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بدنه/ سراتو

پيشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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اطالعا ت عمومي
مشخصات

لوال عقب، باال زدن از جلو، STAY TYPEنوعدر موتور

در جلو
جلو لوال، سازه درکاملسازه

نوع بازوئي -  ضربدريقابل تنظیم
سیستم قفل - دوشاخهقفلدار

در عقب
جلو لوال - سازه درکاملسازه

نوع بازوئي - ضربدريقابل تنظیم
پین - دوشاخهقفلدار

داخل لوال، میله پیچشی)فنر میله  ای(نوعصندوق عقب

کمربند ایمني
سه نقطه ای با قفل اضطراریجلو

نوع 3 نقطه ای، دو نقطه ای)در مرکز(عقب

گشتاورهای بستن
Lb-�Kgf.mN.mموارد

لوالی در به بدنه26.5~2.721.6~19.52.2~15.9
در موتور لوالی در موتور26.5~2.721.6~19.52.7~15.9

لوالی در به بدنه8.8~1.16.9~8.00.7~5.1
زبانه در صندوق10.8~1.16.9~8.00.7~5.1

در صندوق
زبانه در صندوق10.8~1.16.9~8.00.7~5.1

لوالی در به بدنه41.2~4.234.3~30.43.5~25.3

درهای جلو و عقب
لوالی اتصال در26.5~2.721.6~19.52.2~15.9
زبانه در21.6~2.216.7~15.91.7~12.3
به عکس رجوع شود21.6~2.216.7~15.91.7~12.3
به عکس رجوع شود21.6~1.116.7~8.00.7~5.1

پیچ پایه صندلی جلو10.8~5.56.9~39.83.5~25.3
صندلی

پیچ پایه صندلی عقب53.9~5.534.3~39.83.5~25.3
تنظیم کننده ارتفاع کمربند جلو53.9~5.539.2~39.84.0~25.3

کمربند ایمنی

پیچ نصب سگک کمربند جلو53.9~5.539.2~39.84.0~25.3
پیچ نصب قالب کمربند جلو53.9~5.539.2~39.84.0~25.3
پیچ قالب پایینی کمربند جلو53.9~5.539.2~39.84.0~25.3
پیچ قالب باالیی کمربند جلو53.9~5.539.2~39.84.0~25.3
پیچ نصب قالب کمربند عقب53.9~5.539.2~39.84.0~25.3
پیچ نصب کشنده کمربند عقب53.9~5.539.2~39.84.0~25.3
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بدنه / سراتو

ابزارهای ويژه تعميراتی
مورد استفادهشكلنام و كد ابزار

تنظیم،باز و بست لوالي درابزار تنظیم لوالي در 097793-21000

بیرون انداز اتصاالت اتاق
خارج کردن تزئینات داخل اتاق09800-21000

خارج کردن بست تودوزيخارج کننده بست تودوزي

بریدن و تراشیدن درزگیر شیشه جلوابزار تراش درزگیر
)استفاده با 09861-31200(

بریدن درزگیر شیشه جلوتیغه برش درزگیر
)استفاده با 09861-31100(

31000-09861
بیرون آوردن قاب شیشه جلوبیرون کش قاب شیشه جلو

نصب بست رینگ عنکبوتيجا زدن بست رینگ عنکبوتي

1M100-09840
دریچه کشبیرون کشیدن دریچه  هواکش
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بدنه/ سراتو

عيب زدايي
نحوه رفع عيبناحيه مشكوكعيب

چکه آب از نورگیر سقف

تمیز کردن آبراهتجمع گردوخاک در قسمت لوله تخلیه آب
اعمال  فشار باد در لوله تخلیه براي بسته شدن لوله تخلیه

تمیز کاري
نصب لوله و اتصال را بررسي کنیدشکستن یا جابه جا شدن لوله تخلیه، شکستگي بست

تعویض کنید.فرسودگي الستیک دور در نورگیرسقف
تنظیم شود.فاصله زیاد در از بدنه و خرابي درزگیر

آچارکشي و تنظیم یا تعویض گردد.ُشل شدگي یا تغییر شکل بادگیر، شکاف با بدنه زوزه باد از اطراف نورگیرسقف

صدای نورگیر هنگام باز و بسته 
شدن

کابل محرک و کالف راهنما بازدید شودگیر کردن جسم خارجي در کالف راهنما
آچار کشي ُشل شدن کالف راهنما و در

موتور کار مي کند ولي 
نورگیرحرکت نمي کند یا حرکت 

ناقص است.

گیر کردن جسم خارجي در کالف راهنما

تنظیم یا تعویض شود.

ارتباط نادرست پینیون موتور با کابل حرکت
کم شدن اصطکاک درکالچ موتور 

اصطکاک بیش از اندازه در ریل نورگیر یا درگیري 
نورگیر با کابل حرکت، الستیک دور ناشي از تنظیم 

نادرست نورگیر

صداي غیر عادي از کالچ موتور 
هنگام باز و بسته شدن

بازدید ارتباط موتور وآچار کشيارتباط نادرست پینیون موتور با کابل حرکت
تعویض مجموعه موتور ساییدگي یا خرابي یاتاقان پینیون موتور

تعویض کنید.فرسودگي یا تغییر شکل کابل حرکت

شیشه در، باال و پائین نمي رود.
تنظیم شود.نصب نادرست شیشه پنجره 
اصالح یا تعویض شودخرابي یا آسیب بازوي تنظیم

در کاماًل باز و بسته نمي شود.
تنظیم شودنصب نادرست در

اصالح یا تعویض کنیدنقص در مجموعه در
گریس بزنیدلوالي در گریس کاري الزم دارد

در موتور کامل باز و بسته 
نمي شود.

تنظیم کنید.قفل و زبانه درست تنظیم نیست
تنظیم کنیدنصب نادرست در موتور 

تنظیم کنیدارتفاع نادرست ضربگیر در موتور 

نشتي آب از انتهاي شیشه عقب
درزگیر بزنیدخرابي درزگیر

اصالح کنیدخرابي قاب شیشه

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



10

بدنه / سراتو

تعويض عايق در موتور
و عایق در  را جدا  از جدا کننده بست، بست ها  استفاده  با   -1

موتور را بردارید.
توجه

• دقت کنید تا در موتور خراشیده نشود.
2- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

در موتور
تعويض

جايگزيني مجموعه در موتور
توجه

• هنگام باز و بست در موتور حضور نفر دستیار ضروري است.
• دقت کنید که به در موتور و بدنه آسیبي نرسد.

1- پس از ُشل کردن پیچ هاي اتصال لوالهاي در موتور )A( آن 
را)B( پیاده کنید.

2- نصب برعکس بازکردن است. 
توجه

• اطمینان حاصل کنید که در موتور به درستي باز و بسته مي شود.
• همترازي در موتور را تنظیم کنید.

خارجي
گلگير

تعويض
توجه

• دقت کنید به در موتور و بدنه آسیب نرسد.
• براي خارج کردن گیره ها از ابزار بیرون انداز استفاده کنید.

1- پیچ هاي اتصال گلگیر جلو را باز و خارج کنید.
2- پس از ُشل کردن پیچ هاي نصب، گلگیر )A( را خارج کنید.

3- نصب برعکس بازکردن است.

www.CarGarage.ir
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تعويض قفل در موتور
1- سپر جلو را بازکنید.

2- پیچ هاي نصب قفل در موتور )A( را باز کنید.
گشتاور بستن:

6.9~10.8N.m )kgf.m0.7~1.1 . lb-�5.1~8.0(

تعويض اهرم آزادكن در موتور
 )A( 1- پس از خارج کردن پیچ اتصال، اهرم آزادکن در موتور

را بردارید.
2- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از نصب درست سیم آزادکن قفل در موتور اطمینان پیدا کنید.

• از قفل شدن درست در موتور اطمینان پیدا کنید.

تعويض نوار درزگير در موتور
1- بست ها را بازکنید، سپس نوار درزگیر )A( را جدا نمایید. 

دقت کنید در موتور خراشیده نشود.
2- نصب برعکس بازکردن است. 

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

www.CarGarage.ir
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بدنه / سراتو

3- سیم قفل در موتور)A( را آزاد و خارج کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از اتصال درست سیم قفل اطمینان پیدا کنید. 

• از کارکرد درست قفل در موتور اطمینان پیدا کنید. 

www.CarGarage.ir
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تنظيمات
1- پس از ُشل کردن پیچ اتصال لوال )A(، در موتور )B( را با پائین و باال یا چپ و راست کردن تنظیم کنید.

