
١

  زانتيا مراحل باز و بست داشبورد خودروی
   

  
  .رت مرحله به مرحله آورده شده است به صو زانتيادر زير طريقه باز و بست داشبورد خودروی 

و سپس باز کردن اجزای  .باتری را جدا می نماييمبرای باز کردن داشبورد هر خودرويی ابتدا کابل منفی  -۱
  .داشبورد را آغاز می کنيم

  

را  راديو پخشاول بايستی قاب دور . می پردازيم پخشراديودر اينجا ابتدا به باز کردن بخش وسطی داشبورد يعنی مجموعه  -۲
T20 را جدا  راديو پخشپيچ های دور آن را باز کرده و سوکتهای چهار عدد  که فشاری است درآوريم و سپس با آچار ستاره ای  

  . می کنيم

به نام تنها ياری رسان هستی
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در اين تصوير قاب دور پخش خودرو، خود قاب ، و نيز درب پخش خودرو را مالحظه می کنيد که درب پخش بهمراه آن با، باز 
  . پخش در می آيد راديو کردن پيچ های

                      

  باز نمودن پيچ ها                                                          جدا نمودن سوکتها و آنتن راديو پخش                 

دارای باال به صورت پرسی است و از پايين  ه ازمرحله به باز کردن سيستم تهويه می پردازيم که قاب دور سيستم تهوي ايندر -۳
         قاب داخل آنرا بر ،ن نگه داشتن ضامنيير آن با پايم و از زيگاری و فندک را جلو می کشياول قاب جاس. چ می باشد پي

چ ستاره ای قاب دور ين دو عدد پيم حال با باز کردن ايه دسترسی داريستم تهوينی قاب دور سييچ های پايم و اگنون به پيمی دار
ری مجموعه فندک يچ های زيسپس با در آوردن قاب گود ابتدای کنسول که فشاری است به پ. ديمی آرون يه بيستم تهويس

            ز جدايعدد سوکت آنرا ن د که دويرون می آيز مجموعه فندک بيچ نين دو عدد پيم و باز کردن ايدا می کنيدسترسی پ
آنرا م و يه را باز می کنيستم تهوين سييچ ستاره ای باال و پايعدد پ ۴ه برداشته شده تم تهويسيحال که قاب دور س .ميمی کن

زيرا خودرو زانتيا بر عکس پرايد و پژو نيازی به جدا نمودن سيمهای تنظيم ) به سمت داخل داشبورد(به حال خود رها می کنيم
   .شود  کليدهای سيستم تهويه باز نمیدريچه های سيستم تهويه ندارد و در بازنمودن داشبورد مجموعه 

محل قاب دور 
 پخش خودرو
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  رون آوردن آنت بير مجموعه فندک جهيچهای زيباز نمودن پ                                              

  

  دير جدا نمودن سوکتهای فندک را مشاهده می کنين تصوايدر 

  هير مجموعه تهويچ های زيپ

ه يآزاد کننده قاب دور مجموعه تهو
 و مجموعه فندک

 محل ضامن آزاد کننده قاب مجموعه فندک
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  .نارنجی نشان داده شده است فلشدر اين تصوير جای پيچهای مجموعه فندک با دايره قرمز و محل پيچهای مجموعه سيستم تهويه با 

گود ابتدای کنسول را که ا اول صفحه يبرای باز نمودن کنسول وسط زانت. سط می رسد دن کنسول وراکنون نوبت به باز ک -۴
ازی به باز کردن سوکت آن و دستکاری يم که نيدا می کنيبگ دسترسی پيرا ecuبا در آوردن آن به  م ويفشاری است در می آور

ايربگ دو عدد مهره وجود دارد که بايد آنها را باز نمود و نيز يکی از مهره های ثابت کننده  ecuدر تصوير زير در کنار . ستنيآن 
ايربگ يک سوکت قهوه ای نيز وجود   ecuدر باالی . ربگ را که اتصال منفی اير بگ سمت شاگرد زير آن قرار دارد را بايد باز کرداي

دارد که مربوط به ايربگ سمت شاگرد است و آن را نيز بايد جدا نمود الزم به ذکر است که در باز کردن داشبورد زانتيا زمانی که 
ربگ سيم کانکتور قهوای اي -۲سيم اتصال منفی ايربگ شاگرد  -۱داشبورد بيرون می آيد تنها دو عدد سيم با آن وجود دارد 

