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 صندلی
 صندلی جلو 

اجزا و قطعات 

1( قاب کناری صندلی
2( مکانیزم تنظیم پشتی صندلی

3( کفی صندلی
4( پایه و ریل صندلی
5( قفل کمربند ایمنی

6( پشتی صندلی 
7( پشت سری
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عملکرد
و پشتی تشکیل شده  از دو قسمت کفی  صندلی جلو 
امکان  کفی  و  پشتی  مجموعه  که  طوری  به  است. 
تنظیم  دارد.  را  تعمیر  همچنین  حرکت،  و  جابجایی 
می  صورت  اهرم  دو  وسیله  به  صندلی  کفی  و  پشتی 
شدن  پیاده  و  تنظیم  قابل  صندلی  سری  پشت  گیرد. 
و  زیرین  قسمت  در  کفی  موقعیت  تنظیم  اهرم  است. 
راست  و  سمت چپ  گوشه  در  آن  ارتفاع  تنظیم  اهرم 
صندلی های جلو قرار گرفته است. با باال کشیدن اهرم 
سمت  به  ریل  روی  و  شده  آزاد  صندلی  صندلی،  زیر 
عقب و جلو حرکت می کند. اهرم تنظیم پشتی صندلی 
در قسمت کناری صندلی ها در هر طرف قرار گرفته و 
به پشتی  نیرو  اعمال  با  اهرم و  باال کشیدن  در صورت 
صندلی می توان آن را حرکت داد. در غیر این صورت 

پشتی صندلی به حالت عمودی اولیه بر می گردد. 
مجموعه تنظیم کننده پشتی صندلی نیز قابلیت تعویض 
ارتفاع  تنظیم  اهرم های  به  راننده مجهز  دارد. صندلی 
در سمت چپ کفی صندلی می باشد. این اهرم ها نیز 

قابلیت تعویض دارند. 

پياده کردن صندلی جلو
1- اهرم تنظیم پشتی صندلی را بکشید و اجازه دهید 

پشتی تا انتها به جلو حرکت کند. 
2- اهرم تنظیم کفی صندلی را بکشید و صندلی را تا 

انتها به عقب حرکت دهید. 
3- پیچ هاي جلوی صندلی را باز نمایید. 

4- صندلی را به جلو حرکت دهید. 
5- پیچ و مهره های پشت صندلی را باز نمایید. 

6- صندلی را خارج نمایید. 
7- برای سوار کردن صندلی، عکس مراحل پیاده سازی 

عمل نمایید. 
گشتاور مورد نیاز: 5/2-3/9 کیلوگرم متر 
                        )52-39 نیوتن متر(

بازدید
1- اهرم های پشتی و کفی صندلی را کنترل نمایید که 

عملکرد مناسب داشته و گیر نکنند. 
بازدید  ظاهری  لحاظ  از  را  صندلی  زیرین  قسمت   -2
آسیب  نظر  از  را  ها  کننده  تنظیم  مجموعه  و  نمایید 

دیدگی و سایش بررسی نمایید. 
3- به قطعات متحرک بدون روکش گریس بزنید.
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پياده کردن روکش پشتی صندلی جلو 
1- صندلی را از روی خودرو پیاده نمایید. 

2- قاب اهرم تنظیم پشتی صندلی را پیاده نمایید. 

به  را  پیچ  های  نگهدارنده  صندلی،  زیر  قسمت  از   -3
داخل فشار دهید و درپوش را پیاده نمایید. 

4- پیچ هاي قاب کناری صندلی را باز نمایید. 
5- برای صندلی راننده بعد از باز کردن درپوش اهرم، 

پیچ آن را باز نمایید و اهرم تنظیم را پیاده نمایید. 

6- قاب کناری صندلی را پیاده نمایید. 
7- پشت سری را پیاده نمایید و نگهدارنده های آن را از 

محل خود خارج نمایید. 
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8- خارهای فنری روکش پشتی صندلی را خارج نمایید. 
9- روکش صندلی را رو به باال کشیده و از محل خود 

خارج نمایید. 
10- جهت سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن عمل 

نمایید. 