2- ارتفاع در موتور را با پیچاندن ضربگیر در موتور تنظیم کنید.
3- پس از ُشل کردن پیچ هاي اتصال قفل در موتور)D(، قفل را با حرکت به باال و پائین یا چپ و راست تنظیم کنید.
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تعويض الستيك دور در صندوق عقب
1- الستیک دو در صندوق عقب را بیرون آورید.

2- نصب برعکس بازکردن است.

2- سیم کشی را جدا سازید.
را   )B( عقب  صندوق  در  اتصال،  پیچ هاي  بازکردن  از  پس   -3

خارج کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را جایگزین کنید.

در صندوق عقب
تعويض

تعويض در صندوق عقب
1- پس از بازکردن بست ها، تودوزي صندوق )A( را خارج کنید.

توجه
• هنگام باز و بست در صندوق عقب حضور نفردستیار ضروري 

است.
• براي حفاظت دست ها از دستکش استفاده کنید.
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بدنه/ سراتو

4- سیم )A( را جدا کنید.
5- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از نصب درست سیم آزادکن قفل اطمینان پیدا کنید. 

• از کارکرد درست قفل در اطمینان پیدا کنید. 

تعويض قفل در صندوق عقب
1- تودوزي در صندوق عقب را بردارید.

2- اتصال )B( را جدا کنید.
3- پس از ُشل کردن پیچ هاي اتصال مجموعه قفل)A( را خارج 

سازید.
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بدنه / سراتو

تنظيم
1- پس از ُشل کردن پیچ هاي اتصال لوالي )A( در صندوق عقب، در را با باال و پائین یا چپ و راست کردن تنظیم کنید.

2- ارتفاع در صندوق عقب را با چرخاندن ضربگیر در )B( تنظیم کنید.
3- پس از ُشل کردن پیچ هاي اتصال قفل در موتور)D(، قفل را با حرکت به باال و پائین یا چپ و راست تنظیم کنید.
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بدنه/ سراتو

در پشت
تعويض

تعويض تودوزی در پشت
احتياط 

• وقتی از پیچ گوشتی دو سو برای اهرم کردن استفاده می کنید جهت جلوگیری از آسیب آن را نوار پیچی نموده و در اطراف قطعات 
به کار بگیرید.

• برای حفاظت از دستانتان دستکش بپوشید.
1- رودری )C(  و قاب باال )B( را جدا کنید.

2- پس از باز کردن پیچ های نصب قاب پهلو را درآورید.
3- نصب معکوس بازکردن است.

توجه
• هر بست آسیب دیده ای را عوض کنید. 

www.CarGarage.ir
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تعويض جك )باالبر( در پشت
توجه

مراقب باشید هنگام باز کردن جک در بسته نشود.
1- با استفاده از پیچ گوشتی)A( به آرامی بست فنری )B( هر دو 
طرف جک)D( را باال بکشید سپس آن را از پایه )C( جدا کنید.

2- برای نصب ، بست فنری را به داخل پایه فشار دهید.

توجه
• از باز  و بسته شدن قفل در پشت اطمینان پیدا کنید. 

3- اتصال برقی)A( قفل در پشت را جدا کنید.
4- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• از برقراری اتصال برقی درست اطمینان حاصل نمایید.
• از  باز و بسته شدن قفل در پشت اطمینان پیدا کنید.

تعويض قفل در پشت
1- رودری در پشت را باز کنید.

2- پس از باز کردن پیچ های نصب مجموعه قفل)A( را درآورید.
گشتاور بستن:

10.8N.m )1.1 ~0.7 kgf.m. 8.0~5.1lb-�(
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بدنه/ سراتو

تعويض نوار الستيكي دور در پشت
احتياط

• مواد درزگیر به بدنه نزنید.
1- نوار الستیکي دور در )A( را درآورید.

2- نصب معکوس باز کردن است

توجه
نوار الستیکي دور در را با خط مرکزي تنظیم و نصب کنید.
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بدنه / سراتو

تنظيم
1- پس از شل کردن پیچ هاي  لوالي نصب در پشت، )A( با باال و پایین یا چپ و راست کردن در را تنظیم کنید.

2- ارتفاع در پشت را با چرخاندن الستیک ضربگیر)B( تنظیم کنید 
3- پس از شل کردن پیچ هاي چفت در،  با باال و پایین یا چپ و راست کردن آن در پشت را تنظیم کنید.  
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بدنه/ سراتو

در جلو

قطعات
1- رودري

2- نوار آب چکان
3- قاب لچکي

4- صفحه روي در
5- الستیک دو در 

6- الستیک دور اتاق
7- کالف در
8- لوالي در
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بدنه / سراتو

5- محفظه داخلي دستگیره در )A( را خارج سازید.

3- پیچ هاي نصب رودري )A( را باز کنید.
4- بست هاي نگهدارنده رودري را آزاد کنید.

تعويض
تعويض رودري 

توجه
• مراقب باشید تا رودري و سایر قطعات خراشیده نشوند.

• از دستکش براي محافظت دست استفاده کنید.
1- قاب لچکي )A( را بردارید.

2- اتصال )B( را جدا کنید.
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6- اتصاالت )A( و )B( را جدا کنید.
7- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از جارفتن درست اتصاالت و میله ها اطمینان پیدا کنید. 

• از باز و بست شدن درست در اطمینان پیدا کنید. 
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3- اتصال برقی)A( را جدا کنید.

تعويض شيشه
1- رودري را بردارید.

توجه
• با استفاده از کلید در، سوراخ اتصال را با سوراخ روي شیشه در 

تنظیم کنید.
• اگر این کار ممکن نشد سوراخ را پس از بازکردن موتور دستي 

تنظیم کنید.
2- شیشه )B( را با دقت به گونه ای تنظیم کنید که پیچ ها دیده 
شوند سپس آن ها را باز و شیشه را از کالف راهنما خارج کنید و 

با احتیاط از پنجره در بیرون آورید. 
گشتاور بستن:

)8.0lb.�~5.1 .kgf.m 1.1~0.7(10.8N.m~6.9

تعويض دستگيره داخلي
1- رودري را بردارید.

2- پیچ هاي اتصال را باز و دستگیره داخلي )A( را خارج سازید.
3- نصب برعکس بازکردن است.
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تعويض موتور شيشه باالبر
1- رودري را بردارید.

2- پس از جداکردن اتصال )B( پیچ هاي موتور را باز و آن را 
)A( خارج کنید.

3- نصب برعکس بازکردن است.
توجه

• قطعات گردنده و فنرها باید گریسکاري شوند.
آن  درست  و  آزادانه  کارکرد  از  شیشه  کردن  پائین  و  باال  با   •

مطمئن شوید.

تعويض بلندگو
1- رودري را بردارید.

در  روي  پایه  از  را   )B( بلندگو  و  تخریب  را  ها  پرچ  مته  با   -2
بازکنید.

3- اتصال بلندگو را جدا کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از پیچ خودکار آهني برای بستن دوباره بلندگو استفاده کنید.

4- شیشه )B( را با دقت به گونه ای تنظیم کنید که پیچ ها دیده 
شوند سپس آن ها را باز کنید و شیشه را از کالف راهنما خارج 

نمایید و با احتیاط از پنجره در بیرون آورید.
5- نصب برعکس بازکردن است. 

توجه
• شیشه را باال و پائین کنید تا از حرکت آزادانه آن مطمئن شوید.

• در صورت نیاز موقعیت شیشه را تنظیم کنید.
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4- پس از بازکردن پیچ اتصال، مغزی کلید )A( را خارج کنید.

گشتاور بستن:
11.8~8.8 N.m )1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5 lb-�(

3- میله رابط دستگیره بیرون)A( را جدا کنید.

تعويض مجموعه باالبر
1- بخش های زیر را باز کنید.

• رودري
• شیشه پنجره

2- پیچ هاي اتصال کالف راهنمای شیشه )A( را باز کنید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



27

بدنه/ سراتو

2- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

تعويض دستگيره بيروني
1- پس از بازکردن پیچ اتصال، مغزی کلید )A( را خارج کنید.

5-  دسته سیم شیشه باالبر را باز و مجموعه باالبر )A( را خارج 
کنید.

6- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• سطح همه قطعات باید گریسکاري شود.

• از نصب درست و ایمن هر میله اطمینان پیدا کنید.
• از کارکرد قفل و باز و بسته شدن درست در اطمینان پیدا کنید.
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3- حرکت روان شیشه را بررسی کنید.
4- شیشه را کاماًل باال بکشید و از نظر وجود شکاف بررسی کنید. 

