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پيش گفتار

کتابي که پيش رو داريد توسط کارشناسان و متخصصين مديريت مهندسي و کيفيت شرکت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميرکاران 
و کارشناسان خودروي دوگانه سوز وانت زامياد تهيه و تدوين گرديده شده است.

اميد است که تعميرکاران و کارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين کتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده 
در اين راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد کيفي تعميرات در کليه زمينه ها حاصل گردد.

در پايان از آنجا که ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از کليه عزيزاني که 
اين کتاب را مطالعه مي کنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پيشنهادات در انتهاي کتاب موجود مي باشد( به مديريت مهندسي و کيفيت شرکت سايپا يدك ارسال فرمايند.
الزم به ذکر است که حق هر گونه تغيير يا کپي برداري از کتاب مزبور براي اين شرکت محفوظ مي باشد. 

سايپايدك        
سازمان خدمات پس از فروش سايپا        

                                مديريت مهندسي و کيفيت  

www.CarGarage.irپيشگفتار

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


دفترچه عيب يابي وانت انژکتوري دوگانه سوز زامياد با کيت گاز سوز غرب استيل

4

٢

متفرقه مشکالت
حلعلتمشکل/ عیب راه

ECUگازErrorخود حافظه در را عملکرد
است داشته .نگه

ECUاست شده خراب نمائیدECU.گاز تعویض را .گاز

ECUخارج رده از ورژن یک با وگاز
است شده ریزي برنامه .نامناسب

ECUنمائید بروز برنامه آخرین با را .گاز

گاز• به بنزین حالت از وضعیت تغییر مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

تغیی گاز حالت به وضعیتخودرو ر
دهد .نمی

گازECUتعویضگازECUخرابی

باشد می قطع گاز انژکتور سیم دسته گاز.اتصال انژکتور سیم دسته اتصاالت کنترل

به دیاگ اتصال هنگام errorگازECUدر
شود می .مشاهده

آنerrorبررسی مشکل کردن برطرف و

بارگذاري باشدECUبرنامه نمی مناسب .گاز
برنامهبررس دربارگذاريوی صحیح برنامه مجدد

ECUگاز

شوند نمی باز گاز .انژکتورهاي
به دیاگ اتصال آنECUتوسط خرابی گاز

و وerrorمشاهده شدهها ایجاد برطرفعیوب
.شود

گردد نمی روشن .خودرو
خواندراrpmسیگنال در.نمی شده بارگذاري برنامه و ها سیم دسته اتصال

ECUنمائید کنترل را .گاز
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٣

گاز• به بنزین حالت از وضعیت تغییر مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه
کند نمی عمل رگالتور آب دماي .سنسور

را آن کانکتور یا نمائید تعویض را رگالتور آب دماي سنسور
نمائید .بررسی

وضعیت تغییر گاز حالت به خودرو
دهد .نمی

اصلی کن عملشیرقطع رگالتور شیربرقی کندو .نمی

به دیاگ اتصال وECUتوسط مشاهده آن خرابی گاز
و شده ایجاد گرددerrorعیوب برطرف .ها

ها شیر کامل بودن باز لحاظ از را شیرها و مکانیکی قطعات
نمائید .کنترل

مخزن بودن نمائیدخالی مراجعه گیري سوخت جایگاه .به

هاياتصا سیم دسته نادرست گازEMSل کیت نمائیدو بررسی را مربوطه .اتصال

باشد می خراب آن کانکتور یا و فشار نمائید.گیج بررسی را آن کانکتور و فشار .گیج

باشد می خراب یا و شده قطع گاز کیت اصلی نمائید.رله بررسی را اصلی .رله

و سوخت اختالط وضعیت تغییر از پس
ر باشدهوا می .قیق

وضعیت تغییر زمان کوتاه( تبدیل)حداکثر بسیار
باشد .می

در شده بارگذاري برنامه کردن گازECUچک

آب دماي بودن پائین دلیل به ضعیف اختالط زمستان در
آید می وجود .به

در شده بارگذاري نمائیدECUبرنامه کنترل را .گاز

حالت• از وضعیت تغییر گازمشکالت به بنزین

حلعلتمشکل/ عیب راه
وضـعیت تغییر گاز حالت به موتور

شود می خاموش ولی دهد می
یـا ها شیربرقی از یکی کارکرد عدم یا خرابی

شیرها
در و کنیــد کنتـرل را شــیر یـا برقــی شـیر عملکـرد

کنید تعویض را معیوب قطعه نیاز .صورت
کنید چک را سوخت همپوشانی شدهعدم.زمان بارگذاري مناسب برنامـهECUبرنامه گاز

