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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  

  

  هواي وروديسيستم 
  دياگرام شيلنگ خالء

  

  پياده سازی و نصب سيستم هوای ورودی

  )مجموعه فيلتر ، فيلتر، رزوناتورو شيلنگ هاي مربوطه  ( باز و بست سيستم هواي ورودي 
 .بست هاي اتصال شيلنگ هاي هواي خروجي را از مجموعه فيلتر  باز كنيد  -1

 .پيچ هاي مجموعه فيلتر را باز كنيد  -2

 .ا را جدا كنيد فيلتر هو -3

 بست لوله ورودي مجموعه فيلتر را از باز كنيد  -4

 .بست اتصال لوله ورودي به رزوتاتور را باز كنيد  -5

 پيچ رزو ناتور را باز كنيد  -6
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 .رزوناتور را جدا كنيد  -7

 .رزو ناتور را از محل خود خارج كنيد  -8

 پيچ بست لوله وردودي را باز كنيد  -9

  .ارج كنيدلوله ورودي هوا را از محل خود خ - 10

  
  

  هشدار
  هنگامي كه موتور داغ است و دماي آن باال مي باشد ، كار بر روي سيستم موجب صدمه و سوختگي مي گردد

  . بنابراين براي كار بر روي سيستم موتور را خاموش كرده و منتظر بمانيد تا سرد گردد 
  موجب صدمات فردي گردد  به راحتي مشتعل مي گردد و مي تواندبخار سوخت بسيار خطرناك بوده و .

  .بنابراين سوخت را از نزديكي شعله يا جرقه دور نمائيد 
  ريختن سوخت و نشتي آن خطرناك مي باشد و مي تواند به راحتي شعله ور شده و صدمات جاني به وجود آورد

بايد دستورالعمل بنابراين در هنگام تعميرات . به عالوه اثرات نامطلوبي بر روي پوست و چشم به جا مي گذارد 
 .هاي مربوطه رعايت گردند 

 . كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .1

 .بر طبق مراحل مشخص شده در جدول پياده سازي را انجام دهيد  .2

 .مراحل نصب برعكس پياده سازي مي باشد  .3

  مجموعه شيلنگ هواي ورودي 1
  مجموعه فيلتر هوا 2
  )tmap(سنسور جريان هواي ورودي 3
  زونانسمحفظه ر 4
  كانال هواي ورودي 5
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
  

  پياده سازي و نصب پدال گاز
 .به ترتيب نشان داده شده در شكل پياده سازي را انجام دهيد  .1

 كانكتور پدال گاز را باز كنيد  .2

 پيچ هاي پايه نگهدارنده پدال را باز كنيد  .3

 مجموعه پدال گاز را خارج كنيد  .4

 كنيد  پيچ هاي اتصال نگهدارنده به پدال گاز را باز .5

 .مراحل نصب عكس مراحل باز كردن مي باشد  .6

  
 

  دسته سيم پدال گاز 1
  پيچ 2
  مجموعه  3
  پيچ 4
  پدال گاز 5
  پيچ 6
  براكت پدال گاز را بررسي نمائيد  7

  : احتياط 
  .با دقت دسته سيم را به پدال گاز وارد نمائيد و دقت نمائيد كه كانكتور كج نشود 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  سيستم سوخت رسانی 
  مقدمات تعميرات

  بخار سوخت بسيار خطرناك بوده و به راحتي مشتعل مي گردد و مي تواند موجب صدمات فردي گردد .
  .بنابراين سوخت را از نزديكي شعله يا جرقه دور نمائيد 

  ريختن سوخت و نشتي آن خطرناك مي باشد و مي تواند به راحتي شعله ور شده و صدمات جاني به وجود آورد
بنابراين در هنگام تعميرات بايد دستورالعمل . ه اثرات نامطلوبي بر روي پوست و چشم به جا مي گذارد به عالو