سازگاري بین شیشه و کالف راهنما را وارسی نمایید. 
و  سقف  روي  آب  ریختن  با  کنید.  بررسی  را  آب  نشتی   -5

بخش هاي درزدار مطابق شکل به موارد زیر توجه داشته باشید:
- از شلنگ  12 میلی¬متری استفاده کنید.
- مقدار آب را طبق شکل)B( تنظیم کنید.

- شلنگ را با فاصله 30 سانتي متري از در نگهدارید.

تنظيم
تنظيم شيشه

توجه
• کالف راهنمای شیشه را از نظر آسیب دیدگی یا خرابی بررسی 

و در صورت نیاز تعویض نمایید.
1- قطعات زیر را باز و خارج کنید:

• قاب لچکي
• رودري

پیچ هاي  که  این  تا  دهید  حرکت  احتیاط  با  را   )A(شیشه  -2
اتصال دیده شوند سپس آنها را باز کنید.

3- دستگیره )A( را با عقب کشیدن آن خارج کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از قفل و بازشدن در اطمینان پیدا کنید. 
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گریسکاري  شکل  در  پیکان  محل های  در  را  لوال  میله های   -4
کنید.

5- بررسی نشتي آب را انجام دهید.

3- توازی لبه هاي در و بدنه را وارسی کنید.

تنظيم موقعيت در
توجه

• پس از نصب در، همترازي با بدنه را بررسی کنید، سپس تساوی 
شکاف بین بدنه و در را در لبه هاي جلو، عقب، باال و پائین کنترل 
داشته  دقت  یکدیگر  با  بدنه  و  در  لبه هاي  توازی  روی  نمایید. 

باشید. قبل از تنظیم پیچ هاي اتصال در را ببندید. 
1- برای تنظیم در، خودرو را در محل هموار و مسطح قرار دهید.

2- لوالها )A( را تنظیم کنید. 
- پیچ هاي اتصال در )B( را ُشل کنید و در را به میزان مورد نیاز 

به داخل یا خارج ببرید تا فاصله ها یکسان شوند.
- پیچ هاي اتصال لوال را کمي ُشل کنید و در را به میزان الزم باال 

و پائین و عقب و جلو کنید تا فاصله ها یکسان شوند.
- هنگام تنظیم روي جک پارچه ضخیم بگذارید تا از آسیب به 

در جلوگیري شود.
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2- به آرامي پیچ ها را محکم کنید.
3- پارچه ای دور زبانه بپیچید سپس با استفاده از چکش الستیکي 
و ضربات کوتاه زبانه را تنظیم کنید. از وارد آوردن ضربات سنگین 

به زبانه خودداري کنید.
4- پیچ ها را ُشل کرده و حوله را بردارید.

5- به نرمي پیچ ها را محکم کنید.
به  را  نگه دارید، در  بیرون  به سمت  را  بیروني در  6- دستگیره 
سمت بدنه فشار دهید تا مطمئن شوید زبانه اجازه همترازي در 
با بدنه را مي دهد. چنانچه در به درستی بسته شد پیچ ها را سفت 

کرده و مجدداً وارسی کنید.

تنظيم زبانه در
از بسته شدن بدون کوبش در اطمینان پیدا کنید. در صورت نیاز 
قفل را تنظیم کنید: پیچ های زبانه ثابت هستند. این زبانه خیلی 

جزئی به باال و پایین یا جلو و عقب تنظیم می شود.
1- پیچ هاي )B( را ُشل کنید، سپس یک پارچه ضخیم بین در 

و زبانه بگذارید.
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قطعات 
1- کالف در

2- آستر رودری
3- رودری

4- قاب لچکی 
5- الستیک آب چکان

6- زه آب چکان
7- قاب لچکی

8- الستیک دور در
9-  نوار الستیکی بدنه

10- لوالی در
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توجه
• از برقراری درست اتصاالت برقی و نصب ایمن میله ها اطمینان 

حاصل کنید.
• از باز و بسته شدن درست قفل در مطمئن شوید. 

باز کنید. بست های نگهدارنده  2- پیچ های نصب رودری)A( را 
)B( رودری را آزاد کنید.اتصال برقی)B( را جدا کنید. 

3- جعبه کابل داخلی)A( را درآورید.
4- نصب معکوس باز کردن است.

تعويض
تعويض رودری

توجه
• مراقب باشید رودری و دیگر قطات خراشیده نشوند.

• برای حفاظت از دستانتان دستکش بپوشید.
1- قاب لچکی عقب)A( را باز کنید.
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3- پیچ نصب کانال عقب )A( را باز کنید.

تعويض شيشه
توجه 

• برای حفاظت از دستانتان دستکش بپوشید.
1- رودری را باز کنید.

2- آستری رودری)A( را جدا کنید.

تعويض دستگيره داخلی
1- رودری را درآورید.

2- پس از باز کردن پیچ نصب، دستگیره داخل)A( را درآورید.
3- نصب معکوس باز کردن است.
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6- شیشه )A( را آرام حرکت دهید تا بتوانید پیچ ها را ببینید. 
شیشه را از کالف راهنما جدا سازید و آن را از شیار در به دقت 

بیرون بکشید.
گشتاور بستن:

11.8~ 8.8 N.m)1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5lb-�(
7- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
خم  بدون  و  روان  کارکرد  از  تا  ببرید  پایین  و  باال  را  شیشه   •

شدن)کله کردن( آن مطمئن شوید.
• موقعیت شیشه را طبق نیاز تنظیم کنید

5- نوار الستیکی داخل در )A( باز کنید.
احتياط

• مراقب باشید شیشه نیفتد  و روی شیشه خراشیده نشود.

4- نوار آب چکان )A( در را باز کنید.
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تعويض دستگيره بيرونی
1- پس از باز کردن پیچ نصب، حفاظ مغزی کلید)A( را درآورید.

گشتاور بستن:
11.8~ 8.8 N.m)1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5lb-�(

تعويض موتور شيشه برقی
1- رودری را بازکنید.

2- پس از جداکردن اتصال برقی )A( پیچ های موتور را باز و آن 
را بیرون آورید.

3- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• به بخش های چرخان و فنرها باید به مقدار الزم گریس بزنید.

خم  بدون  و  روان  کارکرد  از  تا  ببرید  پایین  و  باال  را  شیشه   •
شدن)کله کردن( آن مطمئن شوید. 

تعويض بلندگو
1- رودری را باز کنید.

2- پرچ ها را برای درآوردن بلندگو)A( از مجموعه در با مته جدا 
کنید.

3- اتصال برقی )A( بلندگو را جدا کنید.
4- نصب معکوس بازکردن است.

توجه
• از پیچ های خودکار ورق برای حفظ بلندگو استفاده کنید. 
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4- میله)A( را درآورید.

3- پیچ نصب پایه دستگیره بیرونی را باز کنید.

2- با عقب کشیدن دسگیره بیرونی)A( آن را درآورید.
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3- پس از باز کردن پیچ های نصب مکانیزم)مدول()A( را بیرون 
آورید.

4- اتصال برقی را جدا سازید.
5- بست ها را باز و سپس دسته سیم را درآورید.

گشتاور بستن:
11.8~ 8.8 N.m)1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5lb-�(

6- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• روی همه قطعات باید گریس بزنید.

• از برقراری ارتباط درست اتصاالت برقی و نصب ایمن هر میله 
مطمئن شوید.

• از باز و بسته شدن قفل در مطمئن شوید.

تعويض مجموعه مكانيزم)مدول(
1- قطعات زیر را باز کنید.

• رودری
• شیشه

• دستگیره بیرونی
2- میله )A( را درآورید.

5- پایه دستگیره بیرونی)A( را درآورید.
6- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
از عملکرد قفل و باز و بسته شدن درست در اطمینان پیدا کنید.
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4- شیشه را کاماًل باال ببرید و شکاف ها را بررسی کنید. تماس 
شیشه با کالف راهنما را بررسی نمایید.

5- نشتی آب را بررسی نمایید. آب را به سقف و بخش آببندی 
مطابق شکل بپاچید و به موارد زیر توجه کنید.

- از شلنگ)A( با قطر 12 میلی متر استفاده کنید.
- مقدار جریان آب را مطابق )B( تنظیم نمایید.

- از آب پاچ استفاده نکنید.
از در)C(  نگه   )12in( شلنگ را در فاصله 300میلی متری -

دارید.

تنظيمات
تنظيم شيشه

توجه
• کالف راهنمای را از نظر آسیب یا تابیدگی بررسی و در صورت 

نیاز آن را تعویض کنید.

