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"��1 ها � �ستو��لعمل ها- تعمير�
 كه �� �ين ��هنما �نجا$ #نها توسط سا�ند� توصيه شد� �ست، مطابق با مشخصا
 فنى خو��� 
كه �� �ما4 تهيه �ين ��هنما معتبر بو�� �ند، تهيه شد� �ست.

��صو�
 تغيير �� ساخت �جز�ء � تجهيز�
 خو���ها، ممكن �ست �ستو��لعمل ها- �ين ��هنما نيز �� طر6 سا�ند� تغيير كند."

تما$ حقو@ تأليف � نسخه بر���- �� �ين مستند فنى متعلق به �نو �ست.
هر گونه تأليف مجد� � يا ترجمه، حتي جزيي، �ين مستند فني � نيز �ستفا�� �� سيستم شما�� گذ��E قطعا
 يدكي بد�4 �جا�� 

قبلي � كتبي �� �نو �كيد�ًً ممنوJ مي باشد.
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87B�نيكى محفظه سرنشين خو���لكتر	 Aحد كنتر	�

87DF�� Iشيشه باالبر برقي - سا

88Aسيم كشي

88Cيمنى	ها" كمربند  Lپيش كشند � 	كيسه هو

88DLنند	موقعيت �

"��1 ها � �ستو��لعمل ها- تعمير�
 كه �� �ين ��هنما �نجا$ #نها توسط سا�ند� توصيه شد� �ست، مطابق با مشخصا
 فنى خو��� 
كه �� �ما4 تهيه �ين ��هنما معتبر بو�� �ند، تهيه شد� �ست.

��صو�
 تغيير �� ساخت �جز�ء � تجهيز�
 خو���ها، ممكن �ست �ستو��لعمل ها- �ين ��هنما نيز �� طر6 سا�ند� تغيير كند."

تما$ حقو@ تأليف � نسخه بر���- �� �ين مستند فنى متعلق به �نو �ست.
هر گونه تأليف مجد� � يا ترجمه، حتي جزيي، �ين مستند فني � نيز �ستفا�� �� سيستم شما�� گذ��E قطعا
 يدكي بد�4 �جا�� 

قبلي � كتبي �� �نو �كيد�ًً ممنوJ مي باشد.
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 تند� 90 - فصل 8
فهرست

صفحه 

80Aباتر

نجا�   �
بر 
حتيا� ها� ال��  باتر�: 

�
80A-1 تعمير

80A-2باتر!: با� كر�� - نصب مجد�

80Bچر�� ها� جلو
 :�المپ هالوژ

80B-1با� كر�� - نصب مجد�

 :�چر
&  هالوژ
80B-3با� كر�� - نصب مجد�

80B-5چر
&  هالوژ�: تنظيم

چر
& مه شكن جلو: 
80B-6با� كر�� - نصب مجد�

كليد تنظيم 
1تفا2 نو1 چر
& ها� 
جلو خو�31: با� كر�� - نصب 

80B-7مجد�

موتو1 تنظيم 
1تفا2 نو1 چر
& ها� 
جلو خو�31: با� كر�� - نصب 

80B-10مجد�

1
هنما� جانبى:   &
چر
80B-12با� كر�� - نصب مجد�

81Aچر�� ها� عقب
چر
& سو� ترمز: 

81A-1با� كر�� - نصب مجد�

المپ چر
& سو� ترمز: 
81A-3با� كر�� - نصب مجد�

چر
& عقب 31! گلگير: 
81A-5با� كر�� - نصب مجد�

صفحه 

81Aچر�� ها� عقب
المپ چر
& ها� عقب: 

81A-8با� كر�� - نصب مجد�

چر
& پال<: با� كر�� - نصب 
81A-10مجد�

81B�����شنايي فضا� ��خلى خو
31شنايى فضا� �
خلى: فهرست 3 

81B-1محل قر
1گير� 
جز
ء

چر
& سقف: با� كر�� - نصب 
81B-4مجد�

كليد ال� �J1: با� كر�� - نصب 
81B-7مجد�

 �كليد چر
& صندK3 عقب: با� كر�
81B-9- نصب مجد�

 �چر
& جعبه �
شبو�1: با� كر�
81B-10- نصب مجد�

 - �چر
& صندK3 عقب: با� كر�
81B-11نصب مجد�

81Cفيو$ها
فيو�ها: فهرست 3 محل قر
1گير� 

81
جز
ءC-1

فيو� قطع مصرN كنندM ها! برقي: 
81C-3شناسايي

جعبه فيو� محفظه سرنشين خو�31: 
81C-5شناسايي

جعبه فيو� 3 1له ها� محفظه 
81C-6موتو1: شناسايي
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82Aسيستم ضد سرقت
سيستم ضد سرقت: فهرست 3 محل 

قر
1گير� 
جز
ء
82A-1

نصب   -  �كر� با�  
ستا�1:  سوئيچ 
82A-3مجد�

نصب   -  �با� كر� تر
نسپاند1:  حلقه 
82A-6مجد�

82B+بو
بوK: با� كر�� - نصب مجد�

82B-1

83Aصفحه نشانگرها
صفحه نشانگرها: مشخصا�

83A-1

نصب   -  �كر� با�  نشانگرها:  صفحه 
83A-6مجد�

84A5كليدها� كنتر
 :�كليد چرخا

84A-1با� كر�� - نصب مجد�

مجموعه كليدها� كنترX  �ير 
فرما�: با� كر�� - نصب مجد�

84A-2

�سته برN پا< كن: 
84A-4با� كر�� - نصب مجد�

�سته چر
& ها� 1
هنما: 
با� كر�� - نصب مجد�

84A-5

�كمه فالشر ها: با� كر�� - نصب 
84A-6مجد�

�كمه قفل مركز� �J1 ها: 
84A-7با� كر�� - نصب مجد�

كليد كنترY Xيينه جانبى: 
با� كر�� - نصب مجد�

84A-8

84A5كليدها� كنتر
كليد گر� كن شيشه عقب: 

با� كر�� - نصب مجد�
84A-9

�
گر� كن شيشه عقب: تعمير
84A-10

كليد گر� كن صندلي: 
با� كر�� - نصب مجد�

84A-12

85Aبر> پا: كن - شيشه شو�
برN پا< كن 3 شيشه شو1: 

85A-1فهرست 3 محل قر
1گير� 
جز
ء

تيغه برN پا< كن جلو: 
85A-3با� كر�� - نصب مجد�

پايه ها� تيغه برN پا< كن جلو: 
85A-4با� كر�� - نصب مجد�

موتو1 برN پا< كن جلو: 
85A-6با� كر�� - نصب مجد�

مكانيز� برN پا< كن جلو: 
85A-9با� كر�� - نصب مجد�

تيغه برN پا< كن عقب: 
85A-12با� كر�� - نصب مجد�

پايه تيغه برN پا< كن عقب: 
85A-13با� كر�� - نصب مجد�

موتو1 برN پا< كن شيشه عقب: 
85A-14با� كر�� - نصب مجد�

پمپ شيشه شو1: 
85A-15با� كر�� - نصب مجد�

نا�X شيشه شو1 جلو: 
85A-16با� كر�� - نصب مجد�

نا�X شيشه شو1 عقب: 
85A-17با� كر�� - نصب مجد�

مخز� شيشه شو1: 
85A-18با� كر�� - نصب مجد�

فهرست

www.CarGarage.ir



86Aيو���
1
�يو: فهرست 3 محل قر
1گير� 

86
جز
ءA-1

سيستم صوتى: با� كر�� - نصب 
86A-3 مجد�

بلندگوها� جلو: با� كر�� - نصب 
86A-5مجد�

بلندگوها! عقب: با� كر�� - نصب 
86A-6مجد�

Y86A-8نتن 1
�يو: با� كر�� - نصب مجد�

87B حد كنتر5 �لكتر�نيكى محفظه�����سرنشين خو
UCH87B-1: با� كر�� - نصب مجد�

87D<�� Bشيشه باالبر برقي - سا
شيشه باالبر برقى: فهرست 3 محل 

87D-1قر
1گير� 
جز
ء

 J1� مكانيز� شيشه باالبر برقي
87D-3جانبي جلو: با� كر�� - نصب مجد�

 J1� مكانيز� شيشه باالبر برقى
87D-5جانبى عقب: با� كر�� - نصب مجد�

كليد كنترX شيشه باالبر جلو: 
87D-7با� كر�� - نصب مجد�

كليد كنترX شيشه باالبر عقب: 
87D-8با� كر�� - نصب مجد�

كليد قفل 
يمنى كو�<: 
87D-9با� كر�� - نصب مجد�

88Aسيم كشي

لكتر3نيكي:   Xكنتر 3
حدها! 

88A-1 فهرست 3 محل قر
1گير� 
جز
ء

محل   3 فهرست  يابي:  عيب  سوكت 
88A-2قر
1گير� 
جز
ء

88Aسيم كشي
 �
سيم كشى: 
حتيا� ها� ال�� بر

�
88
نجا� تعميرA-3

سيم كشى موتو1: �سترسى به 
88
تصاال� 
لكتريكىA-4

سيم كشى موتو1: با� كر�� - نصب 
88A-7مجد�

سيم كشى �
شبو�1: �سترسى به 
88
تصاال� 
لكتريكىA-15

محافظ سيم كشي �J1 جلو: با� 
88A-21كر�� - نصب مجد�

محافظ سيم كشي �J1 عقب: با� 
88A-23كر�� - نصب مجد�

88C كمربند پيش كشندE ها�   � هو�  �يمنىكيسه 
كيسه هو
 3 پيش كشندM ها� 

كمربند 
يمنى: فهرست 3 محل 
88C-1قر
1گير� 
جز
ء

كيسه هو
 3 پيش كشندM ها! 
كمربند 
يمنى: 
حتيا� ها� ال�� 

�

نجا� تعمير �
88C-3بر

 :

لكتر3نيكى كيسه هو Xحد كنتر
3
88C-4با� كر�� - نصب مجد�

 :�كليد غيرفعاX كر�
88C-6با� كر�� - نصب مجد�

 :Mنند
1 �
كيسه هو
88C-8با� كر�� - نصب مجد�

كيسه هو
� سرنشين جلو: 
88C-11با� كر�� - نصب مجد�

كيسه هو
� جانبى جلو: 
88C-13با� كر�� - نصب مجد�

كيسه  هو
 3 پيش كشندM ها� 
88C-15كمربند 
يمنى: با�يافت - تخريب

حسگر ضربه جانبى: 
88C-17با� كر�� - نصب مجد�

فهرست
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فهرست

88DEموقعيت ��نند

88D-1فند<: با� كر�� - نصب مجد�
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باتري
80Aباترى: احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات

80A-1

I - ايمنى
1 - خطرات ناشى از "اسيد" در هنگام تعميرات

باعث  كه  است  سمي  و  خطرناك  بسيار  محلولي  سولفوريك  اسيد 
خوردگى اكثر فلزات مى گردد.

باتري ها، رعايت نكات ايمني زير بسيار مهم  در هنگام كار بر روي 
است:

با استفاده از عينك ايمنى از چشم هاي خود محافظت كنيد،  -
از دستكش و لباس ضد اسيد استفاده كنيد.  -

تذكرات مهم
باتري حاوي محلول خطرناك اسيد سولفوريك مى باشد.  -

با آب  در صورت پاشيده شدن اسيد، قسمت هاي آلوده را   -
فراوان بشوييد.

اگر اسيد با پوست شما تماس پيدا كرد به پزشك مراجعه   -
نماييد.

محكم  و  باترى  شارژ  هنگام  در  انفجار  خطر   - نبستن قطب هاى آن.2 

تذكرات مهم
هنگام شارژ باترى، اكسيژن و هيدروژن توليد مى شود. تركيب 

اين دو گاز خطر انفجار در پى خواهد داشت.

توجه
عدم اتصال صحيح ممكن است موجب بروز ايراد در استارت يا 
باتري  انفجار  و  ايجاد جرقه  باعث  نتيجه  باتري شده، در  شارژ 

گردد.
هيدروژن  و  اكسيژن  است،  شارژ شدن  حال  در  باتري  كه  هنگامي 
شده  توليد  گاز  شد حجم  شارژ  كامًال  باتري  وقتي  كند.  مي  توليد 
به حداكثر مي رسد و اين مقدار گاز بستگي به شدت جريان شارژ 

دارد.
موجب  تا  است  كافي  حرارتي  منبع  يا  و  كوچك  بسيار  جرقه  يك 
انفجار گردد. انفجار چنان شديد است كه ممكن است موجب خرد 

شدن باتري و پاشيده شدن اسيد در محيط اطراف شود.
افراد نزديك به خودرو در معرض خطر (تكه هاي پرتاب شده باتري، 
اسيد  ذرات  شدن  پاشيده  دارند.  قرار  اسيد)  شده  پاشيده  ذرات 

خطرناك است. همچنين اين ذرات به لباس نيز آسيب مي رساند.
بنابراين هشدارهاى مربوط به خطر انفجار باترى بر اثر سهل انگارى 

در هنگام كار بر روى آن را بايد جدى گرفت.

تذكرات مهم
براى اجتناب از خطر جرقه، از خاموش بودن تمام مصرف كننده 

هاى برقى مطمئن شويد.
در هنگام شارژ باتري در محيط سربسته، قبل از وصل يا جدا 

كردن اتصاالت باتري، شارژر را متوقف كنيد.
از قرار دادن اشياي فلزي روي باتري خودداري كنيد. اين كار 

باعث ايجاد اتصال كوتاه بين قطب هاي باتري مي شود.
از نزديك كردن آتش، هويه، مشعل جوشكارى، سيگار يا كبريت 

روشن به باتري جداً خودداري كنيد.

II - تميزى
فنى  اطالعيه  (به  شويد  مطمئن  باترى  هاى  قطب  بودن  تميز  از 
هاى  خودرو  تحويل  از  قبل  باترى ها  منظم  بررسى   ،9860A

نو،80A، باترى، باترى: بررسىرجوع كنيد).

III - توصيه هاى كارى

توجه
اين خودروها مجهز به باتري با مصرف آب (الكتروليت) پايين 

است. تنظيم سطح الكتروليت ممنوع است.

توجه
قبل از جدا كردن اتصاالت باتري:

سوئيچ را ببنديد،  -
كليه مصرف كننده هاي برقي را خاموش كنيد،  -
صبر كنيد تا مجموعه فن موتور متوقف شود.  -

پس از نصب مجدد اتصاالت باترى يا پس از هر قطعى اتصال باترى، 
يابى،  ابزارعيب  از  انجام بعضى عمليات، بدون استفاده  ممكن است 

ضرورى باشد:
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى خودرو،  -

تنظيم ساعت.  -
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باتري
80Aباتري: باز كردن - نصب مجدد

80A-2

mگشتاور محكم كردن
N.m  6,5 اتصاالت باتري

به قطر  پايه نگهدارنده  مهره 
مثبت  اتصال  روى    8 mm

باترى

 10  N.m

N.m  12 پيچ نصب بست باتري

روى  نگهدارنده  پايه  مهره 
اتصال منفى باترى

 11  N.m

 �

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاى ايمنى 
 ،80Aو تميزى و توصيه هاى كارى توجه كنيد (به بخش
تعميرات،  انجام  براى  الزم  احتياط هاى  باترى:  باترى، 

صفحه 80A-1 مراجعه كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

توجه
قبل از جدا كردن اتصاالت باتري:

سوئيچ را ببنديد،  -
كليه مصرف كننده هاي برقي را خاموش كنيد،  -
صبر كنيد تا مجموعه فن موتور متوقف شود.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
1 - جدا كردن اتصاالت

24729

مهره پايه نگهدارنده روي اتصال منفي (1) را باز كنيد.  �

اتصال كابل قطب منفى را قطع كنيد.  �

2 - باز كردن
درپوش(2) قطب مثبت را باز كنيد.  �
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باتري
80Aباتري: باز كردن - نصب مجدد

80A-3

24730

 �

تذكر:
را  كابل  موقعيت  مثبت،  قطب  كابل  اتصال  قطع  از  قبل 

عالمت گذارى كنيد.

مهره پايه نگهدارنده (3) روى اتصال قطب مثبت را باز كنيد.  �

اتصال قطب مثبت را جدا كنيد.  �

24730

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ نصب بست باتري،  -
بست نگهدارنده (4)،  -

باتري.  -

3 - تعويض

112958

بررسى كنيد كه تعويض باترى ضرورى است (به  اطالعيه فنى   �
شارژ  مدار  بررسى   ،16A شارژ،  راه اندازى   NT 6014A

مراجعه كنيد).

تذكر:
محل اتصاالت باتري را عالمت گذاري كنيد.

اتصاالت (5) باترى را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

باترى:   ،80A  ،NT 9860A (به   كنيد  بررسى  را  باترى   �
بررسىمراجعه كنيد).

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
1 - تعويض

اتصاالت باتري را شل كنيد.  �
اتصاالت را روي قطب هاي باتري قرار دهيد تا از قطب ها عبور   �

كند.
اتصاالت باترى را با  گشتاور (N.m  6,5) محكم كنيد.  �

2 - نصب كردن
باترى را در جاى خود قرار دهيد.  �

قطعات زير را نصب كنيد:  �

بست نگهدارنده باتري،  -

www.CarGarage.ir



باتري
80Aباتري: باز كردن - نصب مجدد

80A-4

پيچ نصب بست باتري.  -
اتصال قطب مثبت را وصل كنيد.  �

با گشتاور ( N.m  10) مهره نگهدارنده به قطر mm 8  را روى   �
اتصال مثبت باترى محكم كنيد.

درپوش قطب مثبت را مجدداً نصب كنيد.  �

پيچ هاى نصب بست باترى را با گشتاور (N.m  12) محكم   �
كنيد.

 �

تذكرات مهم
باتري  نگهدارنده  بست  پيچ  حد  از  بيش  كردن  محكم 
تغيير شكل دهد  باتري  بدنه  است  است، ممكن  خطرناك 

يا بشكند.
باعث  باتري  نگهدارنده  بست  پيچ  نكردن  محكم  درست 
اثر اصطكاك  باتري در  بدنه  لقي شده، ممكن است  ايجاد 
ناشي از لقي فرسوده شده يا در اثر ضربه بشكند و موجب 

بيرون ريختن اسيد شود.

3 - وصل كردن اتصاالت
 �

توجه
براي  منفي،  قطب  اتصال  كابل هاي  كردن  جدا  در صورت 
جلوگيري از شل شدن بي موقع مهره هاي نگهدارنده، براي 
هر سر سيم حداكثر دو اتصال در نظر گرفته و هنگام نصب 
آنها را در زمان نصب روي سر سيم هاي مختلف به خوبي 

تقسيم كنيد.

اتصال كابل را روى قطب منفى وصل كنيد.  �
قطب  روى   ( 11 N.m) گشتاور  با  را  نگهدارنده  پايه  مهره   �

منفى باترى محكم كنيد.
 �

توجه
عدم اتصال صحيح ممكن است موجب بروز ايراد در استارت 
باتري شود و در نتيجه باعث ايجاد جرقه وانفجار  يا شارژ 
احتياط هاى  باترى:  باترى،   ،80A (به بخش  باتري گردد 

الزم براى انجام تعميرات، صفحه 80A-1 مراجعه كنيد).

III - مرحله نهايي
اتصال  از هر قطعى  يا پس  باترى  اتصاالت  از نصب مجدد  پس   �
باترى، ممكن است انجام بعضى عمليات، بدون استفاده ازابزارعيب 

يابى، ضرورى باشد:
وارد كردن كد چهار رقمى سيستم صوتى خودرو،  -

تنظيم ساعت.  -

توجه
در برخى از خودروها فقط بايد از باتري نوع «TB» (ارتفاع 
كوتاه) استفاده كرد. بنابراين توصيه مى گردد هنگام تعويض 
باتري به نوع باتري كه نصب مي كنيد توجه داشته باشيد 
زيرا ممكن است موجب تغيير شكل درب موتور در هنگام 

بستن شود.

توجه
(الكتروليت)  آب  مصرف  با  باتري  به  مجهز  خودروها  اين 

پايين هستند. تنظيم سطح الكتروليت ممنوع است.
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چراغ هاى جلو
80Bالمپ هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-1

عمليات باز كردن - نصب مجدد المپ ها بدون باز كردن چراغ جلو 
انجام مي شود.

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

1 - المپ هاى چراغ راهنما

107876

قطعات زير را باز كنيد:  �

-  نگهدارنده المپ (1)،
المپ.  -

2 - المپ هاي چراغ هاى كوچك

فرمان سمت چپ

107876

قطعات زير را باز كنيد:  �

نگهدارنده المپ (2)،  -
المپ.  -

فرمان سمت راست

121579

قطعات زير را باز كنيد:  �

نگهدارنده المپ (3)،  -
المپ.  -

3 - المپ هاى چراغ هاى نور پايين و نور باال
 �

توجه
براى پرهيز از خطر شكستن المپ قست سرپيچ آن را در 
دست بگيريد. در صورت باقى ماندن اثر دست برروى شيشه 

المپ، آنرا با الكل و دستمال بدون پرز پاك كنيد.

درپوش محافظ را باز كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

107876

روكش عايق (4) را باز كنيد.  �
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چراغ هاى جلو
80Bالمپ هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-2

107875

گيره (5) نگهدارنده المپ را آزاد كنيد.  �

المپ را باز كنيد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

1 - المپ هاى چراغ راهنما
 �

تذكر:
شده  تائيد   PY21W المپ  يك  از  المپ،  تعويض  براي 

استفاده كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

المپ،  -
نگهدارنده المپ.  -

2 - المپ هاي چراغ هاى كوچك
 �

تذكر:
براي تعويض المپ، ازيك المپ W5W تائيد شده استفاده 

كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

المپ،  -
نگهدارنده المپ.  -

3 - المپ چراغ هاى نور پايين و نور باال
 �

توجه
براى پرهيز از خطر شكستن المپ قست سرپيچ آن را در 
دست بگيريد. در صورت باقى ماندن اثر دست برروى شيشه 

المپ، آنرا با الكل و دستمال بدون پرز پاك كنيد.

