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 FAIچیدمان قطعات انژکتوري سیستم 



نام قطعهشمارهنام قطعهشماره

1ECU پیکاپ10و سنسور فشار

باتري11انژکتور و پمپ بنزین2

سوئیچ12فیلتر بنزین3

چراغ چک انژکتور13دریچه گاز4

فیوز انژکتور14سنسور اکسیژن5

فیوز اصلی15سنسور دماي انجین6

درخت سیم16سنسور دماي هواي محیط7

بلوتوث17رابط دریچه گاز8

تبلت یا موبایل هوشمند18کوئل9



 FAIلیست قطعات سیستم انژکتور 

óاي سی یو
óانژکتور و پمپ بنزین
óفیلتر بنزین
óدریچه گاز
óسنسور اکسیژن
óسنسور دماي انجین
óسنسور دماي محیط



سیستم سوخت رسانی





فیلتر بنزین و شیلنگ هاي بنزین



لیست قطعات مصرفی فیلتر بنزین
زمان تعویضتصویر قطعهنام قطعهردیف

شستشو و یا تعویض بعد از فیلتر بنزین1
کیلومتر 5000

شستشو و یا تعویض در هنگام صافی بنزین2
گرفتگی صافی



لیست شیلنگ ها و بست هاي مصرفی
محل مصرفتصویر قطعهشرح قطعهردیف

شیلنگ بنزینØ8×14شیلنگ 1

شیلنگ بخار بنزینØ8×14شیلنگ 2

شیلنگ برگشت بنزینØ6×10شیلنگ 3

شیلنگ بخار بنزین و شیلنگ   Ø13.5×10×0.8بست شیلنگ4
بنزین

شیلنگ برگشت بنزین  Ø10×8×0.7بست شیلنگ5



سیستم ورودي هوا





ECU و سنسور فشار هوا



نسبت به سیستم کاربراتور  FAIقطعات اصالح شده سیستم 
تغییرات در قطعاتاصالح انجام شدهنام قطعهردیف

بلند کردن طول زائیده پیکاپفالیویل1
تغییر زائده روي فالیویل 

تغییر پیکاپ

افزودن کاتالیست و نشیمنگاه سنسور اکسیژن به اگزوز2
اگزوز

جوشکاري کاتالیست در داخل اگزوز
جوشکاري نشیمنگاه سنسور اکسیژن 

M12×Ø18×8

اضافه کردن چراغ چک انژکتورکیلومتر شمار3
تغییر کیلومتر شما از آنالوگ به آنالوگ دیجیتال

اضافه کردن چراغ چک انژکتور به قسمت 
دیجیتال

اضافه کردن سوکت هاي سیستم انژکتور به درخت سیم4
درخت سیم

اضافه کردن سوکت هاي سیستم انژکتور به 
درخت سیم

اضافه کردن لوله فلزي بخار بنزین از کف باك اضافه کردن لوله فلزي بخار بنزینباك5
تا باالي آن

میلیمتر  08/0فاصله فیلر سوپاپ هو بیشتر از تغییر در فاصله فیلر سوپاپ هاانجین6
میلمیتر  1/0و سوپاپ دود بیشتر از 

جانمایی کوئل ، رگالتور و اتوماتیک استارت تغییر در جانمایی قطعات برقیشاسی7
.اضافه شده است ECUتغییر و براکت 



آماده سازي قبل از راه اندازي اولیه

óاطمینان از شارژ بودن کامل باتري
ó لیتر 2حداقل (اطمینان از کافی بودن سوخت در داخل باك(
óاطمینان از عملکرد پمپ بنزین



راه اندازي  اولیه
ó لیتر اطمینان حاصل کنید 2از موجود بودن سوخت بنزین در داخل باك به میزان.
óباتري شارژ شده را بر روي موتورسیکلت ببندید.
ó بار باز و بسته کرده و در بارششم سوئیچ را فقط باز کنید در این حالت چراغ چک انژکتور   5سوئیچ را

.شروع به چشمک زدن آرام خواهد نمود
óثانیه موتورسیکلت به صورت اتوماتیک خاموش   20بعد از حدود . موتورسیکلت را استارت کنید

ثانیه بعد از خاموش شدن چراغ چشمک زن از چشمک ردن آرام به چشمک زدن  15خواهد شد و 
در این حالت مجدد موتورسیکلت را استارت کنید و دور موتور را بین . سریع تبدیل خواهد شد 

افزایش داده و بعد از چند ثانیه دسته گاز را به حالت عادي برگردانده و اجازه دهید   3000- 5000
.دقیقه چراغ چک انژکتور خاموش خواهد شد 1- 2پس از حدود . موتورسیکلت در جا کار کند

ó   سوئیچ را ببندید تا موتورسیکلت خاموش شود و مجدداًٌ سوئیچ را باز کنید در این حالت چراغ
بار متوالی چشمک زده و خاموش می گردد و این بدان معنی است که بارگذاري   5چشمک زدن 

.استپایان رسیده سیستم به 
óبا متوالی چشمک نزند و یا   5در صورتیکه در مرحله آخر سوئیچ باز شده و چراغ چشمک زن : توجه

دوباره  3- 5روشن بماند بدام معنی است که بارگذاري اولیه بطور کامل انجام نشده و بایستی مراحل 
.تکرار شود



دستگاه عیب یابی

:عیب یابی از دو روش امکان پذیر می باشد
از طریق چراغ چک انژکتور -1

.با توجه به تعداد چشمک هاي چراغ انژکتور می توان به عیب سیستم پی برد
از طریق اپلیکیشن و بلوتوث -2

:براي عیب یابی سیستم با این روش نیاز به تجهیزات و نرم افزار ذیل می باشد
ó بلوتوث سیستمFAI 
óموبایل یا تبلت هوشمند
ó  اپلیکیشنFAILINK-APP


