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دو گانه دارم بعد سرویس ریگالتور گاز  405پژو  سوال: -1

،گاز وارد رادیاتور میشود .اب جوش نیست ولی از در 

 رادیاتور سر ریز میشود

 ره باز و جمع شود بادو احتماالً اورینگ ها خراب شده اند پاسخ:

 ایا روغن داخل رگالتورباید باشد یا نباشد   سوال: -2

 نباید باشد پاسخ:

 

ماشین روا دوگانه دست وقتی گاز پر باشه  سوال: -3

فشار گاز تا راه میره  130-120ماشین خوبه ولی وقتی  

که کم میشه ماشین خوب گاز نمیخوره و دور موتور تو  

و وقتی پدال گاز رو  هر دنده ای از دو و نیم باال نمره 

فشار میدی ماشین گاز نمیخوره مثل وقتی که گاز تموم  

ره و اگه همونجوری باهاش راه میشه ولی هنوز گاز دا

 کیلومتر راه میره مشکل از چی هست  200بری تا 

 احتمال زیاد رگالتور   پاسخ:
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دوگانه فابریک دارم دو هفته قبل  ۸۷من سمند  سوال: -4

یکی دو هفته هست هی آب  واشر سوزوند عوض کردم 

رون و وقتی  کم می کنه و از درز های رادیات آب میزنه بی

می کنم از رادیات آب میریزه بیرون دوبار ماشینو پارک  

در رادیات عوض کردم دو بار هم بردم رادیات ساز 

گاهی   رادیاتور رو محکم کرده و واشراشو عوض کرده 

دتیه گاز خانواده بوی گاز حس می کردند تو ماشین و م

شه و زود تر  ماشینو وقتی استفاده هم نمی کنم کم می

د روزیه شیر گازو چن از قبل خالی میشه کپسول گاز

بستم مشکل همچنان هست اما کمتر و هنوز در رادیاتو 

وقتی ماشین سرد هست باز می کنم صدای پیس میده  

یک هفته پیش هم در روغن موتور رو که باز کردم یکم  

لی کم بود و دیگه هربار چک کردم سفیدک داشت خی

نداشته آمپر آب هم تا حاال از وسط باال نرفته فن ها به 

قع و خوب کار می کنند ترموستات هم چک شده مو

سالم هست لوله ها هم باد نکردند و نافرم نشدن هیچ  

ممکنه خرابی رگوالتور  .کدوم البته نو هستند لوله ها
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ا مشکالت واشر  باعث سوختن واشر شده باشه و االن ب

 سوختن روبرو باشم؟ 

 کرده برام؟ یا اصال ربطی به گاز نداره و تعمیر کار بد واشر عوض 

چون میفرمایید شیر گاز را بسته اید و مشکل همچنان  پاسخ:

 پابرجاست ، پس ربطی به گاز ندارد

 

 

دوگانه فابریک دارم زمانی که  ۸۸یه پراید مدل سوال:  -5

جیتال سوخت گاز فقط یک  گازم پره یا خالی نشانگر دی 

خونه رو نشون میده اونم به صورت چشمک زن  تمام 

ها و اتصاالت ریگالتور را چک کردم همه وصل  سیم

 هستن  نمیدونم مشکل از کجاست 

 احتماالً گیج خراب است  پاسخ:
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ریگالتور داغ است یکی باید سرد  شلنگ هردو سوال: -6

 ؟باشه درسته

 باید داغ باشند.  هر دو شلنگ آب رگالتور پاسخ:

 

دوگانه  ۸6مدل   x7دو ماهی است که سمند  سوال: -۷

 کارخانه خریدم . 

 روی گاز بد کار میکند و تقه میزنه .

همون روزی که خریدمش تنظیم موتور رفتم . شمع هاشو  

لیگ التور رو عوض کردم.رله عوض کرد و یک قطعه روی 

اکسیژن رو عوض    سوخت رو تمیز کرد.ولی خوب نشد .سنسور 

 کردم.بازم خوب نشد. 

 کنند که به علت  مدلهای پایین معموال ایراداتی پیدا می پاسخ:

ضعیف بودن تکنولوژی و ای سی یوگاز رده پایین، متاسفانه 

 براحتی حل نمیشوند)بعضی اوقات غیرقابل حل( 
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 دوگانه دستی دارم ریگالتورشهاب نو 405نم  سوال: -۸

سفت  وقتی رو گاز می رم شیلنگ های رادیات تهس

داره کدام قسمت  میکنه احتمال نشتی گازی رادیات 

 قطعات ریگالتوربایدچک بشه؟؟؟  

قطع شلنگ های آب از رگوالتور و گرم کردن رگالتور  پاسخ:

 یا تعویض رگالتور   بطریق دیگر

  

دوگانه دستی دارم .چند وقت  ۸5پراید مدل  سوال: -9

رگالتور گاز رو سرویس کردم ولی بعد از سرویس پیش 

ی استارت میزدم ماشینم به جای تک استارت چند  وقت

کشه تا روشن بشه در ضمن وقتی گاز یه طول می ثان

میزنم صدای گاز از توی رگالتور هم شنیده میشه  

.میخواستم بدونم مشکلش چیه ؟ایا باید رگالتور رو 

 عوض کنم؟ 

 د و بازهم مشکل موجودهاگر سرویس کرده ایپاسخ:

 رگالتور رو تعویض نمایید 
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 دوگانه دستی از وقتی که  ۸6پراید مدل  سوال: -10

 باک بنزین رو پر کردم  وقتی رو گاز کار میکنه  

روزه   10ماشین دور موتورش میاد پایین وخاموش میشه حدود 

 موتور رو بخار شور کردم 

احتمال زیاده ولی استپر بنزین و تنظیم رگالتور بررسی   پاسخ:

 شود

 

ی گاز نشتی داره خودروسمند ازقسمت شیر برق سوال: -11

ان گفتن قابل تعمیر نیست ارینگها پیدا نمیشه تعمیرکار 

 راحلی داره  

 بهتره شیر رو تعویض کنید پاسخ:

 

دوگانه دستی باک بنزین رو تا آخر پر   ۸6پراید  سوال: -12

 کردم ..حاال وقتی رو گاز می اندازم ماشین دور

...تازه به هفته  موتورش میاد پایین وخاموش میشه 

 ین رو بخار شو کردم ..دیاک هم تور ماشمیشه مو 
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 زدم.  

بنزین و تنظیم رگالتور بررسی  ولی استپر  احتمال زیاده  پاسخ:

 شود

 

اگر از شیر سوختگیری گاز نشتی کمی داشته  سوال: -13

 باشه چکار باید کرد

اگر از اتصاالت بود که محکم میکنید یا تعویض پاسخ:

ود تعویض اورینگ  اگر از خود شیر ب فیتینگ)مهره و ممه ای(

 پرکن یا تعویض کامل پرکن 

 

من شکسته شده وچون   405زانوی رگالتورپژو سوال: -14

شهرستانم وتعطیالت بود گیرم نیومد، یه تعمیرکارآوردم 

کال شیلنگهای ورودی وخروجی آب رگالتور رامسدودکرد، 

به نظرت اشکال نداره؟ ، درضمن بعدازاون که روشن 

 داره به فن؟ کردم فنم کارنمیکرد، ربطی 

 میشه موقتا مسدود بمونه  پاسخ:
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 به فن ندارند  ربطی

 

سیمی که به منفی کویل وصله وبعد به دور وایر   سوال: -15

میره روی گاز اگه این سیم    2000یک پیچیده روی دور 

 به منفی کویل وصل نباشه چی میشه  

 پاسخ: 

شود و نیازی نیست به منفی  معموال فقط دور وایر پیچیده می 

 ودوصل ش

 

  اورنگ ورودی رگالتور خراب شده گاز میده سوال: -16

 چیکارش کنم؟؟ 

 تعویض اورینگپاسخ:

 

 

دوگانه کارخونه دارم. مشکل ریپ زدن    ۸۷پارس سوال: -1۷

تو جاده داشتم ک خیلی کارا صورت گرفت،ولی جواب  
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نداد.تا ب توصیه شما سرویس ریل کروز انجام  

وب شد دادم.البته خودم ریل باز کردم و بستم.مدتی خ 

ولی همچنان درگیرشم.منتها االن مزاحم شدم تا بگم  

ن میشه و در صورتی  بعد هر بار گاز زدن،چراغ چک روش

ک شیلنگ ورودی ریل شل کنم چند ثانیه تخلیه شه 

 رو گاز  .اونوقت چک خاموش میشه و میره 

 شستشوی ریل رو هر از چندگاهی تکرار کنیدپاسخ:

نید. بخاطر فشار رگالتور  مشکلی که مجبورید شلنگ رو باز ک

 هست

 

دوگانه دست دارم وقتی روی 93من یک پرایدسوال: -1۸

گازکارمیکنه مخصوصا وقتی گاز میدم سووت میکشه 

 علت چیه؟؟ 

 احتماالً رگالتور  پاسخ:
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دارم دوگانه دستی آیا امکانش هست که  ۸9پراید سوال: -19

 روغن از دیگران در گاز به آب رادیاتور وارد شود  

 وارد آب رادیاتور شودگاز   ممکنهپاسخ:

 

تورش خراب  السیستم بوش دارم ریگ  91پراید  سوال: -20

اتور دیگه بندازیم یه مدل  گالشده گیرم نمیاد میشه یه ری

 هست بهش شبیه لوتو میشه  

 فشار خروجی فرق میکند  نه مثل خودش باید باشهپاسخ:

 

 

 

دارم دوگانه کارخانه از روی گاز یه دفه ۸۸پراید سوال: -21

 وی بنزین یاکالآالرم سی ان جی میره نمیاد. میادر

 ای سی یو گاز مشکل داره. بررسی شودپاسخ:
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االن ۸6دوگانهشرکتی دارم مدل 405پژو من  سوال: -22

سیستم گازش قطع شده میخواستم راه اندازی کنم  

رفتم پیش سی آن جی کارمیگه برنامه اینارو ندارم  

 بایددستیش کنی 

 پاسخ: 

توانید  نه ی باالیی دارند پس می مدلهای پایین معموال هزی

 دستیش کنید و یا جایی بروید که برنامه اون رو داشته باشند

برای دستی کردن شما رگالتور میکسر شیرحداکثر کلید گیج   اما 

و اموالتور نیاز داریدمیتوانید رگالتور قدیمی ریل سوخت و این  

 سیستم یو گاز )با کمی تغییر سیم کشی (باز کنید و بفروشید 

 

 

دارم دوگانه دستی بار   90من یه پراید مدل  سوال: -23

روگاز بر میدارم  گالتور فن آوران هراز گاهی که پام رو از 

مثال میرسم به سرعت گیر ماشین دور موتورش میاد 

پایین واگه گاز ندم خاموش ریگالتور رو هم تنظیم کردم 

 ولی باز این ایراد رو داره؟
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 پاسخ: 

موتور از جایی ممکنه عاملش   شیدن هواک استپر بنزین بررسی 

 در غیر اینصورت تعمیر یا تعویض رگالتور  باشد بررسی کنید

  

دوگانه کارخانه دارم االن دوروزه که یک   405من :  سوال -24

کیلومتری که راه میرم ماشین و خاموش میکنم از   50

سوراخ کنار در رادیات اب و کف میزنه بیرون،درب 

 میشه از رگالتور باشهرادیاتم عوض کردم فرق نکرد، 

بله ممکنه برای تست شیر مخزن رو ببندید و پاسخ:

 د ببینید چه اتفاقی میفت

 

 

یگانه سیستم بوش دارم که گاز سی ان   405من  سوال: -25

جی روش نصب شده اما وقتی رو گاز باهاش میری 

اکسیژن میده اما چراغ چک روشن  پیغام سنسور 

خوب کار  نمیکنه با دستگاه خوندمش و روی بنزین

نمیکنه و وقتی پیغام پاک بشه در حالت بنزینم خوب 
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تم شبیه میشه تا موقعی که دوباره با گاز بشه بهم گف

ساز نصب کن اما یه استاد کاری گفت شبیه سازم 

سیستم بوش کال گاز روش جواب   405جواب نمیده و 

 نمیده  

بله سیستم بوش همینطوره البته تعمیرکاران ای سی یو  پاسخ:

 دستکاری برد مشکل رو میتوانند حل کنند با 

 

 

دارم که موقع گاز گیری تو پمپ گاز  ۸9پراید مدل  سوال: -26

ازل جدا شد و بعد از اون از کپسول گاز تخلیه یهویی ن

میکنه که البته من شیرهاش رو بستم.خرابی میتونه از  

چی باشه.درضمن اورینگش تو پمپ گاز عوض شد اما  

 فایده نداشت 

 کل داره و دیگه ارزش تعمیر نداره وتا مشپرکن دپاسخ:

 بهتره پرکن تعویض شود
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وقته روی گاز به باموتور زیمنس دارم چند ef7من سوال: -2۷

سختی میره و زمانی هم که روی گاز میره ریپ میزنه تا 

زمانی که موتور کامال داغ شود که دراین حالت هم در  

 بعضی مواقع ریپ میزنه. 

 پاسخ: 

کاهش فشار خروجی  /اتور لوی رادیمانعی ج / شستشوی ریل

 رگالتور تا حد امکان

 

پراید از نوع کاربراتوری  دستی هستش من  سوال: -2۸

وقتی که گاز کال پر میکنم گاز از تنظیم در میاد باید هر  

باری که گاز میزنم تنظیم کنم میشه کمک کنید مشکل  

 از کجاشه 

 تعمیر یا تنظیم رگالتور  پاسخ:

د وقت پیش انه دستی دارم چندوگ 96من پراید   سوال: -29

گاز سوز کردم چند وقت خوب بود ولی بعد چند روز 

 صدای زوزه میومد مشکلش چیه؟ 
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باید از نزدیک بررسی بشه احتمال زیاد از رگالتور هست و  پاسخ:

 خطری ندارد  

 

ماشینمو تازه تحویل گرفتم سمند دوگانه موتور  سوال: -30

از رفت که نمیره دوبار فقط رو گملی زیمنس .روی گاز 

ک گاز میزدم از رو گاز میپرید دیگه دفعه ی  بعد از این

.دریچه سیمی هست اخر کال پرید و دیگه نمیره رو گاز 

تمام سیستم برقشم چک کرد نماسندگی سالمه  

 احتمال دادن شیر سر مخزن خرابه.

شیر روی مخزن رو ببندند بعد هسته ی شیر  پاسخ:

 ز تا بعد از چند ساعتیاورند کمی شیر را بابرقی رو در ب

 کال خالی شود

 

دوگانه کارخانه دارم  که روزی   ۸۷ماشین پراید سوال: -31

یکی دو بار این اتفاق میفته که اولی که روشن میکنم  

ماشین پت پت می کنه وگاز نمی خوره بعد چند ثانیه  
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درست میشه اون استوپری که مال تنظیم میزان گاز 

 رو هم تمیز کردم  ماشین هست 

اکسیژن و ای  خ:پاس عوامل زیادی هست مثأل استپر سنسور 

 سی یوگاز 

 

سیم دور وایر یک برای چی هست شنیدم میگن   سوال: -32

برای رفتن روی گازه ولی بازش کردم بازم روی گاز میره  

مخزن دوقلو پراید کارخانه  یکی کوچک ویکی بزرگ چند  

کیلو زدم وروغن داخل ۸کیلو هست چون تو جایگاه تا 

 گالتور باید تخلیه شه  مخزن ور

ی کارخونه  سیم پالس هست.تو سیستم دستی الزمه براپاسخ:

نیازی نیست مگر دستی شده باشدپراید کارخانه ای معموال  

قدر گاز میخورد ضرورتی برای تخلیه  نصب شده و همین   2۸و20

 روغن نیست  
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دوگانه دستی با کیت میکسری   9۸من یه پراید  سوال: -33

شب هستش که فقط توی   2تمش .  ماهه بس 2دارم که 

یبا بعد از یک ربع یه اتوبان با گاز که حرکت میکنم تقر

دفعه بوی گاز شدید میاد توی اتاق ماشین که سریع  

خودم میرم روی بنزین و بو قطع میشه و دوباره بعد از  

ی خوب بدون بو کار میکنه .  دقیقه میرم روی گاز خیل3

اگه داره چک کنه  پیش یه تعمیر کار هم بردم که نشتی

ه شهر که گفت اندازه سر سوزن هم نشتی نداره!! توی

این مشکل را ندارم . خودم احساس میکنم که توی 

اتوبان با این هوای خیلی سرد رگالتور یخ میزنه و فشار 

  گاز برگشت میخوره برای همین بو میپیچه 

 احتمال اینکه یخ میزند و مشکل پیش می آید هست. پاسخ:

وی گاز داد،روی بنزین نزنید سریع بکشید کنار  قع که ب همون مو

 و با کف نشتی بررسی کنید.چیز دیگری بنظرم نمیرس
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از فیلتر   10* 14خواستم ببینم اگر به جای فیلتر سوال: -34

استفاده کنیم مشکلی پیش نمیاد سوزن گاز و   14*  14

 تازه گرفتم میترسم مشکلی پیش بیاد؟  

 پاسخ: 

 هست   فیلتر ها داخلشون یکی

 فقط بخاطر شلنگ های ورودی خروجی متفاوت هستند 

 14* 14اگر هردو شلنگ یک اندازه باشد  

 10* 14اندازه نباشد   اگر هردو شلنگ یک

 

دارم، اوال صبح   ۸۷پژو پارس دوگانه فابریک مدل سوال: -35

های زمستون خیلی بد رو گاز میره و ثانیا وقتی که 

و بیست مخزن پر هست اگر سرعت باالی صد تا صد 

بره ماشین شل میکنه و اگه کالچ رو بگیرم خاموش 

میشه. این مشکل هست تا مخزن نصف کمتر بشه. 

شستشو   رگوالتور رو سرویس کردم، ریل سوخت هم

کردم ولی فایده نداشت. البته به نظر میاد رگوالتور  
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نشتی داخلی داره چون وقتی ماشین خاموشه از  

 شکل چیه؟ خروجیش گاز میاد.چه باید کرد، م 

احتماال رگالتور مشکل دارد وظیفه رگالتور خروجی  پاسخ:

 ثابت با مخزن پر یا غیر پر است 

 

ت من یسره خطای سنسور فشار ریل سوخ سوال: -36

میگیره که باید یادستگاه بزنم یا گاز توی شیلنگ رو 

خالی کنم میگن باید شبیه ساز نصب کنم خواستم بگید  

 نه فابریک شبیه ساز چطوری بسازم  پژودوگا

در اصل باید مشکل رگالتور که فشار رو دقیق کنترل  پاسخ:

 نمیکند، حل نمایید اما میتوانید شبیه ساز خریده و نصب کنید  

 

پراید انژکتور دارم کلیدش دوحالته است وروی سوال: -3۷

بنزین روشن میشه برای روشن شدن روی گاز میگن 

باید کلیدسه حالته بشه وسیم کشی وکیج هم تعویض 

اد میشه میخواستم ببینم راهی  بشه که هزینش زی

هست که روی گاز بشه روشن کرد وسوال بعدی وقتی  
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میخوام روی گاز بره باید پدال گاز روفشار بدم میشه با 

 انتخاب کلید روی گاز بدون فشار دادن پدال روی گاز بره  

بعضی کلیدها حافظه دارند، یعنی چند ثانیه شستی کلید  پاسخ:

شده و همیشه روی گاز کارخواهد   نید،چراغ سبز روشرا نگهدار

 کردتا شستی کلید را بزنید که باز میشود مثل قبل 

 سوال دوم هم نمیشود

 

اس دی گازسوز کارخونه خریدم صدای   206یه  سوال: -3۸

رگالتور گازش خیلی زیاده و چق چق چق هست چطور 

 میشه صدارو کم یا حذف کرد  

 ز است صدای سوزن انژکتور های گاپاسخ:

 طبیعیه و کاریش نمیشه کرد 

 

دو گانه دست دارم با ریگالتور   ۸۷ماشین پراید  سوال: -39

خارجی که کند و شتاب اولیه خوبی دارد ولی داخل 

جاده خوب راه نمیره شمع و وایر تعویض شده فیلر  
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کیلومتر میره به   200گیری هم انجام دادم  با ده کیلو گاز 

 اده کم میاره شما مشکل ازچیه که داخل ج نظر 

 میکسر یا تنظیم نامناسب شیرحداکثر سرد شدن رگالتور  پاسخ:

 

علت اینکه بیشتر ماشینهای پژو دوگانه سوز سوال: -40

   واشر میزنن و یا سیت والو آزاد میکنن چیه

 باید ضدیخ برای تبادل حرارتی بهتر داشته باشید پاسخ:

 آوانس جرقه 

 شیم بندی دقیق 

 بیاد که حرارت موتور پایین تر  

باشد چند وقتی است دوگانه دستی می 95پراید  سوال: -41

که شتاب وسرعت الزم درحالت روی گاز از بین رفته و 

وقتی روی گاز میزنم باعث افت سرعت ماشین میشه 

 یبی ها به خصوص توی سراش

 پاسخ: 

 اگر قبال خوب بوده،ممکن است تنظیم رگالتور بهم خورده باشد 
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م فیلتر هوا هم تعویض تنظیم مجدد کنید،قبل از تنظی 

 رکثیف است (شود)اگ

 

دارم دوگانه فابریک چندوقته میزنم  ۸6روا سوال: -42

روگازدرجابدکارمیکنه یه خورده شیرمصرف روهم  

بازمیکنم خاموش میکنه پرده دیافراگم عوض کردم 

 بدترشد  

 پاسخ: 

 رگالتور احتماال باید تعمیر یا تعویض شود

 

 

 

ست دارم با یک  دوگانه د ۸9ماشین پراید  سوال: -43

ارژانتینی که کند شتاب اولیه خوبی داره ولی  ریگالتور  

بعد از ان ماشین خوب سرعت نمیگیره شمع و وایر هم  

 تازه عوض کردم 
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 پاسخ: 

 احتماال میکسر مشکل دارد 

 

خارج کردن هسته شیر برقی مشکلی ایجاد  سوال: -44

 ان میکند یا خطری دارد.ماشین وانت نیس

 پاسخ: 

  برای ایمنی هست

 البته میتوانید برداریدش 

 

پرایدم که مارک شهاب است مطرح   cngرگالتور سوال: -45

کردم که مدتی صبح ها با تک استارت روشن نمیشد تا  

است .  cngاینکه باالخر فهمیدم اشکال از نشتی گاز 

امروز در حین اینکه موتور روی گاز روشن بود و درب 

بغل رگالتور که کاپوت را باال زده بودم یکمرتبه از بوبین 

یشه جرقه زد و دو سیم مثبت و منفی بهش وصل م

قسمتی پوسته سیاه این بوبین باد کرد . احتماال ایراد 
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نشتی هم از این قسمت بوده . خالصه شیر مخزن را 

بستم و مهره روی بوبین را باز کردم ولی هر چه به باال 

  فشار میدم بیرون نمیاد . آیا باید بیشتر فشار بدهم یا

خودم روش دیگری داره . میخام بیارمش بیرون و یکی  

برایش بخرم و جایگزین کنم . قطعا با فشار روبه باال 

 بیرون میاد ولی کمی شک دارم  

 پاسخ:  -46

بد روشنی ربطی به بوبین نداره و مشکل خروجی رگالتور  

 )نشتی  (علت دیگری معموال دارد.فقط به باال بکشید در می آید 

  ۸3سوز کردم پراید ینم رو گاز من تازه ماشسوال: -4۷

وقتی گازسوز شده ماشین زود گرم میشه کاربرات از 

 مشکلش چی میتونه باشه

 پاسخ: 

تا حدی طبیعی هست ولی برای بهتر شدن دلکو رو آوانس  

 کنید

دارم وقتی که مخزن گاز   ۷۸پراید کاربراتور مدل  سوال: -4۸

پر هست دور موتور که پایین میاد ،ماشین خاموش 
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تور)ریگالتور شهاب( هم سرد هست،شلینگ  ریگال میشه 

های آب ورودی به ریگالتور داغ هست ولی حدود  

کیلومتر که میرم ریگالتور داغ هست و ماشین  15

 خاموش نمیشه  

 پاسخ: 

شاید نازل هایی که شلنگ ها به اونها وصل هستند کمی گیر  

 دارد البته ترموستات و واتر پمپ هم کمی تاثیر دارند 

 

 

 94دوگانه کارخانه، مدل   405شین من پژو اموال:س -49

هست. تازگی ها روی گاز کار نمی کنه . کنترل کردم  

 دیدم لوله و رگالتور یخ زده . 

