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 ضمانت.1

ارانتی می باشد که تاریخ گماه  12شامل  کس اتوماتوغن و شستشوی گیربتعویض ر دستگاه

 می باشد.  به خریدار  دستگاهشروع آن از زمان تحویل 

 هشدار ها .1

 نداده تآنرا حرک، تعویض روغن و شستشوی گیربکس  هنگام انجام کار توسط دستگاه 

 .ننماییدبر روی ترازوها فشار وارد  و

  جار استفاده ننمایید.انف قابل در محیط های قابل اشتعال واز دستگاه 

 .دستگاه را در جایی قرار دهید که آب باران به آن نفوذ نکند 

 در هیچ یک از  تعویض روغن و شستشوی گیربکس اتومات  هنگام انجام کار با دستگاه

 مراحل دستگاه را به حال خود رها نکنید.

 اطالعات کلی .2

 معرفی -3-1

نظنننور م توضنننیح نحنننوه اسنننتفاده از دسنننتگاه بنننه   اینننن دفتررنننه راهنمنننا شنننامل     

رینننزی  شستشنننوی گینننربکس هنننای اتوماتینننک بنننه صنننورت برنامنننه تعنننویض روغنننن و 

و مطالعنننه آن  سنننت نکنننات نگهنننداری و سنننرویس آن بنننه صنننورت دوره ای    شنننده و

لنن ا فروشنننده در صننورت   ضننروری مننی باشنند،   بننرای تمننامی کنناربران ایننن دسننتگاه     

وارد آمنننندن آسننننیگ بننننه دسننننتگاه بنننندلیل اسننننتفاده ناصننننحیح کنننناربران از آن      

 داشت.    مسئولیتی بر عهده نخواهد

اینننن دسنننتگاه از طرینننر بررسنننی بررسنننگ قنننرار داده شنننده در کننننار دسنننتگاه کنننه     

 قابل شناسایی ست. سال تولید و شماره سریال می باشد، آن شامل مدل



 

 آماده سازی دستگاه -3-2

 تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس اتومنننات  قبنننل از روشنننن کنننردن دسنننتگاه    

 به ولتاژ مناسگ اطمینان حاصل نمایید. آناز اتصال 

 

 ATF STARTدستگاه  .3

تعننویض منظننور ایننن دسننتگاه بننه      

روغننننن گیننننربکس اتوماتیننننک بننننه  

صنننورت برنامنننه رینننزی شنننده، تمینننز 

تننر، و کامننل تننر طراحننی شننده اسننت   

 می کاهد.   که از اتالف روغن نو

 صفحه کلید و نمایشگر -4-1

یننننک شننننامل صننننفحه نمایشننننگر    

LCD   241بنننا وضنننوx64   اسنننت کنننه مننننوی دسنننتگاه را نمنننای    (منننی دهننندA .)

بنننر روی هنننن رننننین (. Bمنننی باشننند)          کلیننند 4صنننفحه کلیننند دسنننتگاه شنننامل 

کنننه فشنننار روغنننن برگشنننتی از گینننربکس بنننه    قنننرار داردینننک فشارسننننج  دسنننتگاه

 .(C)ه را شان می دهدادستگ

لنگ هننا بننه گیننربکس   بننه منظننور حصننول اطمینننان از اتصننال صننحیح شنن       :نکتننه   

. بننندین طرینننر کنننه پنننس از اتصنننال  دسننننج اسنننتفاده نمنننو فشارن منننی تنننوان از ایننن 

موتننور  ،شننلنگ هننا بننه گیننربکس و قبننل از شننروع هننر گونننه عملینناتی بننا دسننتگاه         



شننند(، رنانعنننه عشربنننه فشنننار با Pخنننودرو را روشنننن نمنننوده )گینننر بکنننس در حالنننت  

ام شننده اسننت در غیننر ایننن   جننرفننت اتصننال شننلنگ هننا بننه صننورت صننحیح ان   سنننج باا