 .هاي مربوطه رعايت گردند 

  مراحل عملكرد 
  توجه 

  .حتي اگر موتور در حالت خاموش باشد باز هم سوخت موجود در سيستم داراي فشار زياد است 
  .ابد درپوش باك را برداريد تا فشار كاهش ي .1
  . رله پمپ بنزين را پياده سازي نمائيد  .2

  
 .موتور را روشن نمائيد  .3

 .چند بار استارت بزنيد  .4

 . قرار دهيد  OFFسوئيچ را در حالت  .5

 .رله پمپ سوخت را مجددا نصب نمائيد  .6

  بررسي پس از تعميرات 
 ت جاني به وجود آورد ريختن سوخت و نشتي آن خطرناك مي باشد و مي تواند به راحتي شعله ور شده و صدما

بنابراين در هنگام تعميرات بايد دستورالعمل . به عالوه اثرات نامطلوبي بر روي پوست و چشم به جا مي گذارد 
 .هاي مربوطه رعايت گردند 

  نصب شيلنگ سوخت 
 .در صورت آسيب ديده بودن و خرابي شيلنگ سوخت بايد شيلنگ و گيره آن را تعويض نمود  .1

اگر بر روي لوله سوخت حفاظ . ميلي متر در لوله سوخت وارد نمائيد  25ه مقدار بيش از شيلنگ سوخت را ب .2
 . جلوگيري از خودرگي وجود دارد بايد شيلنگ را آنقدر جلو ببريم تا با آن مماس شود 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  

دقت . شكل نشان داده شده است ، شيلنگ سوخت بايد با گيره در جاي خود محكم گردد  رهمانطور كه د .3
 .د كه در هنگام نصب بعدي گيره را در همان محل نصب ننمائيد نمائي

  

  باز و بست لوله هاي سوخت 
  .ابتدا خودرو را روشن نمائيد -1
  .فيوز پمپ بنزين را جدا كنيد -2
  صبركنيد تا خودرو خاموش شود  -3
  درپوش محفظه پمپ بنرين را جدا كردن نشينگاه صندلي عقب باز كنيد  -4
  .صال سوخت را از پمپ بنزين جدا كنيد لوله هاي ات -5
  خودرو را روي جك قرار دهيد  -6
  بست هاي اتصال لوله ها به بدنه را جدا كنيد -7
  جك را پائين آوريد -8
  .كانكتور اتصال لوله سوخت به ريل سوخت را جدا كنيد   -9

  .لوله را از خودرو خارج كنيد - 10
  
   
  

  بررسی نشتی سوخت 
  هشدار

  و نشتي آن خطرناك مي باشد و مي تواند به راحتي شعله ور شده و صدمات جاني به وجود آورد ريختن سوخت
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

بنابراين در هنگام تعميرات بايد دستورالعمل . به عالوه اثرات نامطلوبي بر روي پوست و چشم به جا مي گذارد 
 .هاي مربوطه رعايت گردند 

  احتياط
  .، بنابراين دقت نمائيد كه پالريته به درستي رعايت شده باشده باشد ايراد ممكن است ناشي از نصب نادرست پالريت

 .و بدنه خودرو بايد به هم با جامپر اتصال كوتاه گردند  F/Pترمينال  .1

  
 . قرار دهد تا پمپ روغن كار نمايد  ONسوئيچ را در موقعيت  .2

 .وجود نداشه باشد  وش فوق الذكر پرس گردد تا نشتيدقيقه طبق ر 5مجراي روغن بايد حداكثر تا  .3

  اگر نشتي سوخت وجود دارد ، درزگير هاي شيلنگ سوخت و لوله سوخت را بررسي نمائيد و در صورت لزوم آن
 .را تعويض نمائيد 

 .را پس از بررسي و نصب تكرار نمائيد  3تا  1مرحله  .4

  پياده سازی و نصب باک
  هشدار

 سوخت در اثر سوختن يا انفجار مي تواند موجب  باك هاي شسته نشده بسيار خطرناك هستند ، زيرا بخارت
  .بنابراين قبل از تعميرات بخارات را تخليه نمائيد . آسيب گردد 

