدار دهنده "نقص فنى موتور" شود. جهت 
جلوگيرى از بروز چنين آسيبى، فقط 10 استارت اضطرارى براى 
ECUاين سيستم در نظر شده است. پس از 10 بار، نرم افزار ECUاين سيستم در نظر شده است. پس از 10 بار، نرم افزار ECU اين 
كار را  مسدود مى كند تا زمانى كه نصاب مجاز سيستم گازسوز 

مجدداً شمارشگر آن را تنظيم نمايد.  
كار را  مسدود مى كند تا زمانى كه نصاب مجاز سيستم گازسوز 

مجدداً شمارشگر آن را تنظيم نمايد.  
كار را  مسدود مى كند تا زمانى كه نصاب مجاز سيستم گازسوز 

7 - عيب يابى
سوخت  تغيير  موجب  كه  دهد  رخ  خطايى  سيستم  در  جنانچه 
خودرو به بنزين گردد، نشانگر نارنجى رنگ  (3) روشن مى شود و 
نشانگر سبز رنگ (2) شروع به چشمك زدن مى كند و زنگ اخبار 
بطور متناوب به صدا در مى آيد (نشانگرهاى مقدار سوخت (8) 
خاموش مى شوند). كليد تبديل سوخت را فشار دهيد تا سيگنال 

زنگ اخبار قطع شود.

توجه! 
هرگز وقتى كه باك بنزين كامًال خالى است، هرگز سوخت خودرو 
را در حالت گاز قرار ندهيد و به هيچ وجه در اين حالت رانندگى 
نكنيد. باك بنزين را بازديد و كنترل نماييد. هميشه حداقل 1/4 

حجم باك  بايستى پر باشد. 

8 - سرويس و نگهدارى دوره اى
سرويس و نگهدارى از اجزاء مختلف كيت گازسوز همانند سرويس 
و نگهدارى از ساير اجزاء خودرو يك شرط اساسى و الزم االجرا 
جهت تامين و تضمين ميزان بازدهى و ايمنى سيستم بشمار مى 
نگهدارى موجب  و  بازديدهاى سرويس  انجام  آن،  بر  رود. عالوه 
افزايش طول عمر و عملكرد بهتر كليه اجزاء و متعلقات كيت و 

همچنين موجب كاهش هزينه هاى جارى مى شود. 
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10 - جدول سرويس و نگهدارى

150003000045000600007500090000105000120000135000150000كيلومتر

* * * * * * * * * * بازديد كلى سيستم گاز

* * * * * * * * * * بازديد فيلتر هوا

بازديد شمع ها و استارت 
* * * * * * * * * * خودروخودرو

* * * * * * * * * * بازديد و كنترل فشار رگالتور

* * * * * * * * * * * بازديد و تنظيم كربوراسيون

CNG تعويض فيلتر گاز * * * * *

**تعويض واشر آب بندى رگالتور
* (بازديد، كنترل و تنظيم مخلوط سوخت و هوا)
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عيبرديف عيبكد بند� عيبطبقه شر�
چر��

��هنما
سوئيچ ��

عيبيابي پنجر�
�فز�� نر� ��

سيستم �فتا�
عيبيابي

�فز�� نر� ��
عيب 1محل عيب 2�صال� عيب 3�صال� عيب �صال�

1P01تباطي�� ��تبا�خطا� عيبند���قطع كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�

-USB پو�� �� �شكا�
COM

ECU يا ��بط سيم �تصا�
ECU يا ��بط سيم عملكر�

� (فيو� ECU �تصا� بر�سي
بر�) جريا� برقر���

��بط سيم عملكر� � �تصا� بر�سي

-USB پو�� بر�سي
مي كا� حا� �� كه COM
��بط مجا�� شما�� � باشد

باشد 8 تا 1 بين

كامپيتر يا ECU جايگزيني
حسب بر �سيله ��بط سيم يا

مو��

2P02تباطي�� ECUخطا� بو�� مناسب عيبند���نا كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ECU��تبا�
صحيح مد� �� �ستفا��

ECU
--

3P03تباطي�� نشد�خطا� با�
ها ���� ����� فايل

عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� با�
�ساني بر��
firmware

نيست پذير �مكا�
ها ���� ����� هافايل ���� ����� فايل �فز��جايگزيني نر� �بز�� مجد� نصب