کنید چک و بارگذاري را .مناسب
خیلـی یـا رقیق خیلی موتور سوخت اختالط

باشد می .غلیظ
شده بارگذاري مناسب برنامه برنامـهECUعدم گاز
کنید چک و بارگذاري را .مناسب

صـحیح طـور بـه انژکتورها از تا چند یا یکی
کند نمی .کار

ب شدهعدم بارگذاري مناسب برنامـهECUرنامه گاز
جـایی جابـه یـا کنیـد چـک و بارگـذاري را مناسب

گاز انژکتورهاي سوکت
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۴

گاز• به بنزین حالت از وضعیت تغییر مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

گردد برمی بنزین حالت به است.موتور پایین خیلی گاز .فشار
بررس را گاز رگالتور کنیدفشار تنظیم و .ی

(2.9bar3.2تا bar)

شده بارگذاري مناسب برنامه ECUعدم
کنیدگاز چک و بارگذاري را مناسب .برنامه

از بیشتر خیلی گاز انژکتور تزریق زمان
است بنزین مناسبانژکتور کنیدECUبرنامه چک و بارگذاري .را

عمل درستی به گاز حالت در موتور
کند زندری. )نمی می . (پ

کند نمی عمل درستی به انژکتور چند یا توسطیک را نماییدDIAGانژکتورها صورت.تست در
نمائید تعویض را مربوطه انژکتور .خرابی

جا جابه انژکتورها به مربوط سوکتهاي
باشد .می

توسط را نماییدDIAGانژکتورها سوکت. تست
نمائید تصحیح را مربوطه .انژکتور

آرام• دور در کارکرد مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

پایین خیلی یا باال خیلی آرام دور
.است

وجود خال و گاز شیلنگهاي از هوا نشتی
دارد

کنید، تعویض را مانیفولد خال و گاز شیلنگهاي
کنید چک را .اتصاالت

تنظیم صحیحی طور به بنزین روي آرام دور
است .نشده

د مجدد بنزینتنظیم حالت در آرام ور

دور شود می روشن کولر که زمانی
ناپایدار لحظه چند براي موتور آرام

شود .می

سفت خوب یا دارند نشتی گاز نازلهاي
اند .نشده

معیوب نازلهاي تعویض و گاز نازلهاي بررسی

بارگذاري مناسبECUبرنامه گاز
باشد .نمی

م بارگذاري و برنامه دربررسی صحیح برنامه جدد
ECUگاز

۵

آرام• دور در کارکرد مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

نیست ثابت آرام دور)دور با موتور
کند می کار نامنظم و (باال

صحیح انژکتور نازل به ریل هاي لوله طول
باشد .نمی

انژکتور نازل به ریل هاي لوله تعویض

تا انژکتور نازل به ریل هاي انژکتورخوردهلوله نازل به ریل هاي لوله تعویض

بقیه با متفاوت قطر اندازه داراي نازلها از یکی
.است

گردد تعویض معیوب .نازل

سیلندر داخل به مانیفولد از هوا نشتی
شود می .مشاهده

شود سفت و بررسی مانیفولد .پیچهاي

یا ضعیف سیگنال داراي اکسیژن سنسور
است .اشتباه

د صورتبا در شود چک اکسیژن سنسور بنزین یاگ
تعویض اکسیژن سنسور بودن خراب یا بودن ضعیف
شده کوتاه اتصال یا ضعیف سنسور سیم اتصال شود،

.است
بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی

آرام دور موتور استپر بودن کثیف هوا، فیلتر
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب و

وا و شمعها هوا،تعویض فیلتر تعویض ، ها شمع یر
بررسی آرام، دور موتور استپر تعویض یا کردن تمیز

معیوب قطعات تعویض و گاز نازلهاي

آراممشکالت• دور از غیر به

حلعلتمشکل/ عیب راه

ضربه شود می خاموش وقتی موتور
زند .می

بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح بار.گاز برنامه مجدد شدهنصب .گذاري