    .شاگرد

  

ای  کانکتور قهوه
 ربگ شاگرديا

ربگ يا اتصال منفی
 شاگرد
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حال دسته دنده را با کمی گردش به سمت چپ و کشيدن به سمت باال در می آوريم وپس از آن کاور چرمی دور دسته دنده که 
مجموعه  کليد قفل کن ايربگ شاگرد و فشاری است و دارای خار از پايين می باشد را در می آوريم در قسمت بعد به سراغ 
با در آوردن آن سوکت مربوط به قفل  . تنظيم ارتفاع می رويم و اين قسمت نيز دارای خار در اطراف می باشد و فشاری است

  .جدا کنيد کن ايربگ را 

      

   

و قاب روی مجموعه را از م يدر می آور ،باالبر عقب را که فشاری است و دارای خارشه يدهای شيدر گام بعد قاب مجموعه کل
  .کليدهای آن جدا می کنيم و بدون اينکه سوکت کليدها را جدا کنيم کليدها را در جای خود رها می کنيم

  

  

باقی مانده را باز کرده و پس از آن ترمز دستی را تا جايی که  ۱۰عدد مهره شماره  اکنون با باز کردن جاسيگاری عقب کنسول دو
ممکن است باال می کشيم و از طرف صندلی عقب خودرو با کشيدن کنسول به سمت عقب و باال بطور همزمان، کنسول را 

  .ايربگ را پاره کند   ecuين اين کار نبايد قسمت جلويی کنسول سيمهای جلوی بيرون می آوريم دقت شود که در ح

م يمجموعه تنظ
 ارتفاع

سوکت قفل 
 ربگيکن ا

 عقب مجموعه کليدهای شيشه باالبر عقبقاب روی کليدهای شيشه باالبر  م ارتفاعياهرم تنظ
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  باز نمودن دو مهره انتهايی کنسول

 - شامل سنسور کولر اتوماتيک(نوار ميانی داشبورد  قاب دور فرمان، غربيلک فرمان ودر اين مرحله به سراغ باز نمودن  -۵
برای باز نمودن قاب دور فرمان دو  .می رويم ) قفل کن شيشه باالبر عقب - ACکليد   - نمايشگرساعت ودما -جفت راهنما

دقت شود که سوکت رئوستای (را بر می داريمباز کرده و بخش بااليی و پايينی آن T20عدد پيچ ستاره ای زير قاب را با آچار 
لک فرمان از پشت دارای يه قاب روی غربا دقت شود کتيلک فرمان زانيدر باز کردن غرب. )روشنايی پشت آمپر را حتما جدا کنيد

اين پيچها : نکته( ميچها را باز کنين پايم يم تا بتوانيستی فرمان را طوری بچرخانايمی باشد ابتدا ب T27چ ستاره ای يدو عدد پ
گردنده را جدا  بخشبوق متصل شده به  سوکت قاب روی غربيلک را که برداشتيم سوکت ايربگ راننده و) بيرون نمی آيند

حال با استفاده از آچار ستاره ای بزرگ پيچ غربيلک فرمان را باز کرده و با فشار از پشت، غربيلک  .نموده و آنرا برمی داريم
فرمان را بيرون می آوريم بايد خيلی دقت کرد که در بيرون آوردن غربيلک فرمان به سيمهای مربوط به ايربگ و بوق آسيب زده 

را جدا می کنيم تا زمان باز کردن تلسکوپی ...)چراغها و - مثل برف پاک کن(تمام سوکتهای مربوط به دسته راهنمااکنون . نشود
   . فرمان آماده باشند

    

  فرمان باز کردن پيچهای قاب غربيلک                       باز کردن پيچهای زير قاب                          جدا نمودن قابها              
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  )مجموعه ايربگ راننده و صفحه اتصال منفی بوق(پشت قاب فرمان 

  

مها يمحل خروج س
 لکغربياز 

باز کردن پيچ وسط 
 غربيلک فرمان

قسمت گردنده 
  دسته راهنما  داخل دسته راهنما
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پيچ آن و جدانمودن سوکتها اين نوار را بيرون  ۴اکنون به تمام پيچهای ستاره ای نوار ميانی دسترسی داريم حال با باز کردن 
  . می آوريم

             

