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 )نگهداري و تعمیر( سرویس اطالعات

  خودرو کردن بکسل
دلیل آن که هنگام خاموش بودن موتور فشار روغن در ه را نباید بکسل کرد. ب گیربکس اتوماتیکخودرو مجهز به سیستم 

هاي جلو به طور چرخبکسل کردن در صورت نیاز به گردد.پولی اولیه (محرك) وجود ندارد، بنابراین لرزش در تسمه ایجاد می
 .و سپس نسبت به بکسل کردن اقدام نمودکامل از زمین (جاده) جدا 

 سرویس

سال روغن گیربکس می بایست تعویض گردد براي این منظور مجراي تخلیه و پرکردن روغن در 2کیلومتر یا 60000هر 
 گیربکس تعبیه شده است. 

  روغن مشخصات

 :زیر استروغن مورد استفاده در گیربکس بشرح 
IDEMITSU CVTF-EX1   

 شود. آن می  گارانتیلغوو گیربکس هاي دیگر باعث معیوب شدن استفاده از روغن
 مراجعه کنید.  مربوطهبه دستورالعمل  گیربکس روغنر نمودن پ و بررسی براي

 مورد تائید نمی باشد CNG.LPG بهرسانی تغییر سیستم سوخت
 :می گرددو ناپایدار  متغیر گشتاور خروجی خودرو به دالیل زیر 

 تغییر در کارائی  -
 عدم سازگاري مناسب در زمان رانندگی  -
 کد خطا  -
 مشکل کالچ  -
 مشکل سازگاري کالچ  -
 لغزش تسمه  -
 .مجاز نمی باشددر این خودرو  رسانیتغییر سیستم سوخت •
-گارانتی می لغوو  گیربکس هاي دیگر باعث بروز مشکل در ه از روغنپیشنهاد شده استفاده کنید. استفادلطفا از روغن •

 .شود
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 الکتریکی  دیاگرام

 کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک ارتباط

 
 دیاگرام الکتریکی کنترل یونیت: 1شکل.
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 جانمائی پین هاي کانکتور گیربکس اتوماتیک  

-پین جانمایی. دهدمی انتقال سیم دسته طریق از را اطالعات و دارد ارتباط گیربکس با کانکتور یک طریق از کنترل یونیت
 :است شده داده نشان زیر شکل در کانکتور هاي

 
 گیربکس) سمتکانکتور ( شماتیک -2شکل 

 

 ها وظایف پین

 
 

  

 سیگنال سیگنال پین سیگنال پین
 سنسور حالت حرکت یا سنسور موقعیت 8.4v DMSتغذیه  VHS( 9( 2تغذیه سوپاپ  1
2 EDS-1 10 P-S2 EDS-1 فشار اولیه (سولنوئید) ررگالتو 
3 EDS-2 11 N-ab EDS-2 (سولنوئید) رگالتور فشار ثانویه 
4 EDS-3 12 N-S1 EDS-3 (سولنوئید) رگالتور فشار کالچ 
 سنسور فشار DMS-A P-S2 13 دماي روغن 5
 خروجیسنسور سرعت  DMS  14 DMS-B N-abاتصال بدنه   6
 ورودي سنسور سرعت N-S1 یا DMS-C N-P 15 سنسور اتصال  بدنه  7
  V 16 DMS-D 5تغذیه  8
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 م الکتریکی گیربکس اتوماتیکدیاگرا

 
  

 : دیاگرام کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک 3شکل
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 گیربکس اتوماتیکوظایف پین کانکتور 
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 تعریف کالچ نحوه 

  عملیات هاي زیر می بایست کالچ تعریف گردد.بعد از 
  گیربکس اتوماتیک  یونیت کنترل نرم افزاره روز رسانی ب -
 تعویض گیربکس  -
 کنترل یونیت گیربکس تعویض  -
 هیدرولیک  بلوكتعویض  -
 تواند با انجام عملیات تغییر حالت در دور آرام اجرا گردد. . این کار میتعریف داردنیاز به  ها کالچبراي جبران تلرانس •
-ثانیه روشن و خاموش می 2زمانی   اصلودر فکنترل یونیت گردد چراغ اخطار نکالچ کامل  تعریفتا زمانی که فرآیند  •

 زند)(چشمک می.شود
کس به طور اتوماتیک انجام در طول عمر گیرب تعریف مذکورباشد ،شده  انجام  هنگامی که این فرآیند یک بار کامل •

 گردد. می

 : شرایط اولیه 
سازگاري ، براي موفقیت کامل در انجام این کار  ایجاد گردد.در دور آرام موتور  پایدارگشتاور  می بایستروع شبراي  •

موتور  یونیت باشد. براي اطالعات بیشتر در مورد سازگاري موتور لطفا به مستندات مربوط به کنترلموتور نیاز می
)ECU .مراجعه کنید ( 
  100rpm -/+ تلرانس دور موتور  دور موتور موردنیاز:  -
  4Nm -/+ تاور شتلرانس گگشتاور موتور مورد نیاز:  -
 باشد.  درجه سانتیگراد 60الی  20بین دماي روغن گیربکس الزم است تا  -

یا تعویض گیربکس) الزم است کنترل یونیت (بارگذاري نرم افزار در کنترل یونیت گیربکس در این مورد قبل از سازگاري 
 گردد. انجام میدستگاه عیب یاب گردد. این کار با استفاده از  کنترل یونیت گیربکس ریستابتدا 

 روش انجام کار :
 انجام دهید.  D کردن کالچ تعریفسپس مرحله بعدي  شرایط بیان شده را مهیا نمائید ونکته: 
 km/h 0 : ودروخ سرعت -
 گاز ندهید  -
 پدال ترمز را فشار دهید  -
 .قرار دهید Dرا در حالت  لیور دسته دنده -

  FC (P1774) 55گردد. اگر در مدت تعریف کالچ اختالل حاصل گردد کد خطايکالچ اتوماتیک انجام می تعریففرآیند 
 شود. فعال شده و هم زمان چراغ اخطار روشن می
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ثانیه به  120کشد. اگر تعریف کالچ بعد از ثانیه طول می D ،40اگر تعریف درست انجام شده باشد، تعریف کالچ در حالت 
 خواهد بود. ن آمیز  کالچ با موفقیت پایان نرسد، تعریف

 
 را انجام  دهید.  R میتوانیم تعریف کالچ D اکنون پس از تعریف کالچ

 km/h 0 : خودرو سرعت -
 گاز ندهید  -
 پدال ترمز را فشار دهید  -
 .قرار دهید Rرا در حالت  لیور دسته دنده -
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 طور به و شد خواهد فعال غیر   P081Aکد ،)شود می خاموش اخطار چراغ( شود تمام که تعریف مذکور این محض به •

 .شود می حذف رانندگی دوره 3 از پس خودکار
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 نحوه تعریف کالچ عیب یابی

 
 عملیات احتمالیعلت  عیب

و خاموش شدن چراغ  نروش
یا  15اخطار بعد از انجام 
کامل  ،بیشتر سیکل تعریف

 نشدن فرآیند تعریف 

تعریف کردن دماي  در مدت فرآیند
درجه سانتی  20روغن گیربکس زیر 

 است.  گراد

اجازه دهید تا روغن گیربکس گرم  -
 شود (موتور روشن)

  تعریف کردنشروع مجدد فرآیند  -
در مدت فرآیند تعریف کردن دماي 

درجه  60روغن گیربکس به بیشتر از 
 رسد. می سانتی گراد 

اجازه دهید تا گیربکس خنک  -
 گردد (موتور خاموش) 

 شروع مجدد فرآیند تعریف کردن -

در مدت فرآیند تعریف کردن گشتاور 
 موتور و دور موتور باید پایدار باشد. 

اصالح کردن پایداري گشتاور  -
 موتور و پایداري دور موتور 

 تعریف کردنآمیز از انجام موفقیت -
 کنید.  حاصلموتور اطمینان 

   تعریف کردن شروع مجدد فرآیند  -
 

 روغنر نمودن پ و دستورالعمل بررسی

کند گردد اشاره میض میاین روش براي زمانی که روغن گیربکس تخلیه و یا گیربکس با یک گیربکس جدید تعوی
لیتر روغن  4,35ها از قبل با روغن پر نشده است و الزم است تا بعد از نصب گیربکس روي خودرو آنرا با تقریبا گیربکس

DEMITSU CVTF-EX1 ر کنید. پمخزنر کردن روغن گیربکس از ابزار مخصوص براي پ با کد  گیربکس روغن رکنپ
 . استفاده نمائید 25415006اختصاصی 

زیر است: شرحر کردن اولیه، راه صحیح براي بررسی سطح روغن به بعد از پ 
ثانیه در دور آرام کار کند. (نکته: در ابتداي شروع به کار ممکن است صداي  10موتور را روشن کرده و حداقل براي  -

 جابجایی هوا شنیده گردد، این یک وضعیت عملکرد کاري است. 
دنده  .) قرار داده و قبل از رفتن به حالت بعد اجازه دهیدP-R-N-D(هاي در هر یک از حالت دنده را لیور دسته  -

 ثانیه توقف داشته باشد.  5در هر حالت براي 
 قرار دهید.  Dاهرم دنده را در حالت  -
  .پدال ترمز را آزاد کنید -
 .برسد) 2500rpmبرسد (دور موتور نباید بیشتر از  60km/hپدال گاز را کمی فشار داده تا سرعت به حداقل  -
هاي ایجاد نویزپدال گاز را رها کرده و با ترمز مالیم توقف کنید. در هنگام اولین تغییر افزایش سرعت باید تمام  -

 شده توسط جابجایی هوا در سیستم از بین رفته باشد. 
صبر  60Cد یا تا رسیدن دماي گیربکس تقریبا به دقیقه با دقت رانندگی کنی 5افزایش دماي روغن، حداقل براي  -

 کنید. 
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 خودرو را روي زمین مسطح (سطح صاف) قرار دهید.  -
 .پدال ترمز را فشار دهید  -
 .دو ثانیه صبر کنید  -
 قرار دهید.  Rاهرم دنده را در وضعیت  -
 ثانیه صبر کنید  10به مدت  -
 قرار دهید  Pاهرم دنده را در وضعیت  -
 لت دور آرام نگه دارید دور موتور را در حا -
 ) را باز کنید 2درپوش بررسی سطح روغن ( -
لیتر روغن از لوله سرریز سطح روغن  0,2بعد از باز کردن درپوش بررسی سطح روغن اطمینان پیدا کنید حداقل  -

 باشد. تخلیه گردد در غیر این صورت مقدار اولیه روغن کافی نمی
 وغن دیگر اضافه کرده و فرآیند را مجدد انجام دهید. لیتر ر 0,5اگر مقدار روغن خارج نگردد،  -
چند دقیقه صبر کرده تا قطرات روغن از لوله سرریز شروع به خارج شدن کند. درپوش محل بررسی سطح روغن را  -

 ) .24Nm-18(با یک واشر آبندي جدید روي گیربکس ببندید 
 موتور را خاموش کنید.  -

 
 
 
 
 

13 



 
 

 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 
  بررسی سطح روغن

قرار دارد  صحیحر کردن اولیه به درستی انجام شده باشد سطح روغن در سطح اگر پ. 
ر کردن اولیه) انحراف مجاز از مقدار معین بدلیل وجود تلرانس (مانند: مقدار روغن باقیمانده در گیربکس جدید یا تلرانس پ

 لیتر خواهد بود.   0.165 ± شده در محل بررسی سطح روغن
 : روغن را به روش زیر بررسی کنید در این وضعیت سطح

 ) در باالي گیربکس را باز کنید. 3درپوش محل پر کردن روغن ( -
 لیتر روغن پر کنید.  0,5گیربکس را دقیقا با  -
 )N.m 24-18( ) را با یک واشر آبندي جدید روي گیربکس ببندید.3درپوش محل پر کردن روغن ( -
 صبر کنید.  60Cدقیقه با دقت رانندگی کنید یا تا رسیدن دماي گیربکس به تقریبا  5افزایش دماي روغن حداقل  -
 خودرو را روي زمین مسطح (سطح صاف) قرار دهید  -
 پدال ترمز را فشار دهید  -
 دو ثانیه صبر کنید  -
 اهرم دنده را در وضعیت پارك قرار دهید  -
 گه دارید دور موتور را در حالت دور آرام ن -
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 ) را باز کنید.2هنگام کار کردن موتور در دور آرام درپوش محل بررسی سطح روغن ( -
 )لیتر  0,665لیتر و حداکثر  0,335آوري کنید. (حداقل روغن تخلیه شده را را جمع -
 شده کمتر است:  آوري خواهد شد اگر مقدار جمع هیتخل ربکسیروغن از گ •

 )تریل 0,31=  تلرانس 0,19 –روغن اضافه شده  0,5( تریل 0,31حداقل 
 کم بوده است. یلیخ هی(مقدار) روغن اول سطح
 است: شتریشده ب آوري خواهد شد. اگر مقدار جمع هیتخل ربکسیروغن از گ •

 لیتر)  0,64تلرانس =  0,14روغن اضافه شده+  0,5لیتر ( 0,64حداکثر 
 بوده است  یادز یلیخ یهسطح (مقدار) روغن اول

 درجه معتبر است.  60 روغن دماي مقادیر ذکر شده دقیقا براي** 
 )24N.m-18 ( ) را با یک واشر آبندي جدید روي گیربکس ببندید 2درپوش محل بررسی سطح روغن (

 موتور را خاموش کنید. 