مشکل دچار گهگاه اکسیژن سنسور عملکرد
یا رقیق سوخت اختالط سیستم و شود می

شود می .غلیظ

صورت در و کنید کنترل را اکسیژن سنسور کارایی
نمائید تعویض آنرا .لزوم

سنسور و رود می باال سختی به دور
ثابت غلیظ حاالت روي اکسیژن

است .مانده

بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح شده.گاز بارگذاري برنامه مجدد .نصب

فیلتر بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب و هوا

هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز نازلهاي .بررسی

سنسور و رود می باال سختی به دور
حا روي ماندهاکسیژن ثابت رقیق لت

.است

بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح شده.گاز بارگذاري برنامه مجدد .نصب

فیلتر بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب و هوا

هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز نازلهاي .بررسی
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۵

آرام• دور در کارکرد مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

نیست ثابت آرام دور)دور با موتور
کند می کار نامنظم و (باال

صحیح انژکتور نازل به ریل هاي لوله طول
باشد .نمی

انژکتور نازل به ریل هاي لوله تعویض

تا انژکتور نازل به ریل هاي انژکتورخوردهلوله نازل به ریل هاي لوله تعویض

بقیه با متفاوت قطر اندازه داراي نازلها از یکی
.است

گردد تعویض معیوب .نازل

سیلندر داخل به مانیفولد از هوا نشتی
شود می .مشاهده

شود سفت و بررسی مانیفولد .پیچهاي

یا ضعیف سیگنال داراي اکسیژن سنسور
است .اشتباه

د صورتبا در شود چک اکسیژن سنسور بنزین یاگ
تعویض اکسیژن سنسور بودن خراب یا بودن ضعیف
شده کوتاه اتصال یا ضعیف سنسور سیم اتصال شود،

.است
بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی

آرام دور موتور استپر بودن کثیف هوا، فیلتر
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب و

وا و شمعها هوا،تعویض فیلتر تعویض ، ها شمع یر
بررسی آرام، دور موتور استپر تعویض یا کردن تمیز

معیوب قطعات تعویض و گاز نازلهاي

آراممشکالت• دور از غیر به

حلعلتمشکل/ عیب راه

ضربه شود می خاموش وقتی موتور
زند .می

بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح بار.گاز برنامه مجدد شدهنصب .گذاري

مشکل دچار گهگاه اکسیژن سنسور عملکرد
یا رقیق سوخت اختالط سیستم و شود می

شود می .غلیظ

صورت در و کنید کنترل را اکسیژن سنسور کارایی
نمائید تعویض آنرا .لزوم

سنسور و رود می باال سختی به دور
ثابت غلیظ حاالت روي اکسیژن

است .مانده

بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح شده.گاز بارگذاري برنامه مجدد .نصب

فیلتر بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب و هوا

هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز نازلهاي .بررسی

سنسور و رود می باال سختی به دور
حا روي ماندهاکسیژن ثابت رقیق لت

.است

بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح شده.گاز بارگذاري برنامه مجدد .نصب

فیلتر بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب و هوا

هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز نازلهاي .بررسی
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۶

آرام• دور در کارکرد مشکالت
حلعلتمشکل/ عیب راه

غلیظ خیلی یا رقیق خیلی هوا و سوخت اختالط
کند نمی کار آرام دور حالت در موتور و .است

است خراب انژکتورها از یکی نمائیدECU.درایور تعویض را .گاز

اتصال دلیل به گاز انژکتور اتصال
ضعیف یا قطع سیم دسته نامناسب

.تاس
نمائید کنترل را .کانکتورها

است معیوب انژکتورها از .یکی
توسط را انژکتورها صحیح دیاگعملکرد اتصال

کنیدگازECUبه .بررسی
استاندارد غیر اندازه با نازلهاي

است شده .نصب
بانازلها استانداردرا .نمائیدتعویضنازل

کند می کار نامنظم آرام دور حالت در دورموتور ،
اندازه به و است ناپایدار و متغییر کم±100موتور

شود می زیاد .و

است شده تنظیم نامناسب آرام .دور
در شده بارگذاري برنامه مجدد گازECUنصب

و گاز آنالیز دستگاه به خودرو شود.وقتی می صل
است رقیق یا غلیظ آرام دور حالت در .مخلوط

