
 آئینه ها/ پنجره ها / شیشه ها 

09-12-1 

  نه هایآئ /پنجره ها /ها شه یش
/ پنجره ها / ها  شهیش يریمحل قرارگ يراهنما

  –12-209  .........................................................  ها نهیآئ
  نحوه در آوردن و نصب کردن 

  –12-409  ...........................................  درب جلو شهیش
  –12-609  ...............درب عقب شهینحوه باز و بست ش
  –12-709  .............  درب یلچک شهینحوه باز و بست ش

 یباالبر برق شهینحوه باز و بست محدود کننده ش
  –12-1009  ............................................................  عقب

  –12-1109  باالبر شهینحوه باز کردن محدود کننده ش
  –12-1109  ......  باالبر شهینحوه نصب محدود کننده ش

  نحوه باز و بست الکترو موتور
  –12-1209  ......................................  یباالبر برق شهیش 

 یباالبر برق شهینحوه باز و بست الکترو موتور ش
  –12-1209  ...................................................  درب عقب
  الکترو موتور ینحوه بازرس

  –12-1309  ......................................  یباالبر برق شهیش 
  –12-1509باالبر شهیش یاصل چینحوه باز و بست سوئ

  –12-1509  ...  باالبر شهیش یاصل چیسوئ ینحوه بازرس
  –12-1609  .......................  )مرجع(ها  هیجدول ولتاژ پا

 شهیش يبرا کیعملکرد بازو بسته شدن اتومات
  –12-1709  ................................................  سمت راننده

  –12-1809  .......................  )مرجع(ها  هیجدول ولتاژ پا
  –12-2109باالبر شهیش یاصل چینحوه باز و بست سوئ

  –12-2109  ...  باالبر شهیش یفرع چیسوئ ینحوه بازرس

 شهیهمه ش يبرا کیعملکرد بازو بسته شدن اتومات
  –12-2109  ........................................................  باالبر ها

  –12-2209  .......................  )مرجع(ها  هیجدول ولتاژ پا
 شهیش يبرا کیعملکرد بازو بسته شدن اتومات

  –12-2309  ................................................  سمت راننده
  –12-2309  ..........یباالبر برق شهیش هیاول میروش تنظ

  –12-2409  .........................  جلو شهینحوه درآوردن ش
  در صورت دوباره استفاده

  –12-2609  ......................................  ه جلوشینشدن ش 
  استفاده مجدد از در صورت

  –12-2609  .......................................  ه جلوشیش همان 
  –12-2709  ................................  ه جلوشینحوه نصب ش

  –12-3309  .......................  عقب شهینحوه در آوردن ش
4SD  ............................................................  3309-12–  
5HB  ...........................................................  3509-12–  

  –12-3709  ....................  عقب شهینحوه نصب کردن ش
4SD  ............................................................  3709-12–  
5HB  ...........................................................  4109-12–  

  –12-4509  ........  یمثلث ، پنجره شهینحوه باز کردن ش
  –12-4909  .............  عقب شهیگرمکن ش ینحوه بازرس

  –12-4909  ....................................  المانیف رینحوه تعم
  –12-5009  یجانب یبرق نهیآئ چینحوه باز و بست سوئ

  –12-5009  ....  یجانب یبرق نهیآئ چیسوئ ینحوه بازرس
  –12-5009  ...............  بسته شدن/همراه با عملکرد باز 

  –12-5109  ...................  بسته شدن/بدون عملکرد باز 
  –12-5409  ......................  یجانب نهینحوه باز و بست آئ

  –12-5409  ..........................  یجانب نهیآئ ینحوه بازرس
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-2 

  نه هایآئ/ پنجره ها / شه ها یش يریمحل قرارگ يراهنما
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 آئینه ها/ پنجره ها / شیشه ها 

09-12-3 

1  

  نهیک نور آئیکاهش دهنده اتومات
ک ینحوه باز کردن کاهش دهنده اتومات 57-12-09به (

  .)نه مراجعه شودینور آئ
ک نور یکاهش دهنده اتومات نصب نحوه 58-12-09به (
  .)شود نه مراجعهیآئ
ک یکاهش دهنده اتومات یرسحوه بازن 59-12-09به (

  .)نه مراجعه شودینور آئ

2  

  نه عقبیآئ
نه عقب مراجعه ینحوه باز کردن آئ 59-12-09به (

  .)شود
  .)نه عقب مراجعه شودیآئ نصب نحوه 62-12-09به (
  .)ه مراجعه شودینحوه باز کردن پا 62-12-09به (
  .)مراجعه شوده یپا نصب نحوه 62-12-09به (

3  
  شه جلویش
مراجعه  شه جلوینحوه باز کردن ش 24-12-09به (

  .)شود
  .)مراجعه شود شه جلویش نصب نحوه 27-12-09به (

4  

  یجانب ینه برقیآئ
  یجانب ینه برقینحوه باز و بست آئ 54-12-09به (

  .)مراجعه شود
  .)مراجعه شود بغلنه ینحوه بازکردن آئ 55-12-09به (
  .)مراجعه شود بغلنه یآئ نصبنحوه  56-12-09به (
نه بغل مراجعه یآئ ینحوه بازکردن مثلث 57-12-09به (

  .)شود
  .)نه بغل مراجعه شودیآئ ینحوه بازرس 54-12-09به (

5  
  شه درب جلویش
شه درب جلو مراجعه ینحوه باز و بست ش 3-12-09به (

  .)شود

6  
  عقب یشه باالبر برقیمحدود کننده ش

شه ینحوه باز و بست محدود کننده ش 10-12-09به (
  .)عقب مراجعه شود یباالبر برق

7  

  ینه برقیالکترو موتور آئ
 ینه برقینحوه باز و بست الکترو موتور آئ 12-12-09به (
  .)مراجعه شود 
 ینه برقیالکترو موتور آئ ینحوه بازرس 13-12-09به (
  .)مراجعه شود 

8  
  جلو یشه باالبر برقیمحدود کننده ش

شه یمحدود کننده ش و بستنحوه باز  9-12-09به (
  .)جلو مراجعه شود یباالبر برق

9  

  یخارج ینه برقیآئ کلید
 ینه برقیآئ کلیدنحوه باز و بست  50-12-09به (

  .)مراجعه شود یخارج
 یخارج ینه برقیآئ کلید ینحوه بازرس 50-12-09به (
  .)مراجعه شود 

10  
  شه باالبر یش یچ اصلیسوئ

شه یش یچ اصلینحوه باز و بست سوئ 15-12-09به (
 باالبر 

  .)مراجعه شود 
شه باالبر یش یچ اصلیسوئ ینحوه بازرس 15-12-09به (

  .)مراجعه شود برقی
 برقی شه باالبریش یم مقدماتینحوه تنظ 23-12-09به (

  .)مراجعه شود

11  

  برقی شه باالبریش یچ فرعیسوئ
شه یش یفرعچ ینحوه باز و بست سوئ 21-12-09به (

  .)مراجعه شود برقی باالبر
 شه باالبریش یچ فرعیسوئ ینحوه بازرس 21-12-09به (

  .)مراجعه شود برقی
 برقی شه باالبریش یم مقدماتینحوه تنظ 23-12-09به (

  .)مراجعه شود

12  
  شه درب عقبیش
شه درب عقب مراجعه ینحوه باز و بست ش 6-12-09به (

  .)شود

13  

  شه عقبیش
شه پنجره عقب ینحوه باز کردن ش 33-12-09به (

  .)مراجعه شود
شه پنجره عقب مراجعه ینصب ش نحوه 37-12-09به (

  .)شود
شه پنجره عقب یگرمکن ش ینحوه بازرس 49-12-09به (

  .)مراجعه شود
شه پنجره عقب یر گرمکن شینحوه تعم 49-12-09به (

  .)مراجعه شود

14  

  پنجره عقب یشه لچکیش
پنجره  یشه لچکینحوه باز کردن ش 45-12-09به (

 عقب
  .)مراجعه شود 
پنجره عقب  یشه لچکینصب ش نحوه 45-12-09به (

  .)مراجعه شود

15  

   یشه باالبر دستیشمحدود کننده 
شه یشنحوه باز کردن محدود کننده  11-12-09به (

  .)مراجعه شود یباالبر دست
شه باالبر یشنصب محدود کننده  نحوه 11-12-09به (

  .)شود یدست

16  
  درب عقب یشه لچکیش
 درب عقب یشه لچکینحوه باز و بست ش 7-12-09به (

  .)مراجعه شود
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-4 

  شه درب جلوینحوه در آوردن و نصب کردن ش
د که یقرار ده يشه ، آنرا طوریچ نصب کننده شیبه پ یجهت دسترس .1

 متریلیم 80 حدوداً پنجره ینیشه تا لبه پائیش ییلبه باال  فاصله
}3.1inch{ باشد. 
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .2
 یمثلث و بست نحوه باز 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .3

 .)مراجعه شود یداخل
 نحوه باز و بست 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .4

 درب يرودر
 .)جلو مراجعه شود 
 درب يبلندگو نحوه باز و بست 9-20-09به . (د یاوریدرب جلو را درب يبلندگو .5
  .)جلو مراجعه شود 
پیچ ها را باز .درپوش سوراخها را دربیاورید .6

 .باز نمائید
 .پیچ ها را باز نمائید .7

  توجه
شه یچ ها بدون نگه داشتن شیاگر پ •

 شه دربیدرب جلو نصب شوند ش
ند یب ببیافتد و آسیجلو ممکن است ب 

 شه ینصب کردن ش يبرالذا 
 د بازیدرب جلو با يدرب جلو ، بلندگو

 چه بلندگو ، لبهیدر تا از گردد
ل ، یرله دست در داخل یشه بوسیش 

  .قرار داده شود
  
  
  
  
  

   

  میلیمتر 80حدود 

 درب جلو درپوش سوراخها
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-5 

شه باالبر درب جلو را یره شیدست گ .8
) 1( د ، بصورت کج و در جهتیاوریدرب

نشان داده شده در شکل ، سپس آنرا در 
 .د یخارج نمائ) 2(جهت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مراحل باز کردن  برعکس روش نصب .9

  .است 
 توجه

چ ها بدون نگه داشتن یاگر پ •
شه یشه درب جلو نصب شوند شیش

افتد و یدرب جلو ممکن است ب
نصب کردن  يند لذا برایب ببیآس
درب  يشه درب جلو ، بلندگویش

 چهید باز گردد تا از دریجلو با
له دست در یشه بوسیلبه ش بلندگو
و سپس  ل ، قرار داده شودیداخل ر

   .پیچ ها را ببندید

 پیچ
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-6 

  شه درب عقبینحوه باز و بست ش
  .دین آوریشه درب عقب را کامالً پائیش .1
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .2
 130-17-09به ( .دیاوریدرب عقب را درب يرودر .3

 .)درب عقب مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست
 11-20-09به . (دیاوریدرب عقب را درب يبلندگو .4

  .)درب عقب مراجعه شود يبلندگو نحوه باز و بست
 .د یاوریشه درب عقب را در بیالکترو موتور ش .5
شه یالکترو موتور ش نحوه باز و بست 12-12-09به ( 

 .)درب عقب مراجعه شود
 .دیاوریرا درب کاور .6
 . دیاوریرا درب در ب عقب شهیش يراهنما .7
شه در ب یش يراهنمانحوه باز و بست  7-12-09به (

  .)مراجعه شودعقب 
شیشه درب جلو را باال کشیده و سپس به صورت کج  .8

نشان داده شده در شکل درآورده و سپش ) 1(در جهت 
نحوه  7-12-09به ( .آن ار خارج نمایید 2از آن در جهت 

  .)مراجعه شوددرب عقب  یه لچکشیشباز و بست 
 .دیاوریدربچ را یپ و درپوش سوراخ .9

 توجه
 عقبشه درب یچ ها بدون نگه داشتن شیاگر پ •

و  افتادهممکن است  عقبشه درب یشوند ش باز
،  عقبشه درب یکردن شباز يند لذا برایب ببیآس

چه ید باز گردد تا از دریبا عقبدرب  يبلندگو
ل ، یدست در داخل رله یشه بوسیبلندگو ، لبه ش
 .وسپس و پیچ ها را ببندید قرار داده شود

د ، به سمت یکن یکج م یشه را اندکیکه ش یدر حال .10
 ده ویباال کش

  .دیآن راخارج نمائ 
  .روش نصب برعکس مراحل باز کردن است  .11

 توجه
 عقبشه درب یچ ها بدون نگه داشتن شیاگر پ •

افتد و یممکن است ب عقبشه درب ینصب شوند ش
 عقبشه درب ینصب کردن ش يند لذا برایب ببیآس

چه ید باز گردد تا از دریبا عقبدرب  ي، بلندگو
 بلندگو ، لبه

ل ، قرار داده شود یله دست در داخل ریشه بوسیش 
  .و سپس پیچ ها را ببندید
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-7 

  عقب درب یشه لچکینحوه باز و بست ش
  .دین آوریشه درب عقب را کامالً پائیش .1
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .2
 .)درب عقب مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 130-17-09به . (دیاوریدرب عقب را درب يرودر .3
 .دیاوریسوراخ را درب کاور .4
 .دیاوریدربرا  درپوش سوراخ .5
 

    

  .د یچ را باز نمائیپ .6  
  .د یرا باز نمائ Bچ یو پ Aچ یپ .7

 سوراخ کاور
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-8 

 دیاوریدر ب عقب را دربشه یش يراهنما .8
  
  
  