  تنظیم کابل تعویض دنده 
دهد. اگر این کار مطابق را به گیربکس شرح میتعویض کننده داخل خودرو لیور این روش چگونگی اتصال صحیح 

) به غیر از درخواست راننده قرار گیرد. صفحه PRNDدستورالعمل زیر انجام نشود، امکان دارد گیربکس در وضعیتی (
دهد. تعویض کننده وضعیت گیربکس را نشان می لیور همیشه بدون در نظر گرفتن موقعیت )آمپر (جلونشانگرهاي داشبورد 

) PRND( لیور دسته دنده و جلو آمپرهاي موقعیتتوان هماهنگی الزم جهت نمایش یکسان  می ک تنظیم صحیح کابلبا ی
 . وجود آورده را ب

 قرار دهید.  Pرا در وضعیت  لیور دسته دنده
وضعیت قرار  این بطور کامل در زیراطمینان پیدا کنید. اهرم تعویض را مطابق شکل  Pاز قرار داشتن گیربکس در وضعیت 

 دهید:

 
 Pقرار نداشتن اهرم تعویض در وضعیت               براي تنظیم کابل Pاهرم تعویض در وضعیت                   
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 اگر اهرم تعویض در این موقعیت قرار ندارد با دست اهرم تعویض را در وضعیت صحیح (درست) قرار دهید:
 مشخص کرد.  آمپر جلوتوان با بررسی نشانگر را می Pوضعیت 

قرار دارد اگر چه شما می  Pهاي جلو را هم زمان بچرخانید تا اینکه آنها قفل شوند. حاال گیربکس در وضعیت قفل چرخ
 قرار دهید اما این کار را در این لحظه انجام ندهید.  Pتوانید اهرم تعویض را خارج از وضعیت 

 ابتدا کابل را به پایه متصل کنید.   
 با پیچ و مهره به اهرم تعویض متصل کنید. کابل را 

 هنگام سفت کردن پیچ، کابل یا اهرم تعویض خم نشود. 
 دهد. گیربکس و نشانگر داشبورد موقعیت مشابه (همانند) تعویض را نشان می،بعد از انجام مراحل فوق الذکر 
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 گیربکس شکل انفجاري
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 لیست قطعات و گشتاورسفت کردن  
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 

 

 

 

 

 

 

 M3کنترل یونیت گیربکس  

 M6کنترل یونیت گیربکس 

 S5کنترل یونیت گیربکس 

 M3 جدید گیربکس

 S5وmb جدید گیربکس
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 25409009ابزار جازن درپوش بلبرینگ تسمه با کد اختصاصی 

 24415032با کد اختصاصی  دنده انتخاب شفت نمد کاسه جازن ابزار

 ابزار هاي مخصوص و تعویض قطعات ابزار هاي مخصوص
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 25412097با کد اختصاصی  بلبرینگ جازنو  25014033کد اختصاصی  جازن دستهمخصوص  ابزار

  25409008با کد اختصاصی  تسمه بلبرینگ ابزاردرآورنده
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  25412096با کد اختصاصی  ورودي شفت نمد کاسه ابزارجازن

  25412095با کد اختصاصی  ورودي شفت نمد کاسه ابزارجازن
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

  24431003با کد اختصاصی  دنده انتخاب شفت نمد کاسه درآورنده ابزار

  24202006با کد اختصاصی  هیدرولیک بلوك کنترل پین ابزار
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 25412098با کد اختصاصی  دیفرانسیل نمد کاسه جازن

 24429018با کد اختصاصی  گیربکس پمپ درآورنده ابزار
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 
 
 
 
 

  

 پلوسابزار عمومی راهنماي نصب 
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 باز و بست پلوس تعمیراتدستورالعمل 

گردد حتما از ابزار نصب پلوس استفاده گردد. هنگام براي حفاظت از کاسه نمد دیفرانسیل توصیه می  پلوس هنگام نصب
 معیوب شدن کاسه نمد توسط پلوس روغن را در پی خواهد داشت. 

 دهد. استفاده از این ابزار احتمال خراب شدن کاسه نمد را به طور قابل مالحظه اي کاهش می

 
 

           

 قرار دهید ابزار عمومی راهنماي نصب پلوس بر روي کاسه نمد

 پلوسمومی راهنماي نصب ابزار ع: نصب  1-2شکل 
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 
 

 . نصب ابزار عمومی پلوس را از محل خود خارج کنید

 سانتی متر در محل خود قرار دهید  4پلوس را حداکثر به میزان 

 سانتی متر 4پلوس در محل خود به مقداروارد کردن -1-3شکل

 سانتیمتر مابین پلوس و ابزار 2فاصله -1-4شکل 

 سانتی متر مابین پلوس و ابزارراهنماي نصب پلوس  باقی بگذارید2وارد کردن پلوس را متوقف نمائید و فاصله 

 
 
 
 
 

34 



 
 

 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 
 تعویض کاسه نمد دیفرانسیل 

 :تعویض  زمان
 لوسکاسه نمد یا پاز هنگام معیوب بودن/ نشتی 

 چگونگی انجام:
 روغن گیربکس را تخلیه کنید (به تعویض فیلتر مراجعه کنید) -
 باز کنید  پلوس -
کاسه نمد را خارج کنید. کامال  24416048با کد اختصاصی  )مختلف نمدهاي کاسه(نمد کاسه ابزاردرآورندهبا استفاده از  -

 2-1گردد. (به شکل خراب می ابزاررا خیلی وارد گیربکس نکنید. در غیر این صورت هوزینگ بوسیله نوك  ابزاردقت کرده و 
 مراجعه کنید)

 باشد و باید معدوم گردد)کاسه نمد قدیمی را در ضایعات قرار دهید(غیرقابل مصرف می-

 پلوس را بطور کامل در محل خود در گیربکس جا بزنید 
 خارج کردن ابزارعمومی  نصب پلوس 

 نصب صحیح پلوس 
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 )2,2و آنرا داخل هوزینگ قرار دهید (شکل کاسه نمد جدید تهیه کرده -
را روي کاسه نمد قرار داده و با استفاده از چکش  25412098 با کد اختصاصی دیفرانسیل نمد کاسه جازنابزار مخصوص  -

الستیکی به ابزار مخصوص ضربه وارد کرده و کاسه نمد را داخل هوزینگ نصب کنید با چکش ضربه وارد کرده تا امکان 
 داخل براي کاسه نمد وجود نداشته باشد. حرکت ب
 از لبه هوزینگ بیرون باشد.  3mm+/-0.3mm فاصله 

 لوس را تعویض کنید. پ در صورت لزوم
روغن پر  25415006با کد اختصاصی  گیربکس روغن پرکن مخزناستفاده از مطابق دستورالعمل گیربکس را با  -

 مراجعه کنید) 2-1کنید (به 

 
 تعویض کاسه نمد شفت ورودي 

 :تعویض زمان
 هنگام معیوب بودن یا نشتی کاسه نمد 

 چگونگی انجام:

 نصب کنید . 25412098را توسط ابزار مخصوص با کد اختصاصی   دیفرانسیل نمد کاسه-2-2شکل

 کاسه نمد را خارج کنید . 24416048با کد اختصاصی  نمد کاسه درآورندهبا استفاده از ابزار مخصوص 2--1شکل 
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 روغن گیربکس را تخلیه کنید (به تعویض فیلتر مراجعه کنید)
 

 

 24416048با کد اختصاصی  نمد کاسه درآورندهورودي توسط ابزار مخصوص  محورخارج کردن کاسه نمد-3-1شکل 

  )3-2را روي شفت ورودي قرار دهید (شکل  25412095با کد اختصاصی  ورودي شفت نمد کاسه جازن) 480124ابزار مخصوص ( -

  3-2شکل را روي محور ورودي قرار دهید25412095ابزار مخصوص 
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 
 

 کاسه جازنرا روي کاسه نمد و ابزار مخصوص   25412096با کد اختصاصی  ورودي شفت نمد کاسه جازنابزار مخصوص 
 مراجعه کنید 3-4قرار دهید.(به شکل   25412095با کد اختصاصی  ورودي شفت نمد

 با استفاده از چکس پالستیکی به ابزار جازن ضربه بزنید تا کامال با سطح و لبه صاف گردد.
 ابزار هاي مخصوص را بردارید.

 را ببینید) 2,1مطابق دستورالعمل عمل نمایید(براي تعویض گیربکس 
 

 
 

 سلکتور محورتعویض کاسه نمد 

 زمان:
 سلکتور  محورهنگام نشت روغن از کاسه نمد 

 چگونگی انجام:
 کنید (به تعویض فیلتر مراجعه کنید) تخلیهروغن گیربکس را 

 گیربکس را از روي خودرو باز کنید 

 ) 3-3قرار دهید (شکل  25412095با کد اختصاصی  ورودي محور نمد کاسه جازن) 480124کاسه نمد جدید را روي ابزار مخصوص ( -
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 سلکتور را باز کنید.  محوراهرم 
را روي شفت سلکتور قرار دهید (شکل  24431003با کد اختصاصی   دنده انتخاب شفت نمد کاسه درآورنده ار مخصوصابز
1-4( 

را با آچار سفت کنید. روي آچار فشار  24431001درآورنده کاسه نمد شفت انتخاب دنده با کد اختصاصی  ابزار مخصوص
 )4-2وارد کرده تا ابزار توانایی پیچ شدن به داخل کاسه نمد را داشته باشد. (شکل 

 )4-3پیچ روي ابزار مخصوص را سفت کرده تا کاسه نمد از محل نصب خارج گردد (شکل 
 )4-4م گردد) (شکل باشد و باید معدوکاسه نمد قدیمی در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می

 
  
 

 قرار دادن ابزار روي محور سلکتور-4-1شکل 

  اعمال نیرو و چرخش ابزار در جهت گردش عقر به هاي ساعت-4-2شکل 
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 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 
 

را به مقداري وازلین یا گریس آغشته کنید(   24415032اختصاصی  انتخاب دنده با کدمحورابزار مخصوص جازن کاسه نمد
 ) 4-5فالش در شکل 

 )4-5قرار دهید (شکل   24415032با کد اختصاصی کاسه نمد جدید تهیه کرده و روي ابزار مخصوص 
سلکتور قرار داده و با استفاده از  محوررا به همراه کاسه نمد روي    24415032با کد اختصاصی  )480125ابزار مخصوص (

 )4-7و  4-6چکش ضربه وارد کرده تا امکان حرکت بداخل براي کاسه نمد وجود نداشته باشد. (شکل 
 . آوریدرا بیرون   24415032با کد اختصاصی ابزار مخصوص 

 چرخش پیچ خهت خارج کردن کاسه نمد-4-3شکل 

 خارج کردن کاسه نمد -4-4شکل 
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    24415032قرار دادن کاسه نمد روي ابزار مخصوص-4-5شکل    24415032قرار دادن کاسه نمد روي ابزار مخصوص-4-5شکل 

    24415032کاسه نمد روي محور سلکتور ابزار مخصوصقرار دادن -4-6شکل 
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 .خارج کرده در غیر این صورت ممکن است کاسه نمد همراه ابزار مخصوص بیرون اید  آن را با چرخاندن ابزار مخصوص 

 جدید نصب کنید.   سلکتور را با واشر  و مهره  محوراهرم 
  شفت کنید N.m 1,5  ±14,5مهره را با گشتاور 

 گیربکس را روي خودرو نصب کنید. 
 مراجعه کنید) 2-1را با روغن پر کنید (به مطابق دستورالعمل گیربکس 

 تعویض درپوش اصلی (اوپل پمپ)

 : تعویض زمان
 هنگام نشت روغن درپوش اصلی (اوپل پمپ)

 چگونگی انجام:
 لیتر روغن گیربکس را تخلیه کنید (به تعویض فیلتر مراجعه کنید) 1تقریبا 

 براي دسترسی آسان تر به همراه موتور پایین تر بیاید.  باز کردن گیربکس از روي خودرو الزم نمی باشد اما ممکن است
 سه پیچ و بست نگه دارنده درپوش اصلی (اوپل پمپ) را به پوسته باز کنید. 

با استفاده از پیچ گوشتی و اهرم کردن درپوش (اوپل پمپ) را از محل نصب خارج کنید. براي محافظت پوسته گیربکس از 
 )5-1نید. (شکل پارچه استفاده کاؤ  خراب شدن 

اورینگ بزرگ را از محل نصب خارج کرده و هر دو قطعه اورینگ و درپوش اصلی (اوپل پمپ) قدیمی را در ضایعات قرار 
 باشند و باید معدوم گردد)دهید (غیرقابل مصرف می

 اورینگ جدید تهیه و آنرا جا بزنید. 