 پاسخ: 

 مسیرهای آب رو باز کنید همین 

 

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

اگر از مخزن گاز واد سیستم نشود و فقط  سوال: -50

موقعی که گاز میزنیم درست شود در حد چند لحظه ایا 

است و میشود ان را تعمیر کرد یا  مشکل از شیر برقی

 باید تعویض کنیم  مدل ماشین نیسان  

اول هسته ی شیر برقی مخزن را   برای مطمئن شدن پاسخ:

مشکل شیر برقی  درآورده و تست کنید اگر مشکل رفع شد 

قسمت مکانیکی شیر مخزن یا شیربرقی   مخزن بوده وگرنه

 رگالتور شما

 

ن که باک پر بود  بعد از سوختگیری گاز با ای  سوال: -51

انگر ماشین عالمت خالی بودن باک رو نشون  ناگهان نش

 داد وفقط با بنزین کار 

 پاسخ: 

 شیرمخزن شیررگالتور سنسور فشار مخزن بررسی شوند 
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ماشین من ریو.. گاز ال پی جی روش نصبه ولی  سوال: -52

درست کار نمیکنه وقتی میزنی گاز قدرت موتورش کم  

دی عطسه میکنه بعضا هم میشه و وقتی میخوای گاز ب 

 منفجر میشه و فیلتر هوارو پاره 

 پاسخ: 

 احتمال زیاد مشکل شمع وایر یا کویل دارید 

یف بودن سنسور  احتماالت دیگر هواکشیدن موتور از جایی و کث

 دور موتور 

 

هست به صورت دستی دوگانه  405ماشین من سوال: -53

شده و از مدل میکسری میباشد درحالت  cngسوز 

کلی نداره و حتی شتابشم خیلی خوبه ولی   درجا مش

ی که در دور باال پامو از روی گاز بر میدارم و یا در زمان

حین حرکت پامو روی کالچ میزارم دور موتور افت میکنه 

 و ماشین خاموش میشه  

 پاسخ: 
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هم رفع نشد  باید هواکش رو از جلو پنجره جدا کنید و اگر باز

 تنظیم رگالتور   جایی دیر و استپر و هواکشیدن موتور از بررسی

 

دارم، چند وقته موقع هوای   ٩٠مدل  4٠5ماشین  سوال: -54

سرد تا خوب گرم نشه روی گاز نمیره و خاموش میشه و 

 گاهی اوقات موقع روشن کردن بخاری بوی گاز  

 پاسخ: 

 نشتی رگالتور رو بررسی کنید  

 اگر ریل کروز است. هیتر ببندید  

 

  ای اب دارد .چون ماشینایا ریگالتور سنسور دمسوال: -55

ما روی خط اول میاد ریپ میزنه ولی به بنده وقتی د

محض اینکه خیلی کم در حد یک میل باالتر میره درست 

میشه.ریگالتور و ریل سوختش ایتالیایی هستش.اگه 

 سنسور داره سنسورش کجا قرار داره 
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 پاسخ: 

فقط تعداد کمی از رگالتورها سنسور دمای آب روشون نصبه.  

سور دمای آب به شما کمکی نمیکنه. کاری کنید دمای آب  سن

 اال بیاد. ترموستات و... زود ب

 

آیا در مناطق سرد که رگالتور سریع یخ میزنه ، سوال: -56

پوشش دادن رگالتور با پشم شیشه کار مناسبی است  

 ؟

 پاسخ: 

 ای برای گرم کردنش کمک بگیرید فقط باید از وسیله

ده ی کارخانه دارم در جاسی ان ج  ۸۷پراید مدل  سوال: -5۷

تو سرعت های باال وقتی درجا سرعت کم میکنم برای 

نزدیک شدن به سرعت گیر ها، ماشین خاموش میشه 

اگر روی گاز باشم )بنزین هیچ مشکلی نداره( همچنین  

م در هوای سرد باز هم  وقتی تو گردنه حرکت میکن
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خاموش میشه و ریگالتور کامال یخ زده ، از کجا باید 

 ع کنم شرو

 پاسخ: 

 مسیرهای آب عبوری از رگالتور و شلنگ ها

 

کاربرات وگاز مایع هست رگالتور رو   ۸1پراید مدل  سوال: -5۸

خودم باز کردم با بنزین شستم  پرده های رگالتور رو هم 

 رگالتور یخ میزنه اصال هم رو گاز نمیده عوض کردم...االن 

 پاسخ: 

 مسیر گردش آب رو چک کنید  

 

تو شهر   دارم 90مدل  انه کارخانهدوگ 405پژو  سوال: -59

مشکلی نداره اما تو جاده توهوای سرد سرعت باال ینی  

 و مخصوصا پنج که میزنی ماشین کم میاره و گاز 4دنده 

نصب نمیخوره تا خاموش بشه.ضمنا هیتر ریل هم  

 رگالتور تو جاده خیلی سرده. کردم.
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 پاسخ: 

سه راهی سرویس مسیر گردش آب در رگالتور و در صورت نیاز 

 های آب

 

دوگانه کارخونه دارم وقتی گاز میزنم تا   405من  سوال: -60

سه خط اول لوله گاز خروجی از لیگالتور یخ میزنه بد کار 

میکنه و ماشین خاموش میشه ، سیستم گردش اب هم  

دادم شستشو کردن ولی لیگالتور یخ هست و لوله های 

 اب داغن مشکل از چیه 

 پاسخ: 

 گرم نمیشه  رگالتور توسط آب خوب

 .  احتماال مسیر آب داخل رگالتور نیمه باز هست

 

جالب    ٤شنیده بودم که رو موتر های یورو  سوال: -61

نمیشه پس خیالم راحت باشه هیچ مشکلی به وجود 

 ماشیننمیاد برا موتور 
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البته میکسرتون هم از   ادونسر نصب کنید موردی نداره پاسخ:

 باید باشد 4نوع یورو  

 

است اگر گاز  ٤موترش یورو که  ٩٦ل پراید مد سوال: -62

 سوز بشه ایرادی نداره و از چه نو رگالتوری استفاده کنم

 پاسخ: 

 ایرادی نداره .بهتره ادونسر هم نصب کنید 

ندارند.شهاب یا الکتروفن االن روی  رگالتورها فرق آنچنانی با هم 

 بورس هستند 

 

دارم چند روزیه که رو گاز که  90وانت پیکان مدل سوال: -63

ین  کیلومترحرکت یا بعضی وقتا چند  1یزنم بعد تقریبا م

کیلومتر یهو همه چراغای دکمه گاز چشمک میزنن و 

 فک کنم میره رو بنزین.خاستم بپرسم مشکلش چیه.

 پاسخ: 
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اکسیژن+ای سی یو گاز+استپر گاز  معموال مربوط ب ه سنسور 

 هست

 

چطوری میتونم گرمش کنم بطوریکه آب رو بهش  سوال: -64

 منظورم راه دیگه ای هستش.    وصل نکنم 

 پاسخ: 

لوله ی آلومینیومی دور رگالتور بپیچید و شلنگ های آب رو به  

 سر و ته لوله ی آلومینیومی ببندید 

کارخانه میباشد ژیگراتور   ۸۷پراید من سوال: -65

ایتالیایی،آب با گاز قاطی میشد دادم ژیگراتور به  

سرویس درستش کنه ،سرویس کرد بست رو ماشین  

د تا دو ی تست نشتیش لوله های آب رو وصل نکر برا

سه ساعت برونم ببینیم نشتی گاز به ورودی خروجی  

آب داره یا نه،االن ژیگراتور من بدون وصل شدن آب کار 

میکنه ،میخواستم ببینم بدین حالت استفاده کنم  

مشکلی پیش میاد یا نه.یعنی بدون وصل کردن لوله 

 مشکلی پیش نمیاد یگراتور یخ نمیبنده ، رهای آب ،
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 یخ میزنه، حتما باید گرم بشود رگالتور  پاسخ:

 

دوگانه فابریک دارم . مدتهاقبل 405ماشین  سوال: -66

سیستم گازش قطع کردم وسرسیلندر ماشینم عوض  

کردم وساده گذاشتم روش..آیا میشه از رگوالتور خودش 

استفاده کنم و حالت دوگانه دستی بکنم و سیستم  

رگوالتور هم  ا اینکه باید حتما برقش هم قطع کنم ی

 عوض کنم 

 پاسخ: 

 رگالتور دستی میخواهد سیم کشی هم دستی  

 

دوگانه کارخانه دارم.وقتی   405خودرو سوال: -6۷

سوختگیری میکنم و مخرن پر هستش تو حرکت پامواز  

پدال گازبرمیدارم چراغ چک روشن میشه و میره رو 

 بنزین 

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

ریگالتور  سرده  فته.و البته تازه متوجه شدم ورودی تب گرم گر  

 این ربطی داره؟ 

 پاسخ: 

 مشکل رگالتور رو حل کنید 

 درصورت تعمیر نکردن ممکنه به رگالتور آسیب وارد بشود

 

دوگانه کارخانه دارم از رگالتور گاز  90پراید مدل  سوال: -6۸

میده ، کناربدنه یه چی هس که فشار میدی گاز میزنه  

باید عوض  بیرون ، بردم نشون دادم طرف گف لوازمش  

ماه پیشم اینکارو  3بشه فشار شکن و الستیک اینا ، 

کردم تا االن درست بود چجوریه علتش چیه مدام خراب  

 ه این ایراد پیدا میکنه  میشه این سومین بار 

اونی که عوض کردید سوپاپ فشار بوده که در صورت   :پاسخ

افزایش فشار ناخواسته عمل کرده و مانع از خطرات احتمالی  

دایراد اصلی باید برطرف بشود و اون هم بخاطر قطعات میشو 

 داخلی رگالتور تون هست که کار تخصصی و دقیقی هست 
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ماشین بنده کروز هستش.ریل و ریل و ریگالتور  سوال: -69

سرویس کردم هیتر نصب کردم .ترمستات تعویض  

کردم.مسیر اب چک کردم فیلتر گاز و تعویض کردم.ولی  

ند کیلومتر شروع به ریپ تو جاده که میفتم بعد از چ

زدن میکنه.ایا میتونه مشکل از پیچ تنظیم در روی 

 ریگالتور باشه. 

و شستشوی ریل   داگر رگالتور و هیتر داغ هستنپاسخ:

ممکن    ام  انجام داده ایدرو به روشی که در وبالگ گفته 

اکسیژن ،شیر مخزن یا شیربرقی رگالتور   است سنسور 

 مشکل داشته باشند

دارم تازه دوگانه دستی کردم اب تو  مند من س سوال: -۷0

 ریگالتور جریان داره اما ریگالتور یخ میزنه  

 پاسخ: 

استفاده   /دمای پایینی داره احتماال گردش آب ضعیف هست یا 

 استفاده از ترموستات سالم  /  از دو تا سه راهی آب بهتر 

، چراغ چک روشن 90پراید دوگانه کارخونه مدل  سوال: -۷1

گاز از سیستم پر فشار رو نشون  میشه و خطای نشت 
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طا رو پاک کنم یا سر  میده و روی گاز نمیره و باید خ

 ..باتری رو قطع وصل کنم تا روی گاز بره. 

باید دیاگ بزنید دقیق فشارها رو بخوانید و بعد از اینکه  پاسخ:

 ای فشار کم میشه، نشتی رو بگیرید فهمیدید از چه ناحیه

جی که دستی    خودروی من در حالت سی انسوال: -۷2

 یکند اما در حالت بنزین کامال درسته. است آب کم م

یا اگر  اگر نشتی داشته باشد باید رگالتور رو تعویض کنید پاسخ:

عوض نمیکنید. شلنگ های آب را از اون جدا و  بنحوی گرمش  

 کنید

پراید دوکانه دستی دارم شیلنگ رادیاتور  فشار  سوال: -۷3

 باالیی دارد مشکل از کجاست 

 احتماال رگالتور تداخل آب و گاز دارد:پاسخ

 

دارم وقتی که فشار کپسول باالست هنگام  405 سوال: -۷4

رانندگی با سرعت باالموقعی که پا را از روی گاز برندارم  

مشکلی نداردوبه محض برداشتن پا از روی پدال گاز 
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ماشین میره رو بنزین واین اشکال در فشار پایین  

وجود کپسول پر بوجود  کپسول  وحتی سرعت پایین با 

 نمیا  

احتماال رگالتور توانایی تنظیم  فشار خروجی رو به شکل   :پاسخ

مناسب نداره)وظیفه رگالتور تامین فشار ثابت و یکنواخت در  

 هر حالت از گاز در مخزن رو داره ( 

 

 

پژو دو گانه شرکت دادم  آب کم میکنه  وقتی آب   سوال: -۷5

ر صورتی که  درا قطع میکنم دیگه آب کم نمیکمه

 ریگالتور هم سالمه 

رگالتور مشکل داره، این رو با قطع آب از اون متوجه  پاسخ:

شدید.خب حاال دو راه دارید تعویض رگالتور یا گرم کردنش با  

گردش آب از بیرون، شبیه به هیتر ریل کروز یا مثال پیچیدن لوله  

دور ها آب ی آلومینیومی به دور اون. )داخل هیتر و یا اون لوله

 ( بزنه و رگالتور رو گرم کند 
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دوگانه کارخانه دارم با سیستم  90راید مدل  پسوال: -۷6

بوش ، چند روزه در حال حرکت روی گاز جلوی ماشین  

سوت میکشه که وقتی پدال گاز رو فشار میدم قط 

میشه باز که پارو از پدال گاز برمیدارم سوت میکشه ، رو 

 بنزین که میرم دیگه سوت نمیکشه 

 اره از رگالتور هست ولی ایرادی ند :پاسخ

دوگانه دستی. وقتی ماشین سرد  96پراید مدل  سوال: -۷۷

هس دررادیاتور باز میکردم اب رادیاتور با فشار به بیرون  

. و شلنگ رادیاتور تحت فشار بود وقتی   ریخته میشد 

شلنگ اب مربوط به گرم کردن ریگالتور رو از ریگالتور  

مشکلی نداره.ایا اشکالل    میکنمجدا کردم و با بنزین کار 

 از ریگالتور هس ؟ 

 پاسخ: 

 مشکل از رگالتور هست پوسته سوراخ شده  

 بستگی داره بعضی مدلها تعمیر و بعضی تعویض
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دارم یه   93پژو پارس دوگانه شرکتی مدل  سوال: -۷۸

انگار ماشینو   120یا  110وقتایی رو گاز تو سرعت 

م میکنه بزنم  میگیرن ول میکنی دوباره میگیره مجبور

 بنزین رو بنزینم رون رونه از کجاشه 

اکسیژن باشه سوکتش رو بکشید  پاسخ: ممکنه سنسور 

 وبررسی کنید 

 

کلید رو میزنم بره تو گاز  . اون  دوگانه دستی هست . سوال: -۷۸

 صدای چیک نمیاد . خاموش میشه

احتماال سیم اتصال بدنه قطع شده یا نبسته ایدسیم  پاسخ:

لید می آید قطع شده کلید خراب است و احتمال  مثبت که از ک

 شیر برقی رگالتور ضعیف تر قفل کردن 

پراید انژکتور . دوگانه سوز دستی هست . هوا  سوال:    -۷9

ه و ریگالتور سرد میشد و یخ میزد که متوجه شدم آب گرم  سرد

داخلش نمیره .  لوله ابش رو تمیز کردم جرم گرفته بود . االن  

یشه و یخ نمیزنه ولی دیگه اصال روی گاز نمیره .  ریگالتور گرم م

 مشکل از کجاست ؟؟؟؟ 
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احتمال داره سیم های بوبین سرجاشون نیستند یا قطع   پاسخ:

 شدن ربطی نداره به نرفتن روی گاز  گرم.اند شده 

 بررسی کنید  

 

از ابتدا دست  -پایه گاز  - 13۸۸مدل  ef7سمند سوال: -۸0

 گازش مشکلی نداشتم  تاکنون با سیستم -خودم بوده 

چند روز قبل دیدم روی گاز نمیره و چراغ چک روشن 

میشود،)یعنی در واقع خیلی طول میکشید که روی گاز برود یا  

ماشین را خاموش و دوباره روشن کنم یا حتی   الزم بود که

ممکن بود که نیاز باشد سر باتری را قطع و وصل نمایم(به  

اشتن دیاگ اشکال )نشت گاز تعمیرکار گاز مراجعه کردم، با گذ

تعمیرکار ریگالتور را باز کرد و سوزن و دیافراگم  -کم فشار( 

  کل رفعرینگی تعویض نمودولی متاسفانه مش-ویک عدد او

نشده است.چندبار دیگر هم ریگالتور را باز کرد و اوراق کرد و  

مجددا بست ولی مشکل رفع نشده است. با وجود چنین  

دیافراگم و سوزن نیست.هم تعمیرکار  مشکلی نیاز به تعویض 

 و هم خودم واقعا گیج شده ایم. نمیدانیم باید چه کنیم 
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ل و حوش  البته با صبح اول وقت که در موتور را باز میکم حو 

 ریگالتور بوی گاز میاید. 

با کف هم که نشتی را بررسی کردیم، متوجه شدیم که از سه تا  

گاز نشت سوراخی که روی بدنه ریگالتور است حباب 

 میکند.)البته نشتی یسیار بسیار اندک است( 

 اگر چراغ چک روشن و خطای نشتی زده  پاسخ:

 باید بررسی بشوند رگالتور، اتصاالت و مجموعه ی ریل سوخت 

 حباب های ریز روی رگالتور ایرادی ندارند 

 

چراغ چک روشن میشه، خطای نشت گاز کم فشار سوال:  -۸1

 صاالت ریل سوخت و اتصاالتمیدهد، و روی گاز نمیرود.ات

ریگالتور با کف چک شده اند، فقط نشتی از سه سوراخ روی  

وجود   ریگالتور است.و هیچ جای دیگر نشتی وجود ندارد.)با

 اینکه سوزن و دیافراگم را تعمیرکار تعویض نموده است( 

 پاسخ: 

 سوزن های انژکتور هم ممکنه نشتی داشته باشند 
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 التور حرض هست،تعمیر یا تعویض رگاما اگر نشتی از رگالتور م

 گرمکن رگالتور بستم . تو جاده باز ریپ زد.  سوال: -۸2

همون لحظه رگالتور رو چک کردم داغ بود ولی ریل ی ذره گرم 

 بود .  

 پاسخ: 

 اگر ریل کروز هست هیتر ریل کروز الزم دارید  

سنسور دمای آب رگالتور گاز لندی رنزو و ریل  سوال: -۸3

 دوگانه سوز فابریک کارخانه مکانش کجاست؟ 405کروزدر پژو  

 در سرما رفع نشه هیتر ریل نصب شده باز هم مشکل ریپ زدن 

 پاسخ: 

 رگالتور و هیتر هر دو بوسیله ی عبور آب باید داغ شوند 

 ریل رو به روش گفته شده در وبالگ شستشو دهید 

 نباید مشکل داشته باشید  

میباشد )ترموستات را   ایزیر کوزه  405اما سنسورهای آب در 

 ه ی ورود هوا را باز کنید (پیداکنید، لول
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ریگالتور ماشین بنده ایتالییایی هستش و ریل  سوال: -۸4

سوختش کروز.در جاده وقتی امپر اب پایین است دچار ریپ  

زدن میشه.چند جا نشان دادم گفتند این ریگالتور در فصل سرما  

م است.و پیشنهاد بد کار میکند چون محفظه گردش اب ان ک 

 پیچیدن پشم شیشه به دور ریگالتور رو دادن 

ه عایق هست ولی ما وسیله ای برای  :نه پشم شیشپاسخ

گرمایش میخواهیم مسیر های گردش آب رو باز کنند واسه 

 تعمیرکار ساده است بعد از هیتر ریل هم استفاده کنید   

 

ز گازش  دوگانه کارخونه دارم. یه مدت ا ۸6روآ مدل  سوال: -۸5

اختم روش. یه دونه هم کلید  استفاه نشده. یه دونه ایسیو نو اند 

االن رو گاز که میره یه هو ماشین گاز نمیخوره. انگار خفه   لندی.

میشه. کالج رو میگیرم و چند بار گاز میدم نفسش باز میشه.  

معموال توی حرکت اولیه اینجوریه. چند بار هم رگالتور رو تنظیم  

حالت درجا هم خاموش میشد ولی االن فقط گاز کردم. اوال تو 

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

پرده دیافراگم رگالتوره. آیا  نمیخوره و شتاب نداره. میگه از  

 ربطی به اون داره؟ میترسم اونم عوض کنم دوباره درست نشه.  

