AUTO TRANSMISSION FLUID CHANGER

دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻌوﯾض روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺷﺳﺗﺷو

AUTO TRANSMISSION FLUID CHANGER
NEO209
راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑری

COOLMAN AUTO

CM 209

ﻣﺷﺧﺻﺎت و اطﻼﻋﺎت ﻓﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻌوﯾض روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ

ﺻد در ﺻد ﺳﺎﺧت ﮐ ره
ﮐوﭘﻠﯾﻧﮓ ھﺎی ھﻣراه دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﺧت  NITTOژاﭘ ن
ﭘﻣپ ﺗزرﯾﻖ روﻏن  7/5ﻟﯾﺗر دﻗﯾﻘﮫ ﺳﺎﺧت ﮐ ره
ﺷﻠﻧﮓ ھﺎی ﻣﮑش و ﺗزرﯾﻖ ﻓﺷﺎر ﻗوی ﺑﺎ طول ﻋﻣر ﮐﺎرﮐرد ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﺧت ﮐ ره
ﻓﯾﻠﺗر روﻏن ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾ ض
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑدﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺳﺎﺧت و رﻧﮓ آﻣﯾزی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ

ﯾﮑﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺗﯽ
ده ﺳﺎل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش
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 1ﺗوﺿﯾﺣﺎت دﺳﺗﮕﺎه

ﺟرﯾﺎن روﻏن ﻧو

ﺟرﯾﺎن روﻏن ﮐﮭﻧﮫ

ورودی روﻏن ﻧو

درﺟﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻓﺷﺎر

ﮐﻠﯾد روﺷن و ﺧﺎﻣوش

ﺷﯾر ﻣﮑش روﻏن ﻧو

ﺷﯾر ﺗﺧﻠﯾﮫ روﻏن ﮐﮭﻧﮫ

”“Used oil correction valve

ﺷﯾر روﻏن ﻧو

ﻧﺷﺎﻧﮕر روﻏن ﮐﮭﻧﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮕر روﻏن ﻧو

ﺷﻠﻧﮓ ﺗزرﯾﻖ روﻏن

ﺷﻠﻧﮓ ﻣﮑش روﻏن
ﺷﻠﻧﮓ ﻣﮑش روﻏن اﺿﺎﻓﮫ ﯾﺎ ﻣواد
ﺷﺳﺗﺷودھﻧ ده

ﮐﻠﯾد ﻻﻣپ دﺳﺗﮕﺎه

MADE IN KOREA
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 -2آﻣﺎده ﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎه

ﮔﯾرﺑﮑس

ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده روﻏن

NEO209

ﻣﺎﺷﯾن را روﺷن و ﮔرم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
روﻏن ﻧو را وارد ﻣﺧزن دﺳﺗﮕﺎه ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﮔﯾرﺑﮑس ﻣﺎﺷﯾن را در ﺣﺎﻟت  Nﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی دﯾﻔراﻧﺳﯾل ﺟﻠو و ﺣﺎﻟت  Pﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی دﯾﻔراﻧﺳﯾل ﻋﻘب ﻗراردھﯾد.
ﻣوﺗور ﻣﺎﺷﯾن را ﺧﺎﻣوش ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷﻠﻧﮓ ھﺎی ﺑﯾن ﮔﯾرﺑﮑس و ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده روﻏن را ﺟدا ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺷﻠﻧﮓ ﻣﮑش را ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده روﻏن و ﺷﻠﻧﮓ ﺗزرﯾﻖ را ﺑﮫ ورودی ﮔﯾرﺑﮑس ﻣﺗﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد

C valve

B valve

A valve

ﺷﯾر ؛ ﺗﺧﻠﯾﮫ روﻏن از ﮔﯾرﺑﮑس ؛ را در وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار دھﯾد ) (VALVE A
ﻣوﺗور ﺧودرو را روﺷن ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ؛ ﺟرﯾﺎن روﻏن ﮐﮭﻧﮫ ؛ را ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد
اﮔر روﻏن در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺷﯾﺷﮫ ای ﺟرﯾﺎن ﻧداﺷت  ,ﻣوﺗور ﺧودرو را ﺧﺎﻣوش ﮐرده و ﺟﺎی ﺷﻠﻧﮓ ھﺎی ﻣﮑش و ﺗزرﯾﻖ را ﻋوض ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر روﻏن ﮐﮭﻧﮫ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺟرﯾﺎن ﻧداﺷت وﺿﻌﯾت ﮔﯾرﺑﮑس را ﺑﯾن  Pو  Nﺗﻐﯾﯾر دھﯾد و دوﺑﺎره ﺟرﯾﺎن روﻏن را ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑرای اﻓزاﯾش دﻗت درﯾﺎﻓت و ﺗزرﯾﻖ ﻣﻘدار روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس  ,ﻣﯾزان روﻏن ﻧو و ﮐﮭﻧﮫ را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺟم ﮔﯾرﺑﮑس ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ھﺎی
آھﻧرﺑﺎﯾﯽ ﻣوﺟود در دﺳﺗﮕﺎه  ,ﺑر روی ﺧط ﮐش ھﺎی ﻧﺷﺎﻧﮕرھﺎی ﺑدﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﻧﻣﺎﯾﯾد

ھﺷدار :
در ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﮐﺎر ﺗﻌوﯾض روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس از ﻓﻌﺎل ﺑودن ﺗرﻣز دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺗرﻣز ﭘﺎرک اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ﺻورت ﻧﯾﺎز از ﻋﯾﻧﮏ اﯾﻣﻧﯽ و ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﯾﺷﺗر از  18ﻟﯾﺗر روﻏن وارد ﺗﺎﻧﮏ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷﯾر ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه را در ﺣﯾن ﮐﺎر ﺑﯾش از زﻣﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎز ﻧﮕﮫ ﻧدارﯾد.
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 - 3ﺗﻌوﯾض روﻏن

C valve

B valve

A valve

 -1وﺿﻌﯾت  VALVE Aرا در ﺣﺎﻟت  OFFﻗرار دھﯾد.
ﻣوﺗور ﺧودرو را روﺷن ﻧﻣﺎﯾﯾد و وﺿﻌﯾت ﺟرﯾﺎن روﻏن
را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 -2ﻧﺷﺎﻧﮕرھﺎی آھﻧرﺑﺎﯾﯽ را ﺑر اﺳﺎس ﻣﯾزان ﻣﻘدر روﻏن
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرروی ﻧﺷﺎﻧﮕرھﺎی ﺑدﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دھﯾد.

C valve

B valve

A valve

 VALVE A -3و VALVE Bرا در ﺣﺎﻟت  ONﻗرار داده
و ﺳﭘس ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻠﯾد روﺷن/ﺧﺎﻣوش ﺑر روی دﺳﺗﮕﺎه
 , ATFدﺳﺗﮕﺎه را روﺷن ﻧﻣﺎﯾﯾد.

C valve

B valve

A valve

 -4ﺑﻌد از ﻣﮑش و درﯾﺎﻓت ﺣﺟم روﻏن ﻣورد ﻧظر ﺧود
از ﮔﯾرﺑﮑس  VALVE Aدر وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار دھﯾد.

C valve
 -5وﻗﺗﯽ روﻏن ﻧو ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎ وارد ﮔﯾرﺑﮑس
ﮔردﯾد  VALVE Bرا وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار داده و ﺳﭘس
دﺳﺗﮕﺎه را ﺧﺎﻣوش ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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B valve

A valve
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 -4ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس :

C valve

B valve

A valve

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﻏت ﺗزرﯾﻘﯽ ﮐﻣﺗر از ﻣﻘدار ﻻزم ﺑود  VALVE Aو
 VALVE Cرا در وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار دھﯾد .
 VALVE Bرا در وﺿﻌﯾت  ONﻗرار دھﯾد و دﺳﺗﮕﺎه را روﺷن
ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﻋﻣل ﺗزرﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب را اﻧﺟﺎم دھد.
اﮔر ﻣﯾزان روﻏن در ﮔﯾرﺑﮑس ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑود
 VALVE Cو  VALVE Bرا ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﮑل در وﺿﻌﯾت
 OFFﻗرار دھﯾد  VALVE A ,را در وﺿﻌﯾت  ONﻗرار
دھﯾد و دﺳﺗﮕﺎه را روﺷن ﮐﻧﯾد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس
ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣورد ﻧظر رﺳﯾد  VALVE Aرا در وﺿﻌﯾت
 OFFﻗرار دھﯾد.
ﺳﭘس ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺗرﻣز ﻣﺎﺷﯾن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد  ,ﺳﭘس دو اﻟﯽ ﺳﮫ ﺑﺎر ﭘﺷت ﺳر ھم دﻧده ﻣﺎﺷﯾن را در ﺣﺎﻻت  P-R-N-Dﻗرار دھﯾد و
ﺳﭘس ﺳطﺢ روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮔﯾﺞ روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺣﺎل ﻣﺎﺷﯾن را ﺧﺎﻣوش ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺷﻠﻧﮓ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه را از ﻣﺎﺷﯾن ﺟدا ﺳﺎزﯾد و ﺷﻠﻧﮓ ھﺎی ﺑﯾن ﮔﯾرﺑﮑس
و ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده روﻏن ﮔﯾرﺑﮑس را ﻣﺗﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 -5ﺗﺧﻠﯾﮫ روﻏن ﮐﮭﻧﮫ از ﻣﺧزن دﺳﺗﮕﺎه ATF