 به طرف پائین ضربه وارد کرده تا امکان حرکت  بداخل براي کاسه نمد وجود نداشته باشد   24415032با استفاده از چکش الستیکی به ابزار مخصوص -4-7شکل 
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 ± N.m 2,5هاي نگه دارنده را نصب کرده و با گشتاور درپوش اصلی (اوپل پمپ) جدید را تعویض کرده و بست ها و پیچ
 سفت کنید. 9,5

 لیتر روغن پر کنید.  1گیربکس را با 
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  تعویض اوپل پمپ

 : تعویض زمان
هنگامی که فشار روغن گیربکس خیلی پایین باشد یا راننده احساس ضربه (شوك) بکند یا رفتار حرکتی غیرعادي وجود 

کرده و از  بررسیرا  خطاکد  تواند علت اصلی باشد. همچنین ی واحد هیدرولیک با اوپل پمپ میداشته باشد دو قطعه اصل
  .تعویض واحد هیدرولیک یا پمپ پیروي کنید  خطا مربوط به عملیات مربوط به کد 

 چگونگی انجام:
 مراحل باز کردن درپوش اصلی (اوپل پمپ) را انجام دهید. 

-1رانصب کنید. (شکل   24429018 درآورنده پمپ گیربکس با کد اختصاصی بزار مخصوصعدد پیچ پمپ را باز کرده و ا 6
6( 

 )6-2چند مرتبه با وزنه لغزنده ابزار ضربه وارد کرده و پمپ را از محل نصب بیرون آورید. (شکل 
جدید اطمینان پیدا واشر فنري پالستیکی روي پمپ  1اورینگ جدید و   2پمپ را با یک پمپ جدید تعویض کنید. از وجود

سطح داراي قطر بزرگتر را به طرف پمپ قرار داده و آن را در موقعیت صحیح  ،خارج نکنید  را کنید واشر فنري مخروطی
 )6-3بگذارید (شکل 

 N.m 1± 10 عدد پیچ را در محل مربوطه قرار داده و آنها را سفت کنید.  6
  از مراحل بستن درپوش اوپل پمپ پیروي کنید 
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 24429018عدد پیچ و نصب ابزار مخصوص 6باز کردن  -6-1شکل

 بیرون آوردن پمپ با ابزار مخصوص -6-2شکل
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 (واشر فنري مخروطی) (فنر بشقابی) Belle-ville: واشر 6-3شکل 

  محرك یپول محور عقب ینگبلبر یضتعو 

 :تعویض  زمان
پولی محرك باعث ایجاد صداي  محورپولی محرك. فرسوده شدن بلبرینگ عقب محورهنگام معیوب شدن بلبرینگ عقب 

قطعه را می توان به آسانی و با حرکت با سرعت ثابت و تغییر حالت به حالت  ،کندزیاد می گردد که با دور موتور تغییر می
ا هم افزایش یابد، بنابراین یک احتمال بزرگ وجود دارد که بلبرینگ اسپرت بررسی کرد. دور موتور باال می رود و اگر صد

 پولی محرك فرسوده است.  محورعقب 
 چگونگی انجام 

 مراحل باز کردن اوپل پمپ را انجام دهید. 
 واشر فنري مخروطی را بیرون آورید. 

 )7-1عالمت گذاري کنید. (شکل  محورپولی محرك با  محورموقعیت مهره بلبرینگ عقب 
 پولی محرك را باز کنید. محور مهره بلبرینگ عقب  300N.m-/+با استفاده از آچار بادي با ظرفیت گشتاور 

 با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک و اهرم کردن کاسه نمد بلبرینگ عقب شفت پولی محرك را از محل نصب خارج کنید. 
 )7-3را نصب کنید. (شکل  25409009 جازن بلبرینگ در پوش با کد اختصاصی قطعه فشارگیر ابزار مخصوص

در زیر کنس خارجی بلبرینگ عقب شفت پولی محرك نصب   25409008با کد اختصاصی  بلبرینگ درارابزار مخصوص 
 )9-4کنید (شکل 

 )7-5رون آورید (شکل پولی محرك بی محوربلبرینگ درار ، بلبرینگ عقب ابزار مخصوص کردن پیچ مرکزي سفت با 
 بلبرینگ اولیه قدیمی را در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می باشد و باید معدوم گردد)

محرك اوپل پمپ را تمیز کنید و پوسته اوپل پمپ را تمیز  محوراصلی را تمیز کنید چسب آبندي روي رزوه هاي  محور
 )7-6کنید (شکل 

 واشر فنري مخروطی  -6-3شکل
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 جازنو  25014033کد اختصاصی  جازن دستهمخصوص  ابزاردو ده و با استفاده از اصلی قرار دا محوربلبرینگ جدید روي 
ضربه وارد کرده تا آنقدر بلبرینگ را نصب کنید. با استفاده از چکش الستیکی    25412097با کد اختصاصی  بلبرینگ

 )7-7وجود نداشته باشد. (شکل دیگر  امکان حرکت بداخل براي بلبرینگ 
 )5-/+هاي روي مهره و شفت در یک راستا قرار گیرند با استفاده از آچار سفت کنید. (مهره را تا عالمت 

 به طوري که سطح داراي قطر بزرگتر از آن به طرف پمپ باشد در محل مربوطه قرار دهید.   واشر فنري مخروطی
 مراحل بستن اوپل پمپ را انجام دهید. 
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 عالمت مهره اولیه  بلبرینگ عقب محور پولی محرك و محور پولی محرك -7-1شکل

 خارج کردن کاسه نمد بلبرینگ عقب محور پولی محرك  -7-2شکل
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 قراردادن قطعه فشار گیر روي محور پولی محرك  -7-3شکل
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 بیرون آوردن بلبرینگ عقب محور پولی محرك  -7-9شکل
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 پولی محرك  محور تعویض درپوش بلبرینگ عقب

 : تعویض زمان
 پولی محرك  محورهنگام معیوب شدن یا وجود نشتی درپوش بلبرینگ عقب 

 چگونگی انجام:
گیربکس از روي خودرو الزم نمی باشد اما ممکن است براي دسترسی آسان تر به همراه  براي باز نمودن نیازي به بازکردن

 موتور پایین تر بیاید. 
 چهار عدد پیچ را باز کرده و پیچ هاي را در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می باشند و باید معدوم گردد)

هاي کوچک و بزرگ و حلقه (واشر) آبندي آن را تعویض درپوش بلبرینگ عقب شفت پولی محرك را بیرون آورده و اورینگ 
 کنید. 

 پولی جدید تهیه کنید.  محوردر صورت معیوب بودن درپوش، یک درپوش بلبرینگ عقب 
 اورینگ ها و حلقه (واشر) آبندي جدید را نصب کنید. 

 به آرامی چسب آبندي را از پوسته گیربکس پاك کنید (چسب براي آبندي پیچ ها)
     N.m0,95±9,5د پیچ جدید نصب کرده و درپوش بلبرینگ عقب شفت پولی متحرك را سفت کنید. گشتاور چهار عد

 25412097با کد اختصاصی بلبرینگ جازنو  25014033کد اختصاصی  جازن دستهمخصوص  ابزار-7-10شکل 
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 درپوش بلبرینگ عقب محور پولی متحرك -8-1شکل 

 باز کردن پیچ درپوش بلبرینگ عقب محور پولی متحرك -8-2شکل 
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  تعویض کارتل روغن گیربکس

 :تعویض زمان
 هنگام معیوب شدن یا وجود نشتی در کارتل روغن گیربکس  

 چگونگی انجام:
 ) 9-1بوسیله باز کردن درپوش تخلیه روغن گیربکس را تخلیه کنید(شکل 

اجازه دهید چکه کردن روغن تمام گردد. درپوش تخلیه روغن قدیمی را در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می باشد و 
 باید معدوم گردد)

 )9-2خارج کنید. (شکل  خودباز کرده و سپس کارتل را از محل  را عدد پیچ کارتل روغن 13تمام 
 کارتل روغن گیربکس و واشر قدیمی را در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می باشند و باید معدوم گردند)

 کارتل روغن گیربکس و واشر جدید تهیه کنید. 
 N.m1±9,5گشتاور  9-3ا در محل مربوطه قرار داده و پیچ هاي آنرا مطابق شکل کارتل روغن گیربکس و واشر جدید ر

   سفت کنید. 
 مراجعه کنید) 2-1گیربکس را مطابق دستورالعمل با روغن پر کنید (به 
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 تعویض فیلتر روغن گیربکس 

 :تعویض  زمان
تعویض گردد. جهت هماهنگی با فواصل سرویس استاندارد  60000KMفیلتر روغن گیربکس الزم است تا در حداقل هر 

 خودرو می توان فاصله سرویس را کاهش داد. 
 چگونگی انجام:

 )9-1وسیله باز کردن درپوش تخلیه روغن گیربکس را تخلیه کنید. (شکل ه ب
قابل مصرف می باشد و  اجازه دهید چکه کردن روغن تمام گردد درپوش تخلیه روغن قدیمی را در ضایعات قرار دهید (غیر

 باید معدوم گردد)
 سفت کنید. N.m1±11درپوش تخلیه روغن جدید را بسته و آن را تا گشتاور 
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 )4-2عدد پیچ کارتل روغن گیربکس را باز کرده و سپس کارتل را از محل نصب خارج کنید .(شکل  13تمام 
 ل مصرف می باشد و باید معدوم گردد)واشر قدیمی کارتل روغن گیربکس را در ضایعات قرار دهید (غیرقاب

فیلتر روغن را به آرامی کشیده و از محل نصب خارج کنید. فیلتر روغن را در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می باشد و 
 باید معدوم گردد)

 ) 10-1فیلتر روغن با اورینگ جدید تهیه کرده و اورینگ آن را به روغن تمیز آغشته کنید (شکل 
وغن جدید را به آرامی در موقعیت صحیح فشار و جا بزنید سوراخ مرکزي فیلتر روغن باید با سوراخ مرکزي واحد فیلتر ر

 )10-2هیدرولیکی منطبق باشند (شکل 
 آهنربا و سطح کارتل گیربکس را تمیز کرده و یک واشر جدید استفاده کنید. 

تا گشتاور  9-3عدد پیچ آن را مطابق شکل  13داده و کارتل گیربکس به همراه واشر جدید را در محل مربوطه قرار 
N.m1±9,5 .سفت کنید 

 مراجعه کنید) 2-1گیربکس را مطابق دستورالعمل با روغن پر کنید (به 
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 حالت حرکتتعویص سنسور 

 :تعویض  زمان
را نشان دهد. هنگام  حالت حرکتکد خطاي اختصاصی باید معیوب بودن سنسور  حالت حرکتهنگام وجود خطا سنسور 

 را تعویض کنید.  حالت حرکتنمایش کد خطا سنسور 
 چگونگی انجام:

 مراحل باز کردن فیلتر روغن گیربکس را انجام دهید. 
 )11-1را باز کنید (شکل  حالت حرکتعدد پیچ سنسور  2

مل سنسور را از واحد بدلیل آنکه پشت سنسور با یک پین در رابط فلزي واحد هیدرولیک قفل شده است. با دقت کا
 )11-2هیدرولیکی جدا کنید. (شکل 
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را به طرف جلو نشان داده و آنرا  حالت حرکتبا استفاده از پیچ گوشتی کوچک ضامن قفل خاکستري رنگ کانکتور سنسور 
 از دسته سیم اصلی وجود دارد.  حالت حرکت) بعد از آن امکان جدا کردن سنسور 11-3آزاد کنید (شکل 

جدید تهیه کرده کانکتور را به دسته سیم اصلی متصل و با فشار دادن ضامن قفل خاکستري رنگ  حالت حرکتیک سنسور 
 آن را قفل کنید. 

را در مقابل رابط فلزي قرار داده و پین پشت سنسور را در شیار مخصوص روي رابط وارد کرده و آن را  حالت حرکتسنسور 
 )11-4قفل کنید. (شکل 

 را هم راستاي سوراخ پیچ تنظیم کنید.  حالت حرکتسنسور 
 سفت کنید.  N.m0,95±9,5عدد پیچ را با گشتاور  2

 مراحل بستن فیلتر روغن گیربکس را انجام دهید. 
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 هیدرولیک  بلوك تعویض

 : تعویض  زمان
هنگامی که فشار روغن گیربکس خیلی پایین باشد یا راننده احساس ضربه (شوك) بکند یا رفتار حرکتی غیرعادي وجود 

کرده و از  بررسیرا  خطاتواند علت اصلی باشد. همچنین کداوپل پمپ می یاداشته باشد دو قطعه اصلی واحد هیدرولیک 
 ک یا پمپ پیروي کنید مخصوص تعویض واحد هیدرولیخطا عملیات مربوط به کد 

 چگونگی انجام:
 مراحل باز کردن سنسور حالت حرکت را انجام دهید 

 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20یعنی  12-1معکوس ترتیب شماره هاي شکل  -
 پیچ هاي واحد هیدرولیک را باز کنید. 