پياده کردن روکش کفی صندلی جلو 
1- اهرم تنظیم پشتی صندلی را خارج نمایید. 
2- خارهای فنری روکش کفی را خارج نمایید. 

3- روکش کفی و فوم را پیاده نمایید. 

سوار کردن روکش کفی صندلی جلو 
1- روکش را روی فوم صندلی قرار دهید. 

2- خارهای فنری را نصب نمایید. 
3- پشتی صندلی و اهرم تنظیم صندلی را نصب نمایید. 
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پياده کردن پشت سری
1- پشت سری را باال بکشید تا قفل شود. 

2- ضامن نگهدارنده پشت سری را فشار داده و آن را 
خارج نمایید. 

سوار کردن پشت سری
1- پشت سری را روی نگهدارنده های آن قرار داده و آن 

را به سمت پایین فشار دهید تا قفل شود. 
2- ضامن نگهدارنده پشت سری را فشار داده و پشت 

سری را به اندازه مناسب تنظیم نمایید. 

پياده کردن مجموعه مکانيزم صندلی
1- طریقه پیاده کردن روکش صندلی از مرحله 1 تا 8 

را دنبال نمایید. 
2- روکش را تا پیچ باالیی مکانیزم باال بزنید. 

3- پیچ هاي آلن پشتی صندلی را باز نمایید و پشتی 
صندلی را پیاده نمایید. 

را  صندلی  پشتی  و  بکشید  را  پشتی  تنظیم  اهرم   -4
بخوابانید. 

5- پیچ هاي  آلن پایینی را از روی مکانیزم صندلی باز 
نمایید. 

6- مکانیزم صندلی را پیاده نمایید. 
7- جهت سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن عمل 

نمایید. 
گشتاور مورد نیاز:  5/6-3/4 کیلوگرم متر 
                           )56-34 نیوتن متر(
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 صندلی جلو برقی

اجزا و قطعات 

1( قاب کناری صندلی
2( کفی صندلی

3( پایه و ریل صندلی
4( پشتی صندلی 

5( پشت سری
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صندلی عقب

 صندلی ها و کمربندها

1- کفی صندلی
2- پشتی صندلی 

3- پشت سری

1

2

3
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پياده کردن 
1- قسمت نشیمن صندلی را به سمت صندلی جلو و 

باال بچرخانید )مطابق شکل(.
2- کمربند ایمنی را آزاد نمایید.

3- پیچ و مهره پشتی صندلی را باز نمایید.
گشتاور مورد نیاز:  2/ 5- 9/ 3 کیلوگرم متر
                        ) 52 - 39 ( نیوتن متر

4- صندلی را خارج نمایید.

سوار کردن
سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد. 

پياده  و سوار کردن پشت سری
عمل   73 صفحه  کتاب  درهمین  جلو  صندلی  همانند 

شود.
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کمربند ایمنی جلو

1( مجموعه قفل کمربند جلو
2( تسمه کمربند جلو

3( مجموعه جمع کن کمربند
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عملکرد
 . است  شده  تشکیل  نگهدارنده  پنج  از  ایمنی  کمربند 
کمربند  دارای  عقب  سرنشین  دو  و  جلو  سرنشین  دو 
ایمنی کامل شامل نگهدارنده شانه و کمر می باشند و 
در وسط صندلی عقب تنها دارای نگهدارنده کمری می 

باشد )جهت سوار کردن صندلي کودک(. 
کمربند ایمنی سمت راننده دارای چراغ هشدار دهنده 
بر روی صفحه کیلومتر شماره می باشد. کمربند ایمنی 
سایر صندلی ها فاقد هشدار دهنده می باشد. جمع کن 
کمربند روی بدنه نصب شده و پایه قالب های آن روی 

کف اتاق می باشد. 