تذكر:
استفاده  تائيد شده   H4 از يك المپ  تعويض المپ،  براي 

كنيد.

المپ را مجدداً ببنديد.  �

گيره نگهدارنده المپ را وصل كنيد.  �

تذكر:
مطمئن شويد كه روكش هاي عايق در جاي خود قرار گرفته 

باشند.

روكش عايق را نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �
روكش محافظ را نصب كنيد.  �
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ جلو از نوع هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-3

mگشتاور محكم كردن
 N.m  4پيچ  نصب چراغ هالوژن

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

سپر جلو را باز كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   �
مجدد مراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاى بيرونى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:  �

روكش محافظ المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -
اتصال الكتريكى المپ،  -

روكش عايق المپ.  -
 ،80B بخش  (به  جلو  چراغ هاى  نور  ارتفاع  تنظيم  كليد   -
نور  ارتفاع  تنطيم  موتور  خودرو،  جلو  چراغ هاى 
صفحه مجدد،  نصب   - كردن  باز  جلو:  چراغ هاى 

80B-10 رجوع كنيد)،

نگهدارنده المپ چراغ راهنما،  -
نگهدارنده المپ چراغ هاى كوچك.  -

108626

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ هاى نصب (1) چراغ هالوژن،  -
چراغ  هالوژن.  -

باز  را  جلو  چراغ  باالى  نور  و  پايين  نور  المپ   نگهدارنده  گيره  �
كنيد.

المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو را باز كنيد.  �

توجه
مستقيماً به حباب المپ هاي هالوژن دست نزنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو را نصب كنيد.  �

گيره نگهدارنده المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو را وصل   �
كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

چراغ جلو،  -
پيچ هاي نصب چراغ  هالوژن.  -

 (4  N.m) با گشتاور  را  پيچ هاى نصب چراغ هاى هالوژن   �
محكم كنيد.
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ جلو از نوع هالوژن: باز كردن - نصب مجدد

80B-4

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

نگهدارنده المپ چراغ هاى كوچك،  -
نگهدارنده المپ چراغ راهنما،  -

 ،80B بخش  (به  جلو  چراغ هاى  نور  ارتفاع  تنظيم  كليد   -
نور  ارتفاع  تنطيم  موتور  خودرو،  جلو  چراغ هاى 
صفحه مجدد،  نصب   - كردن  باز  جلو:  چراغ هاى 

80B-10 رجوع كنيد)،

روكش عايق المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -
اتصال الكتريكى المپ،  -
روكش محافظ المپ.  -

II - مرحله پاياني
سپر جلو را نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   �

مجددمراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاى بيرونى).
چراغ هاى جلو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاى جلو،   �

چراغ  هالوژن: تنظيم، صفحه 80B-5 مراجعه كنيد).
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ هالوژن: تنظيم

80B-5

تجهيزات مورد نياز
دستگاه تنظيم نور چراغ

خودرو را در سطحى صاف و افقى قرار دهيد.  �

فشار باد چرخ ها را بررسي كنيد.  �

درصورت نياز الستيك ها را باد كنيد.  �

مطمئن شويد كه صندوق عقب خودرو خالي باشد.  �

توجه
ترمز دستي را نكشيد.

كليد تنظيم نور را روي « 0 » قرار دهيد.  �

چراغ هاى نور پائين را روشن كنيد.  �

تنظيم
�  دستگاه تنظيم نور چراغ را جلو ماشين قرار دهيد و آن را با 

توجه به مقدار نشان داده شده  (%1,0)  تنظيم كنيد.

108638

پيچ (1) را براى تنظيم عمودى بچرخانيد.  �

تذكر:
پيچ تنظيم عمودي روي تنظيم كننده نور چراغ مكانيكي 

قرار دارد.

تنظيم  را  جلو  چراغ هاى  نور  چراغ  نور  تنظيم  ابزار  كمك  به   �
كنيد (به راهنماى استفاده از دستگاه رجوع كنيد).

118884

پيچ (2) را براى تنظيم افقى بچرخانيد.  �
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ مه شكن جلو: باز كردن - نصب مجدد

80B-6

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن
قطعه پائينى سپر جلو را باز كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108619

اتصال الكتريكى (1) چراغ مه شكن را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

دو پيچ نصب (2) چراغ مه شكن،  -
چراغ مه شكن.  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

استفاده  شده  تأييد   H11 المپ  يك  از  المپ،  تعويض  براي   �
كنيد.

توجه
مستقيماً به حباب المپ هاي هالوژن دست نزنيد.

چراغ مه شكن را نصب كنيد.  �

دو پيچ نصب چراغ مه شكن را ببنديد.  �

اتصال الكتريكي چراغ مه شكن را وصل كنيد.  �

108628

چراغ هاي مه شكن را به وسيله پيچ گوشتي تنظيم كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قطعه پائينى سپر جلو را نصب كنيد.  �
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چراغ هاى جلو
80Bكليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو خودرو: باز كردن - نصب مجدد

80B-7

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108639

روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ چپ را كنار بزنيد.  �

انتهاى روكش (2) موتور تنظيم چراغ چپ را آزاد كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

كابل (3) موتور تنظيم چراغ چپ،  -
روكش عايق (1).  -

روكش عايق (1) موتور تنظيم چراغ راست را كنار بزنيد.  �

انتهاى روكش (2) موتور تنظيم چراغ راست را آزاد كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

كابل (3) موتور تنظيم چراغ راست،  -
روكش عايق (1).  -

فرمان طرف چپ

108637

محل عبور كابل ها را عالمت گذاري كنيد.  �

فرمان طرف راست

121600

محل عبور كابل ها را عالمت گذاري كنيد.  �
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چراغ هاى جلو
80Bكليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو خودرو: باز كردن - نصب مجدد

80B-8

را باز كنيد. وضعيت نصب را به  مجموعه "كابل ها و روكش ها"   �
خاطر بسپاريد.

فرمان طرف چپ

109243

كليد دستى تنظيم را خارج كنيد.  �

109244

پيچ هاى (4) را باز كنيد.  �

فرمان طرف راست

121602

كليد دستى تنظيم را خارج كنيد.  �

121601

پيچ هاى (5) را باز كنيد.  �

قطعات زير را باز كنيد:  �

كليد تنظيم با رد كردن آن از زير داشبورد،  -
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چراغ هاى جلو
80Bكليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو خودرو: باز كردن - نصب مجدد

80B-9

خودرو.  داخل  از  روكش ها"  و  وكابل ها  ها  "كليد  مجموعه   -
وضعيت نصب را به خاطر بسپاريد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

مجموعه "كليدها - كابل ها - روكش ها" از داخل خودرو،  -
كليد تنظيم،  -

پيچ كليد تنظيم.  -
كليد دستى تنظيم را ببنديد.  �

مجموعه "كابل ها و روكش ها" را نصب كنيد.  �

روكش هاى عايق را نصب كنيد.  �

انتهاى كابل را روي موتور تنظيم چراغ راست قرار دهيد.  �
انتهاى روكش موتور تنظيم  روكش را به طرف عقب كشيده و   �

چراغ راست را نصب كنيد.
روكش عايق موتور تنظيم چراغ راست را در جاى خود بگذاريد.  �

انتهاى كابل را روى موتور تنظيم چراغ چپ نصب كنيد.  �
انتهاى روكش موتور تنظيم  روكش را به طرف عقب كشيده و   �

چراغ چپ را نصب كنيد.
روكش عايق موتور تنظيم چراغ چپ را در جاى خود بگذاريد.  �

II - مرحله پاياني
چراغ هاى جلو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاى جلو،   �

چراغ  هالوژن: تنظيم، صفحه 80B-5 مراجعه كنيد).
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چراغ هاى جلو
80Bموتور تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو: باز كردن - نصب مجدد

80B-10

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعات زير را باز كنيد:  �

درپوش محافظ المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -
اتصال الكتريكى المپ،  -

روكش عايق المپ.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107875

�  موتور تنظيم نور چراغ هاى جلو را با پيچاندن گيره آن به ميزان 
يك هشتم به طرف داخل خودرو (2) باز كنيد.

108639

روكش عايق را كنار بزنيد.  �

قسمت  تا  كنيد  وارد  فشار  چراغ  (3)  تنظيم  موتور  مفصل  به    �
انتهايي كابل (4) كمي آزاد شود.
انتهاى روكش (5) را آزاد كنيد.  �

كابل را جدا كنيد. �
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چراغ هاى جلو
80Bموتور تنظيم ارتفاع نور چراغ هاى جلو: باز كردن - نصب مجدد

80B-11

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

108640

كاسه چراغ (6) را به طرف خود بكشيد تا شكاف گيره نگهدارنده   �
به انتهاى مفصل نزديك شود.

�  مفصل را در شكاف گيره نگهدارنده (7) وارد كنيد.

تذكر:
آن  در  بايد  بلكه  گيرد  قرار  در شكاف  بايد  تنها  نه  مفصل 

جا بيفتد.

موتور تنظيم نور چراغ را نصب كنيد.  �

انتهاى (4) كابل را روى موتور تنظيم چراغ قرار دهيد.  �
�  كابل را به طرف عقب كشيده و انتهاى روكش (5) را روى موتور 

تنظيم چراغ نصب كنيد.
روكش عايق را در جاى خود بگذاريد.  �

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

روكش عايق المپ  نور پايين و نور باالى چراغ جلو،  -
اتصال الكتريكى المپ،  -
روكش محافظ المپ.  -

چراغ هاى جلو را تنظيم كنيد (به بخش 80B، چراغ هاى جلو،   �
چراغ  هالوژن: تنظيم، صفحه 80B-5 مراجعه كنيد).
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چراغ هاى جلو
80Bچراغ هاى راهنماى جانبى: باز كردن - نصب مجدد

80B-12

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

المپ چراغ راهنماى جانبى را به كمك ابزار (Car. 1363) آزاد   �
كنيد.

118608

در  دور  چهارم  يك  پيچاندن  با  را   (1) المپ  الكتريكى  اتصال   �
جهت خالف حركت ساعت باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكى نگهدارنده المپ را مجدداً نصب كنيد.  �
چراغ راهنماى جانبى را نصب كنيد.  �

II - مرحله پاياني
شلگير را در محل خود قرار دهيد.  �

گيره هاي نصب شلگير را نصب كنيد.  �
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد

81A-1

 L90

m گشتاور محكم كردن
N.m  2 پيچ نصب چراغ سوم ترمز

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قاب طاقچه عقب را باز كنيد (به بخش پوشش طاقچه عقب:   �
 ،71A  ،MR 389) كنيد)  مراجعه  - نصب مجدد  باز كردن 

پوشش فضاى داخلى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108006

�  دو پيچ نصب چراغ سوم ترمز را باز كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �
�  چراغ سوم ترمز را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

�  چراغ سوم ترمز را نصب كنيد.

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �
�  دو پيچ نصب چراغ سوم ترمز را نصب كنيد.

پيچ هاى نصب چراغ سوم ترمز را با گشتاور (N.m  2) محكم   �
كنيد.

II - مرحله پاياني
پوشش  بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  عقب  طاقچه  پوشش   �
كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  عقب:  طاقچه 

(71A  ،MR 389، پوشش فضاى داخلى).
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد

81A-2

K90 يا F90

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117781

مهره نصب (1) چراغ سوم ترمز را باز كنيد.  �

چراغ سوم ترمز را به طور جزئى باز كنيد.  �

118602

اتصال الكتريكى (2) را جدا كنيد.  �
با جدا كردن گيره هاى (3) نازل شيشه شورهاى عقب را با كمك   �

يك پيچ گوشتى تخت جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

نازل شيشه شورهاى عقب را نصب كنيد.  �
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

چراغ سوم ترمز،  -
مهره نصب چراغ سوم ترمز.  -
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد

81A-3

 L90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

تذكر:
از  كردن  (باز  نيست  ترمز  سوم  چراغ  كردن  باز  به  نيازي 

طريق صندوق عقب).

119173

نگهدارنده المپ (1) را از طريق صندوق عقب با پيچاندن يك   �
چهارم دور در جهت خالف حركت ساعت باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
چراغ سوم ترمز را با پيچاندن آن در جهت خالف حركت ساعت   �

باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

 �

تذكر:
براي تعويض المپ، از يك المپ P21W تائيد شده استفاده 

كنيد.

چراغ سوم ترمز را با پيچاندن آن در جهت حركت ساعت نصب   �
كنيد.

II - مرحله پاياني
نگهدارنده المپ را با پيچاندن يك چهارم دور در جهت حركت   �

ساعت نصب كنيد.
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد

81A-4

K90 يا F90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

117781

قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره نصب (1) چراغ سوم ترمز،  -
چراغ سوم ترمز.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118602

حركت  خالف  جهت  در  آن  پيچاندن  با   (2) ترمز  سوم  چراغ   �
ساعت باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

 �

تذكر:
براي تعويض المپ، ازيك المپ P21W تائيد شده استفاده 

كنيد.

چراغ سوم ترمز را با پيچاندن آن در جهت حركت ساعت نصب   �
كنيد.

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

چراغ سوم ترمز،  -
مهره نصب چراغ سوم ترمز.  -
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ عقب روي گلگير: باز كردن - نصب مجدد

81A-5

 L90

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107844

مهره هاي نصب (1) چراغ عقب را باز كنيد.  �

107843

چراغ عقب را باز كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

107874

�  صفحه نگهدارنده را با فشار برروى گيره هاي (2) آزاد كنيد.

صفحه نگهدارنده المپ ها را باز كنيد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

مطمئن شويد كه قاب داخلى روى چراغ عقب قرار گرفته باشد.  �

صفحه نگهدارنده المپ ها را نصب كنيد.  �

بست صفحه نگهدارنده المپ ها را نصب كنيد.  �
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

چراغ عقب،  -
مهره هاي نصب چراغ عقب.  -
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ عقب روي گلگير: باز كردن - نصب مجدد

81A-6

K90 يا F90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

K90، و 7 نفره

118601

تور نگهدارنده را باز كنيد.  �

جك را برداريد (براى چراغ عقب روى گلگير راست).  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118600

مهره هاى (1) چراغ عقب را باز كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �
چراغ عقب را باز كنيد.  �

118599

�  صفحه نگهدارنده را با فشار دادن گيره هاي (2) آزاد كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

بست صفحه نگهدارنده را روى چراغ نصب كنيد.  �
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ عقب روي گلگير: باز كردن - نصب مجدد

81A-7

K90 يا F90

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �

118599

قرار  گلگير  روى   (3) مركزياب هاى  كمك  به  را  عقب  چراغ   �
دهيد.

مهره هاى چراغ عقب را مجدداً نصب كنيد.  �

II - مرحله پاياني
جك را در محل خود قرار دهيد (براى چراغ عقب روى گلگير   �

راست).

K90، و 7 نفره
تور نگهدارنده را نصب كنيد.  �
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چراغ هاى عقب
81Aالمپ چراغ عقب: باز كردن- نصب مجدد

81A-8

 L90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

چراغ عقب روي گلگير را باز كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى   �
نصب مجدد،   - كردن  باز  گلگير:  روي  ،چراغ عقب  عقب 

صفحه 81A-5 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
نگهدارنده المپ را باز كنيد.  �

107877

المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك (1) را باز كنيد.  �

تذكر:
براي تعويض المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك، از يك المپ 

P21/5W تائيد شده استفاده كنيد.

المپ چراغ راهنما (2) را باز كنيد.  �

تذكر:
براي تعويض المپ چراغ راهنما، از يك المپ P21W تائيد 

شده استفاده كنيد.

مجموعه 02
 �

تذكر:
 PY21W از يك المپ  راهنما،  تعويض المپ چراغ  براي 

تائيد شده استفاده كنيد.

المپ چراغ دنده عقب/مه شكن (3) را باز كنيد.  �

تذكر:
براي تعويض المپ چراغ دنده عقب / مه شكن، از يك المپ 

P21W تائيد شده استفاده كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

المپ چراغ دنده عقب / مه شكن،  -
المپ چراغ راهنما،  -

المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك،  -
نگهدارنده المپ.  -

II - مرحله پاياني
 ،81A (به بخش  نصب كنيد  را مجدداً  چراغ عقب روي گلگير   �
چراغ هاى عقب ،چراغ عقب روي گلگير: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 81A-5 رجوع كنيد).
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چراغ هاى عقب
81Aالمپ چراغ هاى عقب: باز كردن- نصب مجدد

81A-9

K90 يا F90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

چراغ عقب روي گلگير را باز كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى   �
نصب مجدد،   - كردن  باز  گلگير:  روي  ،چراغ عقب  عقب 

صفحه 81A-5 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118603

المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك (1) را باز كنيد.  �

تذكر:
براي تعويض المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك، از يك المپ 

P21/5W تائيد شده استفاده كنيد.

المپ چراغ راهنما (2) را باز كنيد.  �

تذكر:
براي تعويض المپ چراغ راهنما، از يك المپ PY21W تائيد 

شده استفاده كنيد.

المپ چراغ دنده عقب/مه شكن (3) را باز كنيد.  �

تذكر:
براي تعويض المپ چراغ دنده عقب / مه شكن، از يك المپ 

P21W تائيد شده استفاده كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

المپ چراغ دنده عقب / مه شكن،  -
المپ چراغ راهنما،  -

المپ چراغ ترمز و چراغ كوچك.  -

II - مرحله پاياني
چراغ عقب روي گلگير را نصب كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى   �
نصب مجدد،   - كردن  باز  گلگير:  روي  ،چراغ عقب  عقب 

صفحه 81A-5 رجوع كنيد).
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ پالك: باز كردن - نصب مجدد

81A-10

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108492

باز   (Car. 1363) ابزار  كمك  با   (1) نقطه  در  را  پالك  چراغ   �
كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

108616

با باز كردن گيره (2) روكش نيمه شفاف را جدا كنيد.   �

108615

المپ را باز كنيد.  �

K90 يا F90

118885

 �

تذكر:
چراغ پالك در زه بيرونى درب صندوق تعبيه شده است.

پيچ (3) روكش نيمه شفاف (4) را باز كنيد.  �

المپ را باز كنيد.  �
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چراغ هاى عقب
81Aچراغ پالك: باز كردن - نصب مجدد

81A-11

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

 �

تذكر:
براي تعويض المپ، از يك المپ W5W تائيد شده استفاده 

كنيد.

المپ را نصب كنيد.  �

L90
روكش نيمه شفاف را نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �
چراغ پالك را نصب كنيد.  �

K90 يا F90
روكش نيمه شفاف را نصب كنيد.  �

پيچ نصب روكش نيمه شفاف را محكم كنيد.  �
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bروشنايى فضاى داخلى: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

81B-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

 (1) UCH

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(2) 
چراغ سقف جلو(3) 

چراغ سقف عقب(4)، (5) 
چراغ جعبه داشبورد(6) 

چراغ صندوق عقب(7)، (8) 

II - محل قرارگيرى
UCH - 1

107848

واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو (1) 

2 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (2) 

3 - چراغ سقف جلو

117675

چراغ سقف جلو (3) 
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bروشنايى فضاى داخلى: فهرست و محل قرار گيرى اجزاء

81B-2

4 - چراغ سقف عقب
K90، و 7 نفره

118615

چراغ سقف عقب (4) 

F90

118612

چراغ سقف عقب (5) 

5 - چراغ جعبه داشبورد

L90 يا K90

118607

چراغ جعبه داشبورد (6) 

6 - چراغ صندوق عقب

L90

108485

چراغ صندوق عقب (7) 
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bروشنايى فضاى داخلى: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

81B-3

K90، و 5 نفره

118609

چراغ صندوق عقب (8) 
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ سقف: باز كردن - نصب مجدد

81B-4

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

چراغ سقف جلو

108749

روكش نيمه شفاف (1) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا   �
ابزار (Car. 1363) در شيار (2) باز كنيد.

108748

براى باز كردن چراغ سقف با كمك ابزار (Car. 1363)  بر روى   �
گيره (3) فشار وارد كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

K90، و 7 نفره

چراغ سقف عقب

118614

روكش نيمه شفاف (4) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا   �
ابزار (Car. 1363) در شيار (5) باز كنيد.
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ سقف: باز كردن - نصب مجدد

81B-5

118613

براى باز كردن چراغ سقف با كمك ابزار (Car. 1363)  بر روى   �
گيره (6) فشار وارد كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

F90

چراغ سقف عقب

118611

روكش نيمه شفاف (7) را با وارد كردن يك پيچ گوشتي تخت يا   �
ابزار (Car. 1363) در شيار (8) باز كنيد.
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ سقف: باز كردن - نصب مجدد

81B-6

118971

براى باز كردن چراغ سقف با كمك ابزار (Car. 1363)  بر روى   �
گيره (9) فشار وارد كنيد.

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

 �

تذكر:
براي تعويض المپ، از يك المپ W5W تائيد شده استفاده 

كنيد.

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �
بست چراغ سقف را نصب كنيد.  �
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bكليد الى درب: باز كردن - نصب مجدد

81B-7

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

كليد الى درب جانبى

108624

روكش آب بندي را باز كنيد.  �

108622

كليد (1) را با فشار دادن سه گيره ( 2 ) جدا كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

K90 يا F90

كليد الى درب عقب بارگيرى

118604

روكش (3) كليد الى درب عقب بارگيرى را باز كنيد.  �

118605

روكش آب بندى (4) را باز كنيد.  �
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bكليد الى درب: باز كردن - نصب مجدد

81B-8

118606

كليد (5) را با فشار دادن سه گيره (6 ) باز كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد الى درب جانبى
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �

بست كليد را نصب كنيد.  �
روكش آب بندى را نصب كنيد.  �

K90 يا F90

كليد الى درب عقب بارگيرى
اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �

بست كليد را نصب كنيد.  �
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

روكش آب بندى،  -
روكش كليد الى درب عقب بارگيرى.  -
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bكليد الى درب صندوق عقب: باز كردن - نصب مجدد

81B-9

 L90

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108484

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

108005

�  كليد الى درب صندوق عقب را با فشار دادن گيره هاى (1) جدا 
كنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد الى درب صندوق عقب را نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ جعبه داشبورد: باز كردن - نصب مجدد

81B-10

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

 �

تذكر:
نيازى به باز كردن داشبورد نمى باشد.