C valve

B valve

A valve

ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﮑل  VALVE Aو  VALVE Cرا در وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار دھﯾد  VALVE C ,را در وﺿﻌﯾت  ONﻗرار دھﯾد.
آداﭘﺗور ﻣﻧﺎﺳب را ﺳر ﺷﻠﻧﮓ ﺗزرﯾﻖ ﻗرار دھﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه را وﺑﮫ ﺳﯾﻠﮫ ﮐﻠﯾد روﺷن  /ﺧﺎﻣوش  ,روﺷن ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺳﭘس روﻏن ﮐﮭﻧﮫ را در ظرف ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
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 -5ﻣﮑش روﻏن ﻧو اﺿﺎﻓﮫ ﯾﺎ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺳﺗﺷو دھﻧده
C valve

B valve

A valve

 -1دﺳﺗﮕﺎه را ﺧﺎﻣوش و ﺷﯾر ھﺎ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﮑل در وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار دھﯾد.
 VALVE B -2را در وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار دھﯾد.
 -3ﺳرﺷﻠﻧﮓ ﻣﮑش ﮐﮫ دارای ﻋﻼﻣت ﻗرﻣز ﻣﯾﺑﺎﺷد را وارد ظرف روﻏن و ﯾﺎ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺷوﯾﻧده ﻧﻣﺎﯾﯾد
 -4دﺳﺗﮕﺎه را روﺷن ﻧﻣﺎﯾﯾد و روﻏن ﻧو و ﯾﺎ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺷوﯾﻧده را ﺑﮫ ﮔﯾرﺑﮑس ﻣﺎﺷﯾن ﺗزرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ھﺷدار  :ﺷﺳﺗﺷوی ﮔﯾرﺑﮑس ﺧودرو اﻣری اﺧﺗﯾﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از طرف ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﮔﯾرﺑﮑس ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺻدﻣﮫ و اﯾرادات ﮔﯾرﺑﮑس ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -7ﭘر ﮐردن روﻏن ﻧو در ﻣﺧزن دﺳﺗﮕﺎه . ATF
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد روﻏن ﻧو را ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ از ورودی زﯾر درب در ﺑﺎﻻی دﺳﺗﮕﺎه وارد ﻣﺧزن  ATFﻧﻣﺎﯾﯾد.
وارد ﮐردن روﻏن ﻧو ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﻣپ دﺳﺗﮕﺎ ه
C valve

B valve

A valve

ﺷﯾر ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه را در وﺿﻌﯾت  OFFﻗرار دھﯾد و دﺳﺗﮕﺎه را ﺧﺎﻣوش ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷﻠﻧﮓ ﻣﮑش دﺳﺗﮕﺎه را ﮐﮫ دارای ﻋﻼﻣت ﻗرﻣز ﻣﯾﺑﺎﺷد را وارد ظرف روﻏن ﻧو ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷﻠﻧﮓ ﺗزرﯾﻖ دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎ ﺳری ﻣﻧﺎﺳب وارد ورودی روﻏن زﯾر درب ﺑﺎﻻی دﺳﺗﮕﺎه ﻧﻣﺎﯾﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه  ATFرا روﺷن ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣﺧزن دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﮫ اﻧدازه ﻣورد ﻧﯾﺎز از روﻏن ﻧو ﭘر ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﺟدول ﻣﻘدار روﻏن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮔﯾرﺑﮑس ﺳواری ھﺎی ﮐﯾﺎ  ,ھﯾوﻧدای  ,ژاﭘﻧﯽ ھﺎ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ

ﺗوﺟﮫ  :ﻣﻘدار روﻏن ھﺎی ذﮐر ﺷده ﺣدودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ورژن ﮔﯾرﺑﮑس و ﻧوع روﻏن و ﻣﻧطﻘﮫ آب و ھواﯾﯽ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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