  قفل کن شيشه باالبر عقب                     ACکليد -فالشر  -ساعت و دماسنج -سنسورکولر اتوماتيک    

                                            

  سنسور کولر اتوماتيک - ساعت و دماسنج  - فالشر  - ACکليد  - باالبر کليد قفل کن شيشه:نمای از پشت      

  

  .سوکتهای راديو پخش مشاهده می شود انی و ير سوکتهای نوار مين تصويدر ا
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. می باشد T20دارای سه عدد پيچ ستاره ای پشت آمپر . م يمی پرداز )صفحه کيلومتر(ن مرحله به باز کردن پشت آمپريدر ا -۶
به پيچهای پايين دسترسی داريم و حال با باز کردن اين  شدن نوار ميانی داشبورديک عدد پيچ در باال و دو عدد در پايين که با باز 

   .پيچها و جدا نمودن دو سوکت زرد و آبی رنگ، پشت آمپر را بيرون می آوريم 

  

             

  پشت صفحه کيلومتر خودرو زانتيا

، ابتدا تمام سوکتهای بسته شده به تلسکوپی فرمان را بايد جدا کرد، سوکتهای اکنون نوبت به تلسکوپی فرمان می رسد -۷
يچ را نيز بايد جدا کرد برای دسترسی دا کرده ايم سوکتهای مربوط به سوئرا که قبال ج.....) راهنما و -برف پاک کن (دسته راهنما

قاب زير پای راننده را که چراغ روشنايی زير پا در آن قرار دارد را باز می کنيم و سوکت چراغ را نيز  بهتر و راحتر در اين مرحله ابتدا
با .در می آوريم و بعد از آن نمدی زير را که دارای خار می باشد جدا کرده تا دسترسی ما به مجموعه تلسکوپی فرمان راحتر شود 

فقط در هنگام بيرون  .وز داخل خودرو نيز باز شده و جعبه فيوز آزاد می گرددبه فيپيچهای اطراف جعر پای راننده يباز کردن قاب ز
  .دن داشبورد بايد خيلی دقت کرد که لبه های داشبورد به راحتی از روی جعبه فيوز عبور کند و به آن آسيب نزند رآو

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


١٠ 
 

  

  

بعد از باز . در قسمت اتصالی پايين به ميل فرمان می باشد  ۱۳در باال و يک عدد پيچ  ۱۳عدد مهره  ۴تلسکوپی فرمان دارای
  .نمودن اين اتصاالت تلسکوپی فرمان را باال کشيده و در می آوريم 

 وزيجعبه ف
کانکتور عيب 

 ياب

 .فرمان و سوکتهای مربوط به آنرا مشاهده می کنيد در اين تصوير کل مجموعه تلسکوپی 
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  .محل های اتصال تلسکوپی فرمان  و سوکتهای جداشده از مجموعه تلسکوپی فرمان نشان داده شده است  ر ين تصويدر ا

ه بدنه چهای اتصال دهنده داشبورد بيم نوبت به باز کردن پيمتعلقات داشبورد را باز کرده ان مرحله از آنجا که تمام يدر ا - ۸
ی نموده يد حتما آنها را شناسايز می باشد که بايچ مخفی نيا دارای چند پيخودرو می رسد الزم بذکر است که داشبورد خودرو زانت

  .در اين مرحله به باز کردن پيچها پرداخته و پيچهای مخفی را مشخص می نماييم  .و باز کرد 

a-  ۱۰زير صفحه کيلومتر با بکس شماره باز کردن پيچهای باالی ميل تلسکوپی فرمان و  

      

اين پيچ اتصال در ضمن 
کن کاپوت  دهنده باز

 خودرو را نيز بايد باز کرد
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b - ۱۳با بکس شماره  داشبورد به بدنه پايين باز کردن پيچهای اتصال دهنده دو طرف  

  
c- ۱۳ شماره  با بکس و آچار يکسررنگی )پايين مجموعه فندک( چهای سمت کنسوليباز کردن پ  

  
d -  ۱۰بازکردن پيچهای داخل مجموعه داشبورد پشت مجموعه کليد سيستم تهويه با بکس شماره  

  

 سمت شاگرد

 سمت راننده

 سمت راننده

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


١٣ 
 

e-  ۱۰ شماره  تلسکوپی فرمان با بکس پشت مجموعه سوکتهای سوئيچ سمت راستبازنمودن پيچ مخفی  