 Aرا از تعنننوو روغنننن و شستشنننوی گینننربکس صنننورت بایننند دسنننته پشنننت دسنننتگاه  

بننناا نرفنننت تغیینننر دهنننین. رنانعنننه بننناز هنننن فشنننار   Bبنننه 

 اتصاات صحیح نمی باشد

 لوازم جانبی -4-2

جعبه ایست شاما انواع کوپلینگ ها وشلنگ های کوتاه به منظور  

 گیربکس ها.اتصال شلنگ های روغن به انواع 

 

 

 

 آماده سازی خودرو.5

  قبنننل از تعنننویض روغنننن، کمنننی خنننودرو را برانیننند تنننا گینننربکس گنننرم شنننده و

 دمای روغن آن به میزان موردنیاز افزای  یابد.

 .سینی و حفاظ زیر خودرو را باز نمایید 



 .از روی پالک روی گیربکس می توان نوع گیربکس را شناسایی کرد 

 
  بنننه گینننربکس و خننننک کنننن را پیننندا کنننرده و محنننل رفنننت و برگشنننت روغنننن

 گیج روغن را )در صورت وجود آن( رک کنید.

 آماده سازی دستگاه6

 روغن -6-1

  روغنننن را درون مخنننزن مربنننو  بنننه روغنننن ننننو بریزید.حنننداقل دو لیتنننر بیشنننتر

لیتننر  8)برای مثننال اگننر گیننربکس   از میننزان روغننن مننورد نینناز بننرای تعننویض    

 روغن در مخزن روغن نو بریزید(.لیتر  11روغن می گیرد باید 

 .میزان روغن نو را در صفحه نمایشگر رک کنید 

  حجنننن صنننحیحی تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس  رنانعنننه دسنننتگاه

مشخصنننات از روغنننن موجنننود در مخنننزن ننننو را در اختینننار قنننرار ننننداد بایننند    

 روغن در قسمت تنظیمات دستگاه تصحیح گردد.

     غننن کهنننه بننرای روغننن برگشننتی     از وجننود فیننای خننالی کننافی در مخننزن رو

 از گیربکس اطمینان حاصل نمایید.

 



 

 

 شوینده گیربکس -6-2

   سننی سننی  251)بننرای مثننال  بننا روغننن نننو  شننوینده را بننه نسننبت یننک یننه یننک

 را در مخنننزن ترکینننگ کنننرده و آن را سنننی سنننی روغنننن ننننو(  251شنننوینده   

 دارد.شوینده که پشت دستگاه قرار

    کیلنننومتر(  151111بننناا )بنننی  از  شستشنننوی گینننربکس هنننای بنننا کنننارکرد

 توصیه نمی شود.

 

 اتصال دستگاه به خودرو.7

در حالننت کلننی سننه نننوع    نننوع اتصننال بسننته بننه نننوع گیننربکس متفنناوت خواهنند بننود.    

 اتصال وجود دارد:

 حالت عادی گیربکس -الف

 

 

 

 اتصال معمولی -ب

 

 



اتصال متغیر ) عدم  -پ

 شستشوی رادیاتور (

 

 

 

تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس     زمنننانی کنننه دسنننته پشنننت دسنننتگاه       

قنننرار دارد شنننلنگ قرمنننز شنننلنگ رفنننت و شنننلنگ خاکسنننتری    Aدر حالنننت  اتومنننات

 Aبنننالعکس. ابتننندا دسنننته را در حالنننت   Bشنننلنگ برگشنننت منننی باشننند و در حالنننت  

قنننرار دهیننند و شنننلنگ قرمنننز را بنننه ورودی خننننک کنننن و خاکسنننتری را بنننه خروجنننی 

د(. بعننند از هنننای مناسنننگ اسنننتفاده کنیننن   گگینننربکس متصنننل نماییننند)از کوپلینننن  

انجننام اتصننالت تبننه روق بنناا قبننل از ایننن کننه عملیننات تعننوو را بننا شننروع کنینند          

فشارسننننج عشربنننه  رنانعنننهباشننند(.  Pخنننودرو را روشنننن کنیننند )گینننربکس در حالنننت 

صننورت دسننته   بنناا رفننت اتصنناات بننه صننورت صننحیح انجننام گردیننده در غیننر ایننن       

در  Aرا از حالنننت  اتومنننات تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس   پشنننت دسنننتگاه 

قننرار دهینند. رنانعننه عشربننه فشارسنننج بنناا نرفننت اتصنناات باینند تصننحیح         Bحالننت 

 گردد.