  )5HB(.دیاوریره را در بیگ .9
  
  
  
  
  
  
  
  

نشان داده ) 1(در جهت  درب عقب را یشه لچکیش  .10
  .دیتکان دادن ده یاندک شده در شکل

  
 
 
 
 
 
 
  

  

 .دیمشخص شده در شکل خارج نمائ) 2(جهت  را در درب عقب یشه لچکیش يو راهنما درب عقب یشه لچکیش .11  

 راهنماي شیشه
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-9 

  .دیخارج نمائ درب عقب یشه لچکیش يرا از داخل راهنما درب عقب یشه لچکیش .1

 .روش نصب برعکس مراحل باز کردن است  .12  
شه باالبر یمحدود کننده شنحوه باز و بست 

  جلو یبرق
شه ، آنرا یچ نصب کننده شیبه پ یجهت دسترس .1

 د که فاصلهیقرار ده يطور
 80پنجره حدوداً  ینیتا لبه پائشه یش ییلبه باال 
 .باشد} 3.1inch{متریلیم
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .2
 :د یر را باز نمائیز يقسمتها .3

نحوه باز و  104-17-09به . (داخل یمثلث )1(
 یداخل یمثلث بست

 .)مراجعه شود 
 درب يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به . (درب جلو يرودر )2(

 .)جلو مراجعه شود 
 درب يبلندگو نحوه باز و بست 9-20-09به . (درب جلو يبلندگو )3(

  .)جلو مراجعه شود 
 .)شه درب جلو مراجعه شودینحوه باز و بست ش 3-12-09به (شه درب جلو یش )4(
  .)مراجعه شود ینه برقینحوه باز و بست الکترو موتور آئ 12-12-09به . ( ینه برقیالکترو موتور آئ )5(
  .د یاوریمهره را در ب .4
 

  .روش نصب برعکس مراحل باز کردن است  .5  
  اطیاحت
 .دیآ یدر نم ينگ کاسه ایغلطک هوز يد که کابل از رویدر هنگام نصب مطمئن شو •
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-10 

  عقب یشه باالبر برقینحوه باز و بست محدود کننده ش
  .دین آوریشه درب عقب را کامالً پائیش .2
 .دیرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .3
 . دیاوریدرب عقب را درب يرودر .4
درب  يرودر نحوه باز و بست 130-17-09به (

 .)عقب مراجعه شود
 .دیاوریرا دربس یسروکاور سوراخ  .5
-17-09به ( .دیاوریعقب را در ب يبلندگو .6

درب عقب  بلندگوي نحوه باز و بست 130
  .)مراجعه شود

به ( .دیاوریب عقب را دربشه دریش يراهنما .7
شه در یش يبست راهنمانحوه باز و  09-12-7

  .)ب عقب مراجعه شود
 .دیعقب را خارج نمائ ینه برقیالکترو موتور آئ .8
نحوه باز و بست الکترو موتور  12-12-09به (
  .)مراجعه شود ینه برقیآئ
-12-09به ( .دیاوریرا در ب شه درب عقبیش .9
شه درب عقب مراجعه ینحوه باز و بست ش 6

 .)شود
 .دیاوریمهره ها را در ب .10
چه نصب بلندگو داخل یخود را از در دست .11
ر یکه در تصویرا بطور ينگ کاسه اید و هوزیببر

د و ینشان داده شده است در جهت فلش بچرخان
  .دیاز دکمه ها آزاد نمائ
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-11 

قب را ع یبر برقشه باالیمحدود کننده ش .12
 .دیاوریرون بیچه محل نصب بلندگو بیاز در
روش نصب برعکس مراحل باز کردن است  .13

  .است 
  اطیاحت
د که یدر هنگام نصب مطمئن شو •

 يکابل از رو
  .دیآ یدر نم ينگ کاسه ایغلطک هوز 

  شه باالبرینحوه باز کردن محدود کننده ش
ک تکه پارچه ، خار یبا استفاده از  .1

شه باالبر را آزاد یش نگهدارنده محدود کننده
را خارج  شه باالبریکرده و محدود کننده ش

  .د ینمائ
 

  شه باالبر یمحدود کننده شنحوه نصب 
 .دین آوریشه درب را کامالً پائیش .1
را شه باالبر یش محدود کنندهخار نگهدارنده  .2

 .د ینصب نمائ
را بصورت شه باالبر یش محدود کننده .3

آن را به داخل محور  معکوس نصب کرده و
   .دیفشار ده
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-12 

شه ینحوه باز و بست الکترو موتور ش
  یباالبر برق

درب  یباالبر برق شهیالکترو موتور ش
  جلو

  .دیاورین بیشه جلو را کامالً پائیش .1
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .2
-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .3

مراجعه  یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104
 .)شود

-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .4
درب جلو  يرودر نحوه باز و بست 17-114

 .)مراجعه شود
-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يبلندگو .5

درب جلو  يبلندگو نحوه باز و بست 20-9
 .)مراجعه شود

 .دینمائ زچ ها را بایپ .6
 یشه باالبر برقیکانکتور الکترو موتور ش .7

 .جدا کنیددرب جلو را 
وش نصب برعکس مراحل باز کردن ر .8

  .است
  توجه

شیشـه   هنگام نصب الکترو موتور •
ن یدرا. ند یایدرب ممکن است در ب ينگهدارنده استوانه رو يمحدود کننده ، خارها يکاسه ا يرو باالبر برقی

شان قرار ید و دکمه ها راسر جایچه داخل نمائیق دریطرد و دست خود را ازینمائدرب را باز  يصورت ، بلندگو
  .د یاستوانه نصب نمائ يالکتروموتور را رو يد و ضمن نگه داشتن کاسه ایده

شه یالکترو موتور شنحوه باز و بست 
  درب عقب یباالبر برق

  .دیاورین بیشه جلو را کامالً پائیش .1
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .2
-09به . (دیاوریرا درب عقبدرب  يرودر .3

 درب يرودر نحوه باز و بست 17-130
 .)مراجعه شود عقب

به . (د یاوریرا درب عقبدرب  يبلندگو .4
 يبلندگو و بست نحوه باز 09-20-11

 .)مراجعه شود عقب درب
 .دیچ ها را باز نمائیپ .5
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-13 

درب  یشه باالبر برقیکانکتور الکترو موتور ش .6
  .دیاوریجلو را درب

  .وش نصب برعکس مراحل باز کردن استر .7
  توجه

شیشه باالبر  موتورلکتروهنگام نصب ا •
محدود کننده  يکاسه ا يرو برقی عقب

درب  ينگهدارنده استوانه رو يخارها
ن صورت یدرا. ند یایممکن است در ب

د و دست خود یدرب را باز نمائ يبلندگو
د و دکمه ها یچه داخل نمائیق دریرا ازطر

  .د یاستوانه نصب نمائ يالکتروموتور را رو يد و ضمن نگه داشتن کاسه ایشان قرار دهیراسر جا

  یشه باالبر برقیالکترو موتور ش ینحوه بازرس
  جلو يشه باالبر هایش يک برایشدن اتوماتعملکرد بازو بسته 

 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)مراجعه شود درب جلو ينحوه باز و بست رودر 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
  .دیاوریدرب جلو را درب یشه باالبر برقیشکانکتور الکترو موتور  .4
  .دید و کارکرد الکترو موتور را امتحان نمائیالکترو موتور متصل نمائ Fو  E يه هایو اتصال بدنه را به پا يولتاژ مثبت باتر .5

  .دیض نمائیر کار نکند ، آن را تعویاگر الکترو موتور مطابق با جدول ز •

الکترو موتور و  Dه یرا به پا يولتاژ مثبت باطر .6
 .دیوصل نمائ Cه یرا به پا یمنف

 A يه هاید و ولتاژ پایالکترو موتور را بکار انداز .7
 .دینمائ يریرا اندازه گ Bو 

ض ی، الکترو موتور را تعواشکال داشتاگر  •
 .دینمائ

  ولتاژ 
  ولت 0ولت ، حداقل  5حداکثر : پالس  

  عقب
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 .)عقب مراجعه شود درب ينحوه باز و بست رودر 130-17-09به . (دیاوریدرب عقب را درب يرودر .2
جدا را  یشه باالبر برقیکانکتور الکترو موتور ش .3

  .کنید
 يه هایو اتصال بدنه را به پا يولتاژ مثبت باتر .4
E  وF د و کارکرد الکترو یالکترو موتور متصل نمائ

  .دیموتور را امتحان نمائ
ر کار یاگر الکترو موتور مطابق با جدول ز •

  .دیض نمائینکند ، آن را تعو

الکترو موتور و  Dه یرا به پا يولتاژ مثبت باطر .5
  .دیوصل نمائ Cه یرا به پا یمنف

  ترمینال  عملکرد
F E 

  يمثبت باتر  بدنهاتصال   بسته
  اتصال بدنه  يمثبت باتر  باز

  هیپا  عملکرد
F E 

  يمثبت باتر  اتصال بدنه  بسته
  اتصال بدنه  يمثبت باتر  باز
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-14 

 .دینمائ يریرا اندازه گ Bو  A يه هاید و ولتاژ پایالکترو موتور را بکار انداز .6
 .دیض نمائی، الکترو موتور را تعواشکال داشتاگر  •

 ولتاژ 
  ولت 0ولت ، حداقل  5حداکثر : پالس  

  جلو سمت راننده شه باالبریش يک برایعملکرد بازو بسته شدن اتومات
 .د یرا جدا نمائ يباتر یمنف کابل .1
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)مراجعه شود درب جلو يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
  .دیاوریدرب جلو را درب یشه باالبر برقیکانکتور الکترو موتور ش .4
  .دید و کارکرد الکترو موتور را امتحان نمائیالکترو موتور متصل نمائ Fو  E يه هایو اتصال بدنه را به پا يولتاژ مثبت باتر .5

  .دیض نمائی، آن را تعور کار نکندیاگر الکترو موتور مطابق با جدول ز •

 
 
الکترو موتور و  Dه یرا به پا يولتاژ مثبت باطر .6

 .دیوصل نمائ Cه یرا به پا یمنف
و  A يه هاید و ولتاژ پایالکترو موتور را بکار انداز .7
B دینمائ يریرا اندازه گ. 

 .دیض نمائی، الکترو موتور را تعواشکال داشتاگر  •
  ولتاژ 
  ولت 0ولت ، حداقل  5حداکثر : پالس  

  نیسمت سرنش
 .د یرا جدا نمائ يباتر یمنفکابل  .1
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)مراجعه شود درب جلو ينحوه باز و بست رودر 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
  .دیاوریدرب جلو را درب یشه باالبر برقیکانکتور الکترو موتور ش .4
  .دید و کارکرد الکترو موتور را امتحان نمائیالکترو موتور متصل نمائ Fو  E يه هایو اتصال بدنه را به پا يژ مثبت باترولتا .5

  .دیض نمائیر کار نکند ، آن را تعویاگر الکترو موتور مطابق با جدول ز •
 

  هیپا  عملکرد
F E 

  يمثبت باتر  اتصال بدنه  بسته
  اتصال بدنه  يمثبت باتر  باز

  هیپا  عملکرد
F E 

  يمثبت باتر  اتصال بدنه  بسته
  اتصال بدنه  يمثبت باتر  باز
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-15 

  عقب
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .6
 .)درب عقب مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 130-17-09به . (دیاوریدرب عقب را درب يرودر .7
  .دیاوریرا درب یشه باالبر برقیکانکتور الکترو موتور ش .8
  .دیالکترو موتور را امتحان نمائ د و کارکردیالکترو موتور متصل نمائ Fو  E يه هایو اتصال بدنه را به پا يولتاژ مثبت باتر .9

  .دیض نمائیر کار نکند ، آن را تعویاگر الکترو موتور مطابق با جدول ز •

  برقی شه باالبریش یاصل کلیدنحوه باز و بست 
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
نحوه  104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2

 .)مراجعه شود یداخل یمثلث باز و بست
نحوه  114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3

 .)مراجعه شود درب جلو يرودر نحوه باز و بست
 .دیاوریرا در ب شه باالبریش یچ اصلیسوئ .4
  .روش نصب برعکس مراحل باز کردن است  .5

  برقی شه باالبریش یاصل کلید یبازرسنحوه 
 .د یقرار ده ON روشنرا درحالت  استارتچ یسوئ .1
 .ه کار کندیثان 43حدود  استارتچ یتواند پس از بسته شدن سوئ یم) سمت راننده(شه جلو ید که شینمائ یبررس .2

جلو شه یا اگر شیکار کند،  استارتچ یه پس از بسته شدن سوئیثان 43تواند حدود  ینم) سمت راننده(شه جلو یاگر ش •
را  شه باالبریش یچ اصلیسوئکار کند  استارتچ یه پس از بسته شدن سوئیثان 43شتراز حدود یتواند ب یم) سمت راننده(

 .دیض نمائیتعو
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .3
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به ( )سمت راننده. (د یاوریداخل را در ب یمثلث .4
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به ( )سمت راننده. (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .5
شه باالبر یش یچ اصلیپانل سوئ نحوه مونتاژ و دمونتاژ 128-17-09به ) (سمت راننده. (دیاوریرا در ب یچ اصلیپانل سوئ .6