اگر شیر تنظیم دستی هست و استپر گازش رو حذف  پاسخ:

 کردید احتمال زیاد میتونه از پرده دیافراگم باشه

انژکتور دارم.اولی اینکه هر بار برای گاز زدن   ۸3پراید  :السو -۸6

موقع قبل گاز کمتری با وجود خالی بودن  می رم نصبت به  

 کیلو نهایت. 5مخزن میخوره.حدود 

دوم اینکه وقتی گاز و شروع به حرکت میکنم ماشین رمقی  

برای حرکت نداره.مجبور میشم بزنم روی بنزین،.روی بنزین هم  

وصل میکنه و گاز نمیخوره.باید خاموش کنم .چند  ماشین قطعو 

 بنزین مثل ساعت کار میکنه.. دقیقه بعد روشن کنم روی  

 پاسخ: 

احتماالت قوی شیر مخزن، یا صافی ورودی رگالتور )در صورت  

 وجود (هست 

پایه گازسوز بوش دارمروی گاز وقتی  90پراید مدل  سوال: -۸۷

 گاز میاد.)نشتی داره( ماشین ایستاده رگالتور صدا میده وبوی 
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 ولی در حالت حرکت صدا وبوی گاز قطع میشه  

 پاسخ: 

 باید بررسی بشه نشتی از اتصاالت هست یا از سوپاپ فشار

رگالتور باید گرم   اولی با آچار کشی و دومی با تعمیر حل میشه

 بشه اون رو هم بررسی کنید  

.درحین حرکت  ۸۷پژودوگانه سوزشرکتی.مدلسوال: -۸۸

میزارم روگازدرست میشه.جهت ره پاکه دوباره ازگازمیپ

اطالع.کلیه سوزانش.فلیتر.رگالتور.سرویس شدن بازم درست 

نشد.ایسو نو هم گذاشتن بازم درست نشد.سیم کشی هم چک  

کردن گفتن درسته.روبنزین مشکلی نداره.روگاز هم بدون حرکت  

عین ساعت کارمیکنه.زیردستگاه هم خطانشون نمیده.پس  

 علت چیه 

 

 سخ: اپ

 ه گاز بررسی بشه  سنسور دریچ

 ؟فشاربارگاز بایدچندباشهسوال: -۸9
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 پاسخ: 

 بار باشه  3تا   2فشار بین 

 بار خوبه  2.4معموال 

آیا احتمال دارد که بعلت نشت آب از  سوال: -90

گانه(همراه گاز، آب وارد  2رگالتورویاسوراخ بودن آن)سمند  

 سیلندر شود؟

 پاسخ: 

 کنید. مع کور سابقه داردشلنگ ها رو با ش

 فقط فکری برای گرم کردن رگالتور بشود

کار نمیکنه تعمیرگاه  cngدارم  گاز  ۸6مدل    405:سوال -91

باید رگالتور عوض بشه چی   بردم گفتن که فشار رگالتور زیاده 

 کار کنم

 پاسخ: 

سعی کنند فشار رو تنظیم کنند ولی اگر واقعا تشخیص داده 

ر، یه شبیه ساز فشار ریل  تو رگالاند که خرابه قبل از تعویض 

 نصب کنید. اگر جواب نداد، تعویض رگالتور 
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دوگانه دستی دارم تازه دوگانه کردم رگالتور   405پژو سوال: -92

تارتارینی هس اوایل خوب بود دو هفته ای کار کرده وقتی  

مخزن گاز پر میکنم بعد روی گاز موقع دور موتور باال میرود  

 رگالتور صدا میده 

 خ: پاس

 کار خاصی الزم نیست انجام بدهید 

 خطری هم نداره 

 

زمانی که کپسول نزدیک ب تمام شدن است مثال ی  سوال: -93

خونه داره که تمام بشه.ریگالتور صدا میده.در صورتی که پره 

 صدا نمیده 

 پاسخ: 

خطری نداره قطعات مکانیکی داخل رگالتور کمی فرسوده 

 اند  شده 
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دقیقه ریگالتور اون   ه میرم بعد چندزمانی که توجادسوال: -94

گرمایی که داخل شهر باهاش کار میکنم و نداره.و شروع میکنه  

ب ریپ زدن.گردش اب در ریگالتور باید کل پوسته ریگالتور و  

ب جریان داره.تو جاده فقط داغ کنه یا فقط محدوده ای که ا

همون جایی که اب رد شده داغه.امکان داره مسیر اب جرم  

 باشهگرفته 

 پاسخ: 

شلنگهای آب رو باز کنید و مسیرهای روی بدنه موتور رو با یک  

چک کنید که کامل باز باشنداگر ریل سوختتون از   سیم کوچک 

 نوع کروز هست ،هیتر الزم است  

 

دوگانه دستی دارم وقتی سرد هست روز  405پژو    سوال : -95

  گاز نمیره قطع کن عمل نمیکند گاز داخل لوله خارج میکنم

 درست میشود ولی دوباره هوا سرد قطع کن عمل نمیکند  

 پاسخ:  

 احتماال  )شیر برقی که شامل:بوبین، هسته وفنر  (عمل نمیکند  
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باطری که  باید بررسی شود و بعضی اوقات برق مستقیم از  

 توسط رله تامین شود هم کمک میکن 

االن مدتیه ماشین  ۸9دوگانه کارخانه دارم مدل  405  سوال: -96

وشه گازنشت میکنه سرسیلندرماشین دیرروشن میشه  خام

سرماتوی جاده کم میاره خاموش میشه بردم پیش تعمیر  وتوی 

کارمیگه ریگالتورت خراب شده کارایش از دست داده باید 

 یگالتورش هم فابریکه ساخت ایتالیاس عوض بشه ر

 پاسخ: 

 ظاهرا ربطی به رگالتور نداره و مشکل ریل سوخت هست  

 م بدهید  ل رو انجاشستشوی ری 

فقط بررسی کنید از باالی رگالتور)یک یا دو شلنگ خور معموال  

 دارند (نشتی گاز نداشته باشید 

از زمانی که هیتر و وصل کردم ماشین خیلی راحت    سوال: -9۷

روی گاز میره بدون کوچکترین مشکلی،تشکر میکنم ازتون.البته  

رون شهر و تو  معذرت میخام چندین بار این سوال کردم.ولی بی 

دقیقه شروع ب ریپ زدن میکنه .جدیدا متوجه  10جاده بعد 
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ور  شدم که ریگالتور صدا میده ایا میتونه مشکل از ریگالت

 دوگانه شرکتی  ۸9باشه؟ماشین سمند ال ایکس 

 پاسخ: 

 اگر اون موقع که ریپ میزنه، دست زدید و هیترداغ بود. 

باید از نزدیک  همونطور که گفتید میتونه از رگالتور باشه و 

 توسط متخصص عیب یابی بشه 

 

  گرفتمسمند ال ایکس با ریل کروز دارم. هیتر سوال: -9۸

نصبش کردم .گردش اب خوب است هم هیتر و هم ریگالتور داغ  

دقیقه رفتن شروع   10میشه.ولی بازم تو جاده که میفتم بعد از  

 میکنه به ریپ زدن ریل و ریگالتور وتازه سرویس کردم 

 پاسخ: 

سنسور  شستشوی ریل رو انجام بدهید اگر بازهم اینطوری بود،

 اکسیژن رو جهت تست بکشید و رانندگی کنید 

دوگانه دارم که موقع حرکت در جاده ریپ  ۸9پژو  سوال: -99

 می زنه و فقط تو گاز اینجوری میشه شمع و و ایر عوض کرده 
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 پاسخ: 

و ریپ ممکنه تو جاده به علت سرعت باال رادیاتور خنک شده 

 بزنه، اگر وقتی اینطوری میشه دما پایین هست  

 شستشوی ریل رو انجام بدهید  1

 مسیر آب گرم چک و در صورت نیاز باز شود 2

 90سمند ای اف سون دوگانه سوز فاربریک مدل سوال: -100

چسب زدم نیز  پوسته آب رفت و برگشت رگالتور سوراخ شده 

 نگرفت. مبایست چکار کنم 

 پاسخ: 

تو بازار اما شما میتوانید چند دور لوله   ه ندیدم من پوست

آلومینیومی دورش بپیچید )با آرامی و دقت تا هم به رگالتور  

بچسبیده و هم نشکند (بعد شلنگ های آب را به دو سر لوله  

 ( متصل کنید)لوله را هم از یخچال سازی بخرید

 

رگالتورمن مشکلی  ۸6پراید دوگانه دست مدل  سوال:  -101

هرجانشون دادم نفهمیدن ازچیه فقطمیگن رگالتورت   داره که
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بایدعوض شه مشکلش اینه که مثال توجاده تا به سرعت گیر  

میرسم یاکال میخوام سرعتموکم کنم تاپامومیزارم روکالج  

ه هم ماشین خاموش میشه بهخاطرهمین باید پام هم روگاز باش

 روترمز تاماشین خاموش نشه  

 پاسخ: 

اند  ) به دو  یص داده و غیر قابل تعمیر تشخاگر از رگالتور باشد 

 دلیل بی کیفیتی و یا فرسوده شدن رگالتور( 

 

 

سمند موتور پژو تازه دوگانه دستی کردم روحالت  سوال: -102

بنزین موتور ریپ میزنه دورموتور باال نمیره بردم چند جا گفت  

مشکل از اینه وقتی رو بنزین میره گاز قطع نمیشه بخاطر اینه  

 نفهمیدن چه قطعه ای خراب هست  ولی 

 پاسخ: 

 اگر مقداری گاز میاد.رگالتور خروجی داره،تعمیر شود

 اگر فلش بزنید و درست شد.نیاز به خطا گیر دارید ولی 

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

 کاربراتوری دوگانه دستی  ۸1پراید سوال:  -103

شاید منظورم بد بیان کردم. من گاز به تازگی بستم و در همین  

مشکل مراجعه کردم که هنوز   مدت چندین بار واسه همین

  کسی نتونسته کامال رفعش کنه. فقط هر جا رفتم کمی بهتر یا

 ردن. بدترش ک

 پاسخ: 

 اونطوری که شما گفتید احتماال مشکل در رگالتور 

 هست و برای همین با تنظیم ساده، کار درست نشده 

 تعمیر یا تعویض رگالتور رو بررسی کنید  

 دوگانه دستی  کاربراتوری ۸1پراید سوال:  -104

مشکلم اینه که هنگام کاهش سرعت)ترمز و کالچ و دست انداز  

موتور دارم تا جایی که خاموش مینکه.  و...( افت شدید دور 

سیستم گاز و خود ماشین بارها توسط اساتید مختلف چک  

 شده اما مشکلم پا برجاست. 

 پاسخ:  

 با توجه به اینکه مکررا تنظیم خراب شده 
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 تعویض رگالتور  

 

دارم.متاسفانه   ۸9بنده پراید دوگانه کارخانه مدلسوال:  -105

گاز رفتن خودرو تا باال رفتن دمای مشکلی که بنده دارم دیر روی 

آب میباشد.با تعویض ترموستات هم این مشکلم حل نشد  

بخصوص که رو به فصل سرما هستیم این یک معضل شده 

برام.پیش هر کسی بردم واسه مشکل گفتن این مدل  

 گالتورپراید همین مشکل را داره و کاری نمیشه کرد.ر

ه کارخانه داره با یه سر  دوگان ۸۷در حالی که پسرم یه پراید مدل

گاز با اینکه موتور سرده ماشینش روی گاز میره البته مدل  

 رگالتورش فرق میکنه.  

 پاسخ: 

 تو ماشین پسرتون، دما برای کامپیوتر گاز مهم نیست 

 روی گاز و ماشین خاموش  تر مهمه،اگر میرود اما تو مدلهای باال

 میشود یا بد کار میکند،هیترریل کروز نصب کنیدر 

 ولی اگر چشمک زن هست و فقط زمانی زیادی طول میکشد تا 
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 ثابت شود،کاری نمیشه کرد. cngعالمت 

 

یک سمند ال ایکس موتر پژو دارم که دوگانه سوال:  -106

رو براش   cngسرویسهای مربوط ب شرکتی هستش.همه 

انجام دادم.ریگالتور .ریل سوخت .فیلتر.....زمانیکه ماشین داخل  

شهر کار میکنه را گاز بسیار خوبه و هیچ موردی نداره .ولی  

دقیقه ماشین شروع میکنه ب    ۷یا 6وقتی تو جاده میوفتی بعد 

 ریپ زدن.ریگالتورشم از این ایتالیایی کوچک هستش

   پاسخ:

 تر ریل کروز نصب کنید  اگر ریلتون کروز هست،هی

دوگانه  دارم یه دو سالی   94مدل    ef7سمند سوال: -10۷

هست وقتی چراغ گاز به دو تای اخر میرسه دور موتور زیاد 

میشه و گاز زیاد فشار میدم یه صدای زدزه مثل گیربکس میاد.  

توره ولی گاز پره یا بنزین هست اصال اون صدا نیست. گفتن رگال

 یست نابل تعمیر و چون زیمنس هست ق 

 پاسخ: 
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قطعات متحرک داخل رگالتور باعث ایجاد   خطر و ایرادی نداره 

 میشوند و گاهی بخاطر مستهلک شدن،صدا بیشتر میشود صدا

به استفاده از گاز ادامه بدهید و نگران نباشیدمتاسفانه کاری 

 نمیتونید بکنید،تعمیرش هم ممکنه جواب بدهدیاندهد 

 

ماهه گازسوز سی ان  حدود یک   ۸۷  مدل  405پژو   سوال:  -10۸

 جی کردم. 

ماشینم بعضی مواقع در جا خاموش میشه زمان توقف پشت  

دور زدن یا وقتی کالچ  چراغ قرمز یا روی سرعت گیر یا زمان 

 میگیرم ماشین خاموش میشه. 

 بعضی موقع خوبه بعضی مواقع عطسه میکنه. 

هست من فکر کردن شاید از   brcرگالتوری که نصب کردن 

 گالتور ماشینم باشه.ر

 پاسخ: 

...  عطسه بیشتر مربوط به شمع، وایر و کویل هست و 
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زسوز  یگانه دارم..میخواستم گا93مدل405من پژو سوال:  -109

 کنم.میگن روی ماشینهای پژو یگانه .گاز درست جواب نمیده 

 پاسخ: 

 انجام بدید 

 ادونسر هم اضافه کنید

ع ووایرعوض  دوگانه کارخانه دارم شم۸6سمندسوال: -110

واقع ترقه میزنه صبح هاهمش پنج  کردم بازهم بعضی م 

کیلومترکه میرم روگازشروع میکنه به ریپ زدن ترموستات هم 

کردم احتمالش هست لوله های ریگالتوروجابه جاباشه عوض 

 لوله های آبش 

 پاسخ: 

 جابجا بودن مهم نیست  

 فقط باید مسیرهای گردش آب 

 باز بوده و رگالتور گرم باشد 

دوگانه شرکتی دارم ک بعد از کلی سروکله  206 سوال:  -111

اکسیژن مشخص شد ک سنسوژ فشار  زدن و تعویض سنسور 
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دما رو مشکل داره،ک قبال از کار انداختن )بعلت خرابی سنسور  

احتماال( و شبیه ساز بجای سنسور درست کردن،حاال بعد شبیه  

ده و سازی ماشینم روگاز افت توان خیلی زیادی پیدا کر 

درجا کار کردن بعد کمتر از یک دقیقه میپره رو بنزین  درصورت 

 هم روشن میشه cngچراغ زرد 

 پاسخ: 

سازی دقیق تر کار موتور رو بهتر میکنم. مقداری هم  شبیه

 مربوط به سوزنهای انژکتورتون هست که 

 انژکتور گاز (رو انجام بدهید میشه . 4شستشوی ریل )

مثال اگر پشت چراغ   ی فوقدر صورت انجام ندادن کارها

 ثانیه  40بودید،گاز بدهید و رها کنید)اگر 

 زند گاز ندهید،خطا میزند (تا خطا ن 

دوگانه شرکتی دارم.مدتیه که وقتی در   ۸۸پارس سوال:  -112

(ریپ میزنه و خاموش  2جاده که آمپر آب پایین میاد)روی خط 

مپر  میکنه،ک مجبور میشم بقیه مسیر با بنزین برم.اما وقتی آ

  ی باالتر میره همچین مشکلی نداره.میگن کثیفی رگالتور و گرفتگ

 مسیر اب گرم رگالتور هست 
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 پاسخ: 

 عالوه بر باز کردن مسیر ها

یعنی در آوردن شلنگ ها از رگالتور و باز کردن مجرای آب  

 رگالتور با سیم و...

 هیتر ریل کروز هم نصب کنید 

موقع تبدیل   ۸9ل پراید دارم دوگانه کارخونه مد  سوال:  -113

 التور یخ میزنه  شدن به گاز رگ 

 پاسخ: 

 رگالتور عبور نمیکنه مایع داخل رادیاتور از 

 باید مسیرهای آب رو چک کنید 

 مهم اینه بطریقی رگالتور رو گرم کنیم 

 

پایه گازسوز دارم. رو گاز ریپ میزد، دیاگ   ۸9پراید سوال:  -114

ارد اما طرف  گفت مشکل از ریل سوخته و نوشته بود نشتی د 

گفت ریل سوخته. بردم تعمیرگاه، اون شیلنگ که به ریل وصل  

باتری امتحان کرد روغن ازش دراومد و  میشه رو باز کرد با برق 
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بعئ از رو گاز   گفت فعال خوبه برید ببینید چی میشه. دو. ساعت

کال افتاد رو بنزین و نشد بیاد رو گاز اما بعد حدود نیم ساعت  

 م به راحتی رفت رو گاز.دیگه امتحان کرد

 پاسخ:  

فشار   میونید شبیه سازی برای  در صورت تکرار خطای نشتی

 ریل انجام بدید 

 

دارم ازروی گاز میپره روی  90مدل 405 سوال:  -115

بنزین.دستگاه زدم میگه نشتی یا فشار کم در ریل  

سوخت.میخوام بدونم داخل رگالتور باید روغن داشته باشه یا 

 رگالتور باز کردم توش پر روغن بودنه اخه داخل 

 پاسخ: 

 فشار خروجی رگالتور رو دقیق تنظیم کنید   روغن نباید باشه

 تعویض رگالتور یا روش کم هزینه ی اگه نشد 

 شبیه سازی سنسور فشار ریل سوخت  
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دارم که سیستمش   90دوگانه کارخانه مدل   90ال   سوال:  -116

ا نرم افزار راه اندازی  به دلیل اخطار نشتی قطع میکنه و باید ب

بشه چند ساله که به تعمیر کار میبرم نمیتونن حلش کنن بست  

ی شلنگشو عوض کردن که نشتی نداشته باشه ولی دوباره  ها

 اخطار نشت میده 

 پاسخ: 

 بزنید روی کامپیوترگاز  یه دانلود هست که میتونید  

 مشکل رو حل میکنه)شبیه ریمپ (

 سوخت  ویا شبیه سازی سنسور فشار ریل

 

با گاز  من یک نیسان وانت دوگانه کاربراتور دارمسوال:  -11۷

اکثرا خاموش میشود مخصوصا سر چهارراه و  موقع کالچ ترمز 

 ترافیک.بعضی وقتها هم درست کار میکند. 

 پاسخ: 

 کنید برسی 

 مسیرهای اب گرم به رگالتور  -1
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 سالم بودن میکسر  -2

 

ره روی گاز دور شرکتی زیمنس دارم می  405پژو   سوال:  -11۸

 باال از روی گاز میپره علتش چی میتونه باشموتور میبرم  

 پاسخ: 

 احتماال کاهش فشار ریل سوخت رو داریم 

میزان فشار خروجی رگالتور رو چک کنید اگه کمتر از میزان  

استاندارد بود افزایش بدید و اگه حل نشد بررسی شیر مخزن و  

 شیر تو کاپوت و شیر برقی رگالتور

 دیگه ضعیفتره  االتاحتم

 

دوگانه کارخانه دارم...  صبح ها وقتی ماشین   405 سوال:  -119

سرده در رادیاتور و باز میکنم هوای زیادی خارج میشه اول فکر  

چون نه آب کم میکنه نه دود دارم  میکردم واشر سرسیلندر ولی  

نه آمپر باال میره یکی گفت ممکنه گاز نشتی بده به رادیاتور که 

 عث اون هوا توی رادیاتور میشهبهت با
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 پاسخ: 

خودرو در حالت گاز روشن باشه، شیر گاز مخزن )داخل صندوق  

عقب ( رو ببندید تا گاز داخل هیچ لوله ای نباشه و کال مصرف  

رادیاتور رو هم باز کنید تا هوایی داخلش نباشه ،یه  بشه ،حاال در 

 روز دو روز بعد چک کنید  

 ره اتور بود ربطی به گاز ندااگر دوباره هوا داخل رادی

 واگر نبود، مشکل از رگالتوره 

مشکل من فقط اون چراغ چک هستش که چرا با  سوال:  -120

باز کردن شلنگ فیلتر رگالتور چراغ چک خاموش میسه زود  

 از چیه اون  عیبش

 پاسخ: 

 معموال فشار از حد مجاز باالتر میره واسه اونه 

با توضیحات شما این از  البته احتماالت دیگه ای هم هست ولی  

 همه نزدیکتره 
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دارم دوگانه سی ان جی .وقتی   90مدل    405پژو   سوال:  -121

میخوام ماشینو روشن کنم چراغ چک روشن میشه ووقتی 

میرم سلنگ فیلتر رگالتور گاز رو باز میکنم هواش تخلیه میشه  

 خاموش میسه چراغ چک وخوب کار میکنه علتس چیه  

 پاسخ: 

 اال باالستالتورتون احتمفشار خروجی رگ 

 فشار رو تنظیم کنه 

ک گاز وارد رادیاتور میشه.با توجه  93پراید مدل  سوال:  -122

 قیمت زیاد رگالتور .