 



تنننا زمنننانی کنننه عشربنننه فشارسننننج بننناا نیامنننده اسنننت نبایننند عملینننات بنننا   : نکتنننه   

 دستگاه را آغاز کنید.

 

  حالت دستی.8

 نمایید.یکی از کلید های کیبرد را فشار دهید و حالت دستی را انتخاب 

 مرحله می باشد: 4حالت دستی شامل 

  

Aدر صورت نیاز به شستشو( گ اری شوینده گیربکسی: جا( 

B :و مدت زمان شستشو دستگاه توسطبرنامه شستشو  تنظین 

C :تعویض فیلتر و شستشوی رادیاتور 

Dتعویض روغن : 

 

 جاگ اری شوینده گیربکس)در صورت نیاز به شستشو( -8-1

اجنننرای اینننن مرحلنننه تصنننفیه کثیفنننی هنننا و امولسنننیون هنننای موجنننود    هننندف از    

توسننط فیلتننر دسننتگاه اسننت. مننایع شننوینده را بننه نسننبت یننک بننه یننک)برای مثننال         

سنننی سنننی روغنننن ننننو( ترکینننگ کنننرده و در مخنننزن  251سنننی سنننی شنننوینده    251



تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس اتومنننات شستشنننو بریزیننند. سنننوییچ دسنننتگاه 

 ONداخنننل مننننوی دسنننتگاه شستشنننو را در حالنننت   قنننرار دهیننند. ینننک را در حالنننت

را بزنیننند. دسنننتگاه شنننوینده را بنننه داخنننل   Enterقنننرار دهیننند سنننپس بنننرای ادامنننه  

 ماشین پمپ می کند و شما صفحه زیر را مشاهده می نمایید.

 

بنننه شنننما پیغنننام   اتومنننات تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس سنننپس دسنننتگاه

منننوی حالننت دسننتی بننر مننی   مننی دهنند تننا سننوییچ را در حالننت دو قننرار دهینند و بننه     

 گردد.

 

 تنظین برنامه شستشو توسط دستگاه و مدت زمان شستشو  -8-2

 در ایننن مرحلننه شننما زمننان مننورد نظرتننان بننرای شستشننو را مشننخ  مننی کنینند.           

را بزنید)دسنننتگاه بنننه شنننما  Enterپنننس از مشنننخ  کردننننز منننان منننورد نظنننر کلیننند 

پیغنننام میدهننند تنننا سنننوییچ را در حالنننت دو قنننرار دهیننند(. دسنننتگاه در صنننورت نیننناز   

ودرو را روشنننن کنیننند و دننننده هنننای گینننربکس را تعنننویض  خنننپیغنننام منننی دهننند تنننا 

تشنننو بننه صنننورت  کننرده تننا شنننوینده بننه تمنننام منافنن  گیننربکس نفنننوذ کننرده و شس      

اقیمننناده از عملینننات شستشنننو رسنننمت راسنننت تصنننویر زمنننان بکامنننل انجنننام پننن یرد. د

روغننن داخننل گیننربکس نیننز قابننل رویننت    را مشنناهده مننی نمایینند. هننن رنننین دمننای    



       منننی باشننند. طنننی اینننن مرحلنننه فیلتنننر دسنننتگاه کثیفنننی هنننای موجنننود را جننن ب     

 می کند. پس از اتمام این مرحله خودرو را خاموق نمایید.

