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ABS 1( مجموعه هیدرولیک(
)2( دیسک ترمز جلو

)3( سیلندر اصلی
Servo brake 4( سرو ترمز(

)5( اتصال زیر خودرو
)6( دیسک ترمز عقب

)A( لوله های ترمز
)B( شلنگ های ترمز

مهم
این نمودار اصلی کلی مجموعه است، از آن به عنوان مرجع برای 
نقاط جداسازی یا مدار اختصاصی استفاده نکنید. هنگام تعویض 
اجزاء در مدار ترمز خودرو، همواره قبل از باز کردن آنها لوله ها را 

عالمت بزنید.  

اطالعات کلی
مدار ترمز: نمودار عملیات
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30A
هشدار

برای نشتی روغن آماده باشید و قطعات اطراف را محافظت نمایید.
اجازه ندهید که سطوح اصطکاکی )لنت( با گریس، روغن یا سایر 
پایه معدنی هستند  دارای  پاک کننده که  روانکارها و محصوالت 

تماس داشته باشند.

 III.توصیه های کلی
سمت  لنتهای  همواره  می کنید،  تعویض  را  ترمز  لنتهای  هنگامیکه 

دیگر را نیز تعویض نمایید.
سمت  دیسک  همواره  می کنید،  تعویض  را  ترمز  دیسک  هنگامیکه 

دیگر را نیز تعویض نمایید.
لنتهای  باید  شما  می کنید،  تعویض  را  ترمز  های  دیسک  هنگامیکه 

ترمز را نیز تعویض نمایید.

هشدار 
برای عدم آسیب به شیلنگ ترمز:

- شیلنگ را  نکشید،
- شیلنگ را نپیچانید،

رغم  علی  مجاور  اجزاء  بین  تماس  که هیچگونه  نمایید  کنترل   -
موقعیت چرخها نباشد.

مهم
و  ترمز  لنت های  پیستون ها،  تصادف،  هرگونه  از  اجتناب  برای 
دیسک های ترمز را با چند بار فشردن لنت ترمز با هم تماس دهید.

همواره بست های لوله ترمز را تعویض نمایید.

یادآوری:
- لوله های بین سیلندر اصلی، کالیپرها و مجموعه هیدرولیک بوسیله 

اتصاالت رزوه شده با رزوه متریک به هم متصل شده اند.
باید  خودرو،  این  کاتالوگ  پارت  در  شده  مشخص  قطعات  تنها   -

استفاده شوند.

I.ایمنی

1-توصیه هایی که باید قبل از هرگونه عملیات انجام شوند
برای هر عملیاتی که نیاز به باالبر دارد، توصیه های ایمنی را انجام 
دهید)به بخش خودرو: بکسل و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات 

باالبر(.

مدار تنظیم ترمز باید عاری از هرگونه خطای هیدرولیکی و الکتریکی 
باشد.

توانند سبب جراحات  ترمز می  نادرست، روغن  در صورت جابجایی 
و آسیب های جدی گردد. در این مواقع برطبق دستورالعمل کارخانه 

سازنده روغن ترمز عمل نمایید.

برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به مخزن سیلندر اصلی و مدار 
ترمز، الزم است دریچه تنها قبل از پر کردن آن باز شود وپس از آن 

فوراً بسته شود.

2- دستورالعمل هایی که در حین عملیات باید انجام شوند
فشار  ترمز  پدال  برروی  نباید  ترمز  سیستم  برروی  کار  حین  در 

واردکنید.
برروی قطعات  برروی سیستم ترمز هرگونه آسیبی  اگردر حین کار 
مشاهده شد، باید قبل از استفاده مجدد از خودرو، تعمیر برروی آن 

انجام شود.

روغن ترمز بسیار خورنده است. اطمینان حاصل نمایید که هرگونه 
پاشیدن آن برروی قطعات خودرو پاک شده باشد.

روغن ترمز مطابق با استاندارد رنو را استفاده نمایید )به بخش خودرو: 
قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات مراجعه نمایید.(

سطح روغن ترمز را در مدار ترمز کنترل نمایید و هواگیری را انجام 
دهید.

کنترل نمایید که فشار دستگاه هواگیری بین 1.5bar و 2bar باشد.

II. پاکیزگی
1-توصیه هایی که باید قبل از هرگونه عملیات انجام شوند

با روغن ترمز آسیب  از قسمت های بدنه که احتمال دارد  هر جایی 
ببیند،را بپوشانید.

2- دستورالعمل هایی که در حین عملیات باید انجام شوند
در انتهای هر لوله و درون دهانه تمام اجزاء مدار ترمز که باز است 
را با درپوش کورکن توصیه شده سیستم انژکتوری K9K زیمنس 

ببندید.
اطراف سیستم ترمز را با مواد پاک کننده ترمز تمیز کنید)به بخش 
 04B().خودرو: قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات مراجعه نمایید

مواد مصرفی-محصوالت(

اطالعات کلی
مدار ترمز: احتیاط ها برای تعمیرات
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شناسایی قطعات :
،)A(شکل انتهای لوله  مسی یا فوالدی-

،)B(شکل نقاط اتصال اجزاء-
شش ضلعی. 11mm :)C(شکل  اتصاالت-

و در حین عملیات هواگیری  از شروع  قبل  احتیاط های الزم 
مدار ترمز:

بخش  نمایید)به  استفاده  را  رنو  استاندارد  با  مطابق  ترمز  -روغن 
 ،04B()نمایید مراجعه  تعمیر  برای  مصرفی  مواد  و  قطعات  خودرو: 

مواد مصرفی - محصوالت(
- سطح روغن ترمز را در مدار ترمز کنترل نمایید و هواگیری را انجام 

دهید.
و  هیدرولیکی  خطای  هرگونه  از  عاری  باید  ترمز  تنظیم  مدار   -

الکتریکی باشد.
 2bar و   1.5bar بین  هواگیری  دستگاه  فشار  که  نمایید  -کنترل 

باشد.

اطالعات کلی
مدار ترمز:احتیاط ها برای تعمیرات
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 برای جمع کردن روغن ترمز مصرف شده از ظرفهای محصول در 
محل استفاده نمایید.

کالیپرهای جلو و عقب:
،)1litre()1(2 عدد ظرف مایع شستشو -

)2( ،4mm لوله های شفاف به قطر -
- 4 عدد پی پت )pipette( )3( )شماره فنی:00 00 081 501(،

.)4(  T 2 عدد اتصال -

توجه:
مجموعه جدید هیدرولیک مجدداً پر شود .

هنگامیکه برروی هریک از اجزاء زیر کار می کنید، برای محدود 
از ورودی  از ورود هوا  بیرون زدن روغن ترمز و جلوگیری  کردن 
سیلندر اصلی و مدار های پایین سیلندر اصلی، فشار دهنده پدال 

را قرار دهید:
-مجموعه هیدرولیک

-لوله های بین مجموعه هیدرولیک و کالیپرهای ترمز،
-شیلنگهای ترمز،

-کالیپر ترمز.
قبل از اجرای مراحل هواگیری سیستم ترمز، فشار دهنده پدال را 

باز کنید.

 خودرو را برروی جک دو ستون قرار دهید)به بخش خودرو: بکسل 
و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.
 سوئیچ را در حالت خاموش off قرار دهید.

اطالعات کلی
مدار ترمز: هواگیری

تجهیزات مورد نیاز 
فشار دهنده پدال 

دستگاه هواگیری مدار ترمز 

گشتاور محکم کردن  
10N.m                                       پیچ های هواگیری جلو
10N.m                                      پیچ های هواگیری عقب

هواگیری  عملیات  در حین  و  از شروع  قبل  احتیاط های الزم 
مدار ترمز:

- سوئیچ را باید در حالت بسته قرار داده تا از بسته بودن شیرهای 
سلونوئیدی مجموعه هیدرولیک مطمئن باشید.

بخش  نمایید)به  استفاده  را  رنو  استاندارد  با  مطابق  ترمز  روغن   -
 ،04B()نمایید مراجعه  تعمیر  برای  مصرفی  مواد  و  قطعات  خودرو: 

مواد مصرفی - محصوالت(،
- سطح روغن ترمز را در مدار ترمز کنترل نمایید و هواگیری را انجام 

دهید،
و  هیدرولیکی  خطای  هرگونه  از  عاری  باید  ترمز  تنظیم  مدار   -

الکتریکی باشد،
 2bar و   1.5bar بین  هواگیری  دستگاه  فشار  که  نمایید  -کنترل 

باشد.

این  مراحل باید بعد از تعویض یا باز شدن یکی از اجزاء زیر 
انجام شود:

- سیلندر اصلی، 
- روغن ترمز،

- مجموعه هیدرولیک،
- یک لوله،

- یک شیلنگ،
- مخزن،
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- پدال ترمز را پایین نگه دارید،
- پیچ هواگیری را برای تخلیه هوا از مدار ترمز، باز کنید،

- پیچ هواگیری مدار را ببندید،
- پدال ترمز را آزاد نمایید.

از روغن ترمز پر کنید. میزان گشتاور  را  نیاز مخزن   در صورت 
پیچ های هواگیری جلو و عقب )10N.m( را کنترل نموده و مطمئن 

شوید که درپوش های آببندی نصب شده باشند.
برای درست بودن حرکت  را   در طول تست جاده، تنظیم ترمز 

مسیر پدال انجام دهید.
 هرگونه اثر از روغن ترمز روی خودرو را بوسیله پاک کننده ترمز 
تعمیرات  برای  مواد مصرفی  و  قطعات  کنید)به بخش خودرو:  تمیز 

مراجعه نمایید.()04B مواد مصرفی-محصوالت(

 دستگاه هواگیری مدار ترمز.)بعد از دریافت تایید رنو ( را به مخزن 
سیلندر اصلی متصل کنید )به مقدمه برای تجهیزات مراجعه نمایید(.

 فشار مدار ترمز را تنظیم کنید.
 فشار را به مدت 3 دقیقه بین bar 1.5 و 2bar برای ثابت شدن 

در مدار ترمز، تنظیم نمایید.
 مدار بین پیچ هواگیری و مخزن روغن ترمز را بدون افت فشار 

ببندید.