  ريختن سوخت و نشتي آن خطرناك مي باشد و مي تواند به راحتي شعله ور شده و صدمات جاني به وجود آورد
بنابراين در هنگام تعميرات بايد دستورالعمل  .به عالوه اثرات نامطلوبي بر روي پوست و چشم به جا مي گذارد 

  .هاي مربوطه رعايت گردند 
  احتياط

 ئيد تا اگر لوله هاي سوخت و كانكتورهاي آن در هنگام پياده سازي و نصب تميز نبودند بايد آنها را تميز نما
نكتورها نچسبد و همچنين هنگام نصب دقت نمائيد كه موارد خارجي به لوله و كا. دچار آسيب و صدمه نگردند 

  .آنها را آلوده ننمايد 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
  .خودرو را بر روي يك سطح صاف پارك نمائيد  .1
  .قبل از تعميرات كار آماده سازي را انجام دهيد  .2
  .كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .3
  .صندلي رديف دوم را جداسازي نمائيد  .4
  .كفپوش را به صورت جزئي كنار بزنيد  .5
  .سازي نمائيد  واشر دور پمپ سوخت را پياده .6
 .لوله سوخت را از مجموعه پمپ سوخت جدا نمائيد  .7

 .سوخت را از درون باك تخليه نمائيد  .8

 .پياده سازي را مطابق مراحل نشان داده شده در شكل انجام دهيد  .9

  .مراحل نصب برعكس مراحل پياده سازي مي باشد  .10
 

  تيوب بخار سوخت 1
  لوله تحويل سوخت 2
  پمپ سوخت 3
  كلويي باكشيلنگ  4
  شيلنگ پركن سوخت 5
  بست باك 6
  صفحه نصب باك 7
  باك 8
  تيوب پركن باك 9

  درپوش تيوب پركن باك 10
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  باز و بست گلوئي باك 
 در باك را باز كنيد  -1

 پيچ هاي اتصال گلوئي با بدنه را باز كنيد  -2

 خودرو را روي جك قرار دهيد  -3

 باز كنيد بست اتصال شيلنگ هاي گلوئي باك را از باك  -4

  .گلوئي را از محل خود خارج كنيد -5
  بررسي سوپاپ گلويي باك 

  )به پياده سازي و نصب پمپ سوخت مراجعه نمائيد. (گلويي باك را پياده سازي نمائيد  .1
  .اطمينان حاصل نمائيد كه برآمدگي سوپاپ در امتداد شكاف گلويي قرار داشته باشد  .2

 .مجددا برامدگي را در امتداد شكاف گلويي قرار دهيد در غير اينصورت سوپاپ را تعويض نموده و 

  

  .بررسي نمائيد كه سوپاپ بسته باشد  .3
  به پياده سازي و نصب باك مراجعه نمائيد. (در غير اينصورت سوپاپ را تعويض نمائيد( 

  .باشد  تحت وزن خود بازبررسي نمائيد كه سوپاپ  .4
  ده سازي و نصب باك مراجعه نمائيدبه پيا. (در غير اينصورت سوپاپ را تعويض نمائيد( 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  بررسی فشار لوله سوخت 
  هشدار

  ريختن سوخت و نشتي آن خطرناك مي باشد و مي تواند به راحتي شعله ور شده و صدمات جاني به وجود آورد
 بنابراين در هنگام تعميرات بايد دستورالعمل. به عالوه اثرات نامطلوبي بر روي پوست و چشم به جا مي گذارد 

  .هاي مربوطه رعايت گردند 
  احتياط

  اگر لوله هاي سوخت و كانكتورهاي آن در هنگام پياده سازي و نصب تميز نبودند بايد آنها را تميز نمائيد تا
همچنين هنگام نصب دقت نمائيد كه موارد خارجي به لوله و كانكتورها نچسبد و . دچار آسيب و صدمه نگردند 