107807

به كمك ابزار (Car. 1363) چراغ جعبه داشبورد را باز كنيد.  �
اتصال الكتريكى چراغ جعبه داشبورد را جدا كنيد.  �

تذكر:
باز  مي توان  نيز  را  داشبورد  جعبه  چراغ  درب  الى  كليد 

كرد.

كليد الى درب چراغ جعبه داشبورد را آزاد كنيد.  �

جدا  را  داشبورد  جعبه  چراغ  درب  الى  كليد  الكتريكى  اتصال   �
كنيد.

نصب مجدد
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

 �

تذكر:
براي تعويض المپ، از المپ C5W استفاده كنيد.

را وصل  داشبورد  كليد الى درب چراغ جعبه  الكتريكى  اتصال   �
كنيد.

كليد الى درب چراغ جعبه داشبورد را نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى چراغ جعبه داشبورد را وصل كنيد.  �
بست چراغ جعبه داشبورد را نصب كنيد.  �
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روشنايي فضاى داخلى خودرو
81Bچراغ صندوق عقب: باز كردن - نصب مجدد

81B-11

L90 – K90، و 5 نفره

ابزار مخصوص مورد نياز
 Car. 1363.ابزار جدا كردن قطعه

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

L90

108485

باز   (Car. 1363) ابزار  كمك  به  را  عقب  صندوق   (1) چراغ   �
كنيد.

K90

118609

جدا   (Car. 1363) ابزار  به كمك  را  عقب  (2) صندوق  چراغ   �
كنيد.

اتصال الكتريكى چراغ صندوق عقب را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكى چراغ صندوق عقب را وصل كنيد.  �
بست چراغ صندوق را نصب كنيد.  �
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فيوزها
81Cفيوزها: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

81C-1

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1) 

جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور(2)، (3)

II - محل قرارگيرى
1 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

117677

اين جعبه فيوز درمحفظه سرنشين خودرو، سمت چپ داشبورد قرار 
دارد.

سرنشين  محفظه  داخل  فيوز  جعبه  به  دسترسي  براي  را  درپوش 
خودرو باز كنيد. 

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (1) 

2 - جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور

24729

براى دسترسى به جعبه فيوز و رله، روكش دسترسى را آزاد كنيد.
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فيوزها
81Cفيوزها: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

81C-2

24730

جعبه فيوز و رله محفظه موتور (2) 

3 - جعبه قديمى فيوز و رله هاى محفظه موتور

K7M يا K7J

107847

براي دسترسي به جعبه روكش را آزاد كنيد.

107845

جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور (3) 
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فيوزها
81Cفيوز قطع مصرف كننده هاي برقي: شناسايي

81C-3

محل قرارگيرى
برداشتن  با  و  كارخانه  در  برقي  هاى  كننده  مصرف  قطع  عملكرد 
خودرو،  سرنشين  محفظه  داخل  فيوزهاي  جعبه  روي  كه  فيوزي 

سمت چپ داشبور قرار دارد انجام مى شود.
سرنشين  محفظه  داخل  فيوز  جعبه  به  دسترسي  براي  را  درپوش 

خودرو باز كنيد.

107820

108987
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فيوزها
81Cفيوز قطع مصرف كننده هاي برقي: شناسايي

81C-4

تذكر:
از يك فيوز 15A، كه به همراه فيوزهاى يدكى عرضه مى شود، 
 «n°28» استفاده كنيد و قبل از تحويل خودرو آنرا در موقعيت

قرار دهيد.
الكتريكي خودرو، قطعه  اطالعيه فنى راهنماى شبكه  (به 

1016 رجوع كنيد).
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فيوزها
81Cجعبه فيوز محفظه سرنشين خودرو: شناسايي

81C-5

I - محل قرارگيرى
اين جعبه فيوز درمحفظه سرنشين خودرو، سمت چپ داشبورد قرار 

دارد.
سرنشين  محفظه  داخل  فيوز  جعبه  به  دسترسي  براي  را  درپوش 

خودرو برداريد.

107820

II - موقعيت فيوزها (براساس سطح تجهيزات)

108987

(به اطالعيه فنى راهنماى شبكه الكتريكي خودرو ، قطعه 1016 
رجوع كنيد).

www.CarGarage.ir



فيوزها
81Cجعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور: شناسايي

81C-6

K7M و K7J يا L90

محل قرارگيرى
اين جعبه فيوز در محفظه موتور، كنار باتري قرار دارد.

107847

 (1) نقطه  از  را  روكش  موتور،  رله  و  فيوز  به جعبه  دسترسي  براي 
جدا كنيد.

107845

موقعيت فيوزها و رله ها (برحسب سطح تجهيزات)

108989

www.CarGarage.ir



فيوزها
81Cجعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور: شناسايي

81C-7

K7M و K7J يا L90

(به اطالعيه فنى نقشه هاى الكتريكي، قطعات (299 - 597 - 784  
- 1034 - 1047 - 336) رجوع نماييد).
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فيوزها
81Cجعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور: شناسايي

81C-8

 K9K

محل قرارگيرى
اين جعبه فيوز در محفظه موتور، سمت چپ باتري قرار دارد.

24729

براي دسترسي به جعبه فيوز و رله موتور قطعات زير را باز كنيد:
نقطه  نور چراغ جلو سمت چپ روي درپوش، در  تنظيم  كليد   -

،(1)

درپوش (2).  -

24730
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فيوزها
81Cجعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور: شناسايي

81C-9

 K9K

قطعات  597-299- الكتريكى،  نقشه هاى  فنى  اطالعيه  (به 
983-784 رجوع كنيد).

موقعيت فيوزها و رله ها (برحسب سطح تجهيزات)

24768
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فيوزها
81Cجعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور: شناسايي

81C-10

K7M يا K7J يا K4M

محل قرارگيرى
اين جعبه فيوز در محفظه موتور، سمت چپ باتري قرار دارد.

116561

براي دسترسي به جعبه فيوز و رله هاى محفظه موتور، قطعات زير 
را باز كنيد:

از قسمت  كليد تنظيم نور چراغ سمت چپ جلو روي درپوش   -
،(1)

درپوش (2).  -

116570

موقعيت فيوزها و رله ها (بر اساس سطح تجهيزات)

116645

-597-299 قطعات  الكتريكى،  نقشه هاى  فنى  اطالعيه  (به 
983-784 رجوع كنيد).
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سيستم ضد سرقت
82Aسيستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

82A-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

حلقه ترانسپاندر(1) 
سوئيچ استارت(2) 
 (3) UCH

سوئيچ(4) 
واحد كنترل الكترونيكى موتور(5) 

II - محل قرارگيرى
1 - حلقه ترانسپاندر

108537

حلقه ترانسپاندر (1) 

2 - سوئيچ استارت

107851

سوئيچ استارت (2) 

محفظه  مركزي  الكترونيكى  كنترل  واحد   -  3
(UCH) سرنشين

107848

واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو (3) 
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سيستم ضد سرقت
82Aسيستم ضد سرقت: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

82A-2

4 - سوئيچ

107869

سوئيچ (4) 

5 - واحد كنترل الكترونيكى موتور

24729

محافظ واحد كنترل الكترونيكى را باز كنيد.

24765

واحد كنترل الكترونيكى موتور (5).
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سيستم ضد سرقت
82Aسوئيچ استارت: باز كردن - نصب مجدد

82A-3

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجدد مراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،

107813

قطعات زير را باز كنيد:  �

دو پيچ (1)،  -
نيمه پايينى قاب فرمان در قسمت (2).  -

107814

نيمه بااليى قاب فرمان را باز كنيد.  �

108537

اتصال الكتريكى (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا كنيد.  �
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد.  �
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سيستم ضد سرقت
82Aسوئيچ استارت: باز كردن - نصب مجدد

82A-4

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107851

�  اتصال الكتريكى را از تكيه گاه آن در قسمت (5) و (6) آزاد 
كنيد.

107849

با استفاده از پيچ گوشتي تخت اتصال الكتريكى را آزاد كنيد.  �
پيچ (7) را باز كنيد.  �

106522

�  سوئيچ استارت را در موقعيت (9) قرار دهيد.

خارهاى نگهدارنده (8) را تغيير جهت دهيد.  �

كليد كنترل را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

مطمئن شويد كه سوئيچ درموقعيت (9) قرار دارد.  �

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

سوئيچ استارت،  -
پيچ نصب سوئيچ استارت.  -

بست قطعات زير را وصل كنيد:  �
اتصال الكتريكى سوئيچ استارت،  -

اتصال الكتريكى سوئيچ استارت برروى پايه آن.  -

III - مرحله نهايي
حلقه ترانسپاندر را نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى حلقه ترانسپاندر را وصل كنيد.  �
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

نيمه بااليي قاب فرمان،  -
نيمه پايينى قاب فرمان.  -

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

دو پيچ نصب پايينى قاب فرمان،  -
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجدد مراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،
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سيستم ضد سرقت
82Aسوئيچ استارت: باز كردن - نصب مجدد

82A-5

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد).
باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  وصل  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   �
مراجعه   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى: 

كنيد).
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).

تذكر:
چشمك  با  را  ترانسپاندر  حلقه  عملكرد  درستى  حتماً 
استارت  سوئيچ  و  نشانگرها  صفحه  در  قرمز  نشانگر  زدن 

كنيد. بررسى 
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سيستم ضد سرقت
82Aحلقه ترانسپاندر: باز كردن - نصب مجدد

82A-6

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان).

107813

قطعات زير را باز كنيد:  �

-  دو پيچ (1)
نيمه پايينى قاب فرمان در محل (2).  -

107814

نيمه بااليى قاب فرمان را باز كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108537

اتصال الكتريكى (3) را از حلقه ترانسپاندر (4) جدا كنيد.  �
حلقه ترانسپاندر را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

حلقه ترانسپاندر را نصب كنيد.  �
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82Aحلقه ترانسپاندر: باز كردن - نصب مجدد

82A-7

اتصال الكتريكى حلقه ترانسپاندر را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:  �

نيمه بااليى قاب فرمان،  -
نيمه پائيني قاب فرمان.  -

قطعات زير را نصب كنيد:  �

دو پيچ نصب پايينى قاب فرمان،  -
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد).
باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  وصل  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   �
مراجعه   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى: 

كنيد).
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).

تذكر:
چشمك  با  را  ترانسپاندر  حلقه  عملكرد  درستى  حتماً 
استارت  سوئيچ  و  نشانگرها  صفحه  قرمزدر  نشانگر  زدن 

كنيد. بررسى 
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82Bبوق: باز كردن - نصب مجدد

82B-1

K9K، و بخارى معمولى

m گشتاور محكم كردن
N.m  20 مهره نصب بوق

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعه زير سپر سمت چپ را باز كنيد.  �

تذكر:
نيازى به باز كردن سپر و شلگير نمى باشد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24751

اتصال الكتريكى (1) را جدا كنيد.  �
مهره (2) نصب را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

مهره نصب (2) را نصب كنيد.  �

مهره هاي اتصال بوق را با گشتاور (N.m 20 ) محكم كنيد.  �

اتصال الكتريكى (1) را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قطعه زير سپر سمت چپ را نصب كنيد.  �
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82Bبوق: باز كردن - نصب مجدد

82B-2

K9K، و تهويه مطبوع

m گشتاور محكم كردن
N.m  21 پيچ نصب بوق

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

سپر جلو را باز كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   �
مجددمراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاى بيرونى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
1 - بوق سمت راست

24783

اتصاالت الكتريكى (1) را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ هاى نصب (2) بوق،  -
بوق.  -

2 - بوق سمت چپ

24782

اتصاالت الكتريكى (3) را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ نصب (4) بوق،  -
بوق.  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

پيچ نصب بوق را مجدداً نصب كنيد.  �

پيچ هاى نصب بوق را با گشتاور (N.m  21) محكم كنيد.  �

اتصاالت الكتريكى را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
سپر جلو را نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   �

مجدد مراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاى بيرونى).
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K7M يا K7J يا K4M

m گشتاور محكم كردن
N.m 21  مهره نصب بوق تك فركانس

متواتر  بوق  نصب  مهره 
(تركيب دو فركانس)

  21 N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعه زير سپر سمت چپ را باز كنيد.  �

 �

تذكر:
نيازى به باز كردن سپر و شلگير نمى باشد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
1 - بوق تك فركانس

116560

اتصال الكتريكى (1) را قطع كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره نصب (2)،  -
بوق تك فركانس.  -

2 - بوق متواتر (تركيب دو فركانس)

116565

اتصال الكتريكى (3) را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره نصب (4)،  -
بوق متواتر (تركيب دو فركانس).  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

1 - بوق تك فركانس
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

بوق تك فركانس،  -
مهره نصب.  -

با گشتاور (N.m 21) مهره نصب بوق تك فركانس را محكم   �
كنيد.

اتصال الكتريكى را مجدداً وصل كنيد.  �

2 - بوق متواتر (تركيب دو فركانس)
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

بوق متواتر (تركيب دو فركانس)،  -
مهره نصب.  -

با گشتاور (N.m 21) مهره نصب بوق متواتر را محكم كنيد.  �
اتصال الكتريكى را مجدداً وصل كنيد.  �
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K7M يا K7J يا K4M

II - مرحله پاياني
قطعه زير سپر سمت چپ را نصب كنيد.  �
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83Aصفحه نشانگرها: مشخصات

83A-1

 I (ADAC) - صفحه نشانگرها بدون كامپيوتر صفحه نشانگرها 

سرعت سنج.  -
كيلومترشمار كلى و جزئى.  -

صفحه نشانگرها با دور سنج موتور

نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور.  -
ميزان بنزين داخل مخزن سوخت.  -

دورسنج موتور (بر حسب سطح خودرو).  -
ساعت.  -

108356
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صفحه  كامپيوتر  بدون  نمايشگر  عملكرد   -  II
(ADAC) نشانگرها

24686

1 - كيلومترشمار كلى (A) همراه با ساعت
كيلومترشمار كلى به محض باز شدن سوئيچ به نمايش درمى آيد.

(B) 2 - كيلومترشمار جزئى
جايگزين  جزئى  كيلومترشمار   ،(1) دكمه  كوتاه  فشار  يك  با 
آنرا  مى توان   (1) دكمه  ممتد  فشار  با  مى شود.  كلى  كيلومترشمار 

صفر كرد.

(A) 3 - ساعت
تنظيم ساعت:

چند بار دكمه ( 1) را فشار دهيد تا كيلومتر كلى (A) انتخاب   -
شود،

چند ثانيه دكمه را به حالت فشرده نگه داريد (ساعت چشمك   -
مي زند)،

با يك فشار كوتاه دكمه، ساعت يك دقيقه به جلو مي رود،  -
با فشار ممتد دكمه، دقايق به طور مداوم به جلو مى روند،  -

-  دكمه را به صورت فشرده نگه داريد تا دقايق به صورت ده دهى 
و سپس ساعت به جلو برود،

صبر كنيد تا ساعت تصحيح شود، سپس از حالت تنظيم خارج   -
شويد.

تذكر:
نمي توان ارقام ساعت و دقيقه را به طور جداگانه تنظيم كرد.

III - عملكرد نمايشگر با كامپيوتر صفحه نشانگرها 
(ADAC)

108990

1  كيلومترشمار كلى (B)  با ساعت
كيلومترشمار كلى محض باز شدن سوئيچ به نمايش درمى آيد.

(D) 2 - كيلومترشمار جزئى
با يك فشار كوتاه دكمه انتهاى دسته برف پاك كن، كيلومترشمار 
جزئى جايگزين كيلومترشمار كلى مى شود ( دكمه «ADAC») با 

فشار دادن ممتد دكمه (1) مى توان آن را صفر كرد.

(B) 3 - ساعت
تنظيم ساعت:

چند بار دكمه ( 1) را فشار دهيد تا كيلومترشمار كلى (A) انتخاب   -
شود،

چند ثانيه دكمه را به حالت فشرده نگه داريد (ساعت چشمك   -
مي زند)،

با يك فشار كوتاه دكمه، ساعت يك دقيقه به جلو مي رود،  -
با فشار ممتد دكمه، دقايق به طور مداوم به جلو مى روند،  -
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دكمه را به صورت فشار داده و نگه داريد تا دقايق به صورت ده   -
دهى و سپس ساعت به جلو برود،

صبر كنيد تا ساعت تصحيح شود، سپس از حالت تنظيم خارج   -
شويد.

تذكر:
نمي توان ارقام ساعت و دقيقه را به طور جداگانه تنظيم كرد.

 (ADAC)  4 - كامپيوتر صفحه نشانگرها
كيلومترشمار  جاى  به  نشانگرها  صفحه  كامپيوتر  مختلف  اطالعات 
كلى به وسيله فشار دادن دكمه انتهاى دسته كنترل برف پاك كن 

.(«ADAC» دكمه) قابل مشاهده است
با فشاردادن ممتد دكمه (1) مى توان آن را صفر كرد.

صفحه  كامپيوتر  اطالعات  جزئى،  كيلومترشمار  نمايش  از  پس 
نشانگرها به طور پي در پي به صورت زير نمايش داده مي شود:

108991

(F) 5 - سوخت مصرف شده
(از زمان آخرين صفر كردن).

999  l :حداكثر مقدار

(H) 6 - مصرف متوسط سوخت
.(l/100  km از زمان آخرين صفر كردن در مقياس)

اين مشخصه فقط پس از پيمودن m 400  نمايش داده مي شود.
اين عمل با در نظر گرفتن مسافت طى شده و سوخت مصرف شده 

از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر انجام مى شود.

(A) 7 - مصرف لحظه اى سوخت
.(l/100 km در)

اين مشخصه فقط پس از اينكه سرعت خودرو از km/h  25 افزايش 
يابد نمايش داده مي شود.

اين مقدار نبايد از l/100 km  29,9 بيشتر شود.
و  باشد  آزاد  كامًال  گاز  پدال   1  s حداقل  مدت  به  كه  صورتي  در 
سرعت خودرو باالتر از km/h  25 باشد، نمايشگر l/100  0 را نشان 

مي دهد.

8 - تخمين مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده 
(C) پيمود

اين مشخصه فقط پس از پيمودن m 400  نمايش داده مي شود.
اين مقدار تخمينى با محاسبه مسافت طي شده، سوخت باقيمانده در 

مخزن و ميزان مصرف سوخت به دست مي آيد.
9999  km :حداكثر مقدار

(E) 9 - مسافت طي شده
(از زمان آخرين صفر كردن).
 9999   km :حداكثر مسافت

(G) 10 - سرعت متوسط
(از زمان آخرين صفر كردن).

اين مشخصه فقط پس از پيمودن m 400  نمايش داده مي شود.
سرعت متوسط از تقسيم مسافت طي شده بر مدت زمان سپري شده 

از هنگام آخرين صفر كردن به دست مي آيد.
كامپيوتر صفحه نشانگرها زمان سنج مخصوص به خود را دارد.

IV - عيب يابي
1 - تشخيص عيب

بتواند  كه  است  گونه اي طراحي شده  به  نشانگرها  كامپيوتر صفحه 
بر عملكردى كه  است  اين خطاها ممكن  را تشخيص دهد.  خطاها 

روي نمايشگر و نشانگرها ظاهر مي شود تأثير، بگذارد.
اگر عالئم زير:

ميزان سوخت مصرف شده،  -
-  مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود،

-  مصرف متوسط،
-  مصرف لحظه اي،

با خط تيره چشمك زن جايگزين شوند، نشان دهنده خطاي اطالعات 
در بيش از km 16  متوالي است.
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اگر فقط نشانگر مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود، 
حذف و با خطوط چشمك زن جايگزين شود و همچنين چراغ هشدار 
سوخت روشن شود، نشان دهنده خطا در اطالعات ارسالى درجه باك 

بنزين مى باشد و 100 ثانيه متوالى چشمك خواهد زد.
اگر مشكل رفع شود چراغ هشدار پايين بودن سطح سوخت خاموش 
كه  زمانى  جز  (به  شود  مي  فعال  سوخت  ميزان  نشانگر  و  مي شود 

سطح سوخت در حداقل باشد).
عالوه بر نحوه نمايش خطا به صورت چشمك زن، كامپيوتر صفحه 

نشانگرها خطا را در حافظه بلند مدت نيز ذخيره مي كند.
به هر صورت براى مشاهده خطاهاى حسگرها در حافظه طبق مراحل 

عيب يابي پيش برويد.
يابي)  بررسى (مراحل عيب  برنامه  كامپيوتر صفحه نشانگرها داراي 

است:
-  براى اجزاي مختلف نمايشگر،

اطالعات  بنزين،  باك  (درجه  استفاده  مورد  حسگرهاي  براى    -
مصرف).

2 - مراحل عيب يابي
در  واقع   «ADAC» دكمه  يابي،  عيب  مرحله  به  دسترسى  جهت 
انتهاي دسته كنترل برف پاك كن را فشرده نگه داريد و سوئيچ را 

بدون روشن كردن موتور باز كنيد.
درحالت عيب يابي، عقربه نمايشگر سرعت روى صفحه مدرج خود 
براى سرعت هاى  10، 50، 90، 130 و km/h 170  نوسان مى كند.

نيز  موتور  نمايشگر دور  به طور همزمان، عقربه  و  ترتيب  به همين 
روى صفحه مدرج خود براي دورهاي 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000، 

5000 ، 6000 و  7000 دور در دقيقه نوسان مي كند.
اين دو حالت نوسان متناوباً هر ثانيه در جهت صعودي و سپس نزولي 

انجام مي شود.