 پاسخ: 

شلنگ آب از رگالتور جدا بشه ،به لوله مسی یا آلومینیومی  

وصل بشه) از یخچال سازها تهیه کنید( این لوله دور رگالتور دور  

 ه اون منتقل کنه بزنه و حرارت روئ ب

هم هس دوگانه فابریک   . ی. نیسان. دیگ.سوال:  -123

روگازیکم کارمیکته بعدچراغش همش چشمک میزنه 

 روگازنمیره.  
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 پاسخ: 

باید دیاگ بزنم ولی احتماال سنسور دمای آب روی موتور  

 مشکل داره 

دارم رو حالت گاز یه صدای خر   90مدل    ef7سمند سوال: -124

ه به محض زدن رو بنزین قطع میشه زیر پایه  خر مانندی میاد ک

الستیک گذاشتم ولی فایده نداشت همچنین با   های رگوالتور

تزریق بنزین تو شلنگ ورودی انجام دادم ولی فایده نداره راه  

 حل چی میباشد؟

 فیلتر گاز نداره یه سوال دیگه هم اینکه چرا این مدل ها اصال

 یعنی احتیاجی نیس؟

 

 پاسخ: 

از کردن و سرویس خاصی میگیرم که البته  و من با باین صدا ر

 تخصصی هست 

اما به هیچ عنوان این صدا خطری نداره و میتونید همینطور هم  

 باهش کار کنید
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 نیاز به فیلتر نیست چون فشار خروجی رگالتور باالست

  

دارم.آیا نشتی گاز به   91دوگانه مدل پژو پارس سوال:  -125

 تور قابل تعمیر هست؟ مسیر آب رادیاتور در رگال

 پاسخ: 

معموال سوراخی ناشی از پوسیدگی روی پوسته عاملش هست  

 که تعویض پوسته یا تعویض کلی رگالتور چاره ی اونه. 

 احتمال کمتر از اورینگ هست که اون قابل حله 

 

 

 زیاد کرد omvlچطور میشه فشار گاز رو در رگالتور  سوال:  -126

 پاسخ: 

 ر با پیچ تنظیم روی رگالتو

 

 اب درون رگالتور نمیچرخد چکار باید کرد سوال:  -12۷
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 پاسخ: 

 مسیرهای شلنگ آب چک شود.گیر کرده اند 

 

من رگالتور خودرو ام رو باز کردم از لوله رگالتور اب  سوال:  -12۸

 میزنه بیرون برای جلوگیری از ان چه باید بکنم؟؟؟  

 پاسخ: 

ید دیده بشه .  اگر از لوله خروجی گاز . آب بیرون میاد.حضوری با

   احتماال تعویض رگالتور

دوگانه کارخونه مصرف    ۸۸دارم مدل  ید یپراسوال:-129

راه   لومتریک 140تا  130هر باک گاز  یباالست به ازاcngسوخت  

مشکل از    رفتیم  لومتریک  210تا   190داخل شهر قبال  ره یم

مقدار   هیشده (  سیتازه سرو ری و شمع و وا ی ری گ لری)ف  ه؟یچ

 قدرتش رو گاز کم شده   هم  کم یلیخ

 : پاسخ

 د ی کن یهم بررس کسریهوا و م  لتریچک شده، فقط ف   زیچ همه
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  هی یکسریدارم دوگانه کارخانه م ۸۷مدل   د یپرا  سوال:-130

به   نیگاز ماش یرو رمی م نی بنز  یاز رو یاست که وقت ی مدت

که همون   ده ی رو م نیبنز 4و3انژکتور   یو خطا وفتهی زدن م پیر

  نی اما اگر از اول رو بنز زنهی م  پیباز ر ن یم رو بنزموقع هم بر

 ده یو خطا نم ه ندار  یباشه و رو گاز نباشه مشکل 

 : پاسخ

 احتماال اموالتور خراب شده 

وقتها از روگاز  یدوگانه دارم بعض ۸۸مدل   206  سوال:-131

  ده یروم 1سوزن  یخطا  گهیموتور م می تنظ  رمیم  پره یم

  عی وقتها هم سر یاه بعضم  2بازم بعد از  کنه یخطاروپاک م

 شه یم  خراب

 : پاسخ

 . شودی معموال سوکت سنسور خراب م  206

روش  ن یرو هم با ا یدوگانه دست شهیم  ایا  سوال:-132

  نیحداکثر بنز  ری داخل ش ی عن یرگالتورش رو شستشو داد 

 . زمی بر
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 : پاسخ

بهتره مرحله سومش باز و شستشو داده و   یدست  رگالتور

 مجددا بسته شود

 

دوگانه مدل نود هست با دستگاه 405پژو    ل:سوا -133

  شهیگرم م یداره وقت یادی . درجا روگاز لرزش ز 500یساکس

به اصطالح   نی و ماش زنهیم پی ر شتریب نططوریهم  شهیم شتر یب

 کشش نداره  

 : پاسخ

 هست   وی  یس  یا  مشکل

 

  بایدارم.تقر ۸9مدل یروا سال دوگانه کارخانه ا سوال:-134

و   زنهی م پیر  ادیز نیچون با بنز کنمیه مدرصد از گاز استفاد90

با   شی.تا چند ماه پکنهینرم کار م یل یبا گاز خ ی ول کنهی م تیاذ

راه   یب یبصورت ترک  لومتریک 150تا  130کپسول پر حدود  کباری

که با همون مقدار گاز و همون   شهیماه م5حدود  یول  رفتیم
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باال    یاصل لی. دالاره یدوام نم لومتریک 100از   شتری ب  یقبل طیشرا

 رفتن مصرف گاز  

 : پاسخ

 دو مهم تر هستند   نیا  یهست ول یادیز عوامل 

 سوخت   لیر سیسرو

اکس یبررس    ایسوکت   دنیکش ازیو در صورت ن ژن یسنسور 

 ضش یتعو

اکس   سوال:-135 .اگر   کندیکار م ژن یخودرو بدون سنسور 

 ست یمضر ن  نیماش  یدارد و نبودنش برا یرات ینباشد چه تاث

  ی کندولینم جاد ینبودنش مشکل ا  منسیز ستمیس در:پاسخ

موجب   یو گاه رودی باال م  مصرف مدلها بهتر است باشد هیبق

 شودیبدکار کردن موتور م

 

کنم تا به درد هموطنان   یمطلب رو خواستم اطالع رسان  نیا

 بخوره. 
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شروع به سوت   یکن یگاز م یر ی سوخت گ یوقت منسیز سمند

از خود نشون ندن   یم یالع دیشا گهید یکنه،خودروهایم  دنیکش

موجود در    یروغن ها یریکه موقع سوخت گ نهیا هیقض یول

....   ورگالتیبا ورود به ر شنیگاز م یمخزن پودر شده و قاط و 

و...  او سوزن ه یقطعات گاز یخراب  ایموجب بد کار کردن و 

 . شهیم

  یرانندگ نی با بنز لومتریچند ک  یریبعد از سوخت گ اگر

  ی شده و در مخزن باق  نی،اون روغنها ته نش(قهیدق  5شود)مثال 

 . شودیم یری قطعات جلوگ یو از خراب  مانندیم

 

 

  ن یدارم.ماش94 منسیکالس ده ز یمولت ef7سمند سوال:-136

  ده یگاز صدا م یرگوالتور رو نکهیا یک ی.دمیرو دست دوم خر 

  یدمیهمه کالس ده ها اپ نی که ظاهراً ب دنیحالت سوت کش 

 هست.
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  یو در هوا خوره یصبح خوب استارت م نیماش  نکهیا  گهید یکی

 گرم.  یسرد بهتر از هوا 

  زنمی خاموش کردن دوباره استارت م قهیدق ۸_ ۷مثال بعد  یول

زمان   کشهی طول م  شتریب ای کمتر  دیحدودا شا  هیهشت نه ثان

برام هست  شهیمشکل در تابستان ها هم ن یاستارت.البته ا

  انژکتور هم شده و سوزن ضی زمستان به ندرت.شمع تعو یول

  ی.کسده ی نشون نم  یزیهم چ اگ ینداشت.د  ی شستم و نشت

از رگوالتور گاز هست که بعد خاموش کردن قطع  ینشت  تگف

 . شهینم

 

 : پاسخ

شدن گاز رو   مطمئن  یگاز هست. برا یسوزن ها ینشت  احتمال 

ها اگر راحت روشن شد. سوزن  دی روز تست بزن هیو  دیقطع کن

 شوند  ضیتعو ای  ریشستشو، تعم

 

 

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

ماه   کی بأی هست،تقر ٨٥مدل  ٤٠٥پژو   نمیماش   سوال:-13۷

لوازم نو بوده اما  ،تمامیان ج  یهست که دوگانه کردم س

حرکت هم    کنه،تویدست دوم بوده،در جا خوب کار م گالتوریر

و دنده که   رسمیم  یبه عوارض  رمی از شهر که م رونیخوبه،اما ب

روشن   نیبنز زنم یم  عیو سر شه یخاموش م  نی ماش  کنمی کم م

 دم یادامه م رمی به گاز و به مس  زنمیم  یو بعد از عوارض  کنم یم

 : پاسخ

به  یورود یهوا یجمع کننده هوا از جلو پنجره به لوله  هی

صورت رفع نشدن مشکل   در د ی وجود داره اون رو بردار لترهوایف 

 شود  ی و گاز بررس یورود یکار نسبت هوا ریتوسط تعم

 

هوا با  نیدر سرد تر شهیارم همد 95مدل   دیپرا بنده   سوال:-13۸

سوزن خراب شده بود  ینگ یاور شد یاستارت روشن م  مین

 یبردم عوض کرد سوزن هارو شست صاف  د یکشیسوت م 

موتور   کنمیخاموش م  یرو هم عوض کرد...بعد از اون وقت ن یبنز

  کشهی طول م هیروشن کنم حدود دو سه ثان خوامیم شهیسرد م
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..به  جون نداره.  نی زدن ماش  تا روشن بشه.انگار موقع استارت 

 ه؟ یچ رادش ینظر شما ا 

 : پاسخ

 هست  ادیز احتمال 

 پرسابقه تر  

   نیکم پمپ بنز فشار

 داشتن استپر  مشکل

  یدوگانه دارم که چند ماه  ef7  96سمند مدل    سوال:-139

که   یی خطا زنمی م اگیو هربار د ره ی رو گاز نم نی هست که ماش

کل نداره کار وقت مش تاچند شهیدرست م کنهی رو پاک م زنهیم

و چراغ گاز بصورت مداوم   شهی گاز خارج م یباز از رو یول  کنهیم

  ده که ز  ییره خطا یگاز م  یونه رو شهینه خاموش م زنهیم

  گریود یدائم و همراه با نشت یخطا 3شماره   سوزن سهینویم

تا گرم بشه  برم  لومتریده ک دیحداقل با  ره یگاز نم  یصبح رو نکهیا

  یپات رو دیبره نفس نداره با  خوادیکه م یمانو ز  گاز یتا بره رو

   ره ی جون بگکم گاز باشه تا کم
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 : پاسخ

 ند ینما ضی تعو ایمحکمتر   یانژکتور رو بنحو یها سوکت

 و مشکل از سوکت هست شهیسوزن خراب نم معموال

همان سوزن را عوض   دیتوان ی هست و هم م ری قابل تعم ی نشت

و   دیرو کمتر کن توررگال یسرما هم فشار خروج  یبرا. دیکن

   اتوریراد  یجلو  یمانع

  ده یکم فشاررو نشون م  ستمی گاز در س ینشت  اگ ید سوال:140

وسوزنش رو عوضکردم مشکل حل نشد اما    افراکمیرگالتور د

  ده یسوخت حباب م لیر یخودم با  کف امتحان کردم سوزنها

سوخت افتاده ممکنه از   لی ر ینگدارندش رو یوخارها رونیب

 نگهدارنده باشه ینداشتن خارها ایا زنه سو نگیاور

 : پاسخ

 . مشکل سوزن استدهدی حباب م  اگر

 

نصب   با ستیدارم دوگانه پا   منسیز 405پژو  هی   سوال:-141

اکس گاز دچار مشکل شده متأسفانه  یرو نیماش  ژنی سنسور 
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  دیبود  و گرنه ق   یمارک کروز گرفتم که پلمپ و بدون گارانت

هم تست کردم مشکل از   گهید با چند مدل  زدمیسنسور م

هست با نصب سنسور   یگاز عال یرو نیش ما ستی سنسور ن

باال  دور. کنهی تموم م ن یداره بنز نیانگار ماش 3 ر یدور موتور ز

  نهیهست و هزecuبه من گفتن مشکل از   هی خوبه نظرتون چ

اکس  رشیتعم   50  نهیکن با هز گیونیرو ت  ژنی باالست و سنسور  

  نیداره ماش امکان . دم یخر ومن سنسور ت 350من  ی تومن ول

 وصل بشه  نی بنز یگاز ار سنسور خارج بشه رو  یرو

  ی مشک میبزارم خودم قطع و وصل کنم بهم گفتن س دیکل هی ای

وارد   ecuبه   یبیبزارم درسته آس د یقطع کنم کل دیسنسور با

 شه؟ ینم

 : پاسخ

 ون یت ایداشت   دینخواه  یو مشکل دیبگذار  دیکل

که   یبوش دارم.زمان  گالتوری دوگانه با رef7 سمند سوال:-142

سمت شاگرد همرا با   ر یلرزش درون گلگ هیگاز   یرو ره یخودرو م

کردند و   یرو بررس ن،هرزگرد،اگزوزیاتاق ماش ی تو وفتهی صدا م

سه   ریهم باز کردم و ز گالتوری وفته،ری اتفاق م نیگاز ا یفقط رو
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ره شروع  دو روز دوبا بعد یگذاشتم ول  میضخ وپیت شیتا پا

 شده 

 : پاسخ

 صدا از رگالتور هست  بله

 برود.   نیرگالتور انجام شود تا صدا از ب یرو  سیسرو هی دیبا

 ندارد   یو خطر رادیا چی صدا ه نی ا البته

 

دارم با رگالتور بوش دوگانه  91مدل  ef7سمند سوال:-143

با گاز   نیماش  یزن ی استارت م ی که وقت نهیمشکلش ا  یشرکت

 . نیبنز  یرو پره یم قهی دق  کی از بعد   یول  شهیروشن م

 داد  ی سنسور دما م یزدم خطا اگیبار د هیمشکلش حل بشه.

 : پاسخ

   ست یچراغ چک روشن ن اگر

  ی بررس یکش  میدوبل و س  ی رله
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  نیبوب  ۸کسیاز نوع ماتر   یدوگانه شرکت۸6مدل  405سوال: -144

کار بردم دستگاه  ری تعم یکل ش یها(پ یگاز تاکس ستمیدارم)س

اکس یفقط ولتاز باال ده ینشون نم یرادیا چیه   ن ژیسنسور 

رو گاز   یول  کنهیکار م  یعال ن یاونم عوض کردم رو بنز دادیم

  2و1وتو دنده  خوره یبعد گاز م  کنهیخفه م ادنلحظه اول گاز د

  خوره یم یدیتقه شد ن یماش ییهو یموقع گاز دادن 3وگاها دنده 

 تست  یرگالتور همگ  لی کو ری شمع وا

 : پاسخ

 هستند  یعال  تیدر وضع ریو وا لی شمع کو اگر

 د یو دوباره جابزن  زیدور موتور رو تم سنسور

 

 

هسته.از تابستان گذشته در  ef7گاز سوز  هیسمند پاسوال:-145

دوباره  زنهیم پ یبار موتور ر کی   هیثان 30گازهر   یحالت سلو رو

  ر،ی باال. شمع، وا ره یدوباره م  نییپا ادیدور موتور م  شهیخوب م

گاز راه هم  یشستشو کردم وسوزن ها  نی نزتور بانژگ یوسوزنها

سرد با  یدر هوا یشستم وصبها نیبنز باطبق گفته شما 
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استارد خوردن روشن   قهیبه مدت دوتا سه دق  ادیاستارد ز

  چ یکردم دستگاه هم گذاشتم ه ضیتعو نمیبنز   لتریف  شهیم

از اگزوز.    یمثل خام سوز  کنهیگاز هم م ینداره. بو  ییخطا

خوب نشده در حال حاضر   یکردم ول ضیهم تعو سنسور آب را

زدن در   پ یر یک یشدن در صبح و روشنبد  ی کی دو مشکل 

 حالت سلو دارد.  

 : پاسخ

 دارند  یگاز نشت یچندتا از سوزن ها ای کی ادیز یل یخ احتمال 

خود   هیدارم..مدت یدوگانه شرکت  96مدل  405 پژوسوال:-146

  زنهی تندتند م یان ج  ی روگاز و چراغ س پره یم نی بنز یبخود از رو

  لیگاز که وصل به ر یو شلنگ ورود  کنمیبعد خاموش م

و بعد   شهی گاز با فشار خارج م کنمیسوخت هستش رو باز م

 رو گاز  ره یراحت م نیماش  کنمیو روشن م  بندمشیم نکهیا

 : پاسخ

 باشد  دیبا لی مربوط به سنسور فشار ر ظاهرا
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گازو   ره یگاز که مو ر ی ول یعال  نی دارم رو بنز کانیپ  سوال:-14۷

  یگازو ول کن ی وقت ره یم 2دور موتور تا  یتا ته که فشار بد

 خاموش 

 : پاسخ

  یی گاز و از جا چه یموتور مرتب است )استپر در ی کل  ستمیس اگر

 هوا نکشد ( 

 ضیتعو ایکامل و سیرگالتور و اگر جواب نداد سرو میتنظ

 که استفاده  قهیدوگانه دارم بعد از چند دق 206سوال: -14۸

  رمیذره راه م  هی نی بنز  زنمیبعد که م خوره یگاز نم نیماش کنم یم

خوبه دوباره  قهیچند دق  یگاز دوباره برا  یرو  زنمیدوباره م

 ه؟ یعلت چ خوره ی بعدش گاز نم

 : پاسخ

اکس احتماال    ژن یسنسور 
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  نکهیهستش بعداز ا 91مدل 405من پژو  نی ماشسوال: -149

گاز  یرو نیال ماششستشو داد و بست حا کیکروز رو مکان  لیر

 کار   یعال  نیبا بنز ی ول زند ی حرکت دل م  نیدر ح

 : پاسخ

 رفته باشد یزی ناخواسته چ لی در ر ممکنه

 د ی رو خارج کن یو اون ش  دیباز کن  دیتوانیرو م لیر

 باشه  تونهیبرق خودرو هم م ستمیالبته از س ستین  یسخت کار

ز  کرو لیر  تریدارم قبال از شما ه کسیسمند ال اسوال:-150

در جاده   ی.ول رودیگاز م یبه رو یهوا به راحت  ن یفتم . سردتر گر 

زدن   پیشروع به ر یکردن مسافت یدر سرعت باال پس از ط 

دست زدم متوجه   گالتوریبه ر د یایم  شیحالت پ  نی ا ی.وقت کندیم

  گالتور،دریاب ر  ر یحالت ولرم دارد ان هم فقط در مس هشدم ک

به ان دست    توانینمداغ است که  یبقدر لیر  تری که ه یصورت

هستش که داغ   یی ایتالیا گالتوریضعف ر نی زد به نظر شما ا

نبود و کامال باز   یان هم چک کردم و مشکل  ریچون مس   شهینم

دارد و   نشی ماش یدر رو گالتوریر نی بود.دوست بنده هم از هم

  یباشد ول  .خودم حدس زدم از واتر پمپکندیبدون مشکل کار م
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اب   هیاز سه راه یک یهم داغ شود. تریه دیاگر واتر پمپ باشد نبا

اب را داخل   یبه خوب  تواندیممکن است که نم ا یا باشدیرو باال م

 ان شلنگ بچرخاند

 : پاسخ

ها  ی:واتر پمپ و رگالتور و سه راهیعنیداغ است  تر یه نکهیا

   باشندیهمه سالم و در حال کارکرد خوب م

سنسور   فتریع و احتمال ضدیدار ازین  لیر یاحتماال شستشو اما

 گر ید فیهست و چند احتمال ضع ژن یاکس

 

 ای  رسمی به دست انداز م یدارم وقت ۸۷دوگانه  206  سوال:-151

 شه یخاموش م  نیماش  کنمی سرعت کم م کدفهی

به   لیر یشلنگ ورود فقط دیرو انجام بد لیر یشستشو :پاسخ

باز کردن سوزن ها  گرید روشدر دسترس شما قرار دارد یسخت

 از خوردو هست رونیب  یو شستشو

که   یدوگانه کارخونه دارم موقع 90وانت مدل  کانیپ سوال:-152

موقع ها   یگرم بعض  ایسرد باشه  نیچه ماش  ندازمیرو گاز م
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  نییپا ادیم  کی دنده و ترمز گرفتن دور موتور از  یموقع خالص 

و   شهیخاموش نم  یول ره یگ یم  یحالت خاموش ن یماش یعنی

  نطوریا  الاص نی بنز یرو ی.ول گرده یدور موتور برم

البته    کنهیمکث م ایکپ  نیقتا تو سرعت ماشو  ی.وبعضستین

آب داشته لوله   ینشت  نی ماش  گالتوریبگم که چونکه ر  نمیا

وصل   یآب گرم رو کور کرده بودن واالن به خاطر نشت یورود

 نکردم

 : پاسخ

   دی ریرو بگ ینشت   مشکل

 ور هستگرم بشه. احتماال از سرد بودن رگالت  دیبا  رگالتور

 

 کدفعهی .فشارگاز رگالتور ۸۷مدل  یپژودوگانه شرکتسوال:-152

روپدال گازدوباره  یزاری.پاکه دوباره مپره یرو صفربعدازگازم ادیم

حرکت به   نی درح الوگی.دستگاه د شهیروگاز خوب م ره یم

 روصفر ادیفشاررگالتورم  هی.علت چ کی وصل کردمکان نیماش

 : پاسخ
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 رگالتور   یبرق  ر ی ش/ رمخزن یش

بزرگ و   هیوجود داره. چیتا پ cng  ،2گاز  میتنظ  یبراسوال: -153

که   کهیگازه، اما کوچ هیرگالتور. بزرگه برا ورود یرو کی کوچ هی

   کنه؟ی م می رو تنظ یرگالتور قرار داره چ یرو

 : پاسخ

 کنند ی م میگاز رو تنظ چیدو پ هر

 رگالتور خرابه    یعنی شهی زود خراب م م یتنظ اگر

   توررگال ض یتعو ای ریتعم

 

دوگانه کارخانه دارم که مشکل بد کار کردن   206سوال: -154

بعد    یمدت ره ی م ن یبنز یکه رو یگاز وزمان یوخاموش کردن رو

   زنهیکار مکنه وعطسه م

 : پاسخ

 شوند  یبررس  یجرقه زن ستمیها و س سوزن
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هر چند   زارم یحالت درجا که رو گاز م EF7سمند سوال:-155

)مثل   فتهیبه پت پت م نیماش کنهیم دور موتور افت  هوی هیثان

. تو دور باال  گرده یبرم یحالت تک کارکردن( دوباره به حالت عاد

  یباالتره مشکل   یکه موتور سرده و دور موتور کم  یوقت  یحت ای

  نی. ماشکردم  کها سنسور مپ رو چ  لیندارم.  شمع ها کو

  ایچراغا  ایحالت درجا انگار کم جونه. رو گاز با روشن شدن فن 

هم   ییخطا چی . هفتهیاتفاق م ن یباالبر هم هم شهیاستفاده از ش

 .  ده ینم

 : پاسخ

   دیدست دار ن یاز ا یزیچ ای  یکش  میس یمشکل برق  احتماال

  می،سوکت ها و س ی دوبل سوکت تخم مرغ یرله   یباطر نامید

  دیکن  یرا بررس  یکش

که  یزدن در سرعت باال و وقت  پی.ردیخسته نباشسوال: -156

که کپسول پر  یاست.فقط در زمان ن ییاب پا یدما

که کپسول دو خانه مانده است که تمام شود   ی است.درصورت

 هستش  ییایتالیا گالتوریسوخت و ر لی.ردیاینم  شیحالت پ نیا
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 : پاسخ

موتور   یمناسب برا ی است که گاز خروج نی رگالتور ا فهیوظ

 احتماال رگالتور مشکل دارد  ،یفراهم کند،چه مخزن پر و چه خال 

 

دوتا   کندیگاز که کار م یدارم رو۸۸مدل  ef7سمند سوال:-15۷

وشتاب   کندیخانه از گاز که داخل مخزن هست رگالتور صدا م

 که مخزن پر   یکمتر از زمان کنم یاحساس م نیماش

 : پاسخ

 از رگالتور هست   مشکل

  شهی رفع م یخاص  سیبا سرو  ینداره ول ی خطر صدا

 نداره   یمعموال فرق  شتاب

  دفهیمختلف   یکه تو حالتا نهی من هم ا نیماش  رادیاسوال: -15۸

  ده یم  رییتغ نی به بنزcngو سوختو از   اره یلحظه کم م هی نیماش

  ش یحالت براش پ  نیکم ا یل ی.قبال خcngبه  گرده یبر نم گهیو د

هست.قبلنا ef7هم سمند    نیشده.ماش ادیاالن ز  یول  ومدیم

االن    یل.وشد یم  ینجوریتو فشار بود ا نیکه ماش5دنده  یتو
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.چرا چک هم روشن  پره یمcngتو حالت خالص هم از رو  یحت

  زی پشت چراغ راننده رو تم یتخم مرغ یکانکتور ها کباری .شهینم

 کردم موقت بهتر شد.