  .آنها را آلوده ننمايد 
  ه توج
  تست هاي زير را تنها در صورت لزوم و ضرورت انجام دهيد.  
 .آماده سازي قبل از تعميرات را تكميل نمائيد  .1

 .كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .2

  احتياط
  عمل  "دستورالعمل پياده سازي باك"براي جلوگيري از نشتي سوخت و يا آسيب كانكتورها ، مطابق مراحل

  )و نصب باك ، دستورالعمل پياده سازي باك مراجعه نمائيدبه پياده سازي . (نمائيد 
  .شيلنگ تغذيه ريل سوخت را پياده سازي نمائيد  .3
را به تغذيه ريل سوخت متصل نمائيد و 26501026با كد اختصاصي  فشار سنج سوخت بزار مخصوصا .4

  . تنظيم نمائيد  بزار مخصوصشيلنگ را با خروجي 
  
  
  
  
  
 .مائيد كابل منفي باتري را متصل ن .5

  احتياط 
  قطب هاي باتري مي تواند موجب ايراد گردد هنگام وصل قطب هاي باتري دقت نمائيد اتصال نادرست. 

  
  
 .و بدنه خودرو بايد به هم با جامپر اتصال كوتاه گردند  F/Pترمينال  .6
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
 .ماكزيمم فاشر را اندازه گيري نمايئد . قرار دهد تا پمپ روغن كار نمايد  ONسوئيچ را در موقعيت  .7

  : استاندارد 
380～420kpa 

 . سوئيچ را ببنديد و جامپر را جدا نمائيد  .8

اگر فشار كمتر از ميزان استاندارد بود ،  .اگر فشار بيشتر از استاندارد بود سوپاپ تنظيم فشار را بررسي نمائيد 
اگر هنوز ايراد وجود دارد پمپ سوخت را به طور كامل . ار را با روش جابجايي بررسي نمائيد سوپاپ تنظيم فش

  .تعويض نمائيد 
  . را جدا نمائيد  26501026با كد اختصاصي  فشار سنج سوخت بزار مخصوصا .9

  احتياط
  عمل  "باكدستورالعمل پياده سازي "براي جلوگيري از نشتي سوخت و يا آسيب كانكتورها ، مطابق مراحل

  )به پياده سازي و نصب باك ، دستورالعمل پياده سازي باك مراجعه نمائيد. (نمائيد 
  . شيلنگ تغذيه سوخت را به ريل سوخت متصل نمائيد  .10
 )به بررسي پس از تعميرات مراجعه نمائيد ( .بررسي پس از تعميرات را انجام دهيد  .11

  اکدرجه داخل ب پمپ بنزين و پياده سازی و نصب مجموعه
 . كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .1

 .نشيمنگاه صندلي عقب سمت راننده را بلند كنيد .2

 .موكت زير صندلي عقب خودرو، روي درپوش درجه داخل باك را كنار بزنيد .3
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
 .عدد پيچ مربوط به درپوش درجه داخل باك را با استفاده از پيچ گوشتي چهار سو باز نماييد 4 .4

   

 

 عدد پيچ درپوش 4

 موآت زير صندلي عقب خودرو
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 .اي رفت وبرگشت سوخت را جدا نماييدكانكتور و لوله ه .5

 
 .مهره درپوش روي درجه داخل باك را باز نماييد 24606005با استفاده از ابزار مخصوص  .6

 
 .مراحل نصب عكس مراحل پياده سازي مي باشد .7

مجموعه را . دقت نماييددرجه داخل باك در هنگاه م جا زدن به عالئم راهنماي روي بدنه و مجموعه : نكته
  .رخانيد تا عالئم روبروي هم قرار گيرند و سپس مهر درپوش را محكم نماييدبچ