108992

(I) نسخه نرم افزار ظاهر مى شود
. (L) بررسى نمايشگر كريستال مايع انجام مى شود

كليه بخش هاى صفحه نمايشگر كريستال مايع بايد روشن شود.
براي رفتن به مرحله بعدى بررسى، دكمه (1) را فشار دهيد.
.(K) بررسى مقدار سوخت باقيمانده در مخزن ظاهر مى شود

مقدار نمايش داده شده بايد با ميزان سوخت باقيمانده در مخزن بر 
حسب ليتر منطبق باشد.

براي رفتن به مرحله بعدى بررسى، دكمه (1) را فشار دهيد.
بررسى جريان سوخت برحسب ليتر / ساعت (موتور در حالت روشن) 

.(«ADAC» مدل) ظاهر مي شود (J)

اين مقدار هنگامي كه موتور روشن است در نظر گرفته شود.

براي رفتن به مرحله بعدى بررسى، دكمه (1) را فشار دهيد.

3 - مشاهده خطاهاي ذخيره شده در حافظه

 الف - خطاي درجه اندازه گيرى مخزن سوخت
از  پس  شود،  ظاهر  سوخت  مخزن  گيرى  اندازه  درجه  خطاي  اگر 

گذشت s  100  ممكن است دو پيام زير مشاهده شود:
باز  اندازه گيرى مخزن سوخت  -  « Jo»  هنگامي كه مدار درجه 

است،
«Jc» هنگامي كه مدار درجه اندازه گيرى مخزن سوخت اتصال   -

كوتاه دارد.
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ب - خطاي جريان مصرف سوخت
 «d» در صورت بروز خطاي جريان مصرف سوخت، ممكن است پيام

نشان داده شود.
«to» هنگامي كه مدار حسگر مايع خنك كننده باز است.  -

«tc» هنگامي كه مدار حسگر مايع خنك كننده اتصال كوتاه به   -
بدنه دارد.

تذكر:
در زمان انجام عيب يابي دقيق به اين اطالعات اكتفا نكنيد. از 

راهنماى عيب يابى استفاده كنيد.

4 - راه اندازي مجدد و خروج از مراحل عيب يابي
براي خروج از مرحله عيب يابي، دكمه (1) را فشار دهيد. اين كار 
كليه خطاهاي ذخيره شده را پاك كرده و صفحات كامپيوتر به حالت 

اوليه برمي گردد.
اگر مي خواهيد بدون پاك شدن خطاهاي ذخيره شده در حافظه از 

صفحه عيب يابي خارج شويد، سوئيچ را ببنديد.
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صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: باز كردن - نصب مجدد

83A-6

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،
 ،84A بخش،  (به  فرمان  زير  كنترل   كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل، مجموعه كليدهاى كنترل زير فرمان، 

صفحه 84A-2 رجوع كنيد).

107816

پيچ (1) قاب صفحه نشانگرها را باز كنيد.  �

107818

قاب صفحه نشانگرها را در قسمت (2) آزاد كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107819

پيچ هاى (3) صفحه نشانگرها را بازكنيد.  �

صفحه نشانگرها را باز كنيد.  �

اتصال الكتريكي صفحه نشانگرها را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكي صفحه نشانگرها را وصل كنيد.  �
صفحه نشانگرها را نصب كنيد.  �

پيچ صفحه نشانگرها را نصب كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قاب صفحه نشانگرها را نصب كنيد.  �

پيچ قاب صفحه نشانگرها را مجدداً نصب كنيد.  �

www.CarGarage.ir



صفحه نشانگرها
83Aصفحه نشانگرها: باز كردن - نصب مجدد

83A-7

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

 ،84A بخش،  (به  فرمان  زير  كنترل   كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل، مجموعه كليدهاى كنترل زير فرمان، 

صفحه 84A-2 رجوع كنيد).
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،
هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى  پيش  و 
صفحه مجدد،  نصب   - كردن  باز  راننده:  هواى 

88C-8 مراجعه كنيد)،

اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا وپيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).
عملكرد صفحه نشانگرها و كليدهاى كنترل زير فرمان را بررسي   �

كنيد.
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كليدهاى كنترل
84Aكليد چرخان: باز كردن - نصب مجدد

84A-1

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،
 ،84A بخش،  (به  فرمان  زير  كنترل   كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل، مجموعه كليدهاى كنترل  زير فرمان، 

صفحه 84A-2 رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108743

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ هاى (1) دسته كنترل برف پاك كن،  -
پيچ هاى (2) دسته كنترل چراغ ها.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

از مستقيم بودن چرخ ها اطمينان حاصل كنيد.  �

باشد  داشته  قرار  مركز  در  چرخان  كليد  نوار  كه  كنيد  دقت   �
(2,5 دور گردش از هر طرف).

تذكر:
در زمان تعويض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچسب در 
وضعيت وسط نگه داشته شده است. اين برچسب با اولين 
موقعيت چرخ ها  نصب،  زمان  (در  فرمان  غربيلك  چرخش 

بايد به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

پيچ هاى دسته كنترل چراغ ها،  -
پيچ هاى دسته كنترل برف پاك كن.  -

III - مرحله پايانى
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

 ،84A بخش،  (به  فرمان  زير  كنترل   كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل، مجموعه كليدهاى كنترل  زير فرمان، 

صفحه 84A-2 رجوع كنيد).
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد).
اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).
عملكرد كليدهاى كنترل زير فرمان را بررسي كنيد.  �
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كليدهاى كنترل
84Aمجموعه كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد

84A-2

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،

107813

دو پيچ پايينى (1) را باز كنيد.  �

نيمه پايينى قاب فرمان را در جهت فلش (2) باز كنيد.  �

107814

نيمه بااليي قاب فرمان را باز كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107815

�  پيچ (3) ثابت كننده كليد چرخان را باز كنيد.

و  كرده  آزاد  را  نگهدارنده  خار  تخت،  گوشتي  پيچ  وسيله  به   �
مجموعه را از ستون فرمان جدا كنيد.
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كليدهاى كنترل
84Aمجموعه كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد

84A-3

108743

 �

تذكر:
بخش  و  كليد چرخان  موقعيت  بازكردن مجموعه،  از  قبل 

متحرك آنرا به وسيله نوار چسب حتمأ ثابت كنيد.

باز  كامل)  طور  به  (نه  را  فرمان  زير  كنترل   كليدهاى  مجموعه   �
كرده واتصاالت آن را جدا كنيد.

مجموعه كنترل هاي فرمان را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

از مستقيم بودن چرخ ها اطمينان حاصل كنيد.  �
باشد  داشته  قرار  مركز  در  چرخان  كليد  نوار  كه  كنيد  دقت   �

(2,5 دور گردش از هر طرف).

تذكر:
در زمان تعويض كليد چرخان، قطعه نو با يك برچسب در 
وضعيت وسط نگه داشته شده است. اين برچسب با اولين 
چرخش غربيلك فرمان (در زمان نصب، موقعيت چرخ ها كه 

بايد به صورت مستقيم باشند) پاره مي شود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه را روي ستون فرمان نصب كنيد.  �

كليه اتصاالت الكتريكى را وصل كنيد.  �

نوار چسب را جدا كنيد.  �

تذكر:
مراحل نصب را ادامه دهيد ولى پيچ را محكم نكنيد تا زمانى 
كه دو نيمه قاب فرمان نصب شوند و دسته هاى كنترل در 
تعبيه  از طريق شيار  قرار گيرند.  نشانگرها  راستاى صفحه 

شده در قاب پايينى دسترسى به پيچ ساده تر مى باشد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

نيمه بااليى قاب فرمان،  -
نيمه پائيني قاب فرمان.  -

دو پيچ پايينى را نصب كنيد.  �

و  نشانگرها  صفحه  با  سطح  هم  طور  به  را  كنترل  دسته هاى   �
داشبورد قرار دهيد.

پيچ (3)  ثابت كننده كليد چرخان را ببنديد.  �

III - مرحله نهايي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
نصب مجددمراجعه كنيد) (36A  ،MR 388، فرمان)،

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد)،
اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا وپيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).
عملكرد كليدهاى كنترل زير فرمان را بررسي كنيد.  �
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كليدهاى كنترل
84Aدسته برف پاك كن: باز كردن - نصب مجدد

84A-4

باز كردن
 �

تذكر:
نيازي به باز كردن غربيلك فرمان نيست.

قطعات زير را باز كنيد:  �

نيم قاب هاي زير فرمان،  -
حلقه ترانسپاندر.  -

108742

دو پيچ (1) نصب دسته كنترل برف پاك كن را باز كنيد.  �

دسته را از تكيه گاه آن خارج نماييد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �
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كليدهاى كنترل
84Aدسته چراغ هاى راهنما: باز كردن - نصب مجدد

84A-5

باز كردن
 �

تذكر:
نيازي به باز كردن غربيلك فرمان نيست.

نيم قاب هاي زير فرمان را باز كنيد.  �

108741

�  دو پيچ نصب (1) دسته چراغ ها را باز كنيد.

دسته كنترل چراغ ها را از تكيه گاه آن خارج كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �
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كليدهاى كنترل
84Aدكمه فالشر: باز كردن - نصب مجدد

84A-6

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-3 مراجعه كنيد).

107823

قاب بيروني كنسول مركزي را از قسمت پايين آن آزاد كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصال الكتريكى دكمه فالشر را جدا كنيد.  �
با باز كردن گيره هاى (1) دكمه فالشر را آزاد كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

دكمه فالشر را مجددأ نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى دكمه فالشر را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قاب بيرونى كنسول مركزى را از قسمت باال نصب كنيد.  �

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-3 مراجعه كنيد).
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كليدهاى كنترل
84Aدكمه قفل مركزى درب ها: باز كردن - نصب مجدد

84A-7

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-3 مراجعه كنيد).

107823

قاب بيروني كنسول مركزي را از قسمت پايين آن آزاد كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصال الكتريكى دكمه قفل مركزى درب ها را جدا كنيد.  �
آزاد  را  درها  مركزى  قفل  دكمه   ،(1) هاى  گيره  كردن  باز  با   �

كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

دكمه قفل مركزى درب ها را نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى دكمه قفل مركزى درب ها را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قاب بيرونى كنسول مركزى را با شروع از قسمت باالى آن، نصب   �

كنيد.
 ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم  راديو، 

صفحه 86A-3 مراجعه كنيد).
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كليدهاى كنترل
84Aكليد كنترل آيينه جانبى: باز كردن - نصب مجدد

84A-8

باز كردن

107824

كليد كنترل آيينه جانبى را آزاد كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �

www.CarGarage.ir



كليدهاى كنترل
84Aكليد گرم كن شيشه عقب: باز كردن - نصب مجدد

84A-9

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-3 مراجعه كنيد).

107823

قاب بيروني كنسول مركزي را از قسمت پايين آن آزاد كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصال الكتريكى كليد گرم كن شيشه عقب را جدا كنيد.  �
جدا  را  عقب  شيشه  گرمكن  كليد   ،(1) گيره هاى  كردن  باز  با   �

كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد گرم كن شيشه عقب را نصب كنيد.  �

وصل  مجدداً  را  عقب  شيشه  كن  گرم  كليد  الكتريكى  اتصال   �
كنيد.

II - مرحله پاياني
قاب بيرونى كنسول مركزى را با شروع از قسمت باالى آن نصب   �

كنيد.
 ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم  راديو، 

صفحه 86A-3 مراجعه كنيد).
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كليدهاى كنترل
84Aگرم كن شيشه عقب: تعميرات

84A-10

شبكه گرم كن از يك سري خطوط حرارتى تشكيل شده كه روي 
مدار،  هر  قطع شدن  با  و  شده اند  نصب  عقب  شيشه  داخلي  سطح 

كارآيي آن خط از بين مي رود.
با استفاده از يك ولت متر، محل دقيق قطع مدار را تعيين كنيد.  �
اين اشكاالت فني را مي توان با استفاده از مواد مخصوص تعمير 
فروشگاه قطعات يدكي موجود است،  گرم كن شيشه كه در 

رفع كرد.

از  استفاده  با  مدار  قطع  دقيق  محل  تعيين   -  Iولت متر
سوئيچ را باز كنيد.  �

تغذيه شيشه گرم كن را روشن كنيد.  �

A و B 1 - بررسي بين خطوط
سيم مثبت (+) ولت متر را به اتصال مثبت (+) تغذيه شيشه   �

گرمكن وصل كنيد.
سيم منفي (-) ولت متر را روي اتصال منفي (-) انتهاى رشته   �
سيم شيشه گرمكن (خط B) قرار دهيد، ولتاژ به دست آمده بايد 

تقريباً با ولتاژ باتري برابر باشد.
سيم منفي (-) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ   �

به تدريج افت مي كند.

8814

درصورت افت ناگهاني ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع شده است   �
(اين كار را براي كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

A و C 2 - بررسي بين خطوط
سيم منفي (-) ولت متر را روي اتصال منفي (-) گرمكن شيشه   �

وصل كنيد.
سيم مثبت (+) ولت متر را روي اتصال مثبت (+) انتهاى رشته   �
سيم گرمكن شيشه (خط C) قرار دهيد، ولتاژ به دست آمده بايد 

تقريباً با ولتاژ باتري برابر باشد.

سيم مثبت (+) را به طرف خط A ببريد ( در جهت پيكان): ولتاژ   �
به تدريج افت مي كند.

8815

در صورت افت ناگهاني ولتاژ، مدار در اين ناحيه قطع شده است   �
(اين كار را براي كليه خطوط مدارها انجام دهيد).

II - تعمير مدار
ترجيحاً  نماييد  زدايى  چربى  و  گردگيري  را  نظر  مورد  قسمت   �
از الكل يا شيشه شور استفاده كنيد و با دستمال تميز خشك 

كنيد.
براي به دست آوردن يك خط صاف درهنگام تعمير، دو طرف   �
قسمت هاي مورد تعمير را نوار چسب بچسبانيد و مسير رسانا را 

آزاد بگذاريد.
قبل از استفاده از ماده مخصوص، بطري حاوي آن را تكان دهيد   �

تا از ته نشين شدن ذرات نقره در آن جلوگيري شود.

تعمير
براي انجام تعميرات نهايي، با استفاده از يك قلم موي كوچك   �
اليه اي از ماده مخصوص با ضخامت كافي روي شيشه بكشيد. اگر 
چند اليه ماده مخصوص روي شيشه مي كشيد، اجازه دهيد اليه 

قبلي خشك شود؛ بيش از سه مرتبه اين كار را انجام ندهيد.
اگر مشكلى (لكه، شره و غيره) ايجاد شد، مي توان با استفاده از   �
نوك تيغ آن را برطرف كرد، البته پس از گذشت چند ساعت و 

هنگامي كه كه ماده مخصوص سفت شده باشد.
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كليدهاى كنترل
84Aگرم كن شيشه عقب: تعميرات

84A-11

77324

نوار چسبي را كه به عنوان راهنما به كار مي رود نبايد تا حدود   �
بر  عمود  بايد  را  نوار  نمود.  جدا  كار  اتمام  از  پس  ساعت  يك 
از ماده مخصوص در  اگر  پيكان جدا كرد.  مقاومت و در جهت 
دماي C° 20 استفاده كنيد پس از سه ساعت كامًال خشك مي 
شود، در دماي پايين تر، زمان خشك شدن كمي افزايش پيدا 

مي كند.
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كليدهاى كنترل
84Aدكمه گرم كن صندلي: باز كردن - نصب مجدد

84A-12

باز كردن

24693

پيچ نصب (1) روكش كشويي بيروني را باز كنيد.  �

اتصال الكتريكى گرم كن صندلي را جدا كنيد.  �
كليد (2) را باز كنيد.  �

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �

عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.  �

www.CarGarage.ir



برف پاك كن - شيشه شور
85Aبرف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

85A-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

 (1) UCH

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(2) 
دسته برف پاك كن(3) 
موتور برف پاك كن جلو(4) 
سطح (5)  (برحسب  عقب  كن  پاك  برف  موتور 

تجهيزات)
پمپ شيشه شور(6) 
مخزن شيشه شور(7) 

II - محل قرارگيرى
UCH - 1

107848

واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو (1) 

2 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (2) 

3 - دسته برف پاك كن جلو

107815

دسته برف پاك كن (3) 
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aبرف پاك كن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

85A-2

4 - موتور برف پاك كن جلو

107999

موتور برف پاك كن جلو (4) 

5 - موتور برف پاك كن عقب

برف پاك كن شيشه عقب

117783

موتور برف پاك كن عقب (5) 

6 - پمپ شيشه شور

108635

پمپ شيشه شور (6) 

7 - مخزن شيشه شور

108635

مخزن شيشه شور (7) 
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برف پاك كن - شيشه شور
85Aتيغه برف پاك كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-3

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

پايه تيغه برف پاك كن را بلند كنيد.  �

تيغه برف پاك كن را بچرخانيد تا به طور عمودى در پايه تيغه   �
قرار گيرد.

118618

گيره هاى (1) را فشار دهيد و همزمان آنها را به طرف پايين در   �
نقطه (2) بكشيد.
تيغه را در آوريد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

تيغه برف پاك كن را روى پايه آن نصب كنيد.  �

پايه تيغه برف پاك كن را پايين بياوريد.  �
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aتيغه برف پاك كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-4

ابزار مخصوص مورد نياز
 Ele. 1294-01 پاك برف  بازوى  كردن  جدا  ابزار 

كن

m گشتاور محكم كردن
مهره هاى پايه  تيغه هاى برف 

پاك كن
 16  N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

توجه
براى مطمئن شدن از مسير درست پايه هاى تيغه هاى برف 

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك كن ضرورى است.
دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �

وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

فرمان طرف چپ

107993

را عالمت   (1) پاك كن  برف  تيغه هاى  پايه هاى  موقعيت نصب   �
گذارى كنيد.

درپوش مهره هاى (2) را جدا كنيد.  �

فرمان طرف راست

121524

را عالمت   (3) پاك كن  برف  تيغه هاى  پايه هاى  موقعيت نصب   �
گذارى كنيد.

درپوش مهره هاى (4) را جدا كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان طرف چپ

107994

مهره  هاى (5) پايه  تيغه ها را باز كنيد.  �
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برف پاك كن - شيشه شور
85Aتيغه برف پاك كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-5

فرمان طرف راست

121523

مهره هاى (6) پايه  تيغه ها را باز كنيد.  �

پايه  تيغه  ها را به كمك ابزار  (Ele. 1294-01) باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

 �

توجه
براى مطمئن شدن از مسير درست پايه هاى تيغه هاى برف 

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك كن ضرورى است.

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

باز  از  تيغه در موقعيت عالمت گذارى شده قبل  پايه هاى   -
كردن،

مهره هاى پايه  تيغه هاى برف پاك كن.  -
گشتاور با  را  كن  پاك  برف  تيغه هاى  پايه   مهره هاى   �

(N.m 16 ) محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
درپوش مهره ها را نصب كنيد.  �
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aموتور برف پاك كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-6

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ موتور برف پك كن جلو

پاك  برف  موتور  محور  مهره 
كن جلو

 16  N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

توجه
براى مطمئن شدن از مسير درست پايه هاى تيغه هاى برف 

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك كن ضرورى است.

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

پايه هاى تيغه برف پاك كن را باز كنيد (به بخش85A، برف   �
باز  پاك كن جلو:  برف  تيغه  پايه  پاك كن- شيشه شور، 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 مراجعه كنيد).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

شبكه هواكش،  -
مكانيزم برف پاك كن جلو (به بخش 85A، برف پاك كن   -
مكانيزم برف پاك كن جلو: باز كردن  - شيشه شور، 

- نصب مجدد، صفحه 85A-9 مراجعه كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان طرف چپ

108001

مهره (1) محور موتور برف پاك كن جلو را باز كنيد.  �

108002

آزاد  را  جلو  كن  پاك  برف  موتور   (2) الكتريكى  اتصال  بست   �
كنيد.
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aموتور برف پاك كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-7

فرمان طرف راست

121577

مهره (3) محور موتور برف پاك كن جلو را باز كنيد.  �

121576

آزاد  را  جلو  كن  پاك  برف  موتور   (4) الكتريكى  اتصال  بست   �
كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ موتور برف پاك كن جلو،  -
موتور برف پاك كن جلو.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعات زير را وصل كنيد:  �

موتور برف پاك كن جلو،  -
باترى (به بخش 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب   -

مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

توجه
براى مطمئن شدن از مسير درست پايه هاى تيغه هاى برف 

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك كن ضرورى است.

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

اتصال قطعات زير را جدا كنيد:  �
باترى (به بخش 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب   -

مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
موتور برف پاك كن جلو.  -

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

موتور برف پاك كن جلو،  -
پيچ موتور برف پاك كن جلو،  -

گشتاور  با  را  جلو  كن  پاك  برف  موتور  نصب  پيچ هاى   �
(N.m 8 ) محكم كنيد.

بست اتصال الكتريكى موتور برف پاك كن جلو را وصل كنيد.  �
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aموتور برف پاك كن جلو: باز كردن - نصب مجدد

85A-8

فرمان طرف چپ

108001

ميله  هاى اتصال را مطابق تصوير باال در جاي خود قرار دهيد.  �

فرمان طرف راست

121577

ميله  هاى اتصال را مطابق تصوير باال در جاي خود قرار دهيد.  �

مهره محور موتور برف پاك كن جلو را نصب كنيد.  �

 ( 16 N.m) مهره محور موتور برف پاك كن جلو را با گشتاور  �
محكم كنيد.

III - مرحله نهايي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

مكانيزم برف پاك كن جلو (به بخش 85A، برف پاك كن -   -
شيشه شور، مكانيزم برف پاك كن جلو: باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 85A-9 مراجعه كنيد)،
شبكه هواكش.  -

اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى،باترى: باز   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

توجه
براى مطمئن شدن از مسير درست پايه هاى تيغه هاى برف 

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك كن ضرورى است.