ECUکند نمی کار درست نمائیدECU.گاز تعویض را .گاز

باشد می معیوب سنسور نمائید.الندا تعویض را سنسور .الندا

در سیم سر مناسب اتصال عدم
ECUسوکت

دسته سوکت در اتصال برقراري عدم صورت در
گردد تعویض .سیم

در• بارمشکالت با موتور پایین دور در حرکت

حلعلتمشکل/ عیب راه

پ سرعتهاي موتوردر ایین
شود می تکان و پرش .دچار

ECUدارد ایراد بنزین و .گاز
تعویض کالیبراسیون، برنامه مجدد گازECUنصب

بنزین یا

دارد ایراد بنزین جرقه شود.سیستم عیب رفع و بررسی بنزین جرقه .سیستم

بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
نازلها شدن نصب نامناسب و هوا يفیلتر

گاز

بررسی هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز .نازلهاي

۶

آرام• دور در کارکرد مشکالت
حلعلتمشکل/ عیب راه

غلیظ خیلی یا رقیق خیلی هوا و سوخت اختالط
کند نمی کار آرام دور حالت در موتور و .است

است خراب انژکتورها از یکی نمائیدECU.درایور تعویض را .گاز

اتصال دلیل به گاز انژکتور اتصال
ضعیف یا قطع سیم دسته نامناسب

.تاس
نمائید کنترل را .کانکتورها

است معیوب انژکتورها از .یکی
توسط را انژکتورها صحیح دیاگعملکرد اتصال

کنیدگازECUبه .بررسی
استاندارد غیر اندازه با نازلهاي

است شده .نصب
بانازلها استانداردرا .نمائیدتعویضنازل

کند می کار نامنظم آرام دور حالت در دورموتور ،
اندازه به و است ناپایدار و متغییر کم±100موتور

شود می زیاد .و

است شده تنظیم نامناسب آرام .دور
در شده بارگذاري برنامه مجدد گازECUنصب

و گاز آنالیز دستگاه به خودرو شود.وقتی می صل
است رقیق یا غلیظ آرام دور حالت در .مخلوط

ECUکند نمی کار درست نمائیدECU.گاز تعویض را .گاز

باشد می معیوب سنسور نمائید.الندا تعویض را سنسور .الندا

در سیم سر مناسب اتصال عدم
ECUسوکت

دسته سوکت در اتصال برقراري عدم صورت در
گردد تعویض .سیم

در• بارمشکالت با موتور پایین دور در حرکت

حلعلتمشکل/ عیب راه

پ سرعتهاي موتوردر ایین
شود می تکان و پرش .دچار

ECUدارد ایراد بنزین و .گاز
تعویض کالیبراسیون، برنامه مجدد گازECUنصب

بنزین یا

دارد ایراد بنزین جرقه شود.سیستم عیب رفع و بررسی بنزین جرقه .سیستم

بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
نازلها شدن نصب نامناسب و هوا يفیلتر

گاز

بررسی هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز .نازلهاي
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۶

آرام• دور در کارکرد مشکالت
حلعلتمشکل/ عیب راه

غلیظ خیلی یا رقیق خیلی هوا و سوخت اختالط
کند نمی کار آرام دور حالت در موتور و .است

است خراب انژکتورها از یکی نمائیدECU.درایور تعویض را .گاز

اتصال دلیل به گاز انژکتور اتصال
ضعیف یا قطع سیم دسته نامناسب

.تاس
نمائید کنترل را .کانکتورها

است معیوب انژکتورها از .یکی
توسط را انژکتورها صحیح دیاگعملکرد اتصال

کنیدگازECUبه .بررسی
استاندارد غیر اندازه با نازلهاي

است شده .نصب
بانازلها استانداردرا .نمائیدتعویضنازل

کند می کار نامنظم آرام دور حالت در دورموتور ،
اندازه به و است ناپایدار و متغییر کم±100موتور

شود می زیاد .و

است شده تنظیم نامناسب آرام .دور
در شده بارگذاري برنامه مجدد گازECUنصب

و گاز آنالیز دستگاه به خودرو شود.وقتی می صل
است رقیق یا غلیظ آرام دور حالت در .مخلوط