توجه:
از راههای مختلف  ترمز   مدار بین پیچ هواگیری و مخزن روغن 

مطابق با مدل تجهیزات بکار برده شده، بسته می شود:
- شیر،

- سوئیچ.

ها نصب  کالیپر  هوا گیری  پیچ  روی 4  را  هواگیری   مخزن های 
کنید.

 پیچ های هواگیری کالیپر را باز کنید:
- سمت چپ جلو،

- سمت راست جلو،
- سمت چپ عقب،

- سمت راست عقب.

 مدار بین پیچ هواگیری و مخزن روغن ترمز را با کنید و اجازه 
دهید که روغن جریان یابد تا تمامی حبابهای هوا آزاد شوند.

 پیچهای هواگیری را مطابق روش زیر سفت کنید:
- سمت چپ جلو،

- سمت راست جلو،
- سمت چپ عقب،

- سمت راست عقب.

 پیچ  هواگیری کالیپر را باز کنید:
- سمت چپ جلو،

- اجازه دهید که روغن جریان یابد تا تمامی حبابهای هوا آزاد شوند.
- پیچهای هواگیری را روی کایپر سفت کنید.

 عملیات قبل را روی کالیپرها اجرا کنید:
- سمت راست جلو،
- سمت چپ عقب،

- سمت راست عقب.

ترمز  مدار  در  فشار  تغییر  از  جلوگیری  برای  را  هواگیری  پیچ   
ببندید.

 دستگاه هواگیری مدار ترمزرا از مخزن سیلندر اصلی جدا کنید.
صحیح  درصورت  نمایید.  کنترل  را  آن  مقاومت  و  پدال  مسیر   
نبودن به کمک نفر دوم هواگیری مدار ترمز را تمام کنید. عملیات 
با سیلندر  فاصله  دورترین  در  که  کالیپری  هواگیری  با  را  هواگیری 

اصلی است آغاز نمایید.  

اطالعات کلی
مدار ترمز:هواگیری
www.cargarage.ir
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تکنولوژی ترمز ما، و دیسک ترمزهای مخصوص )پیستونهای توخالی 
داخل  روغن  کمی  کنند، حجم  می  منتقل  را  گرما  کمی  مقدار  که 
سیلندر دارند، کالیپرهای لغزشی اجازه می دهند که حداقل روغن 
تا  به ما اجازه می دهند  باشد.(،  ذخیره در قسمت خنک کن چرخ 
ترمز  صورت  در  حتی  ممکن  جای  تا  بخار"  چون"قفل  خطراتی  از 
سنگین )مناطق کوهستانی( جلوگیری نماییم. هرچند، در حین اولین 
ماه استفاده روغن ترمز در معرض کمی بدتر شدن می باشد که ناشی 
از ورود کمی  رطوبت  به سیستم است. این علت توصیه برای تعویض 

روغن ترمز است: به کتابچه نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

1- باال بردن سطح روغن
فرسایش لنتهای ترمز ناشی از افت تدریجی سطح روغن در مخزن 

می باشد.
را تعویض می کنید  لنتها  نبرید، زیرا هنگامیکه  باال  را  سطح روغن 
زیر عالمت  از  نباید  ترمز  روغن  باال می آید. سطح  آن  مجدداً سطح 

مینیمم پایین تر بیاید.

2- روغن ترمز تایید شده
استفاده از دو مخلوط روغن ناهمساز با هم در مدار ترمز ممکن است 

باعث باال رفتن موارد زیر شود : 
- خطر باالی نشتی اساسی ناشی از بدتر شدن استکانی ها،

- عملکرد سیستم ESP  دچار مشکل می شود.
برای جلوگیری از خطراتی مانند موارد فوق، الزم است تنها از روغن 
)به بخش خودرو:  استفاده شود.  رنو  استاندارد  با  هایی مطابق  ترمز 
مواد   04B().نمایید مراجعه  تعمیرات  برای  مصرفی  مواد  و  قطعات 

مصرفی-محصوالت(

اطالعات کلی
روغن ترمز:مشخصات
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)1( دیسک های ترمز نمی توان سنگ زد. دیسک های ترمز اگر زیاد 
فرسوده شوند یا خراش پیدا کنند باید تعویض شوند.

اطالعات کلی
ترمز:مشخصات

)mm( ترمز جلو
x 2 45قطر پیستون

320قطر دیسک

28ضخامت دیسک 

26مینیمم ضخامت دیسک )1(

0.035ماکزیمم لنگی دیسک

10.0ضخامت لنت ترمز

2محدوده سایش ضخامت لنت ترمز

)mm( ترمز عقب
42.86قطر پیستون

292قطر دیسک

172قطر کاسه

173ماکزیمم قطر کاسه 

16ضخامت دیسک

14.0مینیمم ضخامت دیسک )1(

0.070ماکزیمم لنگی دیسک

8.5ضخامت لنت ترمز

1.5محدوده سایش ضخامت لنت ترمز

3.25ضخامت لنت ترمز

1.5مینیمم ضخامت لنت 

سیلندر اصلی
23.81قطر
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930A-

30A

W1=779mm±5 mm
W2=785mm±5 mm

I.نقاط اندازه گیری

تذکر:
مقدار را در حالت وزن کامل خودرو اندازه گیری شود. وزن کامل 
خودرو یعنی باک سوخت و مایع خنک کن و مخزن روغن پر باشد. 

الستیک زاپاس، جک، ابزارها و موکت در جای خود باشند.

131428

)R1( فاصله بین زمین و محور چرخ جلو.
)R2( فاصله بین زمین و محور چرخ عقب.

)W1( فاصله بین زمین و باالی شلگیر چرخ جلو.
)W2( فاصله بین زمین و باالی شلگیر چرخ عقب.

II.خودرو در شرایط کاری
در شرایط VODM )خودرو در شرایط کاری(:

- باک پر،
-خودرو خالی)بدون بار، غیره(

اطالعات کلی
ارتفاع زیر خودرو: مقدار تنظیمات
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30A

30A-

II. زوایای چرخ

131429

مقدار
M9R2TR

2 ± 1 mm
0°05’ ± 02’30"

2 ± 1 mm
0°05’ ± 02’30"

III. زاویه کستر

غیر قابل تنظیم

131432

مقدار
M9R2TR

    4°35’ ± 45’4°40’ ± 45’

تذکر:
مقدار را  در حالت وزن کامل خودرو اندازه گیری شود. وزن کامل 
خودرو یعنی باک سوخت و مخزن روغن خنک کن موتور پر باشد. 

الستیک زاپاس، جک، ابزارها و موکت در جای خود باشند.

I.زوایای چرخ: معنی عالمتها

هشدار
عالمتهای مورد استفاده رنو:

:تواوت،  -
+: تواین

تواوت: عالمت منفی

131429

تواین: عالمت مثبت

131430

اطالعات کلی
مجموعه اکسل جلو: مقادیر تنظیمات
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1130A-

30A
IV-کمبر

غیر قابل تنظیم

131433

مقدار
-0°30’ ± 45’

)PIVOT(زاویه کینگ پین-V

غیر قابل تنظیم

131434

مقدار
M9R2TR

10°35’ ± 45’10°30’ ± 45’

اطالعات کلی
مجموعه اکسل جلو: مقادیر تنظیمات
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30A

30A-

131435

 مهره قفلی تنظیم زوایای چرخ )1( را شل کنید.
را   )2( فرمان  سیبک  بازویی  نیاز  مورد  مقدار  به  رسیدن  برای   

بچرخانید.
 بعد از تنظیمات،  مهره قفلی تنظیم زوایای چرخ را تا گشتاور 

)88N.m( محکم کنید. 

تجهیزات مورد نیاز
ایموبالیزر فالیویل

گشتاور محکم کردن  
88N.m                        مهره قفلی تنظیم زوایای چرخ

I. مقادیر تنظیمات


تذکر:
مقدار را  در حالت وزن کامل خودرو اندازه گیری شود. وزن کامل 
خودرو یعنی باک سوخت و مخزن روغن خنک کن موتور پر باشد. 

الستیک زاپاس، جک، ابزارها و موکت در جای خود باشند.

)به بخش 30A، اطالعات کلی،مجموعه اکسل جلو:مقادیر تنظیمات 
مراجعه نمایید(

II. تنظیمات 

 قبل از کنترل مجموعه اکسل روی میز تست، فشار باد الستیک ها 
باد  فشار  الستیکها،  و  چرخها   ،35A بخش  نمایید)به  کنترل  را 

الستیک، شناسایی، مراجعه نمایید()35A چرخها و الستیکها(.

1- زاویه کستر 
 غیر قابل تنظیم

2- زاویه کمبر
 غیر قابل تنظیم

 )PIVOT(1- زاویه کینگ پین
 غیر قابل تنظیم

4- زوایای چرخ
 چرخها را در حالت مستقیم قرار دهید.

 بوسیله ایموبالیزر فالیویل غربیلک فرمان را قفل کنید.
 زوایای چرخ را توسط چرخاندن بازویی های سیبک فرمان تنظیم 

نمایید.

اطالعات کلی
مجموعه اکسل جلو: تنظیمات
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1330A-

30A
II. زوایای چرخ

131430

مقدار
2 ± 2 mm

0°05’ ± 0°05’

III.کمبر

131433

مقدار
0°50’ ± 30’

اطالعات کلی
مجموعه اکسل جلو: مقادیر تنظیمات

تذکر:
مقدار را  در حالت وزن کامل خودرو اندازه گیری شود. وزن کامل 

خودرو یعنی باک سوخت و مخزن روغن خنک کن موتور پر 
باشد. الستیک زاپاس، جک، ابزارها و موکت در جای خود باشند .

I.زوایای چرخ: معنی عالمتها

هشدار
عالمتهای مورد استفاده رنو:

- :تواوت،
+: تواین

تواوت: عالمت منفی

131429

تواین: عالمت مثبت

131430
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30A

30A-



تذکر:
بعد از تنظیمات، بخاطر داشته باشیدکه تواین را کنترل نمایید.

2- تواین

131441

)3( روی  تنظیم  پیچ  توسط  را  آن  باشد،  زیاد  تواین  مقدار  اگر   
سگدست عقب )4( تنظیم نمایید.