دقت می تواند  با یک پیچ گوشتی با استفاده از کانکتور آن را جدا کنید.  4واحد هیدرولیک را از محل نصب خارج کرده و  -
 )12-3و  12-2. (شکل کانکتورها را جدا کنید

یچ کانکتور آن را متصل کنید به دلیل (با توجه به طول کابل ها (سیم ها)، ه 4یک واحد هیدرولیک جدید تهیه کرده و  -
 اشتباهی نمی توان انجام داد. 

می بایست در واحد هیدرولیک را در محل مربوطه قرار دهید یک پین راهنما در پشت واحد هیدرولیک وجود دارد که  -
 )12-4(شکل    محل خود قرار گیرد .
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کنید.  نمائید. حاصل از جا رفتن صحیح رابط فلزي در پین صفحه بادامکی تاج  خروسی (دنده تاج خروسی) اطمینان -
 )12-5(شکل 

 پیچ مرکزي را نصب و آن را با دست سفت کنید.  -
-6را در داخل سوراخ پیچ باال سمت چپ قرار داده و پیچ آن را ببندید (شکل  24202006ابزار مخصوص هم مرکز کننده  -

12( 
 )12-6(شکل کابل (سیم) سنسور سرعت را به پشت گوشه باال سمت چپ واحد هیدرولیک فشار دهید  -
تمام پیچ واحد هیدرولیک به غیر از یک عدد در باال سمت چپ را نصب کرده و آن ها را به ترتیب نشان داده شده در  -

سفت N.m1±11تا گشتاور  20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1یعنی  11-1شکل 
 کنید.

باز کرده و پیچ را جایگزین کنید و سپس سفت کردن پیچ ها را تا  هنگام رسیدن به پیچ باال سمت چپ ابزار مخصوص را -
 ادامه دهید.  20شماره 
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 پین راهنما 

 
 
 
 
 

62 



 
 

 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 
 
 

 تعویض سنسور سرعت خروجی

 :تعویض  زمان
 در دستگاه عیب یاب کد خطا  هنگام نمایش 
 چگونگی انجام:

 مراحل باز کردن واحد هیدرولیک را انجام دهید. 
سنسور سرعت خروجی را باز کنید و پیچ را در ضایعات قرار دهید (غیر قابل مصرف می باشد و باید معدوم گردد) پایه پیچ 

 )13-1(شکل 
 )13-2سلکتور وجود دارد (شکل  محورپایه را به صورت کشویی بیرون آورید. یک سوپاپ مخصوص در

 )13-3با استفاده از یک دم باریک سر تخت فک بلند کابل را از سنسور سرعت جدا کنید. (شکل 
 را از پایه جدا کنید.  پیچ سنسور را باز کرده و آن

 سنسور و یا پایه آن را در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می باشد و باید معدوم گردد)

 24202006مخصوص پین هم مرکز کننده بلوك هیدرو لیک  با کد اختصاصی  ابزار
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 )  N.m2±8,5  پایه جدید تهیه کنید و با پیچ آنها را به یکدیگر متصل کنید. (گشتاور سنسور و یا 
 سیم را متصل کرده و پایه را روي شفت سلکتور قرار دهید 

 شفت کنید. N.m0,95±9,5پیچ پایه سنسور سرعت خروجی جدید تهیه کنید و سپس آن را تا گشتاور 
  مراحل بستن واحد هیدرولیک را انجام دهید
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 تعویض سنسور سرعت اولیه 

 :تعویض  زمان
  کد خطا در دستگاه عیب یاب هنگام نمایش  

 چگونگی انجام:
 مراحل باز کردن درپوش اصلی (اوپل پمپ) را انجام دهید 

 )14-1پیچ سنسور سرعت را باز کرده و آن را از محل نصب خارج کنید (شکل 
 قرار دهید(غیرقابل مصرف می باشد باید معدوم گردد)سیم را جدا کرده و سنسور را در ضایعات 

 سفت کنید.  8.5Nm+/-2Nmیک سنسور جدید تهیه کنید و پیچ آن را تا گشتاور 
 سیم سنسور را متصل کنید 

 مراحل بستن درپوش اصلی (اوپل پمپ) را انجام دهید. 
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 تعویض کانکتور اصلی و دسته سیم داخلی   

 :تعویض  زمان
 خطا در دستگاه عیب یابیش هنگام نما 

 چگونگی انجام:
 مراحل باز کردن واحد هیدرولیک را انجام دهید 

 سنسور سرعت خروجی را جدا کنید 
 کانکتور دسته سیم خودرو را از کانکتور اصلی گیربکس جدا کنید 

  15-2و  15-1ید. شکل با استفاده از انبردست بست کانکتور را جدا کرده و کانکتور اصلی را بداخل گیربکس فشار ده
 15-3کانکتور سنسور حالت حرکت روي گیربکس متصل است ابتدا آن را باز کنید شکل 

 دسته سیم کابل را از گیربکس بیرون آورده و در ضایعات قرار دهید (غیرقابل مصرف می باشد و باید معدوم گردد)
 دسته سیم جدید تهیه کنید و آن را داخل گیربکس قرار دهید. 

  15-5و  15-4غالف کانکتور اصلی داراي شکاف نصب می باشد که باید در خار ضامن روي بدنه قرار گیرد شکل 
 درجه می تواند به نصب کانکتور اصلی کمک کند.  45استفاده از انبردست با زاویه 

 بست را روي پشت کانکتور اصلی فشار دهید. 
 15-6هید شکل کانکتور سنسور حالت حرکت را روي گیربکس قرار د

 سنسور سرعت خروجی را متصل کنید 
 مراحل بستن واحد هیدرولیک را انجام دهید 
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 تعویض لوله تهویه هوا    

 : تعویض  زمان
 هنگام معیوب شدن لوله تهویه هوا که می تواند باعث ورود آلودگی (گرد و خاك) و آب به داخل گیربکس گردد. 

 .شودبراي دسترسی آسان به لوله تهویه هوا و باز کردن آن الزم است تا محفظه فیلتر هوا، باتري باز -
 بست باالیی لوله تهویه هوا که آن را به پوسته گیربکس متصل می کند را باز کنید. -
لوله تهویه هوا) و با چرخاندن  لوله تهویه هوا را با انبردست باز کنید با انبردست پایه لوله را گرفته (قطعه آلومینیومی-

 وکشیدن لوله را از محل نصب خارج کنید. 
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و قطعه آلومینیومی را به مقدار کمی  16-1قرار داده شکل  25904001لوله تهویه هواي جدید  را داخل ابراز مخصوص -
 وازلین آغشته کنید. 

گیربکس قرار داده به صورتی که لوله تقریبا را روي پوسته  25904001با کد اختصاصی ابزار مخصوص لوله تهویه هوا 
با استفاده از چکش پالستیکی روي سر ابزار مخصوص به آرامی ضربه وارد کرده تا  16-2موازي پوسته گیربکس باشد شکل 

 لوله تهویه هوا داخل پوسته گیربکس قرار گیرد. 
 استفاده نمائید .ستیکی التذکر مهم : براي ضربه زدن روي ابزار مخصوص حتما از ابزار 

 را روي لوله قرار دهید.  بست پالستیکی-
 پایین بست پالستیکی داخل سوراخ بست فلزي  قرار دهید. -
 بست فلزي را محکم (تا انتها) روي لبه (تیغه) پوسته گیربکس فشار دهید. -
  16-3کالهک لوله تهویه هوا  را روي سر لوله تهویه هوا قرار دهید شکل -
 تر هوا و باتري را نصب کنید. محفظه فیل -

  

( جازن لوله تهویه مخصوص  ابزار
 25904001هوا با کد اختصاصی 

 (بازو بست پمپ اصلی ترمز) 
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 لوله هواکش 

 
 
 
 
 

72 



 
 

 S5هایما  گیربکس اتوماتیک 

 

  چک لیست قطعات الکترونیکی در گیربکس

 در یونیت گیربکس اتوماتیکدر بیشتر موارد اگر یکی از قطعات (اجزاي) الکترونیکی داخل گیربکس معیوب باشند کد خطا 
 به نمایش در می آید. 

 با اندازه گیري مقدار مقاومت می توان سالم و یا معیوب بودن قطعات (اجزاي) الکترونیکی را بررسی کرد. 
 تمام اندازه گیري هاي نشان داده شده در اینجا بر روي کانکتور دسته سیم اصلی گیربکس انجام می گردد. 

 سنسور حالت حرکت 
  DMSبررسی مقاومت داخلی مابین پین هاي مختلف 

DMS-GND:  6پین 
DMS-A : 13پین 
DNS-B :  14پین 
DNS-C :  15پین 
DNS-D :  16پین 

 9پین  : DNS –تغذیه 
 DMS DMS-A DMS-B DMS-C DMS-D – تغذیه 

 مگااهم17,2 مگااهم17,2 مگااهم17,2 مگااهمDMS × 17,2 –تغذیھ 
DMS-A 17,2کیلو اهم 9 کیلو اھم ۹ کیلو اهم 9 × مگااهم 
DMS-B 17,2کیلو اهم 9 کیلو اھم ۹ × کیلو اهم 9 مگااهم 
DMS-C 17,2کیلو اهم 9 × کیلو اهم 9 کیلو اهم 9 مگااهم 
DMS-D 17,2کیلو اهم 9 کیلو اهم 9 کیلو اهم 9 مگااهم × 

DMS  اتصال
 اهمکیلو  4,5 کیلو اهم 4,5 کیلو اهم 4,5 کیلو اهم 4,5  بدنه

 

 سنسور دماي روغن 

 بررسی مقاومت داخلی سنسور دما 
 7و پین  5اندازه گیري مابین پین 

 می باشد.  اهم 1121الی  942است مقدار مقاومت اندازه گیري شده   C°40تا   C°20هنگامی که دما بین 

 سنسور سرعت 

 این قطعه داراي دو سیم است و هیچ راه آسانی براي بررسی صحیح کار کردن آن وجود ندارد. 
 می باشد.  اهم مگا 24,3حدودا ،11و  9هايبین پین  مقدار مقاومت اندازه گیري شده ما
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 می باشد. اهم مگا 24,3حدودا  ،12و 9 هاي مقدار مقاومت اندازه گیري شده مابین پین
 نکته: این روش عملکرد صحیح سنسور سرعت را تضمین نمی کند. 

 سنسور فشار روغن 

 می باشد.  کیلو اهم  44,3  حدودا ،10و  7 هاي مقدار مقاومت اندازه گیري شده مابین پین

 کالچ شیر برقی  

 می باشد اهم  5,2  حدودا،4و  1 هاي مقدار مقاومت اندازه گیري شده مابین پین

 ر اولیه رگالتور فشا

 می باشد.  اهم  5,2  حدودا، 3و  1 هاي مقدار مقاومت اندازه گیري شده مابین پین

 ثانویه شیر برقی  

 می باشد.   اهم  5,2  حدودا، 2و  1 هاي مقدار مقاومت اندازه گیري شده مابین پین

 یونیت گیربکس کنترل 

 عدم امکان بررسی
 محدوده مقادیر مقاومت می تواند در دقت عملکرد دستگاه اندازه گیري متفاوت باشد. 
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 نشتی  یابی عیب راهنماي

 فعالیت عیب

 نشتی از واشر کارتل روغن گیربکس

از صحیح سفت شدن پیچ هاي کارتل روغن گیربکس 
 اطمینان پیدا کنید 

 تعویض واشر کارتل روغن گیربکس 
 تعویض درپوش تخلیه روغن گیربکس 

 تعویض کامل کارتل روغن گیربکس 

 نشتی از درپوش تخلیه روغن

از صحیح سفت شدن درپوش تخلیه روغن گیربکس 
 اطمینان پیدا کنید 

 تعویض درپوش تخلیه گیربکس 
 تعویض کامل کارتل روغن گیربکس 

 نشتی از درپوش اصلی اوپل پمپ

از صحیح سفت شدن درپوش اصلی اوپل پمپ اطمینان 
 پیدا کنید 

 تعویض اورینگ 
  تعویض درپوش اصلی اوپل پمپ

 پولی متحرك محورنشتی از درپوش بلبرینگ عقب 

 محورسفت شدن درپوش بلبرینگ عقب  از صحیح
 پولی متحرك اطمینان پیدا کنید. 