 : پاسخ

 یدار  ی برق   مشکل

  ضی دوبل تعو ی رله

و در  دیکن  زی تم  یرو با اسپر یرله دوبل و تخم مرغ  سوکت

 خودرو  میدسته س یکل ضی صورت لزوم تعو

 

روگاز موتورش   ره ی م یدوگانه شرکت دارم وقت206سوال: -160

  نی.ماشنیرو بنز ره یاز رو گاز م   یوخود به خود بعدمدت  لرزه یم

  یروگاز اما بعد از مدت  ره یدوباره م کنمیرو خاموش روشنش م

 نیروبنز  ره یدوباره م

 : پاسخ

 انژکتور مشکل دارند  یها سوزن
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در همه   نیماش  90.مدل دوگانه کارخانه دارم   405سوال: -161

  ییکار .دستگاه زد گفت خطا ر یتعم  شی.بردم پ  کنهیکار م 3حال 

 .   ده ینشون نم

 : پاسخ

... یبند  م یسوپاپ ش  لی کو ری وا شمع  و 

 

 

 

شمع   شی دوگانه کارخانه دارم،چندروز پ ۸۷ د یپرا  سوال:-162

  نی از  گاز به بنز دنی.عوض کردم،بعد ازاون مشکل پرراشویووا

عوض   وترشی کامپ دیگفتش با  cngب  ردم مرکز نصشروع شده،ب

  یجا یکرده، دایگاز هم پ ی بشه،البته مشکل افت شتاب رو

 لندریس یگاز رو رورودی مس دی دگ دمورد افت شتابش گفتن با

 د، یمفتول بازکن میروبا س

 : پاسخ
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  لندریورود گاز به سرس یریباشد. اصال مس یکسریاز نوع م اگر

   دیندار

  باشدیگاز م وتریکامپاز  رادی ااحتماال 

 

از پمپ گاز گاز بزنم    رمیم  یکه وقت نهیمشکل من اسوال: -163

گاز که  لنگی برم ش دیوبا شهی پرشد چراغ چک روشن م  یوقت

  فتهیشه بعد رو گاز ب یداره رو باز کنم تا بادش خال لتریروش ف 

 90مدل  405کروز هستش . نمیگاز ماش ستمی.س

 : پاسخ

 از رگالتور هست   مشکل

   ره یاز حد مجاز باالتر م ش یوجخر

   هیمشکل حل شد عال  یفشار خروج  می با تنظ اگر

 لی سنسور فشار ر یساز هیشب ایرگالتور  ری تعم وگرنه

دوگانه کارخانه دارم که صبح که   90مدل    405سوال: -164

  ره یخودش م  هیثان 30تا  20بعد  کنمیسرده روشنش م نیماش

 ه یمشکلش چ نمیبب خواستمی م شهیرو گاز و خاموش م
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تو سرعت دارم با   یکه وقت نهیهم که داره ا یا  گهیمشکل د هی.

و اگه پارو  شهیو سرعتش کم م   کنهیکپ م  نیماش هو ی رمیگاز م

 شه یاز رو گاز بردارم خاموش م

 : پاسخ

 د یکروز الزم دار لیر تریه

 

  کنمی خالص م یدارم دوگانه کردم وقت ۸5 د یپرا  سوال:-165

هم نو انداختم هر کجا هم    ر یاشمع و شهیخاموش م نیماش

البته فقط رو گاز  س ین یمشکل  گنیم  زارنی دستگاه م برمیم

 نداره   یمشکل ن یرو بنز شهیم  ینطوریا

 : پاسخ

 شوندی مشکل م  نیباعث ا معموال/رگالتور   م یتنظ/  استپر

 

  لیر منسیدارم مدل ز 95اف سون مدل  یاسوال: -166

کپسول   یوقت ای زدیم پیگاز ر یشده قبال رو  ضیسوخت تعو

  لیر ضی با تعو زدیم پی تو سرعت ر شدی م ی تا نصفه خال
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  نکهیو ا هیچ  شنهادتونیسوخت هنوزم مشکل برطرف نشده پ

  ایحل بشه   لتریف  ضیممکنه با تعو ایمثله قبله ا قایدق  رادیا

 داره؟ جودو  یا  گهیمشکل د

 : پاسخ

 مربوط به رگالتور هست 

 ده یمف   لتریف  ضیتعو

دارم ،   منسیگاز سوز ز هیپا 95مدل    ef7سمند   بنده سوال: -16۷

،  شهی م  ادیلرزش موتور ز ره ی م نی از بنز نیماش  یموقع

  ری انژکتورت خرابه ، سوزنش گ یاز سوزنا یکی  گهیم ی ندگینما

هم گرونه حدود   لیموجود هست ،ر منسیکامل ز ل یر ومدین

  رمیدونه سوزنش گ هیهست  ییجا ایا صد،ی و س ونیلیم  کی

 اد؟یب

 : پاسخ

   دی رو انجام بده لی ر یوشستش

 کنه ازتونین  یسوزن ب  دیاز خر دیشا

اکس  شهی نمسوال: -16۸  فته؟ یگاز از کار ب یفقط رو ژنیسنسور 
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 : پاسخ

اکس میرله سر راه س هی دی کش بگ میس به  بگذاردر  ژن یسنسور 

   ره یرگالتور بگ یبرق  ریرله رو از ش هیتغذ

   شهی گاز رفت، سنسور قطع م یتا رو هیکاف  نیهم

 

امپر   یدارم.فقط تو جاده وقت یپارس دوگانه شرکت سوال:-169

  ن یرو گاز.بنز زنهی م پیر قهیچند دق  اد،بعدیم  نیی اب ب حد پا

لوله اب   یکرد شیبستم.فرما  ۸4مشکل نداره.ترموستات هم 

 داره.اوامر شما انجام شد. یرگالتور گرفتگ 

 : پاسخ

 د یارکروز د لی ر تریبه ه ازین که رگالتور داغ هست  یصورت در

  شیماه پ2دارم حدود   یدوگانه شرکت ۸6مدل  وپژسوال:-1۷0

روعوض کردم بجاش  یآب طوس یسنسوردما یازرو کنجکاو

  اکیرکاردیتعم شیرو گاز نرفت رفتم پ نیانداختم ماش یقهوه ا

  دم یخر ی طوس  یبد کار کرد بعد فشنگ یزد رو گاز رفت ول
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شد  بردم درست ن ارک ریتعم یکل  شیانداختم درست نشد پ

 خوره یبعد گاز م  کنهیگاز دادن خفه ملحظه اول 

 : پاسخ

 اون مدل   یآب تو یدما یفشنگ

   زاره یرو نم  دیکه گفت یریتاث

 اول  یگاز خوردن در لحظه  خفه

اکس  یادیز احتماالت    ژن،یهست سنسور 

 برق و جرقه   ستمیس

که   نیدوگانه کارخونه ماش94hp دمدلیپرا نی ماشسوال: -1۷1

روگازکه 1رو  گرده یبرم  عیسر3ا ی2رو ره ی رمدورموتو کنمیروشن م

  نمیتاروشن بمونه روبنز یپدالونگه دار دیبا شهی خاموش م ره یم

   ه؟یعلتش چ شهیخاموش م  یری گیوقتا که کالچ روم یبعض

 : پاسخ

 استپر مشکل داره   احتماال

 اون  ضیرفع نشد،تعو اگر.دیکن زی و محل بستن اون رو تم استپر
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پنج ساله که  کی زده کارخانه ما ندوگان 405پژو    سوال:-1۷2

 نهیی. در شهر که سرعت پازندی م پیزمستونا در جاده خودرو ر

 تابستان هم اصال مشکل ندارم درندارم.  ی مشکل چیه

 عوض بشه.   دیرگالتور با گنیم ای. ارن یسر در نم برمیجا م هر

 : پاسخ

   دیکروز الزم دار لیر تریه

 

مشکل رو   زنمی گاز م دارم کال موقع95سمند سون  سوال:-1۷3

اول پنج   دیصبح که با زمیآب رو رگالتور بر دیگاز رفتن داره با

رو بردارم دوباره که  یبعد بست باتر  نیکار کنه با بنز قهیدق 

رو گاز هر چند وقت هم خوبخود چراغ چک    ره یروشن کنم م

رو گاز  ادیباز م  ن یبنز یور  ره ی بعد از رو گاز م  شهیروشن م

هرجا  شهی وقتاهم خاموش م یبعض  شهیتکرار م ینجوریهم

  فهمهینم شی درست م کننیانقد انگولک م شهی بردم درست نم

 مدت درسته باز دوباره خراب   هی هیمشکلش چ یکس
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 : پاسخ

 مدل بوش باشه  اگر

 ینشونه   شه،یم درستو  زدیر یرگالتور م  یآب  که رو اون

 رگالتورتون هست   یربرق ی ش یخراب 

 هست   نداره و قابل حل یکار اون

 بشه  یبررس  دیخاموش کردن و چراغ چک تون با  مشکل

سوخت را   لی . ر۸6دارم مدل   کیسمند دوگانه فابرسوال:-1۷4

.    زدیم پینداره. اما تک توک ر رادیا وی  یس یکردم . ا  سیسرو

 و چراغ چک روشن  نی رو بنز پره یرو گاز م زنم یاالنم م

 : پاسخ

   شهی ،چراغ چک بخاطر گاز روشن نم۸6  مدل

 . دیبزن نی بنز اگی،دیدار  ی گرید رادیا

 د یگاز بزن  اگی د دیبا  پره،یگاز م  یاز رو  نکهیا اما

  حات یقطعات سالم بود،با توجه به توض داگریکن یرو بررس  خطا

 رودی فرسوده هم م ی کش می س احتمال شما
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بوش   ستمیگازسوزکارخانه س 90  دمدلیپراسوال:-1۷5

  یچراغ س زدن  چشمک هیثان 30بعداز   کنمیروشن م یدارم.وقت

گاز واون چراغ هم کال خاموش  یرو ره ینم  نیماش ، یان ج

 یرو ره ی مجددا استارت بزنم اون موقع م شمی .مجبور مشهیم

ن وهسته  یوبوب  یربرق یقطعات مربوط به رگالتور و ش یگاز.تمام

  کی .حدود کنهیهم ثبت نم ییخطا چی شدن.ه  ضیتعو ناهمیا

   جهیکردم بدون نت نهیهز  ونیلیم

 : پاسخ

 یحساس  وتریکامپ یبوش،دارا  ستمیس

 گاز،قبل از یرو ره ی همون موقع که نم دیهست،با

 بشه  یو بررس دیبزن اگیکردنش د خاموش

 

دارم دوگانه کارخانه هست   یتاکس  ۸6مدل 405پژو  سوال:-1۷6

خالس کردن   ایوهنگام ترمز زدن  زنهی م پیر  ره یگاز که م یرو

  ری ر.شمع.واچند جابردم ودرست نشده استپ  کنهیخاموش م

  ادیز گالتوریعوض کردم بادستگاه دور موتور باال بردن.فشار ر
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  یولcngهوا  لتریشوستشو دادن  ف  cngسوخت لیکردن ر

 نشده   تدرس

 : پاسخ

 سوختتون هست  ل یاز ر  مشکل

 د یانجام بد  رو لی ر یشستشو

اکس البته  هم هست  ژنیاحتمال کمتر سنسور 

ره و به   یم ن یبنز یگاز رو دارم95دوگانه ef7سمند سوال:-1۷۷

مونه و چراغ چک    یچشمک زن م   cngگرده چراغ  ی گاز بر نم

اب   یسرده ، شلنگ ورود گالتوریحال ر  نیشه در ا یروشن م 

 سرده  ی گرم و شلنگ خروج گالتوریر

 : پاسخ

 د یآب داخل رگالتور رو باز کن  ریمس

 گرم باشه دیبا  رگالتور

 موضوع باشه  نی هم ممکن هست بخاطر ا خطا
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دارم درفصل سرما به   یدوگانه شرکت ۸9د یپرا  سوال:-1۷۸

 مشکل نداره   نیتابستان ا شهی خاموش م ای ره ی روگاز م یسخت

 د یالزم دار تر یه:پاسخ

 

 

 

گاز  یرو نیدارم ماش  90اف سون مدل  یسمند ا سوال:-1۷9

 یداره و خطا ینشت  یزدن خطا اگیچندجا بردمش د  ره ینم

  ری توره باز کردن تعماز رگال  یگفتن نشت 3پاشش گاز شماره 

ساعت بعد چراغ چک   کیکردن خطاها رو ک پاک کردن دوباره 

ب خود گازش وصل  ودوقتا خ یروشن شد گاز قطع شد بعض 

روز بعد   کیدوباره  شهیتو حرکت و چراغ چک خاموش م شهیم

و گاز قطع   شهیساعت بعد دوباره چراغ چک روشن م کی ای

   ه؟یمشکلش چ شهیم

مربوط    ینشت یاد؟خطایدوباره م رید از تعم خطا بع کدوم:پاسخ

-2خود سوزن   -1از  تونهیسوزن م  یخطا افراگمهیبه پرده د
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  باشه و ی یس  یا  -4 یکش م یس -3ورود برق(   شیسوکت)ف 

 د یکن یبررس 

تو هر حالت   نی دوگانه کارخانه دارم رو بنز 93  دیپرا  سوال:1۸0

خوب کار  امیرو گاز م نی از بنز ی مشکل ندارم اما تو حرکت زمان

  کنهیزدن م پی ساعت شروع به ر  می ساعت اما بعد ن مین  کنهیم

  رمیم ادیسرعت ز  ایپدال گاز  یفشار رو یناگفته نمونه زمان 

  دیبراش با  ادیسوخت نم رانگا  کنهیزدن م پی زودتر شروع به ر

خاموش کنه تا دوباره درست بشه اما دوبار   قهیپنج دق  نیماش

  زنهیم  پیتو سرما زودتر ر هشی داستان م نیساعت هم می بعد ن

بودن اب   انی اب ودرجر  یوردو رسهی ربع م کیساعت به   می از ن

اک    چ ی ه نیهم خاموشه ماش نایچک ا  راغهستش چ یدر رگراتور 

 نداره   یمشکل 

صورت   در  بشه یو عملکردش بررس  ژن یاکس سنسور :پاسخ

 سوخت گاز    لی بودن ، ر یاوک

  کندیکار م نیبنز   یروبعد از پر شدن مخزن گاز ، چرا   سوال:-1۸1

چهار پنج ساعت خاموش باشد تا  دیگاز با یواسه رفتن رو
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مشکل در سمند  نیگاز فعال شود علت ا یدوباره رو

ef7؟  ستیچ 

 : پاسخ

 رگالتور  یرو ی برق   ریش  بخاطر

  خوادی م یدوگانه کارخانه هست.وقت405 نمیماش   سوال:-1۸2

  ی مکشی زدم گفت س اکی. دنیرو بنز گرده یبره رو گاز ، برم 

 .  بشه  ری تعم دیهم با  وی .ی.س یسوزن چهارم ابراد داره ، ا

 : پاسخ

از    چکدامیه د یکن یبررس مشکل داره  ی کش می فقط  س احتماال

به   دیخاموش نبا نیسوکت انژکتور در حالت ماش یمهایس

وصل باشند،در صورت اتصال کوتاه اون رو رفع  یباتر  یمنف

 ( ولیف یبا منس ینوع ز ی ) برانیهم دیکن

هست   91مدل  یدوگانه سوز کارخانه ا ef7سمند  سوال:-1۸3

اکثرا با گاز حرکت کرده. رو سوخت گاز در حالت درجا و در  یو 

  یمشکل   چ یه نی بنز یرو ی ول رنهیم  پیر 2و 1حرکت با دنده 

 د؟ ییفرمای نداره.علت رو م
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 ( ری وا لیباشه)شمع کو فیجرقه ضع ستمی س ممکنه:پاسخ

 

  ن یبنز یرو  ک یدوگانه فابر 91دل  پژو پارس دارم م  سوال:-1۸4

و   ستین نطوریگاز ا یرو یداره ول زیر پیر هیموقع دور گرفتن  

   ده یگاز م یفقط اگزوز بو هیشتابشم عال

اکس احتمال:پاسخ  داشته باشه یمورد ژنیداره سنسور 

 

گاز  یدارم که فقط رو ۸6مدل   کیدوگانه فابر د یپرا  سوال:-1۸5

ندارد ، استپر   یمشکل   نیو رو بنز شهیم نییدور موتور باال و پا

 هم عوض کردم 

 : پاسخ

 از رگالتورتون هست   احتماال

 ض یتعو ای ریتعم

 

هستس و رگالتور  medسوختش  لیپژوهست ر  سوال:-1۸6

مشکل حل    یکرد ول میتنظ ی کی شیبردم پ  یسر کی ؛یلند
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  یبده بعض یل یوقتا خ یگاز بعض یکه رو نه ینشد؛مشکلم ا

  کنهیخفه م نیسبقت ماش  یتو یوفت یب یدی وقتا خوبه؛گاز م 

- 160ک بدونه مشکل بود   ادش؛قبالیاگزوز م یخفگ  یصدا

  رفتینم شتریتا ب 140ریبعد دادم تعم رفتیگاز م اتا هم ب1۷0

انگار گاز کم   نی ماش رسهی م لومتریک100به یعنی تا 100حاال شده 

  یکن یم  ادیرگالتور هم ز کنه؛فشاری م پیو ر کنهیداره کپ م

کپسول   یوقت زنه؛حاالی م پیر ی کن یکم هم م نهک یخفه م نیماش

نصفه  هکپسول ب  یوقت زنهی م م یر کنهیبد کار م ی کنی رو پر م

  جی مونده تا کامل گ ی کمیتا   شهیخوب م شهی م یعال  رسهیم

  دونهی  رییبرده بودم تعم/ رونیب  پره یصفر بشه کال از گاز م

حاال کار   یول فیضع شی کیکرد گفت  ضی سوزنش رو تعو

مشکل رگالتور   ای شهیبدونم سوزن بخرم حل م  امخو یکنه؛میم

 بشه  سی سرو دیدارم با

 : پاسخ

  کنهی م تتیکه اذ یرادیا ن یاالن ا یهاتون مشکل دارند ول  سوزن

 بخاطر رگالتور هست
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  نی بنز یدوگانه کارخانه دارم . رو  ۸۷سمند مدل سوال:-1۸۷

  ادیو دور موتور م کنهیگاز درجا کار نم ی، رو کنهیصاف کار م

پرگاز حرکت کنم ،   دیو با زنهیم   پیو در حالت حرکت هم ر نییاپ

 مصرف گازش هم  باال رفته .  