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

برف   ،85A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  تيغه ها  پايه هاى   �
پاك كن - شيشه شور، پايه تيغه هاى برف پاك كن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 مراجعه كنيد).
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aمكانيزم برف پاك كن: باز كردن - نصب مجدد

85A-9

m گشتاور محكم كردن
پيچ هاى مكانيزم برف پاك كن 

جلو
8  N.m

پاك  برف  مكانيزم  مهره هاي 
كن جلو

8  N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

توجه
براى مطمئن شدن از مسير درست پايه هاى تيغه هاى برف 

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك كن ضرورى است.

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

پايه هاى تيغه برف پاك كن ها را باز كنيد (به بخش85A، برف   �
باز  پاك كن جلو:  برف  تيغه  پايه  پاك كن- شيشه شور، 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 مراجعه كنيد).

فرمان طرف چپ

107995

درپوش مهره هاى (1) را باز كنيد.  �

فرمان طرف راست

121522

درپوش مهره هاى (2) را باز كنيد.  �

107996

واشر (3) محفظه موتور را باز كنيد.  �
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aمكانيزم برف پاك كن: باز كردن - نصب مجدد

85A-10

107997

قطعات زير را باز كنيد:  �

دو پيچ كناري (4) نيم شبكه هواكش،  -
نيمه سمت راست (5) شبكه هواكش.  -

107998

�  نيمه سمت چپ (6) شبكه هواكش را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان طرف چپ

107999

اتصال الكتريكى (7) موتور برف پاك كن جلو را جدا كنيد.  �

تذكر:
پايه هاى نصب (8) مكانيزم برف پاك كن شكننده هستند: 

رزوه ها از جنس پالستيك است.

قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره هاى (8) مكانيزم برف پاك كن جلو،  -
پيچ هاى (9) مكانيزم برف پاك كن جلو،  -

واشرها.  -
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aمكانيزم برف پاك كن: باز كردن - نصب مجدد

85A-11

فرمان طرف راست

121578

اتصال الكتريكى (10) موتور برف پاك كن جلو را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره هاى (11) مكانيزم برف پاك كن جلو،  -
پيچ هاى (12) مكانيزم برف پاك كن جلو،  -

واشرها.  -

مكانيزم برف پاك كن جلو را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

مكانيزم برف پاك كن جلو،  -
واشرها،  -

پيچ هاى مكانيزم برف پاك كن جلو،  -
مهره هاي مكانيزم برف پاك كن جلو.  -

پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:  �

جلو پاك كن  برف  مكانيسم  مجموعه  پيچ هاى   -
، (8 N.m) 

جلو پاك كن  برف  مكانيسم  مجموعه  مهره هاى   -
. (8 N.m) 

اتصال الكتريكى موتور برف پاك كن جلو را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

نيمه سمت چپ شبكه هواكش،  -

-  نيمه سمت راست شبكه هواكش،
دو پيچ كناري شبكه هواكش،  -

واشر محفظه موتور،  -
مهره هاي مكانيزم برف پاك كن جلو.  -

اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى،باترى: باز   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

توجه
براى مطمئن شدن از مسير درست پايه هاى تيغه هاى برف 

پاك كن، تنظيم اوليه موتور برف پاك كن ضرورى است.

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

برف   ،85A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  تيغه ها  پايه هاى   �
پاك كن - شيشه شور، پايه تيغه هاى برف پاك كن جلو: باز 

كردن - نصب مجدد، صفحه 85A-4 مراجعه كنيد).
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aتيغه برف پاك كن عقب: باز كردن - نصب مجدد

85A-12

برف پاك كن شيشه عقب

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

پايه تيغه برف پاك كن را بلند كنيد.  �

118619

پايه تيغه برف پاك كن را با كشيدن در قسمت (1) آزاد كنيد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

تيغه برف پاك كن را روى پايه آن نصب كنيد.  �

پايه تيغه برف پاك كن را پايين بياوريد.  �
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aپايه تيغه برف پاك كن عقب: باز كردن - نصب مجدد

85A-13

K90 يا F90

ابزار مخصوص مورد نياز
 Ele. 1294-01 پاك برف  بازوى  كردن  جدا  ابزار 

كن.

m گشتاور محكم كردن
N.m  12 مهره نصب پايه تيغه

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

تذكر:
مطمئن شويد كه موتور برف پاك كن به درستى در وضعيت 

توقف قرار گرفته باشد.

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118616

درپوش مهره (1) را كنار بزنيد.  �

مهره نصب (2) پايه تيغه را باز كنيد.  �

موقعيت نصب پايه تيغه را عالمت گذارى كنيد.  �

پايه  تيغه   را به كمك ابزار  (Ele. 1294-01) بيرون بياوريد.  �

تيغه برف پاك كن عقب را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

دسته برف پاك كن را از وضعيت (0) به وضعيت (1)، سپس از   �
وضعيت (1) به وضعيت (0) حركت دهيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
تيغه برف پاك كن عقب را مجدداً نصب كنيد.  �

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

پايه تيغه،  -
مهره نصب پايه تيغه.  -

مهره نصب پايه تيغه را با گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.  �

درپوش مهره را در محل خود قرار دهيد.  �
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aموتور برف پاك كن شيشه عقب: باز كردن - نصب مجدد

85A-14

برف پاك كن شيشه عقب

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

پايه تيغه برف پاك كن عقب را باز كنيد (به بخش 85A، برف   �
پاك كن - شيشه شور، پايه تيغه برف پاك كن: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 85A-13 رجوع كنيد).
بخش  (به  كنيد  باز  را  بارگيرى سمت چپ  عقب  درب  تودرى   �
پوشش درب عقب بارگيرى سمت چپ: باز كردن - نصب 
درب هاى  پوشش   ،73A   ،MR 389) كنيد)  رجوع  مجدد 

غيرجانبى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117783

جدا  را  عقب  كن  پاك  برف  موتور  تغذيه   (1) الكتريكى  اتصال   �
كنيد.

كليات   ،40A  ،MR 400 (به  كنيد  سوراخ  را   (2) پرچ هاى   �
مراجعه كنيد).

تذكر:
مته  با  درب  محفظه  و  خارجى  پوسته  به  كه  كنيد  دقت 
از داخل محفظه درب  را  پرچ ها  باقيمانده  نرسانيد.  آسيب 

جمع آورى كنيد.

موتور برف پاك كن عقب را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

 �

توجه
هر گاه قسمتى از ورق فلزى بدنه تراشيده شد، به عنوان 
و  كنيد  پاك  را  چربى ها  كردن،  سوراخ  هنگام  مثال 
به كمك يك  تميز كنيد؛ سپس  را  نظر  مورد  قسمت 

قلم موى نازك مواد زير را روى آن بماليد:
،phosphatante بتونه  -

آستر تركيبى،  -
رنگ مطابق با رنگ خودرو.  -

118617

در صورت لزوم واشر آب بندي (3) را تعويض نماييد.  �

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
موتور برف پاك عقب را در محل خود بگذاريد و پرچ كنيد.  �

اتصال الكتريكى تغذيه موتور برف پاك كن عقب را نصب كنيد.  �

III - مرحله نهايي
تودرى درب عقب بارگيرى سمت چپ را نصب كنيد (به بخش   �
پوشش درب عقب بارگيرى سمت چپ: باز كردن - نصب 
درب هاى  پوشش   ،73A   ،MR 389) كنيد)  رجوع  مجدد 

غيرجانبى).
 ،85A پايه تيغه برف پاك كن عقب را مجدداً نصب كنيد (به بخش  �
برف پاك كن- شيشه شور، پايه تيغه برف پاك كن: باز كردن - 

نصب مجدد ، صفحه 85A-13 رجوع كنيد).

www.CarGarage.ir



برف پاك كن - شيشه شور
85Aپمپ شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد

85A-15

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

مخزن شيشه شور را باز كنيد (به بخش 85A، برف پاك كن-   �
شيشه شور، مخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 85A-18 مراجعه كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118886

پمپ شيشه شور (1) را از مخزن جدا كنيد.  �

لوله پمپ شيشه شور را جدا كنيد.  �

برف پاك كن شيشه عقب
دو لوله پمپ شيشه شور را جدا كنيد. وضعيت نصب را به خاطر   �

بسپاريد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.  �

برف پاك كن شيشه عقب
دو لوله پمپ شيشه شور را وصل كنيد.  �

پمپ شيشه شور را روى مخزن نصب كنيد.  �

II - مرحله پاياني
مخزن شيشه شور را مجدداً نصب كنيد (به بخش 85A، برف   �
 - كردن  باز  شور:  شيشه  مخزن  شور،  شيشه   - پاك كن 

نصب مجدد، صفحه 85A-18 مراجعه كنيد).
عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.  �

تذكر:
در صورت لزوم، جهت نازل ها را با استفاده از سوزن تنظيم 

كنيد.
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aنازل شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد

85A-16

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله نازل را باز كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118887

با جدا كردن گيره هاى (1) نازل شيشه شورها را با كمك يك   �
پيچ گوشتى تخت جدا كنيد.

تذكر:
دقت كنيد كه به رنگ درب موتور آسيب نرسانيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

نازل شيشه شورها را نصب كنيد.  �

II - مرحله پاياني
لوله نازل را وصل كنيد.  �

عملكرد درست مجموعه را بررسي كنيد.  �

در صورت لزوم، جهت نازل شيشه شورهاى عقب را با استفاده از   �
سوزن تنظيم كنيد.
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برف پاك كن - شيشه شور
85Aنازل شيشه شور عقب: باز كردن - نصب مجدد

85A-17

برف پاك كن شيشه عقب

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

چراغ سوم ترمز را باز كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى عقب،   �
 81A-1 چراغ سوم ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118602

با جدا كرد گيره هاى (1) نازل شيشه شورهاى عقب را با كمك   �
يك پيچ گوشتى تخت جدا كنيد.

لوله نازل شيشه شورهاى عقب را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

لوله نازل شيشه شورهاى عقب را وصل كنيد.  �
نازل شيشه شورهاى عقب را نصب كنيد.  �

II - مرحله پاياني
چراغ سوم ترمز را مجدداً نصب كنيد (به بخش 81A، چراغ هاى   �
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  ترمز:  چراغ سوم  عقب، 

81A-1 رجوع كنيد).
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برف پاك كن- شيشه شور
85Aمخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد

85A-18

m گشتاور محكم كردن
N.m  6,5 پيچ نصب مخزن شيشه شور

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

108636

لوله را از قسمت (1) جدا كنيد.  �

107996

نوار عايق (2) داخل محفظه موتور را باز كنيد.  �

107997

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ كناري (3) نيم شبكه هواكش،  -
نيمه سمت راست (4) شبكه هواكش.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108635

اتصال الكتريكى (5) پمپ شيشه شور را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ نصب (6) مخزن شيشه شور،  -
مخزن شيشه شور با كشيدن در جهت فلش (7).  -

مخزن شيشه شور را تخليه كنيد.  �

پمپ شيشه شور را از مخزن جدا كنيد.  �
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برف پاك كن - شيشه شور
85Aمخزن شيشه شور: باز كردن - نصب مجدد

85A-19

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

پمپ شيشه شور را روى مخزن نصب كنيد.  �

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

مخزن شيشه شور،  -
پيچ نصب مخزن شيشه شور.  -

پيچ نصب مخزن شيشه شور را با گشتاور (N.m 6,5 ) محكم   �
كنيد.

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكى پمپ شيشه شور را وصل كنيد.  �

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

نيمه سمت راست شبكه هواكش،  -
پيچ كناري شبكه هواكش،  -

نوار عايق داخل محفظه موتور.  -
بست لوله را در قسمت (1) وصل كنيد.  �

مخزن شيشه شور را پر كنيد.  �
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راديو
86Aراديو: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

86A-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

راديو(1) 
آنتن(2) 
بلندگوهاى جلو(3) 

بلندگوهاى عقب(4)، (5)

II - محل قرارگيرى
1 - راديو

107821

2 - آنتن

108724

آنتن راديو (2) روى سقف خودرو قرار دارد.

3 - بلندگوهاى جلو

107939
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راديو
86Aراديو: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

86A-2

4 - بلندگوهاى عقب

L90

108747

K90

118610
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راديو
86Aسيستم صوتى: باز كردن - نصب مجدد

86A-3

ابزار مخصوص مورد نياز
 Ms. 1373 صوتى سيستم  كردن  باز  ابزار 

خودرو.
 Ms. 1821 صوتى سيستم  كردن  باز  ابزار 

(4 سوراخ)

باز كردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

راديو شماره 01 يا راديو شماره 02 يا راديو شماره 03

119085

سيستم صوتى خودرو (1) را به كمك دو ابزار (Ms. 1373) باز   �
كنيد.

اتصاالت الكتريكى را جدا كنيد.  �

راديو شماره 04 يا راديو شماره 05 يا راديو شماره 06

119570

صفحه تنظيمات جداشونده سيستم صوتى را با فشار دادن دكمه   �
(2) باز كنيد.

119557

سيستم صوتى خودرو را به كمك ابزار (Ms. 1821) باز كنيد.  �

اتصاالت الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليه اتصاالت را نصب كنيد.  �

سيستم صوتى خودرو را در جاى خود نصب كنيد.  �

راديو شماره 04 يا راديو شماره 05 يا راديو شماره 06
صفحه تنظيمات جداشونده سيستم صوتى را مجدداً نصب كنيد.  �
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راديو
86Aسيستم صوتى: باز كردن - نصب مجدد

86A-4

عمليات الزم را انجام دهيد (به بخش كد ايمنى مراجعه كنيد)   �
(86A  ،MR390، راديو).
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راديو
86Aبلندگوي جلو: باز كردن - نصب مجدد

86A-5

باز كردن

107939

قاب (1) بلندگوى جلو را جدا كنيد.  �

107940

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ هاى (2)،  -
بلندگو.  -

بست اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �
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راديو
86Aبلندگوي عقب: باز كردن - نصب مجدد

86A-6

 L90

باز كردن

108747

قاب (1) بلندگوى عقب را باز كنيد.  �

108746

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ هاى (2)،  -
بلندگو.  -

بست اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �
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راديو
86Aبلندگوي عقب: باز كردن - نصب مجدد

86A-7

 K90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

118610

قاب (1) بلندگو عقب را باز كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107940

قطعات زير را باز كنيد:  �

پيچ هاى (2)،  -
بلندگو.  -

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

بلندگو،  -
پيچ ها.  -

II - مرحله پاياني
قاب بلندگوى عقب را نصب كنيد.  �
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راديو
86Aآنتن راديو: باز كردن - نصب مجدد

86A-8

آنتن راديو روي قسمت جلوي سقف قرار گرفته است.

108724

باز كردن
داخلى  روكش  بخش  (به  كنيد  باز  را  سقف  داخلى  پوشش   �
 ،MR 389) باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد)  سقف: 

 71A، پوشش فضاى داخلى).
مهره نصب را باز كنيد.  �

تذكر:
براى باز كردن كابل آنتن، داشبورد را باز كنيد (به بخش 
كنيد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد: 

(57A  ،MR 389، تجهيزات داخلى).

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �
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واحد كنترل الكترونيكى محفظه سرنشين خودرو
UCH 87B: باز كردن - نصب مجدد

87B-1

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

توجه
ابزار عيب  از  با استفاده  UCH، حتماً  در صورت تعويض 

يابي دوباره آن را پيكربندي كنيد.

باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107848

اتصاالت الكتريكى (1) را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

،UCH (2) پيچ نصب  -
.UCH  -

107861

 �

تذكر:
UCH روي يك تكيه گاه ثابت شده است.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:  �

.UCH  -
،UCH پيچ نصب  -

اتصاالت الكتريكى را مجدداً وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
باترى،   ،80A بخش  (به  كنيد  وصل  مجدداً  را  باترى  اتصاالت   �
مراجعه   80A-2 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  باترى: 

كنيد).
در صورت تعويض UCH عمليات الزم را انجام دهيد (به بخش   �
 ،87B  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعات  رجوع كنيد

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين).
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dشيشه باالبر برقى: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

87D-1

I - فهرست اجزاء
مشخصاتشماره

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1) 
كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى جلو(2) 
(برحسب (3)  عقب  باالبر  كنترل شيشه  كليدهاى 

سطح تجهيزات)
تجهيزات (4)  سطح  (برحسب  كودك  ايمنى  قفل 

خودرو)
مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي جلو(5) 
عقب (6)  برقى  باالبر  شيشه  موتور  و  مكانيزم 

(برحسب سطح تجهيزات خودرو)

II - محل قرارگيرى
1 - جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو

107820

جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو (1)

2 - كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى جلو

107823

كليدهاى كنترل شيشه باالبرقى جلو (2) 

3 - كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب

شيشه باالبر برقى عقب

117676

كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب (3) 
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dشيشه باالبر برقى: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

87D-2

4 - قفل ايمنى كودك

شيشه باالبر برقى عقب

24645

قفل ايمنى كودك (4) 

5 - مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي جلو

108004

مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي جلو (5) 

6 - مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقي عقب

شيشه باالبر برقى عقب

109804

مكانيزم و موتور شيشه باالبر برقى عقب (6) 
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dمكانيزم شيشه باالبر برقي درب جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

87D-3

باز كردن
باز  جلو:  جانبى  درب   تودرى  بخش  (به  كنيد  باز  را  تودرى   �
كردن - نصب مجددمراجعه كنيد) (72A  ،MR 389، پوشش 

درب هاى جانبى).
شيشه را كامَالً پايين بياوريد.  �

107945

پيچ هاى (1) را باز كنيد.  �

شيشه را تا حداكثر باال ببريد.  �

109137

به كمك چسب نوارى شيشه را در موقعيت باال ثابت نگه  داريد.  �

107948

مهره هاى (2) را باز كنيد.  �

مكانيزم شيشه باالبر را بيرون بياوريد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد

107948

مكانيزم شيشه باالبر را در جاى خود قرار دهيد.  �

اتصال الكتريكى را مجدداً وصل كنيد.  �
مهره هاي (3) را نصب كنيد.  �

شيشه را در محل خود قرار دهيد.  �
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dمكانيزم شيشه باالبر برقي درب جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

87D-4

107945

پيچ هاى (4) را بدون اينكه آنها را محكم كنيد، ببنديد.  �

شيشه را مجدداً باال ببريد.  �

109136

پيچ هاي (4) را از طريق سوراخ هاي (5) مجدداً محكم كنيد.  �

يك بار عملكرد آن را آزمايش كنيد.  �

عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dمكانيزم شيشه باالبر برقى درب عقب: باز كردن - نصب مجدد

87D-5

L90 يا K90

m گشتاور محكم كردن
شيشه  مكانيزم  مهره هاى 

باالبر برقى
 6,5  N.m

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

درب  تودرى  بخش  (به  كنيد  باز  را  جلو  جانبى  درب  تودرى   �
كنيد)  مجددمراجعه  نصب   - كردن  باز  جلو:  جانبى 

(72A  ،MR 389، پوشش درب هاى جانبى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
شيشه را كامًال پايين بياوريد.  �

117367

پيچ هاى (1) را باز كنيد.  �

شيشه را تا آخر باال ببريد.  �

109142

شيشه را با چسب نواري در موقعيت باال ثابت نگهداريد.  �

117366

اتصال الكتريكى تغذيه مكانيزم شيشه باالبر را جدا كنيد.  �
مهره هاى (2) مكانيزم  شيشه باالبر را باز كنيد.  �

مكانيزم را خارج كنيد.  �
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dمكانيسم شيشه باالبر برقى درب عقب: باز كردن - نصب مجدد

87D-6

L90 يا K90

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

مكانيزم شيشه باالبر برقى را در محفظه درب قرار دهيد.  �

اتصال الكتريكى تغذيه مكانيزم شيشه باالبر را وصل كنيد.  �
شيشه درب را را در جاى خود قرار دهيد.  �

پيچ هاى شيشه را مجدداً نصب كنيد.  �

محكم   (6,5  N.m) گشتاور  با  را  مكانيزم  نصب  پيچ هاى   �
كنيد.

يك بار عملكرد آن را آزمايش كنيد.  �

II - مرحله پاياني
تودرى درب جانبى جلو را مجدداً نصب كنيد (به بخش تودرى   �
كنيد)  مجددمراجعه  نصب   - كردن  باز  جلو:  جانبى  درب 

(72A  ،MR 389، پوشش درب هاى جانبى).
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شيشه باالبر برقي- سان روف
87Dكليد كنترل شيشه باالبر برقي جلو: باز كردن - نصب مجدد

87D-7

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

راديو،   ،86A بخش  (به  كنيد  باز  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم 

86A-3 مراجعه كنيد).

107823

قاب بيروني كنسول مركزي را از قسمت پايين آن آزاد كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107864

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �
با باز كردن گيره هاى (1) كليد كنترل شيشه باالبر برقى جلو را   �

آزاد كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

كليد كنترل شيشه باالبر برقى جلو را نصب كنيد.  �

اتصاالت الكتريكى را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
قاب بيرونى كنسول مركزى را با شروع از قسمت باالى آن نصب   �

كنيد.
 ،86A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  خودرو  صوتى  سيستم   �
مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى  سيستم  راديو، 

صفحه 86A-3 مراجعه كنيد).
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شيشه باالبر برقي- سان روف
87Dكليد كنترل شيشه باالبر برقي عقب: باز كردن - نصب مجدد

87D-8

شيشه باالبر برقى عقب

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

109801

صفحه كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب را جدا كنيد.  �

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109800

جدا  را  عقب  برقى  باالبر  شيشه  كنترل  كليد  الكتريكى  اتصال   �
كنيد.

با باز كردن گيره هاى (1) كليد كنترل شيشه باالبر برقى جلو را   �
آزاد كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

كليد كنترل شيشه باالبر برقى عقب را نصب كنيد.  �

را وصل  برقى عقب  باالبر  كنترل شيشه  كليد  الكتريكى  اتصال   �
كنيد.

