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  قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز منتخب زامیاد
خواهيم  ياطالعيه نيز م در اين. ايرادات الكتريكي كه منجر به روشن نشدن موتور ديزل مي گردد شرح داده شد ٦در اطالعيه فني شماره 

  .موتور ديزل مي گردد را شرح دهيم نروشن نشد منجر بهوخت ساني كه ايرادات مربوط به سيستم سبه صورت كلي 
  : سوخت رسانيايرادات مربوط به سيستم  

اين حالت اين ايراد ممكن است در اثر وجود ذرات معلق در سوخت ايجاد شده باشد كه در : گرفتگي لوله هاي سوخت رساني -١
 .مي بايست وجود هر نوع گرفتگي و يا دفرمگي در مسير اين لوله ها كنترل گردد

 .، زمان تعويض فيلتر هاي اوليه و ثانويه مشخص شده استمشتري و تعميراتمطابق دفترچه راهنماي : بازديد فيلتر هاي سوخت -٢
ود هرگونه گرفتگي ، در غير اينصورت وج .تقال داده شودانخودرو به طور دقيق محترم  مالكينبه الزم است تا موضوع فوق لذا 

 .آبگرفتگي و يا كثيفي بيش از حد اين فيلتر ها باعث بروز ايراد در عملكرد موتور مي گردد
از آنجا كه فشار سوخت موجود در سيستم سوخت رساني در عملكرد مطلوب موتور : وجود هوا در مسير سيستم سوخت رساني -٣

ست ا دارد ، وجود هرگونه هوا در اين مسير مي تواند موجب بروز اختالل در عملكرد موتور گردد لذا ضروري ييسزاه بديزل تأثير 
. اقدام گردد) مطابق با دفترچه راهنماي تعميرات(تا نسبت به هواگيري مسير سيستم سوخت رساني 

از صحت عملكرد پمپ فشار باال اطمينان حاصل گردد بدين صورت كه رابط برگشت پمپ فشارباال را شل : سيستم تغذيه سوخت -٤
 . كرده سپس سوخت را توسط پمپ انتقال سوخت دستي پمپ نماييد تا از عدم مسدود بودن پمپ تغذيه اطمينان حاصل گردد

ذرات آب در سوخت هاي مصرفي خودروهاي ديزل مي بايست از عدم وجود با توجه به وجود : وجود آب در مسير سوخت رساني -٥
آب در اين سيستم اطمينان حاصل نمود به همين منظور مي بايست آبهاي موجود در مسير فيلترها و باك سوخت تخليه 

) به كتابچه راهنماي تعميرات مراجعه شود.(گردد

اولیه سوختفیلتر   فیلتر ثانویه سوخت 
 پمپ دستی هواگیري
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ر وجود هرگونه گرفتگي كنترل نموده و از صحت عملكرد آنها اطمينان حاصل كليه انژكتورها را از نظ وضعيت عملكردي: انژكتورها -٦  
 به موقعتعويض عدم شايان ذكر است خرابي قطعه مذكور كه به دليل عدم انجام به موقع سرويسهاي دوره اي خودرو نظير  .نمائيد

در .  است ، فاقد گارانتي كه مطابق دفترچه راهنماي مشتري توسط مالك صورت نگرفته باشد فيلترهات و يا عدم آبگيري فيلترهاي سوخ
ضمن كيفيت نامناسب سوخت نيز مي تواند عامل خرابي قطعه مذكور باشد كه بعضا سهل انگاري مشتريان در استفاده از سوختهاي 

با گازوئيل و نيز استفاده از ضديخ نامرغوب و يا بيش از ...  رمتعارف نظير بنزين، نفت، الكل و نامرغوب ، مخلوط نمودن ساير سوختهاي غي
د كه الزم است در صورت نميزان توصيه شده توسط خودروساز در فصل زمستان در گازوئيل ، عوامل ديگري براي خرابي انژكتورها مي باش

  . يندگي مجاز به مشتريان ارائه گرددمشاهده اين گونه موارد توصيه هاي الزم از سوي نما
  .گرددانژكتورها مي  ديدگيموجب آسيب غير استاندارد نيز توجه داشته باشيد استفاده از فيلترهاي سوخت 
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