 150N.m بعد از تنظیم، مهره روی سگدست عقب را تا گشتاور 
محکم نمایید. 

گشتاور محکم کردن  
130N.m         مهره روی اتصال انتهایی پایین رام اکسل عقب
150N.m                                         مهره سگدست عقب

I. مقادیر تنظیمات



تذکر:
مقدار را  در حالت وزن کامل خودرو اندازه گیری شود. وزن کامل 
خودرو یعنی باک سوخت و مخزن روغن خنک کن موتور پر باشد. 

الستیک زاپاس، جک، ابزارها و موکت در جای خود باشند .
مقادیر  عقب:  اکسل  مجموعه  کلی،  اطالعات    30A بخش  )به 

تنظیمات مراجعه نمایید(

II. تنظیمات

 قبل از کنترل مجموعه اکسل روی میز تست، فشار باد الستیک ها 
باد  فشار  الستیکها،  و  چرخها   ،35A بخش  نمایید)به  کنترل  را 

الستیک، شناسایی، مراجعه نمایید()35A چرخها و الستیکها(.

1- زاویه کمبر

131440

روی   )1( تنظیم  پیچ  توسط  را  آن  باشد،  زیاد  کمبر  مقدار  اگر   
اتصال انتهایی پایین رام اکسل عقب )2( تنظیم نمایید.

 بعد از تنظیم، مهره روی اتصال انتهایی پایین رام اکسل عقب را 
تا گشتاور 130N.m محکم نمایید.

اطالعات کلی
سیستم  اکسل عقب:  تنظیمات
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1531A-

31A
 قطعات زیر را باز کنید:

- بست )3(
- شیلنگ ترمز )4( را از روی کمک فنر.

 کالیپر را به طرف باال بچرخانید.
 لنت ترمز را باز کنید.

نصب مجدد

I.عملیات آماده سازی نصب مجدد
 همواره پیچ پین راهنما را تعویض نمایید.

اطالعات   ،30A بخش  نمایید)به  کنترل  را  ترمز  لنت  ضخامت   
کلی، ترمز : مشخصات مراجعه نمایید()30A، اطالعات کلی(

 هریک از  قطعات معیوب را تعویض نمایید.
 قطعات زیر را تمیز کنید:

- کالیپر، 
- نگهدارنده کالیپر، 

- پیچهای نگهدارنده کالیپر.
 توسط ابزار Fre.1190-01 به شماره فنی 77 11 223 715 

پیستون را بطور کامل به داخل محفظه فشار دهید.

هشدار 
برای عدم آسیب به شیلنگ ترمز:

- شیلنگ را  نکشید،
- شیلنگ را نپیچانید،

رغم  علی  مجاور  اجزاء  بین  تماس  هیچگونه  که  نمایید  کنترل 
موقعیت چرخها نباشد.

II.عملیات برای نصب مجدد قطعه مورد نظر
 از داخل شروع کنید و لنت ترمز را نصب نمایید.

 کالیپر را به سمت پایین بچرخانید تا به موقعیت اصلی خود باز 
گردد.

 پیچ پین راهنمای نو را نصب نمایید.
 پیچ پین راهنما را تا گشتاور 29N.m محکم کنید.

 قطعات زیر را ببندید:
- شیلنگ ترمز را به کمک فنر.

- بست

ابزار مخصوص مورد نیاز
Fre.1190-01              ابزار برگرداندن پیستون کالیپر ترمز 

گشتاور محکم کردن  
29N.m                                                پیچ پین راهنما

تذکر:
لنت  است که  ترمز عوض می شود، ضروری  لنت یک  هنگامیکه 

سمت مقابل آن نیز تعویض گردد.

باز کردن

I. عملیات آماده سازی باز کردن
 خودرو را برروی جک دو ستون قرار دهید)به بخش خودرو: بکسل 

و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.
 قفل ستون فرمان را باز کنید.

 چرخ جلو را باز کنید. )به بخش 35A، چرخها و الستیکها، چرخ: 
باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید()35A چرخها و الستیکها(.

II. عملیات برای باز کردن قطعه مورد نظر

131446

 پیچ پین راهنما پایین )1(  را هنگامیکه مهره )2( را نگه داشته 
اید باز کنید.

اجزاء اکسل جلو
لنت های ترمز جلو: باز کردن-نصب مجدد
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31A-

III.عملیات پایانی

 چرخ جلو را نصب کنید. . )به بخش 35A، چرخها و الستیکها، 
و  چرخها   35A()نمایید مراجعه  مجدد  کردن-نصب  باز  چرخ: 

الستیکها(.

مهم 
و  ترمز  لنت های  پیستون ها،  تصادف،  هرگونه  از  اجتناب  برای 
دیسک های ترمز را با چند بار فشردن لنت ترمز با هم تماس دهید.

اجزاء اکسل جلو
لنت های ترمز جلو: باز کردن-نصب مجدد
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1733A-

33A

130928

 پیچ پین راهنما پایین کالیپر ترمز  )1( را باز کنید.

130929

 کالیپر ترمز عقب را به طرف باال بچرخانید.
 کالیپر ترمز عقب را معلق قرار دهید.

 لنت های ترمز )2( را از روی نگهدارنده کالیپر ترمز  باز کنید.

نصب مجدد

I.عملیات آماده سازی نصب مجدد
 همواره پیچ های پین راهنما را تعویض نمایید.

ابزار مخصوص مورد نیاز
Fre.1190-01              ابزار برگرداندن پیستون کالیپر ترمز 

گشتاور محکم کردن  
43N.m                                      پیچ پین راهنمای کالیپر

باز کردن

I.عملیات آماده سازی باز کردن
 خودرو را برروی جک دو ستون قرار دهید)به بخش خودرو: بکسل 

و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.
 قفل ستون فرمان را باز کنید.

 چرخ  های عقب را باز کنید. )به بخش 35A، چرخها و الستیکها، 
چرخ: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید(

II. عملیات برای باز کردن قطعه مورد نظر


هشدار 
برای عدم آسیب به شیلنگ ترمز:

- شیلنگ را  نکشید،
- شیلنگ را نپیچانید،

رغم  علی  مجاور  اجزاء  بین  تماس  هیچگونه  که  نمایید  کنترل 
موقعیت چرخها نباشد.

تذکر:
لنت  است که  ترمز عوض می شود، ضروری  لنت یک  هنگامیکه 

سمت مقابل آن نیز تعویض گردد.

اجزاء اکسل عقب
لنت های ترمز عقب: باز کردن-نصب مجدد
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33A-

130931

 گردگیر الستیکی پیچ پین راهنما )3( را باید در موقعیت صحیح 
قرار دهید.

 پیچ پین راهنمای کالیپر را تا گشتاور 43N.m محکم کنید.

III. عملیات پایانی
و  چرخها   ،35A بخش  )به   . کنید.  نصب  را  عقب  های  چرخ   

الستیکها، چرخ: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید(.

مهم 
و  ترمز  لنت های  پیستون ها،  تصادف،  هرگونه  از  اجتناب  برای 
دیسک های ترمز را با چند بار فشردن لنت ترمز با هم تماس دهید.

 ضخامت لنت های ترمز را کنترل نمایید)به بخش 30A، اطالعات 
کلی، ترمز : مشخصات مراجعه نمایید(

 بوسیله برس سیمی  و مواد پاک کننده ترمز قطعات زیر را تمیز 
کنید )به بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات مراجعه 

نمایید.()04B مواد مصرفی-محصوالت(:
- نگهدارنده های کالیپر، 

- کالیپرها، 
- پیچهای نگهدارنده کالیپر.

130930

 توسط ابزار Fre.1190-01 پیستون کالیپر را تا انتهای محفظه 
فشار دهید.

II.عملیات برای نصب مجدد قطعه مورد نظر
 لنت های ترمز عقب را نصب نمایید.

 کالیپرترمز عقب را به سمت پایین بچرخانید.
 پیچ پین راهنمای پایین، نو را نصب نمایید.

اجزاء اکسل عقب
لنت های ترمز عقب: باز کردن-نصب مجدد
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1933A-

33A
II.عملیات برای باز کردن قطعه مورد نظر

131469

 قطعات زیر را باز کنید:
- ضامن های طرفین )1(را بوسیله چرخاندن میله های اتصال )2(  
در حالیکه آنرا به سمت پوسته دیسک ترمز عقب در دو سمت فشار 

می دهید، 
- فنر برگرداننده پایین )3(

- تنظیم کننده فنر برگرداننده پایین )4(

131470

 قطعات زیر را باز کنید:
 فنر برگرداننده باال )5(

 براکت فنر برگرداننده باال )6(
 لنت های کفشک ترمز)7(

نصب مجدد

I. عملیات آماده سازی نصب مجدد
 لنت کفشک ترمز دستی و دیسک ترمز عقب راتمیز کنید.

 تنظیم کننده فنر برگرداننده پایین )4( را کمی گریسکاری کنید.

تجهیزات مورد نیاز
ابزار عیب یاب

باز کردن

I.عملیات آماده سازی باز کردن
 خودرو را برروی جک دو ستون قرار دهید)به بخش خودرو: بکسل 

و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.
 ترمز دستی را آزاد نمایید.

 قطعات زیر راباز کنید:
- چرخ  های عقب را باز کنید. )به بخش 35A، چرخها و الستیکها، 
و  چرخها   35A()نمایید مراجعه  مجدد  کردن-نصب  باز  چرخ: 

الستیکها(.
 ،33A کالیپر ترمز عقب را بدون جدا کردن شیلنگ ترمز)به بخش -
اجزاء اکسل عقب، کالیپرترمز عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه 

نمایید.(
 کالیپر ترمز عقب را معلق نگهدارید.

 قطعات زیر راباز کنید:
- لنتهای ترمز عقب)به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، لنتهای ترمز 

عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید.(
عقب،  اکسل  اجزاء   ،33A بخش  عقب)به  ترمز  کالیپر  نگهدارنده   -
نگهدارنده کالیپر ترمز عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید.(

- دیسک ترمز عقب)به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، دیسک ترمز 
عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید.(

اجزاء اکسل عقب
لنت های کفشک ترمز عقب: باز کردن-نصب مجدد
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131473

)C(  برای ترمز سمت راست 
)D(  برای ترمز سمت چپ 

)1(  جلو خودرو 
)2(  منبسط شدن تنظیم کننده

 تنظیم کننده را نصب کنید بطوریکه قسمت دندانه دار آن هنگام 
شکل  در  شده  داده  نشان  جهت های  در  کننده  تنظیم  چرخیدن 

منبسط گردد.

