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 معرفی و قابلیت های  دستگاه

ارشناسان های بی وقفه كاين محصول حاصل تالش .ايد بسیار خرسنديماز اينکه محصول ما را انتخاب كرده

كه  كتوراز دستگاه شستشو انژ در اين مدلهای ما همه تالش .باشد مهندسی نگار خودرو میو شركت فنی 

كت صورت اين شردر  يی كههافعالیت تمامی همچنین هم اكنون در اختیار شما مشتری گرامی قرار گرفته و

وانیم گامی بت ،تا با استفاده مطلوب از اين محصولامید است  باشد. جهت كسب رضايت شما میدر  ،می پذيرد

شته برداايران عزيزمان  یو متخصصین صنعت خودرو هاپیشرفت توان و دانش فنی تکنسین در جهتموثر 

 .باشیم

 5000دستگاه شستشو انژكتور مدل  كاربرد موارد

بعد از يک دوره  می نمايد كاری انژكتوركه با سیستم سوخت رسانی خودروهای  تمامیدانید كه می همانطور

ورها، كاری به يک دوره سرويس كامل سیستم سوخت رسانی احتیاج پیدا می كنند كه شامل بازديد انژكت

 ورودی و خروجی هوا و ... می باشد. هایسنسور

كه بتوانند از هر  است ها، تنظیم موتور( طراحی شدهاين دستگاه برای راحتی تعمیركاران خودرو )مکانیک

همچنین بعضی  وی و... ( ) نحوه پاشش، مقدار پاشش، تست مقاومت هندانژكتور ها را مورد بازديد قرار د لحاظ

 د. نماينهای خودرو را نیز تست از عملگر

  5000دستگاه شستشوی انژكتور مدل  یترين مزايارزبا

  مختلف دستگاهعملکرد  نمايش قابلیت .1

 ) توسط امواج مافوق صوت ( توسط حمام التراسونیک قطعات قابلیت جرم زدايی .2

 پاشش سوخت انژكتوربهتر  برای ديدن نحوهها  قابلیت نورپردازی پشت شیشه .3

 زنسوخت مخمیزان قابلیت سنجش  .4

 ای مختلفانژكتورهشستشو ( برای  10.5 -12.5 -13.5)  انژكتور دارا بودن تراپ های مختلف .5

 برای شستشو معکوس انژكتورهای مختلف  ( 11.5 – 14 – 16)  دارا بودن بوش های معکوس .6

 ) توسط ريل های مجزا ( وسط و باال سوخت ريل های انژكتور شستشو قابلیت .7

 زير:قطعات قابلیت تست  .8

 موتور استپر تست          

   تست سنسور اكسیژن 

  تست دريچه گازبرقی 

 تست انژكتور 
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 قطعات و لوازم جانبی دستگاه

يل مشتری تحو همراه دستگاهجانبی بوده، كه به  قطعات، دارای تعدادی  5000مدل  انژكتورشستشوی دستگاه 

   :، كه اين قطعات شامل  می گردد

 شستشو انژكتوردستگاه همراه  جانبی قطعات
 نمای قطعه نام قطعه رديف

 تايی ( 4ريل سوخت از كنار )  -1 01

 

 

 

02 
تايی ( به همراه  6وخت از باال ) ريل س

 عدد كوركن 2+  13.5عدد تراپ  6

 

  
 

 

 عدد 6 - 5/10تراپ انژكتور  -1 03

 عدد 6 - 5/12تراپ انژكتور  -2

 

 
 

 عدد 6 - 5/11وش معکوس ب  -1 04

 عدد 6 - 14وس بوش معک -2

 عدد 6 - 16وس بوش معک -3

 

 

 

 

 عدد 2 -آبکاری  10پیچ  -1 05

 عدد 2 - آبکاری 10رابط پیچ  -2
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 2 -ريل سوخت از كنار پايه نگهدارنده  06

 عدد

 
 

 سری 6 -سیم رابط انژكتور   -1 07

 سیم ارت -2

 

 
 

 عدد 1 -ابل انژكتور ك -1 08

 عدد 1 -كابل برق   -2
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 سوكت دريچه گاز برقی 
 7.4.5و  7.4.4بوش 

 
 

 سوكت استپر موتور 10
 

 سوكت سنسور اكسیژن ساژم 11
 
 

 میلیمتری( 15*2اورينگ كوپلینگ )  13
 

14 
 

 كابل افزاينده

 
 

 عدد  2 –محلول شستشوی انژكتور  15
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 شوند.قطعات آپشن كه با پرداخت هزينه تحويل می
 نمای قطعه نام قطعه رديف

 دار كوپلینگ m 2.5 شیلنگ -1 01

 دار سوكتcm 30  شیلنگ -2

 
 
 

 بادپاش -2 02

 

 حمام اولتراسونیک 3

 
 

 محلول اولتراسونیک 4

محصول حمام در صورت خريد 

 اولتراسونیک

 
 

 

 صفحه نگهدارنده انژكتور التراسونیک 5

 درب مخزن دستگاه اولتراسونیک

)به همراه حمام التراسونیک ارسال     

 می شود(

 

 

 

 ساير قطعات جانبی دستگاه شستشو انژكتور:

 انژكتور راهنمای دفترچه -1

 كیفیت كنترل لیست چک -2

                             كانکتورها نهايی بازرسی فرم -3

 كارت گارانتی -4
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 مشخصات ظاهری دستگاه

 سانتی متر 50سانتی متر          ارتفاع : 39سانتی متر        عرض :  40ابعاد دستگاه :                               طول :

 كیلو گرم 30الی  25وزن :                                             

 V220  /A15 – V 12تغذيه :                                          

 مقدار از پیش فرضفشار تولیدی:                                

 قیقهدور بر د 5600تا 100فركانس عملکرد انژكتور:               

 KHZ 40فركانس شستشوی التراسونیک :   

 پیکسل ( 128 * 64صفحه نمايشگر :                            گرافیکی ) 

 بار ( 10 –سانتی متری 6گیج فشار:                                      روغنی ) 

 لیتر 2حجم مخزن شستشو انژكتور :        

 

