
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

22/05/85 :تاریخ 
164:شماره 

 دوگانه سوزپراید: نوع خودرو 

و مهندسیمدیر فنی رئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
سیروان زبیری: نام     

22/05/85 :تاریخ 
امیر ترابی زاده: نام     

22/05/85: تاریخ 
محمد ابراهیم شریف: نام     

22/05/85: تاریخ 
امداد خودرو  رگانیمعاونت باز معاونت خدمات پس از فروش معاونت مهندسی و آموزش مدیر عامل

سایپا
مدیر مهندسی 

سیستمها
مدیر مطالعات و 

برنامه ریزی استراتژیک

خودرو  پراید راهنمای عیب یابی سیستم گازسوز : موضوع 

اطالعیه فنی
مدیریت فنی و مهندسی

روش رفع عیبدالیل احتمالینوع عیبردیف
خطای ثبت در

ECU

شیر دستی مخزن بسته است - زن گاز پر نمی شودمخ 1
مجموعه شیر مخزن ایراد دارد-
شیر تغذیه پرکن ایراد دارد-

شیر دستی را باز نمایید-
مجموعه شیر را تعویض نمایید-
شیر پر کن تغذیه را تعویض نمایید-

-

نشتی گاز از شیر تغذیه - بوی گاز داخل اتاق می آید 2
ننشتی گاز از شیر مخز-
نشتی گاز از ورودی رگالتور-

 در صورت نیازواتصاالت را سفت نمایید -
تعویض کنید

-

نمایشگر میزان شارژ مخزن بـا دور 3
موتور تغییر می کند

نشتی گاز از اتصال ورودی شیر برقی فشار باال-
- SHUT OFF VALVEکامال باز نمی شود 

اتصال را سفت نمایید-
 نماییدمجموعه رگالتور را تعویض-

-

موتور ،  با وجود گاز کافی در مخزن        4
در حالت گازسوز کار نمی کند

شیر مخزن بسته است-
- SHUT OFF VALVEکار نمی کند 
پیچ تنظیم رگالتور بسته است-
کانکشن شیر برقی مرحله دوم رگالتور خوب متصل نشده است-
لوله فشار پایین گاز قطع شده است-
 ایراد داردSHUT OFF VALVEشیر برقی مرحله دوم یا -

شیر را باز کنید-
سیم کشی را کنترل نمایید-
پیچ را طوری تنظیم کنید که استپر در محدوده-

 پله قرار گیرد80-60
سیم کشی و اتصاالت را کنترل نمایید-
لوله فشار پایین را وصل نمایید-
مجموعه رگالتور را تعویض نمایید-

RPM 

ERROR

ــور،  کــردن در هنگــام روشــن 5 دور موت

 می رود و با فعال1500RPMباالی  

 موتور خاموش می شودCNGشدن 

 RPM اتصاالت را اصالح نمایید - کانکشن استپرموتور بنزین با گاز جابجا شده است-

ERROR

موتـور ،   CNGبعد از فعال شـدن       6
خاموش مـی شـود و یـا بـه حالـت

بنزین سوز بر می گردد

رگالتور تنظیم نمی باشد-
پالنجر استپرموتور کثیف شده است-
استپرموتور درست عمل نمی کند یا سیم کشی ایراد دارد-
اکسیژن سنسور درست عمل نمی کند یا سیم کشی ایراد دارد-
کثیفی بیش از حد فیلتر هواکش-

استپر موتور در رگالتور را طوری تنظیم کنید که -
 قرار گیرد60-80محدوده 

پالنجر را تمیز نمایید-
 تعویض نماییدمعیوب راپرموتور است-

سیم کشی را کنترل نمایید اگر سیم کشی سالم است-
را تعویض نماییداکسیژن سنسور 

فیلتر هواکش را تعویض نمایید -

LEAN

RICH

RPM

ERROR
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164:شماره 

پرایددوگانه سوز: نوع خودرو 

و مهندسیمدیر فنی رئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
سیروان زبیری  : نام   

22/05/85 :تاریخ 
امیر ترابی زاده: نام     

22/05/85: تاریخ 
محمد ابراهیم شریف: نام     

22/05/85: تاریخ 
مدیر مهندسی  امداد خودرو سایپا معاونت بازرگانی معاونت خدمات پس از فروش معاونت مهندسی و آموزش مدیر عامل

سیستمها
مدیر مطالعات و

ه ریزی استراتژیکبرنام

3 از 2صفحه خودرو  پراید راهنمای عیب یابی سیستم گازسوز : موضوع 

اطالعیه فنی
مدیریت فنی و مهندسی

روش رفع عیبدالیل احتمالینوع عیبردیف
خطای ثبت در

ECU

ز و لـیکنشتابگیری ضعیف در حالت گازسـو      7
شتابگیری مناسب در حالت بنزین سوز

 سنسور دریچه ( وجود اشکال در سیم کشی     -
) گاز ECUگاز تا 

 TPS سیم کشی را اصالح نمایید-

ERROR

نشتی هوا قبل یا بعد از میکسر-نوسان دور آرام در حالت گازسوز 8
قسمت مخروطی میکسر جدا شده است

: ا و گـاز کنتـرل نماییـد    قسمتهای زیر را از نظر نشتی هو    -
کانال هوا از هواکش تا ورودی میکسر، واشـر دریچـه گـاز،
مجاری مکش هوا ، شیلنگهای ورودی و خروجی شیر برقی

،لـد شیلنگ خال رگالتور بنـزین بـه منیفو       کنیستر، کنیستر،   
PCV و شیلنگ سوپاپ شکستگی مجموعه هواکش