پولی  محورتعویض اورینگ هاي درپوش بلبرینگ عقب 
 حرك مت

پولی  محورتعویض کامل درپوش بلبرینگ عقب 
 متحرك 

 سلکتور  محورتعویض کاسه نمد اهرم  سلکتورمحورنشتی از اهرم 
 ورودي  محورتعویض کاسه نمد  ورودي محورنشتی از 

 تعویض کاسه نمد دیفرانسیل  نشتی از کاسه نمدهاي دیفرانسیل

 نشتی از اتصاالت لوله هاي کولر روغن

از صحیح سفت نشدن لوله هاي کولر روغن اطمینان 
 پیدا کنید 

 تعویض واشرهاي آبندي اتصاالت لوله هاي کولر روغن 
 تعویض لوله ها 
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  یصوت یبمعا  

 صداي چرخ دنده ثانویه  •

 تشریح صدا:
. وقتی پدال شوددر حین شتاب گیري آرام صدا بهتر شنیده می کیلومتر برساعت  90تا  60هنگام حرکت خودرو با سرعت 

 .گاز آزاد می گردد صدا معموال کمتر می گردد و با فشردن مجدد پدال گاز صدا ایجاد می گردد
 صدا مانند صداي سوت (غژغژ) است. فرکانس صدا با باالرفتن سرعت افزایش می یابد. 

 دي است. عا CVTعادي است و شنیدن این صدا که از چرخ دنده محرك در داخل  CVTشنیدن این صدا از 
 صدا هنگام حرکت به عقب  •

 تشریح صدا:
 . شودهنگام ایستادن (توقف) و تغییر وضعیت به حرکت در جهت عقب یک صداي سوت (غژغژ) کوچک می تواند شنیده 

 دنده عقب گیربکس هاي معمولی هنگام آزاد کردن پدال ترمز و شروع حرکت به عقب صدا بزرگ تر شده و به صداي 
 تبدیل می گردد این صدا از مجموعه چرخ دنده خورشیدي داخل گیربکس عادي می باشد. 

 صداي چرخ دنده سرعت پایین (کم) •

 تشریح صدا: 
با آزاد کردن پدال گاز و در حین کاهش سرعت یک صداي سوت  کیلومتر برساعت 40هنگام حرکت خودرو با سرعت 

 است و شنیدن آن بسیار سخت می باشد.  غژغژ) داراي فرکانس خیلی کم(غژغژ) می تواند شنیده گردد این صداي سوت (
 و کرانویل بوده و عادي می باشد.   پینیوناین صدا از 

 پولی محرك و صداي بلبرینگ داخلی  محورصداي بلبرینگ عقب  •

 تشریح صدا:
دد. فرکانس و حجم این صدا از سرعت پایین (کم) در خودرو صدایی مثل ونگ ونگ تولید می گر Dهنگام حرکت در حالت 

با باال رفتن سرعت (دور) موتور افزایش می یابد. این صدا با باال رفتن دور موتور افزایش می یابد ولی با باال رفتن سرعت 
 خودرو افزایش نمی یابد. 

 :یرو تعم یبررس یچگونگ
 . رسانیده ب کیلومتر برساعت 96حدود را  خودروسرعت  ،پدال گازاعمال فشاریکنواخت  بر با  Dدر حالت  -1

افزایش پیدا می کند در حالی که سرعت خودرو  500RPMثانیه دور موتور تقریبا  2الی  1تغییر به حالت ورزشی: در حدود 
نه با باال رفتن سرعت خودرو  ،ثابت نمی ماند. اگر افزایش یابد این معنی که با افزایش دور موتور صدا افزایش می یابد

 پولی محرك معیوب است.  محورب بلبرینگ عق،
 مطابق دستورالعمل تعویض کنید. را پولی محرك  محوربلبرینگ عقب 
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کیلومتر  60با حالت دنده چهار دستی حرکت کرده و پدال گاز را ثابت نگه دارید تا سرعت خودرو در  حدود  -2
 باشد. برساعت 

 تغییر وضعیت دهید. ه است به دنده سکیلومتر برساعت  60در حالی که سرعت خودرو 
باال می رود. اگر صدا افزایش پیدا کند (که به معنی افزایش صدا با افزایش دور موتور و نه با باال  800rpmدور موتور تقریبا 

 پولی محرك معیوب است.  محوررفتن سرعت خودرو) در نتیجه بلبرینگ عقب 
 نید. پولی محرك را مطابق دستورالعمل  تعویض ک محوربلبرینگ عقب 

  یربکسداخل گ ینگبلبر يصدا •

 تشریح صدا:
 از سرعت پایین (کم) خودرو صدایی مثل ونگ ونگ تولید می گردد.  Dهنگام حرکت در حالت 

 چگونگی بررسی و تعمیر:
پولی محرك اگر فرکانس و حجم صدا با سرعت موتور افزایش و کاهش پیدا نکند اما  محورمطابق صداي بلبرینگ عقب 

 ناسب) با سرعت خودرو می باشد. پس صدا می تواند از بلبرینگ هاي داخلی گیربکس ایجاد (تولید) گردد. وابسته (مت
 این بلبرینگ قابل تعویض نمی باشد و الزم است تا گیربکس تعویض گردد. 

تعویض  نکته: ارزیابی معایب صوتی بسیار مشکل است بنابراین قبل از تصمیم گیري براي تعویض قسمتی از گیربکس یا
کامل گیربکس از تولید صدا توسط گیربکس اطمینان پیدا کنید. ابتدا قطعات دیگر خودرو که تعویض آنها ساده است را 

 بررسی و تعویض کنید.
 براي کمک به شناسایی منبع صدا از نمودار (چارت) زیر استفاده کنید. 
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  صدا بدلیل آب یا کثیف شدن روغن داخل گیربکس
 صدا: یحتشر

را  رجی رد صداي جییبالفاصله بعد از آزاد شدن ترمز می توان Rیا  Dبه  دنده ترمز کردن و تغییر حالت وهنگام توقف خودرو 
 این صدا را می توان از اولین حرکت خودرو شنید.  بشنوید

ن بین سرعت را می توا "ژي") با حرکت دریچه گاز براي شتاب دادن یک صداي کیلومتر برساعت10از سرعت خیلی کم (
 شنید. کیلومتر برساعت  40تا  10

 شنیده نمی شود.   "ژي"را بشنوید و هنوز صداي  رجی ردر ابتداي مرحله آلودگی با آب ممکن است شما فقط صداي جی
 .( به علت آلودگی روغن)بعضی از خودروها می تواند هنگام شروع حرکت داراي ضربه باشند

 :یرو تعم یبررس یچگونگ
 روغن را تخلیه و کارتل و درپوش اصلی (اوپل پمپ) را باز کنید. 

 
اگر داخل درپوش اصلی (اوپل پمپ) و کارتل روغن مطابق شکل نشان داده شده ماده سفید رنگ وجود دارد مشخص می 

 گردد که داخل گیربکس با آب یا روغن هاي دیگر یا مایعات آلوده شده است. 
 روغن را تا حد ممکن تخلیه و فیلتر را تعویض کنید. 

 گیربکس را پر کنید.  مربوطه،فیلتر جدید را نصب و مطابق دستورالعمل 
 دقیقه با سرعت ها و شتاب هاي مختلف رانندگی کنید  5خودرو تقریبا  با

مرتبه این کار را انجام داده و با خودرو در فواصل تعویض روغن رانندگی کنید تا  3یا  2روغن را تخلیه و مجدد پر کنید (
 اینکه صدا برطرف گردد. 

 همچنان باقی بماند.  "ژي"و صداي  شودباید برطرف  رجی رصداي جی
 ضربه نخواهید بود. اگر مقدار آلودگی خیلی زیاد باشد شما قادر به برطرف کردن صدا و 

 در این صورت الزم است تا گیربکس تعویض گردد. 
 Pیا  Nصدا در حالت 

 فرکانس و حجم صدا با افزایش دور موتور افزایش می یابد.  -1

 فدیلکه س

 فدیلکه س
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 سعی کرده تا صدا از سمت موتور یا از سمت گیربکس را تشخیص دهید. 
 کنید.اگر صدا از سمت موتور باشد قطعات مربوط به موتور را بررسی 

 اگر صدا از سمت گیربکس باشد فقط قسمتی را که شما می توانید بررسی کنید پمپ است. 
 پمپ را تعویض کرده و وجود صدا را بررسی کنید. 

ورودي یا مجموعه چرخ دنده خورشیدي می  محورد پین با بلبرینگ سوزنی یاگر صدا بوسیله تعویض پمپ برطرف نگرد
 در این مورد باید گیربکس تعویض گردد. تواند منبع تولید صدا باشد. 

 فرکانس و حجم صدا با افزایش دور موتور افزایش نمی یابد.  -2

 صدا باید از قسمت هاي دیگر خودرو باشد. 
 . یداستفاده کن یرمنبع صدا از نمودار (چارت) ز ییکمک به شناسا يبرا

 
 کردن جایگزینجهت  یمقبل از انجام تصم ینبنابرا ،د باشن یم یچیدهپ یاربس نویزکردن  پیدا: مسائل مربوطه به  نکته
 و کنید بررسیرا  خودرو یگر.ابتدا قطعات دیدحاصل کن یناناطم یربکسکل آن از وجود سروصدا در گ یا یربکساز گ یبخش

 .باشد می آسانتر که نمایید جایگزین را ها آن لزوم صورت در
 کیلومتر برساعت10 کمتر ازسرعت  در ضربه ها*  

 ضربه ها (شوك ها) 3,3,1
 تشریح عیب 

 می توان ضربه هاي کوچک را احساس کرد یا در سرعت خودرو ارتعاشات کوچک نشان می دهد.  Dهنگام حرکت در حالت 
 بررسی و تعمیر:

 : ت زیادي براي این عیب وجود دارداحتماال
 مربوطه کامل سازگاري (تعریف کردن) کالچ: روش بررسی در دستورالعمل عدم  -
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 مربوطهوجود آب یا روغن کثیف در گیربکس بررسی دستورالعمل  -
 مربوطهسنسور سرعت اولیه: تعویض به وسیله دستورالعمل  -
و انجام مجدد سازگاري (تعریف کردن) کالچ  مربوطههیدرولیک: تعویض به وسیله دستورالعمل  بلوكمعیوب بودن  -

 مربوطهدستورالعمل طبق 
 مربوطهیض به وسیله دستورالعمل سنسور سرعت ثانویه: تعو -
 خدمات بعد از فروش تماس بگیرید.  هنوز عیب وجود دارد لطفا با  5الی  1اگر بعد از انجام مراحل  -

 بدون حرکت 
  تشریح مسئله : 

  2000RPMو آزاد کردن پدال ترمز خودرو حرکت نمی کند. با گاز دادن با ضربه یا بدون ضربه تقریبا از دور  Dدر حالت 
 موتور خودرو شروع به حرکت می کند 

 بررسی و تعمیر:
 با توجه به خطاي ثبت شده مربوطههاي   وجود کد خطا فعال را بررسی کنید. بررسی مطابق دستورالعمل-1
 مربوطهایجاد عیب در شرایط سرد بودن: انجام مجدد سازگاري (تعریف کردن) کالچ دستورالعمل -2
 عیب سیگنال ترمز: ترمز عمل نمی کند اما سیگنال ترمز فعال است. -3
 را انجام دهید.: بررسی میکروسوئیچ ترمز و دسته سیم خودرو دستگاه عیب یاب با
و انجام مجدد سازگاري تعریف  مربوطهوسیله دستورالعمل ه هیدرولیک ب بلوكهیدرولیک: تعویض  بلوكمعیوب بودن -4

 مربوطهرالعمل دستو طبق کردن کالچ

 و عملکردها  ي خطاکدها

داشبورد فعال شده یا  جلويشناسایی گردد چراغ اخطار ) TCU(گیربکس  کنترل یونیتوسیله ه هر وقت که کد خطا  ب
 روشن و خاموش می گردد. 

یک خطا موقت  ،مذکور خطاابتدا بررسی کنید کد  خطاکد  و پیدا کردن دستگاه عیب یابها با استفاده از  خطاهنگام قرائت 
 ردیده است. گاست که در سیکل حرکت قبلی ایجاد 

داده میشود که در این حالت خطا را نمایش  Hاگر خطا قبال ایجاد شده است و در حال حاضر وجود ندارد ،خطا با حرف 
 اده میشود.دنمایش  Cپاك کرده و احتمال ایجاد آن را بررسی کنید . در صورتیکه خطا فعال باشد ، خطا به یک حرف 

 براي هر کد خطا مراحل زیر را انجام دهید. 
را فلش نمی  TCUکنترل یونیت گیربکسرا بررسی کنید اگر آخرین ورژن نرم افزار خطا هاآخرین ورژن نرم افزار با همیشه 

 کند دوباره کدهاي خطا را بررسی کنید. 
عیب یابی  در صورت رفع عیب ، انجام مراحل بعدي  ضروري تا رفع عیب ادامه دهید . در هر مرحله از فرآیند عیب یابی را 

 نمی باشد.
P0710 - خطاي سنسور دماي روغن  

 :واکنش کنترل یونیت گیربکس 
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 چراغ اخطار، تغییر دماي گیربکس 
 فرآیند عیب یابی 

را پاك کرده و  خطافقط اندازه گیري کنید اگر مقدار مجاز است  عیب یابدماي حال حاضر روغن را با استفاده از دستگاه -1
 را بررسی کنید.  آن ایجاد مجدد 

هر دو را  یادسته سیم خودرو و  یا) را بررسی کرده و براساس آن دسته سیم گیربکس SG,SB,OCدسته سیم هاي (-2
 تعویض کنید. 