ECUکند نمی کار درست نمائیدECU.گاز تعویض را .گاز

باشد می معیوب سنسور نمائید.الندا تعویض را سنسور .الندا

در سیم سر مناسب اتصال عدم
ECUسوکت

دسته سوکت در اتصال برقراري عدم صورت در
گردد تعویض .سیم

در• بارمشکالت با موتور پایین دور در حرکت

حلعلتمشکل/ عیب راه

پ سرعتهاي موتوردر ایین
شود می تکان و پرش .دچار

ECUدارد ایراد بنزین و .گاز
تعویض کالیبراسیون، برنامه مجدد گازECUنصب

بنزین یا

دارد ایراد بنزین جرقه شود.سیستم عیب رفع و بررسی بنزین جرقه .سیستم

بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
نازلها شدن نصب نامناسب و هوا يفیلتر

گاز

بررسی هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز .نازلهاي

۶

آرام• دور در کارکرد مشکالت
حلعلتمشکل/ عیب راه

غلیظ خیلی یا رقیق خیلی هوا و سوخت اختالط
کند نمی کار آرام دور حالت در موتور و .است

است خراب انژکتورها از یکی نمائیدECU.درایور تعویض را .گاز

اتصال دلیل به گاز انژکتور اتصال
ضعیف یا قطع سیم دسته نامناسب

.تاس
نمائید کنترل را .کانکتورها

است معیوب انژکتورها از .یکی
توسط را انژکتورها صحیح دیاگعملکرد اتصال

کنیدگازECUبه .بررسی
استاندارد غیر اندازه با نازلهاي

است شده .نصب
بانازلها استانداردرا .نمائیدتعویضنازل

کند می کار نامنظم آرام دور حالت در دورموتور ،
اندازه به و است ناپایدار و متغییر کم±100موتور

شود می زیاد .و

است شده تنظیم نامناسب آرام .دور
در شده بارگذاري برنامه مجدد گازECUنصب

و گاز آنالیز دستگاه به خودرو شود.وقتی می صل
است رقیق یا غلیظ آرام دور حالت در .مخلوط

ECUکند نمی کار درست نمائیدECU.گاز تعویض را .گاز

باشد می معیوب سنسور نمائید.الندا تعویض را سنسور .الندا

در سیم سر مناسب اتصال عدم
ECUسوکت

دسته سوکت در اتصال برقراري عدم صورت در
گردد تعویض .سیم

در• بارمشکالت با موتور پایین دور در حرکت

حلعلتمشکل/ عیب راه

پ سرعتهاي موتوردر ایین
شود می تکان و پرش .دچار

ECUدارد ایراد بنزین و .گاز
تعویض کالیبراسیون، برنامه مجدد گازECUنصب

بنزین یا

دارد ایراد بنزین جرقه شود.سیستم عیب رفع و بررسی بنزین جرقه .سیستم

بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
نازلها شدن نصب نامناسب و هوا يفیلتر

گاز

بررسی هوا، فیلتر ،تعویض شمعها وایر و شمعها تعویض
معیوب قطعات تعویض و گاز .نازلهاي

٧

رسد• می آرام دور به موتور دور که حالتی در .مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

شود می خاموش و شده قطع موتور گاز .جریان

شده بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح مجدد.گاز شدهنصب بارگذاري گازECUبرنامه

و افزایشیافته سوخت اختالط میزان و گاز چگالی
شود می سرد کارکرد در .رگالتور

نمائید کنترل را رگالتور آب دماي .سیستم
نمائید کنترل را کاري خنک .سیستم

نیست سرعت داشتن نگه ثابت به قادر .موتور

رو کولر که مقادیري در خوبی به آرام ودور شن
است نشده تنظیم بوده .خاموش

شده بارگذاري برنامه مجدد گازECUنصب

شده بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح شده.گاز بارگذاري برنامه مجدد گازECUنصب

و هوا فیلتر بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب

،ت شمعها وایر و شمعها فیلترتعویض عویض
قطعات تعویض و گاز نازلهاي بررسی هوا،

.معیوب

قدرت• با کارکرد در مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

سوخت اختالط چون دهد می دست از را خود قدرت خودرو
است .رقیق

شده بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح شده.گاز بارگذاري برنامه مجدد گازECUنصب