II - مرحله پاياني
صفحه كليدهاى كنترل شيشه باالبر برقى عقب را وصل كنيد.  �
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شيشه باالبر برقي - سان روف
87Dقفل ايمنى كودك: باز كردن - نصب مجدد

87D-9

شيشه باالبر برقى عقب

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

24645

صفحه كليد قفل ايمنى كودك (1) را جدا كنيد.  �

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24646

اتصال الكتريكى كليد قفل ايمنى كودك را جدا كنيد.  �
با باز كردن گيره هاي (2) كليد قفل ايمنى كودك را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كليد قفل ايمنى كودك را نصب كنيد.  �

اتصال الكتريكى كليد قفل ايمنى كودك را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
صفحه كليد قفل ايمنى كودك را نصب كنيد.  �

www.CarGarage.ir



سيم كشي
88Aواحدهاي كنترل الكترونيكي: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

88A-1

مشخصاتشماره
جعبه فيوز داخل محفظه سرنشين خودرو(1)   
   (2) UCH

مجموعه الكتروپمپ(3)   
جعبه فيوز و رله هاى موتور(4)   
واحد كنترل الكترونيكى موتور(5)   

جعبه پيش گرمكن(6)   
واحد كنترل الكترونيكى ضد قفل چرخ ها(7)   

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا(8)   

راديو(9)   
سرنشين (10)    محفظه  اضافى  بخارى  سيستم 

خودرو

118840

www.CarGarage.ir



سيم كشي
88Aسوكت عيب يابي:  فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

88A-2

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
سوكت عيب يابي(1) 

II - محل قرار گيرى
سوكت عيب يابي

107831

سوكت عيب يابي (1) داخل جعبه داشبورد قرار دارد.
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سيم كشي
88Aسيم كشى: احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات

88A-3

I - ايمنى
1 - اجزاء خطرناك

هيچ گاه اتصاالت الكتريكى 12V+  استفاده نشده را بدون محافظ رها 
نكنيد (به بخش  اتصال الكتريكى: عايق بندى و تثبيت مراجعه 

كنيد) (اطالعيه فنى 88A  ،6015A، سيم كشى).
بررسى  را  و سوخت  ترمز  لوله هاى  و  بين سيم كشى ها  اتصال  عدم 

كنيد.
از نصب سيم كشى در محل هايى با دماى باالى 100 درجه سانتيگراد 

اجتناب كنيد.

عمليات  انجام  از  قبل  كه  دستورالعمل هايى   - بايد رعايت شوند2 
قبل از انجام هر نوع عمليات برروى سيم كشى، اتصال باترى را جدا 

كنيد.

توجه
براى جلوگيرى از آسيب ديدن اتصاالت الكتريكى، به روش هاى 
جدا كردن اتصاالت مراجعه كنيد (به بخش  اتصال الكتريكى: 
  ،NT 6015A قطع و وصل كردن مراجعه كنيد) (اطالعيه فنى

88A، سيم كشى).

توجه
براى جلوگيرى از هر گونه خطر (سر و صدا، فرسودگى زودرس، 
نصب  محل  و  سيم  كشى  مسير  نصب،  از  بعد  كوتاه...)  اتصال 

اتصاالت الكتريكى را عالمت گذارى كنيد.

انجام  زمان  در  بايد  كه  دستورالعمل هايى   - تعميرات رعايت شوند3 

توجه
براى جلوگيرى از آسيب ديدن سيم ها به هنگام نصب مجدد، 
نگهدارنده،  (گيره  سيم كشى  نگهدارنده هاى  كه  كنيد  بررسى 
جدا  آن  از  الكتريكى...)  اتصال  چسب،  نوار  پالستيكى،  بست 

باشد.
براى جلوگيرى از وارد آمدن هرگونه آسيب فيزيكى، مطمئن شويد 
كه در اطراف محل سيم كشى عوامل مخرب (مانند: شيشه ، زواياى 

تيز، لبه  هاى برنده، پيچ...) وجود ندارد.
سيم كشى بايد حداقل 30 ميليمتر از قطعات متحرك دور باشد 

(تسمه، پولى، ميل فرمان...).
بر حسب موقعيت، مطمئن شويد كه در اتصاالت الكتريكى استفاده 
اتصال  بخش   (به  است  شده  رعايت  بندى  عايق  اصول  نشده 
فنى (اطالعيه  كنيد)  مراجعه  تثبيت  و  بندى  عايق  الكتريكى: 

88A  ،NT 6015A، سيم كشى).

موتور  در محفظه  استفاده شده  الكتريكى)  (اتصاالت  اتصاالت  كليه 
الكتريكى  اتصاالت  اين  اطراف  بندى  عايق  واشرهاى  هستند،  عايق 

را بيرون نياوريد.

II - توصيه هاى حرفه اى
(رنگ...) وصل  عايق  است  داراى  پيچى كه  به  را هرگز  بدنه  اتصال 

نكنيد.
بيشتر از دو اتصال بدنه را به يك نقطه وصل نكنيد.

اتصال هاى قدرت بدنه وا تصال هاى الكترونيكى بدنه را روى يك نقطه 
برقرار نكنيد.

الكتريكى، زمانى كه  اتصاالت  به درون  از ورود آب  براى جلوگيرى 
امكان آن وجود دارد، يك سوراخ روى مسير سيم كشى (درست قبل 

از اتصال الكتريكى) ايجاد كنيد.
براى اتصاالت بين قطعات ثابت و متحرك، سيم كشى را روى قسمت 

ثابت وصل كنيد.
اختالل  بروز  باعث  منفى)  و  (مثبت  باترى  تغذيه  برخورد سيم هاى 

مى شود، آنها را بايد جداگانه تثبيت كرد.
تثبيت سيم كشى ها:

از بست هاى پالستيكى با توجه به كد رنگ استفاده كنيد،  -
از بست هاى فلزى بدون روكش پالستيكى استفاده نكنيد،  -

گيره هاى سيم كشى را هنگام تعويض نگه داريد،  -
سيم هاى آزاد را بدون محافظ قرار ندهيد.  -

از موارد زير مطمئن شويد:
شانت ها كامًال تثبيت شده اند،  -

اتصاالت الكتريكى به خوبى جاگيرى و تثبيت شده اند.  -
مسيرهاى سيم كشى:

هنگامى كه سيم كشى در معرض ديد است بايد ظاهرى مناسب   -
داشته باشد و به مسير عالمت  گذارى شده در زمان باز كردن 

نزديك باشد،
از عبور سيم از سوراخ ها و مكان هاى تو خالى و برخورد آنها با   -

يكديگر خوددارى كنيد (خطر فرسودگى بر اثرساييدگى)،
از تثبيت چند سيم كشى روى يك بست خوددارى كنيد،  -

سيم كشى ها و اتصاالت الكتريكى را در مناطقى كه امكان سوراخ   -
كردن ْآنها وجود دارد تثبيت نكنيد (پالك پليس...).
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I - محل قرار گيرى اتصاالت الكتريكى
R212 - 1

123980

اتصال الكتريكى R212 (اتصاالت سيم كشى موتور / سيم كشى   �
جلو).

K9K يا D4D

R262 - 2

123985

اتصال الكتريكى R262 (اتصاالت سيم كشى موتور / سيم كشى   �
جلو).

D4D

R37 -  9

124729

اتصال الكتريكى R37، (اتصاالت سيم كشى موتور/ سيم كشى   �
انژكتورها).

II - دسترسى به اتصاالت الكتريكى
 �

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاى ايمنى و 
 ،88A تميزى و توصيه هاى حرفه اى توجه كنيد (به بخش
سيم كشى، سيم كشى: احتياط هاى الزم براى انجام 

تعميرات، صفحه 88A-3 مراجعه كنيد).
 �

توجه
به  الكتريكى،  اتصاالت  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
بخش   (به  كنيد  مراجعه  اتصاالت  كردن  جدا  روش هاى 
كنيد)  مراجعه  كردن  وصل  و  قطع  الكتريكى:  اتصال 

(اطالعيه فنى 88A  ،NT 6015A، سيم كشى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
R212 1 - دسترسى به اتصاالت الكتريكى

درپوش جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور را باز كنيد.  �
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88A-5

123978

اتصال الكتريكى R212 را جدا كنيد.  �

K9K يا D4D

R262 2 - دسترسى به اتصاالت الكتريكى

116643

مهره هاى (1) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  �

باز كردن مدار خنك  انبساط مايع خنك كننده را بدون  منبع   �
كننده كنار بزنيد.

123985

اتصال الكتريكى R262 را جدا كنيد.  �

D4D

R37 9 - دسترسى به اتصال الكتريكى
محفظه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخش محفظه فيلتر هوا: باز   �
كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا).
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124729

اتصال الكتريكى R37 را جدا كنيد.  �
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88A-7

 K9K

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88A بخش  (به  كنيد  توجه  حرفه اى  هاى  توصيه  و  تميزى 
انجام  براى  الزم  احتياط هاى  كشى:  سيم  كشى،  سيم 

تعميرات، صفحه 88A-3 مراجعه كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

بخش  (به  ببريد  باال  دوستون  باالبر  جك  كمك  به  را  خودرو   �
  ،MR 388) (خودرو: بكسل كردن و باال بردنمراجعه كنيد

02A، وسايل باالبر خودرو).

باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

قطعات زير را باز كنيد:  �

درپوش موتور،  -
لوله ورودى فيلترهوا،  -

باترى (به بخش 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب   -
مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد)،
محافظ واحد كنترل الكترونيكى موتور،  -

درپوش جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور.  -

123978

قطعه درپوش (1) جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور را باز   �
كنيد.

116643

مهره هاى (3) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  �

باز كردن مدار خنك  انبساط مايع خنك كننده را بدون  منبع   �
كننده كنار بزنيد.

116569

قطعه زير سپر سمت راست (4) را باز كنيد.  �
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II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
 �

توجه
فرسودگى  صدا،  و  (سر  خطر  گونه  هر  از  جلوگيرى  براى 
و  سيم  كشى  مسير  نصب،  از  بعد  كوتاه...)  اتصال  زودرس، 

محل نصب اتصاالت الكتريكى را عالمت گذارى كنيد.

تذكر:
قبل از باز كردن موقعيت فيوزها و رله ها را عالمت گذارى 

كنيد.
جعبه فيوزها و رله هاى سيم كشى موتور را از تكيه گاه آنها جدا   �

كنيد.
اتصال الكتريكى (2) ارتباط سيم كشى موتور / سيم كشى جلو را   �

جدا كنيد.

123985

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
ارتباط سيم كشى موتور/ سيم كشى   (5) الكتريكى  اتصال   -

جلو،
اتصاالت الكتريكى واحد كنترل الكترونيكى موتور،  -

اتصال الكتريكى جعبه پيش گرم كن،  -
اتصال الكتريكى مجموعه فن.  -

تهويه مطبوع
اتصاالت زير را جدا كنيد:  �

اتصال الكتريكى مقاوت مجموعه فن،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار سيستم تهويه مطبوع.  -

سيم كشى روى مجموعه فن را جدا كنيد.  �

قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره هاى اتصاالت استارتر،  -
مهره اتصال دينام.  -

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصاالت الكتريكى استارتر،  -

اتصال الكتريكى دينام،  -
اتصال الكتريكى شتاب سنج،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار روغن،  -
اتصال الكتريكى كمپرسور تهويه مطبوع،  -

قاب  روى  سيلندر  موقعيت  تعيين  الكتريكى حسگر  اتصال   -
قسمت تايمينگ،

اتصال الكتريكى حسگر تشخيص آب روى فيلتر گازوئيل.  -
بست سيم كشى را از قطعات زير جدا كنيد:  �

پايه چند منظوره،  -
قاب قسمت تايمينگ،  -

بدنه،  -
پايه فيلتر گازوئيل.  -

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصاالت الكتريكى شمع هاى پيش گرم كن،  -

اتصاالت الكتريكى انژكتورها،  -
اتصاالت الكتريكى پمپ سوخت رسانى،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار ريل سوخت رسانى.  -
كانال سيم كشى را جدا كنيد.  �

سيم كشى را از كانال خارج كنيد.  �

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصال الكتريكى شيربرقى بازيافت گازهاى خروجى،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار هوا.  -

K9K، و 790 يا 794
قطع  را  مضاعف  تغذيه  هواى  دماى  حسگر  الكتريكى  اتصال   �

كنيد.
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K9K، و 792 يا 796
اتصال الكتريكى دبى سنج هواى تغذيه مضاعف را قطع كنيد.  �

K9K و 796
اتصال الكتريكى شيربرقى فرمان توربوشارژ را جدا كنيد.  �

بست سيم كشى روى تكيه گاه شيربرقى فرمان توربوشارژ را باز   �
كنيد.

جدا  را  فاليويل  سمت  موتور  باالبردن  حلقه  روى  كشى  سيم   �
كنيد.

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصال الكتريكى سنسور دماى مايع خنك كننده،  -
اتصال الكتريكى حسگر دور و وضعيت موتور،  -

اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو،  -
اتصال الكتريكى سوئيچ دنده عقب.  -

سيم كشى روى جعبه دنده را جدا كنيد.  �

قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره اتصال بدنه روى پايه نگهدارنده محفظه باترى،  -
مهره اتصال بدنه روى جعبه دنده،  -

مهره نصب سيم كشى روى پايه نگهدارنده محفظه باترى.  -

توجه
نصب  هنگام  به  سيم ها  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
(گيره  سيم كشى  نگهدارنده هاى  كه  كنيد  بررسى  مجدد، 
نگهدارنده، بست پالستيكى، نوار چسب، اتصال الكتريكى...) 

از آن جدا باشد.

سيم كشى موتور را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در مواردى كه تعويض با يك سيم كشى كامل تر انجام مى شود،   �
بخش  (به  كنيد  تثبيت  را  نشده  استفاده  الكتريكى  اتصاالت 
كنيد)  مراجعه  تثبيت  و  بندى  عايق  الكتريكى:  اتصاالت 

(اطالعيه فنى 88A  ،NT 6015A، سيم كشى).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سيم كشى موتور را مجدداً نصب كنيد.  �

توجه
براى اينكه هنگام نصب به دسته سيم آسيبى وارد نشود، به 

مسير اصلى سيم توجه كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

مهره نصب سيم كشى روى پايه نگهدارنده محفظه باترى.  -
مهره اتصال بدنه روى جعبه دنده،  -

مهره اتصال بدنه روى پايه نگهدارنده محفظه باترى،  -
اتصال الكتريكى (2) ارتباط سيم كشى موتور / سيم كشى جلو را   �

وصل كنيد.
جعبه فيوزها و رله هاى سيم كشى موتور را به پايه هاى نگهدارنده   �

خود وصل كنيد.
اتصاالت زير را وصل كنيد:  �

ارتباط سيم كشى موتور/ سيم كشى   (5) الكتريكى  اتصال   -
جلو،

اتصاالت الكتريكى واحد كنترل الكترونيكى موتور،  -
اتصال الكتريكى جعبه پيش گرم كن،  -

اتصال الكتريكى مجموعه فن.  -

تهويه مطبوع
اتصاالت زير را وصل كنيد:  �

اتصال الكتريكى مقاوت مجموعه فن،  -
اتصال الكتريكى حسگر فشار سيستم تهويه مطبوع.  -

بست سيم كشى روى مجموعه فن را وصل كنيد.  �
اتصاالت زير را وصل كنيد:  �

اتصاالت الكتريكى استارتر،  -
اتصال الكتريكى دينام،  -

اتصال الكتريكى شتاب سنج،  -
اتصال الكتريكى حسگر فشار روغن،  -

اتصال الكتريكى كمپرسور تهويه مطبوع،  -
قاب  روى  سيلندر  موقعيت  تعيين  الكتريكى حسگر  اتصال   -

قسمت تايمينگ،
اتصال الكتريكى حسگر تشخيص آب روى فيلتر گازوئيل.  -
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قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

مهره هاى اتصاالت استارتر،  -
مهره اتصال دينام.  -

سيم كشى را به قطعات زير وصل كنيد:  �

پايه چند منظوره،  -
قاب قسمت تايمينگ،  -

بدنه،  -
پايه فيلتر گازوئيل.  -

سيم كشى را روى كانال عبور سيم نصب كنيد.  �

بست كانال سيم كشى را نصب كنيد.  �
اتصاالت زير را وصل كنيد:  �

اتصاالت الكتريكى شمع هاى پيش گرم كن،  -
اتصاالت الكتريكى انژكتورها،  -

اتصاالت الكتريكى پمپ سوخت رسانى،  -
اتصال الكتريكى حسگر فشار ريل سوخت رسانى.  -

را نصب  باال بردن موتور سمت فاليويل  سيم كشى روى حلقه   �
كنيد.

اتصاالت زير را وصل كنيد:  �
اتصال الكتريكى شيربرقى بازيافت گاز خروجى،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار هوا.  -

K9K، و 790 يا 794
وصل  را  مضاعف  تغذيه  هواى  دماى  حسگر  الكتريكى  اتصال   �

كنيد.

K9K، و 792 يا 796
اتصال الكتريكى دبى  سنج هواى تغذيه مضاعف را وصل كنيد.  �

K9K و 796
اتصال الكتريكى شيربرقى فرمان توربوشارژ را وصل كنيد.  �

بست سيم كشى روى تكيه گاه شيربرقى فرمان توربوشارژ را وصل   �
كنيد.

اتصاالت زير را وصل كنيد:  �
اتصال سنسور دماى مايع خنك كننده،  -

اتصال الكتريكى حسگر دور و وضعيت موتور،  -
اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو،  -

اتصال الكتريكى سوئيچ دنده عقب.  -
بست سيم كشى روى جعبه دنده را وصل كنيد.  �

III - مرحله نهايي
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

قطعه زير سپر سمت راست،  -
قطعه درپوش جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور،  -

درپوش جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور،  -
منبع انبساط مايع خنك كننده،  -

مهره هاى منبع انبساط مايع خنك كننده،  -
محافظ واحد كنترل الكترونيكى موتور،  -

باترى (به بخش 80A، باترى، باترى: باز كردن - نصب   -
مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

لوله ورودى فيلترهوا،  -
درپوش موتور،  -

اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى،باترى: باز   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
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تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88A بخش  (به  كنيد  توجه  حرفه اى  هاى  توصيه  و  تميزى 
انجام  براى  الزم  احتياط هاى  كشى:  سيم  كشى،  سيم 

تعميرات، صفحه 88A-3 مراجعه كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

بخش  (به  ببريد  باال  دوستون  باالبر  جك  كمك  به  را  خودرو   �
  ،MR 388) (خودرو: بكسل كردن و باال بردنمراجعه كنيد

02A، وسايل باالبر خودرو).

باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

قطعات زير را باز كنيد:  �

محفظه فيلتر هوا (به بخش محفظه فيلتر هوا: باز كردن   -
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا)،
درپوش جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور.  -

123978

قطعه درپوش (1) جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور را باز   �
كنيد.

116643

مهره هاى (3) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  �

باز كردن مدار خنك  انبساط مايع خنك كننده را بدون  منبع   �
كننده جدا كنيد.

116569

قطعه زير سپر سمت راست (4) را باز كنيد.  �

www.CarGarage.ir



سيم كشي
88Aسيم كشى موتور: باز كردن - نصب مجدد

88A-12

 D4D

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
 �

توجه
فرسودگى  صدا،  و  (سر  خطر  گونه  هر  از  جلوگيرى  براى 
و  سيم  كشى  مسير  نصب،  از  بعد  كوتاه...)  اتصال  زودرس، 

محل نصب اتصاالت الكتريكى را عالمت گذارى كنيد.

تذكر:
قبل از باز كردن موقعيت فيوزها و رله ها را عالمت گذارى 

كنيد.
جعبه فيوزها و رله هاى سيم كشى موتور را از تكيه گاه خود جدا   �

كنيد.
اتصال الكتريكى (2) ارتباط سيم كشى موتور / سيم كشى جلو را   �

قطع كنيد.

123985

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصال الكتريكى (5) ارتباط سيم كشى موتور / سيم كشى   -

جلو،
اتصاالت الكتريكى واحد كنترل الكترونيكى موتور،  -

اتصال الكتريكى مجموعه فن.  -

تهويه مطبوع
اتصاالت زير را جدا كنيد:  �

اتصال الكتريكى مقاوت مجموعه فن،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار سيستم تهويه مطبوع.  -

سيم كشى روى مجموعه فن را جدا كنيد.  �

قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره هاى اتصاالت استارتر،  -
مهره اتصال دينام.  -

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصاالت الكتريكى استارتر،  -

اتصاالت الكتريكى دينام،  -
اتصال الكتريكى حسگر ضربه موتور،  -

اتصال الكتريكى حسگر دماى هواى ورودى،  -
اتصال الكتريكى كمپرسور تهويه مطبوع،  -

اتصال الكتريكى پمپ بنزين مدار اضافى سوخت،  -
اتصال الكتريكى شير برقى مكش مجدد بخارات بنزين.  -

سيم كشى را از قطعات زير جدا كنيد:  �

پايه چند منظوره،  -
بدنه.  -

124729

اتصال قطعات زير را جدا كنيد:  �
اتصال الكتريكى (6) اتصاالت سيم كشى موتور/ سيم كشى   -

جلو،
اتصال حسگر دماي آب،  -
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اتصال الكتريكى حسگر دور و وضعيت موتور،  -
اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن،  -

اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو،  -
اتصال الكتريكى شيربرقى تغذيه با بنزين،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار هوا،  -
اتصال الكتريكى كوئل جرقه،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار روغن.  -
سيم كشى را از قطعات زير جدا كنيد:  �

پايه لوله هاى خنك كننده موتور،  -
پايه اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن،  -

پايه شيربرقى تغذيه بنزين،  -
پوشش سرسيلندر،  -

-  قاب قسمت تايمينگ،
تكيه گاه روى پمپ فرمان هيدروليك.  -

اتصال الكتريكى كليد كنترل دنده عقب را قطع كنيد.  �
سيم كشى روى جعبه دنده را جدا كنيد.  �

قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره اتصال بدنه تكيه گاه محفظه باترى،  -
مهره اتصال بدنه روى جعبه دنده،  -

پيچ نصب سيم كشى روى جعبه دنده.  -

توجه
براى جلوگيرى از هرگونه آسيب ديدگى بهنگام باز كردن، 
بست  نگهدارنده،  (گيره  از  سيم كشى  كه  كنيد  بررسى 

پالستيكى، نوار چسب، اتصال الكتريكى...) آزاد باشد.