 دستگاه :            معرفی بخش های مختلف 

                             كوپلینگ  -1

                                  كانکتور اتصال كابل انژكتور -2

 شیشه های مدرج -3

 اهرم تخلیه دستی -4

 نگهدارنده انژكتور -5

 پنل جلو دستگاه -6

 كلید تغذيه -7

 سطح مايع در باک شاخص -8

 خروجی مخزن -9

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

8

3
2

2 

7 
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  معرفی پنل جلو دستگاه شستشو انژكتور :

 فشارسنج .1

 كلید صفحه .2

                                گرافیکی نمايش صفحه .3

 تست عملگرها                            یكانکتورهامحل اتصال  .4

         مشاهده زاويه پاششكلید    .5

 كلیدهای تنظیم فشار .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 

 مرحله قبلی 
2 

 كلید ورود

 بازگشت 

3 

 مرحله بعدی 

كلید تنظیم .6

 فشار

4 

كلید مشاهده زاويه -5

 پاشش
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 نکات ايمنی و نگهداری دستگاه

اژ اصلی ولت احتمالی صدمات و نوسانات از تا نمايید نصب مناسب برق محافظ يک به را دستگاه ابتدا -1

 .شود جلوگیری

 آن در مینز به اتصال كه پريزی به را دستگاه برق كابل حتما دستگاه به رسیدن آسیب از جلوگیری برای -2

 . نمايید متصل شده انجام

 -ستگاه قرار داردكه در كنار د-انژكتورشور دستگاه زمین به اتصال سیم انتهايی قسمت صورت اين غیر در

 .(كنید متصل است، زمین به متصل كه فلزی به. )كنید زمین استاندارد صورت به را

 
 سیم اتصال به زمین دستگاه

از  و نید ك استفاده)مواد با ظرف قرمز رنگ( شركت شده تايید شستشو مواد از انژكتور شستشو مخزن در -3

  به هیچ وجه توصیه نمی شود.اكیدا ...  و تینر از استفاده

 .گرددمی جخار شركت گارانتی ازدستگاه  و شده دستگاه ديدن صدمه باعث...  و تینر از نمودن استفاده -4

کان سر ريز را تخلیه كنید. زيرا ام مدرج ايی، حتما مخازن شیشه بل از شروع دوباره تست با دستگاهق -5

 شدن مايع شستشو انژكتور وجود دارد .

 در هنگام كار با دستگاه اطمینان حاصل نمايید كه از هر نوع جرقه و آتش دور می باشد. -6

 از اندازه پر  در زمان پر نمودن مخازن از مواد مربوطه به نشانگر سطح سوخت توجه نمايید تا مخازن بیش -7

 باشد.نخالی يا 

ررسی نمايید ، حتما اتصاالت را قبل و بعد از انجام شستشو به طور كامل بدر هنگام شستشو روی خودرو -8

 .دستگاه را فورا خاموش كنید الت،و در صورت وجود مشکل در دستگاه و اتصا

مال حت، در غیر اين صورت اپ بنزين خودرو را غیر فعال كنیدحتما پم ،درهنگام شستشو روی خودرو -9

 آتش سوزی وجود دارد.

 هرگز مايع مخصوص شستشو التراسونیک را به درون مخازن دستگاه نريزيد. -10

 .یدستگاه را با يک دستمال خشک كندر صورت ريختن مايع شستشو بر روی دستگاه، به سرعت سطح د -11

 ی وارد نشود.ادستگاه صدمهجايی دقت نمايید كه به در زمان جاب -12

 



 

10 

 

 

 

. در صورت بروز هرگونه گیردمورد تست قرار میمرحله  قبل از تحويل به مشتری، در چندين اين دستگاه -13

 تماس بگیرد. ی شمالنگارخودرو شركت "خدمات پس از فروش"با مركز  مشکل

 هرگونه سواالت فنی می توانید با بخش خدمات پس از فروش شركت تماس حاصل نمائید. جهت -14

 و محلول داخل دستگاه را با محلول جديد جايگزين كنیدبار عملیات شستش 5بعد از انجام  -15

رصد د 40درصد محلول و  60) 40به  60محلول خريداری شده از شركت را قبل از استفاده با نسبت  -16

 .بنزين( مخلوط كنید

اده از پیچ های تايی انژكتورشور، با استف 6برای جلوگیری از استهالک و خرابی زودهنگام كانکتور رابط   -17

ه خودداری كانکتور، آن را به قسمت موردنظر پیچ كرده و از جداكردن مداوم كانکتور از دستگا همراه

 فرمايید.

 نحوه كار با دستگاه

 داخلی جرم از ورانژكت نمودن تمیز شستشو و بر عالوه توانیدانژكتورها با اين دستگاه شما می شستشو هنگام در

 .دهید قرار یبررس نیز موردرا  فشار تست و انژكتور مقاومت ،پاشش مقدار ،پاشش زاويه چون خارجی مواردی و

 منو مجموعه يک ،كاربران برای بیشتر امکانات ايجاد و راحتی برای 5000 مدل انژكتور شستشوی دستگاه در

 : باشد می زير موارد شامل كه است گرديده طراحی دستگاه برای

 شستشوی التراسونیک .1

  خودكاری شستشو .2

 دستی شستشوی .3

 خودرو روی شستشوی .4

 قطعات تستر .5

 تنظیمات دستگاه .6

 دستگاه مشخصات .7

        لتراسونیکا با نحوه شستشو

 كار اين رایب. باشد می قطعات شستشوی در( آلتراسونیک امواج) صوت فرا امواج كاربردهای ترين مهم از يکی

 یمايع ،مواجا نمودن فعال با و نمايید ور غوطه التراسونیک شستشو محلول در شستشو برای را نظر مورد قطعه

 منجر ارتعاشات اين و آيدمی در ارتعاش به بااليی بسیار شدت و فركانس با  باشد می ور غوطه آن در قطعه كه

 .نمايدمی جدا آن از را درونی و بیرونی هایآلودگی و شده مايع درون قطعه ارتعاش به

 استراحت آن به قیقهد 5 دستگاه، از استفاده هربار از بعد ، اولتراسونیک بهترازدستگاه وری بهره منظور به: توجه

 .دهید
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 :دستگاه های آماده سازی كابل -1

 نمايید  شستشوی انژكتور متصل دستگاه باالی به را انژكتور كانکتور سر ابتدا. 