سر جاي خود به طور كامل درجه داخل باك مراقب باشيد در هنگام محكم نمودن مهر درپوش مجموعه : نكته
  .نشسته باشد

  .مراقب باشيد در هنگام محكم نمودن مهر درپوش روزه به رزوه بسته نشود: نكته
  .بار باز و بست مجموعه داخل باك واشر بيم مجموعه و بدنه بايستي تعويض گردد با هر: نكته

  

 کانتکتور پمپ سوخت

 سوخت لوله های رفت وبرگشت

 24606005 ابزار مخصوص
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  7هايما   سيستم هواي ورودي
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 

  پياده سازی و نصب مجموعه پمپ سوخت

 ) به پياده سازي و نصب پمپ سوخت مراجعه نمائيد. (مجموعه پمپ سوخت را پياده سازي و نصب نمائيد  .1

  جداسازي و سرهم سازي پمپ سوخت 
  هشدار

  نيز پاشش سوخت خطرناك مي باشد زيرا در اثر اشتعال منجر به جراحت و صدمات جدي و مرگ نشتي باك و 
  .براي پيشگيري از اين امر دقت نمائيد كه هنگام جداسازي و سر هم سازي درزگير آسيب نديده باشد . مي گردد 

 .مطابق مراحل نشان داده شده در شكل جداسازي را انجام دهيد  .1

 . مراحل جداسازي مي باشد سر هم سازي بر عكس  .2

  
  بدنه 1
  سوخت رگوالتور 2
  فنر 3
  دسته سيم 4
  لوله موجدار 5
  لوله صافي 6
  پاشش كننده پمپ 7
  پمپ سوخت 8
  سنسور سوخت 9

  مخزن سوخت 10
  بست 11
  فيلتر اوليه 12
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 

  بررسی مجموعه پمپ سوخت
  تست شبيه سازي

به عيب يابي و بررسي عملكرد سيستم كنترل موتور و بررسي . (بررسي عملكرد پمپ سوخت را انجام دهيد  .1
  )عملكرد پمپ سوخت مراجعه نمائيد 

  .اگر در محدوده مشخص شده نبود بررسي هاي بيشتر را انجام دهيد  .2

  بررسي ارتباط
  توجه
  تست هاي زير را تنها در صورت لزوم انجام دهيد .  
  . كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .3
  )به پياده سازي و نصب صندلي رديف دوم مراجعه نمائيد ( .دوم را پياده سازي نمائيد  صندلي رديف .4
 .كف پوش را به صورت جزئي كنار بزنيد  .5

 .پوشش مربوط به قسمت تعميرات را برداريد  .6

 .كانكتور پمپ سوخت را جدا نمائيد  .7

 .كانكتور پمپ سوخت را بررسي نمائيد  Dو  Bارتباط بين پايه  .8

 م دهيد اجبود ، بررسي قطعي يا اتصال را انبه درستي وجود داشت اما تست شبيه سازي درست ن اگر ارتباط.  
  اگر قطعي وجود داشت بدنه پمپ سوخت را تعويض نمائيد.  

  
  بررسي قطعي يا اتصال مدار 

  .در دسته سيم هاي زير قطعي يا اتصال را بررسي نمائيد  .1
 تعويض يا تعمير نمائيد  اگر قطعي يا اتصال وجود دارد دسته سيم را. 

  قطعي مدار 
  )پمپ سوخت و بدنه خودرو  Dبين كانكتور ( GNDمدار 

  )كانكتور مجموعه پمپ سوخت  Bكانكتور رله پمپ بنزين و ترمينال  Eترمينال (مدار تغذيه مثبت 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  
  

  رله پمپ سوخت

  
  اتصال كوتاه

  مدار بين ترمينالE  وB صال كوتاه شده است كانكتور رله پمپ بنزين به بدنه ات.  
  .كانكتور مجموعه پمپ بنزين را مجددا نصب نمائيد  .2
  .پوشش حفره تعيمرات را نصب نمائيد  .3
 .كف پوش را مجددا نصب نمائيد  .4