 .)مراجعه شود
  .د ینمائمتصل  را برقی شه باالبریش یاصل کلیدکانکتور  .7
 دیرا متصل نمائ يباتر یکابل منف .8
 .دینمائ يریه اندازه گیهر پا يولتاژ را رو .9

م یو دسته س یتم بازرسیمشخص شده در آ يقسمتهاباشد ،  یمطابق جدول مشخصه ولتاژ نم نالیترم ياگر ولتاژ رو •
  .دینمائ یبررس مربوطه را

ستم بطور یم مربوطه سیو دسته س یتم بازرسیمشخص شده در آ يدر قسمتها یاگر با توجه به عدم وجود خراب -
 .دیض نمائیرا تعو برقی شه باالبریش یاصل کلیدکند ،  یمناسب عمل نم

  هیپا  عملکرد
F E 

  يمثبت باتر  اتصال بدنه  بسته
  اتصال بدنه  يمثبت باتر  باز

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 آینه ها/پنجره ها/شیشه
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  )مرجع(ه ها یجدول ولتاژ پا

  
عنوان   ترمینال

  )S( شونده یقطعه بازرس  )V( ولتاژ  يریط اندازه گیشرا  متصل به  گنالیس

1A 
گنال بسته یس

شه یشدن ش
  رانندهسمت 

شه یالکترو موتور ش
سمت (باالبر 

  )راننده

شه سمت راننده یش
 +B  درحال بسته شدن

  )سمت راننده( برقی شه باالبریالکترو موتور ش •
 برقی شه باالبریالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

  .)مراجعه شود
  ا کمتری 1.0  گرید  مربوطه يم هایدسته س •

1B GND  مربوطه يم هایدسته س •  ا کمتری 1.0  طیدر همه شرا  اتصال بدنه  
1C __  __  __  __  __  

  

1D 
اتصال بدنه 

  سنسور
شه یالکترو موتور ش

سمت ( برقی باالبر
 )راننده

  ا کمتری 1.0  طیدر همه شرا
  )سمت راننده( برقی شه باالبریالکترو موتور ش •

 برقی شه باالبریالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود

  مربوطه يها میدسته س •

1E 
 یه اصلیتغذ

  سنسور

شه یالکترو موتور ش
سمت ( برقیباالبر 

 )راننده
 

خودرو در  یچ اصلیسوئ
 +ON B روشنحالت 

  )سمت راننده( برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
 برقی شه باالبریالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

  .)مراجعه شود
  مربوطه يم هایدسته س •

خودرو در  یچ اصلیسوئ
  ا کمتری OFF 1.0 خاموشحالت 

1F IG1 
آمپر 25وز یف

P.WIND  
 

خودرو در  یچ اصلیسوئ
  P.WINDآمپر 25وز یف • +ON B روشنحالت 

خودرو در  یچ اصلیسوئ  مربوطه يم هایدسته س •
 ا کمتری OFF 1.0 حالت خاموش

1G __  __ __  __  __  
  

1H  1پالس  
شه یالکترو موتور ش

سمت ( برقی باالبر
 )راننده

شه سمت راننده یش
  کار کردندرحال 

ا ی 1.0ن یب
 5کمتراز آن و 
  .نوسان دارد

  )سمت راننده( برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
 برقیشه باالبر یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

  .)مراجعه شود
  مربوطه يم هایدسته س

1I شه یش ید فرعیکل  ارتباط
 برقی باالبر

ا یباشد خوب  یم یه ارتباطیپا کین یرا ایز
  .باشد یر نمیبد بودن ولتاژ آن امکان پذ

 21-12-09به ( برقی شه باالبریش یچ اصلیسوئ •
  .)مراجعه شود  برقیشه باالبر یش یچ اصلیسوئ یبازرس

  مربوطه يم هایدسته س •

1J  2پالس  
شه یالکترو موتور ش

سمت (برقی باالبر 
 )راننده

شه سمت راننده یش
  کردن کاردرحال 

ا ی 1.0ن یب
 5کمتراز آن و 
  .نوسان دارد

  )سمت راننده( برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
 برقیشه باالبر یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

  .)مراجعه شود
  مربوطه يم هایدسته س •

1K 
گنال یس

  BCM •  ا کمتری 1.0  .باشند باز درب هاتمام   BCM  بسته درب/باز
 +B  .تمام درب ها بسته باشند  مربوطه يم هایدسته س •

1L 
گنال قطع یس

  برق
شه یش ید فرعیکل

  برقی باالبر

خودرو در  یچ اصلیسوئ
چ یو سوئ ONحالت باز 

 روشنقطع برق در حالت 
UNLOCK 

B+ 
 21-12-09به ( برقیشه باالبر یش یچ اصلیسوئ •

  .)مراجعه شود برقیشه باالبر یش یچ اصلیسوئ یبازرس
  مربوطه يم هایدسته س •
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09-12-17 

ط اندازه یشرا متصل به گنالیعنوان س هیپا
 )S( یقطعه بازرس  )V(ولتاژ يریگ

1M شه سمت یگنال باز شدن شیس
  راننده

الکترو موتور 
 برقی شه باالبریش
  )سمت راننده(

شه سمت یش
درحال راننده 

  باز شدن
B+ 

شه باالبر یالکترو موتور ش •
  )سمت راننده(برقی

الکترو موتور  یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقیشه باالبر یش
ا ی 1.0  گرید  مربوطه يم هایدسته س •

 کمتر

1N آمپر  30 وزیف  یه اصلیگنال تغذیس
P.WIND  طیدر همه شرا  B+  • آمپر  30 وزیفP.WIND  

  مربوطه يم هایدسته س •
2A راست /چپ/ن یپائ/گنال باالیس

  )سمت راست( ینه جانبیآئ
 ینه جانبیآئ
  )سمت راست(

نه یآئ کلید  یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیآئ کلید
  .)مراجعه شود یجانب

2B ینه جانبیراست آئ/گنال چپیس 
  )سمت چپ(

 ینه جانبیآئ
  )سمت چپ(

نه یآئ کلید  یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیآئ کلید 
 .)مراجعه شود یجانب

2C 

 ینه جانبین آئیپائ/گنال باالیس
  )سمت چپ(

 ینه جانبین آئیپائ/گنال باالیس
  )سمت راست(

 ینه جانبیآئ
  )سمت راست(
 ینه جانبیآئ
  )سمت چپ(

نه یآئ کلید  یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیآئ کلید 
 .)مراجعه شود یجانب

2D راست /چپ/ن یپائ/گنال باالیس
  )سمت چپ( ینه جانبیآئ

 ینه جانبیآئ
  )سمت چپ(

نه یآئ کلید  یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیآئ کلید 
 .)مراجعه شود یجانب

2E GND ا ی 1.0  طیدر همه شرا  بدنه یمنف
  مربوطه يم هایدسته س • کمتر

2F  ACC آمپر  10 وزیف
MIRROR 

 یاصل کلید 
خودرو در حالت 

ACC  
B+ 

  MIRRORآمپر  10 وزیف •
 یاصل کلید   مربوطه يم هایدسته س •

خودرو در حالت 
 OFF خاموش

ا ی 1.0
  کمتر

2G جمع شدن /گنال باز شدنیس
نه یآئ کلید  یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیآئ کلید   ینه جانبیآئ  ینه جانبیآئ

 .)مراجعه شود یجانب

2H ینه جانبیراست آئ/گنال چپیس 
  )سمت راست(

 ینه جانبیآئ
  )سمت راست(

نه یآئ کلید  یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیآئ کلید 
 .)مراجعه شود یجانب

2I جمع شدن /گنال باز شدنیس
نه یآئ کلید  یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیآئ کلید   ینه جانبیآئ  ینه جانبیآئ

 .)مراجعه شود یجانب
2J __  __ __ __ __ 
2K __ __ __ __ __ 
2L __ __ __ __ __ 

 سمت رانندهشه یش يک برایعملکرد بازو بسته شدن اتومات
 .د یقرار ده ON روشنرا درحالت  یچ اصلیسوئ .1
 .ه کار کندیثان 43حدود  استارتچ یتواند پس از بسته شدن سوئ یم) سمت راننده(شه جلو ید که شینمائ یبررس .2

 یم) سمت راننده(شه جلو یا اگر شیکار کند،  استارتچ یسوئه پس از بسته شدن یثان 43تواند حدود  ینم) سمت راننده(شه جلو یاگر ش
 .دیض نمائيرا تعو برقی شه باالبریش یاصل کلیدکار کند  استارتچ یه پس از بسته شدن سوئیثان 43شتراز حدود یتواند ب

 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .3
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث و بست نحوه باز 104-17-09به ( )سمت راننده. (د یاوریداخل را در ب یمثلث .4
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به ( )سمت راننده. (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .5
 .)شه باالبر مراجعه شودیش یچ اصلیپانل سوئ نحوه مونتاژ و دمونتاژ 128-17-09به ) (سمت راننده. (دیاوریرا در ب یچ اصلیپانل سوئ .6
  .د یشه باالبر را متصل نمائیش یچ اصلیکانکتور سوئ .7
 دیرا متصل نمائ يباتر یکابل منف .8
 .دینمائ يریه اندازه گیهر پا يولتاژ را رو .9

 یبررس م مربوطه رایو دسته س یتم بازرسیمشخص شده در آ يباشد ، قسمتها یمطابق جدول مشخصه ولتاژ نم نالیترم ياگر ولتاژ رو •
 یستم بطور مناسب عمل نمیم مربوطه سیو دسته س یتم بازرسیمشخص شده در آ يدر قسمتها یبه عدم وجود خراباگر با توجه  .دینمائ
  .دیض نمائیرا تعو برقی شه باالبریش یاصل کلید، کند
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-18 

  )مرجع(ها  ترمینالجدول ولتاژ 

  
ط اندازه یشرا  متصل به  گنالیعنوان س  هیپا

  )S( یقطعه بازرس  )V( ولتاژ  يریگ

1A بدنه سنسور اتصال  
الکترو موتور 

شه باالبر یش
  )سمت راننده(

 ا کمتری 1.0  طیدر همه شرا

سمت (برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
  )راننده

شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقی باالبر

  مربوطه يم هایدسته س •
1B GND  مربوطه يم هایدسته س •  ا کمتری 1.0  طیدر همه شرا  بدنه یمنف  
1C 

گنال بسته شدن یس
  شه سمت رانندهیش

الکترو موتور 
شه باالبر یش
 )سمت راننده(

شه عقب راست یش
 +B  درحال بسته شدن

عقب ( برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
  )راست

شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقی باالبر

  مربوطه يم هایدسته س •
 کمترا ی 1.0  گرید

1D 

  1پالس 
الکترو موتور 

شه باالبر یش
 )سمت راننده(

شه سمت راننده یش
 درحال باز شدن

ا ی 1.0ن یب
کمتراز آن و 

نوسان  5
  .دارد

سمت ( برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
 )راننده

شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقیباالبر 

  مربوطه يم هایدسته س •
1E 

گنال باز شدن یس
 شه عقب راستیش

آمپر 25وز یف
P.WIND  

 

شه عقب راست یش
عقب ( برقی شه باالبریالکترو موتور ش • +B درحال باز شدن

 )راست
شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

  .)مراجعه شود برقی باالبر
 مربوطه يم هایدسته س •

 ا کمتری 1.0 گرید

1F 

 __  سنسور یه اصلیتغذ

خودرو  یچ اصلیسوئ
 +ON Bدر حالت باز 

سمت ( برقی شه باالبریالکترو موتور ش •
 )راننده

شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقی باالبر

 مربوطه يم هایدسته س
خودرو  یچ اصلیسوئ

در حالت بسته 
OFF 

  ا کمتری 1.0

1G 

گنال باز شدن یس
  شه عقب چپیش

الکترو موتور 
باالبر شه یش
 )سمت راننده(

شه عقب چپ یش
  درحال باز شدن

B+ 
  

عقب ( برقی شه باالبریالکترو موتور ش •
 )چپ
شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

  .)مراجعه شود برقیباالبر 
 مربوطه يم هایدسته س •

  ا کمتری 1.0 گرید

1H 

  2پالس 
الکترو موتور 

شه باالبر یش
 )سمت راننده(

راننده شه سمت یش
 درحال باز شدن

ا ی 1.0ن یب
کمتراز آن و 

نوسان  5
  .دارد

سمت ( برقی شه باالبریالکترو موتور ش •
 )راننده

شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقی باالبر

  مربوطه يم هایدسته س •
1I 

گنال باز شدن یس
  BCM  شه عقب چپیش

شه عقب چپ یش
عقب ( برقی شه باالبریموتور شالکترو  • +B درحال بسته شدن

 )چپ
شه یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

  .)مراجعه شود برقیباالبر 
 مربوطه يم هایدسته س •

  ا کمتری 1.0  گرید
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-19 

 ولتاژ يریط اندازه گیشرا متصل به گنالیعنوان س  ترمینال
)V( یقطعه بازرس )S(  

1J 
گنال بسته یس

شه یشدن ش
 سمت راننده

موتور الکترو 
شه باالبر یش
 )سمت راننده(

شه سمت راننده یش
 +B درحال بسته شدن

 برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
 )سمت راننده(

الکترو موتور  یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقی شه باالبریش
 مربوطه يم هایدسته س •