 متصل كنیدانژكتور و انژكتور  كانکتور سوكت خروجی های رابط انژكتور را به پس از آن سیم . 

 دستگاه التراسونیکآماده سازی  -2

  قرار دهید. دستگاهسپس نگهدارنده انژكتور را درون محفظه 

  ير صفحه توجه كنید كه مواد می بايست مماس با ز.ظرف بريزيد  التراسونیک را به درونمواد شستشو

 نگهدارنده انژكتور باشد.

 نموده و زمان مورد نیاز برای شستشو را تنظیم نمايید. دستگاه التراسونیک را روشن 

 

آماده سازی دستگاه التراسونیک ، منو شستشو التراسونیک بر روی دستگاه شستشو انژكتور انتخاب پس از  -3

 .نمايید

 

 

 .نمايیدتعیین بر روی دستگاه شستشوی انژكتور مدت زمان شستشو را سپس  -4

زمان تعیین شده بروی دستگاه دقت كنید :  توجه

بر روی دستگاه شستشوی  با زمان تعیین شده  التراسونیک

 .نیز يکسان باشدانژكتور 
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دستگاه التراسونیک فشار دهید تا شستشو بر روی دستگاه شستشوی انژكتور و كلید   همزمان كلید   -5

 قطعات آغاز گردد .

 

 

از منو شستشو    و با زدن كلید   منوی زير روی صفحه نمايشگر ظاهر خواهد شد ،اتمام عملیاتپس از  -6

 :خارج و وراد منو اصلی می شويد

 

ا دستگاه و برای شستشوی نهايی و تست ب خارج  التراسونیک دستگاه از را شده تمیز انژكتورهای سپس -7

 شستشوی انژكتور آماده نمايید.  

 

عملیات را متوقف      كلیدمی توانید با فشارتوسط دستگاه شستشوی انژكتور در حین شستشو :   توجه

  مجدد همان كلید به عملیات ادامه دهید. فشارو با 
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     خودكار  شستشوی نحوه

 شپاش حجم مقايسه (،پاشش مقدار ،پاشش زاويه، مقاومت)  تست گرفتن ،انژكتور نهايی شستشوی جهت

 نژكتورا به نسبت مختلف هایسرعت در خودرو موتور كاركرد سازی شبیه معین و زمان مدت در انژكتورها

 رد منو دو هر مراحل كه گرديده تعريف دستگاه در دستی شستشوی و خودكار شستشوی منوی دو ، سالم

 .شد خواهد داده توضیح بخش اين

 ابتدا بر حسب نوع انژكتور ريل سوخت مربوطه رانتخاب نمايید. -1

 
 

 

باقی گرفتن دو انژكتور محل قرارسیلندر،  6روی ريل سوخت در صورت قرار دادن چهار انژكتور بر : توجه

 را توسط تراب كوركن مسدود نمايید. مانده

 
و  نکتور انژكتوربه شستشو ) كاورها را به ريل سوخت متصل نمايید و همچنین اتصاالت مربوط انژكت -2

 شیلنگ( را به ريل متصل نمايید.

 
 

آن را حتما بر روی ريل سوخت ها انژكتورقبل از نصب  ،: در صورت وجود مشکل در اورينگ انژكتورها1توجه

 تعويض نمايید.

 سیلندر 4 ريل سوخت سیلندر 6 ريل سوخت
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 .دهای معکوس استفاده نشوبوشاز  ی معمولیشستشو داشته باشید در هنگام  توجههمچنین : 2 توجه

 دستگاه به خوبی متصل نمايید .كفه باالی بروی  M10 توسط دو عدد پیچ ريل سوخت را  -3

 

 

 بر روی دستگاه انتخاب نمايید.را منو شستشوی خودكار  ،پس از آماده كردن دستگاه -4

 
 

 

سی نموده و بررها را قطع و وصل بودن انژكتور ها و يا انژكتور یاهممیزان مقاومت پس از آن دستگاه  -5

تعويض ايد بمعیوب در صورت مشکل داشتن قطعه از نظر الکتريکی، قطعه پس به كاربر نشان خواهد داد، س

 گردد.

 
 

اومتی ذكر مق محدودهدر نمايشگر دستگاه، آن را با  مقدار مقاومت اهمی انژكتورها: پس از مشاهده  توجه

 شده در كاتالوگ شركت سازنده قطعه مقايسه كنید. 

 "معیوب"بارت عباشد و در پیغام زير به معنای باز بودن اتصال بوبین داخلی انژكتور می "قطع": عبارت توجه

 باشد. به معنی اتصال كوتاه بودن و يا حتی حالت تعريف نشده بوبین می

 



 

15 

 

 

شده و درصورت  وجود تست نشتی انژكتورها وارد مرحله  كلید فشارمقاومت ها با  یبررس پس از  -6

 تعويض گردد.معیوب انژكتور ها مشخص و قطعه  نشتی در

 

عملیات تست نشتی متوقف   كه باز زدن مجدد كلید می باشدثانیه  15به مدت  تستاين : مدت  توجه

 مرحله شستشو می شود .و دستگاه وارد 

تمامی  دستگاه وارد منو شستشو خودكار شده و كلید و زدن انژكتورها نشتی از  ز اطمینان پس ا -7

 .انژكتور می نمايد یشروع به شستشوتوسط دستگاه تنظیم و  تنظیمات به صورت اتوماتیک 

 
 

ايان رسیده شستشوی به پ ونموده را اعالم  "پايان عملیات"پیش از اتمام عملیات تست، دستگاه پیغام  -8

 .است

 

مانع صدمه  اتدستگاه  كاهش يافته فشار درونی ، جهت امنیت كاربر پس از پايان شستشوی انژكتور در:  توجه

 ديدن كاربر شود.

