
 
 گرچھ الزم نیست ، اما براي جادست بھتر داشتن ، استرس بار رو باز میكنیم-1

 

باتري رو برمیداريم و باتري و كفي اون رو باز میكنیم  بست.سیني زیر موتور رو باز میكنیم ، رزوناتور و خرطومي رو ھم در میاریم-2
ره و فیش مھ كه به گیربكس پیچ شده باز میكنیم كه حاصل كار میشه اين (البته سیم كالچرو  .سپس كابل اتصال بدنه

 :(داشتم خیلي بد بود و نمیشه گذاشت دنده عقب رو ھم بايد در بیاريم كه متاسفانه كیفیت عكسي كه

 

در میاریم (سنسور قسمت جلو موتور و گیربكس ، سمت رادیاتور  سوكت سنسور دور موتور رو خارج میكنیم و با باز كردن پیچ سنسور ، سنسور رو3-
 )پوستھ ترموستات قرار داره و پایینتر از
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 )تا كوتاه و یكي بلند2تا ھست ،3میل رابط ماھك ھا رو ھم از گیربكس جدا میكنیم ( -4

 

 چرخھای جلو رو باز میکنیم-5
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 خار و نگھدارنده پیچ سر پلوس رو در میاریم و پیچ وسط -6

 )5باز میکنیم (برای تیپ 35(پیچ سر پلوس) رو با آچار بکس 
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سیبک فرمون رو باز میکنیم تا بتونیم پلوس رو آزاد کنیم-7
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 )ید طوقھ دست موتور پایین ھم باز بشھحاال پلوس رو میکشیم بیرون (البتھ این برای سمت راننده بود و پلوس کوتاه .برای سمت دیگھ با-8

 

 

 :توضیح
 بھ نشتی میافتھ و میبینیم کھ برای درآوردن و تعویضش تا ھمین مرحلھ کافی ھست این دایره قرمز کھ کشیده شده , ھمون کاسھ نمد معروف ھست کھ زیاد

 و نیاز بھ باز کردن کامل گیربکس نیست
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 بازکردن پیچ دستک اگزوز بھ گیربکس-9
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گیربکس خودش رو ول میکنھ , باید زیر گیربکس جک بزنیم و بعد باز  چون میخوایم دستھ موتور (درواقع دستھ گیربکس) زیر باتری رو باز کنیم و-10
 کنیم

ھ موتور رو چک میکنیم کھ اگر مشکل داره تعویض میشھ (دست باز کردن دستھ موتور و صفحھ سھ پیچ روی گیربکس کھ دستھ موتور روش بستھ --11
 لولھ ھای مسیر کولر روی گیربکس کنیم) و ھمچنین پایھ
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کردن گیربکس (البتھ بعد از باز کردن , یکی از باال باید گیربکس و  باز کردن پیچھای دورتادور گیربکس کھ روی پوستھ سیلندر بستھ شده و خارج-12
 )بھ آروامی جک رو پایین بیاریم بگیره و

 و اینھم گیربکس
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 و پایین آوردن کیت کالچ تا پیچ دور دیسک کھ روی فالیویل نصب ھست6باز کردن-13

 

 ) یار ھمیشگی2اینھم دیسک و صفحھ کالچ(
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