اهم) اگر  1000 الی 980درجه =  20براي بررسی سنسور مقاومت مابین دو پین کانکتور گیربکس اندازه گیري کنید. (-3
 سنسور معیوب است از این مرحله عبور کرده و مستقیما دسته سیم گیربکس را تعویض کنید. 

 را تعویض کنید.  کنترل یونیت گیربکس-4
 

P2765- پولی محرك خطا سنسور سرعت 
 : سربکیکنترل یونیت گواکنش 

 چراغ اخطار  و چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 فرآیند عیب یابی

اندازه گیري کنید اگر مقدار سیگنال مجاز است عیب یاب مقدار خروجی سنسور سرعت اولیه را با استفاده از دستگاه -1
 آنرا بررسی کنید. ایجاد مجددرا پاك کرده و  خطافقط 

 هر دو رایا دسته سیم خودرو و  یا) را بررسی کرده و براساس آن دسته سیم گیربکس SG,SB,OCدسته سیم هاي ( -2
 تعویض کنید. 

 را تعویض کنید. کنترل یونیت گیربکس -3
 سنسور سرعت را تعویض کنید. -4

P0720 - خطاي سنسور سرعت پولی متحرك 
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار  و چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 فرآیند عیب یابی 

 اندازه گیري کنید.  عیب یابمقدار خروجی سنسور سرعت ثانویه را با استفاده از دستگاه -1
 آن را بررسی کنید.  ایجاد مجددرا پاك کرده و  کد خطااگر مقدار سیگنال مجاز است فقط 

 مربوطهایجاد عیب معموال در شرایط سرد بودن: انجام مجدد سازگاري (تعریف کردن) کالچ دستورالعمل  -2
ر زاپاس یا تایر غیراصلی (غیراستاندارد) استفاده شده است تایرها استاندارد بودن تایرهاي خودرو را بررسی کنید. اگر تای -3

 را تعویض کنید. 
 سنسور سرعت را تعویض کنید. -4
 را تعویض کنید.  کنترل یونیت گیربکس-5

P0641 - خطا منبع تغذیه سنسور فشار  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 
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 چراغ اخطار  وچشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 فرآیند عیب یابی 

را پاك  کدخطااندازه گیري کنید اگر مقدار سیگنال مجاز است فقط  عیب یابرا با استفاده از دستگاه  5Vولتاژ تغذیه -1
 آن را بررسی کنید.  ایجاد مجددکرده و 

 ندازه گیري کنید. را ا سنسور فشار دنهب و ولتاژ مابین منبع تغذیه سنسور فشار 1براساس مقادیر بدست آمده در مرحله -2
) را بررسی کرده و براساس آن دسته سیم گیربکس یا دسته سیم خودرو و یا هر دو آنها را SG,SB,OCسیم کشی (-3

 تعویض کنید. 
 را تعویض کنید.  کنترل یونیت گیربکس-4
 هیدرولیک را تعویض کنید. .  بلوك-5

P0651 -  خطاDMS و منبع تغذیه سنسور سرعت  
 :ونیت گیربکسکنترل یواکنش 

 چراغ اخطار  و چشمک زدن حرکت نکردن خودرو 
 فرآیند عیب یابی 

را  کد خطامجاز است فقط  یگنال. اگر مقدار سیدکن یرياندازه گ عیب یابرا با استفاده از دستگاه  4V-8 یهولتاژ تغذ-1
 . یدکن یآنرا بررس ایجاد مجددپاك کرده و 

 . یدکن یريسنسور فشار و بدنه سنسور فشار را اندازه گ یهمنبع تغذ ینولتاژ ماب 1بدست آمده در مرحله  یربراساس مقاد-2
هر دو آنها را  یاخودرو و  یمدسته س یا یربکسگ یمکرده و براساس آن دسته س یرا بررس) SG,SB,OC( یکش یمس-3

 . یدکن یضتعو
4-DMS یدکن یضبا سنسور سرعت را تعو . 
 . یدکن یضرا تعو یونیت گیربکسکنترل -5

P0659-  چشمک زدن چراغ خطا مثبت واتصال کوتاه به  
 : گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 چراغ اخطار  و چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ

 بررسی را کشی سیم باشد می چنین اگر.شود خوانده باید باتري مشابه ولتاژ سطح یدکن یريرا اندازه گ HS ولتاژ مقدار
 خودرو یا گیربکس سیم دسته( سیم دسته که است معنی این به).گیربکس کانکتور ، VHSو  ي+ باتر ینب یانبرم کلید(کنید

 تعویض را کنترل یونیت باشد، ولت 3,4 از باالتر اما. نباشد باتري مشابهولتاژ باطري اگر.معیوب است و باید تعمیر شود) 
 .نمایید

P0658 –  مدار و چشمک زدن چراغ خطاقطعی 
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار و چشمک زدن حرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
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رگالتور  3 یهمطلوب باشد و ولتاژ تغذ يو اگر ولتاژ باتر یدکن یسهمقا يکرده و آنرا با ولتاژ باتر یريرا اندازه گ HSولتاژ -1
 وجود دارد.  اتصال کوتاه  یک یجهباشد در نت 3.4Vفشار کمتر از 
وجود  قطعی در مدار یجهباشد در نت یم 3.4Vرگالتور فشار  بزرگتر  بزرگتر  3 یهمطلوب است و ولتاژ تغذ ياگر ولتاژ باتر

. اگر بعد از یدکن یرا بررس  یبخودروو) براساس نوع ع یمبا دسته س یربکسگ یم(دسته س یمدارد. در هر دو حالت دسته س
 . یدکن یرا بررس يدر حد مطلوب باشد باتر ي. اگر ولتاژ باتریدکن یضرا تعو کنترل یونیتسالم باشد  یمدسته س یبررس

P0702 - یهاول هنگام مقداردهی یبازخوان یا یانجام نشدن تست بازشناس  
 :گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدن و حرکت نکردن خودرو
 :یابی یبع یندفرآ

 .نمایید تعویض را یونیتکنترل 
P0962- محرك یرگالتور فشار پول  
 :گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 چراغ اخطار  چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 اهم باشد.  %6-/+5.05 یدکه با EDS1مقدار مقاومت  یرياندازه گ-1
 یضهر دو آنها را تعو یاخودرو و  یمدسته س یا یربکسگ یمکرده و براساس آن دسته س یرا بررس اتصال کوتاه یکش یمس -2
 . یدکن
 .یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك -3 

P0963 – محرك یفشار پول رگالتورمثبت  قطعی برق   
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار  چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یريرا اندازه گ EDS1مقاومت -1
هر دو آن را  یاخودرو  یمدسته س یا یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یبررساز نظر اتصال به مثبت را  یکش یمس-2

 . یدکن یضتعو
  .یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3

P0960 –محرك یپولشیر برقی  اتصال کوتاه   
 : گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
 : یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یريرا اندازه گ EDSIمقاومت -1
 یضهر دو آن را تعو یاخودرو  یمدسته س یا یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یبررساز نظر قطعی  را  یکش یمس-2
 . یدکن
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 . . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3
P0966 – متحرك یپولبرقی  شیرمنفی اتصال کوتاه   
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار  چشمک زدن حرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یريرا اندازه گ EDS2مقاومت -1
هر دو آن را  یاخودرو  یمدسته س یا یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یررساز نظر اتصال به منفی برا  یکش یمس-2

 . یدکن یضتعو
 . . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3

P0967 – متحرك یپولشیر برقی   اتصال کوتاه مثبت   
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
 . یدکن یريرا اندازه گ EDS2مقاومت -1
 یضهر دو آن را تعو یاخودرو  یمدسته س یا یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یبررس از نظر قطعی را یکش یمس-2
 . یدکن
 . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3

P0964 –  متحرك یهثانو یپولبرقی  شیر کوتاهاتصال  
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطارچشمک زدن وحرکت نکردن خودرو 
 . یدکن یريرا اندازه گ EDS2مقاومت -1
 یضهر دو آن را تعو یاخودرو  یمدسته س یا یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یبررساز نظر قطعی را  یکش یمس-2
 . یدکن
 . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3

P0902 – کالچشیر برقی   اتصال کوتاه منفی  
 :گیربکس کنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدن وحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یريرا اندازه گ EDS3مقاومت -1
هر دو را  یاخودرو و  یمبا دسته س یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یبررساز نظر قطعی منفی را  یکش یمس -2

 . یدکن یضتعو
 . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3

- P0903 کالچشیر برقی  برق مثبتکوتاه  اتصال   
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 
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 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یريرا اندازه گ EDS3مقاومت -1
هر دو را  یاخودرو و  یمبا دسته س یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یبررساز نظر قطعی مثبت را  یکش یمس-2

 . یدکن یضتعو
  .یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3

- P0900 کالچبرقی  شیر قطعی  
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطارچشمک زدن وحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یريرا اندازه گ EDS3مقاومت -1
هر دو را  یاخودرو و  یمدسته س یا یربکسگ یمو براساس آن دسته س یدکن یبررساز نظر اتصال کوتاه را  یکش یمس-2

 . یدکن یضتعو
  .یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3

P1768 – ترمز منفی چراغاتصال کوتاه  
 :گیربکس کنترل یونیت واکنش

 چراغ اخطار روشن شدن 
 :یابی یبع یندفرآ
  یدکن یرا بررس یکش یمس-1
  یدکن یضرا تعو کنترل یونیت-2

- P1769  چراغ ترمزاتصال کوتاه یا قطعی مثبت  
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار روشن شدن 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یرا بررس یکش یمس-1
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت -2

P0868 وقفه در عملکرد  
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یسطح و نوع روغن را بررس-1
 . یدکن یضروغن را تعو یلترپمپ و ف-2
 . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-3
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P0811 - (حرکت به جلو و حرکت به عقب) لغزش کالچ 
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار قطع بودن کالچ 
 :یابی یبع یندفرآ
کد مجاز است فقط  یگنال. اگر مقدار سیدکن یرياندازه گ عیب یابفشار و اختالف سرعت کالچ را با استفاده از دستگاه -1

 . یدکن یآنرا بررس ایجاد مجدد را پاك کرده و  خطا
 . ید) به مرحله بعد برویادو اختالف سرعت ز 10barمثال فشار کالچ  ي(برایستاگر در حد مجاز ن-2
 . یدکن یسطح و نوع روغن را بررس-3
 . یدکن یضدو سنسور سرعت را تعو-4
 . یدکن یضروغن را تعو یلترو ف یدرولیکه بلوك-5

P0730 -کنترل نسبت يخطا  
 :گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
  یهفشار اول يالزم برا یانو جر استاندارد یانسنسور سرعت، جر یگنالس دستگاه عیب یاببا استفاده از دستگاه -1

 . یدکن یموجود را بررس یهفشار اول یومقدار واقعاستاندارد
 . یدرا مشخص کن یدرولیکبودن سنسور سرعت و مشکل فشار ه یوبمع یقبل یجبا توجه به نتا-2
 . یدکن ینوع و سطح روغن را بررس-3
 . یدکن یبررس یوجود شکستگ يرا برا يتسمه فوالد-4
 . یدکن یضرا تعو یدرولیکسنسور سرعت و واحد ه-5
  .یدکن یضپمپ را تعو-6

P1765 -متحرك یکم پول یلیفشار خ 
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یرا بررس یرانندگ یطدر شرا یشده) و واقع ي(هدف گذار تانداردسامقدار فشار -1
 . یدکن یسطح روغن و نوع روغن را بررس-2
 . یدانجام ده یحکردن) کالچ صح یف(تعر يسازگار یک-3

 گردد.  یم یجادکد خطا ا یننباشد ا یحکردن) کالچ صح یف(تعر يسازگار یوقت
گاز،  یچه: شمع، بدنه دریدکن یگردد بررس یگشتاور موتور م یادز یلی) که باعث افت خیزي(چ یبیهر ع يخودرو را برا-4

 و ...  یستکاتال
 )گردند خطا کد این باعث توانند می آسانی به) یمی(قد یادبا طول عمر ز ي(موتورها

  .یدکن یضروغن را تعو یلتر. اوپل پمپ وف5
P1766 - متحرك یپول یادز یلیفشار خ 
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  :گیربکسکنترل یونیت واکنش 
 چراغ اخطار روشن شدن 

 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یرا بررس یرانندگ یطدر شرا یو واقع  استانداردمقدار فشار -1
 . یدکن یسطح روغن و نوع روغن را بررس-2
  .یدکن یضروغن را تعو یلترو ف یدرولیکه بلوك-3

-P0701  یکیو الکترون یکیعملکرد نامطلوب قطعات الکتر یاوجود چند کدخطا  
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
  یابی یبع یندفرآ