 : پاسخ

 شده  فیسوختتون ضع لیر

  ضیتعو ای و   لیکامل ر ضی . تعو لیر سی و سرو شستشو

 وب یسوزن انزکتور مع

 سنسور فشار گاز ماتیتنظ

نداره    یمشکل  چیه ن یدارم رو بنز v10 206 نی ماشسوال: -1۸۸

ب   کنهیشروع م ره ی باالتر م  3500رو گاز دور موتور ک از   یول

  شهیو با خاموش روشن کردن برطرف م کنهیزدن و کپ م  پیر

 ادیحالت بوجود م  نی شتاب هم شیدوباره با افزا  یول

 : پاسخ

اکس ممکنه    ی جرقه زن  ستمیس ایشده   فیضع ژن یسنسور 
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د  بو  یدارم.چند روز 93دوگانه شرکت مدل  405پژو سوال:-1۸9

  ی رفت و گاز نم یراه م پیرفت با ر یرو گاز م  نیماش

از همکاران شما در شهر خودمون ،    یکی  شیخورد.رفتم پ

سوخت زد و    لیبه ر یتا مقاومت سر سوکت ورود 3برداشت 

کرد و خالصه تو حرکت   ادیرگوالتور رو کم و ز ی رو چی هم پ کمی

   زنهی م پیدرجا ر یخوب شد.ول 

 : پاسخ

 ً  بوده و همکارمان  لیپاشش نامناسب رمشکل در  احتماال

 انجام داده. یساز هیسنسور فشار شب یبرا

 

گاز به دو   شگریدوگانه سوز کارخانه دارم نما ۸9 پژوسوال:-190

  یدست دیزدن با  پیبه ر کنهی شروع م  نیماش  رسهیخانه آخر م

  یزن یدوباره گاز م شهیتا خوب کار کنه تموم که م ی کن میتنظ

به    هینزنه اشکال از چ پیتا ر ی کن می تنظ یدست دیدوباره هم با

 نظر شما ؟ 

 :  پاسخ
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 رگالتور خراب شده   احتماال

امروز گاز تموم   90گاز سوز دارم مدل  هیپاef7سمندسوال:-191

وبعد از   ده ی نشون م یامپر گاز خال یکرده بودم گاز زدم ول

 گهیو د شهی و چراغ گاز خاموش م ره یم  نیروشن کردن ،رو بنز

عوض    شی کامل دوسال پ می، البته دسته س هشی روشن نم

 شهی کردم. چراغ چک روشن نم

 : پاسخ

 رگالتور هست  یبرق  ریمعموال از ش  مشکل

 بشود ضی تعو ای سیسرو

 

مدل نودوهفت دارم شمع   یدوگانه سوز دست  بایت سوال:-192

   زنمینو بوش انداختم بازم عطسه م ریبوش و وا نهیدوپالت

 : پاسخ

 د یور رو هم چک کنسنسور دورموت بهتره 

قبال پرده عوض کردن   یرگوالتور بوش موتورملسوال:-193

دوباره پرده استوک انداختم حل شد   دادیصدام یوبعدازمدت 
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گازکمتراز حد مجاز داره بردم  لیفشار ر یاز اون روز خطا یول

  یهستش .ول  یکش میک بازش کرده بودن گف مال س ییجا

  یهزار هستش درحال 5ا ت 4  نیدرحالت درجا ب ارزدم فش اگید

هزار بود . درموقع خاموش بودن    ۷تا 6 نیب گیک درخودرود

  لیب مرورو ب فشار ر شودیفشار مخزن در پارامترها کم ک 

هزار   ۷تا  6رو چرخوندم ب  3سر رگوالتور الن چی.پگرددیاضافه م

موقع خاموش   یخطاکم فشار برطرف شد ول  گیرسوندم د

گاز  لیو خطا ر  رودی هزار م 10ب باالتر از   لیکردن فشار ر

   زندیم  مجازشترازحدیب

 : پاسخ

 دیکن ضی تعو دیکرده با  دایپ  ینشت پرده 

 

ها   یل یسرد دارم .خ ی دوگانه.مشکل هوا 96سمند سوال:-194

  یگاز رو چجور فولدیمان  یفشار خروج نیو جواب داد دنیپرس

 م ی کمتر کن

 : پاسخ
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  یج فشار خرو کاهش اتوریراد یجلو  مانع  لی ر یشستشو

 (  دیدار  اگیبه د ازیرگالتور تا حد امکان)ن

 

  پیدوگانه کارخانه دارم که در دور ارام ر 93  دیپراسوال:-195

به باال دور موتور از سه به باال   3و موقع حرکت تو دنه   زنهیم

   ره یباالتر نم ۸0و دنده پنج هم کال سرعتم از  ره ینم

 : پاسخ

اکس لیر  کنند   یرو بررس  ژنی سوخت و سنسور 

 

دارم چراغ چک بعد از پر   93مدل  ی سمند موتور مل سوال:-196

  یخطا شهیمتر روشن م لویمسافت ده ک مودنی کردن مخزن و پ

  ریش کنهیگاز کار م  یرو یول  ده ی مخزن نشون م  ریش ی نشت

 هستش  vtiمخزن هم

 : پاسخ

 رمخزن یش ض یتعو ای ریتعم
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از گ یرو زنهیم  پیر نی بنز یرو ۸5دارم مدل  د یپرا  سوال:-19۷

  ضی رگالتور تازه تعو  ری شمع وا زنهی عطسه م زارمیم

 : پاسخ

   دی و مجدداً ببند زی و سنسور دور موتور رو باز، تم یبررس   لیکو

را   نی بنز یرو  پیموتور کار مراجعه تا ر میرفع نشد به تنظ اگر

 رفع کند 

 

 

  کسالهیکارخونه دوگانه دارم  کی فابر۸5مدل  دیپراسوال:-19۸

رو گاز  یمشکلش وقت دنینم  صیتشخ ریتعم  برمشیم  یهرچ

   نیماش کنم یخالص م کنهیکارم

 : پاسخ

 باشه    تونهیاز اون هم م  دیکن یرو هم بررس استپر

دارم ، در حالت گاز ، داخل   کیدوگانه فابر  95 سانینسوال: -199

جاده سرعت که    یتو یول کنهی کار م یعال نییشهر و سرعت پا 

  دی(، با ستی )داغ ن شهیم و رگالتور سرد زنهی م  پی، ر  ره یباال م
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صبر کنم تا رگالتور داغ بشه و دوباره حرکت کنم . گردش آب هم  

 چک کردم داخل گالتور خوبه و  

 : پاسخ

  سیبه سرو ازیرگالتور ن  ایگردش آب در موتور  یرها یمس احتماال

 دارد

 

و   نی، ماش کهی دوگانه فابر ۸۸صندوق دار مدل  د یپراسوال:  -200

  یخاموش شد  حاال هرچ نی، ماش  ن یبنز یگاز اوردم رو یاز رو

 ؟؟؟  هیعلتش چ شهی روشن نم زنمی استارت م

گاز  رمخزن یش  نانیجهت اطم  امابه گاز مربوط باشد   دینبا:پاسخ

 وزهای ف /دوبل رله/ نی بنز پمپ دیاگر جواب نگرفت و دیرو ببند

 د یچک کن رو/د یزنی استارت م یوقت ر یداشتن سر وا جرقه/

 

 

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

دارم که تازه دوگانش کردم  یدوگانه دست  ۸۸ د یپراسوال:  -201

 هیگالتورچندثان یروسرر کیکه امروز خود به خود اتومات

 شه یوصل م کبارقعتی

 : پاسخ

 هست  یمنف فیاز اتصال ضع معموال

 دتون یاز کل ای

 

سوزن   کی بار  2است   90مدل    سانی ن نمیماش سوال:  -202

 هس   ی چ لشیدل  ندازه یم رونیب

 د یکن قیدق  ی سبرر  .مشکل داره   لیر:پاسخ

 

رگالتور از اون    92دارم مدل  کیدوگانه فابر د یپراسوال:  -203

هوا سرده و تا گرم  لی که اردب نه یا مشکلم ایتالی هاست ا یمربع 

سر کار مقصد   رمی رو حالت گاز.صبح م ره ی نم  نینشه ماش

 کرد   شهیم  کارشیگاز چ فتهیم دمیرس

 د یالزم دار تر یه:پاسخ
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  نیکه ماش  ی نه کارخانه دارم هنگامدوگا ۸6سمندسوال: -204

دور موتور کم   کهی هنگام یکند بعد از مدت یدر حالت گاز کار م

کند چند بار هم   ی م  ریگ 2عدد  یشود آمچر دور موتور رو یم

باشد   یم  نی در حالت بنز کهیاستپر موتور عوض کردم اما زمان 

 و گاز جدا هستند.  نیبنز وتریوجود ندارد ضمنا کامپ  کلمش نیا

کند شمع   یکار م  ادیز نیبا گاز ماش  کهیدوم همزمان شکلم

  نیسوخت پاش بنز ردیگ یبه خود م  اه یدوده س یلیچهارم خ

احتمال دارد سوخت پاش چهارم گاز خراب شده   ایسالم است آ

 آن  را شستم   نر یباشد ؟چون چند بار با ت

 

سوکت استپر   یبررس   یبرا  سوزن رو کنهیخراب م نریت :پاسخ

  تا دیکن ریمس   یط  ی.مدت دی بکشو روشن است  خودر یوقت

  دیگاز هم با چهیدر هیسنسور ست یدور از چ شیافزا  مینیبب

 گاز رفته اند  وتریبه کامپ  که ییها میشود و س یبررس 
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  خواستمیم  هیدارم دوگانه دست ۸6س مدل  ر پا سوال:  -205

و چقد برام   یکنم به دوگانه کارخونه ا لشیتبد   تونمی بدونم م

  داره  نهیهز

 دیادونسر اضافه کن هی فقط. بنظر من  ستی الزم ن نه:پاسخ

سالم باشند و رگالتور آب گرم دور   ری شمع و وا دیکن ی وبررس

 ز یهوا تم لتریبزند و ف 

 

 .لومتره یگاز چند ک  لتریف  ص یزمان تعوسوال: -206

بشه خوبه البته تا   ضیگاز تعو یتا کارکرد رو 40000 :پاسخ

 دیکارکن لتریف  هیبا  شهی تا هم م 60000

 

 

است در   یدوگانه سوز کارخانه دارم .مدت  405  پژوسوال:  -20۷

 خوره   یگاز نم  cngدر  لومتریک  90سرعت 

اکس احتماال:پاسخ )کمتر(   گهیهست و احتمال د  ژنی از سنسور 

 کم هست یل یاحتمالشون خ گهیسوخت موارد د لیر
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 دیدو رو چک کن  نیا

سوخت داره و  لیمشکل ر   ادیو ز405 نمیماش سوال:  -20۸

 عوضش کنم   شمیو مجبور م فتهیاز کار م کباریهرچند وقت 

نقطه احتماال اتصال بدنه   هی.در  لتونیاتومب یکش  می س :پاسخ

 شه یم

 

از سوزن انژکتورهام خراب   یک یسوز دارم و  باگازیتسوال:  -209

سر سوزن   یشده، بردم شستشودادن درست نشد با چکش باال

دوباره خراب شد بمن   یکار کرد ولدرست   یو تا مدت  دیکوب

 هست؟  ریقابل تعم ایگفتن سوزن گشاد کرده. آ

حتما  ای د یبراش خر  شهیم  یهرسوزن ایاز نوع تپل هست آ  سوزن

 مال گاز باشه؟  دیبا

 خوره یهم بهش م سانیعوض بشه . سوزن ن د یبا :پاسخ

 

.هشتاد تا کارکرد 96دوگانه کارخانه دارم مدل    بایتسوال:  -210

تو دنده داره با دور موتور   یوقت نیماش  زنمیرو گاز م ی.وقتداره 
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شروع به حالت دک زدن و    دارمیپا از رو گاز بر م   یعنی نییپا

خونه نشون   ی.شمع عوض کردم نشد.جا کنهیم  دیزدن شد پیر

 ه؟ ی.نظر شما چاالداره احتم یگاز گرفتگ یدادم گفتن سوزنا

 ض یتعو ای شستشو/سوزن مشکل داره :پاسخ

 

بعد  قهیچند دق   نیرو بنز نیبعد از روشن شدن ماشسوال: -211

  نیبا دنده سنگ د یبا لومتریچند ک ایرو بزنم  یان ج  یدکمه س

چند   ای. گرم شدن خودرو در جا بهتره 2برم بعد بزنم رو گاز؟ 

 تون؟ بنظر   لومتریچند ک نکهی. و ا3رفتن؟ نیبا دنده سنگ لومتریک

هم  قهیدق  1  یکند وحتدر جاکار د،یروشن کن ن یبنز یرو:پاسخ

 ن یدرست باشد هم دی، البته ترموستات با هیکاف 

 

 

  یدوگانه کارخانه دارم وقت ۸6مدل    141د یپرا  سوال:-212

چراغ قرمز   cng یرو زنمیبعد م  کنمی گپسگپسولول را پر م

تا بنده   ۸0  یاست البته سرعت باال یخال  زنهیم  شهیروشن م
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با   رمی که م لومتریچند ک مشکل نداره بعد از  رمی و دو م کیدنده 

   شهیسرعت کم درست م

 : پاسخ

   باشدیم  جیمربوط به گ معموال

 

 

دارم   90اف سون دوگانه سوز بوش سال  یسمند اسوال:-213

  زنمی را م چیسرده  سو ی لیموتور خ  یوقت ایاول صبح   دایکه جد

  چیدوباره سو کنم یاما بالفاصله خودرو خاموش م ره یرو گاز نم

رو   ره یزدن م   چ یاول صبح با دوبار سو  یعنیاز .رو گ ره یم  زنمیم

 ست ین  یروز مشکل  هیبق گهیگاز د

 : پاسخ

مشکل   ای دیمهم داشته باش  ریکوچک و غ ینشت   کی  ممکنه

 یولتاژ
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دوگانه کاروخونه  شیهشتادوش دیپرا  نمیماش سوال:  -214

 یموتور هم که گرم هست رو ی حت  ره یگاز نم  یهست، االن رو

کار   یول شه یروشن م شی مز و نارنجچراغ قر  زنمیگاز که م

دو روز بعد دوباره  یکیبعد   شهیخاموش م  نیو ماش کنهینم

  کنهیدوباره چند ساعت که کار م شهیخود به خود درست م

   شه،یم رفعالیدوباره گازش غ

 : پاسخ

 ً  کنند   یبررس  رگالتور مشکل داره  احتماال

 

همچنان صبح ها  یبهترشده ول  ترگذاشتمی هسوال: -215

 ه؟ی.چاره چشهیوش مخام

 : پاسخ

 به روش وبالگ   لی ر یشستشو

 رگالتور تا حد امکان   یفشار خروج کاهش

 گردش آب داخل رگالتور   یها ریکردن مس  باز
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دارم.امروز صبح   کیدوگانه فابر 91مدل405پژوسوال:  -216

تا گرم   ره ی م ری د کمیگاز   یروشن کردم بعد گذاشتم رو

گاز خاموش شد و بادنده   یوبشه.درحال حرکت بودم که رفت ر

  زنمی هرچه م شهیروشن نم  cngچراغ  گهیتوحرکت روشن کردم د

  دی بفرمائ شهی خونه داشت.م1.گازم  شهی چراغش اصال روشن نم

 وزشیسوزونده و کجاست ف  وزیف 

 : پاسخ

 کم هست  یل یخ وزیسوختن ف  احتمال 

 

 

  ی ازمانیدارم.صبح ها9۷مدل کیپارس دوگانه فابر سوال:  -216

شدن   چیی ساعت خاموش بوده در زمان سو6حداقل نیکه ماش

  نیدرحرکت ماش ی.ولشهیبه گازخاموش م  ن یازبنز   کی اتومات

نداره   نیانگاربنز کنهی خفه م  هیچندثان  شهی خاموش نم

 شهیوبعددرست م
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 : پاسخ

   دیالزم دار تری. هشودیرگالتور داغ م  اگر

 

باشد. هر    ی م  ۸9دوگانه کارخونه مدل   405پژو  سوال:  -21۷

گاز  یبره رو کشهیطول م یل یسرد هست خ  نیوقع که ماشم

  یرو زنمیم نکه یبه محض ا رسهیم  ۷0درجه آب هم که به  یحت

  یخوب که گرم بشه رو نیماش  ی.!!ول شهیخاموش م نیگاز ماش

 درو  شه؟؟ی مشکل حل م  نی ا ترینداره!! با ه ی مشکل چیگاز ه

  پره یم هویگاز  یرو زنمیحرکت که م  نیوقتا در ح یضمن بعض 

 !!؟ ره یگاز نم یرو گهیو د ن یبنز یرو

 : پاسخ

   شهیحل م بله

  یبررس  دی هست که با یرادیا  نیرو بنز پره یم   هوی نکهیا البته

 شود 
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اف سون نودوشش دارم زمستونا صبح   یسمنداسوال: -21۸

  نیموقعه صبح به کاب  ی /بعض ره ی روگاز م لومتریک ستیبعداز ب 

نشت گاز در کم   یخطا شهی چراغ چک روشن م ادیگاز م  یبو

  ینشت  گنیمشخص نشد م ی /باکف نشت ده یرو م یفشار

 دابشهیپ  دیبا ابیداره به نشت  یکم

 : پاسخ

 هست  منسیز اگر

.سابقه  دیهست آنها را سفت کن خوردیم  4که آلن  چ یپ یتعداد

 بدهد  یداره از اونجا نشت 

 

  سوال. هست  9۷مدل  منسیمن سمند ز  یخودروسوال:  -219

دور موتور نوسان   دایکار درجا شد ن یدور ارام ح تو نکهیاول ا

 ،استپر هم شستشو دادم رفع نشد.  کنهیم

  وی  یس یو ا  نی کاب چهیپیگاز م یبو یبخار چهی دوم از در سوال

...اما بعد از  زنهیچشمک م  cngو چراغ   ده ینشت گاز م یخطا
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گاز  ی باز بو ی ول  ره یگاز م یچند ساعت خاموش بودن دوباره رو

نداشت،    یرا با کف تست کردم نشت گالتوریاتصاالت ر.تمام ادیم

 باشه؟  لیاز ر یممکنه نشت 

 : پاسخ

در صورت ادامه   یول کندی لرزش رو بهتر م لی ر یشستشو

  ضیتعو دیچند سوزن با ای کی لرزش بعد از شستشو احتماال 

آنجا را   یها چیو اتصاالت وپ دا یپ د یرا با ینشت  محل  شوند

 د یمحکم کن

 

سوخت    لیر تریدارم ه94مدل  405پژو  هیمن   سوال:  -220

کل سال    ایدر فصل تابستان برش دارم  ایروش نصب کردم آ

 روش دارم؟

 : پاسخ

 . دیبرش دار  ستین  ازینه ن

 نداشنه اند  ی و تابستان مشکل بندمیسال هست م چند
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  یمسافت مودنیسرد پس از پ ی بنده در هوا نیماش سوال:  -221

  رکاریتعم  شی.بردم پکنهیزدن م  پ یبا سرعت باال شروع به ر

 داره  ریباز کنم .به نظرتون تاث گالتورتویکپسول و ر دیبا گهیم

 : پاسخ

که روغن هست، بعد از چندبار   یاصل  رادیا  یول ستین  ری تاث یب

  شود یم جادیپرکردن مخزن دوباره ا

 لیرگالتور داغ باشد معموال مشکل حل خواهد شد)فقط ر اگر

 تر هستند (  یها قو ل یر هیدارد،بق  تری به ه ازیکروز ن

 

 

  ری د یلیدارم دوگانه شرکت صبح ها خ 90 دی پرا سوال:  -222

 گاز مبره   یرو

 : پاسخ

الزم   تری.ه کند یبد کار م نیو ماش  شودیثابت م cngچراغ  اگر

بد کار  ن یماش یثابت شده ول رید cngچراغ  اگر. دیدار

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

  ی(رو بررس  ی آب )فشنگ یو سنسور دما کند،ترموستاتینم

 دیکن

 

 

حالت در جا   در یج  ی دارم دوگانه ال پ ۸6 د یپراسوال:  -223

  دیو با ره یباال م  3دور موتور تا  دمیگاز م ی)خالص باشد ( وقت

مشکل   نی ا نیی پا ادیگذاشت تو دنده تا دور موتور ب نیماش

 سالم هست   نیگاز هستش رو بنز  یهست که رو یفقط وقت

 ه؟ یچ  مشکل

گاز مشکلتون   چهیو در نینزاستپر ب  سیبا سرو احتماال:پاسخ

 شدند  فیو اونها کث شهیحل م 

و کروز دارم   منسی ز زاتیبا تجه  93مدل  405 سوال:  -224

کنه   یگاز کار م یرو ی مدت  ن یماش که: نهیکه دارم ا یمشکل 

و   ن یبنز یرو ره ی م هویگاز کار کرد   یساعت که رو میحدوداَ ن 

و   شهیو چراغ چک روشن م شهیخاموش م  cngچراغ  گهید

کنم چند ساعت بعدش  یکه م  خاموش  کنه. یکار نم  cngدگمه 

  .ادیو چک خاموش بشه و ممکنه ن ادیگاز ب یدوباره ممکنه رو 
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  لی"سنسور فشار ر یخطا اگیحالت روش بودن چراغ چک د در

   ده یسوخت" م

  فیاحتمال ضع  وسنسور فشار خراب شده است احتماال:پاسخ

 هینصب شب ایسور سن ضی تعو پسکرده دای رگالتور مشکل پ

 ساز 

 

جاده  یهوا سرده تو یدارم وقت ۸9مدل    405  پژوسوال:  -225

  پیگاز ر  ی و رو نییپا ادیکه م نیاز شهر آمپر آب ماش رونیب

همون لحظه رگالتور را چک کردم سرد بود    کنهی و کپ م  زنهیم

گاز بره و   یبرم تا دوباره رو نی با بنز یلومتریچهار پنج ک دیبا

پمپ و  واترالزم به ذکر است   شهیم نطوریم همدوباره ه

 ترموستات هم عوض کردم باز هم همون مشکل رو داره 

 : پاسخ

 شود یعبور آب از رگوالتور بررس یرهایمس

 آب و خود رگالتور(  یرگالتور داغ باشد)سه راه تا
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  ایاست. آ  کیدوگانه فابر ۸۸ کسیبنده ال ا  نیماش سوال:  -226

سرد   یگاز رفتن در هوا یرو ری مشکل درفع   یبرا  لهیوس نیا

 است؟  دیمف

اگر فقط  یکندبلهول ی و بدکار م رودیگاز م یرو ن یماش اگر :پاسخ

 ر ی خ شودیثابت م یان ج  یچشمک زن س رید

 

سوختم چرب شده بود طبق دستور شما    لیر سوال: -22۷

  نو یماش کنمیروشن م یو روشن کردم  االن وقت ختمیر ن یبنز

گاز اصال کم   یرو ره ی خوب م  یل ی؛خ نهز یم پی ر کمیگاز  یرو

موتور پر،پر     کمیگاز  یرو  ره یاول ک م قهیاما چند دق  اره ینم

  یرند گالتوریهس و ر medسوخت   لی بگم نوع ر  نمیا کنهیم

 لنزو  

 : پاسخ

   دیرا هم شستشو داده ا لیر و شودیرگالتور داغ م  اگر

  سیو اگر سرو دی کن یبررس  دیرو با لیو ر یجرقه زن   ستمیس

 ض یوقت گرنه تعو چی شدند که ه
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چراغ چک   یدارم وقت  یدوگانه شرکت ۸6سمند سوال: -22۸