نازل گازقطر خروجی جریان داراي انژکتور هاي
حالت این در را موتور تغذیه قدرت و است ناکافی

.ندارد
شود چک نازلها قطر و .برنامه

گرفته نظر در حداقل مقدار از شده ایجاد گاز فشار
است کمتر .شده

است معیوب .رگالتور
رساند نمی گاز کافی مقدار به مخزن روي .شیر

خود قدرت سوختخودرو اختالط چون دهد می دست از را
است .غلیظ

شده بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح .گاز
شده بارگذاري برنامه مجدد وECUنصب گاز

شتاب داراي خودرو که حالی در تست انجام
.است

هوا فیلتر بودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی
گاز نازلهاي شدن نصب نامناسب و

شمع هوا،تعویض فیلتر ،تعویض شمعها وایر و ها
آرام، دور موتور استپر تعویض یا کردن تمیز
معیوب قطعات تعویض و گاز نازلهاي .بررسی
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٨

قدرت• با کارکرد در مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه
خودرو باال قدرت در کارکرد مشخص دور یک از بعد
حالت این براي ولی کند می سوییچ بنزین حالت به
حالت به تا شود روشن مجدداً و خاموش موتور باید

کند سوییچ .گاز

کند می افت رگالتور گاز کندECUفشار می دریافت خطا .گاز

حرارتی توان تواند نمی آب سیستم
رگالتور دماي حفظ براي را مناسبی

کند آماده تغذیه طول آب،در سیستم
نمائید کنترل آنرا نصب .و

باال شتاب طی ناگهانیدر تغییر وقتی سبک دنده با
کند می پرش شدت به خودرو ، شود می .ایجاد

وصل و قطع را بنزین به سوییچ حالت پس)موتور کند( باي .می
کنید حرکت تر پایین دور پایین.)در

قرمز محدوده (دور

خواند نمی را صحیح مقادیر و کند نمی عمل اکسیژن .سنسور
به ، تعویض عدم صورت حالتدر

درست عملکرد و کرده سوییچ بنزین
کنید چک را اکسیژن .سنسور

شده پیشبینی مصرف میانگین از سوخت مصرف
است باالتر بسیار خودرو .براي

شده بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح .گاز
شده بارگذاري برنامه مجدد نصب

ECUگاز

شمعها هوا،خرابی فیلتر بودن فیلتر.کثیف شمعهاتعویض و هوا

متفرقه• مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

شود نمی روشن گاز تبدیل .سوئیچ

دارد ایراد گاز تبدیل نمائید.سوئیچ تبدیل را گاز تبدیل .سوئیچ

دارد ایراد گاز تبدیل سوئیچ سیم را.دسته سیم تعمیردسته یا .کنیدتعویض

سوخته12فیوزهاي کنیدرافیوزها.استولتی .تعویض

شدندECUکانکتورهاي اکسیده .گاز
یـا تمیـز مناسـبی ماده با را کانکتورها

نمائید .تعویض
ECUاست نشده ریزي برنامه کنیدECU.گاز ریزي برنامه را .گاز

است طوالنی زدن استارت شود.مدت می ترکیب بنزین با نمائیدECU.گاز تعویض را .گاز

حرک سختی به میخودرو خاموش معوالً کند می ت
ندارد کشش موتور و .شود

ECUاست شده ریزي برنامه غلط .گاز
صورت در و کنید کنترل را برنامه فایل

ریـزيerrorوجود برنامـه مجـدداً ،
.کنید

بیشتر)یکی کنند( یا نمی کار انژکتور ریل در انژکتورها .از
کنتــرلعملکـرد لــزومرا صــورت در و

معیوب کنیدقطعه تعویض .را
نامناسـب و هـوا فیلتـر بـودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی

گاز نازلهاي شدن نصب
،تعـویض شـمعها وایر و شمعها تعویض
و ــاز گ ــاي نازله ــی بررس ، ــوا ه ــر فیلت

معیوب قطعات پذیردتعویض .انجام
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٨

قدرت• با کارکرد در مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه
خودرو باال قدرت در کارکرد مشخص دور یک از بعد
حالت این براي ولی کند می سوییچ بنزین حالت به
حالت به تا شود روشن مجدداً و خاموش موتور باید

