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تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه 
قبلي و كتبي از رنو اكيداً ممنوع مي باشد.

"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند."
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57A

57A- 1

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نیاز
Ms. 1373ابزار برای باز کردن سیستم صوتی یا سرعت سنج

وکاباس  کنندهCD changer–آلپاین  خارج  ابزار 
   Alpine and Cabasse)     Ms. 1639)

Car.1597                       اهرم باز کننده تودری

تجهیزات مورد نیاز
ابزار عیب یابی

101323

بست نصب )1( را باز كنيد.

101324

 قطعات زير را باز كنيد:
- بست )2(

- آفتاب گير )3(

گشتاور محکم کردن
2Nm                                                پیچ های کیسه هوا
44Nm                                         پیچ غربیلک فرمان
2Nm                                                پیچ نگهدارنده

Nm                               پیچ های روکش باطری


بازکردن

تذکرات مهم 
با  امنيتی كار كنيد،  اينکه بر روی اجزا سيستم  از  قبل 
استفاده از ابزار عيب يابی واحد كنترل الکتريکی كيسه 
هوا را قفل كنيد )بخش عیب یابی– تعویض اجزاء را 
ببینید( )MR 366،88C، كيسه هوا و پيش كشنده 
های كمربند(.هنگامی كه اين عملکرد فعال است، تمام 
خطوط راه اندازی غير فعال هستند و نشانگر كيسه هوا بر 
روی صفحه نشانگرها روشن می ماند )در حالت سوئيچ 

باز(.
همچنين  هوا  كيسه  الکتريکی  كنترل  واحد  كردن  قفل 

قفل ستون فرمان الکتريکی را باز می كند.

تذکرات مهم 
يا پيش  دستکاری قطعات پيروتکنيک )كيسه های هوا 
يا  گرما  منبع  نزديکی  ايمنی(در  كمربند  های  كشنده 
شعله ممنوع است، زيرا احتمال فعال شدن كيسه های 

هوا يا پيش كشنده های كمربند ايمنی وجود دارد.

 اتصال باطری را جدا كنيد)به بخش باطری : بازکردن – 
نصب مجدد مراجعه نماييد( )MR 364،80A، باطری(.

 ،57A بخش  به   ( كنيد  جدا  را  مركزی  كنسول   
تجهیزات داخلی، قاب مرکزی: باز کردن- نصب مجدد 

مراجعه كنيد(
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57A

257A-

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101313

 قاب پائين درب جلو را باز كنيد.

101314

 قاب های )4( و )5( ستون جلو را باز كنيد.
 قطعات زير را باز كنيد:

-  شبکه های بلندگوروي داشبورد،
- بلندگوهای داشبورد.

101194

 درب جعبه محفظه پايينی )6( را در آوريد.

101196

قاب جانبی داشبورد )7( را باز كنيد.

101196

 كنترل روشنايی )8( و كنترل تنظيم ارتفاع نور را 
باز كنيد.

 پيچ های )9( را باز كنيد.
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57A

57A- 3

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101198

 پين داشبورد  )10( را باز كنيد.
توجه

بايستی  شدن  باز  بار  هر  در  داشبورد  پين  دو  هر 
تعويض شوند.

18455

را  ، غربيلک فرمان   )11( به سوراخ  برای دسترسی   
يک نيم دور بچرخانيد.

پيچ گوشتی را داخل دهانه )11( وارد كنيد.
 كيسه هوا را باز كنيد.

101920

 با استفاده از پيچ گوشتی تخت، پين نگهدارنده را 
راننده  الکتريکی كيسه هوای  اتصال  نگهدارنده  پين  از 

باز كنيد.

101200

 قطعات زير را باز كنيد:
- اتصاالت الکتريکی
- كيسه هوای راننده
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57A

457A-

101201

 چرخ ها را رو به جلو صاف كنيد.
 قطعات زير را باز كنيد:
- پيچ )12( غربيلک فرمان

- غربيلک فرمان

101202

 بخش های زير را باز كنيد:
- سه پيج پايينی)13(
- قاب بااليی و پايينی

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101203

 موقعيت مجموعه كنترل )فرمان( را در زير غربيلک 
فرمان عالمت بزنيد.

 كنترل كنيد كه عالمت )14( روی سوئيچ چرخشی 
دقيقا در مقابل عالمت راهنما قرار گرفته باشد.

 مجموعه كنترلزير غربيلک فرمان را باز كنيد.
 پيج )15( را شل كنيد.

مجموعه ستون فرمان را باز كنيد.
 قطعات زير را جدا كنيد:

و  راديو  كن،  پاک  )برف  مختلف  الکتريکی  اتصاالت   -
كنترل روشنايی(

- اتصال الکتريکی سوئيچ چرخشی
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57A

57A- 5

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101204

 هر دو پيچ )16( را باز كنيد.
 هر دو پين بااليی )17( را باز كنيد.

 دومين قاب پايينی را در آوريد.

101205

 قسمت بااليی داشبورد را باز كنيد)به طورجزئی(.
 Carminat اتصال الکتريکی بلندگويسيستم رهياب 

را جدا كنيد)برحسب سطح تجهيزات(.

101206

پيچ )18( را باز كنيد.
 دو پين )19( را فشار دهيد.

 داشبورد را در آوريد.

101207

 پيچ )20( را باز كنيد.
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57A

657A-

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101285

در  را  نمايشگر  نگهدارنده  يا   )21( بااليی  قاب   
آوريد)خودرو اصلی(.

101286

 سنسور اشعه خورشيد را جدا كنيد.

101287

 پيج های )22( و صفحه Carminat را باز كنيد
 ) در صورتيکه نصب شده باشد(.
 اتصال الکتريکی را جدا كنيد.

101289

قطعات زير را باز كنيد:
-پيچ )23(

-پيچ های )24(

101283

كنترل   ،  )Ms. 1373( ابزار  از  استفاده  با   
شده  نصب  صورتيکه  در   ( كنيد  باز  را   Carminat

باشد(.
 اتصاالت الکتريکی مختلف را جدا كنيد.
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57A

57A- 7

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101284

 با استفاده از ابزار )Ms. 1639( ،سيستم صوتی را 
باز كنيد.

 اتصاالت الکتريکی مختلف را جدا كنيد.

101290

 پيچ های )25( را باز كنيد.
 با استفاده از ابزار )Car. 1597( ، كارت خوان  را 

باز كنيد.
 اتصاالت الکتريکی مختلف را جدا كنيد.

101291

 پيچ های )26( را باز كنيد.
 مجموعه »كنترل تهويه مطبوع و دريچه مركزی هوا 

«را باز كنيد.

تذكر:
روی خودرو بدون كنترل آب و هوا:

- پيچ های )26( را باز كنيد.
كنترل  يا  مطبوع  تهويه  از  را  هوا  مركزی  دريچه   -

گرمايش جدا كنيد.
-  دريچه هوا را باز كنيد.

 كنترل تهويه مطبوع را در جای خود قرار دهيد، در 
باز كردن داشبورد دخالت نمی كند.

 اتصاالت الکتريکی مختلف را جدا كنيد.
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57A

857A-

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

100268

 جعبه داشبورد را باز كنيد.
 قاب جانبی )27( را باز كنيد.

 كليد غير فعالسازی كيسه هوا سرنشين جلو را جدا 
كنيد.

101294

 پين داشبورد )28( را باز كنيد.
توجه

بايستی  شدن  باز  بار  هر  در  داشبورد  پين  دو  هر 
تعويض شوند.

 بخش های زير را باز كنيد:
- پيچ های )29(
- جعبه داشبورد.

101295

  دو قاب پايينی را باز كنيد.

101296

 چراغ جعبه داشبورد )31( را بازكنيد.
 چراغ جعبه داشبورد  را جدا كنيد.

 پيچ )32( را باز كنيد.
 بخش های زير را جدا كنيد:

- اتصال الکتريکی )33( از كيسه هوا سرنشين
- سيم اتصال بدنه كيسه هوا )34(
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57A

57A- 9

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101297

 
توجه

 قبل از در آوردن داشبورد، مسير سيم كشی دسته 
سيم را كنترل كنيد. هنگامی كه داشبورد را در می 
آوريد، دسته دنده مانع قسمت پايينی داشبورد می 

شود.

 داشبورد را در آوريد. ) اين عمليات نيازمند دو نفر 
می باشد.(

101298

 مهره های )35( را باز كنيد.
 كيسه هوا را باز كنيد.

نصب مجدد

101298


توجه

هرگاه كيسه هوا سرنشين از جای خود در آورده می 
شود، الزم است كه مهره های )36( محکم كننده 

مجموعه به داشبورد،تعويض كنيد.

گشتاور          با  را  هوا  کیسه  مجموعه  های  پيچ   
)2Nm( محکم كنيد.
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57A

1057A-

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101198

  دو پين داشبوردرا در جای خود نصب كنيد.

توجه:
بايستی  شدن  باز  بار  هر  در  داشبورد  پين  دو  هر 

تعويض شوند.
I. ویژگی های کنترل های غربیلک فرمان

101203

 قبل از نصب مجدد، موارد زير را كنترل كنيد:
- چرخ ها را در وضعيت مستقيم باشند.

عالمت  روی  دقيقا  فرمان  غربيلک  زير  های  كنترل   -
)37( می باشند.

II. ویژگی های غربیلک فرمان

18835

  
توجه:

غربيلک فرمان بايد به راحتي وارد هزارخارها گردد 
)هزارخار داراي خارهاي راهنما است(

به خارهاي راهنما آسيب نرسانيد.
پيچ فرمان را پس از هر بار بازكردن حتماًت عويض 

كنيد. 
 پيچ غربيلک فرمان را با گشتاور )44 نیوتن متر ( 

محکم كنيد.
III. ویژگی های کیسه هوا

تذكرات مهم
رابه  هوا  كيسه  الکترونيکي  واحدكنترل  بررسی   -

كمک ابزارعيب يابي انجام دهيد. 
ميتواند  ها  توصيه  اين  به  قصورنسبت  هرگونه   -
وضعيت عملکرد عادی سيستم هارا به هم ريخته ويا
فعال شدن اتفاقیكيسه هاي هوا را به دنبال داشته 

باشد.

تذکرات مهم
- هنگاميکه  كيسه هوا را نصب می كنيد، شرايط 

سيم كشی را كنترل كنيد
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57A

57A-11

تجهیزات داخلی
داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

101296

 كنترل كنيد كه اتصاالت الکتريکی )39( كيسه هوا 
وصل شده اند و در محل خود قفل شده اند.

 سيم اتصال بدنه مجموعه كيسه هوای سرنشين را 
دوباره وصل كنيد.

 پيچ نگهدارنده را با گشتاور )2 نیوتن متر ( محکم 
كنيد.

تذکرات مهم
عيب  ابزار  از  استفاده  با  را  الکتريکی  كنترل  واحد 
تعویض   – یابی  عیب  بخش  )به  كنيد.  باز  يابی 
اجزاء  مراجعه نماييد( ) MR 364،88C، كيسه 

هوا و پيش كشنده های كمربند(

توجه
 : باطری  بخش  )به  كنيد  وصل  را  باطری  اتصال 

بازکردن – نصب مجدد مراجعه نماييد( 
)MR 364،80A، باطری(.

 پيچ های درپوش باطری را با گشتاور )4 نیوتن 
متر ( محکم كنيد.

عمليات را در جهت عکس باز كردن انجام دهيد.
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57A

1257A-

تجهیزات داخلی
داشبورد مركزی : باز كردن – نصب مجدد

I- مرحله پیش از بازکردن
باطری  بخش  )به  كنيد.  جدا  را  باطری  اتصال   
 MR( نماييد(  مراجعه  مجدد  نصب   – بازکردن   :

364،80A، باطری (
 قطعات زير را باز كنيد : )با توجه به سطح تجهيزات(
نصب   – : بازکردن  - راديو )به بخش رادیو خودرو 

مجدد مراجعه نماييد( )MR 364،86A، راديو (
 :CD changer بخش  )به   CD changer  -
 MR( نماييد(  مراجعه  مجدد  نصب   – بازکردن 

364،86A، راديو (
رهیاب  سیستم  بخش  )به  راديو  رهياب  سيستم   -
 MR( )رادیو: بازکردن – نصب مجدد مراجعه نماييد
364،83C، سيستم تالقی راه دور و پردازش خودكار 

اطالعات(.
ارتباط  یونیت  بخش  )به  رهياب  ارتباط  يونيت   -
نماييد(  مراجعه  مجدد  نصب   – بازکردن  رهیاب: 
)MR 364،83C، سيستم تالقی راه دور و پردازش 

خودكار اطالعات(.
خوان  کارت  بخش  )به  كنيد  باز  را  خوان  كارت   
 MR( نماييد(  مراجعه  مجدد  نصب   – بازکردن   :

364،سيتم های مکانيکی،82A،ايموباليزر(.

- II مرحلهبازکردن قطعه مورد نظر

101290
 قطعات زير را باز كنيد:

- پيچ های )1(
- داشبورد مركزی

نصب مجدد:

I-مرحله نصب قطعه مورد نظر
 قطعات زير را مجددا نصب كنيد:

- داشبورد مركزی
- پيچ های )1(

II-مرحله پایانی
 كارت خوان را نصب كنيد. )به بخش کارت خوان : 
 MR 364( )بازکردن – نصب مجدد مراجعه نماييد

،سيتم های مکانيکی،82A، ايموباليزر (
 قطعات زير را نصب كنيد : )برحسب سطح تجهيزات(

نصب   – : بازکردن  - راديو )به بخش رادیو خودرو 
مجدد مراجعه نماييد( )MR 364،86A، راديو (

 :CD changer بخش  )به   CD changer  -
بازکردن – نصب مجدد مراجعه نماييد(

)MR 364،86A، راديو (
رهیاب  سیستم  بخش  )به  راديو  رهياب  سيستم   -

رادیو: بازکردن – نصب مجدد مراجعه نماييد(
)MR 364،83C، سيستم تالقی راه دور و پردازش 

خودكار اطالعات(
ارتباط  یونیت  بخش  )به  رهياب  ارتباط  يونيت   -
نماييد(  مراجعه  مجدد  نصب   – بازکردن  رهیاب: 
)MR 364،83C، سيستم تالقی راه دور و پردازش 

خودكار اطالعات(
 : باطری  بخش  )به  كنيد.  جدا  را  باطری  اتصال   

بازکردن – نصب مجدد مراجعه نماييد( 
)MR 364،80A، باطری (
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57A

57A-13

تجهیزات داخلی
جعبه داشبورد : باز كردن – نصب مجدد

 بازکردن
مرحله بازکردن قطعه موردنظر

100268

 جعبه داشبورد را باز كنيد.
 قاب جانبی )1( را باز كنيد.

 اتصال الکتريکی غير فعالسازی كيسه هوا سرنشين 
جلو را جدا كنيد.

101294

 قطعات زير را باز كنيد:
- پيچ های )2(

- جعبه داشبورد

 نصب مجدد:

مرحله نصب قطعه مورد نظر
 قطعات زير را مجددا نصب كنيد:

- جعبه داشبورد
- پيچ های )2(

 اتصال الکتريکی غير فعالسازی كيسه هوا سرنشين 
جلو را وصل كنيد.

 قاب جانبی )1( را نصب كنيد.
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57A

1457A-

تجهیزات داخلی
كنسول مركزی : باز كردن – نصب مجدد

101316

 درپوش سوكت عيب ياب را در آوريد.

101317

درپوش كارت خوان را در آوريد.

101318

 قطعات زير را باز كنيد:
- گردگير اهرم دسته دنده

- سر دسته دنده

 باز کردن

101322
 جعبه كنسول وسط را باز كنيد.

 قاب احاطه كننده ترمز دستی را با حركت دادن آن 
در جهت فلش های )1( و )2( باز كنيد.

اتصاالت الکتريکی گرمکن صندلی را جدا كنيد. )در 
صورت مجهز بودن(

101319
 قاب پايينی)3( را باز كنيد.

101318
 پايه فندک سيگار را باز كنيد.

 اتصال الکتريکی را از پايه فندک سيگار جدا كنيد
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57A

57A-15

تجهیزات داخلی
كنسول مركزی : باز كردن – نصب مجدد

110717

 صندلی های جلو را به سمت جلو حركت دهيد.
 پيچ های)4( را باز كنيد.
 قطعات زير را باز كنيد:

- كنسول را با حركت دادن آن در جهت فلش های )5( 
و )6( با دقت باز كنيد.
- كنسول دسته دنده

نصب مجدد
 عمليات را در جهت عکس باز كردن انجام دهيد.
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57A

1657A-

تجهیزات داخلی
آينه ديد عقب داخلی : باز كردن – نصب مجدد

باز کردن

101715

قاب بااليی را بازكنيد.

101716

قاب پايينی را بازكنيد.

101717

 كانکتورهای )1( را جدا كنيد.
 آينه ديد عقب را در آوريد.

تذکر:
مراقب  كنيد،  می  باز  را  عقب  ديد  آينه  هنگاميکه 

باشيد به سنسور باران نزيک آن آسيب نرسانيد.
نصب مجدد

 عمليات را در جهت عکس باز كردن انجام دهيد.
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57A

57A-17

تجهیزات داخلی
آفتاب گير : باز كردن – نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نیاز

 Car . 1363               مجموعه ابزارهای جداکردن قطعه

باز کردن
مرحله بازكردن قطعه مورد نظر

101323

 درپوش مخصوص )1(را با استفاده از ابزار 
)Car. 1363( باز كنيد.

141873

141872

)Car. 1363(در  ابزار  از  استفاده  با  را  آفتابگير   
نقطه )2( باز كنيد.

 آفتابگير را باز كنيد.
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57A

1857A-

تجهیزات داخلی
آفتاب گير : باز كردن – نصب مجدد

101718

 بست قطعات زير را جدا كنيد:
- درپوش مخصوص

- پايه مركزی آفتابگير را با استفاده از پيچ گوشتی در 
نقطه )4(

 كانکتور های مختلف را جدا كنيد ) برحسب سطح 
تجهيزات(

 پايه نگهدارنده مركزی آفتابگير را باز كنيد.

نصب مجدد

مراحل نصب قطعه مورد نظر
)برحسب  كنيد  جدا  را  مختلف  الکتريکی  اتصاالت   

سطح تجهيزات(
 پايه نگهدارنده مركزی آفتابگير را نصب كنيد.

 درپوش مخصوص)3( را در جای خود نصب كنيد.
 آفتابگير را نصب كنيد.

 درپوش مخصوص)1( را در جای خود نصب كنيد
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57A

57A-19

تجهیزات داخلی
دستگيره فوقانی درب : باز كردن – نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نیاز

 Car . 1597                         ابزار جداکردن قاب

باز کردن

100183

 پين های )1( هر دو پايه را با استفاده از ابزار
)Car. 1597(باز كنيد.

 با دست از باال آن را بکشيد، دستگيره فوقانی درب 
را بيرون بياوريد.

نصب مجدد
 عمليات را در جهت عکس باز كردن انجام دهيد.
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