در حال  cngاگه چراغ    یحت  ره یگاز نم یرو گهید شهیروشن م

 شه یچشمک زدن باشه خاموش م

 : پاسخ

 هست یخطا چ  دین یو بب دیبزن اگید

   دیباتوجه به نوع خطا راه حل رو انتخاب کن و

بره  خادیسرد م یدارم در هوا 94مدل دوگانه   بایتسوال:  -229

  یتا رو یدکمه را بزن  دیچند بار با  شهیخاموش م نیرو گاز ماش

  یرو یگرم شده ول یزن یهم دست م گالتور یگازه بره در ضمن ر

 ه یمشکلش چ ره ی گاز بد م

 : پاسخ

 د یکن تی رو با شستشو تقو لیر

 

  یرگالتورال پ  یاب برا ریمس یتو شهیرو م تر ی هسوال: -230

   یشرکت  یفقط برا ای  م یبزن  یج
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 : پاسخ

   شهیم بله

 

کروز دادم شتشو   لیدارم امروز ر  91مدل    405پژو   سوال:  -231

 یاز سوراخها یک یموقع بستن متوجه شد که از   یکردن ول

 باشد   تونهی م  یهر کار کرد رفع نشد علت چ  ده یگاز م  یخروج 

 : پاسخ

پلنجر قرار   ی لوآشغال ج هیاحتماال  دیرو دوباره باز کن لیر دیبا

 د یبرش دار دیگرفته که با

 

کپسول   کیرو با  یان ج  یکپسول س ضیتعو ایآسوال:  -232

  یمشکل  ایکه آ  گمیجهت م ن ی؟ از ا  د ییکنیم  دیینو و بزرگتر تا

  کنهینم جادیخودرو ا  وتریو کامپ یان ج   یس ستمیدر س یرادیا

 چطور ؟؟   یفن  نهینظر معا از؟؟ 

 : پاسخ

 دهد   ینماجازه  یفن نهیمعا
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 کالس ده دارم .   95اف سون  مدل   یسمند اسوال: -233

و   کردیم ت یکمتر اذ یلیقبل در فصول سرما خ یسالها چرا

  شتری ب یلی امسال خ یول کردیگاز و کار م یرو  رفتیراحتتر م

..   نیساعت ماش مین هی.. کاف   کنهی م تیداره اذ خاموش باشه 

قبل  یسالها ..  کنهیم تیگازش اذ  یروشن شدن و رفتن رو

نبود   یلمشک  چیه گهی. دو خالص   کردیبد کار م کم یفقط صبح 

 امسال نه . ی.. ول

 : پاسخ

   دیبگذار اتوریراد  یجلو  یمانع

 

 

مشکل رو دارم که تا  نیهست و ا  90پارس  سوال:  -234

  سوخته و روشن نمیپمپ بنز االنم رو گاز.  ره یگرم نشه نم نیماش

فعال بتونم از گاز استفاده  هست که یعی. راه سرنیماش  شهینم

 کنم؟ 
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 : پاسخ

  چیی گاز و باز کردن سو دیصورت نگهداشتن کل  درمدلها   یبعض

  چییو در همان حال سو د یزنیرو م  دیکل چ یی)قبل از باز کردن سو

   هی(معموال بعد از چند ثان   دی کنیرو رها نم دیباز و کل

را رها کرده و  دیو کل رسدیگاز بگوش م ی برق   ریش یصدا

 گاز روشن خواهد شد  یو رو دی زنی ارت ماست

  

رو  یدارم وقت تو حالت گاز بخار۸9پژو پارس مدل سوال:  -235

  نی گاز تو کاب یتو دور موتور کم و داخل شهر بو کنمیروشن م

   شهی احساس م

 : پاسخ

 رگالتور است  افراگمید ایاز اتصاالت  ی نشت احتماال

هست.   ۸۷مدل   کیپارس دوگانه فابر نمیماش سوال:  -236

صد   یکه تازه گاز زدم و کپسول پر هست اگر سرعت باال یوقت

  نیهنوز روشنه ماش cngچراغ  کهیباشه در حال  ستیتا صد و ب

  ی، خودم دست شهیخاموش م  رمی و اگه کالچ رو بگ کنهیشل م
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حالت ادامه داره تا کپسول نصفه   نی . انیبنز   یرو زنمشیم

 ؟ کرد  دیمشکل ندارم. چه با گهیبشه، بعدش د

 : پاسخ

  ضیتعو  ای  ریتعم/مشکل داره   رگالتور

 

 

رفع  یبرا .   ست یاف سون  کروز ن یسمند ا سوال:  -23۷

سرد   یکه در هوا نهیهم مشکلمچکار کنم ؟؟   دی با یمشکل فعل 

..  یرو ره ی م رید  گاز 

 

 : پاسخ

 د ی قرار بده اتوریدر برابر راد یمانع

 

  یج  ی ل پا  عیدارم دوگانه گاز ما کسیسمند ال اسوال: -23۸

 چکار کنم  زنهی م گیگاز ر یدائما رگالتور سرده و رو

 : پاسخ
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 اتور یبا آب راد  معموال/ گرم بشه دیبا  رگالتور

 

 

که   یگاز سوز زمستون زمان  هیپا  lxسمند  نیماش سوال:  -239

بعد از    یو ل خوره یگاز نم  ره یراه نم نیماش شهی مخزن پر گاز م

با گرم کن   کنهی کار م نیشدن گاز دوباره مث بنز  یچند خانه خال 

  شهی گذاشتن حل م

 : پاسخ

 اصل رگالتور مشکل داره  در

   ستین  ر یتاث یب   تریه اما

 

 

اف سون    یسمند ا یبرا  خامیکروز م لیر تر ی هسوال: -240

 کالس ده . 

 : پاسخ

ef7 ست یکروز روش نصب ن لی متاسفانه ر 
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  شهیچراغ چک روشن م شهیپر م  زنمی گاز م یوقت سوال: -241

تا گاز خارج بشه   ارمیگاز رو در ب یورود لنگی ش شمیمجبور م

 ه ی.علت چهیو تکرار قض شهی بعد درست م

 : پاسخ

 رگالتور هست  علت

 ساز  هینصب شب  ایاون  ریتعم

 

 

 نکهیدارم باا۸9مدل  کی دوگانه فابر405بنده سوال:  -242

  زنهیگازم شگراتمامیمخزن هست نما لوگازداخلیک3حدود

داره تاتمام شدن همه   ی اه حل ر  نی بنز یرو ره ی م نیوماش

 گازبمونه؟  یگازمخزن رو

 : پاسخ

 گاز داخل مخزن با   یریاندازه گ ی فهیوظ
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 که در مخزن هست   یهست و با توجه به فشار زوی پ سنسور

 یاگر خراب بشه و اشتباه دهد،حاالیپارامتر م و،ی یس  یا به

که مخزن   دیبگو   وی  یس یبه ا  دیدر مخزن گاز دار نکهیباوجود ا

  رودی گاز نم یرو گرید ست،خودرویالخ

  شودینم یو استاندارد  ی حل مشکل،متاسفانه کار اصول  یبرا

 ل یر ضیانجام داد،مگر تعو

 

ها بعد  صبح  95مدل 10دارم کالس  ef7 سمندسوال: -243

تند تندچشمک   cnjو چراغ  شهی روشن کردن چراغ چک روشن م

رو   نیماش  د یاز گرم شدن موتور با بعد  ره یگاز نم یو رو زنهیم

روشن کردم موتور خفه هست و سه  یوقت  خاموش کنم

سوخت هم شستشو   لیر چهی پیگاز م دیشد  یو بو کنهیکارم

 نداشت  ده یفا یکردم ول

 : پاسخ

 دارد ضیبه تعو ازی مرحله اول رگالتور شما ن یپرده 
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سوختش    لیر یهستش  رو 92پژو پارس مدل سوال:  -244

اب بهش وصل   لنگیش یول  ایتالیساخت ا  کسی نوشته ماتر

  خوره یکروز بهش م تریه نیا ایکرد ا دیچه با   ستین

 : پاسخ

   شهینصب م شیرو تریه

 

کروز   تریکروز هستش.ه گالتورمیسوخت و ر  لیر سوال: -245

به خط اول   یحت   نیماش یدما نکهیهم بستم.در داخل شهر با ا 

ب خط اول   ی در جاده وقت ی.ول کنهیکار م  یعال ی لیخ  ده ینرس

مشکل از   تونهی م ای.اکنهی زدن م پی شروع به ر رسهیدما م

  نیو سرد شدن ان عامل ا گالتوریخوردن باد در سرعت باال به ر

 زدن باشه.  پیر

 : پاسخ

 داغ باشند  دی کروز هر دو با لی ر تری و  ه رگالتور
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عالوه بر   کهگردش آب مشکل داشته باشد   ستمیممکنه س اما

 : موارد باال 

 کرد  یر پمپ را بررس ترموستات و  وات  توانیم

 قرار داد اتوریراد یجلو یمانع   یحت و

 

 

پژو دارم   ن یماش  هیسوال داشتم از خدمتتون ، سوال: -246

  ینداره ول یمشکل  چیتو فصل گرم سال ه یدوگانه شرکت

  یرو گاز ول ره ی م قهیبعد چند دق   نیماش شهیهوا سرد م  یوقت

و خود   خوره ی گاز نم  نیو ماش  شهیپا سفت م ر یانگار پدال گاز ز

  ستمیس شه،یم  اموشخ نیو ماش  ادیم نییبه خود دور متور پا

مشکل حل    یکردم و رگالتور رو باز کردن ول سیگاز رو سرو

  کی تو تراف  یول  ادیم شیمشکالت تو جاده پ نینشد، البته همه ا 

تو   یول شهیمشکل حل م  ره یآمپر آب باال م ی و تو شهر وقت

 شه یار مشکل مباز دچ نییپا ادیجاده چون آمپر م 

 : پاسخ
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   دیکروز الزم دار لیر تریه

سوخت کروز    لیدارم ر۸9دوگانه شرکت مدل  د یپراسوال:  -24۷

خورخور   یشده صدا ادیکردم االن صداش ز زیگاز روباز کردم تم

   هیعلت چ ده یم

 : پاسخ

 ل یصدا معموال مربوط به رگالتور هست نه ر اون

   دیندارد و نگران نباش یخطر

 

،   باشدیم 94دوگانه کارخانه مدل  405من  نیاش مسوال:  -24۸

ار کار   لندریس  کی و  شودیسوخت کروز  دچار مشکل م لی چرا ر

   وفتد؟یم

 : پاسخ

  ای لیاتومب  یکش میدارد.معموال بخاطر س  نیعدد بوب  چهار

 سوزد یم  نیبوب   چی پ میضعف س
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دارم،همانطور که   کیدوگانه فابر94مدل   دیبنده پراسوال:  -249

از اون وقت تا   یکروز رو شستم،ول  ل یر نی با بنز  دیدشما گفته بو 

کم   یل یخ یول  زنهی کوب م نی ماش  کنمی م یریشتابگ  یحاال وقت

 کوبه یم

 : پاسخ

مربوط باشه.اماممکنه   لیر یباشد که به شستشو  دینبا  یزیچ

ناخواسته داخل   یآشغال ایبراده  د، یا ختهیریم  نیکه بنز  یزمان

 رفته که در انصورت  لیر

  ایکروز، براده  لی داخل ر نکهیاحتمال ا کندیکار م سه  نیماش

 آشغال رفته باشد هست  

 )حذف براده (و دوباره جمع شود زیباز تم  لیر دیبا که

 

  ن یدارم هنگام سرد بودن ماش96مدل  ef7سمند سوال: -250

تا موتور   زنهی م پ یاونقدر ر ا ی شهیخاموش م ایگاز  ره ی م یوقت

 ه؟ یعلت چ شهیگرم بشه بعد درست م

 : پاسخ
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مانع   گذاشتنتر از حد الزم است  نیی پا لیبه ر یگاز ورود یدما

گاز کمک    لی ر یجلو پنجره و شستشو یرو اتور یراد یجلو

   کنندیم

 

 یهست رو یچند روز  یدوگانه مدل نود دارم 206سوال:  -251

  نیدور سر گاز کامال مشهوده ا یدرجا و تو زنهیم پیگاز ر

در جا چراغ چک   کنهیگاز کار م یکه رو یه،مقداریقض

cngبودن سوختن رو   ظیغل یک زدم خطا اگید شهی روشن م

  چ یپنج ه رشتاب گرفتن مثال دنده دو تا دور موتو یزده،تو

و به زور دور موتور   یاریاز پنج ب بعد کم م ینداره ول  یمشکل 

جاها  یو بعض حتونی گاز رو شستم طبق توض ره،انژکتوریباال م

اونم درست کردم  نایور گاز دارن ا انژکت شیف  ی گفتن سابقه لق

ک نزاره موتور کار   یبد پیزنه،ری م  پیمتاسفانه همچنان ر یول

 ک داخل اگزوز مشخصه   ی پرت رتو پ زیر  یها پیکنه نه ر

 : پاسخ

اکس  لی کو ری وا شمع  شوند  ی بررس ژنی و سنسور 
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 یدکمه ها د یانژکتور ادونسر نصب بشه با د یپراسوال:  -251

چند درجه باشه تا ادونسر    یادونسر روجرقه  هیزاو میتنظ

 رو داشته باشه؟  یعملکرد بهتر

 : پاسخ

 درجه آوانس خوبه 9 یرو

 

  ییدوگانه کارخانه دارم،تو سرباال۸9تندر مدل   سوال:  -252

 ه؟ یچ لشیکشش نداره،دل

 : پاسخ

 معموال   وی  یس یا

 

گاز در حالت    یدوگانه کارخانه هست رو ۸۷سمند  سوال:  -253

  دن یفهم یبعد از کل زدیم پیموتور کمتر از دوهزار ر ِسلو و دور 

  رکاریتعم هیاست خرابه  medدونه از سوزن هاش که مارک  هی
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کروز را   لی با ر  لیر ضیتعو  شنهادیپ med ادیز متی بخاطر ق 

 داده 

 : پاسخ

   کندی بد کار م ی حالت ها کم یتو بعض گرید لیر

 کردم  یکه معرف  ین یگزیجا ای med ل یر حاً یترج

شما استوک    405  یبرا  یباشه ول  دیحتما سوزن نو با  بایت یبرا

 نیازه. لی ر یخوبه و در ضمن شستشو دیاوریرب یهم گ

  لی سوخت ما از نوع ر لی اتصال برق ر می س سوال:  -254

منم پارس هست  ن یپارس هست . ماش  4.5 دی سوخت کروز پرا 

  یدچار قط وصل لیاتصال برقش از قسمت ورود به ر میس

نه   ای شهیم ر ی تعم B  لیر کنهی ها قط م لیز را  یکیهست فقط 

 م یکن ضیتعو  دی؟؟با

 : پاسخ

صورت وصل   د،دریقرار بده میدو قطعه س نی دونه سوزن ب هی

  یاوصل نشد چاره  دهاگری. جواب م دیچسب دوقلو بزن وشدن 

 . ست ین  ریجز تعم 

http://blog.mechanico.ir/


 مکانیکو  
 

 

 

  نو یماش دیبا وفتهیرو گاز نم گهی چراغ چک روشنه د سوال:  -255

شه چراغ چک خاموش بشه بعد بتونم بندازم رو  نگه دارم سرد 

 گاز

 : پاسخ

سوختتون دچار مشکل   لیر یسنسور فشارودما ادیز احتمال 

 شده 

 

 

  نیرو بنز یبنده وقت  نیروآ سار دوگانه کارخانه ماش سوال:  -256

از رو گاز  ای رو گاز  ندازه یباال خود بخود م ره یم  نیو حرارت ماش

بدونم   خواستمیم  شهین مچراغ چک روش  ن یرو بنز ندازه یم

 هیچ  رادشیا

 : پاسخ

سوختتون دچار مشکل   لیر یسنسور فشارودما ادیز احتمال 

 ساز اون  هیشب  ای ضیتعوشده 
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گاز مشکل    لی دارم ر  9۷مدل   کیدوگانه فابر  بایت سوال:  -25۷

رنزو( خوب کار  یگذاشتم) لند ی گیکه شما م یل یداشت از ر

شدن   قیرق  یخطا  کنهیمرو گاز کار  نیماش ی وقت یول  کنهیم

که کار  نیبعد رو بنز  شهیو چراغ چک روشن م ده یسوخت م

چک    راغچ  قهیگاز،بعد چند دق  ،رویول شهیخاموش م  کنم یم

 ه؟ یمشکل چ   شهیروشن م

 : پاسخ

 شده بود  می تنظ فروختمیکه من م ییها لیر

اکس ای  ستین ماتیشما تنظ ل یر احتماال مشکل   ژنی سنسور 

 دارد 

  نی دوگانه سوز هستش رو بنز بایمن ت نیماش سوال:  -25۸

که   یگاه یحت   کنهیگاز خوب کارنم یرو یول کنهیکار م یعال

موتور هم لرزش داره رگالتور و    یحت شهیخاموش م  کنمی ترمز م

احتماال از انژکتور باشه   گهیم کی مکان یکردم ول  سیسرو

 باشه   ژکتورباشه ؟واگه از ان   تونهیبنظرتون مشکل از کجا م

 : پاسخ
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 سوختتون هست  ل یاحتماال از ر هبل

 کنند یکار م یموجود دارم که بدون صدا و عال   نیگز یجا لیر

  ی خوبه ول ن یبنز یدارم رو9۷دوگانه کارخانه با یت  سوال:  -259

توحرکت   یول  شهی وخاموش نم کنهی روگازدر  ودرجا خوب کار م

پاروکه  خوره یوکاز نم  کنهیدفعه کپ م هی ییسرباال ایتوسرعت و

موتور نرم واروم خوب کار  یکن ی توقف م ای یدار یاز برماز روگ

   کنهیم

 : پاسخ

اکس احتماال  مشکل دارد ژن یسنسور 

اکس سوکت    د یو  تست کن دی رو بکش ژن یسنسور 

 

گاز بد کار   یرو یدارم.ووقت9۷دوگانه سوز با یت  سوال:  -260

کار گاز بردم   ر یتعم  نی. چندیوچراغ چک هم روشن م  کنیم

دو تا   ای یکیعلت   گهیم  یکیاست   ژنیاکسسنسور  گهیم  یکی

  نیماش بیکه ع اورده یسر در ن  چکسیاز سوزن گاز ه خالصه ه

 رابر طرف کنه  
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 : پاسخ

اکس سوکت    دیو تست کن دی رو بکش ژن یسنسور 

 نه  ای شودی بهتر م نیکار ماش ایآ

 . د یو وصلش نکن دباشهیبگذار  ده یکال کش دی توانیبهتر شد، م اگر

 عوض شود  د یبا  لیر ادیل زبهتر نشد احتما اگر

 

تا کارکرده 50مدته دوگانه دسته   هیدارم 93 با یت  سوال:  -261

   هیچراغ چکش روشنه علت چ

 : پاسخ

 دیانجام بده یکار ستین یو ضرور ستیچراغ چک مهم ن اون

اکس ریبا نصب خطاگ معموال  شودیحل م ژنیسنسور 

 

 

  لیر شیماه پ2دارم ، یدوگانه شرکت 93مدل  با یت  سوال:  -262

 اومده ،رو گاز  شیبراش پ یمشکل  هی دا یکامل عوض کردم جد
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سرعت   لومتریک15مثال حدود   ارمیفشار م نیکه به ماش  یزمان

وکم    زنهی،کله م  زنهی م پیر کنهی شروع م  نیماش  رم یم  130 یباال

خاموش نکنم   نو ی،وتا  ماش  ن ی بنز  زنمیو م  خوره یوگاز نم اره یم

روشن کنم درست  نهودوباره ز ی م پیور کنه یرو گاز کار نم

  تی اذ نیبنز رو . کنهیم تی.وبازم اگه سرعت ببرم باال اذشهیم

هم سرعت ببرم باال بعد بزنم رو گاز  نیاگه با بنز ینداره ول 

رو خاموش روشن   نیماش دیوبا ادیم شیمشکل دوباره پ نیهم

  یومعمول مشکل خاص  یرو گاز کارکنه توحالت عاد  تا کنم 

 دارم ؟  لیبازم مشکل ر  نداره،به نظرتون 

 : پاسخ

  تسین لیاز ر مشکل

اکس وتریکامپ ظاهرا  کنهیهنگ م ژنیبخاطر سنسور 

اکس یبرا  دیوتست کن دیرو قطع کن ژنیتست سنسور 

  نیکه ماش نهیدو گانه دارم . مشکل بنده ا با یت  سوال:  -263

 قهیدق  10درجه هست تا   12 ی ال 10  نیکه ب یعاد ی هوا یتو

  نکهیا  یعنیندارد .  ی گاز بعد از اون مشکل یروبره   شکهیطول م

  در حالت نی ا ایرود . آ ی م   رتریسرد باشه د یل یاگر هوا خ
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  لومتریاگر مثال چند ک نکهیا  یرد  و مشکل بعدندا یمشکل 

موتور حرارت باال   یست یرود چون با ی گاز نم یرو  می حرکت کرد

  ینم   تکان نی آمپر حرارت ماش یگاز برود ول  یرو  نی برود تا ماش

  دیجا متوقف شد و بالفاصله روشن کن کی اگر  یخورد ول 

  اید . ارو  یگاز م یرو عی سر نیرود و ماش یخودرو رو آمپر باال م

 دارد   یمشکل   نکهیا ایاست  یکار عاد نیا

 : اسخپ

 رودیگاز نم یرو ادیآب باال ن یدما تا

 دیموتور کار نشان ده میرو به تنظ ادیدما باال نم نکهیا اما

 

  کنهیگاز خوب کار م یدارم که رو کس یسمند ال ا  سوال:  -264

و   خوره یبا مکث گاز م ن یرو بنز ی هستش .ول  یو شتابش عال

پمپ و   یکار نشان داد بعد از بررس ری مبه تع داره یدور ور م رید

شمعها  یرا جا  یدستگاه  ن یسوزن و قطعات مربوط به بنز

هست   مستونی و پ نگیبست بعد با استارت تست کرد و گفت ر

داره.سوال   یادیز نهیو هز فتاده ین  یفعال به روغن سوز یول
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  نطوریا  نیاست چرا رو گاز کپ کردن نداره فقط رو بنز  نیبنده ا

 دادن؟؟  صی به نظرتون درست تشخ  شه؟یم

 : اسخپ

 بخاطر سنسور  احتماال

 