II- نصب مجدد قطعه موردنظر
 قطعات زیر را نصب  نمایید:

- لنتهای کفشک ترمز)7(،
- براکت فنر برگرداننده باال )6(

- فنرهای  برگرداننده باال )5(
- تنظیم کننده فنر برگرداننده پایین )4(

- فنر برگرداننده پایین )3(
- ضامن های طرفین )1(را بوسیله چرخاندن میله های اتصال )2(  
در حالیکه آنرا به سمت پوسته دیسک ترمز عقب در دو سمت فشار 

می دهید. 

III.عملیات پایانی
 قطعات زیر را نصب نمایید:

- دیسک ترمز عقب)به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، دیسک ترمز 
عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید.(

عقب،  اکسل  اجزاء   ،33A بخش  عقب)به  ترمز  کالیپر  نگهدارنده   -
نگهدارنده کالیپر ترمز عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید.(

- لنتهای ترمز عقب )به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، لنتهای ترمز 
عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید.(

- کالیپر ترمز عقب )به بخش 33A، اجزاء اکسل عقب، کالیپرترمز 
عقب: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید.(

131471

 ضخامت )A( مربوط به لنت کفشک ترمز عقب را کنترل نمایید:
3.25mm: ضخامت  لنت دیسک -

1.5mm :کمترین ضخامت  لنت دیسک -

131472

 قطر کاسه چرخ ترمز عقب)B( را کنترل نمایید:
،172mm :قطر کاسه چرخ -

.173mm:ماکزیمم قطر سایش کاسه چرخ -

اجزاء اکسل عقب
لنت های کفشک ترمز عقب: باز کردن-نصب مجدد
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33A
باز  و الستیکها، چرخ:  35A، چرخها  بخش  )به  عقب  های  - چرخ 

کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید(.

 کنترل دستی ترمز
کنترل   ،37A بخش  نمایید)به  تنظیم  را  دستی  ترمز  کابلهای   

اجزاء مکانیکی، اهرم ترمز دستی: تنظیمات مراجعه نمایید(
 بعد از تعویض لنت های کفشک ترمزدستی، عملکرد ترمز دستی 

را در شرایط ذیل کنترل نمایید:
- کابلهای ترمز دستی را تنظیم نمایید)به بخش 37A، کنترل اجزاء 

مکانیکی، اهرم ترمز دستی: تنظیمات مراجعه نمایید(
-عملکرد ترمز دستی را توسط دستگاه عیب یاب تحت رانندگی در 

شرایط ذیل کنترل نمایید:
)40 km/h( 24mph :سرعت خودرو 

 نیروی عملکرد اهرم ترمز دستی: 130N  )5 دندانه(
200-233m:فاصله 

18-21sec:زمان ترمز گیری 

توجه:
برای جلوگیری از زیاد گرم شدن لنت، بعد از هر بار انجام عملیات 

فوق زمانی مطابق با 5 دقیقه برای سرد شدن آن در نظر بگیرید.

 بعد از انجام مراحل باال، بازه حرکت اهرم ترمز دستی را کنترل 
نمایید)به  تکرار  را  تنظیمات  نبود،  مشخصات  با  مطابق  اگر  نمایید. 
به بخش 37A، کنترل اجزاء مکانیکی، اهرم ترمز دستی: تنظیمات 

مراجعه نمایید(

  کنترل اتوماتیک ترمز
 با سوئیچ باز، دستی را فشار دهید تا ترمز دستی آزاد شود. سپس 
دستی را بکشید تا قفل ترمز دستی اتوماتیک  با یک صدا عمل کرده 

و لقی بطور اتوماتیک رفع می گردد.
 بعد از تعویض لنت های کفشک ترمزدستی، عملکرد ترمز دستی 
را توسط دستگاه عیب یاب کنترل نمایید)به بخش عیب یابی: برنامه 

ریزی مراجعه نمایید()37B ترمز دستی الکترونیک

اجزاء اکسل عقب
لنت های کفشک ترمز عقب: باز کردن-نصب مجدد
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 شرایط الستیک را کنترل نمایید.
 وزنه های باالنس را حرکت ندهید یا باز نکنید.

II.عملیات نصب برای قطعه مورد نظر
 چرخ را روی خودرو درحالیکه والو آن به سمت باالست، نصب 

نمایید.
 پیچ های چرخ را نصب کنید.

130945

 پیچ های چرخ را تا جائیکه کلگی پیچ با چرخ تماس داشته باشد 
محکم نمایید.

در  نمایید،  محکم    30N.m گشتاور تا  مجدداً  را  پیچها چرخ   
حایکه چرخ معلق است، از مهره های پایین )1( شروع و با مهره های 

باالی )2( تمام کنید.
 برای اینکه والو به سمت پایین باشد چرخ را ˚180 بچرخانید.

 خودرو را روی چرخها قرار دهید.

گشتاور محکم کردن  
108N.m                                             مهره های چرخ

باز کردن

I.عملیات آماده سازی باز کردن
خودرو:  بخش  )به  دهید  قرار  ستون  دو  جک  برروی  را  خودرو   

بکسل و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.
 ترمز دستی را آزاد نمایید.

 تزئینات را باز کنید.)بسته به سطح تجهیزات (

II.عملیات برای باز کردن قطعه مورد نظر


توجه:
برای اجتناب از خراشیده شدن رینگ آلومینیومی چرخ از ابزار با 

روکش محافظ استفاده نمایید.

 در حالیکه چرخ ها روی زمین هستند،مهره های چرخ را باز کنید.
 جک را باال ببرید.

 والو چرخ را در باال قرار دهید.
 قطعات زیر را باز کنید:

- مهره های چرخ،
- چرخ.

نصب مجدد

I.عملیات آماده سازی برای نصب مجدد

130944

 توسط برس سیمی سطوح تماس بین چرخ و توپی چرخ را تمیز 
کنید.

چرخها و الستیک ها
چرخ: باز کردن-نصب مجدد
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35A چرخها و الستیک ها
چرخ: باز کردن-نصب مجدد

130945

 مهره های چرخ را تا گشتاور 108N.m محکم نمایید.

III.عملیات پایانی
 تزئینات را نصب کنید. )بسته به سطح تجهیزات (
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105870

سازی  شبیه  خودرو  روی  چرخ  نصب  شرایط  دقیقاً  اینکه  برای   
شود، الزم است رینگ )1( را با قطر 66mm روی دستگاه باالنس 

چرخ نصب گردد.
 3 مدل وزنه موجود است:

113742

)2( رینگ فوالدی با لبه
)3( رینگ آلومینیومی با لبه 

)4( رینگ آلومینیومی بدون لبه
از وزنه های سربی ممنوع است،  از کشورها، استفاده   در برخی 

در این موارد به جای آن از وزنه های ZAMAK  استفاده نمایید.
فقط از وزنه هایی که از بخش تامین قطعات تهیه شده اند استفاده 

نمایید.

تجهیزات مورد نیاز
فشار دهنده پدال

I. شرایط الزم برای باالنس چرخ 
باالنس چرخ یک فرآیند اندازه گیری است.

در شرایط مختلف ممکن است  در یک عملیات واحد نتیجه موثق 
بدست آید.

نصب  سازنده  دستورالعمل های  با  مطابق  باید  چرخ  باالنس  دستگاه 
گردد.

توسط  شده   مشخص  زمانی  بازه  مطابق  دستگاه  که  دارد  ضرورت 
سازنده کالیبره گردد.

شفت دندانه دار را گریس کاری نکنید.
وضعیت نگهدارنده ها، اجزاء مرکزی و پایه ها را کنترل نمایید.

هر یک از قطعات معیوب را تعویض نمایید)به دستورالعمل سازنده 
مراجعه نمایید(.

چرخ و دستگاه باالنس چرخ باید تمیز باشند.
آگاهی راننده

 اگر چرخها بطور صحیح باالنس نشده باشد این موجب ارتعاش 
غربیلک فرمان و/ یا کف خودرو می شود.

 )90km/h( mph 54این ارتعاش ها ممکن است در سرعتهای بین
و 150km/h( mph 90( ظاهر شوند.

II.عملیات آماده سازی باالنس چرخ
 فشار باد الستیک ها را تنظیم نمایید )به بخش 35A، چرخها و 

الستیکها، فشار باد الستیک، شناسایی، مراجعه نمایید(.
 قبل از باالنس چرخ ها همواره تست جاده را برای مینیمم فاصله 
2km( mile 1( انجام دهید، برای از بین بردن نقاط صاف برروی 

آج الستیک که در اثر کارنکردن خودرو بوجود آمده اند.
 بعد از تست جاده:

- خودرو را بالفاصله باال ببرید،
- چهار چرخ را در حالت معلق قرار دهید،

- ترمز دستی را آزاد نمایید.

چرخها و الستیک ها
چرخ: باالنس کردن
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 چرخ را روی دستگاه باالنس چرخ قرار دهید، در حالی که والو آن 
باال قرار داشته باشدسپس چرخ را در جای خود قفل کنید.

 اگر سنگ در آج الستیک گیر کرده است، سنگها را جدا کنید.
 پارامترهای مشخص چرخ را  به دستگاه باالنس وارد کنید.

  دستگاه باالنس را روشن کرده و باالنس چرخ را کنترل نمایید، 
برای هر صفحه چرخ باید 0g باشد.

 اگر اینگونه نیست:
- وزنه های باالنس قبلی را باز کنید،
- مراحل باالنس چرخ را تکرار کنید.

 عملیات باالنس را تا جایی تکرار کنید که برای هر صفحه چرخ 
باالنس  0g باشد.

 این عملیات را روی چرخهای دیگر خودرو تکرار نمایید.