به یه شده و تخلتا مواد شستشو  به سمت باال فشار دهیددر پايان عملیات تست و شستشو، اهرم تخلیه را  -9

 .دد و برای شستشو بعدی آماده شودمخزن بازگر
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می واجه مدر صورت مشاهده پیغام زير در هنگام عملیات، دستگاه با كمبود مواد شستشوی انژكتور تذكر: 

 .باشد و باک دستگاه را با مواد جديد به مقدار الزم پر نمايید 

 

  دستی شستشوی نحوه

زمان  یلقب از پارامترهامی باشد با اين تفاوت كه تمامی  خودكار شستشوی مشابه ،شستشوی دستی ینحوه

 باشد.توسط كاربر قابل تنظیم می نوع پاششدور موتور و ، پاشش

 نصب نمايید. بر روی دستگاه  خودكارشستشوی عملیات ها را مانند انژكتور -1

 منو شستشوی دستی بر روی دستگاه انتخاب نمايید.  قطعات از نصب  پس -2

 
 

 

با ورود به منو شستشوی دستی با منو تنظیم پاشش مواجه شده و نوع پاشش را توسط كلید های چپ و  -3

پاشش جفت و  پاشش خودرويی، را فشار دهید )  كلیدراست انتخاب و بعد از انتخاب منو مربوطه 

 (پاشش سراسری 
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های را توسط كلیدشده و دور موتور را تنظیم دور موتور  تنظیم پاشش وارد منو ،از انتخاب گزينه پس  -4

 .را فشار دهید  و بعد از انتخاب منو مربوطه كلیدر دقیقه تنظیم ددور  5000الی  100از  چپ و راست

 
میلی  20الی  1از  را توسط كلید های چپ و راستتنظیم زمان پاشش شده و مقدار زمان را وارد منو  -5

 .را فشار دهید  منو مربوطه كلیدو بعد از انتخاب تنظیم نمايید   ثانیه

 

 
 

توسط كلید های چپ و راست مدت زمان مورد نیاز را زمان شستشو،  انتخابوارد شدن به منو پس از  -6

 وارد منو بعدی شويد. كلید فشردن تنظیم نموده وسپس

 
 

رسی نموده و برها را پس از آن دستگاه میزان مقاومت اهمی انژكتور ها و يا، قطع و وصل بودن انژكتور -7

عويض در صورت مشکل داشتن قطعه از نظر الکتريکی، قطعه معیوب ت ؛پس به كاربر نشان خواهد داد

 گردد.
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اومتی ذكر مق محدودهدر نمايشگر دستگاه، آن را با  مقدار مقاومت اهمی انژكتورها: پس از مشاهده  توجه

 شده در كاتالوگ شركت سازنده قطعه مقايسه كنید. 

و درصورت  وجود  رد مرحله تست نشتی انژكتورها شدهوا بررس مقاومت ها با فشار دادن كلید پس از  -8

 نشتی در  انژكتور ها مشخص و قطعه معیوب تعويض گردد.

 

عملیات تست نشتی متوقف   ثانیه می باشد كه باز زدن مجدد كلید 15: مدت اين تست به مدت  توجه

  و دستگاه وارد مرحله شستشو می شود .

 

دستگاه وارد منو شستشو دستی شده و شروع به  پس از اطمینان  از نشتی انژكتورها و زدن كلید  -9

 شستشو انژكتور می نمايد.

سب را : در هنگام شستشوی دستی حتما به فشار تنظیم شده توسط دستگاه توجه نموده و فشار منا توجه

 تنظیم نمايید.

 
ايان رسیده وده و شستشوی به پرا اعالم نم "پايان عملیات"پیش از اتمام عملیات تست، دستگاه پیغام  -10

 است.

مانع صدمه  تا : پس از پايان شستشوی انژكتور در جهت امنیت كاربر ، فشار درونی دستگاه  كاهش يافته توجه

 ديدن كاربر شود.
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  معکوس شستشوی حوهن

موجود   برای آن دسته از انژكتور هايی كه دچار گرفتگی بر اثر امالح  "شستشوی معکوس    "در حقیقت روش 

عکوس با  مشستشوی   تنها تفاوت  شود.  بسیار مفید  و پاشش كم يا ناقصی دارند می تواند   در سوخت شده اند   

  تشو می باشد كه مراحل نصب بوش معکوس با توجه   شستشوی دستی استفاده از بوش های معکوس در شس       

ست     شده ا شکل زير نمايش داده  شستشو دستی عملیات       پسدر ادامه  .به  صب مانند روش  ا شستشو ر     از ن

 دهید.انجام 

 

   اورينگ های سر و ته انژكتور را برای اين نوع شستشو بدرستی تجهیز كنید.ابتدا  -1

را به   ()خروجیانژكتورهاته پس سررقرار دهید و ( مربوطه )را درون بوش معکوس ها  انژكتور ورودی سررر -2

 كنید.متصل  سیلندر 6 ريل تراپ های متصل شده بروی 

 

 
 

 . همانند شکل باال خوب بپیچانید شیشه ها در دوسمت كفه باالیرا  رابطدوعدد  -3

رستی در حال ريل را بروی كفه باال قرار دهید بطوريکه بوش های معکوس متصل شده به انژكتورها بد -4

را از دو سوراخ ريل رد كرده و روی رابط خوب  M10حفره های روی كفه بنشیند  سپس پیچهای 

 .یدكن كوپل و شلینگ مربوطه را به ريل سوختدر انتها كابل انژكتور  بپیچانید و محکم كنید .
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و عملیات شستش "شستشوی دستی"يا  "شستشوی خودكار" یاز طريق منوپس از انجام مراحل نصب ؛  -5

 .را آغاز نمايید ) تمامی مراحل شستشو معکوس، همانند شستشوی عادی می باشد (

ی حاصل مرحله انجام دهید تا جواب قابل قبول 3پیشنهاد می گردد كه شستشوی معکوس را دست كم در  -6

تغییرات ا گردد پس از اتمام مراحل می توانید مجددا انژكتورها را در جهت معمول نصب و تست كنید ت

 انجام شده بروی انژكتور را زير نظر بگیريد.