 . یدکن یرا بررس  هاکد خطا
P0218 - روغن یادز يدما  
 : گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 چراغ اخطار روشن شدن 
  یابی یبع یندفرآ
 .یدکن یکولر روغن را بررس-1
وقوع  یجادهنگام ا یرانندگ یطدر مورد شرا يمجدد نباشد. از مشتر ياگر قابل اجرا یدکن یجادرا ا يعاد یرانندگ یطشرا-2

 . یدسوال کن خطا
 . یدکن یرا بررس یربکسگ يدما عیب یاب با استفاده از دستگاه کد خطا یطشرا یجاددر هنگام ا-3

 يدما یشاز افزا یرياست) با اندازه گ یقهدق 30کردن (انجام تست یلترزمان ف ینتر یطوالن 120>)T-Tms( یربکسگ يدما
 .یدکن یريجلوگ یربکسگ

P1767 - روغن یبحران يدما  
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
و نوع  یجادهنگام ا یرانندگ یطدر مورد شرا يمجدد نباشد از مشتر ياگر قابل اجرا یدکن یجادرا ا يعاد یرانندگ یطشرا-1

 حرکت با سرعت باال  یا یی. حرکت در سرباالیدسوال کنخطا 
 . یدکن یکولر روغن را بررس-2
 . یدکن یسطح روغن و نوع روغن را بررس-3
 . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-4

P0219 - انتقال خودرو خارج از حد مجاز یستمسرعت س  
 :گیربکس یتکنترل یونواکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
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 :یابی یبع یندفرآ
 شود.  یجادا یددر اصل هرگز نبا-1 

 شود) یم یجادا 6000rpm. (در حدود دور موتور یدکن یقطع شدن سوخت بررس يموتور را برا-2
P2766 - محرك یبودن سرعت پول یرواقعیغ 
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنوحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 یبررس عیب یابسرعت خودرو) با استفاده از دستگاه  ی،(دور موتور، سرعت خروج یگرد يعدم وجود اطالعات سرعت ها-1
 . یدکن یرا بررس کدخطاشدن  یجادوجود دارد ابتدا آن را برطرف کرده و ا یبی. اگر عیدکن
است) سرعت آن را با دور  یر(درگ است فعال کالچ اگر. یدکن یبررس عیب یابرا با استفاده از دستگاه  n_s1 یگنالس-2

. (تا دور یدر موتور انجام دهمحدوده کامل دو يکار را برا ینباشد. ا 200rpmکمتر از  ید. اختالف بایدکن یسهموتور مقا
6000RPM( 

 .یدکن یرا بررس یمدسته س-3
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس یناناطم يبرا-4
 .کنید بررسی را سنسور جلوي در شیئی وجود عدم. یدکن یرا بررس یگرچرخ دنده تر یهزاو یتسنسور موقع-5
 . یدکن یضرا تعو یهسنسور سرعت اول-6 
 . یدکن یضرا تعو یربکسگ یمدسته س-7
 . یدکن یضخودرو را تعو یمدسته س-8

P0721 - متحرك یبودن سرعت پول یواقع یرغ 
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 یابعیب ، سرعت خودرو) را با استفاده از دستگاه 1 ی(دور موتور، سرعت پول یگرد يعدم وجود اطالعات سرعت ها-1

 . یدکن یرا بررس کد خطا مجدد یجادوجود دارد ابتدا آن را برطرف کرده و ا یبی. اگر عیدکن یبررس
 یسه)و آنرا با سرعت خودرو مقاn-ab. (سرعت خودرو براساس یدکن یبررس عیب یابرا با استفاده از دستگاه  یگنالس-2
 باشد.) کیلومتر برساعت  5کمتر از  ید. (اختالف بایدکن
 یرهايباشد آنها را با تا یاستفاده شده است. اگر جواب بل یگرد یرنوع تا یازاپاس  یراز تا یا.آیدکن یخودرو را بررس یرهايتا-3

 . یدکن یضتعو یاصل
 . یدکن یضرا تعو یمدسته س-4
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس یناناطم يبرا-5
 . کنید بررسی را سنسور جلوي در شیئی وجود عدم. یدنک یرا بررس یگرچرخ دنده تر یهزاو یتسنسور موقع-6
 . یدکن یضرا تعو یهسنسور سرعت اول-7
 . یدکن یضرا تعو یربکسگ یمدسته س-8
 . یدکن یضخودرو را تعو یمدسته س-9
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P0944 - شدن  یردرگ یرويبودن ن یناکافVSM 
 : گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 ) کالچ یريچراغ اخطار، قطع بودن (عدم درگروشن شدن
  یابی یبع یندفرآ

 است.  یادز یلیدر لحظه (زمان) فعال بودن کد خطا گشتاور موتور خ
 کند. ینم یرويپ کنترل یونیت گیربکساز درخواست کاهش گشتاور  کنترل یونیت موتور

 . یدکن یکد خطا بررس يرا برا کنترل یونیت موتور-1
 . یدکن یضرا تعو کنترل یوینت موتور-2
 . یدکن یروغن و نوع روغن را بررسسطح -3
کد خطا  یننباشد ا یحکردن) کالچ صح یف(تعر يسازگار یوقت یدانجام ده یحکردن) کالچ صح یف(تعر يسازگار یک-4
  گردد یم یجادا

 گاز، دریچه بدنه شمع، کنید بررسی گردد می موتور گشتاور زیاد خیلی افت باعث که) یزي(چ یبیهر ع يخودرو را برا-5
 )گردند خطا کد این باعث توانند می آسانی به یادطول عمر ز ي... (موتورها کاتالیست،

 . یدکن یضروغن را تعو یلترو ف یدرولیکه بلوك-6
  .یدکن یضاوپل پمپ را تعو-7

P0783 کروز کنترل يخطا  
 :گیربکس کنترل یونیتواکنش 

 از کروز کنترل  یبانیچراغ اخطار، عدم پشتروشن شدن 
 :یابی یبع یندفرآ

 یخطا مربوط به کروز کنترل را ارسال م کنترل یوینت موتورکروز کنترل در دسترس نباشد  یگنالس CANاگر در شبکه 
 کند. 

 . یدکن یرا بررس کنترل یونیت موتوردکمه کروز کنترل تا  یمدسته س-1
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت موتور-2
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-3

P0782 -  ي/ حالت مرحله ایحالت زمستان یگنالسخطا AT 
 :کنترل یونیت گیربکس واکنش 

 چراغ اخطار روشن شدن 
  یابی یبع یندفرآ
 .یدکن یرا بررس کنترل یونیت گیربکس تا  ی) دکمه حالت زمستانیم(دسته س یکش یمس-1
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-2

(P081A) P0810 کردن) کالچ  یفسازگار کردن (تعر یدننرس یانبه پا 
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 روشن و خاموش شدن چراغ اخطار 
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 :یابی یبع یندفرآ
کردن) کالچ در  یفسازگار کردن (تعر،  کنترل یونیت گیربکس يرو SW یبه روزرسان یا یدجد کنترل یونیتاحتمال نصب 

 شرح داده شده است.  مربوطهقسمت 
) کالچ درست انجام گردد چراغ اخطار خاموش خواهد شد یف(تعر ياگر سازگار را انجام دهید،کالچ را سازگار مراحل تعریف 

  )ON/OFF یتموتور در وضع یچگردد (قرار گرفتن سوئ یحرکت برطرف م یکلس 3و کد خطا بعد از 
P1770 - بودن دور موتور یینپا یلیخ  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 بدون واکنش 
 :یابی یبع یندفرآ
 کنترل یونیت موتور يخطا يگاز و کدها یچهموتور در یکنترل دور آرام، بررس یاموتور  يبرا یبنشان دادن ع-1

P1762 – جریان گیرپاژ 
 :TCUواکنش 

 چراغ اخطارو چشمک زدن حرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 آنعملکرد  و25کد خطاتا  15کد خطا یبررس-1
 کنترل یونیت گیربکس یضتعو-2

P0882 - برقی تغذیه شیرولتاژ  یا يکم بودن ولتاژ باتر یلیخ  
 :کنترل یونیتواکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدن و حرکت نکردن خودرو
 یابی یبع یندفرآ
وقوع  یجادهنگام ا ياطالعات در مورد ولتاژ باتر ینوجود خطا از قبل: ا ي) برايثابت اطالعات لحظه ا یر(تصو یمفر یزفر-1

 است.  کد خطا
از قبل وجود ندارد به  ي. اگر خطایدده یصتشخشیر برقی   3 یهتغذ یا يباتر يرا برا کد خطا ینا یلتواند دل ی(شما م

 . یدکن یبررس یما. آنرا مستقیدمرحله بعد برو
 . . یدکن یبررس عیب یابدستگاه  یلهمتناسب با دما را به وس يولتاژ باتر یاو شیر برقی   3 یهولتاژ تغذ-2
کنترل یونیت تا  يباتر یممشکل دارد دسته س ي. اگر باتریدده یصتشخسنسور باطري  را از  يباتر یدتوان یحاال شما م-3

 . یدکن ی) را بررسیرله اصل یوز،(ف گیربکس
 . یدکن یضتعو یا یرا بررس يمشکل دارد باتر ياگر باتر-4
 . یدکن یبررس کنترل یونیت گیربکستا  یربکسرا از گ یممشکل دارد دسته س يرگوالتورها یهاگر ولتاژ تغذ-5
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-6

P0883 -برقی تغذیه شیربا ولتاژ  يبودن ولتاژ باتر یادز یلیخ  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار  چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
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 :یابی یبع یندفرآ
وقوع  یجادهنگام ا ياطالعات در مورد ولتاژ باتر ینوجود خطا از قبل: ا ي) برايثابت اطالعات لحظه ا یر(تصو یمفر یزفر-1

 است.  کد خطا
از قبل وجود ندارد به مرحله  ي. اگر خطایدده یصتشخشیر برقی   یهتغذ یا يباتر يرا براکد خطا ینا یلتواند دل ی(شما م
 مرحله بعد.  یدکن یبررس یما. آنرا مستقیدبعد برو

 . یدکن یبررس عیب یابدستگاه  یلهمتناسب با دما را به وس يولتاژ باتر یاو شیر برقی   یهولتاژ تغذ-2
 را موتور کمکی باتري با آیا کنید سوال مشتري از دارد مشکل باتري اگر. یدده یصرا تشخ يباتر یدتوان یحاال شما م-3

 ی) را بررسیرله اصل یوز(ف کنترل یونیت گیربکستا  يباتر یممشکل دارد دسته س ي) اگر باتر24V. (است کرده روشن
 . یدکن
 . یدکن یضتعو یا یآلترناتور را بررس یا يمشکل دارد باتر ياگر باتر-4
 . یدکن یرا بررس کنترل یونیت گیربکس تا  یربکساز گ یممشکل دارد: دسته سباطري  اگر ولتاژ -5
 .یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-6

P2787 - کالچ یادز یلیخ يدما  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار، قطع (آزاد شدن) کالچ 
 :یابی یبع یندفرآ
ثابت اطالعات لحظه  یر(تصو یمفر یزچند بار) باشد به فر یابار ( یکاگر فقط  یدکن یرا بررسکد خطا شدن  یجادچندبار ا-1
 . یدرا پاك کن کد خطا یدتوان ی. شما میدسوال کن یخاص رانندگ یطدر مورد شرا ي) نگاه کرده و از مشتريا

 . یدکن یسطح روغن و نوع روغن را بررس-2
کردن)  یفکه سازگار کردن (تعر یتواند هنگام یکد خطا م ین(ا یدانجام ده یحکردن) کالچ را صح یفسازگار کردن (تعر-3

 گردد.  یجادا یردانجام نگ یحصح
گردد. کد خطا را  یم یجادحالت ا ینفشرده گردد فقط ا ینمع یدوره زمان یککه پدال گاز و ترمز هم زمان و در  یهنگام-4

 . یدکن یآن را بررس ایجاد مجددپاك کرده و 
 .یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-5
 . یدکن یضگاز را تعو یچهداشته باشد در یتواند چسبندگ یگاز م یچهدر-6

P0727 - يزارفبودن دور موتور مشکل سخت ا یواقع یرغ  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار 
  یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یراست آن را تعم یوباگر موتور مع یدکن یوجود گزارش خطا موتور را بررس-1
 . فرکانس دار است یگنالس یک ین. ایدکن یرا بررس کنترل یونیت گیربکس یمدسته س يورود یگنالس-2

  100HZ یگنالس يدارا 3000rpmدور و  30HZ یگنالس يدارا 900RPMدر دو موتور 
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-3
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 . یدکن یضسنسور دور موتور را تعو-4
P1761 - یانخطا و پا EDS 
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدن وحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
شده)  ي(هدف گذار استاندارد یانو هر کدام را با جر یدکن یفشار) بررس ي(رگوالتورها باال یانرا با جرکم  یانمجموع جر-1

EDS یدکن یسهمقا. 
 . یدکن یبررس عیب یابها را با استفاده از دستگاه EDSشده)  ي(هدف گذار استاندارد یانجر-2