سيم كشى موتور را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

در مواردى كه تعويض با يك سيم كشى كامل تر انجام مى شود،   �
اتصاالت الكتريكى استفاده نشده را ثابت كنيد (به بخش اتصاالت 
فنى (اطالعيه  كنيد)  مراجعه  تعمير  و  بندى  الكتريكى:آب 

88A  ،NT 6015A، سيم كشى).

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
سيم كشى موتور را مجدداً نصب كنيد.  �

توجه
براى اينكه هنگام نصب به دسته سيم آسيبى وارد نشود، به 

مسير اصلى سيم توجه كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

پيچ نصب سيم كشى روى جعبه دنده،  -
مهره اتصال بدنه روى جعبه دنده،  -

مهره اتصال بدنه تكيه گاه محفظه باترى.  -
اتصال الكتريكى (2) اتصاالت سيم كشى موتور/ سيم كشى جلو   �

را وصل كنيد.
جعبه فيوزها و رله هاى سيم كشى موتور را به تكيه گاهشان وصل   �

كنيد.
قطعات زير را وصل كنيد:  �

اتصال الكتريكى (5) اتصاالت سيم كشى موتور/ سيم كشى   -
جلو،

اتصاالت الكتريكى واحد كنترل الكترونيكى موتور،  -
اتصال الكتريكى مجموعه فن.  -

تهويه مطبوع
قطعات زير را وصل كنيد:  �

اتصال الكتريكى مقاوت مجموعه فن،  -
اتصال الكتريكى حسگر فشار سيستم تهويه مطبوع.  -

سيم كشى روى مجموعه فن را وصل كنيد.  �

قطعات زير را وصل كنيد:  �

اتصاالت الكتريكى استارتر،  -
اتصاالت الكتريكى دينام،  -

اتصال الكتريكى حسگر ضربه موتور،  -
اتصال الكتريكى حسگر دماى هواى ورودى،  -

اتصال الكتريكى كمپرسور تهويه مطبوع،  -
اتصال الكتريكى پمپ بنزين مدار مكمل سوخت،  -

اتصال الكتريكى شير برقى مكش مجدد بخارات بنزين.  -
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قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

مهره هاى اتصاالت استارتر،  -
مهره اتصال دينام.  -

بست سيم كشى را روى قطعات زير وصل كنيد:  �
پايه چند منظوره،  -

بدنه.  -
اتصاالت زير را وصل كنيد:  �

اتصال الكتريكى (6) ارتباط سيم كشى موتور / سيم كشى   -
جلو،

اتصال الكتريكى سنسور دماى مايع خنك كننده،  -
اتصال الكتريكى حسگر دور و وضعيت موتور،  -

اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن،  -
اتصال الكتريكى حسگر سرعت خودرو،  -
اتصال الكتريكى شيربرقى تغذيه بنزين،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار هوا،  -
اتصال الكتريكى كوئل جرقه،  -

اتصال الكتريكى حسگر فشار روغن.  -
بست سيم كشى را روى قطعات زير وصل كنيد:  �
پايه نگهدارنده لوله هاى خنك كننده موتور،  -

پايه نگهدارنده اتصال الكتريكى سنسور اكسيژن،  -
پايه نگهدارنده شيربرقى تغذيه بنزين،  -

پوشش سرسيلندر،  -
قاب قسمت تايمينگ،  -

پايه نگهدارنده روى پمپ فرمان هيدروليك.  -
اتصال الكتريكى سوئيچ دنده عقب را وصل كنيد.  �
بست سيم كشى روى جعبه دنده را وصل كنيد.  �

III - مرحله پايانى
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

قطعه زير سپر سمت راست،  -
قطعه درپوش جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور،  -

درپوش جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور،  -
انبساط  منبع  بخش  (به  كننده  مايع خنك  انبساط  منبع   -
مايع خنك كننده: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) 

(19A  ،MR 388، سيستم خنك كننده)،

محفظه فيلتر هوا (به بخش محفظه فيلتر هوا: باز كردن   -
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا)،
اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى،باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
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I - محل قرار گيرى اتصاالت الكتريكى
R2 - 1

123981

اتصال الكتريكى R2 (ارتباط سيم  كشى جلو - داشبورد / سيم   �
كشى عقب).

R122 - 2

123979

 / داشبورد   - جلو  (ارتباط سيم كشى   R122 الكتريكى  اتصال   �
سيم كشى چراغ هاى مه  شكن).

گرم كن صندلى جلو

R146 - 3

123982

 / داشبورد   - جلو  (ارتباط سيم كشى   R146 الكتريكى  اتصال   �
سيم كشى صندلى جلو).

R164 - 4

123983

 / داشبورد   - جلو  (ارتباط سيم كشى   R164 الكتريكى  اتصال   �
سيم كشى مجموعه فن).

www.CarGarage.ir



سيم كشي
88Aسيم كشى داشبورد: دسترسى به اتصاالت الكتريكى

88A-16

R212 - 5

123980

 / داشبورد   - جلو  (ارتباط سيم كشى   R212 الكتريكى  اتصال   �
سيم كشى موتور).

K9K يا D4D

R262 - 6

123985

 / داشبورد   - جلو  (ارتباط سيم كشى   R262 الكتريكى  اتصال   �
سيم كشى موتور).

R292 - 7

123983

 / داشبورد   - جلو  (ارتباط سيم كشى   R292 الكتريكى  اتصال   �
سيم كشى كيسه هواى سرنشين).

كيسه هواى جانبى جلو

R335  و R334 - 8

123982

اتصاالت الكتريكى R334 و R335 (ارتباط سيم كشى -اتصاالت   �
سيم كشى جلو - داشبورد / سيم كشى صندلى هاى جلو).
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II - دسترسى به اتصاالت الكتريكى
 �

تذكرات مهم
قبل از انجام هر گونه تعميرات به دستورالعمل هاى ايمنى و 
 ،88A تميزى و توصيه هاى حرفه اى توجه كنيد (به بخش
انجام  براى  الزم  احتياط هاى  كشى:  سيم  سيم كشى، 

تعميرات، صفحه 88A-3 مراجعه كنيد).

توجه
به  الكتريكى،  اتصاالت  ديدن  آسيب  از  جلوگيرى  براى 
بخش   (به  كنيد  مراجعه  اتصاالت  كردن  جدا  روش هاى 
كنيد)  مراجعه  كردن  وصل  و  قطع  الكتريكى:  اتصال 

(اطالعيه فنى 88A  ،NT 6015A، سيم كشى).

R2 1 - دسترسى به اتصاالت الكتريكى
قاب ستون وسط را باز كنيد (به بخش قاب ستون وسط: باز   �
كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (71A  ،MR 389، پوشش 

فضاى داخلى).
موكت كف را جدا كنيد.  �

123987

اتصاالت الكتريكى R2 را جدا كنيد.  �

R122 2 - دسترسى به اتصاالت الكتريكى
 �

تذكر:
نيازى به باز كردن سپر و شلگير نمى باشد.

قطعه زير سپر سمت چپ را باز كنيد.  �

24751

اتصاالت الكتريكى R122 را جدا كنيد.  �

گرم كن صندلى جلو

R146 3 - دسترسى به اتصاالت الكتريكى

123989

اتصاالت الكتريكى R146 را جدا كنيد.  �
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R164 4 - دسترسى به اتصاالت الكتريكى
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غيرفعال كنيد (به بخش    �
 ،MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابى  عيب 

 88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  راننده  هواى  كيسه   -
كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هواى راننده: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 88C-8 مراجعه كنيد)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A  ،MR 388) كنيد)  مجددمراجعه  نصب 

فرمان)،
 ،84A بخش،  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل، مجموعه كليدهاى كنترل  زير فرمان، 

صفحه 84A-2 رجوع كنيد).
صفحه نشانگرها (به بخش 83A، صفحه نشانگرها، صفحه   -
 83A-6 صفحه  مجدد،  نصب   - كردن  باز  نشانگرها: 

مراجعه كنيد)،
سيستم  راديو،   ،86A بخش  (به  خودرو  صوتى  سيستم   -
صفحه مجدد،  نصب   - كردن  باز  خودرو:  صوتى 

86A-3 مراجعه كنيد)،

نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -
مجددمراجعه كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلى).

123986

اتصال الكتريكى R164 را باز كنيد.  �

R212 5 - دسترسى به اتصاالت الكتريكى

123984

درپوش (1) جعبه فيوزها و رله هاى محفظه موتور را باز كنيد.  �

123978

اتصال الكتريكى R212 را جدا كنيد.  �
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K9K يا D4D

R262 6 - دسترسى به اتصال الكتريكى

116643

مهره هاى (2) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.  �

باز كردن مدار خنك  انبساط مايع خنك كننده را بدون  منبع   �
كننده كنار بزنيد.

123985

اتصال الكتريكى R262 را باز كنيد.  �

R292 7 - دسترسى به اتصال الكتريكى

123988

اتصال الكتريكى R292 را باز كنيد.  �

كيسه هواى جانبى جلو

R335  و R334 8 - دسترسى به اتصال الكتريكى
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابى  عيب 

 88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
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123989

اتصاالت الكتريكى R335 ،R334 را جدا كنيد.  �
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باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

درب  تودرى  بخش  (به  كنيد  باز  را  جلو  جانبى  درب  تودرى   �
كنيد)  مجددمراجعه  نصب   - كردن  باز  جلو:  جانبى 

(72A  ،MR 389، پوشش درب هاى جانبى).
بست دسته سيم درب جدا كنيد.  �

اليه محافظ اتصال آيينه جانبى را جدا كنيد.  �

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصال الكتريكى (1) محرك قفل مركزى،  -

اتصال الكتريكى (2) موتور شيشه باالبر برقى،  -
اتصال الكتريكى (3) آيينه جانبى،  -

اتصال الكتريكى (4) بلند گوى جلو.  -
�  محافظ (5) را از سيم كشي درب و ستون جدا كنيد. وضعيت 

نصب محافظ را به خاطر بسپاريد.
دسته سيم را از درب جدا كنيد. وضعيت نصب سيم كشي را به   �

خاطر بسپاريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
محافظ سيم كشي را جدا كنيد.  �

تذكر:
براي باز كردن و نصب مجدد محافظ دسته سيم، نيازي به 

جدا كردن اتصاالت الكتريكى نيست.
را  سيم  دسته  و  رابط  كشي،  سيم  محافظ  نصب  زمان  در 
نوار گريس  روي  بچسبانيد،  پيچ گوشتي  به  نوار چسب  با 
از  را  رابط  بتوانيد  تا  بزنيد   MOLYKOTE 33 سيليكون 

داخل محافظ كابل كشي عبور دهيد.
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سيم كشي
88Aمحافظ سيم كشي درب جلو: باز كردن - نصب مجدد

88A-22

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

محافظ سيم كشي را نصب كنيد.  �

II - مرحله پاياني
سيم كشى درب را در محل خود قرار دهيد.  �

اليه محافظ سيم كشى درب و ستون را نصب كنيد.  �

اتصاالت زير را مجدداً وصل كنيد:  �
اتصال الكتريكى بلندگوى جلو،  -
اتصال الكتريكى آيينه جانبى،  -

اتصال الكتريكى موتور شيشه باالبر،  -
اتصال الكتريكى محرك قفل مركزى.  -

اليه محافظ اتصال آيينه جانبى را بچسبانيد.  �

بست دسته سيم درب نصب كنيد.  �
درب  تودرى  بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  درب  تودرى   �
كنيد)  مجددمراجعه  نصب   - كردن  باز  جلو:  جانبى 

(72A  ،MR 389، پوشش درب هاى جانبى).
اتصاالت باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
عملكرد درست محرك قفل مركزى، كاركرد باالبر شيشه، آيينه   �

جانبى و بلندگو را بررسي كنيد.
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سيم كشي
88Aمحافظ سيم كشي درب عقب: باز كردن - نصب مجدد

88A-23

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

تودرى  بخش  (به  كنيد  باز  را  عقب  جانبى  درب  تودرى   �
كنيد)  مجددمراجعه  نصب   - كردن  باز  جلو:  جانبى  درب 

(72A  ،MR 389، پوشش درب هاى جانبى).
دسته سيم را از درب جدا كنيد.  �

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصال الكتريكى (1) محرك قفل مركزى،  -

اتصال الكتريكى (2) موتور شيشه باالبر.  -

K90
اتصال الكتريكى بلند گوى عقب را جدا كنيد.  �

محافظ (3) سيم كشى را از درب و ستون جدا كنيد. وضعيت   �
نصب محافظ را به خاطر بسپاريد.

دسته سيم را از درب جدا كنيد. وضعيت نصب سيم كشي را به   �
خاطر بسپاريد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
محافظ سيم كشي را باز كنيد.  �

تذكر:
براي باز كردن و نصب مجدد محافظ دسته سيم، نيازي به 

جدا كردن اتصاالت الكتريكى نيست.
را  سيم  دسته  و  رابط  كشي،  سيم  محافظ  نصب  زمان  در 
نوار گريس  روي  بچسبانيد،  پيچ گوشتي  به  نوار چسب  با 
از  را  رابط  بتوانيد  تا  بزنيد   MOLYKOTE 33 سيليكون 

داخل محافظ كابل كشي عبور دهيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

محافظ سيم كشي را نصب كنيد.  �
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سيم كشي
88Aمحافظ سيم كشي درب عقب: باز كردن - نصب مجدد

88A-24

II - مرحله پاياني
سيم كشى داخل درب را مجدداً نصب كنيد.  �

اليه محافظ سيم كشى درب و ستون را نصب كنيد.  �

K90
اتصال الكتريكى بلند گوى عقب را نصب كنيد.  �

اتصاالت زير را مجدداً وصل كنيد:  �
اتصال الكتريكى موتور شيشه باالبر،  -

اتصال الكتريكى محرك قفل مركزى.  -
سيم كشى درب را نصب كنيد.  �

تودرى درب جانبى عقب را مجدداً نصب كنيد (به بخش تودرى   �
كنيد)  نصب مجددمراجعه   - كردن  باز  عقب:  جانبى  درب 

(72A  ،MR 389، پوشش درب هاى جانبى).
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
عملكرد درست محرك قفل مركزى، كاركرد شيشه باالبر، آيينه   �

جانبى و بلندگو را بررسي كنيد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

88C-1

I - فهرست اجزاء

مشخصاتشماره
كيسه هواى راننده(1) 
كيسه هواى سرنشين جلو(2) 
كيسه هواى جانبى جلو(3) 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا(4) 
حسگر ضربه جانبى(5) 
كليد غير فعال كردن(6) 

II - محل قرارگيرى
1 - كيسه هواى راننده

107811

كيسه هواى راننده (1) 

2 - كيسه هواى سرنشين جلو

107809

كيسه هواي سرنشين جلو (2) 

3 - كيسه هواي جانبي قسمت جلو

118625

كيسه هواي جانبي جلو (3) 
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: فهرست و محل قرارگيرى اجزاء

88C-2

4 - واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا

107830

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا (4) 

5 - حسگر ضربه جانبى

118624

حسگر ضربه جانبى (5) 

6 - كليد غير فعال كردن

107802

كليد غير فعال كردن (6) 
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمنى: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

88C-3

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات

تذكرات مهم
هرگونه عمليات برروي سيستم هاي كيسه هوا و پيش كشنده   -
هاى كمربند ايمنى بايد توسط افراد متخصص و آموزش ديده 

انجام شود.
كيسه هوا شامل چاشنى انفجاري، مجموعه ايجاد جرقه و يك   -
كيسه قابل باد شدن است كه تحت هيچ شرايطي نبايد از آن 

جدا شود.

تذكرات مهم
دستكاري سيستم انفجاري (كيسه هاي هوا يا پيش كشنده هاي 
كمربند ايمنى) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع است، زيرا 
احتمال فعال شدن كيسه هاي هوا يا پيش كشنده هاي كمربند 

وجود دارد.

تذكرات مهم
الكترونيكى  كنترل  واحد  كردن،  باز  عمل  شروع  از  قبل  الزاماً 
اين  ابزار عيب يابى غير فعال كنيد. زماني كه  با  كيسه هوا را 
عملكرد فعال است، هرگونه راه اندازي كيسه هوا غير فعال بوده 
و نشانگر كيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها دائماً روشن مي ماند 

(در حالتى كه سوئيچ باز است).
 ،MR 390) (به بخش  عيب يابى - تعويض قطعات مراجعه كنيد)

 88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
مورد  در  يا  ركاب،...)  بدنه خودرو،  (روى  زير خودرو  در  كار  هنگام 
عمليات خاص جداسازى و نصب پوشش صندلي، الزاماً قبل از شروع، 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را با ابزار عيب يابى غير فعال 

كنيد و سوئيچ را ببنديد.
در صورت فعال شدن كيسه هوا يا پيش كشنده كمربند ايمنى، واحد 
چراغ  و  شده  غيرفعال  دائم  طور  به  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل 
مي شود.  روشن  نشانگرها  صفحه  روي  هوا»  كيسه  «خطاي  هشدار 
بايد تعويض شود (برخي  الكترونيكى كيسه هوا حتماً  واحد كنترل 
اجزاي واحد كنترل الكترونيكى، پس از عبور انرژي مدول جرقه زني 

از آنها، عملكرد عادي خود را از دست مي دهند).

تذكرات مهم
براى جلوگيرى از ايجاد مشكل در باز شدن كيسه هاى هوا از قرار 

دادن اشياء در محل باز شدن خوددارى كنيد.

تذكرات مهم
بعد از نصب مجدد همه اجزاء، واحد كنترل الكترونيكى كيسه 
هوا را با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد. در صورت سالم 
بودن تمامى اجزاء، قفل واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را 

فعال كنيد.

تذكرات مهم
كنيد.  خودداري  انفجاري  سيستم  قطعات  مجدد  استفاده  از 
كشنده هاى  پيش  حتماً  خودرو،  كردن  خارج  رده  از  هنگام 

كمربند ايمنى يا كيسه هاى هوا را از بين ببريد.
كيسه  و  ايمنى  كمربند  هاي  كشنده  (پيش  انفجاري  هاي  سيستم 

هاي هوا) را حتماً با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
پس از تصادف و در صورت فعال نشدن كيسه هوا،  -

پس از ربوده شدن يا اقدام به ربودن خودرو،  -
قبل از فروش خودرو دسته دوم.  -

در صورت وارد آمدن ضربه:
پس از فعال شدن كيسه هواي راننده بايد غربيلك فرمان و پيچ   -

هاى نصب آن را تعويض كرد،
داشبود  تعويض  جلو  هواي سرنشين  كيسه  فعال شدن  از  پس   -
ضرورى نمى باشد ولى وضعيت آن بايد بررسى گردد. پيچ هاي 

نصب مجموعه كيسه هوا را تعويض كنيد،
پس از فعال شدن كيسه هوا، كمربند هاى ايمنى قفل شده حتماً   -

بايد تعويض شوند.
از فعال شدن كيسه هواي جانبى، داخل صندلى، اسكلت  پس   -

صندلى و روكش پشتي صندلي بايد تعويض گردد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cواحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا: باز كردن - نصب مجدد

88C-4

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

m گشتاور محكم كردن
الكترونيكى  واحد  نصب  پيچ 

كيسه هوا
 8  N.m

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88C تميزى و توصيه هاى حرفه اى مراجعه كنيد (به بخش
كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هوا 
و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: احتياط هاى الزم براى 

انجام تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

تذكرات مهم
يا  انفجارى (كيسه هاى هوا  هنگام كاربر روى سيستم هاى 
فعال  از  اجتناب  براى  ايمنى)،  كمربند  هاى  پيش كشنده 
شدن ناگهانى آنها، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به 

كمك ابزار عيب يابى غيرفعال كنيد.
هنگامي كه اين عملكرد فعال است، تمام خطوط راه اندازى 
غير فعال هستند و نشانگر كيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها 

يكسره روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
باز  مركزى:  كنسول  بخش  (به  كنيد  باز  را  مركزى  كنسول   �
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات 

داخلى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107830

اتصال الكتريكى (1) را جدا كنيد.  �
قطعات زير را باز كنيد:  �

سه پيچ نصب (2) واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا،  -
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا.  -

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا،  -
سه پيچ نصب واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا.  -

پيچ نصب واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را با گشتاور   �
(N.m 8 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكى را وصل كنيد.  �

II - مرحله پاياني
كنسول مركزى را نصب كنيد (به بخش كنسول مركزى: باز   �
كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات 

داخلى).
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cواحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا: باز كردن - نصب مجدد

88C-5

عمليات  هوا،  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد  تعويض  مورد  در   �
الزم را با استفاده از ابزار عيب يابى انجام دهيد (به بخش عيب 
يابى - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

تذكرات مهم
ابزار  از  استفاده  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
عيب يابي بررسي كنيد. عدم رعايت دستورالعمل هاي فوق 
ممكن است عملكرد سيستم را بر هم زده و حتي موجب 

فعال شدن بي موقع كيسه هاي هوا شود.

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا وپيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكليد غيرفعال كردن: باز كردن - نصب مجدد

88C-6

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

باز كردن
 �

تذكرات مهم
واحد  ايمنى،  سيستم  قطعات  روى  عمليات  انجام  از  قبل 
كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابى 
غير فعال كنيد (به بخش  عيب يابى - تعويض قطعات 
پيش  و  هوا  كيسه   ،88C  ،MR 390) كنيد)  مراجعه 
كشنده هاى كمربند ايمنى). زماني كه اين عمل انجام شود، 
هرگونه راه اندازي كيسه هوا غير فعال بوده و نشانگر كيسه 
هوا بر روي صفحه نشانگرها دائماً روشن مي ماند (در حالتى 

كه سوئيچ باز است).
107802

107808

با فشار دادن گيره ها از داخل، كليد را جدا كنيد.  �

تذكر:
داشبورد را باز نكنيد.