ا ی 1.0 گرید
 کمتر

1K 
بسته /گنال بازیس

 BCM درب

ها هر کدام از درب 
 .باز باشد

ا ی 1.0
 BCM • کمتر

هر کدام از درب ها  مربوطه يم هایدسته س •
 +B .بسته باشد

1L 
گنال بسته یس

شه یشدن ش
 سمت راننده

الکترو موتور 
شه باالبر یش
 )سمت راننده(

شه سمت راننده یش
 +B درحال باز شدن

 برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
 )سمت راننده(

الکترو موتور  یبازرس 13-12-09به 
  .)مراجعه شود برقی شه باالبریش
 مربوطه يم هایدسته س •

ا ی 1.0 گرید
 کمتر

1M IG1 آمپر  30 وزیف
P.WIND  

خودرو  یچ اصلیسوئ
 +ON B روشندر حالت 

  P.WINDآمپر  30 وزیف •
خودرو  یچ اصلیسوئ مربوطه يم هایدسته س •

 خاموشدر حالت 
OFF  

ا ی 1.0
 کمتر

1N یه اصلیتغذ  
آمپر 25وز یف

P.WIND  
 

 +B طیدر همه شرا
  P.WINDآمپر 25وز یف •
 مربوطه يم هایدسته س •
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-20 

  سمت چپ
 شونده یقطعه بازرس ولتاژ يریط اندازه گیشرا متصل به گنالیعنوان س هیپا

2A  راست /چپ/ن یپائ/گنال باالیس
 )سمت راست( ینه جانبیآئ

سمت ( ینه جانبیآئ
 )راست

نه یچ آئیسوئ یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیچ آئیسوئ
 .)مراجعه شود یجانب

2B نه یراست آئ/گنال چپیس
 )سمت چپ( یجانب

سمت ( ینه جانبیآئ
 )چپ

نه یچ آئیسوئ یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیچ آئیسوئ
 .)مراجعه شود یجانب

2C 

 ینه جانبین آئیپائ/گنال باالیس
  )سمت چپ(

 ینه جانبین آئیپائ/گنال باالیس
 )سمت راست(

سمت ( ینه جانبیآئ •
  )چپ

سمت ( ینه جانبیآئ •
 )راست

نه یچ آئیسوئ یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیچ آئیسوئ
 .)مراجعه شود یجانب

2D راست /چپ/ن یپائ/گنال باالیس
 )سمت چپ( ینه جانبیآئ

سمت ( ینه جانبیآئ
 )چپ

نه یچ آئیسوئ یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیچ آئیسوئ
 .)مراجعه شود یجانب

2E GND ا ی 1.0 طیدر همه شرا بدنه یمنف
 مربوطه يم هایدسته س • کمتر

2F ACC آمپر  10 وزیف
MIRROR 

خودرو  یچ اصلیسوئ
  MIRRORآمپر  10 وزیف • +ACC Bدر حالت 

خودرو  یچ اصلیسوئ مربوطه يم هایدسته س •
 OFFدر حالت بسته 

ا ی 1.0
 کمتر

2G جمع شدن /گنال باز شدنیس
نه یچ آئیسوئ یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیچ آئیسوئ ینه جانبیآئ ینه جانبیآئ

 .)مراجعه شود یجانب

2H نه یراست آئ/گنال چپیس
 )سمت راست( یجانب

سمت ( ینه جانبیآئ
 )راست

نه یآئ چیسوئ یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیچ آئیسوئ
 .)مراجعه شود یجانب

2I جمع شدن /گنال باز شدنیس
نه یچ آئیسوئ یبازرس 50-12-09به .(شود یبازرس ینه جانبیچ آئیسوئ ینه جانبیآئ ینه جانبیآئ

 .)مراجعه شود یجانب
2J __ __ __  

 __ __ 

2K 
 

شه سمت یگنال باز شدن شیس
 نیسرنش

شه یالکترو موتور ش
شه سمت یش(باالبر 
 )نیسرنش

شه سمت یش
ن درحال باز یسرنش
 شدن

B+ 
سمت (شه باالبر یالکترو موتور ش •

 )نیسرنش
الکترو  یبازرس 13-12-09به  •

 .)شه باالبر مراجعه شودیموتور ش
ا ی 1.0 گرید مربوطه يم هایدسته س •

 کمتر

2L شه یگنال بسته شدن شیس
 نیسمت سرنش

شه یالکترو موتور ش
شه سمت یش(باالبر 
 )نیسرنش

سمت شه یش
ن درحال یسرنش

 بسته شدن
B+ 

سمت (شه باالبر یالکترو موتور ش •
 )نیسرنش

الکترو  یبازرس 13-12-09به  •
 .)شه باالبر مراجعه شودیموتور ش

ا ی 1.0 گرید مربوطه يم هایدسته س •
 کمتر
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-21 

 برقی شه باالبریش یچ اصلینحوه باز و بست سوئ
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
 .)شودشه باالبر مراجعه یش یاصل کلیدپانل  نحوه مونتاژ و دمونتاژ 128-17-09به . (دیاوریرا در ب یفرع کلید .4
  .روش نصب برعکس مراحل باز کردن است  .5

  عقب
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 نحوه باز و بست  130-17-09به . (دیاوریدرب عقب را درب يرودر .2
 .)درب عقب مراجعه شود يرودر 
 .)مراجعه شوددرب عقب  يرودر نحوه مونتاژ و دمونتاژ 106-17-09به . (دیاوریرا در ب یفرع کلید .3
 .نصب برعکس مراحل باز کردن است روش  .4

  شه باالبریش یفرع کلید ینحوه بازرس
 برقی شه باالبر هایهمه ش يک برایعملکرد بازو بسته شدن اتومات

 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به ( )ن جلویسرنشسمت . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به ( )ن جلویسمت سرنش. (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
 .)درب عقب مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 130-17-09به ()سمت عقب(. دیاوریدرب عقب را درب يرودر .4
  دیرا متصل نمائ يباتر یکابل منف .5
 .دینمائ يریه اندازه گیهر پا يولتاژ را رو .6

 م مربوطه رایو دسته س یتم بازرسیمشخص شده در آ يباشد ، قسمتها یمطابق جدول مشخصه ولتاژ نم نالیترم ياگر ولتاژ رو •
ستم بطور یم مربوطه سیو دسته س یتم بازرسیمشخص شده در آ يدر قسمتها یاگر با توجه به عدم وجود خراب.دینمائ یبررس

  .دیض نمائیرا تعو برقی شه باالبریش فرعی کلیدکند ،  یمناسب عمل نم
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  )مرجع(ها  ترمینالجدول ولتاژ 

   

عنوان   ترمینال
ط اندازه یشرا  متصل به  گنالیس

  )S( شونده یقطعه بازرس  )V( ولتاژ  يریگ

A شه یش ید اصلیکل  ارتباط
  برقی باالبر

باشد  یم یه ارتباطیک پاین یرا ایز
ا بد بودن ولتاژ آن امکان یخوب 

 .باشد یر نمیپذ

  شیشه باالبر برقی یچ اصلیسوئ •
شه یش یچ اصلیسوئ ینحوه بازرس 15-12-09به (

 .)مراجعه شود برقیباالبر 
  مربوطه يم هایدسته س •

B گنال قطع یس
  برق

شه یش ید اصلیکل
  برقی باالبر

 یچ اصلیسوئ
خودرو در حالت 

و  ON روشن
چ قطع برق یسوئ

 روشندر حالت 
UNLOCK  

B+ 

 برقیشه باالبر یش یچ اصلیسوئ •
شه یش یچ اصلیسوئ ینحوه بازرس 15-12-09به (

 .)مراجعه شود برقیباالبر 
  مربوطه يم هایدسته س •

C آمپر  30 وزیف  یه اصلیتغذ
P.WIND  طیدر همه شرا  B+ • آمپر  30 وزیفP.WIND  

  مربوطه يم هایدسته س •

D نه یالکترو موتور آئ  2پالس
  یبرق

شه باالبر در یش
  حال کار کردن

ا ی 1.0ن یب
کمتراز آن و 

B+  نوسان
 .دارد

سمت ( برقی شه باالبریالکترو موتور ش •
 )نیسرنش

 شه باالبریالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
 .)مراجعه شود برقی

  مربوطه يم هایدسته س •
E __  __  __  __ __  

F نه یالکترو موتور آئ  1پالس
  یبرق

شه باالبر در یش
  حال کار کردن

ا ی 1.0ن یب
کمتراز آن و 

B+  نوسان
 .دارد

سمت ( برقی شه باالبریالکترو موتور ش •
 )نیسرنش

شه باالبر یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
 .)مراجعه شود برقی

  مربوطه يم هایدسته س •
G __  __  __  __ __  

H یخروج 
  بسته

نه یالکترو موتور آئ
  یبرق

شه باالبر در یش
سمت ( برقیشه باالبر یشالکترو موتور  • +B  حال بسته شدن

 )نیسرنش
شه باالبر یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

 .)مراجعه شود برقی
  مربوطه يم هایدسته س •

 ا کمتری 1.0  گرید

I نه یالکترو موتور آئ  باز یخروج
  یبرق

شه باالبر در یش
سمت ( برقیشه باالبر یالکترو موتور ش • +B  حال باز شدن

 )نیسرنش
شه باالبر یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 

 .)مراجعه شود برقی
  مربوطه يم هایدسته س •

 ا کمتری 1.0  گرید

J یه اصلیتغذ 
  سنسور

نه یالکترو موتور آئ
  یبرق

 یچ اصلیسوئ
خودرو در حالت 

  ONباز 
B+ 

سمت ( برقیشه باالبر یالکترو موتور ش •
 )نیسرنش

شه باالبر یالکترو موتور ش یبازرس 13-12-09به 
 .)مراجعه شود برقی

  مربوطه يم هایدسته س •
 یچ اصلیسوئ

خودرو در حالت 
 OFFبسته 

 ا کمتری 1.0

K GND مربوطه يم هایدسته س • ا کمتری 1.0  طیدر همه شرا  بدنه یمنف  
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عنوان   ترمینال
ط اندازه یشرا  متصل به  گنالیس

  )S( شونده یقطعه بازرس  )V(ولتاژ  يریگ

L 
 اتصال بدنه

  سنسور
الکترو موتور 

 0647نیآئ
  یبرق

ا ی 1.0 طیدر همه شرا
 کمتر

 شه باالبر یش یچ اصلیسوئ •
 یچ اصلیسوئ ینحوه بازرس 15-12-09به (

 .)مراجعه شود شه باالبریش
  مربوطه يم هایدسته س •

  شه سمت رانندهیش يک برایعملکرد بازو بسته شدن اتومات
 نیسمت سرنش

 . دیرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
شه باالبر مراجعه یش یاصل کلیدپانل  نحوه مونتاژ و دمونتاژ 128-17-09به ( .دیاوریرا در ب یشه باالبر برقیش یاصل کلید .4

 .)شود
 .دینمائ یک تستر بررسیر را توسط یارتباطات نشان داده شده در جدول ز .5
  .دیض نمائیشه باالبر را تعویش یاصل کلیدست ، یموارد مشخص شده در جدول برقرار ناگر  •

  عقب
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
-17-09به . (دیاوریدرب عقب را درب يرودر .2

درب عقب مراجعه  يرودر نحوه باز و بست 130
 .)شود

 .)درب عقب مراجعه شود يرودر نحوه مونتاژ و دمونتاژ 106-17-09به . (دیاوریرا در ب یچ فرعیسوئ .3
 .دینمائ یک تستر بررسیر را توسط یارتباطات نشان داده شده در جدول ز .4

  .دیض نمائیشه باالبر را تعویش یچ اصلیست ، سوئیجدول برقرار ناگر موارد مشخص شده در  •

  یشه باالبر برقیه شیم اولیروش تنظ
  توجه

م یر انجام گرفته باشد ، تنظیاگر اقدامات ز •
ن انجام یبنابرا. ده اند یر فعال گردیغ يبه حالت اول برگشته است و باز و بسته شدن خودکار و امکان دو مرحله ا یمقدمات
  .شود یالزم م یم مقدماتیتنظدادن 
 .ده بودیجدا گرد يباتر یکابل منف-
 .ده بودیجدا گرد شه باالبریش یچ اصلیکانکتور سوئ-
 .شه باالبر برداشته شده بودیستم شیس یه اصلیوز تغذیف-

 .دیقرار ده ON روشن خودرو را درحالت  استارتچ یسوئ .1
 .دینمائشه را کامالً باز یسمت راننده رافشار داده و ش کلید .2
 ين حالت برایچ را درهمیشه کامالً بسته شود ، و سوئید تا شیر خودکار بکشیسمت راننده را رو به باال و به حالت غ کلید .3

 .دیه نگه داریثان 2حدود 

 بسته باز

 بسته باز
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  شه جلوینحوه درآوردن ش
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 :د یر را باز نمائیز يقسمتها .2

 .)مراجعه شودغه برف پاکن یو ت یبازوئ نحوه باز و بست 4-19-09به (غه برف پاکن یو ت یبازوئ .)1(
 .)جلو مراجعه شود ینیس ينحوه باز و بست تور 4-16-09به (جلو  ینیس يتور .)2(
 .)نحوه باز و بست سنسور باران مراجعه شود 4-16-09به (سنسور باران  .)3(
  .)نه مراجعه شودیک نور آئیدهنده اتوماتنحوه باز کردن کاهش  57-12-09به (نهیک نور آئیکاهش دهنده اتومات .)4(
 .)مراجعه شود ینه داخلینحوه باز کردن آئ 59-12-09به ( ینه داخلیآئ .)5(
 .)مراجعه شود Aم ستون یتر نحوه باز و بست 85-17-09به ( Aم ستون یتر .)6(
 .)ر مراجعه شودینحوه باز و بست آفتابگ 155-17-09به (ر یآفتابگ .)7(
 يدر خودرو ها :(د یر را باز نمائیز يقسمتها .3