 

 

 

 تعویض فیلتر -8-3

وی حالنننت دسنننتی را انتخننناب کنیننند. دسنننتگاه  ( در مننننCمرحلنننه تعنننویض فیلتنننر)    

در اینننن  حالنننت دو قنننرار دهیننند. ر را د پشنننت دسنننتگاه پیغنننام میدهننند کنننه سنننوییچ 

خلیننه مرحلننه روغننن موجننود در کارتننل گیننربکس باینند تخلیننه گننردد. بننه منظننور ت         

قنننرار دهیننند. مشننناهده  Pگینننربکس را در حالنننت  کارتنننل خنننودرو را روشنننن نمنننوده و 

منننی نماییننند کنننه گنننیج فشنننار بننناا رفتنننه و روغنننن درون کارتنننل تخلینننه منننی شنننود. 

بالفاصنننله پنننس از اینکنننه فشنننار افنننت کنننرد و بنننه صنننفر نزدینننک شننند ودرون شنننلنگ 

برگشنننت حبننناب هنننوا روینننت شننند خنننودرو را خننناموق نماییننندررا کنننه اینننن بننندین   

 ست. معناست که روغن کهنه به طور تشریبا کامل تخلیه شده ا

 در تصویر زیر میزان روغن خارج شده قابل رویت است.

 

 



 

 تعویض روغن 8-4

در اینننن مرحلنننه روغنننن موجنننود در گینننربکس اتوماتینننک، تعنننویض منننی گنننردد. بنننه    

منظورانجننام ایننن کننار وارد منننوی دسننتی شننده و گزینننه تعننویض روغننن را انتخنناب          

کلیننند ویض آننننرا داریننند وارد نماییننند. نماییننند. سنننپس مینننزان روغننننی کنننه قصننند تعننن

ه بنننه شنننما اسننبز رننننگ را فشنننار دهیننند تننا عملینننات تعنننویض شنننروع گننردد. دسنننتگ   

 تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس پیغنننام میدهننند کنننه سنننوییچ پشنننت دسنننتگاه

قننننرار دهینننند. حننننال خننننودرو را روشننننن نمننننوده و گیننننربکس را در   2را در حالننننت 

ن کهنننه را بننه درون مخننزن روغننن   قننرار دهینند. در ایننن زمننان خننودرو روغنن     Pحالننت 

کهنننه دسننتگاه مننی فرسننتد و دسننتگاه نیننز روغننن نننو را بننه گیننربکس خننودرو ارسننال        

مننی کننند. برگشننت روغننن از خننودرو بننه دسننتگاه از طریننر شننلنگ هننای شننفاف و           

همعنننین بنناا رفننتن نمایشننگر سننطح روغننن کهنننه قابننل بررسننی سننت. هننن رنننین         

داخنننل گینننربکس نینننز از طرینننر مینننزان روغنننن شنننارژ شنننده از سنننوی دسنننتگاه بنننه  

نمایشننگر دسننتگاه قابننل رویننت مننی باشنند. ایننن مرحلننه زمننانی پایننان مننی یابنند کننه         

دسننتگاه میننزان حجننن مشننخ  شننده از روغننن کننه توسننط کنناربر وارد شننده را وارد         

گیننربکس نماینند. روغننن نننو زمننانی بننه طننور کامننل جننایگزین روغننن کهنننه گردیننده         

یننک رنننگ  رفننت و برگشننت بننه    اسننت کننه رنننگ روغننن موجننود در هننر دو شننلنگ      

م اورت تعننویض روغننن بصننورت کامننل انجنن     )رنننگ روغننن نننو( درآینند در غیننر اینصنن      

 نگرفته است.