هشدار 
هایی  وزنه  از  تنها  باالنس،  های  وزنه  از جدا شدن  اجتناب  برای 

استفاده نمایید که با رینگهای چرخ مطابقت داشته باشند.

IV-عملیات پایانی
 چرخ را در حالتیکه در حین باز کردن ثبت شده روی خودرو نصب 
نمایید)به بخش 35A، چرخها و الستیکها، چرخ: باز کردن- نصب 

مجدد مراجعه نمایید(
 فشاردهنده پدال را باز کنید.

 برای اطمینان از اینکه شکایت مشتری برطرف شده است، خودرو 
را تست جاده کنید.

 خودرو را بالفاصله  بعد از تست جاده برروی جک دو ستون قرار 
 02A,MR( )دهید)به بخش خودرو: بکسل و باالبر مراجعه نمایید

415 تجهیزات باالبر(.
 فشاردهنده پدال را نصب کنید.

 چرخ ها را باز کنید. )به بخش 35A، چرخها و الستیکها، چرخ: 
باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید(

 همواره سطوح چرخ، دیسک و بلبرینگ توپی را تمیز کنید.

III. دستور العمل باالنس چرخ مورد نظر 
 مطمئن شوید که سطح بلبرینگ باالنس چرخ و تمامی تجهیزات 

مرکزی )رینگ، صفحه فشاری و ..( تمیز باشند.
 دقت کنید که رینگ چرخ )آلومینیومی( با ابزار محکم کردن چرخ 

خراشیده نشود.

105871

 چرخ باید روی دستگاه باالنس مطابق زیر نصب کنید:
- )5( صفحه پشتی باالنس چرخ،

،66mm 6( رینگ با قطر( -
- )7( چرخ،

به  اینکه چرخ  از  اطمینان  )برای  )8( دستگاه محکم کردن چرخ   -
خوبی محکم شود رینگهای آلومینیومی مشخص نیاز به دستگاهی با 

200mm قطر دارد.(،
- )9( صفحه بیرونی چرخ.

چرخها و الستیک ها
چرخ: باالنس کردن
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185/60 R 15 84 H :نمونه عالمت شناسایی الستیک

101008

185)I( mm عرض الستیک
60)h/w( نسبت
Rساختار رادیال
15in قطر داخلی
شاخص بار84
Hکد سرعت

جدول کد سرعت:

)Mph)km/hسرعت ماکزیمم
R170
S180
T190
U200
H210
V240

ZR240 باالی

چرخها و الستیک ها
الستیک ها: شناسایی
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 برای جدا کردن لبه خارجی، اهرم الستیک را در فاصله تقریبی 
15cm از والو روی قسمت بیرونی رینگ قرار دهید.
 لبه خارجی الستیک را تا قسمت والو جدا کنید.

 برای جدا کردن لبه از قسمت داخلی الستیک، اهرم الستیک را 
در فاصله تقریبی 15cm از والو روی قسمت بیرونی رینگ قرار دهید.

 لبه داخلی الستیک را تا قسمت والو جدا کنید.

نصب مجدد

I-عملیات آماده سازی نصب مجدد

  بدون سنسور فشار باد الستیک

الستیک  والو  شوند:  تعویض  باید  همواره  که  قطعاتی   
)13,05,02,02(

)به  نمایید.  روانکاری  توسط خمیر الستیک  را  لبه الستیک  دو   
بخش خودرو: قطعات و مواد مصرفی برای تعمیرات مراجعه نمایید.(

)04B مواد مصرفی-محصوالت(

II-عملیات نصب مجدد قطعه مورد نظر
لبه زیرین الستیک را در فاصله تقریبی 15cm از والو روی   

رینگ درگیر کنید.

باز کردن

I.عملیات آماده سازی باز کردن
 خودرو را برروی جک دو ستون قرار دهید)به بخش خودرو: بکسل 

و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.
 قطعات زیر را باز کنید:

باز  چرخ:  الستیکها،  و  چرخها   ،35A بخش  نظر)به  مورد  چرخ   -
کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید(

- وزنه های باالنس،
- مکانیزم والو.

II-عملیات برای باز کردن قطعه مورد نظر

  سنسور فشار باد الستیک


هشدار 
های  لبه  که  شوید  مطمئن  سنسور،  به  صدمه  از  اجتناب  برای 

الستیک به سنسور فشار وارد نکند.

18884

قسمتهای زیر را جدا کنید:
الستیک  والو  مقابل  قسمت  از  الستیک،  بیرونی  قسمت  از  را  -لبه 

شروع کنید،
-لبه را از داخل الستیک.

چرخها و الستیک ها
الستیک ها: باز کردن-نصب مجدد
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 نصب الستیک را تا قسمت والو انجام دهید.
 توسط اهرم الستیک لبه خارجی الستیک را در فاصله تقریبی  

15cm بعد از والو نصب کنید.
 الستیک را تا فشار 3.5bar باد کنیدتا لبه های الستیک به رینگ 

چرخ فشرده شود.

III-عملیات پایانی
 مکانیزم والو را نصب کنید.

 الستیک را تا فشار توصیه شده باد کنید.)به بخش 35A، چرخها 
و الستیکها، فشار باد الستیک، شناسایی، مراجعه نمایید(

توجه:
ضـروری اسـت کـه قبـل و بعـد از باالنـس چـرخ  نـو  بـا خـودرو 

رانندگـی شـود.

 چرخ را باالنس کنید)به بخش 35A، چرخها و الستیکها، چرخ: 
باالنس کردن مراجعه نمایید(

و  چرخها   ،35A بخش  )به  نمایید.  نصب  را  نظر  مورد  چرخ   
الستیکها، چرخ: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید(

چرخها و الستیک ها
الستیک ها: باز کردن-نصب مجدد
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I-باد الستیک

هشدار
اگر فشار باد الستیکها را درحالی که آنها داغ هستند کنترل نمایید، 
فشار باد الستیک بین 0.2bar تا 0.3bar باالتر از فشار توصیه 

شده می باشد.

تجهیزات مورد نیاز
دستگاه عیب یاب

مقادیر فشار با فرض اینکه الستیک ها سرد هستند تعیین شده است.

II– مطابقت کنترل و تنظیمات
اگر ابعاد الستیک تغییر کرد، توسط دستگاه عیب یاب واحد کنترل 
الکترونیکی فرمان الکتریکی را کالیبره کنید)به بخش تعویض اجزاء 

مراجعه نمایید()36B فرمان الکتریکی(
از محل بستن رینگ های چرخ) آفست  فاصله محور عمودی رینگ 

چرخ( :
،40mm :رینگ آلومینیومی 17  اینچ -
17 x 4T: 30 mm الستیک زاپاس -

برای نصب زنجیرها )به دفترچه  راهنمای مشتری مراجعه نمایید(.

میزان فشار باد الستیک در حالت سرد)bar(رینگ چرخالستیک
عقبجلو

225/60 R 17 99H6 1/2 J2.32.1

میزان فشار باد الستیک در حالت سرد)bar(رینگ چرخالستیک زاپاس
عقبجلو

225/60 R 17 99H6 1/2 J2.32.1
T155/80 R 17 100M6 1/2 J2.32.3

چرخها و الستیک ها
فشار باد الستیک: شناسایی

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


30

35A

35A-

2- قطر نصب برای پیچهای چرخ
              114.3 mm قطر  به  دایره  یک  برروی  چرخ   پیچهای  محل 

)5 سوراخ( است.

3- تاب داشتن رینگ 
ماکزیمم مقدار تاب قطر بیرونی رینگ )7( که اندازه  گیری می شود.

0.3mm

4- خارج از گردی )لنگی(
ماکزیمم مقدار خارج از گردی )لنگی( روی سطح اتکاء لبه الستیک، 

اندازه  گیری می شود.
0.3mm

شناسایی
1- عالمتگذاری

دو نوع عالمتگذاری شناسایی روی رینگ چرخ وجود دارد:
- حک کردن عالمت برروی رینگهای فوالدی،

- عالمت ریخته گری شده برای رینگ های آلومینیومی .
این عالمت معرف ابعاد اصلی رینگ است.

این عالمت ممکن است :
،6 J 15 5 CH 36 کامل باشد، برای مثال-

6 J 15 ساده باشد، برای مثال -

J 15 6نوع چرخ
6پهنا )به اینچ(1
Jشکل مقطع لبه رینگ2
15قطر اسمی )به اینچ(3
5تعداد سوراخها 4
CHشکل مقطع محل اندازه گیری الستیک 5
36آفست )به اینچ(6

100988

سه نوع مدل از لبه های رینگ چرخ وجوددارد )2(:
- رینگ با دو لبه صاف

- رینگ با دو لبه برجسته 
- رینگ با یک لبه صاف و یک لبه برجسته

چرخها و الستیک ها
رینگ چرخ: شناسایی
www.cargarage.ir
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سنسور فشار باد الستیک

130955

قطعات سنسور فشار:
-یک شیر معمولی،
-یک سنسور فشار،

130954

سیستم متشکل از اجزاء زیر می باشد:
سیگنال  که   ،) چرخ  هر  )برای  شیرها  داخل  سنسور  عدد  چهار   -

فرکانس ارسال می کنند.
و  دریافت  برای  الستیک،  باد  فشاد  نمایشگر  گیرنده  عدد  چهار   -

،UCH رمزگشایی سیگنال های سنسور و ارسال آنها به
- یک واحد کنترل الکترونیکی که اطالعات دریافت کننده را دریافت، 
رمز گشایی و پردازش می کند و سپس تصمیم برای اینکه کدام پیغام 

را نمایش دهد.
-یک نمایش جامع روی صفحه نمایشگر.

توجه:
واحد  توسط  اتوماتیک  بصورت  چرخ  هر  روی  سنسور  موقعیت 

کنترل الکترونیکی UCH شناسایی می گردد.

نمایشگر فشاد باد الستیک
نمایشگر فشاد باد الستیک: فهرست و محل قرارگیری اجزاء
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سنسور فشار باد الستیک

سنسور فشار باد الستیک
- یک ارسال کننده فرکانس مخصوص،

- یک باتری غیر قابل جابجایی.

نمایشگر فشاد باد الستیک
نمایشگر فشاد باد الستیک: فهرست و محل قرارگیری اجزاء
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I-تمیز بودن 

سطوح بلبرینگ روی شیر نمایشگر فشاد باد الستیک را تمیز کنید.

II-توصیه های کلی
اگر چرخها باز شده اند، جای آنها را باهم تعویض نکنید.

هشدار
برای جلوگیری از چرخیدن سنسور در حین محکم کردن، آن را 

در موقعیت خود روی چرخ نگه دارید.

هشدار 
های  لبه  که  شوید  مطمئن  سنسور،  به  صدمه  از  اجتناب  برای 

الستیک به سنسور فشار وارد نکند.

نمایشگر فشاد باد الستیک
نمایشگر فشاد باد الستیک: احتیاط ها برای تعمیرات
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سنسور فشار باد الستیک

باز کردن

I-عملیات آماده سازی باز کردن
باز کنید)به بخش  را  راننده  پایین کنار داشبورد سمت   درپوش 
 ،MR393، 57A()داشبورد: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید

تجهیزات داخلی (

II-عملیات برای باز کردن قطعه موردنظر

130960

 پیچ )1( را باز کنید.
 کانکتور )2( را  جدا نمایید.

 واحد کنترل الکترونیکی نمایشگر فشاد باد الستیک را باز کنید.

نصب مجدد

I-عملیات نصب مجدد برای قطعه موردنظر
نصب  را   باد الستیک  فشاد  نمایشگر  الکترونیکی  کنترل  واحد   

کنید.
 کانکتور را  وصل کنید.

 پیچ واحد کنترل الکترونیکی نمایشگر فشاد باد الستیک را  نصب 
کنید.

II-عملیات پایانی
 درپوش پایین کنار داشبورد سمت راننده را نصب کنید)به بخش 
 ،MR393، 57A()داشبورد: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید

تجهیزات داخلی(

نمایشگر فشاد باد الستیک
واحد کنترل الکترونیکی نمایشگر فشاد باد الستیک: باز کردن-نصب مجدد
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سنسور فشار باد الستیک

II-عملیات باز کردن قطعه مورد نظر
1- دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک جلو چپ 

130956

 پیچ )1( را از روی دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک جلو 
چپ باز کنید.

 کانکتور )2( را از روی دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک 
جلو چپ جدا کنید.

  دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک جلو چپ را باز کنید.

نمایشگر فشاد باد الستیک
دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک: باز کردن-نصب مجدد

گشتاور محکم کردن  
11N.m            پیچ دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک

باز کردن
 خودرو را برروی جک دو ستون قرار دهید)به بخش خودرو: بکسل 

و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.

 قطعات زیر را باز کنید:
- چرخ جلو یا عقب را)جهت موردنظر( )به بخش 35A، چرخها و 

الستیکها، چرخ: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید(
- شلگیر چرخ جلو )جهت موردنظر(
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سنسور فشار باد الستیک

نمایشگر فشاد باد الستیک
دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک: باز کردن-نصب مجدد

3- دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک عقب چپ

130958

باد الستیک  فشاد  نمایشگر  کننده  دریافت  روی  از  را   )5( پیچ   
عقب چپ باز کنید.

 کانکتور )6( را از روی دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک 
عقب چپ جدا کنید.

  دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک عقب چپ را باز کنید.

2- دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک جلو راست

130957

 پیچ )3( را از روی دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک جلو 
راست باز کنید.

 کانکتور )4( را از روی دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک 
جلو راست جدا کنید.

  دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک جلو راست را باز کنید.
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سنسور فشار باد الستیک

- چرخ جلو یا عقب)در سمت مورد نظر( )به بخش 35A، چرخها و 
الستیکها، چرخ: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید(

4- دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک عقب راست

130959

 پیچ )7( را از روی دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک عقب 
راست باز کنید.

 کانکتور )8( را از روی دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک 
عقب راست جدا کنید.

باز  را  راست  عقب  الستیک  باد  فشاد  نمایشگر  کننده  دریافت    
کنید.

نصب مجدد

I-عملیات برای نصب مجدد قطعه مورد نظر
 دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک را )در سمت مورد نظر( 

نصب کنید.
 کانکتور دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک را )در سمت 

مورد نظر( وصل کنید.
 پیچ دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک را )در سمت مورد 

نظر( نصب کنید.
 پیچ دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک )در سمت مورد 

نظر( را تا گشتاور 11N.m محکم نمایید.

II-عملیات پایانی
 قطعات زیر را نصب کنید:

- شلگیر چرخ جلو )جهت موردنظر() به بخش شلگیر چرخ جلو: باز 
کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید()55A، محافظ بیرونی( یا شلگیر 
چرخ عقب )جهت موردنظر() به بخش شلگیر چرخ عقب: باز کردن-

نصب مجدد مراجعه نمایید()55A، محافظ بیرونی(

نمایشگر فشاد باد الستیک
دریافت کننده نمایشگر فشاد باد الستیک: باز کردن-نصب مجدد
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130964

)1( جعبه فرمان 
)2( سیبک فرمان

)3( میل فرمان افقی

مجموعه فرمان
فرمان: فهرست و محل قرارگیری اجزاء
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II-عملیات باز کردن قطعه موردنظر

132747

 قطعات زیر را باز کنید:
- مهره غربیلک فرمان )1(

- غربیلک فرمان 

نصب مجدد

I .عملیات پیش از نصب مجدد
 همواره مهره غربیلک فرمان را تعویض نمایید.

گشتاور محکم کردن  
34N.m                                           مهره غربیلک فرمان

مهم 
قبــل از انجــام هرگونــه تعمیــرات بــه دســتورالعمل هــای ایمنــی 
ــه بخــش  و تمیــزی و توصیــه هــای حرفــه ای مراجعــه کنیــد )ب

فرمــان : احتیــاط بــرای تعمیــر مراجعــه کنیــد( 

مهم 
هنــگام کار در نزدیکــی مــواد آتــش زا یــا کار بــروی آنهــا 
)کیســه های هــوا یــا پیــش کشــنده هــای کمربنــد( بــرای 
اجتنــاب از فعــال شــدن ناگهانــی آنهــا ، واحــد کنتــرل الکتریکــی 
کیســه هــوا را بوســیله ابــزار عیــب یــاب قفــل کنیــد ، هنگامیکــه 
ایــن عملکــرد فعــال اســت تمــام خطــوط راه انــدازی غیــر فعــال 
ــرروی صفحــه نشــانگر روشــن  هســتند و نشــانگر کیســه هــوا ب

ــاز( ــوئیچ ب ــت س ــد )در حال می مان

مهم 
ــش کشــنده  ــا پی ــوا ی ــاری )کیســه ه ــتکاری سیســتم انفج دس
هــای کمربنــد( در نزدیکــی منبــع گرمــا یــا شــعله ممنــوع اســت، 

زیــرا احتمــال فعــال شــدن آنهــا وجــودارد .

مهم 
بــرای جلوگیــری از  از کار افتــادن دائمــی یــا عمــل کــردن اجــزاء 
انفجــاری )کیســه هــوا یــا پیــش کشــنده هــای کمربنــد(، حداقل 

3 دقیقــه بعــد از جــدا کــردن اتصــاالت باتــری صبــر کنیــد.

باز کردن 

I-عملیات آماده سازی باز کردن
 قفل ستون فرمان را باز کنید.

باز کردن - نصب   : باتری  .)به بخش  باتری را جدا کنید   اتصال 
)80A,مجدد مراجعه کنید()باتری

 کیسه هوای جلو راننده را باز کنید.)به بخش باز کردن - نصب 
مجدد کیسه هوای جلو سمت راننده مراجعه کنید(),88C کیسه  های 

هوا و پیش کشنده های کمربند ایمنی.(
 چرخها را در حالت مستقیم قرار دهید.

مجموعه فرمان
غربیلک فرمان: باز کردن-نصب مجدد
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)34N.m( گشتاور محکم کردن مهره نو غربیلک فرمان 

III.عملیات پایانی 
 - کردن  باز  بخش  کنید.)به  نصب  را  راننده  جلو  هوای  کیسه   
کنید.( مراجعه   ، راننده  سمت  جلو  هوای  کیسه  مجدد  نصب 
)MR415,88C, کیسه  های هوا و پیش کشنده های کمربند ایمنی(

 باتری را وصل کنید.)به بخش باتری : باز کردن - نصب مجدد 
)80A,مراجعه کنید()باتری

بخش  کنید.)به  بندی  پیکر  را  فرمان  غربیلک  زاویه  سنسور   
پیکربندی و برنامه ریزی 38C سیستم ضد قفل ترمز مراجعه نمایید(

II .عملیات برای نصب مجدد قطعه مربوطه

132748

132749



توجه:
)3( روی غربیلک  بازکردن قطعه  با  هنگام نصب غربیلک فرمان، 

فرمان قطعه )2( روی سوئیچ چرخشی را تنظیم کنید.

 کانکتورهای دسته سیم را از میان غربیلک فرمان عبور دهید.
 غربیلک فرمان را در موقعیت اصلی خود قرار دهید. 

 یک مهره نو روی غربیلک فرمان ببندید.

مجموعه فرمان 
غربیلک فرمان : باز کردن - نصب مجدد
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37A
II-عملیات برای بازکردن قطعه مورد نظر

  کروز کنترل

131250

 قطعات زیر را باز کنید:
پادساعتگرد  در جهت  دور  چهارم  یک  را   )1( ترمز  چراغ  سوئیچ   -

بچرخانید.
- سوئیچ ترمز )2( را یک چهارم دور در جهت پادساعتگرد بچرخانید.

باز کردن
I-عملیات آماده سازی باز کردن

نصب   - کردن  باز   : باتری  بخش  کنید.)به  را جدا  باتری  اتصال   
)80A,مجدد مراجعه کنید()باتری

 قطعات زیر را باز کنید:
داشبورد:باز  بخش  )به  راننده  داشبورد سمت  کنار  پایین  درپوش   -

کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید()57A، تجهیزات داخلی(
- کانال توزیع هوای ستون جلو )به بخش کانال توزیع هوای جای 

پاجلو: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید() 61A، گرمکن (

  چپ فرمان

     
-تزئینات روی ستون مرکزی )به بخش ستون جلو کنسول مرکزی 
تجهیزات   ،59A().نمایید مراجعه  مجدد  کردن-نصب  باز  پایین: 

داخلی(،
-مجموعه پدال ترمز-گاز)به بخش 37A کنترل های اجزاء مکانیکی، 

مجموعه پدال ترمز و گاز: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید.(

کنترل اجزاء مکانیکی 
سوئیچ پدال ترمز : باز کردن - نصب مجدد
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نصب مجدد

I-عملیات نصب مجدد برای قطعه موردنظر

131252

 سوئیچ های پدال ترمز را در جای خود قرار دهید.
 سوئیچ های پدال ترمز )4( تا جایی که انتهای پیستون، استوپر 

الستیکی )5( را لمس کند.  
ساعتگرد  جهت  در  دور  چهارم  یک  را  ترمز  پدال  سوئیچ های   

بچرخانید.
 فاصله )A( بین استوپر الستیکی و انتهای پیستون را اندازه گیری 

نمایید.
 اندازه )A( را بین 0.74mm تا 1.96mm تنظیم نمایید.

II.عملیات پایانی 

  چپ فرمان
 قطعات زیر را نصب نمایید:

- مجموعه پدال ترمز-گاز)به بخش 37A کنترل های اجزاء مکانیکی، 
مجموعه پدال ترمز و گاز: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید.(

جلو  ستون  بخش  )به  چپ  سمت  مرکزی  ستون  روی  تزئینات   -
 ،59A().کنسول مرکزی پایین: باز کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید

تجهیزات داخلی(،
 اتصال باتری)به بخش باتری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه 

)80A,کنید()باتری
 عملکرد مناسب سوئیچ چراغ ترمز را کنترل نمایید:

- پدال ترمز را فشار دهید تا چراغ ترمز روشن شود،
- پدال ترمز را رها کنید تا چراغ ترمز خاموش شود.

  بدون کروز کنترل

131251

با چرخش یک چهارم دور در جهت  را   )3( ترمز   سوئیچ چراغ 
پادساعتگرد باز کنید.

کنترلهای اجزاء مکانیکی 
سوئیچ پدال ترمز : باز کردن - نصب مجدد
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37A
 قطعات زیر را نصب نمایید:

- کانال توزیع هوای ستون جلو )به بخش کانال توزیع هوای جای 
پاجلو: باز کردن- نصب مجدد مراجعه نمایید()61A، گرمکن(

داشبورد:باز  بخش  )به  راننده  داشبورد سمت  کنار  پایین  درپوش   -
کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید()57A، تجهیزات داخلی(

کنترلهای اجزاء مکانیکی 
سوئیچ پدال ترمز : باز کردن - نصب مجدد
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کنترل اتوماتیک ترمز

)2( دستی اضطراری

131690

دستی اضطراری با واحد کنترل یک مجموعه است.

)3( واحد

131691

I-فهرست اجزاء

شرحشماره 
واحد کنترل)1(
دستی اضطراری)2(
واحد)3(
سنسور موقعیت پدال کالچ)4(

II- محل قرارگیری اجزاء
)1( واحد کنترل

131689

ترمز دستی الکترونیکی 
ترمز دستی الکترونیکی: فهرست و محل قرارگیری اجزاء
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)4( سنسور موقعیت پدال کالچ

131692

برای باز کردن سنسور موقعیت پدال کالچ به بخش 37A کنترل های 
اجزاء مکانیکی، سنسور موقعیت پدال کالچ: باز کردن-نصب مجدد 

مراجعه نمایید.

ترمز دستی الکترونیکی 
ترمز دستی الکترونیکی: فهرست و محل قرارگیری اجزاء
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131693



توجه:
ترمز دستی اضطراری با واحد کنترل یک مجموعه است.

ترمز دستی الکترونیکی 
ترمز دستی اضطراری: باز کردن - نصب مجدد
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ستون  قاب  بخش  به  به  چپ)  کناری  عقب  پایینی  ستون  قاب   -
پوشش   71A( نمایید.(  مراجعه  مجدد  نصب   - کردن  باز  پایینی: 

فضاي داخلي(
کفپوش  بخش  به  عقب)  صندوق  کناری  محفظه  چپ  قسمت   -
صندوق عقب :باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش 

فضاي داخلي(
باز کردن - نصب مجدد  - دریافت کننده)به بخش دریافت کننده: 

مراجعه نمایید()86A رادیو(

II-باز کردن قطعه موردنظر



هشدار
برای اجتناب از آسیب زدن به محافظ کابل ترمز دستی و ایجاد 

فرسایش در سیستم، کابل ها را توسط ابزار جابجا نکنید.

واحد  کردن  باز  از  قبل  دنده دستی:  با جعبه  برای خودروهایی   
عیب  بخش  به  نمایید.)  ذخیره  را  کالچ  های  داده  همواره  کنترل، 

یابی-تعویض اجزاء مراجعه نمایید()37B ترمز دستی الکترونیکی(

131694

 پیچ های کابل ترمز دستی )1( را از کف اتاق باز کنید.

تجهیزات مورد نیاز
دستگاه عیب یاب

گشتاور محکم کردن  
6N.m             مهره های واحد کنترل ترمز دستی الکترونیکی
6N.m               پیچ های براکت کابل ترمز دستی الکترونیکی

مهره های درپوش  واحد کنترل ترمز دستی الکترونیکی
4N.m                                                                     
پیچ کابل ترمز دستی الکترونیکی روی قسمت عقب چپ مخزن 
14N.m                                                          سوخت

پیچ کابل ترمز دستی الکترونیکی روی قسمت جلوی چپ مخزن 
14N.m                                                          سوخت

      6N.m                   پیچ های کابل ترمز دستی روی کف بدنه

باز کردن
I-عملیات آماده سازی 

 خودرو را برروی جک دو ستون قرار دهید)به بخش خودرو: بکسل 
و باالبر مراجعه نمایید()02A تجهیزات باالبر(.

 ترمز دستی را آزاد نمایید.
 قطعات زیر راباز کنید:

- کفی قسمت مرکز عقب صندوق عقب ) به بخش کفپوش صندوق 
عقب :باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش فضاي 

داخلي(
- محفظه کف قسمت جلوی صندوق عقب )به بخش کفپوش صندوق 
عقب :باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش فضاي 

داخلي(
- کفی قسمت عقب صندوق عقب )به بخش کفپوش صندوق عقب 
:باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش فضاي داخلي(

- کفی قسمت مرکز جلوی صندوق عقب ) به بخش کفپوش صندوق 
عقب: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش فضاي 

داخلي(

ترمز دستی الکترونیکی 
واحد کنترل: باز کردن - نصب مجدد

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


48

37B

37B-

کنترل اتوماتیک ترمز

131698

 پیچ کابل ترمز دستی الکترونیکی )7( را از روی قسمت عقب چپ 
مخزن سوخت باز کنید.

 اجازه دهید که کابل ترمز دستی الکترونیک آویزان باشد.

131699

 قطعات زیر را باز کنید:
- مهره های درپوش )8( را از روی واحد کنترل کابل ترمز دستی 

الکترونیکی 
- درپوش )9( را از روی واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی.

131695

 قسمت چپ )2(کابل ترمز دستی را از بست )3( آن جدا کنید.

131696

 محدود کننده )4( را باال ببرید.
 قسمت راست کابل ترمز دستی را از بست )5( آن جدا کنید.

131697

 پیچ کابل ترمز دستی )6( را از روی قسمت جلوی چپ مخزن 
سوخت باز کنید.

ترمز دستی الکترونیکی 
واحد کنترل: باز کردن - نصب مجدد
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II-نصب مجدد قطعه موردنظر

132022

 مجموعه واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی- کابل ترمز 
دستی الکترونیکی را نصب نمایید

 قطعات زیر را نصب کنید:
- مهره های واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی،

- براکت کابل ترمز دستی الکترونیکی،
- پیچ های روی براکت کابل ترمز دستی الکترونیکی.

 پیچ و مهره های زیر را تا گشتاور موردنظر محکم نمایید:
- مهره های واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی را تا گشتاور 

،6N.m
. 6N.m پیچ های براکت کابل ترمز دستی الکترونیکی را تا گشتاور -
 کانکتور واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی را وصل کنید.

 قطعات زیر را نصب کنید:
- درپوش روی واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی.

- مهره های درپوش روی واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی.
 مهره های درپوش روی واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی 

را تا گشتاور 4N.m محکم نمایید.
 قطعات زیر را نصب کنید:

- قسمت چپ کابل ترمز دستی را به بست آن 
- قسمت راست کابل ترمز دستی را به بست نو آن 

چپ  عقب  قسمت  روی  از  را  الکترونیکی  دستی  ترمز  کابل  پیچ   -
مخزن سوخت 

روی قسمت جلوی چپ  از  را  الکترونیکی  ترمز دستی  کابل  پیچ   -
مخزن سوخت

- پیچ های کابل ترمز دستی زیر بدنه.

131700

 کانکتور )10(  را از روی واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی 
 قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ )11( را از روی نگهدارنده کابل ترمز دستی الکترونیکی،
- براکت کابل ترمز دستی الکترونیکی،

- مهره  های )12( را از روی واحد کنترل کابل ترمز دستی الکترونیکی،
ترمز  کابل  الکترونیکی-  دستی  ترمز  کابل  کنترل  واحد  مجموعه   -

دستی الکترونیکی.

توجه 
کابل ترمز دستی الکترونیکی را نمی توان از واحد کنترل کابل ترمز 

دستی الکترونیکی جدا نمود.

نصب مجدد

I-عملیات آماده سازی نصب مجدد
 همواره بست روی سمت راست کابل ترمز دستی را تعویض نمایید.

ترمز دستی الکترونیکی 
واحد کنترل: باز کردن - نصب مجدد
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 پیچ های زیر را تا گشتاور موردنظر محکم نمایید:
- پیچ کابل ترمز دستی الکترونیکی روی قسمت عقب چپ مخزن 

 14N.m سوخت را تا گشتاور
- پیچ کابل ترمز دستی الکترونیکی روی قسمت جلوی چپ مخزن 

14N.m سوخت را تا گشتاور
.6N.m پیچ های کابل ترمز دستی زیر بدنه را تا گشتاور -

 در حین باز کردن میر عبور کابل ترمز دستی را رعایت نمایید.

III-عملیات پایانی
 قطعات زیر را نصب کنید:

باز کردن - نصب مجدد  - دریافت کننده)به بخش دریافت کننده: 
مراجعه نمایید()86A رادیو(

کفپوش  بخش  به  عقب)  صندوق  کناری  محفظه  چپ  قسمت   -
صندوق عقب :باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش 

فضاي داخلي(
ستون  قاب  بخش  به  به  چپ)  کناری  عقب  پایینی  ستون  قاب   -
پوشش   71A( نمایید.(  مراجعه  مجدد  نصب   - کردن  باز  پایینی: 

فضاي داخلي(
- کفی قسمت مرکز جلوی صندوق عقب ) به بخش کفپوش صندوق 
عقب :باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش فضاي 

داخلي(
- کفی قسمت عقب صندوق عقب ) به بخش کفپوش صندوق عقب 
:باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش فضاي داخلي(

کفپوش  بخش  به   ( عقب  صندوق  جلوی  قسمت  کف  محفظه   -
صندوق عقب :باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش 

فضاي داخلي(
- کفی قسمت مرکز عقب صندوق عقب ) به بخش کفپوش صندوق 
عقب :باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید()71A پوشش فضاي 

داخلي(
الکترونیکی  دستی  ترمز  تا  دهید  فشار  را  دستی  باز،  سوئیچ  با   
آزاد شود. سپس دستی را بکشید بطوریکه عملکرد قفل ترمز دستی 
رفع  اتوماتیک  بصورت  لقی  و  شده  انجام  صدا  عالمت  با  اتوماتیک 

گردد.
 کنترل کامل را انجام داده و تمامی خطاهای بوجود آمده را توسط 
دستگاه عیب یاب رفع کنیدبرای پیکربندی واحد کنترل ترمز جدید 

به بخش عیب یابی - تعویض اجزاء مراجعه نمایید.

ترمز دستی الکترونیکی 
واحد کنترل: باز کردن - نصب مجدد
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37B
کنترل اتوماتیک ترمز

نصب مجدد

I-عملیات نصب برای قطعه موردنظر
 قطعات زیر را نصب نمایید:
- اهرم ترمز دستی الکترونیکی،

- پیچهای اهرم ترمز دستی الکترونیکی.
 کانکتور دستی ترمز دستی الکترونیکی را نصب نمایید.

II- عملیات پایانی
مرکزی:باز  کنسول  بخش  )به  نمایید.  نصب  را  مرکزی  کنسول   

کردن-نصب مجدد مراجعه نمایید()57A، تجهیزات داخلی(

باز کردن

I-عملیات آماده سازی برای باز کردن
 کنسول مرکزی را باز کنید)به بخش کنسول مرکزی:باز کردن-

نصب مجدد مراجعه نمایید()57A، تجهیزات داخلی(

II-عملیات برای باز کردن قطعه موردنظر

131706

131707

جدا   )1( الکترونیکی  دستی  ترمز  اهرم  روی  از  را   )2( کانکتور   
کنید.

 قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ های )3( را از روی اهرم ترمز دستی الکترونیکی، 

- اهرم ترمز دستی الکترونیکی،

ترمز دستی الکترونیکی 
اهرم: باز کردن - نصب مجدد
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برنامه پایداری الکترونیکی 2 و یا برنامه پایداری الکترونیکی

131488

شرحشماره 
مجموعه هیدرولیک)1(
سنسور زاویه غربیلک)2(
واحد کنترل الکترونیکی سوخت رسانی)3(
واحد کنترل الکترونیکی سیستم انتقال قدرت اتوماتیک )بسته به مدل( )4(
)5( )4WS 4 )فقط خودروهایWS واحد کنترل
چراغ هشدار ESP روی صفحه نشانگرها)6(
سوکت عیب یاب)7(
سوئیچ چراغ ترمز)8(
سنسور جهت و شتاب جانبي خودرو)9(
سرعت خودرو)10(
سنسور سرعت چرخ )11(
)12()4WS فقط خودروهای( HDC سوئیچ
باتری)13(

سیستم ترمز ضد قفل 
ABS: فهرست و فهرست و محل قرارگیری اجزاء
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38C
برنامه پایداری الکترونیکی 2 و یا برنامه پایداری الکترونیکی

شرحشماره 
)14(ESP سوئیچ غیر فعال کردن
سوئیچ چراغ های ترمز)15(
سیلندر اصلی)16(

سیستم ترمز ضد قفل 
ABS: فهرست و فهرست و محل قرارگیری اجزاء
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ESP بدون

سیستم ترمز ضد قفل 
ABS: فهرست و فهرست و محل قرارگیری اجزاء

131487

شرحشماره 
مجموعه هیدرولیک)1(
چراغ هشدار ABS روی صفحه نشانگرها)2(
سوکت عیب یاب)3(
)4( )4WS سنسور شتاب)فقط خودروهای
سرعت خودرو)5(
سنسور سرعت چرخ )6(
باتری)7(
سوئیچ چراغ  ترمز)8(
سیلندر اصلی)9(
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38C

131489

 قطعات زیر را باز کنید:
- پیچ سنسور سرعت چرخ جلو )1(،

- سنسور سرعت چرخ جلو.

131490

 کابل سنسور سرعت چرخ جلو در قسمت )2( را جدا کنید.
 کانکتور )3( را جدا کنید.

نصب مجدد 

I-عملیات نصب مجدد برای قطعه موردنظر
 کانکتور سنسور سرعت چرخ جلو را وصل کنید.

گشتاور محکم کردن  
10N.m                                پیچ سنسورسرعت چرخ جلو

بازکردن

I- عملیات آماده سازی  پیش از باز کردن

 خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهید )به بخش خودرو: 
بکسل کردن و باالبر مراجعه کنید( )02A، وسایل باالبر خودرو(

اتصال باتری را جدا کنید )به بخش باتري: باز کردن- نصب مجدد 
مراجعه کنید(), 80A، باتري(

 قطعات زیر را باز کنید:
- چرخ جلو )به بخش 35A، چرخ ها و الستیکها، چرخ: باز کردن- 

نصب مجدد، مراجعه کنید(.
- صفحه محفظه چرخ )شلگیر( جلو )به بخش صفحه محفظه چرخ 
)شلگیر( جلو : باز کردن- نصب مجدد مراجعه کنید( ) 55A، محافظ 

های بیرونی(.

II-عملیات  باز کردن قطعه مورد نظر


توجه
براي جلوگیري از آسیب دیدن کابل سنسور سرعت چرخ:

کابل را نکشید،
کابل را نپیچید،

بررسي کنید که با قطعات اطراف در تماس نباشد،
از ابزاري که موجب آسیب دیدن کابل مي شود استفاده نکنید.

سیستم ترمز ضد قفل 
سنسور سرعت چرخ جلو: باز کردن-نصب مجدد
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 کابل سنسور سرعت چرخ جلو را متصل نمایید.
 سنسور سرعت چرخ جلو را نصب نمایید.

 پیچ سنسور سرعت چرخ جلو را تا گشتاور 10N.m محکم کنید.

II.عملیات پایانی

 قطعات زیر را ببندید:
- صفحه محفظه چرخ )شلگیر( جلو )به بخش صفحه محفظه چرخ 
 ،MR 55A( )شلگیر( جلو : باز کردن- نصب مجدد مراجعه کنید(

محافظ های بیرونی(.
- چرخ جلو )به بخش 35A، چرخ ها و الستیکها، چرخ: باز کردن- 

نصب مجدد، مراجعه کنید(.

سیستم ترمز ضد قفل 
سنسور سرعت چرخ جلو: باز کردن- نصب مجدد
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38C
II-عملیات باز کردن قطعه موردنظر

 2×4 سیستم انتقال قدرت

130830

 پیچ سنسور سرعت چرخ عقب )1( را باز کنید.
 کابل توپی چرخ را باز کنید.

گشتاور محکم کردن  
10N.m                               پیچ سنسورسرعت چرخ عقب

بازکردن

II- عملیات آماده سازی برای بازکردن

 خودرو را روی جک باالبر دو ستون قرار دهید )به بخش خودرو 
: بکسل کردن و باالبر مراجعه کنید( ) 02A، وسایل باالبر خودرو(

 چرخ عقب )به بخش 35A، چرخ ها و الستیکها، چرخ: باز کردن- 
نصب مجدد، مراجعه کنید(.



توجه
براي جلوگیري از آسیب دیدن کابل سنسور سرعت چرخ:

کابل را نکشید،
کابل را نپیچید،

بررسي کنید که با قطعات اطراف در تماس نباشد،
از ابزاري که موجب آسیب دیدن کابل مي شود استفاده نکنید.

سیستم ترمز ضد قفل 
سنسور سرعت چرخ عقب: باز کردن- نصب مجدد
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نصب مجدد 

I-عملیات نصب مجدد برای قطعه موردنظر
 کانکتور سنسور سرعت را نصب کنید.

 کابل سنسور سرعت چرخ عقب را در قسمت )4( وصل نمایید.
 پیچ سنسور سرعت چرخ عقب نصب نمایید.

محکم   10N.m گشتاور  تا  را  عقب  چرخ  سرعت  سنسور  پیچ   
کنید.

II. عملیات پایانی

 چرخ عقب را نصب کنید )به بخش 35A، چرخ ها و الستیکها، 
چرخ: باز کردن- نصب مجدد، مراجعه کنید(.

  4×2 سیستم انتقال قدرت

130831

 کابل سنسور سرعت چرخ عقب در قسمت )2( را جدا کنید.
 کابل توپی چرخ را باز کنید.

130832

 کانکتور سنسور سرعت چرخ عقب )3( را جدا کنید.
 کابل سنسور سرعت چرخ عقب را در قسمت )4(جدا نمایید.

 سنسور سرعت چرخ را باز نمایید.

سیستم ترمز ضد قفل 
سنسور سرعت چرخ عقب: باز کردن-نصب مجدد
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