 . یدکن یرا بررس یربکس. داخل گیدکن یبررس را EDS یمدسته س یدکرد یداپ یاگر شما اختالف
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-3
 . یدکن یضرا تعو یدرولیکه بلوك-4
 . یدکن یضرا تعو یربکسگ یمدسته س-5
 . یدکن یضخودرو را تعو یمدسته س-6

U0301 - خودرو یکربنديپ یقعدم تطب  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یرا بررسکنترل یونیت  SWوکنترل یونیت  HWمعتبر بودن  -1
 یدکنترل کننده با يرو یدجد SWفلش شده باشد  کنترل یونیت گیربکس یا کنترل یونیت موتور در  یدجد SWاگر -2

 و موتور)  یربکسگ یونیتکنترل  ینماب یقاشتباه فلش شده باشد (عدم تطب
P0706 - یوسنسور حالت حرکت درا دریک مسیر يخطا  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

  یضحالت اهرم تعو ییرچراغ اخطار تغ
 :یابی یبع یندفرآ
 ینشان م کدخطا ین(ا يباتر B یرمثال اتصال کوتاه مس ي. برایدکن یبررس عیب یابرا با استفاده از دستگاه  یبوجود ع -1

 است) یوبمع یرمس 4از  یکیدهد که 
 . یدکن یرا بررس کنترل یونیت گیربکسو  یربکسگ ینماب یمدسته س-2
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-3
 . یدکن یضسنسور حالت حرکت را تعو-4
 . یدکن یضرا تعو یربکسگ یمدسته س-5
 . یدکن یضخودرو را تعو یمدسته س-6

P0705 - حرکت حالت سنسور یرچند مسدر  يخطا  
 کنترل یونیت گیربکس:واکنش 
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 چراغ اخطار چشمک زدنحرکت نکردن خودرو 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یبررس عیب یابرا با استفاده از دستگاه  یبو وجود عمرتبط  يها یمس -1
 است) یوبمع یرمس یکاز  یشتردهد که ب ینشان م کدخطا ینو ... (ا يباتر B یرمثال از اتصال کوتاه مس يبرا
 . یدکن یرا بررس کنترل یونیت گیربکسو  یربکسگ ینماب یمدسته س-2
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت-3
 . یدکن یضسنسور حالت حرکت را تعو-4
 . یدکن یضرا تعو یربکسگ یمدسته س-5
 . یدکن یضخودرو را تعو یمدسته س-6

P0571 - ترمز یگنالس يخطا  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 ترمز  یگنالچراغ اخطار سروشن بودن 
 :یابی یبع یندفرآ
 . یدکن یبررس عیب یابترمز را با دستگاه  یگنالس یتوضع-1
 . یدکن یترمز را بررس یگنالس یکش یمس-2
 .کنید تعویض بررسی را ترمز یکروسوئیچم -3
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت-4

P0955 -یگنالهايس يخطا  
 :گیربکسکنترل یونیت واکنش 

  یچراغ اخطار عدم وجود حالت دست
 :یابی یبع یندفرآ
 کنترل یوینت گیربکس تا  (مولتی فانکشن)تعویض دنده  مکانیزماز یمدسته س یبررس-1
 . یدکن یضرا تعو تعویض دنده-2
 . یدکن یضرا تعو کنترل یونیت گیربکس-3

U0415 -عملکرد  يخطاABS 
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 ( افزایش فشار سطح)و دوران چرخ ها یگزینیجا یصعملکرد تشخ مسدود شدن
 :یابی یبع یندفرآ
 .یدکن یرا بررس ABS یستمس

U0001-  قطع بودنCAN bus 
 :کنترل یونیت گیربکس واکنش 

مسدود کردن عملکرد  ی،* عدم وجود حالت (مد) دستافزایش فشار  ،يچراغ اخطار، فعال شدن حالت  اضطرارروشن شدن 
کردن گشتاور  یگزینکردن دور موتور، جا یگزینحرکت، جا یداخل يو دوران چرخ ها، فعال شدن استراتژ یگزینجا یصتشخ
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کردن  یگزین، ثابت ماندن مقدار پدال گاز، جا روشن شدن چراغ ترمز خنک کننده موتور،  مایع يکردن دما یگزینموتور، جا
کردن  یگزینکردن سرعت چرخ عقب چپ، جا یگزینجا کردن سرعت چرخ جلو راست، یگزینسرعت چرخ جلو چپ، جا

 سرعت چرخ عقب راست 
 :یابی یبع یندفرآ
 وجود دارد.  یکش یمس یبع یکوجود دارد  یگرد يمشکل در تمام کنترل کننده ها یناگر ا-1

 . یدکن یخودرو را بررس یم) دسته سیینسرعت پا CANسرعت باال و  CAN ین(اتصال کوتاه ماب
 . یدکن یضرا تعو ، کنترل یونیت شده است  یرهذخ کنترل یونیت گیربکساگر خطا فقط در -2

U0121 -یشبکه ارتباط يخطا CAN BUS 
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

کردن  یگزینکردن سرعت چرخ جلو سمت چپ جا یگزینو دوران چرخ ها، جا یگزینجا یصمسدود کردن عملکرد تشخ
 کردن سرعت چرخ عقب سمت راست  یگزینکردن سرعت چرخ عقب سمت چپ جا یگزینسرعت چرخ جلو سمت راست جا

 :یابی یبع یندفرآ
 يهایونیت خطا از کنترل  ینا ثبت. (احتمال یدکن یبررس ABS یونیترا از کنترل  CANو اتصاالت  ABS یونیتکنترل 

 وجود دارد) یگرد
U0100 - یشبکه ارتباط يخطا CAN ECU 

 :گیربکس کنترل یونیتواکنش 
 یداخل يفعال شدن استراتژ ی،* عدم وجود حالت (مد) دست،افزایش فشار  يچراغ اخطار، فعال شدن حالت (مد) اضطرار

 خنک کننده موتور ثابت ماندن مایع يکردن دما یگزینکردن گشتاور موتور، جا یگزینکردن در موتور جا یگزینیحرکت، جا
 CANمقدار پدال گاز توقف انتقال داده ها در 

 :یابی یبع یندفرآ
یونیت خطا از کنترل  ینا ثبت(احتمال  یدکن یموتور بررسیونیت  را از کنترل  CAN شبکه  اتصاالت وموتور یونیتکنترل 

 وجود دارد) یگرد هاي
U1012 -یگنالس يخطا CAN دور موتور  

 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 
 کردن دور موتور  یگزینجاوچراغ اخطار روشن شدن 

 :یابی یبع یندفرآ
 سنسور) یم. (سنسور دور موتور و دسته سیدکن یرا بررس MCUکنترل کننده 

U1013 -یگنالس يخطا CAN پدال گاز  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 چراغ اخطار ثابت ماندن مقدار پدال گاز
 یابی یبع یندفرآ

 سنسور) یم(سنسور پدال گاز و دسته س یدکن یرا بررس موتوریونیت کنترل 
U1014 -یگنالس يخطا CAN گشتاور موتور  
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 :کنترل یوینت گیربکسواکنش 
 یداخل يفعال شدن استراتژ ی*، عدم وجود حالت (مد) دست، افزایش فشار يچراغ اخطار، فعال شدن حالت (مد) اضطرار

 کردن گشتاور موتور  یگزینحرکت جا
 :یابی یبع یندفرآ

  یدکن یرا بررس یونیت موتورکنترل 
U1016 -يخطا CAN سرعت چرخ جلو چپ 

 :کنترل یونیت گیربکس واکنش 
 کردن سرعت چرخ جلو سمت چپ یگزینو دوران چرخ ها جا یگزینجا یصمسدود کردن عملکرد تشخ

 :یابی یبع یندفرآ
 سنور  یمسنسور سرعت چرخ  و دسته س یدکن یرا بررس ABS یونیت  کنترل

U1017 -يخطا CAN سرعت چرخ جلو راست  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 کردن سرعت چرخ جلو سمت راست. یگزینو دوران چرخ ها جا یگزینجا یصمسدود کردن عملکرد تشخ
 فرآیند عیب یابی:

 ر)را بررسی کنید (سنسور سرعت چرخ و دسته سیم سنسو ABS یونیتکنترل 
U1018 - خطايCAN سرعت چرخ عقب چپ 

 :کنترل یونیت گیربکس واکنش
 مسدود کردن عملکرد تشخیص جایگزین و دوران چرخ ها جایگزین کردن سرعت چرخ عقب چپ

 فرآیند عیب یابی:
 را بررسی کنید(سنسور سرعت چرخ و دسته سیم سنسور  ABS یونیتکنترل 

U1019 - خطايCAN سرعت چرخ عقب راست  
 :کنترل یونیت گیربکسواکنش 

 مسدود کردن عملکرد تشخیص جایگزین و دوران چرخ ها جایگزین کردن سرعت چرخ عقب راست
 فرآیند عیب یابی:

 )را بررسی کنید(سنسور سرعت چرخ و دسته سیم سنسور  ABS یونیتکنترل 
 نکته:

و  می گردد می گردد کالچ آزاد خاموش چراغ خطاچشمک زدن می باشد. وقتی خطا ایجاد و شیر برقی   3ولتاژ تغذیه براي 
 نکنید خودرو نمی تواند حرکت کند.  بازو بستتا زمانی که شما کلید 

  افزایش فشار 
 فشار در یک سطح ثابت می ماند در سطحی باالتر از شرایط عملکرد نرمال (عادي) و کمتر از حداکثر 

 فشار ثانویه 
- EDS1*  :  پولی محركشیر برقی- EDS2* :   پولی متحركشیر برقی -  EDS2* :   کالچ شیر برقی 
 گفته می شود.این حالت وقتی فعال است که: نیز" Limpe home mode"به این حالت  حالت (مد) اضطراري: -
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CAN bus  خاموش باشد 
 CAN ECUوجود خطاي شبکه ارتباطی 

 گشتاور موتور  CANخطاي سیگنال 
 :بالفاصله جایگزین خواهد شد (واکنش ایمنی)  ABS و موتورتمام پیام هاي مرتبط با 

- Throttle Pedal  =تثاب 
 نقشه گشتاور موتور به جاي گشتاور موتور -

 درجه حرارت مایع خنک کننده موتور= ثابت  -

 سرعت چرخ ها= توسط سرعت شفت خروجی گیربکس جایگزین می شود. -

 جایگزین می شود. اگر وجود داشته باشد  محاسبه شده توسط نرم افزاردور موتور= توسط سرعت - -

 به طوري که هیچ کالیبراسیونی وجود ندارد.  سریعا فعال و غیر فعال میگرددکالچ - -

 محدود خواهد شد حتی اگر پدال گاز کامل فشرده گردد.   rpm 3200حداکثر دور موتور به - -

 خواهد بود کیلومتر برساعت  90حداکثر سرعت خودرو به حدود  -

 گیربکس تغییر وضعیت خواهد داد اما در یک استراتژي حرکت  -

 خواهد شد.  یلتبد یهبه حالت اول CVTاصول کارکرد 
 خواهد بود و چراغ اخطارروشن می گردد.ن/+ یا اسپرت)دیگر امکان پذیر -ثانیه حالت ( 2بعد از گذشت 
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.  
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شير برقي
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 S5هایما گیربکس اتوماتیک 

 ابزار وتجهیزات الکتریکی

 شکل شرح کد اختصاصی ردیف

126701017KT7000 

2 24803030 
دستگاه عیب یاب

 مالتی برند
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 S5هایما گیربکس اتوماتیک 

 مخصوص ابزار

 مخصوص ابزار

 ردیف
کد 

 اختصاصی
شکل شرح کد سازنده

1 25415006 9780N1 مخزن پرکن روغن گیربکس 

2 25409009 BVSA-V7-020 L107 جازن درپوش بلبرینگ تسمه 

3 24415032 BVSA-V7-020 L102 B 
کاسه نمد شفت  ابزار جازن
 انتخاب دنده

4 25014033 BVSA-V7-020 L109 دسته جازن 

5 25412097 BVSA-V7-020 L108 جازن بلبرینگ تسمه اولیه 

6 25409008 BVSA-V7-020 L106 درآورنده بلبرینگ تسمه 

7 25412096 BVSA-V7-020 L105 جازن کاسه نمد شفت ورودي 

8 25412095 BVSA-V7-020 L104 جازن کاسه نمد شفت ورودي 

9 24431003 BVSA-V7-020 L101 B 
ابزار درآورنده کاسه نمد شفت 

 انتخاب دنده

10 24202006 BVSA-V7-020 L111 B 
ابزار پین کنترل ماژول 

 هیدرولیک
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11 25412098 BVSA-V7-020 L110 جازن کاسه نمد دیفرانسیل 

12 24429018 BVSA-V7-020 L114 B ابزار درآورنده پمپ گیربکس 

13 25904001 9769EC  بکس بازوبست پمپ اصلی ترمز
ABS

14 24416048 HMZZ-ZYGJ-018 B 
ابزاردرآورنده کاسه نمد(کاسه 

 نمدهاي مختلف)
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