احتياط
)در مدل  بار عمل می کند.  - پیش کشنده فقط یک 
های مجهز به پیش کشنده( لذا در صورت عمل کردن 
پیش کشنده در تصادفات، حتماً آن را تعویض نمایید. 

- هرگز پیش کشنده را تعمیر ننمایید. 
- در نگهداری پیش کشنده دقت نمایید و مراقب باشید 
در معرض مواد نفتی و آب قرار نگیرد. در صورت آسیب 

دیدگی حتماً تعویض شود. 
از اطمینان از صحت نصب پیش کشنده، کابل  - پس 

منفی باتری را وصل نمایید. 

پياده کردن کمربند ایمنی
1- پیاده کردن مجموعه پیش کشنده 

الف: سوییچ موتور را در حالت Off قرار دهید. 
ب: کابل منفی باتری را جدا نمایید. 

ج: یک دقیقه صبر نمایید. 
د: کانکتور چاشنی پیش کشنده را جدا نمایید. 

ه: پیش کشنده را باز نمایید. 

2- پیچ نگهدارنده کمربند را از روی پایه نگهدارنده آن 
باز نمایید.
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3- کمربند را به آهستگی )با سرعت کم( جمع نمایید. 
4- در پوش روی پیچ باالیی کمربند را به وسیله اهرم 

کردن پیچ گوشتی باز نمایید.   

5- پیچ قالب کمربند را باز نمایید. 

6- قاب پایینی ستون B را پیاده نمایید. )رجوع شود به 
بخش قاب ها در همین کتاب صفحه 60(

7- پیچ نگهدارنده جمع کن کمربند را برای پیاده کردن 
آن باز نمایید. 
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بازدید
1- پیچ نگهدارنده پایه قفل کمربند را بازرسی نمایید 

که در محل خود به طور مناسب نصب شده باشد. 
2- پیچ پایه قالب کمربند را بازرسی نمایید که در محل 

خود به طور مناسب نصب شده باشد. 
3- قاب پایینی ستون B را پیاده نمایید. )رجوع شود به 

بخش قاب ها در همین کتاب صفحه 60(
4- جمع کن کمربند را بازرسی نمایید که در محل خود 

به طور مناسب نصب شده باشد. 
5- قاب پایینی ستون B را نصب نمایید. 

6- کمربند را تا انتها بیرون بکشید و کنترل نمایید که 
حرکت برگشت آن به نرمی و آهستگی باشد. 

7- زبانه کمربند ایمنی را در قفل جا بزنید و با کشیدن 
از عملکرد صحیح آن مطمئن  به طرفین  قفل کمربند 

شوید. 
از  و  فشار دهید  را  قفل کمربند  کننده  آزاد  8- دکمه 
ایمنی  کمربند  مناسب  برگشت  و  آن  صحیح  عملکرد 

مطمئن شوید. 
9- چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی را با جمع نمودن 

کمربند ایمنی سمت راننده کنترل نمایید. 
سوییچ موتور را در حالت ON قرار دهید، بایستی چراغ 
هشدار کمربند روشن شود. چراغ هشدار دهنده تا زمان 
بسته نشدن کمربند فعال خواهد بود سوییچ را در حالت 

Lock  قرار دهید. چراغ باید خاموش شود. 

سوار کردن
 

1- پیچ جمع کن کمربند ایمني را ببندید.
گشتاور مورد نیاز:

0/3-0/2  کیلوگرم متر   
)3-2 نیوتن متر(
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هشدار

هنگام نصب کمربند ایمنی کاماًل دقت نمایید که تسمه 
در  کمربند  تسمه  پیچیدگی  نباشد.  پیچیده  کمربند 
و  داده  کاهش  را  آن  کششی  نیروی  شدید  تصادفات 

موجب آسیب دیدگی سرنشینان خواهد شد. 

2- قالب راهنمای کمربند را نصب نمایید. 

3- قاب باالیی ستون B را نصب نمایید. 
4- قاب پایینی ستون B را نصب نمایید. 
5- قالب کمربند ایمنی را نصب نمایید. 
گشتاور مورد نیاز 8/0-3/9 کیلوگرم متر 
                        )80-39 نیوتن متر(

6- درپوش قالب کمربند را نصب نمایید. 