 

 

 اضافه کردن افزودنی به گیربکس 8-5

اینننن مرحلنننه شنننبیه بنننه مرحلنننه شستشنننوی گینننربکس منننی باشننند. افزودننننی را بنننا    

ک روغننن گیننربکس بننا نسننبت یننک بننه یننک ترکیننگ کننرده و در داخننل مخننزن کورنن       

قننرار دهینند. وارد منننوی دسننتی     1پشننت دسننتگاه قننرار دهینند. سننوییچ را در حالننت      

را انتخنننناب نماییننند سننننپس   Onرا انتحننناب نمایینننند و گزیننننه    Aشنننده و مرحلننننه  

کلیننند سنننبز را فشنننار دهیننند. دسنننتگاه بنننه شنننما پیغنننام میدهننند کنننه سنننوییچ را در    

ر هقننرار دهینند. سننپس مجننددا کلینند سننبز را فشننار دهینند. صننفحه زیننر  ننا        1حالننت 

شنننده و دسنننتگاه شنننروع بنننه افنننزودن افزودننننی منننی نمایننند. تصنننویر مینننانی بینننانگر   

 باشد. خاموق بودن خودرو حین انجام این عملیات می

 

 پایان عملیات -8-6

گننردد )مانننند   ی کننه رنننگ روغننن موجننود در شننلنگ برگشننت قابننل قبننول         زمننان   

رننننگ روغنننن ننننو باشننند( دسنننتگاه را خننناموق کنننرده و خنننودرو را بنننه حالنننت اول      

 درآورید.

 



 

 بررسی گیج روغن 8-7

مننام تبننه منظننور حصننول اطمینننان از تعننویض روغننن بننه میننزان صننحیح پننس از ا           

روغننن گیننربکس را رننک کنینند. در آخننر توصننیه مننی گننردد خننودرو         عملیننات گننیج 

 کمی رانده شود و سپس مجددا گیج روغن گیربکس بررسی شود.

 

 حالت اتوماتیک.9

از ایننن حالننت معمننوا زمننانی اسننتفاده مننی شننود کننه فیلتننر نیننازی بننه تعننویض              

در ابتننندا بایننند همنننانطور کنننه در قسنننمت هنننای قبلنننی گفتنننه شننند    نداشنننته باشننند.

مننننوی اتوماتینننک را انتخننناب   پساتصننناات را بنننه طنننور صنننحیح انجنننام دهیننند. سننن  

 نمایید تا صفحه زیر رویت شود.

 

 را تنظین نمایید. A-B-C-Dابتدا باید پارامتر های هر یک از مراحل 

A : شستشوی گیربکسYes/No 

B :مدت زمان شستشو 



C :میزان روغنی که قصد تعویض آنرا دارید 

D :شروع عملیات 

از شروع عملیات، برای هر مرحله صفحات زیر به ترتیگ نمای  داده می شود. هر یک از پس 

 این مراحل با فشار دادن کلید قرمز رنگ متوقف خواهد شد.

 

  (مرحله اول

قنننرار داده و مخنننزن شستشنننو را بنننا     1قنننرار دادن شنننوینده: سنننوییچ را در حالنننت    

پننس از پمننپ شنندن   روغننن گیننربکس و شننوینده بننه نسننبت یننک بننه یننک پننر کنینند.     

 قرار دهید. 2شوینده سوییچ را در حالت 

   (مرحله دوم

روشننننن  Pقننننرار  دهینننند وخننننودرو در حالننننت  2شسشننننتو: سننننوویچ را در حالننننت 

 نمایید.

   (مرحله سوم

در حالیکنننه خنننودرو روشنننن و   قنننرار دهیننند 2تعنننویض روغنننن: سنننوییچ را در حالنننت  

 می باشد. Pدر حالت 

 

 



 

 امکانات.11

 تعنننویض روغنننن و شستشنننوی گینننربکس اتومنننات    امکاننننات دسنننتگاه 

 شامل موارد زیر می گردد:

 سطح روغن 11-1

موجنننودد در سننناندن روغنننن  در اینننن قسنننمت شنننما منننی توانیننند بنننه منظنننور ر       

بنننه گینننربکس خنننودرو روغنننن اضنننافه نماییننند.    آن  بنننه مینننزان صنننحیح   گینننربکس

قننننرار داده و دسننننته پشننننت دسننننتگاه را در  2سننننووییچ را در حالننننت 

 ار دهید.قر Aحالت 

 