كليد كنترلرا خارج كنيد.  �

اتصال الكتريكى را جدا كنيد.  �

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �

تذكرات مهم
واحد كنترل الكترونيكى را با استفاده از ابزار عيب يابي 

بررسي كنيد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكليد غيرفعال كردن: باز كردن - نصب مجدد

88C-7

الكترونيكى كيسه  اگر همه قطعات سالم هستند، واحد كنترل   �
يابى  عيب  بخش   (به  صورت  اين  درغير  كنيد،  فعال  را  هوا 
- نمودار مرحله اى تشخيص ايراد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى مراجعه كنيد).
عملكرد قطعات زير را بررسي كنيد:  �

كليد غير فعال كردن (تغيير وضعيت كليد قفل كردن بايد   -
هنگام بسته بودن سوئيچ انجام شود)،

چراغ هشدار «airbag OFF» (كيسه هوا خاموش) (بررسي   -
4 ثانيه پس از باز كردن سوئيچ انجام شود).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى راننده: باز كردن - نصب مجدد

88C-8

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

m گشتاور محكم كردن
N.m  6,5 پيچ كيسه هواى راننده

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88C تميزى و توصيه هاى حرفه اى مراجعه كنيد (به بخش
كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هوا 
و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: احتياط هاى الزم براى 

انجام تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

تذكرات مهم
يا  انفجارى (كيسه هاى هوا  هنگام كاربر روى سيستم هاى 
فعال  از  اجتناب  براى  ايمنى)،  كمربند  هاى  پيش كشنده 
شدن ناگهانى آنها، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به 

كمك ابزار عيب يابى غيرفعال كنيد.
هنگامي كه اين عملكرد فعال است، تمام خطوط راه اندازى 
غير فعال هستند و نشانگر كيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها 

يكسره روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
هر نوع دستكاري سيستم انفجاري (كيسه هاي هوا يا پيش 
كشنده هاي كمربند) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع 
است، زيرا در اين صورت احتمال فعال شدن كيسه هاي هوا 

يا پيش كشنده هاي كمربند وجود دارد

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
�  فرمان را يك چهارم دور بچرخانيد.

فرمان طرف چپ

109242

پيچ هاى كيسه هواى راننده را از پشت فرمان باز كنيد.  �
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى راننده: باز كردن - نصب مجدد

88C-9

107810

107811

باز  را  راننده  هواى  كيسه   (1) الكتريكى  اتصال  محافظ  بست   �
كنيد.

اتصال الكتريكى (1) كيسه هواى راننده را جدا كنيد.  �

فرمان طرف راست

119496

با كنار زدن گيره هاى (3) به كمك يك پيچ گوشتى تخت در   �
جهت پيكان هاى (2)، كيسه هواى راننده را آزاد كنيد.

121581

بست كيسه هواى راننده را به كمك يك پيش گوشتى تخت از   �
نقاط (4) جدا كنيد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى راننده: باز كردن - نصب مجدد

88C-10

121582

محافظ اتصال الكتريكى (5) كيسه هوا راننده را باز كنيد.  �

اتصال الكتريكى (5) كيسه هواى راننده را جدا كنيد.  �

 �

تذكرات مهم
براى جلوگيرى از پرتاب شدن كيسه هوا، آن را رو به باال 

قرار دهيد.

كيسه هواى راننده را باز كنيد.  �

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

 �

تذكرات مهم
اجزاء  از  برخى  انفجارى،  جزء  يك  شدن  فعال  از  پس 
و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به  شوند  تعويض  بايد  حتماً 
پيش  و  هوا  كيسه  ايمنى،  كمربند  كشنده هاى  پيش 
براى  الزم  احتياط هاى  ايمنى:  كمربند  كشنده هاى 

انجام تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكى كيسه هواى راننده را وصل كنيد.  �

بست ايمنى اتصال الكتريكى كيسه هواى راننده را نصب كنيد.  �
كيسه هواى راننده را مجدداً نصب كنيد.  �

فرمان طرف چپ
پيچ كيسه هواى راننده را نصب كنيد.  �

پيچ نصب واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را با گشتاور   �
(N.m 6,5 ) محكم كنيد.

فرمان طرف راست
كيسه هواى راننده را روى فرمان نصب كنيد.  �

III - مرحله پايانى
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى،باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
براى اجتناب از خراب شدن سيستم و يا فعال شدن بى موقع 
اجزاء انفجارى (كيسه هاي هوا يا پيش كشنده هاي كمربند 
ايمنى)، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را با استفاده از 

ابزار عيب يابيبررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).

تذكرات مهم
به منظور پرهيز از هر گونه حادثه، از استفاده مجدد اجزاء 

سيستم انفجاري خودداري كنيد.
پيش  حتماً  قطعه  يا  خودرو  كردن  خارج  رده  از  هنگام 
ببريد  بين  از  را  هوا  كيسه  يا  ايمنى  كمربند  كشنده هاى 
(به بخش 88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند 
ايمنى، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: 

بازيافت - تخريب، صفحه 88C-15 مراجعه كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-11

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

m گشتاور محكم كردن
مجموعه  نصب  هاي  مهره 

كيسه هوا
 8  N.m

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88C تميزى و توصيه هاى حرفه اى مراجعه كنيد (به بخش
كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هوا 
و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: احتياط هاى الزم براى 

انجام تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز كردن
 �

تذكرات مهم
الزاماً قبل از شروع عمل باز كردن، واحد كنترل الكترونيكى 
زماني  كنيد.  فعال  غير  يابى  عيب  ابزار  با  را  هوا  كيسه 
كه اين عمل انجام شود، هرگونه راه اندازي كيسه هوا غير 
فعال بوده و نشانگر كيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها دائماً 

روشن مي ماند (در حالتى كه سوئيچ باز است).

تذكرات مهم
دستكاري سيستم انفجاري (كيسه هاي هوا يا پيش كشنده 
هاي كمربند ايمنى) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع 
پيش  يا  هوا  هاي  كيسه  شدن  فعال  احتمال  زيرا  است، 

كشنده هاي كمربند وجود دارد.

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
باز كردن - نصب  داشبورد:  بخش  (به  كنيد  باز  را  داشبورد   �

مجددمراجعه كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلى).

107806

مهره هاي نصب مجموعه كيسه هوا را باز كنيد.  �

107809

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
اتصال الكتريكى مجموعه كيسه هوا با آزاد كردن ايمنى،  -

اتصال بدنه.  -
مجموعه كيسه هواي سرنشين جلو را باز كنيد.  �

نصب مجدد
 �

تذكرات مهم
را حتماً  قطعات  برخي  هوا،  فعال شدن كيسه  از  پس   -
بايد تعويض كرد (به بخش كيسه هوا و پيش كشنده 
هاي كمربند ايمنى: احتياط هاي الزم براي انجام 
تعميراتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه هوا 

و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
جلو  سرنشين  هواي  كيسه  كردن  باز  بار  هر  از  پس   -
روى  هوا  كيسه  مجموعه  نصب  پيچ هاى  يا  ،مهره ها 

داشبورد را حتماً تعويض كنيد.
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-12

اتصاالت زير را برروى كيسه هواى سرنشين جلو وصل كنيد:  �
اتصال بدنه،  -

اتصاالت الكتريكى مجموعه كيسه هوا.  -
از نصب صحيح اتصاالت اطمينان حاصل كنيد.  �

 ( 8 N.m) مهره هاي نصب مجموعه كيسه هوا را با گشتاور  �
محكم كنيد.

داشبورد را نصب كنيد (به بخش داشبورد: باز كردن - نصب   �
مجددمراجعه كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلى).

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى،باترى: باز   �
كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
ابزار  از  استفاده  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
هاي  دستورالعمل  رعايت  عدم  كنيد.  بررسي  يابي  عيب 
حتي  و  زده  هم  بر  را  سيستم  عملكرد  است  ممكن  فوق 

موجب فعال شدن بي موقع كيسه هاي هوا شود.

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا وپيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).

تذكرات مهم
كنيد.  انفجاري خودداري  اجزاء سيستم  استفاده مجدد  از 
هنگام از رده خارج كردن خودرو، حتماً پيش كشنده هاى 

كمربند ايمنى يا كيسه هاى هوا را از بين ببريد.

كمربند  هاى  كشنده  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به 
ايمنى، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: 

بازيافت - تخريب، صفحه 88C-15 رجوع كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-13

كيسه هواى جانبى جلو

m گشتاور محكم كردن
هواي  كيسه  هاى  مهره 

جانبى
 10  N.m

از  يك  هر  پشتى  روى  بر  سينه)  (قفسه  جلو  جانبى  هواي  كيسه 
صندلى هاى جلو سمت درب نصب شده است.

براى باز شدن، كيسه باد شونده روكش مجموعه را پاره كرده، فوم و 
روكش صندلى را جدا مى كند.

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88C تميزى و توصيه هاى حرفه اى مراجعه كنيد (به بخش
كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هوا 
و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: احتياط هاى الزم براى 

انجام تعميرات، صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

تذكرات مهم
يا  انفجارى (كيسه هاى هوا  هنگام كاربر روى سيستم هاى 
فعال  از  اجتناب  براى  ايمنى)،  كمربند  هاى  پيش كشنده 
شدن ناگهانى آنها، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به 

كمك ابزار عيب يابى غيرفعال كنيد.
هنگامي كه اين عملكرد فعال است، تمام خطوط راه اندازى 
غير فعال هستند و نشانگر كيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها 

يكسره روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
هر نوع دستكاري سيستم انفجاري (كيسه هاي هوا يا پيش 
كشنده هاي كمربند) در نزديكي منبع گرما يا شعله ممنوع 
است، زيرا در اين صورت احتمال فعال شدن كيسه هاي هوا 

يا پيش كشنده هاي كمربند وجود دارد.

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:  �

صندلى جلو كامل (به بخش صندلى جلو كامل: باز كردن   -
نصب مجدد مراجعه كنيد) (75A  ،MR 389، اسكلت هاى 

فلزى و ريل هاى صندلى جلو)،

روكش پشتى صندلى جلو (به بخش روكش پشتى صندلى   -
 MR 389) (جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

بدنه خودرو، 77A، پوشش صندلى هاى جلو).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

20998

اتصاالت زير را جدا كنيد:  �
كردن  باز  با   (1) جانبى جلو  هواى  كيسه  الكتريكى  اتصال   -

بست ايمنى،
اتصال بدنه (2).  -
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه هواى جانبى جلو: باز كردن - نصب مجدد

88C-14

كيسه هواى جانبى جلو

118621

قطعات زير را باز كنيد:  �

مهره هاى كيسه هواي جانبي جلو (3)،  -
كيسه هواى جانبى جلو  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

 �

تذكرات مهم
پس از فعال شدن يك جزء انفجارى برخي اجزاء را حتماً 

بايد تعويض كرد.
(به بخش 88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند 
كمربند  هاى  پيش كشنده  و  هوا  هاى  كيسه  ايمنى، 

ايمنى: بازيافت: تخريب، صفحه 88C-3 رجوع كنيد).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

كيسه هواي جانبى جلو نو،  -
مهره هاى كيسه هواي جانبى جلو.  -

محكم   (10  N.m) گشتاور  با  را  جانبى  هواي  كيسه  پيچ   �
كنيد.

اتصاالت زير را وصل كنيد:  �
اتصال بدنه،  -

اتصال الكتريكى كيسه هواى جانبى جلو.  -

III - مرحله پايانى
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:  �

روكش پشتى صندلى جلو (به بخش روكش پشتى صندلى   -
 MR 389) (جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

بدنه خودرو، 77A، پوشش صندلى هاى جلو)،
صندلى جلو كامل (به بخش صندلى جلو كامل: باز كردن   -
نصب مجدد مراجعه كنيد) (75A  ،MR 389، اسكلت هاى 

فلزى و ريل هاى صندلى جلو)،
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش 80A، باترى، باترى: باز   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
براى اجتناب از خراب شدن سيستم يا فعال شدن بى موقع 
اجزاء انفجارى (كيسه هاي هوا يا پيش كشنده هاي كمربند 
ايمنى)، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را با استفاده از 

ابزار عيب يابي بررسي كنيد.

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).

تذكرات مهم
به منظور پرهيز از هر گونه حادثه، از استفاده مجدد اجزاء 

سيستم انفجاري خودداري كنيد.
پيش  حتماً  قطعه،  يا  خودرو  كردن  خارج  رده  از  هنگام 

كشنده هاى كمربند ايمنى يا كيسه هوا را از بين ببريد.

كمربند  هاى  كشنده  پيش  و  هوا  كيسه   ،88C بخش  (به 
ايمنى، كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: 

بازيافت: تخريب، صفحه 88C-15 رجوع كنيد).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه  هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: بازيافت - تخريب

88C-15

ابزار مخصوص مورد نياز
 Ele. 1287 پيش و  هوا  "كيسه   تخريب  ابزار 

كشنده هاى كمربند ايمنى".
 Ele. 1287-02 مجموعه حاوي 2 قطعه تبديل براي

پيش  و  هوا  "كيسه  تخريب  ابزار 
كشنده هاى كمربند ايمنى".

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88C تميزى و توصيه هاى حرفه اى مراجعه كنيد (به بخش
كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هوا 
و پيش كشنده ها: احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات، 

صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
اجزاء  مجدد  استفاده  از  حادثه،  گونه  هر  از  پرهيز  منظور  به 
كردن  خارج  رده  از  هنگام  كنيد.  خودداري  انفجاري  سيستم 
خودرو يا قطعه، حتماً پيش كشنده هاى كمربند ايمنى يا كيسه 

هوا را از بين ببريد.

توجه
هر قطعه مخصوص يك نوع خودرو است و تحت هيچ شرايطي   -
نبايد قطعه اي را روي خودروى ديگر نصب كرد. قطعات قابل 

معاوضه نيستند.
از پيش كشنده هاي كمربند ايمنى كه طبق ضمانت نامه بايد به   -
دليل خرابى قفل برگردانده شوند، استفاده نكنيد. اين كار موجب 
مي شود توليد كننده نتواند قطعه را بررسي كند. قطعه معيوب 
را در بسته بندي قطعه جديد تعويضى، به بخش پشتيبانى فني 

بازگردانيد.

توجه
در صورتي كه مقررات محلي فرآيند خاصي را ايجاب كند كه 
باشد،  تأييد شده  يابي و تعميرات  توسط بخش روش ها، عيب 

فرآيند تخريب قابل اجرا نخواهد بود.

تذكر:
به  را  ندارد، آن  امكان فعال كردن قطعه وجود  در صورتي كه 

بخش پشتيبانى فني بازگردانيد.

96832

تبديل  قطعه  و مجموعه حاوي 2   (Ele. 1287) ابزار  از  حتماً   �
(Ele. 1287-02) استفاده كنيد.

 8200518971 الكتريكى  اتصاالت  كشى   سيم  كيت  يك  از   �
استفاده كنيد.

جهت  را   8200518971 الكتريكى  اتصاالت  كشى هاى  سيم   �
دستيابى به قطعه تبديل تمام رنگ ها (سبز، نارنجى، آبى،....) به 
قطعه تبديل (Ele. 1287-02) نصب كنيد. (به اطالعيه فنى 
كشى  سيم  الكتريكى،  هاى  كشى  سيم  تعمير   ،6015A
كيسه هاى  هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: تعميرات 

رجوع كنيد).

I - كيسه هوا
در  كارگاه  از  خارج  آنها  دادن  قرار  با  تنها  قطعات  اين  تخريب   �

فضايى باز امكان پذير است.

تذكر:
در مورد كيسه هاى هوايى كه در دو مرحله فعال مى شوند 
(مجهز به دو اتصال الكتريكى)، عمليات تخريب را روى هر 

دو اتصال الكتريكى انجام دهيد.

قطعه تبديل مربوط به اتصال الكتريكى كيسه هواى تخريب شده   �
را عالمت گذارى كنيد.

قطعات زير را وصل كنيد:  �

،(Ele. 1287) قطعه تبديل روى ابزار تخريب  -
قطعه تبديل اتصال به كيسه هوا.  -
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cكيسه  هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى: بازيافت - تخريب

88C-16

96834

كيسه هوا را روي دو قطعه چوب قرار دهيد.  �

96835

تعدادي الستيك كهنه روي هم بچينيد، قطعه را بين آن قرار   �
داده و تخريب نماييد.

اطمينان حاصل كنيد در روند باز شدن كيسه هوا اختاللى ايجاد   �
نشود.

كل سيم كشى ابزار را باز كنيد تا هنگام فعال شدن كيسه هوا به   �
اندازه كافي (حدود ده متر) از مجموعه دور باشيد.

وصل  باترى  به  را   (Ele. 1287) تخريب  ابزار  تغذيه  سيم  دو   �
كنيد.

تذكرات مهم
هنگام تخريب سيستم هاى انفجارى، براى اجتناب از بروز 

هر گونه حادثه، مراقب باشيد فردى در آن حوالى نباشد.

براي تخريب كيسه هوا، هر دو دكمه دستگاه را همزمان فشار   �
دهيد.

و  ايمنى  كمربند  انفجارى  كشنده هاي  پيش   -  Iقرقره هاى جمع كن
رده خارج مى شود:1 - تخريب قطعه نصب شده برروى خودرويى كه از 

خودرو را به خارج از كارگاه منتقل كنيد.  �

را  بايد تخريب شود  انفجارى كه  به قطعه  تبديل مربوط  قطعه   �
عالمت گذارى كنيد.

قطعات زير را وصل كنيد:  �

،(Ele. 1287) قطعه تبديل روى ابزار تخريب  -
قطعه تبديل روى قطعه انفجارى.  -

كل سيم كشى ابزار را باز كنيد تا هنگام فعال شدن كيسه هوا به   �
اندازه كافي (حدود ده متر) از خودرو دور باشيد.

وصل  باترى  به  را   (Ele. 1287) تخريب  ابزار  تغذيه  سيم  دو   �
كنيد.

تذكرات مهم
هنگام تخريب سيستم هاى انفجارى، براى اجتناب از بروز 

هر گونه حادثه، مراقب باشيد فردى در آن حوالى نباشد.

را  تخريب  دستگاه  دكمه  هردو  انفجارى،  قطعه  تخريب  براي   �
همزمان فشار دهيد.

2 - تخريب قطعه باز شده خودرو
مى باشد.(ميان  هوا  كيسه  تخريب  همانند  آن  تخريب  روند   �

الستيك هاى كهنه روى هم چيده شده).
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كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى
88Cحسگر ضربه جانبى: باز كردن - نصب مجدد

88C-17

كيسه هواى جانبى جلو

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ حسگر ضربه جانبى

تذكرات مهم
و  ايمنى  دستورالعمل هاى  به  تعميرات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
 ،88C تميزى و توصيه هاى حرفه اى مراجعه كنيد (به بخش
كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى، كيسه هوا 
و پيش كشنده ها: احتياط هاى الزم براى انجام تعميرات، 

صفحه 88C-3 مراجعه كنيد).

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 �

تذكرات مهم
يا  انفجارى (كيسه هاى هوا  هنگام كاربر روى سيستم هاى 
فعال  از  اجتناب  براى  ايمنى)،  كمربند  هاى  پيش كشنده 
شدن ناگهانى آنها، واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را به 

كمك ابزار عيب يابى غيرفعال كنيد.
هنگامي كه اين عملكرد فعال است، تمام خطوط راه اندازى 
غير فعال هستند و نشانگر كيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها 

يكسره روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غير فعال كنيد (به بخش    �
 ،88C  ،MR 390) (عيب يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
باز  باترى،باترى:   ،80A بخش  (به  كنيد  را جدا  باترى  اتصال   �

كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).
قاب ستون وسط را باز كنيد (به قاب ستون وسط: باز كردن   �
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (71A  ،MR 389، پوشش فضاى 

داخلى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118624

پيچ (1) حسگر ضربه جانبى را باز كنيد.  �

اتصال الكتريكى(2)  حسگر ضربه جانبى را جدا كنيد.  �
حسگرهاى ضربه جانبى هر سمت و واقع در پشت قاب ستون   �

وسط را جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اتصال الكتريكى حسگر ضربه جانبى را نصب كنيد.  �
حسگر ضربه جانبى را در محل خود قرار دهيد.  �

پيچ حسگر ضربه جانبى را نصب كنيد.  �

 ( 8 N.m) با گشتاور پيچ هاى نصب حسگر ضربه جانبى را   �
محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
قاب ستون وسط را نصب كنيد (به قاب ستون وسط: باز كردن   �
- نصب مجدد مراجعه كنيد) (71A  ،MR 389، پوشش فضاى 

داخلى).
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88C-18

كيسه هواى جانبى جلو

اتصال باترى را مجدداً وصل كنيد (به بخش 80A، باترى،باترى:   �
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 80A-2 مراجعه كنيد).

تذكرات مهم
ابزار  از  استفاده  با  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد 
عيب يابي بررسي كنيد. عدم رعايت دستورالعمل هاي فوق 
ممكن است عملكرد سيستم را بر هم زده و حتي موجب 

فعال شدن بي موقع كيسه هاي هوا شود.

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   �
يابى - تعويض قطعاتمراجعه كنيد) (88C  ،MR 390، كيسه 

هوا و پيش  كشنده هاى كمربند ايمنى).
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موقعيت راننده
88Dفندك: باز كردن - نصب مجدد

88D-1

باز كردن
كنسول مركزى را باز كنيد (به بخش كنسول مركزى: باز كردن   �
- نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات داخلى).

اتصال الكتريكى فندك را جدا كنيد.  �

107726

نگهدارنده المپ را با استفاده از پيچ گوشتي تخت و طى مراحل   �
(1) و (2) آزاد كنيد.

اجاق فندك (3) را جدا كنيد.  �

107727

نگهدارنده پالستيكى را در قسمت (4) آزاد كرده و نگه داريد.  �
قسمت داخلى فندك را در جهت (5) بكشيد.  �

�  نگهدارنده پالستيكي كنسول را آزاد كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن، انجام دهيد.  �
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