  )به پياده سازي و نصب صندلي رديف دوم مراجعه نمائيد ( .نمائيد  نصبصندلي رديف دوم را  .5
  .كابل منفي باتري را مجددا نصب نمائيد  .6

  سازي و نصب فيلتر سوخت پياده
  .پياده سازي را مطابق مراحل نشان داده شده در شكل انجام دهيد  .1
 .مراحل نصب به صورت معكوس پياده سازي مي باشد  .2

  
  پيچ 1
  بست فيلتر سوخت 2
  مجموعه فيلتر سوخت 3
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 

  باز و بست آنيستر 
 .بست هاي فنري شيلنگ هاي  اتصال به كنيستر را جدا كنيد  -1

 .نگ هاي اتصال را از محل خود خارج كنيد شيل -2

 .كنيستر را به سمت باال حركت دهيد  -3

 بستن عكس عمل باز كردن مي باشد 

  باز و بست شير برقي آنيستر 
  :باز كردن

 .بست هاي شيلنگ هاي ورودي و خروجي را باز كنيد  -1

 .شيلنگ هاي اتصال به شير برقي كنيستر را جدا نمائيد  -2

 قي را باز كنيد مهره اتصال شير بر -3

 .شير برقي را از محل خود خارج نمائيد -4

 بستن عكس عمل باز كردن مي باشد 

 

  باز و بست لوله هاي بخارات آنيستر 
  

 بست اتصال لوله بخارات كنيستر به كنيستر را باز كنيد  -1

 خودرو را روي جك قرار دهيد -2

 اتصال لوله بهارات را از روي باك جدا كنيد  -3

  ي نگهدارنده در زير بدنه جدا كنيد لوله را از بست ها -4
 بستن عكس عمل باز كردن مي باشد 

  بررسی مخزن کنيستر

  .مخزن كنيستر را پياده سازي نمائيد  .1
 .هر دو طرف سمت هوا و كناري مخزن كنيستر را بپوشانيد  .2

تي نداشته با دميدن هوا به داخل مخزن كنيستر تمام سوخت را تخليه نمائيد و اطمينان حاصل نمائيد كه نش .3
 .باشد 

  در غير اينصورت مخزن كنيستر را تعويض نمائيد. 

1
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  

  بررسی شير برقی کنيستر
  تست شبيه سازي

به عيب يابي و بررسي عملكرد سيستم كنترل موتور و بررسي عملكرد ( .شير برقي كنيستر را بررسي نمائيد  .1
  )مراجعه نمائيد  شير برقي كنيستر

 ، بررسي هاي بيشتري انجام دهيد  اگر در محدوده مشخص شده نبود. 

  بررسی جريان هوا
  : توجه 

  : تنها در صورت لزوم تست هاي زير را انجام دهيد 
  .كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .1
  .شير برقي كنيستر را پياده سازي نمائيد  .2
 .جريان هواي شير برقي كنيستر را تحت شرايط زير بررسي نمائيد  .3

 مشكل شيلنگ خالء ، تغيير شكل يا نشتي را بررسي نمائيد صال مدار در صورت صحت ، قطعي يا ات ،. 

  در صورت عدم صحت شير برقي مخزن كنيستر را تعويض نمائيد. 

