
راهنماي تعمیرات و سرویس سایپا 232/ بدنه و تزئینات

35

  

اجزاء و قطعات
درب جلو

1( دستگیره درب باز کن داخلی                                    
2( رودری                                                                
3( روکش پالستیکی                                                  
4( ریل راهنمای شیشه )ماهوتی(                                   
5( شیشه                                                               

6( مجموعه شیشه باالبر
7( دستگیره در باز کن بیرونی

  تزئينات و اجزاء داخلی

8( قفل درب
9( توپی قفل گیره درب باز کن بیرونی 

10( آیینه جانبی
11( ترمز درب

12( لوالی درب
13( کلید شیشه باالبر

14( زیر آرنجی

توجه:  گشتاور مورد نیاز بر حسب نیوتن متر )کیلوگرم متر( می باشد. 
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عملکرد
درب خودرو بوسیله دو لوال و یک نگهدارنده )ترمز( به 
بدنه متصل شده است. ترمز درب برای جلوگیری از باز 
شدن بیش از حد درب می باشد. برای آببندی درب و 
قسمت داخلی آن از نوار الستیکی استفاده شده است. 
مجموعه قفل به دستگیره های درب باز کن داخلی و 
بیرونی متصل است. مجموعه شیشه باالبر شامل ، موتور 
گردد  می  نصب  آن  روی  بر  که شیشه  آن  متعلقات  و 
را مشخص می  راهنما که مسیر حرکت شیشه  و ریل 
نماید می باشد و یک روکش پالستیکی )لفاف آببندی( 
برای حفاظت متعلقات داخلی بر روی قاب داخلی درب 
شدن  بسته  و  باز  سهولت  منظور  به  است.  شده  نصب 

درب می توان از تنظیم زبانه قفل استفاده نمود. 

پياده کردن رودری

1- اتصال منفی باطری را باز نمائید. 
الف: پیچ دستگیره داخلی شیشه باالبر را باز و اتصاالت 

کابل آن را آزاد نمایید.
ب: پیچ دستگیره بازکن داخلی را باز نمایید.

نموده و رودری  باز  را  پیچ های رودری  از آن  ج: پس 
را باز نموده و رودری را چرخانده تا از دستگیره بازکن 

داخلی خارج شود.

 

2- بلندگوی روی درب را طی مراحل ذیل باز نمائید. 
الف: سه عدد پیچ بلند گو را باز نمائید. 

ب: دسته سیم را از بست روی درب آزاد نمائید. 
ج: بلندگو را بیرون کشیده و اتصال آن را جدا نمائید. 
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3- دستگیره درب باز کن )داخلی(را باز نمائید. 
الف: میله رابط دستگیره را جدا نمائید. 

ب: دستگیره را باز نمائید. 

4- روکش پالستیکی درب را به تدریج و با دقت کشیده 
و از روی درب جدا نمائید. 

5- سوکت اتصاالت را جدا نمائید.

6- شیشه را طبق مراحل ذیل پیاده نمائید. 
الف: 2 عدد پیچ نگه دارنده شیشه را از روی شیشه باالبر 

باز نمائید. 
ب: شیشه را با دقت متمایل به سمت ستون باال برده 

و از قسمت بیرونی کالف خارج نمائید. )مطابق شکل(

پیاده  ذیل  مراحل  طبق  را  بر  باال  شیشه  مجموعه   -7
نمائید. 

الف: پیچ و مهره هاي مربوط به مجموعه شیشه باالبر را 
از روی درب باز نمائید. 

ب: مجموعه شیشه باالبر را از محل خود خارج نمائید. 

8- رودری را باز نمائید )رجوع شود به بخش باز کردن 
رودری در همین کتاب(
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9- ماهوتی دور کالف شیشه را پیاده نمایید.

10- مجموعه قفل درب را پیاده نمایید
بازوییهاي  مربوط به ضامن قفل کن و دستگیره  الف: 

درب بازکن درب را از مجموعه جدا نمایید.
ب:3 عدد پیچ مربوط به مجموعه قفل را از روي درب باز 

نموده و مجموعه را از محل خود خارج نمایید.

باز  را  بیروني  بازکن  درب  دستگیره  پیچ  عدد  دو  ج: 
نمایید.

د: دستگیره را پیاده نمایید.
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11- آئینه جانبی را پیاده نمائید. 
سه عدد پیچ آئینه را باز نمائید. 

