
راهنماي تعمیرات و سرویس سایپا 212/ بدنه و تزیینات

29

متعلقات خارجی
درب موتور

 متعلقات خارجی

اجزا و متعلقات 
1( لوالی درب موتور

2( درب موتور
3( نوار آبگیر

4( بوش الستیکی ضربه گیر )4 عدد(
5( اهرم نگهدارنده درب موتور

6( مجموعه قفل کن درب موتور
7(کابل آزاد کننده درب موتور )سیم کاپوت(

توجه : گشتاور مورد نیاز برای بستن پیچ بر حسب نیوتن متر )کیلوگرم متر( می باشد.
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جدا  آن  از  را  موتور  درب  نگهدارنده  )میله(  اهرم   -6
نمایید.

7- بست ها آزاد شود. 
8- درب موتور را پیاده نمایید.

عملکرد
درب موتور از قسمت جلو باز شده و هنگام بسته شدن 
توسط یک قفل دو مرحله ای محکم می گردد. اهرم باز 
کننده مرحله اول درب موتور داخل اتاق در قسمت زیر 
فرمان، سمت چپ قرار گرفته است. درب موتور حول دو 
لوال باز می شود که هر کدام از لوالها توسط دو پیچ به 

بدنه و دو پیچ به درب موتور متصل شده است. 
درب موتور به وسیله شل کردن پیچ ها از چهار جهت 
قابل تنظیم می باشد. قفل درب موتور نیز برای رگالژ  

قابلیت حرکت دارد.

پياده کردن درب
1- شیلنگ شیشه شوی را در بیاورید.

2- بست ها را آزاد کنید.
3- درب موتور را باز نموده و با میله نگهدارنده باز نگه 

دارید. 
باز کردن لوالها  4- درب موتور را نگه دارید تا هنگام 

نیافتد.

توجه:
دیگری کمک  از شخص  موتور  درب  داشتن  نگه  برای 

بگیرید.
5- با باز کردن چهار عدد پیچ چپ و راست، لوالها را از 

درب موتور جدا نمایید. 
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سوار کردن
 توجه

از شخص دیگری کمک  هنگام سوارکردن درب موتور 
بگیرید. 

پیاده کردن عمل  1- جهت سوارکردن، عکس مراحل 
نمایید. 

2- پیچ ها را با دست سفت نمایید. 
3- درب موتور را پایین آورده و قفل نمایید.

4- موقعیت قرار گیری و تنظیمات درب موتور را کنترل 
کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم نمایید. 

گشتاور مورد نیاز: 3/0-2/6 کیلوگرم متر
        )30-26 نیوتن متر(                   

1. درب موتور
2. گلگیر

 3. چراغ های جلو

5- بعد از تنظیم درب موتور موقعیت قرارگیری مکانیزم 
قفل کن و زبانه را کنترل کرده و در صورت نیاز آن را 

تنظیم نمایید. 
و  باال  مایل،  تواند در جهت های  موتور می  قفل درب 

پایین حرکت کند.
گشتاور مورد نیاز :

پیچ های قفل 1/0-0/8 کیلوگرم سانتی متر
                  )10-8 نیوتن متر(

مهره های قفل 1/0-0/8 کیلوگرم سانتی متر
                 )10-8 نیوتن متر(

متعلقات خارجی

4.5 ± 1.5 4.5 ± 1.5

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماي تعمیرات و سرویس سایپا 212/ بدنه و تزیینات

32

درب پنجم )درب صندوق عقب(

متعلقات خارجی

اجزا و متعلقات
1- درب پنجم )درب صندوق عقب(

2- بازویی درب پنجم )درب صندوق عقب(
3- نوار آب بندی درب پنجم )درب صندوق عقب(

4- قفل درب پنجم )درب صندوق عقب(
5- زبانه درب پنجم )درب صندوق عقب(

6- پیچ های قفل و زبانه درب پنجم )درب صندوق عقب(
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عملکرد درب پنجم )درب صندوق عقب(
درب پنجم )درب صندوق عقب( به وسیله دو لوال به بدنه 
متصل شده و مجهز به یک جفت فنر جهت سهولت در 

باز نگه داشتن آن می باشد. 
تنظیم  قابل  کامال  عقب(  صندوق  )درب  پنجم  درب 
است. زبانه واقع در قسمت  مرکزي بدنه، درب را هنگام 
بسته بودن ثابت و محکم نگه می دارد. نوار الستیکی 
جهت آب بندی درب پنجم )درب صندوق عقب(، دور 

تا دور آن قرار گرفته است. 

پياده کردن درب پنجم )درب صندوق عقب(
1- کانکتور ها را جدا نمایید.

2- کابل درب باز کن را جدا نمایید.
کردن  پیاده  برای  نمایید  باز  را  درب  های  بازویی   -3
دیگری  شخص  از  عقب(  صندوق  )درب  پنجم  درب 

کمک بگیرید. 
4- هنگام باز کردن پیچ ها، برای جلوگیری از افتادن 

درب را نگه دارید.

5- چهار عدد پیچ لوالی چپ و راست را باز نمایید و 
درب پنجم )درب صندوق عقب( را باز نمایید. 

6- الستیک ضربه گیر را جدا نمایید. 
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سوار کردن درب پنجم )درب صندوق عقب( 

توجه:
برای سوار کردن از شخص دیگری کمک بگیرید. 

1- مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد. 
2- چهار عدد پیچ درب پنجم )درب صندوق عقب( را با آچار مناسب به لوال سفت نمایید. 

3- درب پنجم )درب صندوق عقب( را ببندید. 
4- قبل از سفت کردن پیچ های درب، ابتدا فواصل بین درب و بدنه را کنترل و تنظیم نمایید. 

گشتاور مورد نیاز: 1/8-1/0 کیلوگرم متر - )18-10 نیوتن متر(
5- موقعیت قرار گیری درب پنجم )درب صندوق عقب( و زبانه قفل را کنترل و در صورت نیاز تنظیم نمایید.

الف( درب پنجم )درب صندوق عقب( 
ب( مجموعه چراغ های عقب 

ج( دیواره جانبی اتاق

گپ4.5±1.0
همترازی0.0±1.0

گپ8.0±1.0
همترازی0.0±1.0

گپ4.5±1.0
همترازی1.0±1.0-

اندازه ها برحسب میلی متر می باشد.
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