1- رودری را باز کنید.
2- شیشه)A( را آهسته حرکت دهید تا این که پیچ های نصب 

شیشه را ببینید سپس آنها را باز کنید
3- حرکت روان شیشه را بررسی کنید.
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4- به میله های محور لوال مطابق شکل)پیکان نمایشگر( گریس 
بزنید.

5- نشتی آب را بررسی کنید.

3- توازی گوشه های بدنه و در را وارسی کنید.

تنظيم موقعيت در
توجه

پس از نصب در همترازی در و بدنه را در مجاورت رویه بررسی 
و  پایین  جلو،  نقاط  در  را  بدنه  و  در  بین  شکاف  سپس  کنید 
گوشه ها را وارسی نمایید. توازی گوش های بدنه با در را بررسی 

کنید. قبل از نصب پیچ های نصب را تعویض نمایید.
1- هنگام تنظیم در، خودرو را در سطح تخت و ثابت قرار دهید.

2- لوالها)A( را تنظیم کنید:
- پیچ های نصب در را آهسته شل کنید و در را به داخل یا بیرون 

حرکت دهید تا با بدنه تنظیم)تراز( شود.
- پیچ های نصب در را آهسته شل کنید و در را به سمت جلو یا 
عقب ، باال یا پایین در صورت نیاز حرکت دهید تا همه شکاف ها 

هم اندازه شود.
- هنگام تنظیم در از پارچه ضخیم روی جک برای جلوگیری از 

آسیب به در استفاده نمایید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



40

بدنه / سراتو

2- پیچ ها را آهسته سفت کنید.
3- پارچه ای ضخیم دور زبانه بپیچید سپس با ضربه زدن توسط 
سنگین  ضربه ای  زدن  از  کنید.  تنظیم  را  آن  الستیکی  چکش 

پرهیز نمایید.
4- پیچ ها را ُشل کرده و پارچه ضخیم را جدا سازید.

5- پیچ ها را آهسته سفت کنید.
6- دستگیره بیرون را بگیرید و در را به سمت بدنه فشار دهید 
تا مطمئن شوید زبانه اجازه تنظیم و هم ترازی را بدهد. اگر در 
درست بسته )چفت( شد پیچ ها را سفت کرده و وارسی مجدد 

انجام دهید.

تنظيم زبانه در
از بسته شدن آسان چفت در بدون نیروی اضافی اطمینان پیدا 
کنید. در صورت نیاز زبانه )A( را تنظیم نمایید: مهره های زبانه 
ثابت هستند. زبانه را می توان به باال و پایین یا تو و بیرون با دقت 

تنظیم کرد.
1- پیچ های )B( را ُشل کنید سپس پارچه ای ضخیم بین زبانه 

و در قرار دهید.
گشتاور بستن:

)B(: 21.6~16.7 N.m )2.2~1.7kgf.m. 15.9~12.3lb-�(
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نورگير

قطعات 
1- شیشه 

2- روکش تزئینی
3- رابط آب چکان
4- مجموعه راهنما

5- آب چکان
6- نورگیر
7- بادگیر
8- موتور

9- پایه نصب
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تعويض بادگير
1- شیشه را کاماًل باز کنید.

2- فنر)B( را جدا کنید.
3- رابط بادگیر )A( را از قاب جدا کنید و سپس بادگیر )C( را 

خارج سازید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

تعويض موتور
1- قاب باالي سر را بردارید.

توجه
• موقعیت کالف راهنما را هنگام درآوردن موتور، از نظر بسته یا 

باز بودن تثبیت کنید.

2- تودوزي سقف را بردارید.
3- اتصال برقی موتور )A( را جدا سازید سپس پیچ ها را باز و 

موتور )B( را خارج کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از قرار گرفتن موتور در نقطه ابتدا اطمینان پیدا کنید.

تعويض
تعويض شيشه

توجه
• از دستکش استفاده کنید.

جا  از  کردن  بلند  با  را   )A( شیشه  پیچ ها  بازکردن  از  پس   -1
درآورید.

توجه
• آسیبي به سقف نرسانید.

2- نصب برعکس بازکردن است.
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تعويض مجموعه نورگير
1- قطعات زیر را بازکنید.

• قاب اطراف در نورگیر
• تودوزي ستون جلو

• تودوزي ستون وسط
• تودوزي ستون عقب

• آستر سقف)سقف کاذب(
2- لوله آبریز )C( را جدا کنید.

3- پایه )A( را جداکنید.
4- پس از بازکردن پیچ ها و مهره ها مجموعه نورگیر )B( را از جای خود درآورید.

توجه
• مراقب باشید آسیبي به تودوزي داخلي یا سایر قطعات وارد نشود.

5- نصب برعکس بازکردن است.
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3- راهنما )A( و کشوئي)B( را خارج کنید.

تعويض مجموعه راهنما
1- مجموعه نورگیر را خارج کنید.

به سمت   )A( راهنما  مجموعه  لغزاندن  و  پایین کشیدن  با   -2
عقب آن را خارج کنید.

تعويض نورگير و آب چكان
1- مجموعه نورگیر را خارج کنید.

2- رابط آب چکان)A( و بازدارنده نورگیر )B( را خارج کنید.
3- آب چکان )D( و نورگیر )C( را درآورید.

4- نصب برعکس بازکردن است.
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3-  پس از حرکت کشوئي به جلو به مقدار 5 میلي متر کلید را 
خاموش و کلید باال )UP( را فشار دهید )فشرده نگهدارید(

- اگر عملیات نقطه شروع موفقیت آمیز باشد، نورگیر باید یک بار 
کاماًل باز و بسته شود.

خاموش  باال)UP(را  کلید  شد  بسته  نورگیرکاماًل  که  زماني   -4
کنید تا تنظیم موتور کامل شود.

زمان تنظيم نقطه شروع موتور
1- اولین کارکرد پس از ساخت خودرو

2- مقدار اولیه به دلیل تخلیه توان الکتریکی پاک شده یا آسیب 
دیده باشد.

3- پس از به کارگیري بازکن دستی نورگیر.

تنظيم
چگونه موتور در نقطه شروع قرار گیرد.

1- بررسي کنید که نصب  شیشه تمام شده باشد.
• تنظیم ارتفاع تمام شده.

2- کلید باال را فشرده نگه دارید.
• کشوئي بعد از 15 ثانیه 5 میلي متر به جلو حرکت کند.

4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از تنظیم کشویی با مرکز A و  B اطمینان پیداکنید.

• از قرار گرفتن موتور در نقطه ابتدا اطمینان حاصل کنید.
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احتياط
• از ابزار برقي براي راه اندازي نورگیر استفاده نکنید.

• احتمال آسیب دیدن قطعات وجود دارد

استفاده از بازكن اضطراری نورگير
1- اگر بسته شدن برقي نورگیر به دلیل مشکالت موتور یا مدار 

فرمان میسر نشد از دستگیره اضطراری استفاده کنید.
2- روش کار

• قاب باالي سر را بردارید.
• دستگیره اضطراری را به آچارخور 6 گوش موتور نورگیر وارد 
کنید. الزم است آنقدر فشار بیاورید تا کالچ موتور خالص شود 
وگرنه دستگیره به دلیل درگیر نشدن با موتور ُسر خواهد خورد.

ساعت  عقربه هاي  در جهت  را  اضطراری  دستگیره  احتیاط  با   •
بچرخانید و نورگیر را ببندید.

• پس از بستن نورگیر، دستگیره را همزمان با جلو و عقب بردن 
از موتور خارج کنید تا مطمئن شوید که کالچ موتور دوباره درگیر 

شده است.
به جاي دستگیره اضطراری مي توان  آلن 5 میلي متر  از آچار   •

استفاده کرد.
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تعويض آيينه باالسر
1- پایه  آیینه باالسر )A( را به باال فشار دهید تا مجموعه  آیینه 

خارج شود.
2- نصب برعکس بازکردن است.

3- پس از جداکردن اتصال )A( آیینه بغل )B( را خارج کنید.
گشتاور بستن:

10.8~6.9N.m)1.1~0.7kgf.m.8.0~5.1 lb-�(

آيينه
تعويض

تعويض آيينه بغل
توجه

• هنگام کار با پیچ گوشتی دوسو برای جلوگیری از آسیب رسیدن 
به بخش های مجاور از نوار محافظ روی لبه آن استفاده کنید. 

• از دستکش استفاده کنید.
1- قاب لچکي را بردارید.

2- اتصال برقی)B( را خارج کنید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



48

بدنه / سراتو

باال  به  را  آن  پایه   )B(برقی مجموعه  آیینه  جداسازي  براي   -3
فشار دهید.

4- نصب برعکس بازکردن است.

2- اتصال )A( را جدا کنید.