 )شه یهمراه با گرمکن ش
 دیاوریرا درب Aخار  .)1(
 .دیکانکتور را قطع نمائ .)2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
خارج  B را از خار میدسته س .)3(

 )L.H.D(.دینمائ
 

 
    

 کانکتور

  ميدسته س
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 فرمان سمت راست )R.H.D( .دیبست را خارج نمائ .)4(
 .دیرا خارج نمائ Cخار  .)5(
 .دیرا باز نمائ Aچ یپ .)6(
 )L.H.D. (دیبست را خارج نمائ .)7(
خارج  B را از خار میدسته س .)8(

 فرمان سمت راست )R.H.D.(دینمائ
 .دیرا خارج نمائ Dخار  .)9(
 .دیرا باز نمائ Bچ یپ  .)10(
 .دیشه را خارج نمائیش ییقسمت باال .4
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بدنه  ياطراف لبه هابه نوار چسب محافظ را  .5
 .دیبچسبان
  توجه

و چسباندن نوار محافظ به گوشه ها  پوشاندن •
  .شود یآن م دیدنب یاز آس يریباعث جلوگ

رون یشه را با خم کردن آن به سمت بیش نوار .6
  .دیخارج نمائ

  توجه
د ، آن را یآ یرون میب یشه به سختیش نواراگر  •

 .دی، گرم نمائ داغ يک دمنده هوایبا استفاده از 
 .باشد  یم یضیک قطعه تعویشه یش نوار •

  شه جلویدر صورت دوباره استفاده نشدن ش
  توجه

 میباشند ، از س یدن نمیغ قابل بریله تیکه بوس ییدن قسمتهایبر يبرا •
   "شه جلویدرصورت استفاده مجدد از همان ش"انو استفاده نموده و مطابق روش یپ 

 .دیعمل نمائ
  هشدار
انو بدون دست کش یم پیاستفاده کردن از س •

شه در ید ، لذا همینما یتواند دست ها را زخم یم
انو دست کش استفاده یم پیهنگام استفاده از س

 .دینمائ
شه را با استفاده از چسب تراش یاطراف ش يچسبها .1

 .دیبتراش
 .دیاوریشه جلو را دربیش .2

  شه جلویش از همان مجدد استفاده صورتدر 
  هشدار
انو بدون دست کش یم پیاستفاده کردن از س •

 .دیانو دست کش استفاده نمائیم پیشه در هنگام استفاده از سید ، لذا همینما یتواند دست ها را زخم یم
  اطیاحت

باشند  یباران م/ لنز حسگر نور يک که دارایاتومات يستم چراغهایس/برف پاکن  يدارا يخودروها •
د لنزها صدمه یلو دقت کنشه جیض شیستم کار نکند لذا در هنگام تعویدن لنز ممکن است سیدرصورت صدمه د

 .نماییدض یتعورا شه جلو ید ، شیب دیاگر لنز آس.  نبینند
  

  توجه
 يریقرار گ يشه و جایش يله چسباندن نوار چسب رویشه را بوسیت شیبدنه ، موقع يشه از رویقبل از در آوردن ش •

  .دیعالمت گذار نمائ را شهیش

 نوار محافظ سمت بدنه

 سمت شیشه
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ن یبا استفاده از سوراخ کن از داخل ماش .8
جاد یشه ایرا در چسب نگهدارنده ش یسوراخ

  .ب نرساندین ها آسیکه به پید ، بطورینمائ
  .دیله ببندیانو را به دو میم پیدو سر س .9

  توجه
ک قسمت داغ نشده یم درینکه سیا يبرا •

م یو پاره نگردد ، حالت اره کردن را در طول س
 .دیاعمال نمائ

د و یانو را ثابت نگهداریم پیک سر سی .3
 گر آن ،یدن سر دیضمن کش

  .دیشه را ببریچسب اطراف ش
 يشه عالمت گذاریش يرا رو نیمکان پ .4

 يرا از رو نیو پ دینمائ
  .دیاوریشه در بیش
 .دیاوریشه جلو را در بیش .5
ض یده است ، آن را تعویصدمه د نیاگر پ .6

 .دینمائ
  توجه

شه جلو ، یش ين از رویقبل از برداشتن پ •
 شه جلو عالمتیش يمکان آنهارارو

 .دینمائ يگذار 
   شه جلوینحوه نصب ش

  هشدار
غ بدون دست کش یاستفاده کردن از ت •
د ، لذا ینما یتواند دست ها را زخم یم

غ دست یشه در هنگام استفاده از تیهم
 .دیکش استفاده نمائ

  اطیاحت
شه ممکن است دچار یح شینصب صح •

جاد شود ، چسب یبسته شده ا يها شهیکه در اثر بسته شدن درها با ش ییله فشار هوایمشکل بشود چنانچه بوس
  .د یشه درها را باز بگذاریده است شیشه کامالً نصب نگردیکه ش یشه جلو پس بزند ، لذا تا زمانیا شیترك خورده 

 یره میزان انعکاس نور در حافظه ذخین بار میاول يبرا یج اصلیض شود ، با باز شدن سوئیاگر سنسور باران تعو •
  شه وجود یش يرو یکه بارندگیشود در هنگام

مات سنسور یتنظ .دیشه پاك نمائیش يو آ ب را از رو یفیکث یچ اصلیزشدن سوئانداشته باشد ، لذا قبل از نصب ب
 .)مات سنسور باران مراجعه شودیتنظ 34-19-09به : (دیانجام ده ریز در مواردباران 
 .ده و سنسور باران دوباره استفاده گرددیض گردیشه جلو تعویش -
 .کند یک بصورت درست کار نمیستم برف پاکن اتوماتیشه جلو سینصب ش بعد از -

 )شهیدر زمان استفاده مجددش.(د یرا بتراش یقبل يغ چسب هایبا استفاده از ت .1
 .دینمائ ییزدا یز و جربیبدنه را تم يشه رویدر سرتاسر محل نصب ش} 50mm  }2.0 inchحدوداً  يبه پهنا .2
 .د یار وجود داشت ، آن را با کاغذ پر کنیاگر ش. د ینمائ یوجود شکاف بررس يشه را برایش .3
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من که یط نشان را با توجه به شکل در نقیپ .4
 شده بود يعالمت گذار قبالً در هنگام در آوردن

شه ، یش در زمان استفاده مجدد( .دینصب نمائ
  ).باشدن برداشته شده یپ
 .دیشه جلو را نصب نمائینوار ش .5
مطابق شکل  شه جلو رایمر مخصوص شیپرا .6

 و نوار شه یبه ش نشان داده شده
د خشک یقه بگذاریدق 30حدوداً  يد و برایبزن

  .گردد
  اط یاحت

ن قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن یا
  د،ید و به آن دست نزنیمحافظت نمائ

شه و یمر به سطح شینصورت پرایر ایدرغ
  د و آب از آنیبدنه خوب نخواهد چسب

 .نشت خواهد کرد
 
 
  
 
 
 
  

که یبطورد یرا بتراش یقبل يغ چسب هایبا استفاده ار ت .7  
  .بماند یرامون قاب باقیاز ضخامت چسب پmm 2-1فقط 

ک محل کامالً برداشته شده باشد ، آن یاگر جسب در  .8
 يد و برایمر بزنیپرا يمقدار یزدائ یمحل را بعد از جرب

ه یک الیسپس . د خشکگرددیقه اجازه بدهیدق 30حدوداً 
  .دیدرآن محل قرار ده 2mmچسب به ضخامت 

  اط یاحت
را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت  ن قسمتیا

مر به ینصورت پرایر اید،درغید و به آن دست نزنینمائ
  .نشت خواهد کرد د و آب از آنیشه و بدنه خوب نخواهد چسبیسطح ش

مطمئن شوید که پرایمر به 
تمام نقاط مشخص شده 

 .برخورد کند

مطمئن شوید که پرایمر 
به تمام نقاط مشخص شده 

 .برخورد کند

 نقاطی که احتیاج به پرایمر دارند

مطمئن شوید که پرایمر به تمام نقاط مشخص 
 .کند شده برخورد
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 .دیاز گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائ بدنه در محدوده چسب خورده يرو .9
  .د خشک گرددیقه بگذاریدق 30حدوداً  يد و برایقسمت بدنه بزنبه  مر مخصوص بدنه مطابق شکل نشان داده شدهیپرا  .10
  اط یاحت

مر به سطح ینصورت پرایر اید،درغید و به آن دست نزنین قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائیا
  .د و آب از آننشت خواهد کردیشه و بدنه خوب نخواهد چسبیش

 .دیشه بزنیداده شده به ش نشانشه مطابق شکل یسطح ش يرا رو شهیچسب ش .11  
 .دیشه را نصب نمائید و سپس شیبدنه قرار ده نصب را در ين هایپ .12
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-30 

شه یش يمر را به سمت جلو رویارزان مشخص شده در شکل باشد ، و پیوسقف به م Aن ستون ید که فاصله بیکن یبررس .13
 .دیفشار ده

 .دیرا نصب نمائ ییقسمت باال .14  
 :دیررا نصب نمائیز يقسمتها .15
 .دیرا نصب نمائ Aخار  .)1(
 .دیکانکتور را متصل نمائ .)2(
قرار  يچ توریر پین را در زیریکابل ز .)3(
 .دیده
  
  
  
  
  
  
  
  
متصل  Bخار  يم را رویدسته س .)4(

 )L.H.D.(دینمائ
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-31 

 )R.H.D.(دیبست را نصب نمائ .)5(
 .دیرانصب نمائ Cخار  .)6(
 .دیرا نصب نمائ Aچ یپ .)7(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )L.H.D.(دیبست را نصب نمائ .)8(

   

 بست
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-32 

 )R.H.D.(دیمتصل نمائ Bخار  يم را رویدسته س  .)9(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
از محل م را مطابق شکل یدسته س  .)10(

 .دیتقاطع ستون عبورده
 .دیرا نصب نمائ Dخار   .)11(
 .دیرا نصب نمائ Bچ یپ  .)12(
 :دیررا نصب نمائیز يقسمتها .16
 .)ره مراجعه شودینحوه باز و بست دسنگ 153-17-09به (ره یدستگ .)1(
 .)ر مراجعه شودینحوه باز و بست آفتابگ 155-17-09به (ر یآفتابگ .)2(
 .)مراجعه شود Aم ستون یتر نحوه باز و بست 85-17-09به ( Aم ستون یتر .)3(
 .)مراجعه شود ینه داخلینحوه باز کردن آئ 62-12-09به ( ینه داخلیآئ .)4(
  .)نه مراجعه شودیک نور آئیاتوماتنحوه باز کردن کاهش دهنده  58-12-09به (نهیک نور آئیکاهش دهنده اتومات .)5(
 .)نحوه باز و بست سنسور باران مراجعه شود 31-19-09به (سنسور باران  .)6(
 .)جلو مراجعه شود ینیس ينحوه باز و بست تور 4-16-09به (جلو  ینیس يتور .)7(
  .)غه برف پاکن مراجعه شودیو ت یبازوئ نحوه باز و بست 4-19-09به (غه برف پاکن یو ت یبازوئ .)8(
  .د چسب کامالً سفت گرددیبده اجازه .17

  .ساعت است  24سفت شدن چسب  يزمان برا

 Bپیچ 

 دسته سیم
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-33 

  شه عقبینحوه در آوردن ش
4SD  

 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 :د یر را باز نمائیز يقسمتها .2

نحوه  59-13-09به (عقب  یتشک صندل .)1(
 .)عقب مراجعه شود یباز و بست تشک صندل

 103-17-09به (عقب  یقاب پا رکاب .)2(
عقب مراجعه  ینحوه باز و بست قاب پا رکاب

 .)شود
نحوه  53-13-09به (عقب  یم صندلیتر .)3(

 .)عقب مراجعه شود یم صندلیباز و بست تر
نحوه باز و  98-17-09به ( Cم ستون یتر .)4(

 .)مراجعه شودCبست ستون 
نحوه  92-17-09به (م طاقچه عقب یتر .)5(

 .)م طاقچه عقب مراجعه شودیبست ترباز و 
نحوه باز  89-17-09به ( سقف يم هایتر .)6(

 .)سقف مراجعه شود يم هایو بست تر
 .دیبست ها را خارج نمائ .3
 .دیرا از محل خود خارج نمائ یقسمت باالئ .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دیشه عقب را جدا نمائیکانکتور گرمکن ش .5
   