  نحوه شستشوی روی خودرو

د نیاز برای خودرو ها كه جدا كردن انژكتورها كاری بسیار سخت و دشوار می باشد يا كه زمان موردر برخی 

نیازی  روی خودرو كاربر "شستشوی"اينکار وجود نداشته باشد روشی نسبتا مناسب بنطر می رسد در روش 

اه انژكتور های دستگبه جدا كردن انژكتور ها از روی اتومبیل ندارد و تنها محلول شستشوی از طريق شیلنگ

یستم برق شور با فشار مناسب از طريق مجاری روی ريل سوخت خودرو به انژكتورها وارد می شود و توسط س

 جام دهید؛رسانی خود اتومبیل شروع به پاشش می كند.برای انجام اين نوع شستشو لطفا طبق مراحل زير ان

 :دستگاه برای انجام شستشوی خودكارنحوه آماده سازی 

تومبیل دقت كنید بمنظور حفظ تعادل موتور امخزن اطمینان حاصل كنید.محلول در نسبت به پر بودن  -1

لوط درصد بنزين معمولی مخ 40و ايجاد شرايط مناسب برای موتور می بايست محلول شستشو را با 

 نمائید.

 . نمايیدمتری متصل  5/2سانتی متری را به شیلنگ  30شیلنگ  حال -2
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 را به كوپلینگ دستگاه )خروجی مواد در دستگاه( متصل كنید. ها شیلنگاين پس س -3

 

 نحوه آماده سازی خودرو: -1

 .ابتدا فیوز مربوط به پمپ بنزين خودرو را قطع نمايید 

ر زمان د: در صورت قطع نکردن فیوز پمپ بنزين شیلنگ ورودی را مسدود نمايید تا از خروج بنزين توجه

 شود.روشن شدن خودرو جلوگیری 

 يید.شیلنگ ورودی سوخت به ريل خودرو را قطع نموده و شیلنگ دستگاه را به ريل سوخت متصل نما 

ا مواد به مسدود نمايید ت آن خروجی را باشند، حتما: خودروهايی كه دارای خروجی در ريل سوخت میتوجه

 طول كامل مصرف شود و مانع ارسال مواد به باک گردد.

 
 

 
 بر روی دستگاه انتخاب نمايید.را  "شستشو روی خودرو "گزينه ،قطعات از نصب  پس -2

 

 

 
 

 

 ريل سوخت خودروشیلنگ وروردی به 
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توسط كلید های و سپس تعیین با زمان شستشو   "شستشوی روی خودرو" گزينهپس از وارد شدن به  -3

 وارد منو بعدی شويد. كلیدشار ف چپ و راست مدت زمان مورد نیاز را تنظیم نمايید و با

 
ا شروع اين در اين مرحله دستگاه شروع به كار نموده و مواد الزم را به ريل سوخت ارسال می كند . ب -4

 مرحله خودرو را روشن نمايید.

 
 

يرا زامکان كاركرد نامنظم و حالت خفگی در خودرو وجود دارد  در مراحل شستشوی روی خودرو:  توجه

م شستشو اشتعال مختلف در خودرو می سوزد كه در اينحالت برای جبران در هنگا همزمان دو نوع سوخت با

 مقداری دور موتور خودرو را افزايش دهید.

 گردد. .به همین دلیل توصیه می گردد حتی المقدور از اين روش فقط و فقط در شرايط بحرانی استفاده

ايان رسیده اعالم نموده و شستشوی به پ را "پايان عملیات"پیش از اتمام عملیات تست، دستگاه پیغام  -5

 را از خودرو جدا نمايد. اتصاالتاست و كاربر می تواند 
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 به خودرو وبارهد مربوطه را قطعاتاتصاالت دستگاه را از خودرو جدا نموده و  ،پس از اتمام عملیات شستشو -6

 متصل نمايید.

  گازنحوه شستشوی دريچه 

 نحوه آماده سازی دستگاه: -1

 متری متصل كنید. 5/2پیسوله را به سر شیلنگ  ابتدا -4

 
 را به كوپلینگ دستگاه )خروجی مواد در دستگاه( متصل كنید. مذكورشیلنگ  -5

 
 

 

 باز نمايید مجاری هواكش متصل به دهانه دريچه گاز را  -2

 .را همانند روش قبل انجام دهید بر روی دستگاه شستشوی روی خودرومنو مراحل  -3

 نمايیدخودرو را روشن  -4

 توسط پیسوله دهانه دريچه گاز را شستشو دهید -5

  تستر قطعاتا نحوه كار ب

نسور ستست تست استپر موتور و  تست دريچه گاز برقی، ل تست قطعات اصلی خودرويی ازقبیلشاماين بخش 

 .می باشد اكسیژن
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 استپر موتور تستنحوه 

آن به  را از جای خود در آورده و سپس سوكت استپر موتور دستگاه را خودرو استپر موتور سوكت ابتدا -1

متصل  اهمتصل نمايید و همچنین طرف ديگر سوكت استپر موتور را به محل مربوط به خود بر روی دستگ

 نمايید.

 
 بر روی دستگاه انتخاب نمايید. تستر قطعاتمنو ،  قطعات از نصب  پس -2

 

 .مايیدنرا انتخاب سپس از گزينه هايی كه در منو تستر قطعات وجود دارد گزينه تست استپر موتور  -3

 
، كاربر ی(چند بار حركت خطی )رفت و برگشتپس از با ورود به گزينه تست استپر موتور، استپر موتور  -4

 كاربر نمايش مقدار مقاومت اهمی قطعه با سپس خواهد شد ومتوجه سالم بودن قطعات مکانیکی قطعه 

 شد.واهد خخوانده و متوجه سالم بودن قطعات الکتريکی استپر موتور را  سیم پیچمقدار مقاومت اهمی 
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ر كاتالوگ شركت د: پس از مشاهده رنج مقاومتی در نمايشگر دستگاه، آن را با رنج مقاومتی ذكر شده  توجه

قطعه مقايسه كنید.  سازنده  

 سنسور اكسیژننحوه تست 

 اه راو سپس سوكت سنسور اكسیژن دستگ جدا كنیداز جای خود  را ن خودروژسنسور اكسی سوكت ابتدا -1

وی آن متصل نمايید و همچنین طرف ديگر سوكت سنسور اكسیژن را به محل مربوط به خود بر ربه 

 متصل نمايید. دستگاه

 

 
 

 منو تستر قطعات بر روی دستگاه انتخاب نمايید.قطعات،  از نصب  پس -2

 

 

 