  
  اتصال مدار / بررسي قطعي 

  .هرگونه قطعي يا اتصال را در مدارات زير بررسي نمائيد  .1
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  تعمير يا تعويض متناسب را در دسته سيم انجام دهيد.  
  دار قطعي م

  كانكتور  46ترمينال كانكتور شير برقي كنيستر و  2بين ترمينال ( مدار بدنهECU  را بررسي نمائيد(  
  كانكتور شير برقي كنيستر و ترمينال  2بين ترمينال ( منبع تغذيهE  رله اصلي را بررسي نمائيد(  
  

  رله اصلي

  
  اتصال كوتاه 

  ) كانكتور  46رمينال كانكتور شير برقي كنيستر و ت 2بين ترمينالECU  را بررسي نمائيد(  
 .شير برقي كنيستر را متصل نمائيد  .2

 .را مجددا متصل نمائيد  يرمنفي باتكابل  .3
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  باز و بست يونيت موتور  
  باز كردن 

 .موكت كف سمت سر نشين را از محل خودكنار زنيد  -1

 چهار عدد پيچ  صفحه نگهدارنده يونيت موتور را باز كنيد  -2

 .رنده را از محل خود خارج كنيد صفجه نگهدا -3

 .سوكت يونيت موتور را جدا كنيد  -4

 . مهره هاي اتصال يونيت به صفحه نگهدارنده را باز كنيد - 5

  بستن 
 .يونيت موتور را برروي محل خود در صفحه نگهدارنده قرار دهيد  -1

 مهره هاي يونيت موتور را ببنديد  -2

 سوكت يونيت موتور را جا بزنيد  -3

 .را در محل خود قرار دهيد و پيچ هاي آن را ببنديد صفحه نگهدارنده - 4

 .موكت كف را در محل خود قرار دهيد -5

  اولاآسيژن سنسورباز و بست 
  باز كردن 

 سوكت اكسيژن سنسور را جدا كنيد  -1

 ،24803011 با كد اختصاصي  با ابزار مخصوص باز كردن -2

 .اكسيژن سنسور را باز كنيد  

  بستن 
 خود قرار دهيد و با دست تا انتهااكسيژن سنسور را در محل  -1

 .بپيچانيد  

 24803011 با كد اختصاصي  با ابزار مخصوص اكسيژن سنسور - 2

 .سفت نماييد نيوتن متر20را با گشتاور 

  دوماآسيژن سنسورباز و بست 
  باز كردن 

 سوكت اكسيژن سنسور را جدا كنيد  -1

 با ابزار مخصوص باز كردن، اكسيژن سنسور را باز كنيد - 2
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  بستن 
 .در محل خود قرار دهيد و با دست تا انتها بپيچانيد را اكسيژن سنسور -1

 . نيوتن متر سفت كنيد20سنسور را با گشتاور  24803011با كد اختصاصي  سنسور با ابزار مخصوص اكسيژن 

  سنسور دور موتور باز و بست 
  باز كردن 

 سوكت سنسور دور موتور را جدا كنيد  -1

 مربوطه جدا كنيد سوكت سنسور را از بست  -2

 .پيچ سنسور را باز كنيد وسنسور را محل خود خارج نمائيد - 3

  
  بستن

 .سنسور دور موتور را در محل خود قرار دهيد و پيچ آن را ببنديد -1

 سوكت سنسور را در محل خود قرار داده و بست آن را ببنديد -2

  .سوكت سنسور را وصل كنيد - 3

  
  
  
  
  

  )ضربه( باز و بست سنسور ناك  
  كردنباز 

 سوكت سنسور را جدا كنيد  -1

 .بست سوكت را باز كنيد -2

 با استفاده از ابزار باز وبست ناك سنسور با كد اختصاصي -3

 .را باز كنيد  ،ناك سنسور را 24803045  

  بستن 
 با استفاده از ابزار باز وبست ناك سنسور با كد اختصاصي سنسور را در محل خود قرار داده و -1

 .نيو تن متر محكم كنيد  1.2گشتاور  پيچ آن را با  24803045

 سوكت را در محل خود قرار داده و بست آن را ببنديد-3

 ناك سنسور 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  .سوكت سنسور را به دسته سيم متصل كنيد-4