 بست

 قسمت باالیی 

 جلوي خودرو

 کانکتور گرم کن شیشه عقب
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-34 

اطراف  نوار چسب محافظ را در .6
 .دیلبه بدنه بچسبان

  توجه
پوشاندن و چسباندن نوار  •

 يریمحافظ به گوشه ها باعث جلوگ
  .شود یآن م دیدنب یاز آس

 ین داخلیپجهت حفاظت از  .7
زان یانو که به میم پیخودرو ، از س

 الزم بلند باشد
  .دیاستفاده نمائ

  هشدار
م یاستفاده کردن از س •

تواند  یانو بدون دست کش میپ
 یدست ها را زخم

شه در هنگام ید ، لذا همینما 
انو دست کش یم پیاستفاده از س
  .دیاستفاده نمائ

  توجه
شه از یقبل از در آوردن ش •

شه را یت شیبدنه ، موقع يرو
 له چسباندنیبوس

قرار  يشه و جایش ينوار چسب رو 
  .دینمائ يشه عالمت گذاریش يریگ
انو را به دو یم پیدو سر س .8
  .دیببندله یم

  توجه
ک یم درینکه سیا يبرا •

قسمت داغ نشده و پاره نگردد ، 
م یحالت اره کردن را در طول س

 .دیاعمال نمائ
انو را ثابت یم پیک سر سی .9

گر یدن سر دید و ضمن کشینگهدار
 آن ،

  .دیشه را ببریچسب اطراف ش
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-35 

ن را از داخل خودرو فشرده و آن یره پیگ .10
 .دیرا جدا نمائ

 .دیعقب را خارج نمائشه یش .11
  
  
  
  
  
  
  
  

5HB  
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 :د یر را باز نمائیز يقسمتها .2

 146-17-09به ( عقب درب ییم باالیتر .)1(
مراجعه  عقب درب ییم باالینحوه باز و بست تر

 .)شود
نحوه باز  41-18-09به (چراغ سوم ترمز  .)2(

 .)و بست چراغ سوم ترمز مراجعه شود
-09به (عقب  دربن یم طرفیتر .)3(

ن یم طرفینحوه باز و بست تر 17-148
 .)عقب مراجعه شود درب

-09به ( عقب درب ینیم پائیتر .)4(
 ینیم پائینحوه باز و بست تر 17-151

 .)مراجعه شود عقب درب
 21-16-09به (لر عقب یاسپو .)5(

لر عقب مراجعه ینحوه باز و بست اسپو
 .)شود

به (برف پاکن عقب  يغه و بازویت .)6(
لر ینحوه باز و بست اسپو 09-19-16

 .)عقب مراجعه شود
شه عقب را یکانکتور گرمکن ش .3

 .دیجدا نمائ
4. 

 کانکتور گرمکن شیشه عقب
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-36 

نوار چسب محافظ را در اطراف لبه بدنه 
 .دیبدنه بچسبان

  توجه
پوشاندن و چسباندن نوار محافظ به  •

آن  دیدنب یاز آس يریگوشه ها باعث جلوگ
  .شود یم
خودرو  یداخلن یجهت حفاظت از پ .5

 زان الزم بلند باشدیانو که به میم پی، از س
  .دیاستفاده نمائ

  هشدار
انو یم پیاستفاده کردن از س •

تواند دست ها را  یبدون دست کش م
 یزخم

شه در هنگام استفاده ید ، لذا همینما 
  .دیانو دست کش استفاده نمائیم پیاز س

  توجه
بدنه  يشه از رویقبل از در آوردن ش •
 له چسباندنیشه را بوسیش تی، موقع

 يریقرار گ يشه و جایش ينوار چسب رو 
  .دیشه عالمت گذار نمائیش
له یانو را به دو میم پیدو سر س .6

  .دیببند
  توجه

ک قسمت داغ یم درینکه سیا يبرا •
 نشده و پاره نگردد ، حالت اره

 .دیم اعمال نمائیکردن را در طول س 
د یانو را ثابت نگهداریم پیک سر سی .7

 گر آن ،یدن سر دیکش و ضمن
  .دیشه را ببریچسب اطراف ش
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-37 

ن را از داخل خودرو فشرده و آن را یره پیگ .8
 .دیجدا نمائ

 .دیشه عقب را خارج نمائیش .9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شه عقبینحوه نصب کردن ش
  هشدار
غ بدون دست کش یاستفاده کردن از ت •

شه ید ، لذا همینما یتواند دست ها را زخم یم
غ دست کش استفاده یهنگام استفاده از ت در
 .دینمائ
  اطیاحت

فشار هوایی که در اثر بسته شدن درها با  •
ممکن شود  می شیشه هاي بسته شده ایجاد

 دچار مشکل بکند را شهیح شینصب صحاست 
را پس  شه جلویا شیچسب ترك خورده  و

شه کامالً نصب یکه ش ی، لذا تا زمانبزند
  .د یشه درها را باز بگذاریده است شینگرد

4SD  
د یرا بتراش یقبل يغ چسب هایبا استفاده از ت .1
 )شهیدر زمان استفاده مجددش.(
در } 50mm  }2.0 inchحدوداً  يبه پهنا .2

 یز و جربیبدنه را تم يشه رویسرتاسر محل نصب ش
 .دینمائ ییزدا
اگر . د ینمائ یوجود شکاف بررس يشه را برایش .3
 .د یا با کاغذ پر کنار وجود داشت ، آن ریش
  . دیمن نصب نمائین را با توجه به شکل در نقاط نشیپ .4
  توجه 

 مشخص شده از  يشه ، قسمت هایدر هنگام استفاده مجدد ازش •
    .دیم نمائیقبل را تنظ

 پین

 پين

 پین
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-38 

 .دیشه عقب را نصب نمائینوار دور ش .5
را مطابق  عقبشه یمر مخصوص شیپرا .6

 يد و برایشه بزنیبه ش شکل نشان داده شده
  .د خشک گرددیقه بگذاریدق 30حدوداً 

  اط یاحت
ن قسمت را از گرد و خاك و چرب یا •

د و به آن دست یشدن محافظت نمائ
مر به سطح ینصورت پرایر ایدرغ د،ینزن
د و یشه و بدنه خوب نخواهد چسبیش

   .آب از آننشت خواهد کرد
  توجه

 .مر به تمام نقاط مشخص شده برخورد کندید که پرایمطمئن شو •
 

د یرا بتراش یقبل يغ چسب هایبا استفاده ار ت .7 
رامون یاز ضخامت چسب پmm 2-1که فقط یبطور

  .بماند یقاب باق
از گرد و  بدنه در محدوده چسب خورده يرو .8

  .دیخاك و چرب شدن محافظت نمائ
ک محل کامالً برداشته شده یاگر جسب در  .9

 يمقدار یزدائ یباشد ، آن محل را بعد از جرب
د یقه اجازه بدهیدق 30حدوداً  يد و برایمر بزنیپرا

  خشک
  .گردد
  اط یاحت

مر به سطح ینصورت پرایر اید،درغید و به آن دست نزنین قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائیا •
   .نشت خواهد کرد د و آب از آنیشه و بدنه خوب نخواهد چسبیش
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-39 

  .د خشک گرددیقه بگذاریدق 30حدوداً  يد و برایبدنه بزن به قسمت مر مخصوص بدنه مطابق شکل نشان داده شدهیپرا .10
  اط یاحت

مر به سطح ینصورت پرایر ایدرغ د،ید و به آن دست نزنین قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائیا
  .نشت خواهد کرد د و آب از آنیشه و بدنه خوب نخواهد چسبیش

  توجه
  .شده برخورد کند مر به تمام نقاط مشخصید که پرایمطمئن شو •

 .دیشه بزنیشه مطابق شکل نشان داده شده به شیسطح ش يشه را رویچسب ش .11  
 .دیشه عقب را نصب نمائیش .12
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-40 

شه را یشزان مشخص شده در شکل باشد ، آنگاه سطح یبه م شهیش ینیو پائ ییباال ين قسمتهاید که فاصله بیکن یبررس .13
 .دیردهو فشابه سمت جل

 .دیشه عقب را متصل نمائیکانکتور گرمکن ش  
 .دیبست ها را متصل نمائ .14
 :دیر را متصل نمائیز يقسمتها .15
نحوه باز و بست  89-17-09به (م سقف یتر .)1(
 .)سقف مراجعه شود میتر
نحوه باز و  92-17-09به (م طاقچه عقب یتر .)2(

 .)م طاقچه عقب مراجعه شودیبست تر
نحوه باز و بست  98-17-09به ( Cم ستون یتر .)3(

 .)شود مراجعهCستون 
نحوه باز و  53-13-09به (عقب  یم صندلیتر .)4(

 .)عقب مراجعه شود یم صندلیبست تر
نحوه باز و  103-17-09به (عقب  یقاب پا رکاب .)5(

 .)عقب مراجعه شود یبست قاب پا رکاب
نحوه باز و  59-13-09به (عقب  یتشک صندل .)6(

 .)عقب مراجعه شود یبست تشک صندل
 .د چسب کامالً سفت گرددیاجازه بده .17

  .ساعت است  24 چسبسفت شدن  يزمان برا
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-41 

5HB  
 )شهیدر زمان استفاده مجددش.(د یرا بتراش یقبل يغ چسب هایبا استفاده از ت .1
 .دینمائ ییزدا یز و جربیبدنه را تم يشه رویدر سرتاسر محل نصب ش} 50mm  }2.0 inchحدوداً  يبه پهنا .2
 .د یداشت ، آن را با کاغذ پر کن ار وجودیاگر ش. د ینمائ یوجود شکاف بررس يشه را برایش .3
  . دیمن نصب نمائین را با توجه به شکل در نقاط نشیپ .4

  توجه 
  .دیم نمائیمشخص شده از قبل را تنظ يشه ، قسمت هایدر هنگام استفاده مجدد ازش •

د خشک یبگذارقه یدق 30حدوداً  يد و برایشه و نوار بزنیبه ش شه جلو را مطابق شکل نشان داده شدهیمر مخصوص شیپرا .5
  .گردد

  اط یاحت
  د،ید و به آن دست نزنین قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائیا •

   .نشت خواهد کرد د و آب از آنیشه و بدنه خوب نخواهد چسبیمر به سطح شینصورت پرایر ایدرغ
  توجه

 .مر به تمام نقاط مشخص شده برخورد کندید که پرایمطمئن شو •
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-42 

  .بماند یرامون قاب باقیاز ضخامت چسب پmm 2-1که فقط ید بطوریرا بتراش یقبل يغ چسب هایار تبا استفاده  .6  
  .دیاز گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائ بدنه در محدوده چسب خورده يرو .7
 30حدوداً  يد و برایمر بزنیپرا يمقدار یزدائ یربته شده باشد ، آن محل را بعد از چک محل کامالً برداشیسب در اگر چ .8
  .گردد د خشکیقه اجازه بدهیدق
  اط یاحت

مر به سطح ینصورت پرایر ایدرغ د،ید و به آن دست نزنین قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائیا •
 .نشت خواهد کرد د و آب از آنیشه و بدنه خوب نخواهد چسبیش
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-43 

  .د خشک گرددیقه بگذاریدق 30حدوداً  يد و برایبزنبه قسمت بدنه  مر مخصوص بدنه مطابق شکل نشان داده شدهیپرا .9
  اط یاحت
مر به ینصورت پرایر اید،درغید و به آن دست نزنین قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائیا •

  د و آب از آنیشه و بدنه خوب نخواهد چسبیسطح ش
  .نشت خواهد کرد

  توجه
 .برخورد کندمر به تمام نقاط مشخص شده ید که پرایمطمئن شو •

 .دیشه بزنیشه مطابق شکل نشان داده شده به شیسطح ش يشه را رویچسب ش .10  
 .دیشه عقب را نصب نمائیش .11
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شه را یزان مشخص شده در شکل باشد ، آنگاه سطح شیبه م شهیش ینیو پائ ییباال ين قسمتهاید که فاصله بیکن یبررس .12
 .دیبه سمت جلو فشارده

 .دیمتصل نمائ شه عقب رایکانکتور گرمکن ش .13  
 :دیر را متصل نمائیز يقسمتها .14

-19-09به (برف پاکن عقب  يغه و بازویت .)1(
 تیغه و برف پاك کن عقبنحوه باز و بست  16

 .)مراجعه شود
نحوه باز و  21-16-09به (لر عقب یاسپو .)2(

 .)لر عقب مراجعه شودیبست اسپو
 151-17-09به ( عقب درب ینیم پائیتر .)3(

مراجعه  عقب درب ینیم پائینحوه باز و بست تر
 .)شود

 148-17-09به (چه عقب ین دریم طرفیتر .)4(
چه عقب مراجعه ین دریم طرفینحوه باز و بست تر

 .)شود
نحوه باز و  41-18-09به (چراغ سوم ترمز  .)5(

 .)بست چراغ سوم ترمز مراجعه شود
 146-17-09به ( عقب درب ییم باالیتر .)6(

مراجعه  عقب درب ییباالم ینحوه باز و بست تر
 .)شود
 .د چسب کامالً سفت گرددیاجازه بده .15

  .ساعت است  24سفت شدن چسب  يزمان برا
کانکتور گرمکن 

 شیشه عقب
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  یمثلث پنجره، شه یشنحوه باز کردن 
 :دیر را باز نمائیز يقسمتها .1

 .)عقب مراجعه شود ینحوه باز و بست تشک صندل 59-13-09به (عقب  یتشک صندل .)1(
 .)عقب مراجعه شود ینحوه باز و بست قاب پا رکاب 103-17-09به (عقب  یقاب پا رکاب .)2(
 .)سقف مراجعه شود يم هاینحوه باز و بست تر 89-17-09به (سقف  يم هایتر .)3(
 .)مراجعه شود عقب صندوق ییم قسمت باالینحوه باز و بست تر 89-17-09به (عقب  صندوق ییم قسمت باالیتر .)4(
نحوه باز و  98-17-09به ( Cم ستون یتر .)5(