 

 
 سپس از گزينه هايی كه در منو تستر قطعات وجود دارد گزينه تست سنسور اكسیژن را انتخاب نمايید. -3

 

كاربر مقدار مقاومت گرمکن  ،با نمايش مقدار مقاومت اهمی قطعه با ورود به گزينه تست سنسور اكسیژن، -4

  .ن خواهد شدمکن سنسور اكسیژسالم بودن گررا خوانده و متوجه 
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ه در كاتالوگ مقاومتی ذكر شد محدودهمقاومتی در نمايشگر دستگاه، آن را با  محدودهپس از مشاهده :  توجه

 مقايسه كنید.  شركت سازنده قطعه

  تست دريچه گاز برقی نحوه

 ستگاه راو سپس سوكت دريچه گاز برقی د جداكنیداز جای خود  را دريچه گاز برقی خودرو سوكت ابتدا -1

 ستگاهدآن متصل نمايید و همچنین طرف ديگر دريچه گاز برقی را به محل مربوط به خود بر روی به 

 متصل نمايید.

 
 منو تستر قطعات بر روی دستگاه انتخاب نمايید.،  قطعات از نصب  پس -2

 ب نمايید.را انتخا دريچه گاز برقیسپس از گزينه هايی كه در منو تستر قطعات وجود دارد گزينه تست  -3

تی، كاربر با ورود به گزينه تست دريچه گاز برقی، دريچه گاز برقی پس از چند بار حركت رفت و برگش -4

اربر كهمی قطعه متوجه سالم بودن قطعات مکانیکی قطعه خواهد شد و سپس با نمايش مقدار مقاومت ا

کی خواهد را خوانده و متوجه سالم بودن قطعات الکتري دريچه گاز برقیمقدار مقاومت اهمی سیم پیچ 

  .شد

 

ه در كاتالوگ مقاومتی ذكر شد محدودهمقاومتی در نمايشگر دستگاه، آن را با  محدوده: پس از مشاهده  توجه

 شركت سازنده قطعه مقايسه كنید. 
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برای ر خطای زير ظاهغام در صورت معیوب بودن قطعه و يا عدم اتصال كابل ارتباطی پیهمچنین :  توجه

 شد. كاربر نمايش داده خواهد

 
 انژكتور  اهمی تست نحوه

 .يیدكانکتور متصل نما را به دستگاه متصل و سپس انژكتور را به پايهانژكتور كانکتور ابتدا  -1

 

 
 

 ايید.يا شستشوی دستی،  بر روی دستگاه انتخاب نممنو شستشوی خودكار ،  قطعات از نصب  پس -2

 

 

 

 

 

 

با ورود به گزينه مربوطه ، انژكتور پس از چند بار تست كه به صورت صدا شنیده می شود، كاربر متوجه  -3

 سالم بودن قطعات مکانیکی قطعه خواهد شد و سپس با نمايش مقدار مقاومت اهمی قطعه كاربر مقدار 
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انتها كلید  الم بودن قطعات الکتريکی خواهد شد و درانژكتور را خوانده و متوجه س مقاومت اهمی سیم پیچ

 برگشت را فشار دهید.

 
 

ه در كاتالوگ مقاومتی ذكر شد محدودهمقاومتی در نمايشگر دستگاه، آن را با  محدوده: پس از مشاهده  توجه

 شركت سازنده قطعه مقايسه كنید. 

 دستگاه  تنظیمات

 :تند ازعبارتظیمات اولیه دستگاه طراحی شده است كه اين موارد اين مدل از دستگاه منويی به نام در 

 كنترل پمپ بنزين -1

 حسگر سطح كنترل  -2

 تنظیمات رمز ورود  -3

 افزايش اعتبار   -4

 كنترل پمپ بنزين

 ناناطمیاز سالم بودن پمپ سوخت می باشد كه دستگاه در واقع اين تست برای صحت عملکرد پمپ سوخت 

 فاده گردد.حاصل شود و در مواقعی كه فشار گیج به هردلیلی افزايش نمی يابد می توان از اين گزينه است

 ابتدا وارد منوی تنظیمات دستگاه شويد. -1
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 اب نمايید.را انتخ كنترل پمپ بنزينوجود دارد گزينه  تنظیمات دستگاهسپس از گزينه هايی كه در منو  -2

 

پمپ با حداكثر  كنترل پمپ بنزين، كاربر با منو زير مواجه می شود كه با فشردن كلیدمنو با ورود به  -3

 فشار ممکن شروع به كار می كند  و می توان از سالم بودن پمپ اطمینان حاصل كرد.

 

 

 
 تنظیمات رمز ورود

اختیار داشتن رمز  با دردهد تا باشد و اين امکان را به كاربر میرمز ورود تنها جهت استفاده مالک دستگاه می

 اجازه استفاده از دستگاه را به شخصی ديگر ندهد. ،ورود

 حاصل نمايد.تماس  شركتبا  ،نکته: كاربر گرامی در صورت فراموش كردن رمز ورود دستگاه

 ابتدا وارد منوی تنظیمات دستگاه شويد. -1
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 .تخاب نمايیدرا ان تنظیمات رمز ورودسپس از گزينه هايی كه در منو تنظیمات دستگاه وجود دارد گزينه   -2

 

 

 رقمی انتخاب كرده 6الی  3يک رمز  . بايدديبا ورود به منو تنظیمات رمز ورود ، با منو زير مواجه می شو -3

، دستگاه  از شما بار روشن شدن دستگاه را فشار دهید. با انجام اين عملیات پس از هر و سپس كلید

 می كند كه بايد به درستی وارد گردد.در خواست رمز ورود 

 
بلی خود را سپس رمز ق شويد. "تنظیمات رمز ورود "وارد گزينه  مجددا برای حذف رمز ورود يا تغییر آن -4

 نمايیدمی توانید رمز جديد را وارد وارد كنید پس از وارد كرد رمز اين رمز پاک شده و 

 

 

 

 افزايش اعتبار

 

 :اطالع داده می شودكاربر شما می باشد كه در زمان اتمام به  اتمام اعتبار دستگاه زير به معنی  پیغاممشاهده 
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 افت نمايید :می توانید از طريق روش های زير كد افزايش اعتبار را از شركت دريپس از مشاهده پیغام فوق 

