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5

پيش گفتار
كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت طراحي و مهندسي خدمات شركت سايپا يدك به 

منظور راهنمايي نصب قطعات و مجموعه هاي آپشن  تهيه و تدوين گرديده شده است.
اميد است كه با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش نصب خود را با دستورات داده شده در اين راهنما 
هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد. در پايان از آنجا 
كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه 
اين كتاب را مطالعه مي كنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات 
ارزشمند خود )فرم پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد( به مديريت طراحي و مهندسي خدمات شركت سايپا 

يدك ارسال فرمايند.
الزم به ذكر است كه حق هر گونه تغيير يا كپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد.

                                                                                                                 سايپايدك
سازمان خدمات پس از فروش سايپا          
                      مديريت طراحي و مهندسي خدمات

پيشگفتار

راهنماي دستورالعمل نصب قطعات آپشن
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7 آپشن هاي تندر 90

راهنماي دستورالعمل نصب قطعات آپشن

 طريقه نصب فول فالپ عقب:                                                            
     در ابتدا اليه كاغذي برچسب فول فالپ عقب را برداشته 
و پس از تنظيم فول فالپ بر روي گلگير عقب آنرا به آرامي 
در محل خود بچسبانيد، سپس پنج پين مادگي را بر روي 
داخل  از  را  ها  پيچ  و  گذاشته  عقب  فالپ  فول  هاي   پين 

پين ها عبور داده و آنها را محكم نمائيد. 

 

در شكل روبرو نمونه ي خار فلزي و پيچ آن مشاهده مي شود.

توجه: 
پيش از نصب فول فالپ جلو محل نصب آن را روي گلگير 

كامال پاكيزه و خشك نمائيد.

فول فالپ دور گلگير جلو و عقب:

طريقه نصب فول فالپ جلو:                                                                   
در ابتدا اليه كاغذي برچسب فول فالپ جلو را برداشته و 
از تنظيم فول فالپ بر روي گلگير جلو آنرا به آرامي  پس 
در محل خود بچسبانيد، سپس سه خار فلزي را بر روي لبه 
قرار  فول فالپ جلو  تعبيه شده  روبروي سه سوراخ  گلگير 
داده و پيچ هاي آنرا پس از عبور از سوراخ فول فالپ به خار 

فلزي محكم نمائيد. 
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آپشن هاي تندر 890

در شكل روبرو نمونه ي خار فلزي و پيچ آن مشاهده مي شود. 

توجه: 
پيش از نصب ميني فالپ جلو محل نصب آن را روي گلگير 

كامال پاكيزه و خشك نمائيد.

ميني فالپ دور گلگير جلو و عقب:

طريقه نصب ميني فالپ جلو:                                                                                                         
برداشته  را  ميني فالپ جلو  برچسب  كاغذي  ابتدا اليه  در 
تا آماده چسباندن بر روي گلگير جلو شود. پس از تنظيم 
ميني فالپ بر روي گلگير جلو آنرا به آرامي در محل خود 
بچسبانيد، سپس سه خار فلزي را بر روي لبه گلگير روبروي 
سه سوراخ تعبيه شده ميني فالپ جلو قرار داده و پيچ هاي 
آنرا پس از عبور از سوراخ ميني فالپ به خار فلزي محكم 

نمائيد. 

در شكل روبرو نمونه ي پيچ و پين مادگي همراه با سوراخ 
تعبيه شده بر روي فول فالپ مشاهده مي شود.

توجه: 
پيش از نصب فول فالپ عقب محل نصب آن را روي گلگير كامال 

پاكيزه و خشك نمائيد.
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9 آپشن هاي تندر 90

گل پخش كن جلو و عقب :

طريقه نصب گل پخش كن:                                                                                                         
در ابتدا يك پين از آستري گلگير و يك پيچ از گوشه سپر، 
محل تالقي نصب را باز كنيد. سپس با قرار دادن گل پخش 
كن در محل خود پين را نصب و پيچ آن را ببنديد. همچنين 
دو سوراخ ديگر را توسط پيچ خودكار بر روي سپر محكم 

نمائيد.

طريقه نصب ميني فالپ عقب: 
در ابتدا اليه كاغذي برچسب ميني فالپ عقب را برداشته 
تا آماده چسباندن بر روي گلگير عقب شود. پس از تنظيم 
ميني فالپ بر روي گلگير عقب آنرا به آرامي در محل خود 
بچسبانيد، سپس 5 پين مادگي را بر روي پين هاي ميني 
فالپ عقب قرار داده و پيچ هاي آنرا پس از عبور از مركز 

پين ها محكم نمائيد. 
در شكل روبرو نمونه ي پيچ و پين مادگي همراه با سوراخ 

تعبيه شده بر روي ميني فالپ مشاهده مي شود. 

توجه: 
پيش از نصب ميني فالپ جلو محل نصب آن را روي گلگير 

كامال پاكيزه و خشك نمائيد.

ويژگي فالپ دور گلگير هاي جلو و عقب:
- محافظت و جلوگيري از خوردگي و سائيدگي لبه گلگير ها
- افزودن زيبايي چشم گير به جهت متصل شدن به سپرها 

و گل پخش كن ها روي بدنه اتومبيل

پس از نصب گل پخش كن جلو
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 توجه: گل پخش كن جلو نيازي به سوراخكاري ندارد ولي 
در گل پخش كن عقب مي بايست با لبه سپر عقب سوراخ و 

با پيچ خودكار محكم شود.  

قاب محافظ سيني عقب :

طريقه نصب قاب محافظ سيني عقب:                                                                                                         
پس از باز نمودن پيچ آلن 1 زبانه قفل صندوق عقب، قسمت 
پائين نوار الستيكي دور در صندوق را از محل خود جدا كرده 
و قاب محافظ سيني عقب را در محل خود قرار دهيد، سپس 
پيچ آلن زبانه قفل صندوق را محكم نموده و نوار الستيكي 

قسمت پائين در صندوق را در محل خود قرار دهيد. 

1

پس از نصب گل پخش كن عقب
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نمد در صندوق عقب :

طريقه نصب نمد در صندوق عقب:
ابتدا پس از باز نمودن در صندوق، نمد را در زير در صندوق 
قرار داده  به طوري كه با سوراخ هاي در صندوق منطبق 
گردد. سپس خارهاي پالستيكي )10 عدد( را در محل خود 

محكم نمائيد. 

پس از نصب نمد در صندوق
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چراغ راهنماي طرح جديد: 

طريقه نصب چراغ راهنماي طرح جديد:
پس از باز نمودن خارهاي آستري گلگير جلو، چراغ راهنما 

را باز نموده و سوكت آن را جدا نماييد.
روي  خود،  محل  در  را  جديد  طرح  راهنماي  چراغ  سپس 

گلگير جازده و سوكت آن را وصل كنيد.

فيلتر هواي كابين :

طريقه نصب فيلتر هواي كابين:
پس از باز نمودن در موتور، الستيك آبگير سيني 1  را از 
محل خود برداشته، سپس دو خار محفظه قاب پالستيكي2  
آنگاه فيلتر هواي  آنرا جدا كنيد.  از طرفين آزاد كرده و  را 

كابين را در محل خود نصب نمائيد. 

آپشن هاي تندر 90

پس از نصب چراغ راهنما

1

2
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روكش صندلي :

طريقه نصب روكش صندلي جلو:
در  خود  محل  از  را  جلو  هاي  صندلي  هاي  سري  پشت   -

آوريد.
- روكش صندلي و پشت سري جلو را به تفكيك بپوشانيد.

- در محل قرارگيري ميله هاي پشت سري بر روي صندلي 
جلو برش زده و پشت سري ها را جا بزنيد.

 

دستگيره در صندوق:

طريقه نصب دستگيره در صندوق:
- پس از باز نمودن قفل در صندوق عقب، دستگيره را در 

محل نشيمنگاه قفل قرار دهيد.
- قفل را از داخل دستگيره عبور داده و مجددا در محل خود 

محكم نماييد.

 پس از نصب دستگيره در صندوق
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بادگير )شيد شيشه ها(: 

مزاياي بادگير )شيد شيشه ها(: 
- جلوگيري از نفوذ باران و وزش آزار دهنده باد به داخل 

كابين سرنشينان
در  خصوصاً  اتومبيل  در  زيبا  و  چشمگير  تناسبي  ايجاد   -

نماي طرفين
- تاثير مستقيم در تهويه هواي داخل كابين و مصرف بهينه 

سوخت
  UV جلوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب و مضرات اشعه -

طريقه نصب بادگير شيشه در جلو و عقب:
- شيشه را تا انتها پايين كشيده، زه روي در را به آرامي با 

نوك انگشتان دو دست به سمت باال فشار دهيد.
- بادگير را به آرامي ميان نوار الستيكي شيشه ها قرار دهيد. 
آنها  دادن  فشار  و  مخصوص  هاي  بست  از  استفاده  با   -
نوار الستيكي  بادگير و ميان  بادگيرها در حد فاصل   پشت 

شيشه ها، بادگيرها ثابت مي شود.

توجه: 
براي نصب هر يك از بادگير شيشه هاي عقب از چهار بست 

و بادگير شيشه هاي جلو از شش بست استفاده نمائيد.

 

آپشن هاي تندر 90

طريقه نصب روكش صندلي عقب:
- براي باز كردن كفي صندلي عقب آن را همزمان به عقب  

1 و باال 2 فشار دهيد تا جلوي صندلي آزاد گردد.
- كف صندلي را خارج نماييد.

- پيچ هاي 3 طرفين پشتي صندلي عقب را باز كنيد.
- پشتي صندلي را همزمان به عقب 4 و باال 5 فشار داده 

تا پشتي آزاد گردد.
- روكش پشتي و كفي را به تفكيك بپوشانيد.

- ابتدا پشتي صندلي را جازده، پيچ هاي 3 طرفين را 
بسته، سپس كف صندلي را نصب نماييد. 

12
3

4
5
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قاب آبريز برف پاك كن:

طريقه نصب آبريز برف پاك كن: 
- اهرم هاي برف پاك كن  1 را از محل هزار خاري خارج 

كنيد.
- قاب آبريز برف پاك كن سمت چپ و راست 2 را در محل 

خود قرار داده و پيچ هاي دو طرف 3 را ببنديد. 
- اهرم هاي برف پاك كن ها را نصب كنيد.

جا عينكي سقف:

طريقه نصب جا عينكي: 
- ابتدا از هر طرف پايه آفتابگيرها، يك خار داخلي را آزاد 

نموده تا نمد سقف آزاد گردد. 
- چراغ مطالعه را نيز باز نموده تا نمدي سقف آزاد شود.

- پايه جا عينكي 1 را در قسمت خالي داخل سقف جلوتر از 
چراغ مطالعه جا زده و براي محكم شدن، دو خار پالستيكي 

2 را در پايه جا عينكي قرار دهيد.
- چراغ مطالعه را نصب مي كنيد.

پيچ  پايه جا عينكي  با دو سوراخ  نمدي منطبق  از روي   -
هاي 3 طرفين را از نمدي عبور داده تا در پايه محكم شوند. 
- يك برچسب 4 براي آسيب نرسيدن داخل قاب عينك 5 
تعبيه شده است كه اليه برچسب را برداشته و با دقت داخل 

قاب براي حفاظت بهتر از عينك بچسبانيد.
- دو خار آفتابگير را براي محكم نمودن آفتابگير طرفين و 

1نمد سقف در محل خود قرار دهيد. 
2

3

4

5

3

1

2
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ميني كنسول:

طريقه نصب ميني كنسول: 
- ميني كنسول را در محل خود مطابق شكل قرار دهيد.

- پس از تنظيم در ديوارهاي كناري توسط دريل با مته 3 
دو سوراخ در طرفين ايجاد كرده و با پيچ خودكار 1 محكم 

نماييد.

آپشن هاي تندر 90
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روكش صندلي :

طريقه نصب روكش صندلي جلو:
در  محل خود  از  را  جلو  هاي  هاي صندلي  پشت سري   -

آوريد.
تفكيك  به  را  جلو  سري  پشت  و  صندلي  هاي  روكش   -

بپوشانيد.
- در محل قرارگيري ميله هاي پشت سري بر روي صندلي  

جلو برش زده و پشت سري ها را جا بزنيد.
 

طريقه نصب روكش صندلي عقب:
- براي باز كردن صندلي عقب آن را همزمان به عقب 1 و 

باال 2 فشار دهيد تا جلوي صندلي آزاد گردد.
- كف صندلي را خارج نماييد.

- پيچ هاي پشتي صندلي عقب 3  را باز كنيد.
- پشتي صندلي را همزمان به عقب 4 و باال 5 فشار داده تا 

پشتي آزاد گردد.
- روكش پشتي و كفي را به تفكيك بپوشانيد.

- ابتدا پشتي صندلي را جازده، پيچ هاي دوطرف را بسته، 
سپس كف صندلي را نصب نماييد.
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19 آپشن عمومي

كمربند ايمني كودك: 

طريقه نصب كمربند ايمني كودك: 
- نشيمن و پشتي صندلي عقب را باز كنيد.

- پيچ هاي كمربند ايمني وسط صندلي عقب را باز كنيد.
- دو كمربند كوتاه را در نوار كمربندها عبور داده و كمربند 

هاي ايمني را مجددا در محل خود پيچ كنيد.
- پشتي و نشيمن صندلي عقب را نصب كنيد.

توجه: 
براي استحكام بيشتر كمربند بلند علي رغم عبور از پشتي 
صندلي، مي توان از پشت تكيه گاه فلزي بدنه نيز عبور داد.
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ: نام و نام خانوادگي:      

تلفن تماس: نام و كد نمايندگي مجاز:     

نقطه نظرات:

امضاء:-----------   

فرم نظرات و پيشنهادات

oAøñíBÿ OÏíýpAR  |ôupôüw oüõ/ uývPî OpìrÂlÚ×ê)SBA(|

|OBoüi :

Oé×ò OíBx:

ðÛÇú ðËpAR:

ðBï ôðBï gBðõAkâþ :

ðBï ôÞl ðíBüñlâþ ìXBq:

Öpï ðËpAR ôKýzñùBkAR

AìÃBF :..................
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