 .)مراجعه شودCبست ستون 
، شه یشنوار چسب محافظ را در اطراف لبه بدنه و  .2

  .دیبچسبان یمثلثپنجره 
  توجه

دن یغ قابل بریله تیکه بوس ییدن قسمتهایبر يبرا •
انو استفاده نموده و مطابق یم پیباشند ، از س ینم

 "شه جلویشدرصورت استفاده مجدد از همان "روش 
 .دیعمل نمائ
  هشدار

انو بدون دست کش یم پیاستفاده کردن از س •
شه در ید لذا همینما یتواند دست ها را زخم یم

انو دست کش استفاده یم پیهنگام استفاده از س
 .دینمائ

انو یم پیخودرو ، از س ین داخلیجهت حفاظت از پ .3
  .دیاستفاده نمائ بلند باشدزان الزم یکه به م
  هشدار

انو بدون دست کش یم پیاستفاده کردن از س •
شه ید ، لذا همینما یتواند دست ها را زخم یم

انو دست کش یم پیدر هنگام استفاده از س
  .دیاستفاده نمائ

  توجه
ت یبدنه ، موقع يشه از رویقبل از در آوردن ش •
شه و یش يچسب رو له چسباندن نواریشه را بوسیش

  .دیشه عالمت گذار نمائیش يریقرار گ يجا
   .دیله ببندیانو را به دو میم پیدو سر س .4

  توجه
ک قسمت داغ نشده و پاره یم درینکه سیا يبرا •

  .دیم اعمال نمائینگردد ، حالت اره کردن را در طول س
انو ، و یم پیک سمت سیبا محکم نگه داشتن  .5

  .دیرا جدا نمائ یمثلث شه ، پنجرهیش يچسب ها آن گریدن سمت دیکش
 .دیآن را جدا نمائ ين هایده و پیرون کشیرا به ب یمثلث شه ، پنجرهیش .6
 .دیض نمائید، آن را تعویا بست صدمه دین یک پیاگر  .7

  توجه 
  .دینمائ يآنها را عالمت گذار يمکان ها یمثلث شه ، پنجرهین ها و جدا کننده ها از شیپ يقبل از جدا ساز •

  یمثلث شه ، پنجرهیحوه نصب کردن ش
  هشدار

از غ یشه در هنگام استفاده از تید ، لذا همینما یتواند دست ها را زخم یغ بدون دست کش میاستفاده کردن از ت •
 .دیدست کش استفاده نمائ

  اطیاحت

 سیم پیانو

 پین پرایمر

 شیشه پنجره مثلثی پین

 پین

 سمت بدنه نوار محافظ

 سمت شیشه
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که در اثر بسته شدن درها با  ییله فشار هوایشه ممکن است دچار مشکل بشود چنانچه بوسیح شینصب صح •
شه کامالً نصب یکه ش یشه جلو پس بزند ، لذا تا زمانیا شیجاد شود ، چسب ترك خورده یبسته شده ا يشه هایش

  .د یشه درها را باز بگذاریده است شینگرد
 )شهیدر زمان استفاده مجددش.(د یرا بتراش یقبل يغ چسب هایبا استفاده از ت .1
 .دینمائ ییزدا یز و جربیشه را تمینصب ش طیمح يک رویقسمت سرام .2
 دیار وجود داشت ، آن را با کاغذ پر کنیاگر ش. د ینمائ یوجود شکاف بررس يشه را برایش .3
  .دین ها را مطابق شکل نشان داده شده به آن متصل نمائیشه دوباره استفاده شد ، پیاگر ش .4

  توجه  
  .دیم نمائیشده را تنظ يعالمت گذار يشه مکان هایقبل از برداشتن ش

 پنجره مثلثی شهشی
 

 پین
 

 پین
 پین بست 
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 به همراه چسب به روي شیشه دوباره استفاده شده دیجدشه یش يشده رو يبه نقاط عالمت گذارشه را یمر مخصوص شیپرا .5
  .د خشک گرددیقه بگذاریدق 30حدوداً  يو برا، دیبزن

  اط یاحت
شه و بدنه یش مر به سطحینصورت پرایر اید،درغید و به آن دست نزنیچرب شدن محافظت نمائن قسمت را از گرد و خاك و یا

  .نشت خواهد کرد د و آب از آنیخوب نخواهد چسب
  توجه

 .مر به تمام نقاط مشخص شده برخورد کندید که پرایمطمئن شو

 .بمالید یرامون قاب باقیچسب پاز ضخامت mm 2-1که فقط ید بطوریرا بتراش یقبل يغ چسب هایبا استفاده ار ت .6 
 30حدوداً  يد و برایمر بزنیپرا يمقدار یزدائ یک محل کامالً برداشته شده باشد ، آن محل را بعد از جربیاگر جسب در  .7
  .دیدرآن محل قرار ده 2mmه چسب به ضخامت یک الیسپس . گردد د خشکیقه اجازه بدهیدق
 .دیو چرب شدن محافظت نمائ از گرد و خاك بدنه در محدوده چسب خورده يرو .8
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  .د خشک گرددیقه بگذاریدق 30حدوداً  يد و برایبه قسمت بدنه بزن مر مخصوص بدنه مطابق شکل نشان داده شدهیپرا .9
  اط یاحت

شه یمر به سطح شینصورت پرایر اید، درغید و به آن دست نزنین قسمت را از گرد و خاك و چرب شدن محافظت نمائیا •
  .نشت خواهد کرد د و آب از آنیچسب و بدنه خوب نخواهد

 .دیبدنه نصب نمائ يلبه ها يبست را رو .10  
مر ، با استفاده از یپس از خشک شدن پرا .11

ضخامت و  11mmزان یتفنگ چسب به م
5mm بطور  یجائاگر در .دیپهنا چسب بزن

ک یمناسب چسب قرار نگرفت با استفاده از 
  .دیقرار ده در محل را چسبکاردك 

  
 
 
  
  

  

 .دیرا نصب نمائ یمثلث شه ، پنجرهیشبدنه قرار داده و سپس  يرا در محل مشخص شده روهان یپ .12

 نقاطی که احتیاج به پرایمر دارند
 نقاطی که ممکن است احتیاج به پرایمر داشته باشند

 بست
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 :دیر را نصب نمائیز يقسمت ها .13
 .)شودمراجعه Cنحوه باز و بست ستون  98-17-09به ( Cم ستون یتر .)1(
 .)مراجعه شود عقب صندوق ییم قسمت باالینحوه باز و بست تر 113-17-09به (صندوق  ییم قسمت باالیتر .)2(
 .)سقف مراجعه شود يم هاینحوه باز و بست تر 89-17-09به (سقف  يم هایتر .)3(
 .)عقب مراجعه شود ینحوه باز و بست قاب پا رکاب 103-17-09به (عقب  یقاب پا رکاب .)4(
 .)عقب مراجعه شود ینحوه باز و بست تشک صندل 59-13-09به (عقب  یتشک صندل .)5(

 .د چسب کامالً سفت گرددیاجازه بده .14
  .ساعت است  24سفت شدن چسب  يزمان برا

  شه عقبیگرمکن ش ینحوه بازرس
 .دیقرار ده ONعقب خودرو را در حالت  یچ اصلیسوئ .2
 .دیشه عقب را روشن نمائیچ گرمکن شیسوئ .3

  اطیاحت 
ل یک تکه فوی.المان وارد کندیممکن است صدمه به ف له پراب ولتمتریالمان گرمکن بوسیلمس کردن فماً یمستق •

  .دیوم انجام دهینیل آلومیرا با لمس کردن فو ید و بازرسیچیالمان بپیف يوم روینیآلوم
  .دیرا به بدنه وصل نمائ ید و الکترود منفیالمان وصل نمائیپراب مثبت ولتمتر را به سر مثبت هر ف .4
  .ریا خیشود  یج کم مید که ولتاژ به تدرینمائ ید و بررسیحرکت ده یالکترود مثبت را به سمت منف یبه آرام .5

  .ر شودید تعمیالمان اشکال دارد و بایدا کند فیر پییع تغیاگر ولتاژ سر •
  )مرجع(ولتاژ   شده يریقسمت اندازه گ

  ولت 0ولت تا  11حدود   )2(تا ) 1(
  المانیر فینحوه تعم

 .دیز نمائیل تمیوپرپیله الکل اسیالمان گرمکن را بوسیف .1
 .دیالمان نوار بچسبانیبه هر دو طرف ف .2
 .دیرا رنگ بزن یا قلم نقره محل قطعیک قلم مو یبا استفاده از  .3
  .ندیکه قسمت رنگ خورده صدمه نبید بطوریاوریقه نوار چسب را با دقت در بیدق 3-2بعد از  .4
  اطیاحت

د یاگر قبل از خشک شدن رنگ ، از گرمکن استفاده نمائ. دی، گرمکن را روشن ننمائتا کامل خشک نشدن رنگ  •
  .شددا خواهد یپ گریاشکاالت د

 .دیر خشک نمائیر شده را مطابق روش زیقسمت تعم .5
 .دیساعت آن را به حال خود رها کن 24 يبرا. گراد است  یدرجه سانت 25اتاق  يکه دما یهنگام •
 .دیقه باد بزنیدق 30 يگراد آن را برا یدرجه سانت 150 يد ، در دمایکن یکه از سشوآر استفاده م یهنگام •
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  یجانب ینه برقیچ آئینحوه باز و بست سوئ
  توجه 

 .باشد یکپارچه می یشه باالبر برقیش یاصل کلیدبا  یجانب ینه برقیچ آئیسوئ •
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
 .)مراجعه شوددرب جلو  يرودر نحوه مونتاژ و دمونتاژ 128-17-09به . (دیاوریرا در ب یشه باالبر برقیش یچ اصلیسوئ .4
  .نصب برعکس مراحل باز کردن است روش  .5

  یجانب ینه برقیچ آئیسوئ ینحوه بازرس
  بسته شدن/همراه با عملکرد باز 

 .د یقرار ده ON روشنرا درحالت  یچ اصلیسوئ .1
 .ه کار کندیثان 43حدود  استارتچ یتواند پس از بسته شدن سوئ یم سوئیچ آینه جانبید که ینمائ یبررس .2

سمت (شه جلو یا اگر شیکار کند،  استارتچ یه پس از بسته شدن سوئیثان 43تواند حدود  ینم سوئیچ آینه جانبیاگر  •
ض یرا تعو شه باالبریش یچ اصلیسوئکار کند سوئیچ آینه جانبی ه پس از بسته شدن یثان 43شتراز حدود یتواند ب یم) راننده

 .دینمائ
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .3
 :د یر را باز نمائیز يقسمتها .4
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به ( )سمت راننده. (د یاوریداخل را در ب یمثلث .)1(
  .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به ( )سمت راننده. (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .)2(
  .)مراجعه شوددرب جلو  يرودر مونتاژ و دمونتاژ نحوه 128-17-09به ) (سمت راننده. (دیاوریرا در ب یچ اصلیپانل سوئ .)3(
  . برقرار باشد یجانب ینه برقیآئچ یسوئ يه هاین پایرا ب دولد ارتباطات نشان داده شده در جیئانم یبررس .5

  .دیض نمائیرا تعو یجانب ینه برقیآئچ یسوئست ، یاگر موارد مشخص شده در جدول برقرار ن •
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  بسته شدن/بدون عملکرد باز 

 .د یقرار ده ON روشنرا درحالت  استارتچ یسوئ .1
 .ه کار کندیثان 43حدود  استارتچ یتواند پس از بسته شدن سوئ یم) سمت راننده(شه جلو ید که شینمائ یبررس .2

شه جلو یا اگر شیکار کند،  یچ اصلیه پس از بسته شدن سوئیثان 43تواند حدود  ینم) سمت راننده(شه جلو یاگر ش •
ض یرا تعو شه باالبریش یچ اصلیسوئکار کند  یچ اصلیه پس از بسته شدن سوئیثان 43شتراز حدود یتواند ب یم) سمت راننده(

 .دینمائ
 .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .3
 :د یر را باز نمائیز يقسمتها .4
 .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به ( )سمت راننده. (د یاوریداخل را در ب یمثلث .)1(
  .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به ( )سمت راننده. (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .)2(
  .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه مونتاژ و دمونتاژ 128-17-09به ) (سمت راننده. (دیاوریرا در ب یچ اصلیپانل سوئ .)3(
  . برقرار باشد یجانب ینه برقیآئچ یسوئ يه هاین پایرا ب در جدولد ارتباطات نشان داده شده ینمائ یبررس .5

  .دیض نمائیرا تعو یجانب ینه برقیآئچ یست ، سوئیاگر موارد مشخص شده در جدول برقرار ن •
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09-12-52 
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-54 

ینه جانبینحوه باز و بست آئ  
  .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
  .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .3
 .دیرا جدا نمائ ینه جانبیآئ یکانکتور برق اصل .4

 .دیچ ها را باز نمائیپ .5  
 .دیاوریرا در ب ینه جانبیآئ .6
  .روش نصب برعکس مراحل باز کردن است  .7