 از نرم افزار تلفن همراه  -1

 ( 10008801110111از طريق ارسال كد دستگاه به سامانه )  -2

 از طريق تماس با شركت -3

 ،رسال كد دستگاههای  اهريک از روش فزايش اعتبار دستگاه از طريق اقدام جهت ا كاربر گرامی قبل از  نکته: 

 دستگاه بدست بیاوريد.رقمی موجود در دستگاه را از قسمت تنظیمات  16كد ابتدا 

 

 

  مانه پیامکیارسال آن به ساوارد كردن آن به نرم افزار تلفن همراه يا نحوه دريافت كد از دستگاه و 

 

 تنظیمات دستگاه شويد.وارد منوی  ابتدا  الف(

 
 ب نمايیدرا انتخاافزايش اعتبار سپس از گزينه هايی كه در منو تنظیمات دستگاه وجود دارد گزينه   ب(

 
 

در قسمت بايست وجود دارد كه میرقمی  16صفحه يک كد  اين كنید در زير همانطور كه مشاهده میج( 

پس از ارسال .ارسال گردد   10008801110111 ی به سامانهوارد شده يا  "نرم افزار تلفن همراه"دريافت كد 

كد  .سامانه پیامکی دريافت می كنیدنرم افزار تلفن همراه يا  ازرقمی  12 كدرقمی توسط كاربر  يک  16كد 

وارد  ،فت شده از سامانهرقمی در قسمت عدد دريا 12

دقت نمايید كه  .دستگاه فعال خواهد شد كرده و سپس

برای استفاده از نرم افزار تلفن همراه، بايد گوشی به 

 اينترنت متصل باشد. 
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 مشخصات دستگاه

 توانید از سريال و مدل دستگاه خود مطلع شويد. می  با انتخاب گزينه مشخصات دستگاه
 

 

 

 

 
 

 

 دستگاه نگهداری

تعمیرات مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است  يانگهداری  همانطور كه همه می دانیم ؛

انجام می شود.  ،در شرايط مطلوبدستگاه به روز رسانی و حفظ  دستگاه ، كه به منظور بررسی وضعیت موجود

و در نتیجه كاهش هزينه های سنگین خريد و  دستگاهبه نحوی كه افزايش بهره وری و كاهش فرسايش 

 .می رساندبه حداقل كاربر برای دستگاه را تعمیرات 

 در زير لیست شده اند:مواردی كه می بايست به آن توجه شود  5000انژكتورشور مدل در دستگاه 

 نگهداری از قسمت شیشه-1

اين بخش شامل نگهداری يا سرويس بموقع شیشه ها و واشر ها و بخصوص شیر های زير سیلندرها می    

 ؛باشد.برای اينکار

كاری با محلولی از آب و صابون از سمت بیرون شستشو دهید .اگر شیشه شیشه ها را همیشه پس از هرروز  -

ها از سمت داخل كدر شدند با يک پارچه آغشته به الکل آن ها را از سمت داخل از طريق سوراخ های روی 

كفه باالی تمیز كنید .دقت كنید برای شستشوی شیشه از مواد حاوی تینر به هیچ وجه استفاده نگرد چراكه 

 روی آن می گردد. درجه هایحالل رنگ است و باعث پاک شدن تینر 

واشر های زير شیشه از نوع ضد بنزين يا وايتون می باشند دقت شود اگر اين واشر ها با تینر تماس پیدا كنند -

می شوند .حتی المقدور سعی شود كه در هیچ جای دستگاه از مواد حاوی تینر  تغییرشکلدچار پوسیدگی و 

 ردد.استفاده نگ

به هر دلیلی يکی از سیلندرها مسدود شد می بايست ابتدا اهرم تخلیه سوخت  5000اگر در دستگاه مدل -

 داخل باک را با بازكردن پیچ برنجی در پشت دستگاه كامال تخلیه نمائید و بگذاريد تا پايان باز شود.سپس مواد 
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محل های فرهحال با پیسوله ای كه به يک كمپرسور باد وصل شده از طريق ح .اين سرويس اين پیچ باز بماند

یر كرده در انژكتوردر كفه باال شیشه باد كمپرس شده را به داخل شیشه هدايت كنید تا جرم گ قرار گرفتن

 مجاری به سمت باک حركت كند پس از رفع انسداد پیچ برنجی پشت دستگاه را ببنديد.

شیلنگ به ريل سوخت مجهز به كوپلینگ  در قسمت اتصال 5000دستگاه  اتصاالت و كوپلینگهانگهداری از -2

مادگی و يا  وهیدرولیک)غیر اتوماتیک( می باشد اين كوپلینگ ها به دلیل مصرف زياد يا اتصال نادرست نری 

ه هیچ شويد كابتدا مطمئن  ،فشار بیش از حد ضامن دچار نشتی می شوند كه برای برطرف كردن اين نشتی

ه كمک فشاری در داخل شیلنگ وجود نداشته باشد برای اينکار از فشار سنج موجود در پنل جلوی دستگا

 جديد  داخل كوپلینگ مادگی را خارج كنید و با يک اورينگ 15*2سپس به كمک يک پنس اورينگ  .بگیريد

 

رت كامل در جای اورينگ بصودقت كنید كه اين فقط  .جايگزين كنید

نگام اتصال نری و مادگی می بايست به راحتی و بدون د بنشیند و در هخو

  هیچگونه فشار مازادی با هم كوپل شوند.

 

 

 و مواد شستشو باک، نگهداری از پمپ -3

الزم بذكر است كه كاربران دستگاه می بايست به اين نکته توجه كنند كه برای عملکرد    :موادشستشو -1

درصد بنزين معمولی  40الی  30طوالنی تر شدن پمپ آن مواد تايید شده شركت را با صحیح پمپ دستگاه و 

مواد دستگاه را از طريق شاخص های كنار  حمخلوط كنند و سپس در باک دستگاه بريزند. بايد همیشه سط

تشوی كه مواد شتس قرار داشته باشد چرا  MID خط دستگاه كنترل كنند تا همیشه مواد درون باک در وسط يا

 انژكتور عاملی موثری در خنک كنندگی پمپ و در نتیجه طوالنی تر شدن عمر آن دارد.

