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2. بلندگو را باز کنید.
1( پیچ های بلندگو را باز کنید.

2( بلندگو را جدا کنید.
3( قاب باالیی ستون A را باز کنید.

1. قاب باالیی ستون A را باز کنید.
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و 

CA501-002 خارجی

باز کردن و نصب 
A قاب تزئينی ستون

باز کردن
ابزار مخصوص

ابزار باز کردن قطعات تزئینی 
داخلی و خارجی

CA501-002
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5. نوار آب بندی درب جلو را باز کنید.
6. قاب پائینی ستون A را باز کنید.

1( بست های قاب پائینی ستون A را باز کنید.
 A 2( با استفاده از ابزار مخصوص، قاب پائینی ستون

را باز کنید. 
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و 

CA501-002 خارجی

4. با استفاده از ابزار مخصوص، قاب پارکابی را باز کنید. 
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و 

CA501-002 خارجی

شکل  در   A ستون  باالیی  قاب  های  خار  موقعیت   .3
نشان داده شده است.
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نصب
1.  برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.

2. هنگام نصب، از قرارگرفتن خارهای قاب در موقعیت 
صحیح، اطمینان حاصل کنید.

در شکل   A ستون  پائینی  قاب  های  خار  موقعیت   .7
نشان داده شده است.
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2. موقعیت خار های قاب پا رکابی درب جلو در      شکل 
نشان داده شده است.

3. صندلی عقب را باز کنید.
باز  خودرو،  صندلی  عقب)  صندلی   : به  کنید  مراجعه 

کردن و نصب(  

1 . با استفاده از ابزار مخصوص، قاب پارکابی درب جلو 
را باز کنید. 

ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی 
        CA501-002 داخلی و خارجی

قاب تزئينی پارکابی
باز کردن

ابزار مخصوص

         ابزار باز کردن     
        قطعات تزئینی 
      داخلی و خارجی

      CA501-002
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نصب
1. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.

2. هنگام نصب، از قرارگرفتن خارهای قاب در موقعیت 
صحیح، اطمینان حاصل کنید.

در       عقب  درب  رکابی  پا  قاب  های  خار  موقعیت   .5
شکل نشان داده شده است.

4. با استفاده از ابزار مخصوص، قاب پارکابی درب عقب 
را باز کنید. 

ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و 
CA501-002 خارجی
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در شکل   B ستون  پایینی  قاب  های  خار  موقعیت   .4
نشان داده شده است.

1. قاب های پارکابی درب های جلو و عقب را باز کنید.
مراجعه کنید به: قاب تزیینی پارکابی ) تریم و تزیینات 

داخلی، باز کردن و نصب(.
2. نوار آب بندی درب های جلو و عقب را باز کنید.

3. با استفاده از ابزار مخصوص، قاب پائینی ستون B را 
باز کنید.

ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و 
CA501-002 خارجی

B قاب تزئينی ستون
باز کردن

ابزار مخصوص

ابزار باز کردن قطعات تزئینی 
داخلی و خارجی

      CA501-002
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باز  5. پیچ قالب پائینی کمربند ایمنی صندلی جلو را 
کنید.
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شکل  در   B ستون  باالیی  قاب  های  خار  موقعیت   .8
نشان داده شده است.

7. با استفاده از ابزار مخصوص، قاب باالیی ستون B را 
باز کنید.

ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و 
CA501-002 خارجی

6. پیچ های قاب باالیی ستون B را باز کنید.
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3. پیچ های جلویی قاب پایینی ستون C را باز کنید.
4. پیچ قالب پایینی کمربند ایمنی صندلی عقب را باز 

کنید.

1. صندلی عقب را باز کنید.
مراجعه کنید به: صندلی عقب)صندلی خودرو، باز کردن 

و نصب( 
2. با استفاده از ابزار مخصوص، قاب پارکابی درب عقب 

را باز کرده و نوار آب بندی درب عقب را جدا کنید.
ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و 
                                                                                         CA501-002 خارجی

نصب     
1. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.

2. هنگام نصب، از قرارگرفتن خارهای قاب در موقعیت 
صحیح، اطمینان حاصل کنید.

C قاب تزئينی ستون
باز کردن

ابزار مخصوص 

ابزار باز کردن قطعات تزئینی 
داخلی و خارجی 
CA501-002
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5. پیچ های پایینی قاب پایینی ستون C را باز کنید.
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10. قاب باالیی ستون C را باز کنید.
1( پیچ پایینی قاب باالیی ستون C را باز کنید.

2( با استفاده از ابزار مخصوص،قاب باالیی ستون C را 
باز کنید.

داخلی  تزئینی  قطعات  کردن  باز  ابزار  مخصوص:  ابزار 
CA501-002  وخارجی

شکل  در   C ستون  پایینی  قاب  خارهای  موقعیت   .9
نشان داده شده است.

6. با استفاده از ابزار مخصوص، قاب پایینی ستون C را 
باز کنید.

7. کانکتور دسته سیم را جدا کنید.
1( کانکتور دسته سیم چراغ صندوق عقب را جدا کنید.
صندوق  تغذیه  منبع  خروجی  سیم  دسته  کانکتور   )2

عقب را جدا کنید.
8. قاب پایینی ستون C را جدا کنید.
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نصب 
1. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.

2. هنگام نصب، از قرارگرفتن خارهای قاب در موقعیت 
صحیح، اطمینان حاصل کنید.

شکل  در   C ستون  باالیی  قاب  خارهای  موقعیت   .11
نشان داده شده است.
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