كاليبر�سيو�
-

4P04تباطي�� خطا�
گشايي �مز �� خطا
نويسي برنامه فايل

عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� با�
�ساني بر��
firmware

نيست پذير �مكا�
PC عامل سيستم

�كسپلو��. �ينترنت نسخه بر�سي
�كسپلو�� �ينترنت حضو� به نيا�

�مزگذ��� با � باالتر يا � 5.5 نسخه
بيت. 128 حد�قل

-

جدول عيب يابي

عيبرديف عيبكد بند� عيبطبقه شر�
چر��

��هنما
سوئيچ ��

عيبيابي پنجر�
�فز�� نر� ��

سيستم �فتا�
عيبيابي

�فز�� نر� ��
عيب 1محل عيب 2�صال� عيب 3�صال� عيب �صال�

15C01�تصا� �� ��تبا�خطا عيبند���قطع كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�

-USB پو�� �� �شكا�
COM

ECU يا ��بط سيم �تصا�
ECU يا ��بط سيم عملكر�

� (فيو� ECU �تصا� بر�سي
بر�) جريا� برقر���

��بط سيم عملكر� � �تصا� بر�سي
�سيله

-USB پو�� بر�سي
مي كا� حا� �� كه COM
��بط مجا�� شما�� � باشد

باشد 8 تا 1 بين

يا كامپيتر يا ECU جايگزيني
حسب بر �سيله ��بط سيم

مو��

16C02�تصا� �� ECUخطا

شو� نمي شناخته
عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�
ECU يا ��بط سيم �تصا�
ECU يا ��بط سيم عملكر�

� (فيو� ECU �تصا� بر�سي
بر�) جريا� برقر���

��بط سيم عملكر� � �تصا� بر�سي
�سيله

يا �سيله ��بط سيم جايگزيني
مو�� حسب بر ECU

-

17C03سيستم خطا�
� سا�گا�� عد�
firmware سخه

عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�
ECU عامل صحيحسيستم ها� ���� ����� فايل �� --فا��

18C04سيستم خطا�
نسخه سا�گا�� عد�

�فز�� نر�
عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�
كامپيوتر �فز�� نر�
كاليبر�سيو�) (�بز��

�فز�� نر� نسخه --��تقا
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عيبرديف عيبكد بند� عيبطبقه شر�
چر��

��هنما
سوئيچ ��

عيبيابي پنجر�
�فز�� نر� ��

سيستم �فتا�
عيبيابي

�فز�� نر� ��
عيب 1محل عيب 2�صال� عيب 3�صال� عيب �صال�

15C01�تصا� �� ��تبا�خطا عيبند���قطع كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�

-USB پو�� �� �شكا�
COM

ECU يا ��بط سيم �تصا�
ECU يا ��بط سيم عملكر�

� (فيو� ECU �تصا� بر�سي
بر�) جريا� برقر���

��بط سيم عملكر� � �تصا� بر�سي
�سيله

-USB پو�� بر�سي
مي كا� حا� �� كه COM
��بط مجا�� شما�� � باشد

باشد 8 تا 1 بين

يا كامپيتر يا ECU جايگزيني
حسب بر �سيله ��بط سيم

مو��

16C02�تصا� �� ECUخطا

شو� نمي شناخته
عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�
ECU يا ��بط سيم �تصا�
ECU يا ��بط سيم عملكر�

� (فيو� ECU �تصا� بر�سي
بر�) جريا� برقر���

��بط سيم عملكر� � �تصا� بر�سي
�سيله

يا �سيله ��بط سيم جايگزيني
مو�� حسب بر ECU

-

17C03سيستم خطا�
� سا�گا�� عد�
firmware سخه

عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�
ECU عامل صحيحسيستم ها� ���� ����� فايل �� --فا��

18C04سيستم خطا�
نسخه سا�گا�� عد�

�فز�� نر�
عيبند��� كد � شر� پنجر� شد� ECUبا�

كند نمي برقر�� ��تبا�
كامپيوتر �فز�� نر�
كاليبر�سيو�) (�بز��

�فز�� نر� نسخه --��تقا

عيبرديف عيبكد بند� عيبطبقه شر�
چر��

��هنما
سوئيچ ��

عيبيابي پنجر�
�فز�� نر� ��

سيستم �فتا�
عيبيابي

�فز�� نر� ��
عيب 1محل عيب 2�صال� عيب 3�صال� عيب �صال�

19S100سيستم گا�خطا� �نژكتو�

نا�نجي چر��
�ضعيت

��شن بنزين
�ست���هنما�
�ضعيت سبز

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

بنزين سيستم به گا��نتقا� �نژكتو�
با�) مد�� يا كوتا� (�تصا�

گا� ECU �تصا� ��بر�سي جايگزيني � �نژكتو� بر�سي
نيا� صو�� ��

ECU جايگزيني

20S101سيستم بنزينخطا� �نژكتو� �تصا�

�ضعيت
معمو�

���� نشا�
شد�

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

مربو� گا� �نژكتو�
�ست فعا� غير

بنزين �نژكتو� گا��تصا� ECU �تصا� بنزينبر�سي سيستم ECUبر�سي جايگزيني

21S102سيستم �گالتو�خطا� HP شير

نا�نجي چر��
�ضعيت

��شن بنزين
�ست���هنما�
�ضعيت سبز

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

بنزين سيستم به �گالتو��نتقا� برقي شير
با�) مد�� يا كوتا� (�تصا�

گا� ECU �تصا� ��بر�سي جايگزيني � �نژكتو� بر�سي
نيا� صو�� ��

ECU جايگزيني

22S103سيستم �گالتو�خطا� HP شير

نا�نجي چر��
�ضعيت

��شن بنزين
�ست�چر��

�ضعيت سبز

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

بنزين سيستم به �گالتو��نتقا� برقي شير
با�) مد�� يا كوتا� (�تصا�

گا� ECU �تصا� ��بر�سي جايگزيني � �نژكتو� بر�سي
نيا� صو�� ��

ECU جايگزيني

23S104سيستم گا�خطا� فشا� سنسو�

نا�نجي چر��
�ضعيت

��شن بنزين
�ست�چر��

�ضعيت سبز

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

بنزين سيستم به �نتقا�
گا� فشا� : سنسو� فيلتر

�جو� عد� يا با� مد�� يا كوتا� (�تصا�
بر�) جريا�

گا� ECU �تصا� �جو�بر�سي بر�سي
سنسو�ها �لت +5 بر� جريا�

ECU يا فيلتر جايگزيني
نيا� صو�� ��

24S105سيستم نقشهخطا� سنسو�

نا�نجي چر��
�ضعيت

��شن بنزين
�ست�چر��

�ضعيت سبز

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

بنزين سيستم به �نتقا�
نقشه : سنسو� فيلتر

�جو� عد� يا با� مد�� يا كوتا� (�تصا�
بر�) جريا�

گا� ECU �تصا� �جو�بر�سي بر�سي
سنسو�ها �لت +5 بر� جريا�

ECU يا فيلتر جايگزيني
نيا� صو�� ��

25S106سيستم گا�خطا� �ما� سنسو�

نا�نجي چر��
�ضعيت

��شن بنزين
�ست�چر��

�ضعيت سبز

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

بنزين سيستم به گا��نتقا� �ما� : سنسو� فيلتر
با�) مد�� يا كوتا� (�تصا�

گا� ECU �تصا� فيلتربر�سي -جايگزيني

26S107سيستم ��خطا� �ما� سنسو�

نا�نجي چر��
�ضعيت

��شن بنزين
�ست�چر��

�ضعيت سبز

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� خطا

بنزين سيستم به كنند��نتقا� خنك گا�سنسو� ECU �تصا� سنسو�بر�سي -جايگزيني

27S108سيستم سوئيچخطا� �جو�
��هنما همه
خامو� ها

هستند

توضيحا� � �كد �ست ��شن خطا تشخيص قرمز چر��
ميشوند ���� نشا� يابي عيب جد�� �� گا�خطا حالت �� ECU نكر�� كا�

سوخت تبديل كليد
جريا� برقر��� عد� يا �تصا� �� (�شكا�

بر�)
گا� ECU �تصا� �لتبر�سي +5 بر� جريا� �جو� بر�سي

سوخت تبديل كليد
ECU يا سوخت تبديل كليد جايگزيني

مو�� حسب بر
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ:  نام و نام خانوادگي:       

تلفن تماس:  نام و كد نمايندگي مجاز:      

نقطه نظرات: 

امضاء: - - - - - - - - - - -   

فرم نظرات و پيشنهادات

oAøñíBÿ OÏíýpAR  |ôupôüw oüõ/uývPî OpìrÂlÚ×ê)SBA(|

|OBoüi :

Oé×ò OíBx:

ðÛÇú ðËpAR:

ðBï ôðBï gBðõAkâþ :

ðBï ôÞl ðíBüñlâþ ìXBq:

Öpï ðËpAR ôKýzñùBkAR

AìÃBF :.................
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