ECM تعويض آيينه الكتروكروماتيك
 )ECM)A 1- به آرامي قالب را جدا کنید سپس روکش آیینه

را بردارید.
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روكش باالی هواگير
تعويض

تعويض روكش باالی هواگير
1- برف پاک کن را جدا کنید.

را   )A(هواگیر باالی  روکش  سپس  کنید  آزاد  را  ها  بست   -2
جداسازید.

3- نصب برعکس بازکردن است.
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داخلي
كنسول

قطعات
1- مجموعه کنسول کف

2- روکش باالیی کنسول کف
3- قاب ترمز دستی

4- پایه جا لیوانی
5- جا لیوانی
6- زیر دستی

7- نگهدارنده ترمز دستی
8- رویه کنسول

9- روکش پشت کنسول

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



51

بدنه/ سراتو

3- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال ، مجموعه کنسول )A( را از 
جاي خود خارج کنید.

4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از نصب درست اتصاالت برقی اطمینان پیدا کنید.

• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

2- درپوش ترمز دستی )A( را درآورید.

تعويض
تعويض كنسول كف

)M/T( جعبه دنده دستی

توجه
• هنگام اهرم کردن پیچ گشتي دوسو، برای جلوگیری از آسیب 
دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور قطعات 

مجاور هم نوار بپیچید. 
• از دستکش استفاده کنید.

1- گردگیر دسته دنده )A( را  از بخش باالیی کنسول جدا کنید
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3- پس از باز کردن پیچ های نصب کنسول، مجموعه کنسول کف 
)A( را باز کنید.

4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از برقراری درست اتصاالت برقی مطمئن شوید.

• هر بست آسیب دیده¬ای را تعویض کنید.

2- درپوش ترمز دستی)A( را درآورید.

)A/T( جعبه دنده خودكار
توجه

• هنگام استفاده از پیچ گوشتی به عنوان اهرم، آن را با نوارپیچی 
کنید و از نوار محافظ برای جلوگیری از آسیب در اطراف قطعات 

استفاده نمایید
• برای حفظت از دستانتان دستکش بپوشید.

1- برای باز کردن کلگی دسته دنده )A( از پیچ گوشتی استفاده 
نمایید.
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تعويض صفحه جلو
1- صفحه )A( را از محل خود بیرون آورید.

2- نصب برعکس بازکردن است.
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داشبورد

قطعات
1- داشبورد اصلي
2- درپوش جانبی

3- قاب باالئي فرمان 
4- قاب زیر فرمان

5- صفحه جلوپا
6- صفحه تقویتی
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1- داشبورد
2- درپوش جانبی

3- دریچه هوا کناري
4- قاب جلوآمپر

5- دریچه هوا وسط
6- قاب رادیوپخش
7- مجموعه پخش

8- داشبورد
9- جعبه داشبورد

10- روکش کیسه هوا
11- جلوآمپر
12- قاب باال

13- تنه فلزی
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3- هواکش کناري )B( را با دریچه کش )A( بیرون آورید.

2- دریچه کش )1M100()A-09840( باید همتراز به کناره هاي 
انتهائي هواکش قالب شود.

احتياط
برای جلوگیري از آسیب دیدن هواکش قالب هاي ابزار ویژه   •

باید به صورت تراز به انتهاي دریچه قالب شود.

تعويض
تعويض جلوآمپر

توجه
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• از دستکش استفاده کنید.

1- ابزار ویژه )1M100-09840( به داخل هواکش کناري وارد 
کنید.
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8- هواکش وسط )B( را با ابزار ویژه دریچه کش )A( خارج کنید.

به  تراز  به صورت  باید   )A(  (09840-1M101( ویژه  ابزار   -7
انتهاي دریچه قالب شود.

4- با اهرم تنظیم، پره های دریچه را در وسط تنظیم کنید.
5- مسیر هوای دریچه را بازکنید.

6- ابزار ویژه )1M100- 09840( را به داخل دریچه وارد کنید.
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11- فرمان را پایین آورید.
12- پس از باز کردن پیچ ها، قاب باالی فرمان)A(  را باز کنید. 
13- پس از باز کردن پیچ های نصب قاب جلوآمپر )B( را درآورید. 

14- اتصال )C( راجدا کنید.

را   )A( رادیوپخش  قاب  اتصال،  پیچ هاي  بازکردن  از  پس   -10
خارج کنید.

9- قاب رادیوپخش )A( را خارج کنید.
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تعويض قاب راديوپخش 
توجه

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید
• از دستکش استفاده کنید.

1- با اهرم تنظیم، پره های دریچه را در وسط تنظیم کنید.
2- مسیر هوای دریچه را باز کنید.

3- ابزار ویژه )1M101-09840( را به داخل دریچه وارد کنید.

16- اتصال برقی )A( را جدا کنید.
17- نصب معکوس باز کردن است. 

توجه
• از نصب درست اتصاالت برقی اطمینان پیدا کنید. 

15- پس از بازکردن پیچ ها  قاب باالئي فرمان )A( را باز کنید.
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6- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال قاب رادیوپخش )A( را بیرون 
آورید.

5- دریچه وسط )B( را با ابزار ویژه دریچه کش)A( بیرون بکشید.

4- ابزار دریچه کش ویژه )1M101-09840( باید به صورت تراز 
به انتهاي دریچه قالب شود.

احتياط
به  باید  ویژه  ابزار  دریچه،  به  رسیدن  آسیب  از  جلوگیري  برای 

صورت تراز به انتهاي دریچه قالب شود.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



61

بدنه/ سراتو

تعويض صفحه جلو پا
1- صفحه جانبی )A( را بازکنید.

8- اتصال برقی کنترل بخاري )A( را جدا کنید.
9- نصب برعکس بازکردن است

7- اتصال برقی)A( را جدا کنید.
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4- اتصال برقی)A( را جدا کنید.
5- نصب برعکس بازکردن است.

3- اتصاالت برقی )A( و )B( را جدا کنید.

را  آن   )A( پا  جلو  صفحه  اتصال  پیچ هاي  بازکردن  از  پس   -2
بیرون آورید.
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تعويض جعبه داشبورد
1- صفحه جانبی )A( داشبورد را خارج کنید.

3- اتصاالت برق )A( را جدا سازید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از نصب درست اتصاالت برقی مطمئن شوید.

تعويض راديوپخش 
1- قاب رادیوپخش را بازکنید.

2- پس از باز کردن پیچ های نصب مجموعه رادیوپخش )A( آن 
را درآورید.
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5- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال جعبه داشبورد )A( را خارج 
کنید.

6- نصب برعکس بازکردن است.

4- پین )A( را خارج و سپس داشبورد )B( را درآورید.

2- بازدارنده )B( را از داشبورد )A( جدا کنید.
3- بازدارنده )C( را جدا کنید.
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احتياط
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دریچه، ابزار باید به صورت 

تراز به انتهاي هواکش قالب شود. 

4- دریچه کناري )B( را با ابزار مخصوص )A( بیرون آورید.

به  تراز  صورت  به  باید   )A()1M100-09840( ویژه  ابزار   -3
انتهاي دریچه قالب شود.

تعويض داشبورد
توجه

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید. 
• از دستکش استفاده کنید.

1- بخش های زیر را باز کنید.
• صندلي جلو

• جلوآمپر و قاب آن
• مجموعه رادیوپخش

• صفحه جانبی داشبورد
2- ابزار ویژه )1M100-09840( را به داخل دریچه وارد کنید.
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7- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

6- روکش کیسه هوا )A( را بردارید.

5- اتصال برقی کیسه هوای سرنشین )A( را جدا سازید. پیچ ها 
)B( را بازکنید.
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9- پس از بازکردن پیچ ها و مهره ها، داشبورد )A( را خارج کنید.
10- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
پیدا  اطمینان  داشبورد  راهنمای  میله های  درست  جارفتن  از   •

کنید.
قبل از سفت کردن پیچ های داشبورد از زخمی نبودن دسته   •

سیم مطمئن شوید.
• از نصب درست اتصاالت برقی و سیم آنتن مطمئن شوید. 

• کد ضد سرقت رادیو را وارد کنید سپس تنظیمات ایستگاههاي 
رادیوئي مشتري را تنظیم نمایید.

8- سنسور نوري )A( را بردارید.
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7- اتصاالت برقی )A( کیسه هوا را جدا کنید.

6- اتصاالت برقی )A( را جدا کنید.

تنه فلزي داشبورد
تعويض

تعويض تنه فلزي داشبورد 
1- صندلي جلو را بازکنید.

2- کنسول کف را خارج کنید.
3- داشبورد را بیرون آورید.

4- روکش باالیي داشبورد را خارج کنید.
5- اتصاالت برقی )A( را جدا کنید.
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10- اتصاالت  برقی)A( را جدا کنید.

9- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

8- اتصال برقی )A( را جدا کنید.
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تودوزي سقف)سقف كاذب(
تعويض تودوزي سقف

تعويض
توجه

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• از دستکش استفاده کنید.

1- آفتابگیر
• آفتابگیر )A( و پایه )B( را از هر طرف باز و جدا کنید.

 )A( 12- پس از بازکردن پیچ  و مهره  هاي اتصال،  تنه داشبورد
را خارج سازید.

13- نصب برعکس بازکردن است.

11- اتصاالت برقی )A( را جدا کنید.
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3- چراغ سقفي 
• پیچ را باز کنید.

• قاب سقفی )A( را بیرون آورید.
• اتصال برقی )B( را جدا کنید.

2- دستگیره باالي در
• درپوش های )B( را بردارید و پیچ ها را بازکنید سپس دستگیره 

)A( را جداکنید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



72

بدنه / سراتو

6- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

5- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

4- المپ 
• المپ اتاق )B( را بیرون بکشید.

• اتصال برقی را جدا کنید.
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8- تودوزي سقف را خارج کنید.

9- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

7- اتصال برقی )D( را جدا کنید.
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تزئينات داخلي

قطعات
سواری)سدان( 

1- قاب ستون جلو
2- قاب پارکابی 

3- قاب رکاب جلو
4- قاب رکاب عقب

5- روستونی باال وسط
6- روستونی وسط پایین

7- روستونی عقب
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)پنج  در(

1- قاب ستون عقب
2- قاب  محفظه چرخ

3- قاب رکاب عقب 
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تعويض قاب پا ركابی)پنج در(
احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید
• دقت کنید که روستونی و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.

1- با استفاده از پیچ گوشتی قاب پا رکابی )A( را بردارید.

تعويض
تعويض قاب پا ركابی )سواری-سدان(

احتياط
• از دستکش استفاده کنید.

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که قاب و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.
1- با استفاده از پیچ گوشتی قاب پا رکابی )A( را بردارید.

2- نصب برعکس بازکردن است.
توجه

• هر بست آسیب دیده ای را تعویض کنید.

جلو

جلو

عقب
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تعويض روستونی وسط
احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که روستونی و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.

1- قاب پا رکابی جلو و عقب را باز کنید.
2- روکش پایین قالب کمربند)A( را بازکنید.

قالب  پایین  روکش  قطعه  اتصال،  پیچ هاي  بازکردن  از  پس   -3
کمربند )B( را باز کنید.

گشتاور بستن:
)lb-� 39.8~28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.0(N.m 53.9~39.2

تعويض رو ستونی جلو
احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که روستونی و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.
1- در پوش )B( را برداشته سپس با باز کردن پیچ های نصب 

قاب رودری )A( را درآورید
2- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید

صندلی  بدنه-  گروه  کنید.)به  باز  را  عقب  صندلی  مجموعه   -2
عقب رجوع کنید(.

3- پس از باز کردن پیچ های نصب قاب پا دری را درآورید.
4- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید

عقب

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



78

بدنه / سراتو

تعويض روستونی عقب
احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که قاب و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.

1- صندلی عقب را باز کنید. )به گروه بدنه- صندلی عقب رجوع 
کنید(.

2- پس از بازکردن پیچ اتصال روستونی عقب)A( را خارج کنید.
3- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید

  )A(5- بعد از شل کردن پیچ های نصب قاب روستونی باال وسط
را درآورید.

6- نصب معکوس بازکردن است.

توجه
بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

4- با استفاده از پیچ گوشتی قاب روستونی پایین وسط)A( را 
درآورید.
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5- پس از باز کردن پیچ های نصب قاب ستون عقب )A( را جدا 
کنید.

6-  نصب برعکس بازکردن است.
توجه

• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید

4- پس از بازکردن بست ها پایه طاقچه عقب)A( را درآورید.

تعويض طاقچه عقب
احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گوشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید. 
• دقت کنید که قاب و قطعات جانبی خراشیده یا خم نشود.

1- صندلي عقب را درآورید. 
)به گروه بدنه-صندلی عقب رجوع کنید(

2- پس از بازکردن بست هاي اتصال،  قاب  و رودری عقب را 
خارج سازید.

3- پس از باز کردن بست قاب روی جاچرخی را درآورید.
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4- اتصال برقی)A( را جدا کنید.
5- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید

• از برقراری ارتباط درست اتصال مطمئن شوید.

3- بست را باز کنید و طاقچه عقب )A(را درآورید.

تعويض طاقچه عقب)سدان(
احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که تودوزی و قطعات جانبی خراشیده یا خم نشود

1- صندلي عقب را درآورید. 
)به گروه بدنه-صندلی عقب رجوع کنید(

2- پس از بازکردن پیچ¬های نصب قاب روستونی عقب )A( را 
جدا کنید.
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را  صندوق  جانبی  قاب  نصب  های  پیچ  کردن  شل  از  پس   -8
درآورید.

9- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

تعويض تودوزي صندوق ) 5 در(
احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که تودوزی و قطعات جانبی خراشیده یا خم نشود.

1- صندلی عقب را باز کنید )به گروه بدنه-صندلی عقب رجوع 
کنید(.

2- نمدی کف صندوق را درآورید.
3- کفی صندوق را بیرون آورید.
4- قاب پادری عقب را درآورید

5- قاب روکش جاچرخی را باز کنید.
6-  قاب طاقچه را باز کنید

7- قاب دیواره پایین صندوق را باز کنید.
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1- نمدی کف صندوق
2- کف صندوق

3- قاب طاقچه)چپ(
4- قاب طاقچه)راست(

5-  دیواره صندوق
6- قاب جانبی صندوق)چپ(

7- قاب جانبی صندوق)راست(
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شيشه جلو

قطعات 
1- زهوار الستیکي شیشه جلو

2- شیشه جلو
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5- شیشه جلو )A( را با استفاده شیشه گیر)قاپک A( با احتیاط 
از جای خود خارج کنید.

 )09861-31100(  )A( درزگیر  برش  ابزار  از  استفاده  با   -4
درزگیر شیشه جلو را ببرید.

تعويض
پياده كردن

توجه
• از دستکش استفاده کنید.

• از روکش صندلي استفاده کنید تا به سطوح آسیب نرسد.
1- قطعات زیر را باز کنید.

• روستونی های جلو
• آیینه باالسر

• دسته برف پاک کن ها 
• روکش هواگیر

• اتصال برقی برفک زدا
) به صفحه BE – برفک زدای شیشه جلو رجوع کنید.(

2- زهوار )A( را از لبه شیشه جلو )B( درآورید. در صورت نیاز 
زهوار را با کاردک ببرید.
3- الئي را خارج کنید.
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7- با اَبر الیه نازکی از پرایمر بدنه را به چسب اولیه باقي مانده 
پرایمر  تا  کنید  صبر  دقیقه  ده  برای  بمالید.  شیشه  قاب  روی 

خشک شود.
• پرایمر شیشه را به بدنه نمالید و مراقب باشید که ابرهاي پرایمر 

شیشه و بدنه با یکدیگر مخلوط نشوند.
• به سطوح پرایمر خورده دست نزنید.

• قبل از رنگ کاري سطح داشبورد را بپوشانید.

ببندید و  5- الئي )A( را نصب کنید. شیشه جلو )B( را موقتاً 
اطمینان پیدا کنید که درست در وسط باشد سپس همترازي را 

)C( نشانه بگذارید.
6- شیشه جلو را پیاده کنید.

نصب
تا  را  قاب شیشه  اطراف  کاردکی همه چسب روي سطح  با   -1

ضخامت 2 میلي متر بتراشید.
• تراش چسب نباید تا سطح رنگ برسد. رنگ آسیب دیده مانع 

چسبندگي درست خواهد شد.
• آب بند الستیکي و بست ها را از بدنه جدا کنید.