7- پیچ نگهدارنده انتهایی کمربند را ببندید. 
گشتاور مورد نیاز:

8/0-3/9 کیلوگرم متر
)80-39 نیوتن متر(
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کمربند ایمنی عقب

1- تسمه کمربند 
2- مجموعه کمربند مرکزی عقب

3- مجموعه قفل کمربند مرکزی عقب 
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پياده کردن کمربندهای ایمنی عقب
1- کفی و پشتي صندلی عقب را باز نمایید. 

2- پیچ نگهدارنده پایین تسمه کمربند را باز نمایید. 
3- قاب قالب را باز نموده و سپس پیچ قالب کمربند 

را باز نمایید.
4- کمربند را به آرامی تا انتها جمع نمایید.

5- پیچ هاي جمع کن کمربند را از داخل صندوق عقب 
باز نمایید. 

6- جمع کن کمربند را باز نمایید. 
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پياده و سوار کردن قفل کمربند های ایمنی عقب 
1- کمربند ایمنی را از میان صندلی بیرون بکشید. 

2- کفی صندلی را کمی رو به جلو کشیده و در همان 
حالت نگه دارید. 

3- پیچ پایه قفل کمربند را از روی صفحه نگهدارنده باز 
نمایید و واشر آن را از کمربند جدا کرده و بیرون بیاورید.

4-پیچ پایه قفل میانی کمربند را ببندید. 
گشتاور مورد نیاز: 8/0-3/9 کیلوگرم متر 
                        )80-39 نیوتن متر(

5- کمربند را از بین صندلی و کفی بیرون بکشید. دقت 
نمایید کمربند پیچیدگی نداشته باشد. 

بازدید
1- پیچ هاي نگهدارنده مجموعه قفل و کمربند عقب را 
کنترل و بررسی نمایید )در قسمت داخل صندوق عقب 

خودرو و زیر صندلی می باشند(.
از  و  نموده  را کنترل  ها  نگهدارنده  و  ها  پیچ  2- سایر 
قسمت  )در  نمایید  حاصل  اطمینان  آنها  نصب  صحت 

داخل صندوق عقب خودرو و زیر صندلی می باشند(.
به سمت  پشتی صندلی  و  کفی  بین  از  را  کمربند   -3

عقب بیرون بکشید. 
4- کفی و پشتي صندلی عقب را باز نمایید. 

از  5- پیچ های کمربندهای کناری را کنترل نموده و 
صحت نصب آنها اطمینان حاصل نمایید. 

6- مجموعه جمع کن و نگهدارنده را بررسی نموده و از 
صحت نصب آن اطمینان حاصل نمایید. 

سوار کردن:
مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

پشتي و کفی صندلی عقب را نصب نمایید.
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راهنماي تعمیرات و سرویس سایپا 212/ بدنه و تزیینات

91 صندلی ها و کمربندها

وسط  ایمني  کمربند  کردن  سوار  و  پياده  نحوه 
صندلی عقب

1- کفی صندلی را باز نمایید )رجوع شود به بخش پیاده 
کردن صندلی عقب در همین کتاب صفحه 79(.

2- پیچ قفل کمربند ایمنی وسط را باز نمایید.
3- کمربند را از پایین آزاد می شود.

4- پشت سری های صندلی عقب را باز نمایید )رجوع 
شود به بخش پیاده کردن صندلی عقب در همین کتاب 

صفحه 79(.
5- راهنمای پشت سری را باز نمایید )شماره 1(.

6- پیچ های قالب باالی کمربند را باز نمایید )شماره 2(.

7- مهره نگهدارنده مکانیزم کمربند را از پشت صندلی 
باز نمایید )شماره 3(.

8- روکش صندلی را باز کنید و مکانیزم کمربند صندلی 
را خارج نمایید )شماره 4(.

1

2

3

4

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir




