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CS35 – EADO: نوع خودرو

خودروهاي گروه چانگاناتوماتيك الزام انجام سرويس دوره اي و تعويض روغن جعبه دنده : موضوع
چانگانارائه دهنده خدمات به خودروهاي  قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز

طبـقو  بـوده  الزامي راهنماي مشتري نجام سرويس هاي دوره اي مطابق با جدول مندرج در دفترچها خودرو و كاركرد مناسب قطعات منظور حفظ كيفيت عملكرده ب
.گرددپيشگيري از عيوب ناخواسته مي  همچنين باعث افزايش قابليت اطمينان و دوام خودرو و هاي دوره ايسرويس  انجام به موقع هاي خودروسازتوصيه شركت 

كيلومتر و يـا 60000در حالت عادي در هر  متناسب با شرايط رانندگيخودروهاي گروه چانگان مقتضي است برنامه سرويس و نگهداري در اين راستا بر اساس جدول 
بديهي است در صورت رانندگي در شرايط سخت روغن جعبه دنده مـي بايسـت در .تعويض گردداتوماتيك ماه از زمان تحويل خودرو به مشتري روغن جعبه دنده  42
.كيلومتر تعويض شود 30000هر 

".استفاده نماييد اتوماتيكتوصيه مي شود به جاي روش ذيل از دستگاه هاي تعويض روغن گيربكس  " : اتوماتيك روش تعويض روغن جعبه دنده
.برده و پيچ هاي تخليه روغن و سر ريز گيربكس را باز نماييدبا استفاده از جك باال  افقيكامالً  حالتدر  خودرو را -1
توضيح اينكه به محض خروج قطره اي روغـن(  .اضافه نماييد تا ميزان مورد نياز روغن گيربكس نوتخليه را بسته و از محل پيچ شارژ روغن  در گام بعدي ابتدا پيچ -2

).از پيچ سر ريز سريعاً پيچ مذكور را ببنديد
خارج و در ظرف مدرجي جهت اندازه گيري ميزان روغن را از محل بست آن ) به طرف رادياتور  ( گيربكس مجموعه لوله خروجي خنك كننده روغنشيلنگ  حال -3

  .اقـدام نماييـد  )با اسـتفاده از اتصـاالت مناسـب    (  گيربكساز طرف نسبت به اضافه نمودن روغن  در دور آرام موتور خودرو را روشن نموده وسپس . قرار دهيد خروجي
. ) حجم روغن ورودي و خروجي گيربكس مي بايست به يك اندازه باشد و تا زمان خروج روغن تميز اين فرآيند بايد ادامه يابد( : تذكر 

نسبت بـه كنتـرل و پس از حصول اطمينان از عدم هر گونه نشتي نمودهرا با استفاده از بست آن مونتاژ مجموعه لوله خروجي خنك كننده در مرحله آخر شيلنگ  -4
.اقدام نماييد " سيستم انتقال قدرت اتوماتيك راهنماي تعميرات و سرويس" CS35RM1A/2/1مطابق با دستورالعمل شماره سطح روغن گيربكس 

  :تذكر 
دم رعايت استفاده از روغن توصيه شده ممكن است باعث وارد آمدن آسيب هاي جدي به جعبـه دنـدهع بوده و باالبا تكنولوژي  محصوالتيروغن هاي جعبه دنده،   -1

كـه قابليـت سـفارش گـذاري از 485692به شماره سـريال   ) AW‐1با مشخصه ( اتوماتيك  روغن گيربكس از مي بايستلذا نمايندگي هاي مجاز  .گردد اتوماتيك
.نماينداقدام  را دارد شركت سايپا يدك طريق

گـارانتي ،مراجعه مشتري جهت انجـام سـرويس هـاي دوره اي   عدم در صورت الزامي بوده و هاي ادواري خودرو در شبكه نمايندگي هاي مجاز سايپا  سرويسانجام  -2
.گونه تعهدي در خصوص خودروي مشتري نخواهد داشت خودرو از درجه اعتبار ساقط و شركت سايپا يدك هيچ

 پيچ سر ريز

 پيچ تخليه

خنك خروجيمجموعه لوله 
 كننده روغن

مجموعه لوله ورودي خنك
كننده روغن

زمان نوع هزينه شرح كد عمليات
ساعت 1 مشتري تعويض روغن گيربكس اتوماتيك  CH28 

رادياتور
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