  TMAPباز و بست سنسور 
  باز كردن

 كاتكتور سنسور را جدا كنيد  -1

 .پيچ هاي اتصال سنسور را باز كنيد  -2

  .سنسور را از محل خود خارج نمائيد -3

  بستن 
 .نسور را در محل خود قرار دهيد س -1

 .پيچ هاي اتصال را ببنديد  -2

 .كانكتور سنسور را متصل كنيد - 3

  بازو بست انژآتور 
  باز كردن

 فيوز پمپ بنزين را جدا كنيد  -1

 خودرو را روشن نمائيد  -2

 پس از خاموش شدن خودرو  -3

 بست هاي دسته سيم را باز كنيد  -4

 .كانكتور انژكتور ها را جدا كنيد  -5

 .لوله ورودي بنزين را جدا كنيد  اتصال -6

 .پيچ هاي اتصال ريل سوخت را باز كنيد -7

 مجموعه ريل سوخت به همراه انژكتور را از محل خود  -8

  خارج نمائيد 
  

 بست اتصال انژكتور به ريل سوخت را جدا كنيد  -9

 .انژكتور را از محل خود خارج كنيد - 10

  
  بستن

 ب كنيد وانژكتور را در محل خود روي ريل سوخت نص -1

 . بست آن را ببنديد 

 

بست

 پيچ
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 . مجموعه انژكتور وريل سوخت را در محل خود قرار دهيد -2

 .پيچ هاي ريل سوخت را ببنديد -3

 لوله ورودي سوخت را به ريل متصل نمائيد  -4

 .كانكتور هاي انژكتورها را نصب كنيد  -5

 .بست دسته سيم را نصب كنيد  -6

 فيوز پمپ بنزين را نصب كنبد  -7

 باز كنيد تا زمانيكه صداي پمپ بنزين قطع گردد سوئيچ خودرو را  -8

 باز انجام دهيد 10را  7بند  -9

  اتصاالت را از لحاظ نشتتي بررسي كنيد -10
  را از لحاظ نشتي سوخت بررسي كنيد....) اتصال انژكتور و( خودرو را روشن و اتصاالت -11

   
  سيستم خروجی دود

  .سيستم خروجي دود را بررسي نمائيد 
  .وشن نمائيد و نشتي گازهاي خروجي را بررسي نمائيد موتور را ر .1
  اگر نشتي وجود دارد در صورت لزوم آن را بررسي و تعويض نمائيد.  

  سيستم خروجی دود پياده سازی و نصب 
   هشدار

  از آنجائيكه كه داغ بودن موتور و قطعات سيستم خروجي دود مي تواند منجر به سوختگي گردد ، پياده سازي
  .پس از سرد شدن قطعات انجام دهيد قطعات را 

 .كابل منفي باتري را جدا نمائيد  .1

 دوم را باز كنيد  بست اتصال اگزوز به منبع .2

 .بست منجيد اتصال اگزوز به بدنه را جدا كنيد  .3

 .بست اتصال اگزوز اول را باز كنيد .4

 .بست منجيد اتصال اگزوز به بدنه را جدا كنيد  .5

 .ا كنيد كانكتور اكسيژن سنسور ها را جد .6

 .بست اتصال كاتاليست را باز كنيد  .7

 منجيد اتصال اگزوز را به بدنه را جدا كنيد  .8

  مجموعه حفاظ لوله جلو  را باز كنيد  .9
 .حل نصب را برعكس پياده سازي انجام دهيد امر .10

 

خارانژآتور 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

  

 منجيد اتصال منبع دوم 

  اول منجيد اتصال منبع 

  آاتاليست  منجيد اتصال 
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  7هايما   سيستم هواي ورودي

 
  )انتهائي ( منبع اگزوز دوم 1
  منبع اگزوز اول  2
  مجموعه حفاظ لوله اگزوز جلو 3
  عه مبدل كاتاليستيمجمو 4
  سنسور اكسيژن 5
  مجموعه لوله اگزوز جلو 6
  نگهدارنده جلو 7
  مبدل كاتاليستي جلوسه راهه  8
  نگهدارنده عقب 9
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