 میکسر را تعویض نمایید-

-

-2000 در محـــدوده نوســـان دور موتـــور 9

4000 RPM

RPM بین سنسـور     (GAP)فاصله هوایی   

و دنده فالیویل نامناسب می باشد
1-3 فاصــله هــوایی را بوســیله واشــرهای مناســب بــین -

میلی متر تنظیم کنید
-

 اســـتپرموتور3000RPMدر دور موتـــور  10
 پله باز می شود130بیش از 

 قسمت مخروطی میکسر جدا شده است-
ی هوا قبل یا بعد از میکسر نشت-

 میکسر تعویض گردد-
: قسمتهای زیر را از نظر نشتی هوا و گـاز کنتـرل نماییـد        -

کانال هوا از هواکش تا ورودی میکسر، واشـر دریچـه گـاز،
مجاری مکش هوا ، شیلنگهای ورودی و خروجی شیر برقی

ـ کنیستر، کنیستر، شیلنگ خال رگالتور بنـزین بـه منیف          د،ول
PCV و شیلنگ سوپاپ شکستگی مجموعه هواکش

LEAN 

ERROR

قطع شده است) پیش انداز(  ادوانسر - موتور در حالت گاز و بنزین روشن نمی شود 11
 کار نمی کند یا سیم کشیRPM سنسور   -

ایراد دارد

 ادوانسر را وصل نمایید-
 RPM سیم کشی را کنترل و تعمیر نمایید-

ERROR

لت آماده برای تغییر از بنـزین بـه گـازحادر   12
 روشن نمی شودCNG,LEDچراغهای 

سوخته استCNG  فیوز -
سوئیچ تغییر حالت یا دسـته سـیم مربوطـه-

از سوئیچ تغییـر وضـعیت تـا گـیج( ایراد دارد   
)فشار

فیوز را تعویض نمایید-
سیم کشی را کنترل نموده و در صورت نیاز تعمیر نمایید-

کشی سالم است سوئیچ را تعـویض نماییـد و اگـراگر سیم   
 کنید گاز را تعویضECUسوئیچ نیز سالم است 

-
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  دوگانه سوزپراید: نوع خودرو 

 و مهندسیمدیر فنی  رئیس اداره مهندسی خودرو تهیه کننده
 سیروان زبیری: نام     

 22/05/85 :تاریخ 
 امیر ترابی زاده: نام     

 22/05/85: تاریخ 
 محمد ابراهیم شریف: نام     

 22/05/85: تاریخ 
مدیر مهندسی  امداد خودرو سایپا معاونت بازرگانی معاونت خدمات پس از فروش معاونت مهندسی و آموزش مدیر عامل

 سیستمها
 مدیر مطالعات و

  برنامه ریزی استراتژیک

 3 از 3 صفحه         خودرو  پراید راهنمای عیب یابی سیستم گازسوز : ضوع مو

 

 اطالعیه فنی
 مدیریت فنی و مهندسی

 روش رفع عیب دالیل احتمالی نوع عیب ردیف
خطای ثبت 

 ECUدر 

  رگالتور تنظیم نمی باشد-
  قبل از میکسر نشتی هوا-
  قسمت مخروطی میکسر جدا شده است-

  قرار گیرد60-80 که استپرموتور در محدوده  پیچ را طوری تنظیم کنید-
  محفظه هواکش را از نظر ترک کنترل کنید-
  نبود فیلتر هوا و یا فیلتر هوای نامرغوب-
 ورودی میکسر آب بندی کانال هوا از هواکش تا -
 ید میکسر را تعویض نمای-

 

LEAN 

ERROR 

  رگالتور تنظیم نمی باشد-
  استپرموتور کار نمی کند-

  قرار گیرد60-80که استپرموتور در محدوده  پیچ را طوری تنظیم کنید -
 سیم کشی را کنترل نمایید اگر سیم کشی سالم است اسـتپرموتور را تعـویض                -

 کنید

 
RICH 

ERROR 

 RICH کش را تعویض نمایید  فیلتر هوا-  فیلتر هوا کثیف شده است-

ERROR 

 ADVANCER  ادوانسر تعویض گردد- ادوانسر درست عمل نمی کند

ERROR 

ــدگی  13 ــور از ، در هنگــام رانن موت
 حالت گاز به بنزین سوز می رود

نمایشــگر دور موتــور عــدد صــفر را نشــان -
 می دهد

 نمایشگر دور موتور درست کار نمی کند -

  اشکال در حالت بنزین سوز وجود دارد و باید اصالح گردد-
  بنزین وجود دارد و بایست اصالح گردد گاز وECU اشکال در سیم کشی -

 
RPM 

ERROR 

موتور پس از خالص کردن دنده  14
 در دور باال خاموش می شود

  نصب بوش روی کاور پشت رگالتور-  اغتشاش هوا در محفظه موتور-
 شکل داشته باشـد  L دریچه ورودی محفظه هواکش را کنترل کنید که مسیر     -

 و مستقیم نباشد
 ل هوا از هواکش تا ورودی میکسر را کنترل نمایید  آب بندی کانا-

 
RPM 

ERROR 

15 BACK FIRE  
 برگشت شعله

  شمع ضعیف و نامرغوب-
  وایر شمع نامرغوب-
  تنظیم نبودن فیلر سوپاپها -
ایـراد  RPMسـور   ن دسته سیم ادوانسر یا س     -

 دارد
  ادوانسر ایراد دارد-

 ) و توصیه شده استفاده نمایید لیاصاز قطعات (  شمع و وایر را کنترل نمایید-
  ایراد کویل-
 )متر  میلی35/0(  سوپاپها را فیلرگیری نمایید -
  سیم کشی ادوانسر و سنسور دور موتور کنترل شود -
  ادوانسر را تعویض نمایید-
  عدم آب بندی سوپاپ با نشیمنگاه خود در سر سیلندر -

- 
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