 انجام مجدد عملیات 11-2

بعنند از اتصننال دسننتگاه بننه خننودرو زمننان مننورد نینناز بننرای انجننام مجنندد عملیننات            

را انتخننناب کنننرده و کلیننند سنننبز رن را فشنننار دهیننند. خنننودرو را روشنننن نمنننوده ودر     

                 قرار دهید. Pحالت 

 

 تخلیه روغن کهنه 11-3

کهننننه موجنننود در مخنننزن    در اینننن قسنننمت منننی توانیننند روغنننن       

ود روغنننن موجننننمایشنننگر دسنننتگاه مینننزان   دسنننتگاه را تخلینننه نماییننند. 

همعننننین در صنننورت پنننر بنننودن  منننی دهننند.در اینننن مخنننزن را نمنننای  



ن اجننازه انجننام عملیننات جدینندی را نمننی دهنند. توصننیه مننی شننود همننواره      ایننن مخننز 

 مخنننزن روغنننن کهننننه را بررسنننی نماییننند. تخلینننه   درنینننز روغنننن موجنننود   خودتنننان

قنننرار  1روغنننن از طرینننر شنننلنگ قرمنننز صنننورت منننی پننن یرد. سنننوویچ را در حالنننت   

. از فیتیننننگ دلخنننواه بنننرای شنننلنگ   Aدهیننند و دسنننته پشنننت دسنننتگاه را در حالنننت  

قرمنننز اسنننتفاده نماییننند. کلیننند سنننبز را فشنننار دهیننند تنننا تخلینننه روغنننن آغننناز شنننود. 

مانننده دسننتگاه زمننانی متوقننف مننی شننود کننه دو لیتننر از روغننن، درون مخننزن بنناقی        

 باشد.

 پرینت 11-4

در اینننن قسنننمت کننناربر منننی توانننند مشخصنننات زینننر، مربنننو  بنننه آخنننرین عملینننات   

 انجام شده توسط دستگاه )دستی یا اتوماتیک( را راپ نماید:

 از شوینده استفاده شده است یا خیر؟ 

 شستشوی گیربکس انجام شده یا خیر؟ 

 فیلتر تعویض گردیده یا خیر؟ 

  است؟ره میزان روغن تعویض شده 

 

 تنظیمات.11

 قسمت تنظیمات شامل موارد زیر است:

 زمان/تاریخ 11-1

     کاربر می تواند تنظیمات مربو  به زمان و تاریخ را از این طریر انجام دهد.

 LCDتنظیمات  11-2



کنناربر مننی تواننند تنظیمننات مربننو  بننه نمایشننگر را از ایننن طریننر انجننام        

 دهد.

 تنظیمات روغن 11-3

تواننند تنظیمننات مربننو  بننه گرانننروی روغننن نننو وکهنننه را از        کنناربر مننی  

 این طریر انجام دهد.

 تست کالیبراسیون 11-4

ایننن قسننمت بننه شننما ایننن امکننان را مننی دهنند تننا از عملکننرد صننحیح           

 ترازو ها اطمینان حاصل نمایید.

 یوترپاتصال به کام 11-5

 به روز رسانی دستگاه شامل زبان ، آیکون ها و فونت ها

 تنظیمات زبان 12-6

 کاربر می تواند زبان مورد نظر خود را از این طریر انتخاب کند.

 شلنگداخل تلفات  12-7

در ایننن قسننمت مننی توانینند طننول شننلنگ را انتخنناب نمایینند تننا دسننتگاه         

روغننن موجننود در شننلنگ هننا را پمننپ کننند تننا روغنننی درون شننلنگ هننا         

 باقی نماند.

 

 نگهداری.12



      لیتننر روغننن تمیننز کنینند. فیلتننر را      61فیلتننر دسننتگاه را پننس از تعننویض هننر

 تمیز نمایید.آنرا باز کرده و با کمپرس باد، 

           از انجننام هننر گونننه عملینناتی خننارج از عملیننات ذکننر شننده در ایننن دفتررننه

 راهنما جدا خودداری نمایید. 