کند سوییچ .گاز

کند می افت رگالتور گاز کندECUفشار می دریافت خطا .گاز

حرارتی توان تواند نمی آب سیستم
رگالتور دماي حفظ براي را مناسبی

کند آماده تغذیه طول آب،در سیستم
نمائید کنترل آنرا نصب .و

باال شتاب طی ناگهانیدر تغییر وقتی سبک دنده با
کند می پرش شدت به خودرو ، شود می .ایجاد

وصل و قطع را بنزین به سوییچ حالت پس)موتور کند( باي .می
کنید حرکت تر پایین دور پایین.)در

قرمز محدوده (دور

خواند نمی را صحیح مقادیر و کند نمی عمل اکسیژن .سنسور
به ، تعویض عدم صورت حالتدر

درست عملکرد و کرده سوییچ بنزین
کنید چک را اکسیژن .سنسور

شده پیشبینی مصرف میانگین از سوخت مصرف
است باالتر بسیار خودرو .براي

شده بارگذاري باشدECUبرنامه نمی صحیح .گاز
شده بارگذاري برنامه مجدد نصب

ECUگاز

شمعها هوا،خرابی فیلتر بودن فیلتر.کثیف شمعهاتعویض و هوا

متفرقه• مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

شود نمی روشن گاز تبدیل .سوئیچ

دارد ایراد گاز تبدیل نمائید.سوئیچ تبدیل را گاز تبدیل .سوئیچ

دارد ایراد گاز تبدیل سوئیچ سیم را.دسته سیم تعمیردسته یا .کنیدتعویض

سوخته12فیوزهاي کنیدرافیوزها.استولتی .تعویض

شدندECUکانکتورهاي اکسیده .گاز
یـا تمیـز مناسـبی ماده با را کانکتورها

نمائید .تعویض
ECUاست نشده ریزي برنامه کنیدECU.گاز ریزي برنامه را .گاز

است طوالنی زدن استارت شود.مدت می ترکیب بنزین با نمائیدECU.گاز تعویض را .گاز

حرک سختی به میخودرو خاموش معوالً کند می ت
ندارد کشش موتور و .شود

ECUاست شده ریزي برنامه غلط .گاز
صورت در و کنید کنترل را برنامه فایل

ریـزيerrorوجود برنامـه مجـدداً ،
.کنید

بیشتر)یکی کنند( یا نمی کار انژکتور ریل در انژکتورها .از
کنتــرلعملکـرد لــزومرا صــورت در و

معیوب کنیدقطعه تعویض .را
نامناسـب و هـوا فیلتـر بـودن کثیف شمعها، وایر و شمعها خرابی

گاز نازلهاي شدن نصب
،تعـویض شـمعها وایر و شمعها تعویض
و ــاز گ ــاي نازله ــی بررس ، ــوا ه ــر فیلت

معیوب قطعات پذیردتعویض .انجام

٩

متفرقه• مشکالت

حلعلتمشکل/ عیب راه

مخصو موتور، نامنظم وکارکرد آرام دور حالت در صاً
شود می استشمام گاز بوي .غالباً

نامناسـب اخـتالط باعـث سیسـتم نواحی از بعضی در گاز کمبود
گردد می .سوخت

کـارکرد و اتصاالت بودن محکم کنترل
.رگالتور

است شده عملکرد در تغییر و خرابی دچار رگالتور شیر رگالتور.نشیمنگاه تعمیر یا .تعویض

استاختالط غلیظ سرعتها همه در شده.سوخت خستگی دچار دوم یا اول مرحله در شیر دسته تعویض.نشیمنگاه یا .رگالتورتعمیر

ثابت مصرف یک داراي همچنان گاز با راندن هنگام به
هستیم بنزین از مشخص .و

گاز و بنزین همزمان طور به خودرو و شده معیوب انژکتور اموالتور
کند می مصرف .را

ECUنمائید تعویض را .گاز

بـا کـارکرد وضـعیت گاز با راندن کیلومتر چند از بعد
شود می بدتر سوزد)بنزین می (.خام

ندارد عملکردي کارایی سوخت اختالط مجـدداECUً.برنامه یـا ریـزي برنامه را گاز
نمائید .بارگذاري

آب سیستم در آب آوردن ش.کم نصب نامناسبی طور به شلنگ اندبستهاي موتور.ده کاري خنک سیستم بازبینی
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