   ینه جانبیآئ ینحوه بازرس
  بسته شدن/نه ، باز یشه آئیم شیتنظ
  .د یرا جدا نمائ يباتر یکابل منف .1
  .)مراجعه شود یداخل یمثلث نحوه باز و بست 104-17-09به . (د یاوریداخل را در ب یمثلث .2
 .دیرا جدا نمائ ینه جانبیآئ یکانکتور برق اصل .3
 .)درب جلو مراجعه شود يرودر نحوه باز و بست 114-17-09به . (دیاوریدرب جلو را درب يرودر .4
بر  ینه جانبیاگر آئ .دینمائ یاتصال داده و عملکرد آن را بررس ینه جانبیآئ يه هایبدنه را به پا یو منف يولتاژ مثبت باتر .5

کند آن را  یاساس جدول نشان داده شده عمل نم
  .دیض نمائیتعو

 

  هیپا  نهیجهت عملکرد آئ
B+ یمنف  

 G H باال
 H G نیپائ

 I H چپ
 H I راست

 F D جمع شدن
 D F زشدنبا
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-55 

  جانبینه آیگرمکن 
  .کابل منفی باتري را جدا کنید .1
باز  104-17-09 صفحه به( .را باز کنید آینه قاب داخلی .2

  )مراجعه کنید آینه کردن و نصب قاب داخلی
  .کانکتور آینه برقی را جدا کنید .3
باز  114-17-09 صفحه به( .باز کنیدقاب تودري در جلو را  .4

  )مراجعه کنید کردن و نصب قاب تودري در جلو
را به  Cرا به برق باتري و پایه  برقیکانکتور آینه جانبی  Aپایه  .5

  .بدنه متصل کنید
با جدول مطابقت نداشت یا مقاومت در  در صورتی که •

، آینه برقی جانبی را عوض محدوده مشخص شده نبود
  .کنید

  
  RMVچراغ هشدار 

  .کابل منفی باتري را جدا کنید .1
  )مراجعه کنید باز کردن و نصب قاب داخلی آینه 104-17-09 صفحه به. (قاب داخلی آینه را باز کنید .2
  .کانکتور آینه برقی را جدا کنید .3
-17-09 صفحه به( .قاب تودري در جلو را باز کنید .4

مراجعه  باز کردن و نصب قاب تودري در جلو 114
  )کنید

کانکتور آینه جانبی برقی را به برق باتري و  Bپایه  .5
 .را به بدنه متصل کنید Dپایه 

  .روشن شود RMV کنترل چراغ هشدار  .6
، شیشه آینه جانبی را در صورت نقص در عملکرد •

شیشه نصب  56-12-09 صفحهبه . (عوض کنید
  )مراجعه کنید آینه جانبی

  
  باز کردن شیشه آینه جانبی

به  Aرا به سمت داخل فشار دهید تا ناحیه  Bناحیه  .1
  .سمت بیرون حرکت کند
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه 

09-12-56 

دارنده شیشه  را در حالی که قسمت داخلی نگه Bپین 
  .کشید جدا کنید میآینه را به باال 

را  Cو  Aهاي  دانده شیشه آینه را بکشید و پین نگه .2
  .جدا کنید

  .کانکتور گرمکن آینه را جدا کنید .3
  )آینه جانبی  گرمکنخودروهاي داراي (

خودروهاي ( . را جدا کنید RMVکانکتور چراغ هشدار  .4
  )داراي سیستم کنترل حضور خودروي پشت سر

شیشه آینه و نگهدارنده شیشه آینه را به صورت یک  .5
  .قطعه یکپارچه جدا کنید

 
 
 
 
 
 
  

  نصب شیشه آینه جانبی
خودروهاي داراي . (کانکتور گرمکن آینه را متصل کنید .1

  )جانبیآینه   گرمکن
. ( را متصل کنید RMVکانکتور چراغ هشدار  .2

خودروهاي داراي سیستم کنترل حضور خودروي پشت 
  )سر

را  Cروي شیشه آینه فشار دهید و پین را  Cقطعه  .3
  .نصب کنید

 A هاي را روي شیشه آینه فشار دهید و پین Aقطعه  .4
  .را نصب کنید

 B هاي را روي شیشه آینه فشار دهید و پین Bقطعه  .5
  .را نصب کنید
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  باز کردن و نصب قاب خارجی آینه جانبی
 صفحه به. (شیشه آینه جانبی را از آینه جدا کنید .1

مراجعه  شیشه آینه جانبی باز کردن 09-12-55 
  )کنید

و با فشار  شوند فشار دهید انتهاي خارها را که دیده می .2
 3در . (دادن به سمت جلوي خودرو آنها را آزاد کنید

  )نقطه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
کشیدن در قسمت باالیی قاب آینه را بگیرید و با  .3

  .جهت فلش آن را آزاد کنید
  .فرآیند را در جهت عکس براي نصب انجام دهیداین  .4
 
 
 
 
  

  شوندگی خودکار باز کردن آینه با تیره
  )مراجعه کنید باز کردن و نصب سنسور باران 31-19-09 صفحه به( .قاب سنسور باران را باز کنید .1
  )مراجعه کنید باز کردن و نصب سنسور باران 31-19-09 صفحه به. (سنسور باران را باز کنید .2
  .شوندگی خودکار را جدا کنید کانکتور آینه با تیره .3
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه 

09-12-58 

با استفاده از یک قطعه سیم ابزاري مطابق شکل  .4
  .بسازید

  احتیاط
ابزار با دست بدون پوشش  ایناستفاده از  •

همیشه . ممکن است باعث آسیب شود
هنگام استفاده از این ابزار از دستکش 

  .استفاده کنید
براي جلوگیري از آسیب به لنز از  •

  .گوشتی تخت استفاده نکنید پیچ
  
ابزار را در ناحیه نشان داده شده در شکل وارد کنید و  .5

  .قسمت میانی فنر را فشار دهید
  احتیاط

حین انجام فرآیند دقت کنید به لنز در  •
  .آسیبی وارد نشود

  
  .آینه را با کشیدن به سمت عقب خودرو خارج کنید .6

  احتیاط
سقف هنگام جدا کردن آینه ممکن است به  •

. خودرو برخورد کند و باعث صدمه شود
دارید و از برخورد  آینه را با دو دست نگه

  .آن با سقف جلوگیري کنید
 
 
 

  شوندگی خودکار نصب آینه با تیره
شوندگی خودکار را روي پایه آن نصب  آینه با تیره .1

  .کنید
  .شوندگی خودکار را متصل کنید کانکتور آینه با تیره .2
 31-19-09 صفحه به. (سنسور باران را نصب کنید .3

  )مراجعه کنید باز کردن و نصب سنسور باران
-19-09 صفحه به. (قاب سنسور باران را نصب کنید .4

  )مراجعه کنید نصب سنسور باران باز کردن و 31
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  شوندگی خودکار بررسی آینه با تیره
 باز کردن و نصب سنسور باران 31-19-09 صفحه به) (پاککن خودکار برف/ چراغخودرو داراي . (سنسور باران را نصب کنید .1

  )مراجعه کنید
باز کردن و نصب سنسور  31-19-09 صفحه به) (پاککن خودکار برف/ خودرو داراي چراغ. (قاب سنسور باران را نصب کنید .2

  )مراجعه کنید باران
  )Aغیر از پایه (ولتاژ را در هر پایه اندازه بگیرید  .3

هاي مربوطه را  و دسته سیم» قطعات مورد بررسی«ن ، قطعات ستو)مرجع(ها نبود  مطابق جدول ولتاژ پایهولتاژ اگر  •
  .بررسی کنید

  کند آینه  هاي مربوطه به خوبی کار نمی قطعات مورد بررسی و دسته سیماگر سیستم با وجود عدم ایراد در عملکرد
  .شوندگی خودکار را تعویض کنید با تیره

  
  
  
  
  
  

 )مرجع(ها  جدول ولتاژ پایه
  قطعات مورد بررسی  ولتاژ  گیري شرایط اندازه  متصل به  نام سیگنال  پایه

A  تغذیه(IG1)  
  استارتسویچ 
 METERفیوز 

15A 

  سویچ استارت +B  سویچ باز
  METER 15Aفیوز 

  یا کمتر 1  سویچ بسته دسته سیم مربوطه

B  سیگنال وضعیتR 
/ سویچ چراغ دنده عقب

 TRسویچ 
  TRسویچ / سویچ چراغ دنده عقب +R Bوضعیت 

  یا کمتر R 1غیر از وضعیت  دسته سیم مربوطه
D  GND  دسته سیم مربوطه  یا کمتر 1  هر شرایطی  بدنه  

  باز کردن آینه داخلی
  پاککن خودکار برف/ چراغخودروهاي داراي 

باز  31-19-09 صفحه به. (سنسور باران را نصب کنید .1
  )مراجعه کنید کردن و نصب سنسور باران

با استفاده از یک قطعه سیم ابزاري مطابق شکل  .2
  .بسازید

  احتیاط

همیشه هنگام استفاده از این . بدون پوشش ممکن است باعث آسیب شوداستفاده از این ابزار با دست  •
  .ابزار از دستکش استفاده کنید

  .گوشتی تخت استفاده نکنید براي جلوگیري از آسیب به لنز از پیچ •
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه 

09-12-60 

را در جهت فلش نشان داده شده در شکل  یسیمبست  .3
  .دهیدفشار 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
وارد کنید و در محل نشان داده شده در شکل ابزار را  .4

  .خار را در جهت فلش آزاد کنید
 

  احتیاط
در حین انجام فرآیند دقت کنید به لنز  •

  .آسیبی وارد نشود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
آینه را با کشیدن به سمت فلش نشان داده شده در  .5

  .شکل خارج کنید
  احتیاط

هنگام جدا کردن آینه ممکن است به سقف  •
. خودرو برخورد کند و باعث صدمه شود

دارید و از برخورد آن  را با دو دست نگهآینه 
  .با سقف جلوگیري کنید
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09-12-61 

  پاککن خودکار برف/ خودروهاي بدون سیستم چراغ
بست سیمی را در جهت فلش نشان داده شده در  .1

  .شکل فشار دهید
  .گوشتی تخت بین آینه و پایه آن قرار دهید یک پیچ .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گوشتی که روي آن نوار چسب پیچیده شده را  یک پیچ .3

در قسمت نشان داده شده در شکل قرار دهید و 
  .قسمت میانی فنر را فشار دهید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .آینه را با کشیدن به سمت عقب خودرو خارج کنید .4
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه 

09-12-62 

  نصب آینه داخلی
  .آینه را روي پایه آن نصب کنید .1

مراجعه  باز کردن و نصب سنسور باران 31-19-09به ) (پاککن خودکار برف/ خودرو داراي چراغ. (سنسور باران را نصب کنید .2
  )کنید

  جدا کردن پایه
باز کردن  59-12-09 صفحه به(آینه داخلی را باز کنید  .1

  )مراجعه کنید آینه داخلی
  .هر انتهاي سیم را دور یک میله بپیچید .2

  هشدار
سیم پیانو با دست بدون پوشش  استفاده از •

همیشه هنگام . ممکن است باعث آسیب شود
استفاده از سیم پیانو از دستکش استفاده 

  .کنید
  تذکر

و از پاره شدن آن اي طوالنی استفاده کنید تا از فشار روي همه طول سیم پیانو توزیع شود  از حرکات اره •
  .جلوگیري شود

  .کشید چسب آببندي را ببرید و پایه را جدا کنید مییک سمت سیم را نگه داشته و در حالی که سمت دیگر آن را  .3
  نصب پایه

  .با استفاده از یک تیغ باقیمانده چسب قبلی را جدا کنید .1
  هشدار

همیشه هنگام استفاده از تیغ از . استفاده از تیغ با دست بدون پوشش ممکن است باعث آسیب شود •
  .ستکش استفاده کنیدد

زدایی  سطح سرامیکی روي شیشه و پایه را تمیز و چربی .2
  .کنید

  احتیاط
ناحیه مورد نظر را عاري از چربی و آلودگی  •

در غیر .. دارید و آن را لمس نکنید نگه
ممکن است الیه آستري به خوبی به اینصورت 

  .سطح شیشه نچسبد
  .روي سطح شیشه و پایه را با آستر پوشش دهید .3
از آستر شیشه براي شیشه و از آستر بدنه براي پایه  .4

  .دقیقه صبر کنید تا آستر خشک شود 30تقریبا . استفاده کنید
    .میلیمتر از چسب روي پایه قرار دهید 0/3اي به ضخامت  الیه .5
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 آینه ها/پنجره ها/شیشه

09-12-63 

کز پوشش سرامیکی قرار دهید و به شیشه را در مرپایه  .6
  .فشار دهید

اضافی چسب از الکل ایزوپروپیل براي پاك کردن  .7
  .استفاده کنید

 
 
 
 

  زمان سخت شدن چسب

زمان سخت   دما
  شدن

زمان مورد نیاز براي 
آماده شدن خودرو براي 

  استفاده

5 oC 
 5/1تقریبا 

  ساعت 12تقریبا   ساعت

20 oC  ساعت 4تقریبا   ساعت 1تقریبا  
35 oC  ساعت 2تقریبا   دقیقه 10تقریبا  

  
  .آینه داخلی را نصب کنید .8

  ها آینه/ پنجره/ سازي شیشه هاي قابل شخصی ویژگیروش تنظیم 
هاي قابل  روش تنظیم ویژگی 17-40-09 صفحه به(سیستم کنترلی  سازي هاي قابل شخصی مراجعه کنید به تنظیم ویژگی .1

  )مراجعه کنید سازي سیستم کنترلی شخصی
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