دوگانه نود و شش هست چندوقته رو گاز  با یت  سوال:  -265

 یشلنگها ی موتور  میروز رفتم تنظو ام  کنهیاصال خوب کار نم 

تست کرد گفت دوتا از سوزنات   کیسوزن گاز رو که با دم بار

  یرییتغ  چی اصال ه  دادیفشارشون م یعوض بشه وقت دیبا

  شیبشن.چندماه پ عوض دیموتور و گفت حتما با یصدا کردینم

خودش انقد بهشون   رکاریتعم  نیهم شیشد اوردمش پ نجوریا

  ند ین موقع گفت چندوقت بهت کار مور رفت تا خوب شد همو 

 نی دوتا بخرم.شما دار خامیعوضشون کن.االن م یول

 بهتره کال؟  یازشون؟مارک مد هستن.چه مارک 

 : اسخپ

موجود هست  نیگزیجا لیربهترهست  دیکن ضیرو تعو لیر کل

 و بدون صدا، نصب هم راحته براتون  یعال
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گازو  ستمی سوزنا وس دیبا  کباریهر چند وقت   سوال:  -266

اکسا یک ی کنم  سیسرو  رو عوض کردم   ژنی ز سوزنا و سنسور 

 : اسخپ

 دیبد کارکرد.انجام ده یرو هر موقع ،کم لیر یشستشو

 

   دم یخر ی دوگانه دست 9۷  بای  سوال:  -26۷

سوپاپ روشن   لی گاز چراغ چک و چراق سنسور م یرو اکثرا

 ؟  هیچ  لیدل ره ی آب باال م یو دما شهیم

 : اسخپ

چراغ چک  یبرا یولبه گاز نداره  یبادامک ربط لیم سنسور

 کرد  شهینم یرو کار دما دینصب کن ریخطا گ دیتوانیم

 

 

رگالتور گازش در قسمت   دمیدوگانه سوز خر  206  سوال:  -26۸

گاز درجا  یمشکل داشت که درستش کردم االن رو  افراگمید

در دور   واگرم درست کار کنه در حالت حرکت کنه یکار م 3حالت 
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به   زنهیم پی ور کنهیم  دایبه باال حالت خفه پ3دنده   3و2موتور 

  ی لیخ شی فگحالت خ نیبنز  یکه رو ستینظر شما علت چ 

 ده ی نشون نم  یزی گاه هم زدم چکمتر از گاز هست ودست یلیخ

  شودیگاز دوباره همان حالت م یریوبعد از سوخت گ

 : اسخپ

  ستیقابل حل ن یبراحت رادهایا یبعض

اکساح یول  کندیبد کار م یکم ژنیتماال سنسور 

 

 

سر گاز   یدارم االن چند روزه وقت 9۷مدل   با یت  سوال:  -269

حرکت    خوره یانگار گاز نم ن یتو سرعت کم ماش هویهست 

. در روز   شهی درست م  هیاز چند ثان .بعد دمیگاز م ی هرچ کنهینم

. خواستم  ادیب  شیواسم پ  ی حالت  نیدو بار همچ ای کی دیشا

 ه؟ یعلت چ  بدونم

جهت تست خودتون  یولالزمه  قیدق یو  بررس اگید:اسخپ

اکس  دیکن یو بررس دیرو بکش ژنیسوکت سنسور 
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  لندریگاز هرسوزن به س یامحتویآ  نکهیدرمورد ا  سوال:  -2۷0

نتونستم منظورمو درست   نکهیمثل ا شهی مقابلش وارد م

وارد   میکه گاز مستق ستین نیبرسونم!!سوالم ا 

 یلندرهایسوزن وارد س  کی ممکنه گاز  ای !آ؟شهیلندرمیس

وارد   اپوسوپ فولدیپاز ورود به من نکهیا ایمختلف بشه!!؟

 ! شه؟یمقابلش م ندرلیس

 : پاسخ

 فولدیمن یفضا حاالخودش هست  لندریس یسوزن برا هر

 یکم شهیباعث م نیا و لندرهایس یهمه  نیمشترک هست ب

 غماض (و قابل ا زیاثر گذار باشند )ناچ گریکدی یرو

 

  یکارخانه ا بایرگالتور گاز ت یرکاریتعم شی پ  سوال:  -2۷1

نداره اون   یبدون نصب دستگاه به نظر شما مشکل  یدستکار

 فشارگاز ؟ میزرده کارش  تنظ چیپ

 نیب   هیخروج گاز فشار میتنظ یرگالتور لواتو برا یباال چیپ:پاسخ

 بشه خوبه میتنظ 2.9تا  2.3
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دوگانه شمع    یبایت ی خدمتتون برا  سوال داشتم   سوال:  -2۷2

 کوتاه )سرد( هیپا ای استفاده بشه  دی بلند)گرم( با هیپا

 : پاسخ

  شهیکارش انتخاب م یبا توجه به دما یلیهر اتومب شمع

 گاز باالتره، شمع سرد بهتره یکار یدما و

دوگانه  بایت رهواکشیتق تق ز  یاون صدا  سوال:  -2۷3

 مشکل هست؟!!  هی شانگران ی!ه؟یعیکارخونه!درحالت گاز طب

 : اسخپ

 است  یعیطب

 

ش با گاز  دارم مشکل 94دوگانه کارخانه مدل  با یت  سوال:  -2۷4

صاف کار  نی بنز  یاما رو ادیپ تپ م ت یکه تو اگزوز صدا نهیا

 کار  لندریس هی بعد باگاز  کنهیم

  دایم شیمشکل پ نیسوخت ا لیبخاطر ر بایدر ت معموال:اسخپ

 لیر ضیتعو
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  نکهیا ای هیک یو گاز  نی دور موتور درحالت بنز  ایآ  سوال:  -2۷5

ره   یم  یهست وقت1000نیمن وروبنز نیباهم متفاوتند؟!!ماش

 ! ۸00شهیرو گاز م

 : اسخپ

 است  950تا  ۸50 نیانژکتور ب  ستمیدر س دور

 ترل دور را دارد (کن فهی)استپر وظمیندار نیگاز و بنز نیب یفرق و

ازسوزناشو عوض    یکی دارم  یشرکت 93دوگانه با یت  سوال:  -2۷6

و گاز  شهی زورش کم م نیباز ماش یلومتریک 25کردم اما هر

علتش  شهیباز دوباره درست م  کنمیاما خاموشش م خوره ینم

 هیچ

 : اسخپ

اکس سوکت   دیکن یو بررس دیرو بکش ژنیسنسور 
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 یجاده رو یدارم . تو  94ل مد یدوگانه دست با ین  سوال:  -2۷۷

  کنهیخاموش م  رمیگ یسر دست انداز که کالج م یگاز خوبه ول 

 کنم  کاریچ  دیبا دی بگ شهیم

 میتنظ/ نیبنز استپر/بشوند  یبررس دیکه با احتماالت:اسخپ

 آب اون)داغ بشه ( ریالتور و چک کردن مسرگ

خوب  دینیبب دیو امتحان کن دیرا کال بکش نیاستپر بنز دیتوانیم

 انه؟ی شهیم

 

  یعن یمواقع   یدارم بعض یدوگانه شرکت  93 با یت  سوال:  -2۷۸

  یا دفهیو  کنهیدو هفته درست کار م یکی  کنهیمشخص نم

گاز   یهرچ   ره یباالتر نم  2500دور موتور من از  ره یگیمرگش م

تا خاموش  شهیم ادیولرزش موتور وفرموز ز ره یباالتر نم یدیم

گاز   یهرچبعد  ره ی تا سرعت م  ۸0 یال  ۷0و دوباره تا  یکن روشن

   خوره ی گاز نم نیماش  گهید یدیم

  ی بررس کی از نزد  دیبا نیازتون گفت  دمیسوال رو پرس نیا قبال

 درست شه   دیاش ارمیرو درب ژنیبشه وسوکت سنسوراکس
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اکس یوقت یول دور موتور   ارمیرو درم ژنی سوکت سنسور 

و   کنهیم یتوحالت درجا کار کردن باز 2000تا  1500 نی ب نیماش

اکس   ره یگاز نم یرو هنم مشکل داره   ژنشیبه نظرتون سنسور 

  نمیبب خواستمگازته   لیاز ر گن یکارم نشون دادم م ریتعم به?

 مواقع   یاقع درست باشه وبعضمو ی گاز من بعض لیر شهیم

 : پاسخ

 شوند دهید دیفقط با راداتیا یبعض متاسفانه

 بگذارند و تست کنند  دیجد لیر هینداره،  یکار اما

که   نکهیدارم . مشکل ا یدو گانه سوز شرکت بایت   سوال:  -2۷9

و به   رودیگاز م یرو رترید نی که هوا سرده ماش یصبح و زمان 

رودتر   نکهیا یرود . برا یگاز نم یوتا موتور گرم نشه ر یقول

 ینشانه ها یاد . تمام انجام د ی ست یبا یخودرو گرم بشه چه کار

  -اب  یا مضکل داشته باشد از جمله سنسور دم دیکه شا

... را چک کرده ا   رمیندارد . چون مس   یمشکل می ترموسات و 

که به محل   یهست و بعضا تا زمان  یطوالن   یروزها تاسر کار کم

  یراهکار شما برا نمیرود خواستم بب یمگاز   یرو م رسیکار م

که   نیگاز را بدانم . و ا یتن رو زودتر گرم شدن موتور و رف 
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  بایهم باشه و اصال ت گازسوخت  لیاحتمال داره از سنسور ر

   نی گاز و بنز ی سنسور سوخت دارن چه برا

 : اسخپ

  رهیگاز نم یواد،ریآب باال ن یدما تا

  دیاری بآب رو باال یفقط دما شما

 دیکه بتون قیاز هر طر حاال

 رودیگاز نم یاصال رو دیگیسوختتون نداره،چون م لیبه ر یربط

 منظور شما از سنسور سوخت نشدم  متوجه

 

مشکل که داره  کیدو گانه سوز دارم فقط  بایت  سوال -2۸0

  دی. مثالً باره یگاز نم یسرد هست تا گرم نشه رو نیماش یوقت

ل خودرو هم از . مد گ یبره رو ی باهاش بر لومتریک 6.۷دود ح

 96هست 

رو عوض    نیشمع ماش ینبوده االن از وقت   ینطوریهم ا نیا

 شده  ینجوریکردم به نظرم ا

 گاز یرو  رفتهیم نهایزودتر از ا یلیخ  یبوده باشه ول دیشا
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که   یندارد . مشکل زمان  یمشکل گهیهم که گرم شد د یوقت 

 هباش  یسرد هست م

  ن ی. از چند ره ی راه م ی مشکل چی بدون ه شهیهم که گرم م یوقت

موتور    نکهیا لی بدل   نی. گفتن که ا  دمیهم پرس کی کانیبرقکار و م

تا عمل   گالتوریگرم بشود و سنسور فرمان بدهد به ر یستیبا

نبود   نجوریا یقبل یمسله که هست سالها کی  یکنه هست . ول 

رود . راه   یگاز م یرو ریبا تاخ  یحاال کم  یول رفتیو راحتر م

زدم و  اگید  کباری یشدن وجود ندارد . حت  زودتر گرم یابر   یحل

 هم کردم   تیآپد

 : اسخپ

 دینیبب دیشود،بایثابت م ریو د زندیچشمک م cngعالمت  اگر

سرد  یکه وقت نستیاگر منظورتان ا اماشودیگرم م ریچرا آب د

به  ازیند،نکیبد کار م ایده خاموش ش یگاز ول یرو رودیاست،م

  دیدار تریه
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  نمیبب خواستمی دارم م 93مدل  بایت نیماش  سوال:  -2۸1

  هیکروز ببندم چونکه  لیگازو عوض کنم بجاج ر لیر تونم یم

 گرون شده   یل یهم خ بایگاز ت لی ر زنهی م پیر  ییمدته سرباال

 : خاسپ

  دهیخوب جواب نم یلیکروز خ لیر

 دیکنامتحان  ینطوریا د،یرو بکش ژنیاکس سنسور

 یتا انژکتورها4دوگانه سوز دارم بهم گفتن   بایت   سوال:  -2۸2

به    رمیکه بگ کنمینم دایپ گردمیگازت خراب هستن حاال هرجام

 بکنم.  دی نظر شما چکار با

 : اسخپ

 دیارینم ریگ اگر

 کردن یجز دست یاچاره

 دیگازتون ندار ستمیس

 

و گازه ر یدارم چند وقته وقت 93مدل  بایت نیماش  سوال:  -2۸3

   زنهیم  پیر نیماش لومتریک ۸0 یباال  ییتو سرباال
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   :پاسخ

 بشن یبررس دیاحتمال هست که با ود

  ژنیاکس نسورس

 سوزن ها پاشش

اکس شیف دیتونیآسونه م یاول تست  دیرو بکش ژنیسنسور 

  دیرو مجدد بر ییو  سرباال 

 

هوا   یدارم صبح وقت عیگاپرا با سوخت ما کی    سوال:  -2۸4

کار کردن  قهیبعد از دو دق  نی و ماش زنهی م خیوالتور سرده رگ

 خاموش 

 : اسخپ

 گاز یرو دیداغ بشه بعد بزن اتوریراد عیما دیکن صبر

 آب داغ رگالتور ریبودن مس باز/ترموستات/یبررس
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هست   خیکه   نیماش گازسوز کارخانه دارم 95 بایت   سوال:  -2۸5

 یرو گهید هشی داغ که م اما زنه ی دل م داً یو شد شهیموش مخا

در   نیگاز هم بنز یدور موتور هم رو ضمناً  کنه یگاز هم کار م

 ادیتر از حد م نیی پا یکم ستاده یحالت ا

سوخت   لیجا هم نشون دادم گفت احتماال مشکل از سوزن ر هی

 هست 

 : اسخپ

 ممکن : تماالتاح

 موتور استپر

 آب داغ رگالتور رینبودن مس باز

 (دیپرا یکروز)برا لیر تریه نداشتن

 سوخت لیر

  کنهیگاز بد کار م یرو یمدت  هیدارم  93مد با یت  سوال:  -2۸6

  یحل شد ول   شیار سوزناشو عوض کرد مشکل قبل ی کیبردم 

داره وقدرت قبل و نداره   ی حالت خقه گ کنمیحس م  دایجد
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نشن بدم که   نویماش تونهیشه ؟ کجا مممکنه مشکل رگالتور با

 نکنم  یباشن وخرج اضاف   نانیقابل اطم 

 : اسخپ

 سوزن  احتماال

اکس یول  باشه لیدخ تونهیهم م ژنیسنسور 

 

خسته شدم    گهید ی ودوگآنه شرکت4وروی 132 دی پرا   سوال:  -2۸۷

رو بردارم به   ستیکاتال شهیم  گهیسوآل د هیچون آصال شتاب 

 شتاب   یداره تو ری نظر شما تاث

 : پاسخ

  شودیبهتر م 4 وروی کسریبا نصب ادونسر و م معموال

 

 

 ره ی گاز نم یوقتها رو یدارم بعض 132 دی پرا   سوال:  -2۸۸

چون برنامه گازش  ست یکار ما ن گنیسمنان هستم هرجا بردم م

بردم چه کار کنم دوگانه  یندگینما یست حت کال بوش آلمان ه 
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افتاده  نمیشهستش مهندس جآن بعدش شتاب مآ یشرکت

   90اصال شتاب نداره مدل  

 : پاسخ

 مشکالت رو داره  نیا بوش

 بهتر باشه دیکن یگازش رو دست دیشا

 

 

  یکردم ول cng. تازه 9۸دارم مدل  4 وروی دی پرا   سوال:  -2۸9

   دمیدنده معکوس م یداره هم وقت یهم حالت خفگ نیماش

برا    یعوض شه ول دیبا  ریشمع وا گهیم رکاری. تعمکنهیعطسه م

 نوع شمع هس.  هیفقط  4 وروی

 : پاسخ

  دیتو بازار هست بگذار 4 وروریصوص مخ کسریم

  دیکن ضیرو تعو ریکه شمع و وا دیبهتر نشد مجبور اگر
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عطسه   زنمیرو گاز م  یصبا دارم وقت ۸4مدل  دی پرا   سوال:  -290

گفتم شمع   کنهیمثل ساعت کار م  نیبنز یرو یول  کنهیم

بدونم شمع   خواستم یبعد م شهیخوب م  ایعوض کنم ا  رشویوا

 دنسو   ومیدیر ی ا یزری ل یسوزن 

 : پاسخ

 شوند یو سنسور دور موتور هم بررس ریوا

 نو باشد خوب  شمع

 

  نی بنز یدارم رو یدست  یان ج   یدو گانه س دیپرا    سوال:  -291

  ره یگاز خوب راه م یرو یول ره ی به باال خوب راه نم  ۷0سرعت 

 مشکل از کجاست

 : پاسخ

نجام رو ا یو بدون اون رانندگ دیرو باز کن کسریتست م یبرا

 ی. شستشووی یس ینبود. فلش زدن ا کسریاز م اگر دیبده

 چک شوند نیو پمپ بنز نیبنز لتریف ضی.تعونیسوزن بنز
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دارم شمع دو   یمدل نودو هفت دوگانه دست با یت  سوال:  -292

  زنهیمدل بوش بستم باز عطسه م ر یمدل بوش بستم وا نهیپالت

 انجام بدم  یچکار د یکنی م ییراهنما

 : پاسخ

  دیکرده و مجددا ببند زیدور موتور رو باز و تم رسنسو

  دیموتور کار مراجعه کن میصورت وجود مشکل به تنظ در

 

ماه هست دوگانه ۸ یدارم االن 96مدل  دی پرا   سوال:  -293

   هیباشه مشکل از چ نییدور متور که پا کنهیاتسه م یکردم دست

 : پاسخ

  یجرقه زن ستمیس

 شوند یبررس ریو وا لیکو شمع

کامال ساز کار  نی بنز ی. روکسیال ا  ۸4سمند  سوال:  -294

اول پر شتاب و خوبه   قهیدق  5گذارم   یگاز که م  یرو یول  کنهیم

  و خوره یگاز نم گهیشه و  د یگرفته م  نینفس ماش کهوی یول
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و   شهیراحت روشن م زنمی.دوباره که استارت م  شهیخاموش م

 گرید قهیدق  5تا  ی پرشتابه و عال

 : پاسخ

اکس یول ادهیز احتماالت احتمال  دیکن یرو بررس ژنیسنسور 

 شترهیاون ب

 

دوگانه سوز   یدارم که به تازگ 95  دیپرا هی من   سوال:  -295

کار گفت شمع و   ریتعم کردی اول عطسه م یکردم روزا یدست

کسه  شیکرد پشمعه  چند روز خوب بود دوباره عطسه  ریوا

اکس اگیبردم با د یا گهید عوض کرد    ژنو ی تست کرد سنسور 

  هی شیپ   کنهی عطسه م یدو هفته خوب بود  دوباره به تازگ

شمعه  عوض کردم شمعا هم  ری برم گفت وا گهید کار ریتعم

   ستنی ن یچندان جنس خوب 

   :پاسخ

خوردو،  لریف البته سنسور دور موتور  ر،یوا لیشمع کو یبررس

 تواندیهم م ییموتور از جا دنیسوپاپ ها و هواکش تیوضع

 مشکل ساز شود
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اکثر اوقات    یدارم تا دوگانه سوز کردم ول۸۸ دی پرا   سوال:  -296

  نی بنز یرو برمیم  نکهیحض ابه م   یکنه.ول یه مگاز عطس یرو

  یهم رو ییسرباال ی. در ضمن روکنهیمثل ساعت کار م نیماش

 بکنم  دی.چه بااره،یگاز کم م

 : اسخپ

 سنسور دور موتور  ر،یوا لیشمع کو یبررس

 

.چراغ چک روشنه یدارم دوگانه دست۸4 دی پرا   سوال:  -29۷

  شهی.اما به محض عطسه دوباره روشن مشهیش مخامو  اگیباد

شما ساژمه  ن یماش  ستمیچون س گنیم رکارهای .تعمهیراحل چ 

 . شهیچراغ چک روشن م

 : اسخپ

 یجلو شهیم ینجوریاگر بعداز عطسه ا یول دیخطا رو د دیبا

کردن باز/(  لیکو ریجرقه )شمع وا ستمیس/:دیریعطسه رو بگ

 رگالتور  میتنظ/دیو مجدد ببند زکردهیسنسور دور موتور،تم
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  ییسرباال  رو دارم 93دوگانه کارخانه مدل   دی پرا   سوال:  -29۸

  ری ز زنهیم پی و ر ره یگیموتورانگار نفسش م3دور مورتور بره رو 

  ن یزبن  یزن ی م عی سر ره یباشه خوبه مشکل نداره بعد نفسش بگ3

سوپاپ رو   لی موقت سنسور م  یمدام خطا ویس یا  شهیخوب م

همون مشکله   بازم نداشت ده یکردم فا ضیبار تعو   چند ده یم

 کجاست؟ رادیبنظر شما ا 

 : اسخپ

پاشش  زانیبادامک در م لیو سنسور م ژنیاکس سنسور

 هستند  لیسوخت دخ

 (وی یس ی. سنسور.ایکش میشوند.)س یدو بررس نیا دیبا

است موتورش    ۸۸سمند سورن مدل  نمیمن ماش  سوال:  -299

  یاهیچند ثان  زندیم  پیکردم صبح ها موقع استارت زدن ر  ریتعم

 از شمعش باشه تونهیم شودیوبعد خوب م 

 گریاحتمال د یو کل شمع/ ژنیاکس سنسور/استپر:اسخپ
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شمع   ریموتور تازه تعم  ۸۸مدل  یدو گانه شرکت    سوال:  -300

خاموش و   نویهست که هر وقت ماش ینو چندوقت رهایو وا

و   شهیتموم م  نیانگار داره بنز  زنهیم  بیر ن یرو بنز کنمیم روشن

  شهیخوب م هیثان 40 ای  30بعد از  یول  شهیرو گاز هم خاموش م

کردم درست  ضیمواردو تعو ن یا ی تمام نداره   یمشکل چیوه

گاز  و یسیدور موتور و ا سنسور.   چند نفر رفتم نشد  شینشده و پ

اکسو استوپر هردوتا و دلکو  نیبنز   ویسیو ا و   ژن یو سنسور 

 زدن   لریو ف  زوریکاتال

  

اکس یول ادهیز احتماالت :پاسخ  ریتاث نیبنز استپرو ژنیسنسور 

 مشکل شما داشته باشند  یبرا توانندیم یادیز
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 عیب یابی سیستم

 (cng)سی ان جی 

 عیب یابی  یرسش و پاسخ هایپ کامل ترین 

 سی ان جی  

 تهیه شد توسط تیم مکانیکو
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