  

f - ۱۰ شماره و در نهايت بازنمودن پيچ مخفی داخل داشبورد پشت مجموعه راديو پخش با بکس  

  

بايد از گوشه های دو طرف باالی  م در انتهايجدا نموده ااز سمت داخل خودرو ا را يچها و متعلقات داشبورد زانتياکنون تمام پ
داشبورد با استفاده از يک پيچ گوشتی ريز باندهای راديو پخش را که دارای خار و فشاری هستند، باز کرده و سوکت باندها و خار 

  .داشبورد را در آوريم  بسته شده دسته سيم آن به

  .ديگر کار ما در داخل خودرو تمام شده است اکنون بايد پيچهای اتصال دهنده داشبورد به بدنه خودرو را از بيرون باز کنيم

قاب پالستيکی پايين شيشه جلو را با استفاده از تيغ موکت د ايرونی ابتدا بيب مهره های اتصالین مرحله برای باز کردن يدر ا -۹ 
الزم به ذکر است که چسبی را که (به گونه ای که تيغ زير قاب مابين شيشه و قاب قرار بگيرد شروع به برش می نماييم ، بر 

پيچهای ( باز کردنسپس با برداشتن قاب شروع به ). کارخانه در اين ناحيه استفاده کرده است بسيار محکم و مقاوم است
 )عدد مهره ۳( بيرونی داشبورد مهره های اتصالیموتور برف پاک کن نموده و سوکت آنرا جدا می کنيم تا به تمام  ) ۱۰شماره 

  .و يک ميان دسته بلند باز می کنيم  ۱۰های بيرونی داشبورد را با بکس شماره  مهره .دسترسی داشته باشيم 
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  مهره گوشه سمت راست                           مهره وسط                                مهره گوشه سمت چپ                

  پايه آن ۵موتور برف پاک کن و سوکت 

                                                                                                                                                                                                                                         

  پايه برف پاک کن متصل به دسته سيم کشی ۵سوکت 

  

  

حال که تمام پيچها و مهره های اتصالی داشبورد را باز کرده ايم از داخل خودرو با کشيدن داشبورد به سمت عقب و خم کردن 
شده از مجموعه پشت داشبورد، و پس از آن تصاوير اکنون به تصاوير تهيه . آن ، داشبورد را با احتياط کامل بيرون می آوريم

بعد از بررسی مجموعه پشت داشبورد بايستی بستن داشبورد را برعکس مراحل باز  ر ضمند .توجه کنيد محفظه موتور خودرو 
  .خودرو را استارت زده و صحت مدارات آن را چک نماييم  ،و بعد از بستن داشبورد. کردن آن آغاز کنيم 
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١۵ 
 

  

  

  

  در اينجا مشاهده می کنيد که فقط سيمهای مربوط به ايربگ شاگرد بهمراه داشبورد بيرون آمده: داشبورد خودرو زانتيا 

  

صورت کلی  مجموعه پشت داشبورد به
 مهاسيبهمراه دسته 
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 CPHيونيت 

دريچه تعيين نوع 
 هوای ورودی

 مجموعه سينی رله يونيت کولر اتوماتيک

 سنسور اواپراتور
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  سيستم تهويه جهت تنظيم کولر اتوماتيک سنسور سنجش دمای هوای خروجی

                

 ABSجعبه فيور داخل محفظه موتور                                 مجموعه سيستم ترمز                       

  

  مجموعه موتور خودرو زانتيا بصورت کامل
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١٨ 
 

        
  

  )گرمکن دريچه گاز- سنسور دريچه گاز  -استپر موتور ( اجزای دريچه گاز         مجموعه فشنگی های اندازه گيری دمای آب برای        
  )کولر(سيستم تهويه  - ECU -پشت آمپر          

  
      ECU    خودرو در محفظه آن سمت گلگير راست                                          سوکت سنسورMAT , MAP 

     
  صفحه اتصاالت منفی سيم کشی موتور-۳   )زير چراغ جلو سمت راننده(محل قرار گيری يونيت فن - ۲کانکتور يونيت فن            - ۱             

  پايان
   )۸۸زمستان(. برای کارآموزان محترم برق خودرو مناسب بوده باشدن مجموعه اميد است که اي                                                      
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