• قبل از رنگ آمیزي سطوح اطراف را بپوشانید.
2- سطح چسبناک را با اسفنج آغشته به الکل پاک کنید و از 
آغشته شدن محل پاک شده به روغن، گریس و آب جلوگیري 

کنید.
3- پرایمر )A( شیشه را به کنار لبه شیشه بمالید و نوار چسب 

دو طرفه را داخل زهوار )B( بچسبانید.
 )D(4- هنگام اتصال زهوار، آن را هم راستا با شیشه جلو قرار داده

و الیی )E( را در نقاط معین بچسبانید.
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قاب  باالي  را  شیشه   )A( شیشه گیر  ابزار  از  استفاده  با   -10
 15 گام  مانند    )B( همترازي  های  نشان  با  را  آن  و  نگهدارید 
تطابق داده روي چسب بگذارید. آرام روي شیشه فشار بیاورید تا 
تمام لبه هاي شیشه روي چسب بنشیند. از باز و بسته کردن در 

تا خشک شدن چسب خودداري کنید.

9- چسب را طوری داخل کارتریج هدایت کنید که حبابي ایجاد 
را  محفظه  باشد.  پذیر  امکان  چسب  یکنواخت  خروج  تا  نشود 
داخل ابزار درزگیری بگذارید و زنجیره اي از چسب )A( دور لبه 
شیشه جلو )B( بین بست و زهوار مطابق شکل بزنید. چسبکاري 
انجام شود.  پرایمر شیشه  مالیدن  از  پس  دقیقه  باید ظرف 30 

گوشه هاي شیشه را ضخیم تر چسب بزنید.

8. به سطوح خارجي بست ها، مقداري پرایمرشیشه بمالید.
توجه

• هرگز دست هایتان را به سطوح پرایمر خورده نزنید. در صورت 
وقوع، ممکن است چسب درست به شیشه نچسبد و موجب نشتي 

آب بعد از نصب شیشه گردد.
• پرایمر بدنه را به شیشه نمالید.

• پرایمر را دور از آب، گرد و خاک و کاغذ سمباده نگهدارید.

پرایمر
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رانندگي در مسیرهاي ناهموار و خشن(
14- نصب شامل موارد زیر است

• اتصال برقی برفک زدای شیشه جلو ) به گروه بدنه –برفک زدای 
شیشه جلو رجوع کنید(

• روکش هواگیر
• دسته برف پاک کن
• قاب روستونی جلو

کوچک  چاقوي  یا  ضخیم  پارچه  با  را  اضافی  چسب های   -11
رنگ شده  از سطح  زدودن چسب  براي  کنید.  پاک  یا  تراشیده 
یا از روي شیشه آن را با دستمال نرم آغشته به الکل پاک کنید.

12- حداقل یک ساعت تامل کنید تا چسب خشک شود سپس 
روي شیشه جلو برای بررسی نشتي آب بپاشید. نقاط نشتي را 
نشان بگذارید تا پس از خشک شدن آب شیشه درزگیری کنید.

• پس از نصب شیشه جلو الزم است حداقل به مدت 4 ساعت 
آهسته  خودرو  حرکت  به  نیاز  صورت  در  نکند  حرکت  خودرو 

رانندگي شود.
• شیشه تا یک ساعت پس از نصب باید خشک بماند.

آیینه  نصب  کنید.  نصب  مجدداً  را  شده  باز  قطعات  تمام   -13
باالسر پس از خشک شدن کامل چسب انجام گیرد. به مشتري 

توصیه مي شود که از انجام امور زیر 2 الي 3 ساعت پرهیز کند:
• بستن شدید در با شیشه هاي کاماًل باال رفته.

• دورزدن هاي تند )مانند ورود و خروج ناگهاني در بزرگراهها یا 
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سپر

سپر جلو
قطعات

1- سپر جلو
2- جلو پنجره

3- پایه کناري سپر جلو
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1- سپر جلو
2- زیر سپری
3- جلوپنجره
4- قاب نمره
5- پایه نمره
6- ضربگیر

7- شبکه میاني
8- چراغ مه شکن

9- کالهک چراغ مه شکن
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3- اتصال برقی چراغ )A( را جدا کنید.

2- پس از باز کردن پیچ ها و بست ها جانبی، پهلویی ها را در 
آورید.

تعويض
توجه

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
•  دقت کنید که قاب و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.

1- روکش باالي رادیاتور )A( را بردارید.
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4- سپر جلو )A( را جدا کنید.
5- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از برقراری ارتباط درست اتصال برقی مطمئن شوید.

• همه بس های آسیب دیده را عوض کنید.
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سپر عقب

قطعات 
1- سپر عقب

2- کالف سپر عقب
3- پایه نصب سپر عقب
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1- سپر عقب
2- کالف سپر عقب

3- نیم تنه پایینی سپر
4- سیم کشي

5- ضربگیر
6- چراغ نمره
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6- پیچ نصب کناري را باز کنید.

4- اتصال برقی )B( را جدا کنید
5- چراغ عقب )A( را درآورید

تعويض
)سدان- سواری(

توجه
• از دستکش استفاده کنید.

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که قاب و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود.

1- قاب عرضي را بردارید.
2- قاب کناري صندوق را بردارید.

3- درپوش چراغ های)A( عقب را بردارید.
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9- پیچ ها و بست هاي سپر عقب را ُشل کنید.
10- سپر عقب )A( را خارج کنید.
11- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را تعویض کنید.

8- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

7- پیچ هاي اتصال را باز کنید.
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4- پس از باز کردن پیچ ها و بست ها جانبی، پهلویی ها را در 
آورید.

 )به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• روکش پایه طاقچه 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• قاب دبواره صندوق 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• قاب جانبی صندوق 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
2- پس از شل کردن پیچ¬های نصب چراغ عقب)A( را درآورید.

3- پین قفلی را فشار دهید و اتصال )B( را جدا سازید. 

) 5 در (
 احتياط

• از دستکش استفاده کنید.
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• دقت کنید که قاب و قطعات مجاور خراشیده یا خم نشود

1- بخش های زیر را بازکنید.
• مجموعه صندلی عقب 

)به بخش بدنه – صندلی عقب رجوع کنید(
• نمدی کف صندوق 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• پادری عقب 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• روکش جاچرخی
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جدا  را  عقب  سپر  اصلی  اتصال  و  دهید  فشار  را  قفلی  پین   -7
نمایید.

8- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• از برقراری ارتباط درست اتصال برقی مطمئن شوید.

• همه بست های آسیب دیده را عوض کنید.

6- بعد از شل کردن پیچ ها و بست ها سپر عقب)A( را پیاده 
کنید.

5- پیچ های نصب را شل کنید.
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3- نصب برعکس بازکردن است.

احتياط
راهنمای پیچ صندلي )صندلي ساده(

از  یک  هر  که  کنید  بررسی  بکشید.  عقب  کاماًل  را  صندلي   •
کشوئي ها جارفته و قفل باشد سپس پیچ نصب جلو را موقتاً سفت 

کنید.
• صندلي را کاماًل جلو بکشید، بررسی کنید که هر یک از کشوئي 

ها جارفته و قفل باشد سپس پیچ نصب عقب را سفت کنید.

• صندلي را کاماًل عقب بکشید.پیچ نصب جلو را سفت کنید.
• حرکت روان صندلی به جلو و عقب را بررسی کنید و از کارکرد 

درست قفل های آن اطمینان پیدا کنید. 

2- اتصال برقی )A( را جدا کنید.
3- نصب برعکس بازکردن است.

احتياط
راهنمای پیچ صندلي )صندلي ساده(

از  یک  هر  که  کنید  بررسی  بکشید.  عقب  کاماًل  را  صندلي   •
کشوئي ها جارفته و قفل باشد سپس پیچ نصب جلو را موقتاً سفت 

کنید.
• صندلي را کاماًل جلو بکشید، بررسی کنید که هر یک از کشوئي 

ها جارفته و قفل باشد سپس پیچ نصب عقب را سفت کنید.

• صندلي را کاماًل عقب بکشید.پیچ نصب جلو را سفت کنید.
• حرکت روان صندلی به جلو و عقب را بررسی کنید و از کارکرد 

درست قفل های آن اطمینان پیدا کنید

صندلی و  صندلی برقی
صندلي جلو

تعويض
تعويض مجموعه صندلي

1- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال مجموعه صندلي )A( آن را 
از جاي خود خارج کنید.

گشتاور بستن:
)39.8lb-�~25.3 .kgf.m 5.5~3.5(N.m 53.9 ~34.3

راننده

سرنشین

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



99

بدنه/ سراتو

تعويض قاب پشتي صندلي
1- مجموعه صندلي جلو را خارج کنید.

2- پشت سري را بازکنید.
3- اتصاالت )A( و )B( را جدا کنید.

2- پیچ و بست نصب قاب تنظیم صندلي را باز و آن را )A( را 
خارج کنید.

3- نصب برعکس بازکردن است.