 
ابتدا از طريق منو وارد گزينه تنظیمات دستگاه شويد و  اگر به هر دلیلی پمپ دستگاه روشن نشد؛  پمپ :-2

 پمپ دستگاه را فعال كنید با فعال شدن پمپ برنامه  "تايید"كمک كلید ه بسپس  .گرينه كنترل پمپ را بیابید
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د دارد و حداكثر ولتاژ تغذيه را به پمپ اعمال می كند اگر باز هم پمپ فعال نشد امکان سوختن آن وجو

 بايست تعويض گردد .می

م شود و ی الزم انجاه هماهنگی هابرای تعويض پمپ دستگاه ابتدا بايد با بخش خدمات پس از فروش دستگا

تدا قاب پشت نها را در جريان اين مهم قرار دهید سپس با در دست داشتن پمپ مورد تايید شركت سازنده ابآ

ارد ابتدا يک عدد باک وجود دارد كه مغزی پمپ در داخل آن قرار د 5000دستگاه را باز كنید در دستگاه 

شید و سپس پ را به آرامی بیرون بکباز كنید و سپس پمبست فلزی بزرگ محل اتصل  نگه دارنده به باک را 

لزی فكمک پیچ گوشتی بست فلزی محل اتصال شیلنگ فشار قوی به خروجی پمپ را باز كنید حال بست ه ب

 محل اتصال بدنه پمپ به نگه دارنده را باز كنید  و اقدام به تعويض پمپ نمائید.

ست كه جرم ااد از طريق خروجی تخلیه كافی نبوده و الزم باک: پس از هر بارتعويض مواد فقط تخلیه مو-3.

 رنتیجه انژكتور های ته باک نیز تمیز گردد تا به مرور زمان اين اجرام ازطريق پمپ وارد مجاری شیلنگها و د

اال بست حنشود برای اينکار الزم است كه قاب پشت دستگاه باز گردد سپس چهار عدد گیره باک باز گردد 

رج كنید و و پمپ را از آن خارج كنیم سپس باک را خا هدال نگه دارنده پمپ به باک باز كراتصفلزی محل 

 داخل آن را خوب تمیز كنید . 

نشتی باک  در صورت باک را مانند قبل در جای خود قرار دهید و پمپ را در جای خود محکم كنید. در انتها

 نیز با خدمات پس از فروش شركت تماس حاصل فرمائید.

 تعويض فیلتر بنزين-4

یر شیلنگ ، به منظور بهبود كارايی و افزايش عمر مفید دستگاه، در مس5000در دستگاه شستشوی انژكتور 

به  بايستمیاين صافی  قرار داده شده است. "صافی يا فیلتر بنزين"خروجی پمپ بنزين)در داخل دستگاه(، 

 صورت منظم، هر سال يک بار تعويض گردد. 
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 عويض فیلتر را طبق مراحل زير انجام دهید:مراحل ت

 ا باز كردن پیچ های بدنه فلزی، قسمت پشت بدنه آن را از دستگاه جدا كنید.ب-1

های باال و پايین صافی را باز كنید. در هنگام باز كردن صافی مراقب باشید چ گوشتی، بستبه كمک يک پی-2

های هیدرولیک و خاصیت خالء ايجاد شده در آن، كوپلینگ كه مواد بروی لباستان نپاشد. به دلیل استفاده از

گردد هنگام باز كردن فیلتر ماند كه برای اينکار توصیه میمواد همیشه درون شیلنگ ها تحت فشار باقی می

های مت باال و پايین بکشید تا لولهسفیلتر را به  آرامی بهگیر( بپوشانید و دور آن را با يک پارچه نمدی )نم

 اتصالی نیز دچار شکستگی نگردند. 

يض فیلتر به جهت آن دقت كنید، جهت فلش بر روی فیلتر درج شده است. )نوک پیکان آن در هنگام تعو-3

 بايد به سمت باال باشد.(

 ست فلزی دو طرف فیلتر را خوب سفت كنید و فیلتر را در جای خود محکم كنید.ب-4

بدنه پشت حتما دستگاه را روشن كنید و مراحل شستشو را انجام دهید  بل از بستنپس از پايان مراحل، ق-5

سیار خطرناک و دستگاه را از نظر تست نشتی تحت نظر بگیريد؛ چرا كه نشتی مواد از قسمت فیلتر و شیلنگ ب

 ق گرفتگی شود.باشد و ممکن است سبب آتش سوزی يا برمی

 نه فلزی پشت دستگاه را ببنديد.س از اطمینان از عدم وجود نشتی در دستگاه، بدپ-6

 

 محل قرار گرفتن فیلتر بنزين در دستگاه شستشوی انژكتور
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 دستگاه التراسونیک: دارینگه

 به موارد زير توجه كنید:التراسونیک  حمام دستگاهزمان استفاده از در 

 از روشن كردن دستگاه بدون محلول جداً خودداری فرمايید. -1

 .نمايید پُر شركت تأيید مورد محلول با را مخزن حجم درصد 80 دستگاه، از استفاده برای -2

 .دهید استراحت دستگاه به دقیقه 5 مدت به حداقل دستگاه از استفاده بار هر از بعد -3

 پس از استفاده آن را دور بريزيد. يک بار مصرف می باشد حتماً مواد التراسونیک تقريباً -4

 از ضربه زدن به دستگاه جداً خودداری فرمايید. -5
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 5000انژكتور مدل نحوه مونتاژ میز دستگاه شستشو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 تعداد قطعه نام قطعه شماره  تعداد قطعه نام قطعه شماره 

 عدد 1 بدنه كناری سمت چپ 2 عدد 1 بدنه كناری سمت راست 1

 عدد 1 كفه وسط 4 عدد 1 كفه باال  3

 عدد 1 بدنه تعادل باال 6 عدد 1 كفه پايین  5

 عدد 1 بدنه نگهدارنده التراسونیک 8 عدد 1 بدنه تعادل پايین 7

 عدد M6 16مهره  10 عدد M6 68پیچ  9

 عدد 4 چرخ 12 عدد M6 16واشر  11
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