تعويض قاب اهرم تنظيم
 )A( و دستگیره تنظیم شیب صندلي )B( 1- اهرم تنظیم ارتفاع

را درآورید.
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فشردن  با  همزمان  را   )A( پشت سری  راهنماي  پایه های   -6
انتهاي آن ها، بیرون بکشید.

5- قاب پشتي صندلي )A( را بازکنید.

4- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال، پشتي )A( و تشک صندلي 
)B( را جدا کنید
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8- نصب معکوس باز کردن است.

توجه 
 )B(برا ی چروگ نشدن از صاف کشیده شدن مواد در روکش •

قبل از نصب بست های حلقوی)B( مطمئن شوید.
های  بسته   )4F000-09880( ویژه  ابزار  از  استفاده  با   •

حلقوی)A( را با نو تعویض کنید.  

پشتی  روکش  جلو،  صندلي  پشتی  بست  درآوردن  از  پس   -7
صندلي )A( را خارج کنید

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



102

بدنه / سراتو

5- پس از جداکردن حفاظ )A( تشک صندلي )B( را درآورید.

4- اتصال )A( و )B( را جدا کنید.

تعويض روكش تشك صندلي
1- مجموعه صندلي جلو را خارج کنید.

2- پیچ قاب اهرم تنظیم صندلي را باز کنید.
3- قاب تنظیم صندلي )A( را بردارید.
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8- نصب برعکس بازکردن است.
توجه 

 )B(برا ی چروگ نشدن از صاف کشیده شدن مواد در روکش •
قبل از نصب بست های حلقوی)B( مطمئن شوید.

های  بسته   )4F000-09880( ویژه  ابزار  از  استفاده  با   •
حلقوی)A( را با نو تعویض کنید

7- پس از جداسازي بست حلقوی تشک ، روکش تشک صندلي 
)A( را خارج کنید.

6- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال پشتي )A( و تشک صندلي 
)B( را جدا کنید.
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تعويض گرمكن پشتي 
1- روکش پشتي صندلي را بردارید.

2- گرمکن )B( متصل به الیه پشتی )A( را مطابق شکل ببرید.
احتياط

• مراقب باشید به بافت ابری آسیب نرسد.
3- روکش پشتي صندلي را بکشید.
• کاغذ پشت گرمکن را جدا کنید.

• گرمکن را به بخش اصلي ابری بچسبانید.
احتياط

• از انطباق کامل گرمکن با شکل اصلی اطمینان پیدا کنید.

تعويض گرمكن تشك
1- روکش تشک صندلي را بردارید.

شکل  مطابق  را   )A( روتشکي  الیه  به  متصل   )B( گرمکن   -2
ببرید.

احتياط
• مراقب باشید به بافت ابری آسیب نرسد.

3- روکش تشک صندلي را بکشید.
• کاغذ پشت گرمکن، را جدا کنید.

• گرمکن را به بخش اصلي ابری بچسبانید.
احتياط

• از انطباق کامل گرمکن با شکل اصلی اطمینان  پیدا کنید.

تعويض تنه صندلي
1- قطعات زیر را جدا کنید.

• قاب تنظیم صندلي
• قاب پشت صندلي

• راهنماي پشت سري
• قاب پشتي صندلي

2- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال قاب پشتي )A( و قاب تشک 
صندلي )B( را جدا کنید.

توجه
هوای  کیسه  نصب  پایه  تعویض  براي  را  جانبی  هوای  کیسه   •

جانبی، خارج کنید.
اقدامات احتیاطي برای کیسه هوا   از روش ها و  از تعمیر  قبل   •
) RT آگاهي کامل کسب کنید.)رجوع کنید به بخش کیسه هوا

3- نصب برعکس بازکردن است.
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صندلي عقب

قطعات
1- پشتي صندلي عقب
2- تشک صندلي عقب
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2- تشک صندلی عقب)A( را باز کنید.

2- نصب معکوس باز کردن است.

) 5 در(
1- پیچ های نصب تشک صندلی عقب را شل کنید.

گشتاور بستن:
)lb-� 39.8~ 25.3 .kgf.m 5.5~ 3.5(N.m 53.9~ 34.3

تعويض
تعويض مجموعه صندلي عقب

)سواری – سدان(
را   )A( پیچ هاي نصب تشک صندلي عقب  بازکردن  از  1- پس 

درآورید.
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را  عقب  صندلی  پشتی  نصب  های  پیچ  کردن  باز  از  پس   -3
درآورید.

گشتاور بستن:
lb-� 39.8~ 25.3 .kgf.m 5.5~ 3.5(N.m 53.9~ 34.3

4- نصب معکوس باز کردن است.
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كمربند ايمني
كمربند ايمني صندلي جلو

قطعات
)سدان(

1- کمربند جلو
2- تنظیم ارتفاع

3- کمربند صندلي عقب)فرمان راست(
4- کمربند وسط عقب

5- کمربند وسط عقب)فرمان چپ(
6- سگک صندلي وسط عقب
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) پنج در(

1- کمر بند جلو
2- تنظیم ارتفاع
3- کمربند عقب

4- سگک کمربند عقب)فرمان راست(
5- سگک کمربند عقب)فرمان راست( 
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را   )B( باالیی  روستونی  نصب  های  پیچ  کردن  باز  از  پس   -5
درآورید. 

4- با استفاده از پیچ گوشتی روستونی پایین )A( را درآورید.

تعويض 
تعويض كمربند ايمني جلو

احتياط
• هنگام نصب کمربند ایمني مطمئن شوید که به پیش کشنده 

کمربند ایمني آسیبي وارد نیاید.
1- ابتدا بخش های زیر را باز کنید.

• مجموعه صندلی جلو 
)به گروه بدنه- صندلی جلو رجوع نمایید(.

•  قاب پارکابی در جلو و عقب
 )به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

2- قاب روکش قالب پایینی کمربند)A( را درآورید.
3- پس از  باز کردن پیچ نصب، قالب کمربند )B(را جدا کنید.

گشتاور بستن:
)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
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تعويض تنظيم كننده ارتفاع
1- ابتدا بخش های زیر را باز کنید.

• مجموعه صندلي جلو
• قاب پارکابی 

• کمربند صندلي جلو
• روستونی وسط پایین

• روستونی وسط باال
2- پس از بازکردن پیچ نصب، تنظیم کننده ارتفاع )A(را خارج 

کنید.
گشتاور بستن:

)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
3- نصب معکوس بازکردن است.

7- پس از جداکردن پین قفلی اتصال پیش کشنده، اتصال )B( را 
خارج سازید. پیچ نصب را باز نمایید سپس پیش کشنده کمربند 

)C( را خارج کنید.
گشتاور بستن:

)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
8- نصب برعکس بازکردن است.

6- قالب باال )A( را جدا سازید.
گشتاور بستن:

)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
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3- روستونی عقب)A( را بردارید.

كمربند صندلي عقب
تعويض

تعويض كمربند صندلي عقب
)سدان(

1- ابتدا بخش های زیر را بازکنید:
• مجموعه صندلي عقب

2- قالب پائیني )A( را باز کنید.
گشتاور بستن:

53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

تعويض سگك كمربند ايمني جلو
1- ابتدا بخش های زیر را بازکنید.

• مجموعه صندلي جلو
2- سیم کشي را از سگک صندلي جدا کنید.
3- سگک)A( کمربند ایمني را خارج کنید.

گشتاور بستن:
53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

4- نصب برعکس بازکردن است.
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• قاب دیواره صندوق
 )به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

• دیواره کناری صندوق
)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

2- پس از باز کردن پیچ نصب قالب پایین کمربند عقب )A( را 
جدا کنید. 

گشتاور بستن:
53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

 )B(کمربند کن  جمع  نصب  های  پیچ  کردن  شل  از  پس   -3
کمربند عقب)A( را جدا سازید.

گشتاور بستن:
53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

4- نصب معکوس باز کردن است.

) پنج در(
احتياط

هنگام نصب کمربند مطمئن شوید به جمع کن آسیب نرسیده 
باشد.

1- ابتدا بخش های زیر را باز کنید.
• مجموعه صندلی عقب 

) به گروه بدنه – صندلی عقب رجوع کنید(.
• کفی صندوق عقب 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• قاب پارکابی در عقب 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• قاب روکش جاچرخی

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
 Shelf Side Trim  •

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

4- قاب سیني عقب را خارج سازید.
 )B( برگردان(  جمع کن)تسمه  اتصال  پیچ  بازکردن  از  پس   -5

کمربند صندلي عقب )C( را از جاي خود خارج سازید.
گشتاور بستن:

53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(
6- نصب برعکس بازکردن است.
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و كد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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راهنمایتعمیرات

 بدنه

17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

CERATO

سراتو
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