12- دسته سیم را پیاده نمائید. 
اتصاالت را از قسمت داخلی درب باز نمائید. 

باز  بدنه  روی  از  را  درب  ترمز  هاي  مهره  و  پیچ   -13
نمائید 

 1 : به طرف درب
 2 : به طرف بدنه

14- برای پیاده کردن درب، مهره و پیچهای لوال را باز 
نمائید. در این خصوص از شخص دومی کمک بگیرید.
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پياده کردن نوار دور درب )داخلی(
بخش  به  شود  )رجوع  نمائید.  پیاده  را  ستون  قاب   -1

پیاده کردن قابها در همین کتاب(
2- نوار دور درب را از محل باز شدن درب بیرون کشیده 

و پیاده نمائید. 
1 : نوار دور درب )داخلی(

سوار کردن نوار دور درب  )داخلی(
ستون  )سمت  خود  جای  در  را  درب  دور  نوار   -1
وسط( قرار داده و سپس با فشار )کف دست یا چکش 

پالستیکی( محکم نمائید. 
2- این کار را از قسمت میاني ستون وسط، شروع نمائید 
و تا محل بسته شدن درب )محل لوال ها( ادامه دهید. 

3- قاب ستون را سوار نمائید. 

سوار کردن درب
1- درب را سوار نمایید. 

الف: درب را بطور مناسب در محل خود نصب و تنظیم 
نمایید. 

ب: مهره و  پیچ هاي لوال را ببندید.
گشتاور مورد نیاز:  مطابق شکل 

2- نوار دور درب را سوار نمایید. 
3- پیچ ترمز درب)سمت بدنه( را ببینید.

4- دسته سیم را سوار کنید
5- اتصاالت را جا زده و در محل خود محکم نمایید

6- آینه بغل را نصب نمایید.

الف: آیینه را در محل تعیبه شده روي درب قرار دهید.
ب: پیچهاي آن را ببندید.
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7- مجموعه قفل درب را سوار نمائید. 
الف: مجموعه قفل درب را در محل خود و در روی درب 

قرار دهید. 

ب: پیچ هاي  مربوط به قفل را ببندید. 

8- دستگیره درب باز کن )بیرونی( را سوار نمائید. 
الف: میله های رابط قفل درب و دستگیره درب باز کن 

را وصل نمائید. 
ب:  پیچ هاي مربوط به دستگیره درب باز کن )بیرونی( 

را ببندید. 
از  نکاری  روا  برای  نمائید.  نصب  را  ماهوتی شیشه   -9

محلول آب و صابون استفاده نمائید. 
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10- مجموعه شیشه باال بر را مطابق مراحل زیر نصب 
نمائید. 

الف : مجموعه شیشه باالبر را در محل خود قرار دهید. 
ب:  پیچ و مهره های مربوطه را ببندید. 

گشتاور مورد نیاز مهره ها  1/4-1/2 کیلوگرم متر 
                                 )14-12 نیوتن متر(

گشتاور مورد نیاز پیچ:  1/1-0/9 کیلوگرم متر 
                              )11-9 نیوتن متر(

11- شیشه را نصب نمائید. 
الف:شیشه را به دقت در محل خود قرار دهید. 

شیشه را از قسمت بیرون کالف درب از سمت لوال وارد 
برروی صفحه راهنما نصب  نمائید و سپس  محل خود 

نمائید. )مطابق شکل(
ب: دو عدد پیچ مربوط به شیشه را ببندید. 

ج: پیچهای شیشه را محکم نمائید. 
گشتاور مورد نیاز:    1/2-0/8 کیلوگرم متر 

                           )12-8 نیوتن متر(
بعد از نصب شیشه را تا انتها پایین بیاورید. 

12-نوار داخلی وخارجی درب رانصب نمایید.
13-روکش پالستیکی را نصب نمائید. 

الف: روکش روی درب را بدقت نصب نمائید. 
ب: کانکتورها را از محل خود روی روکش عبور دهید. 

ج: میله رابط درب باز کن داخلی را از محل خود روی 
روکش عبور دهید. 

اتصال  میله  به  را  داخلی  کن  باز  درب  دستگیره   -14
ضامن قفل کن متصل نمایید. 
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15- بلندگو را با کمک خار راهنما درمحل خود  نصب 
نموده و سه عدد پیچ آن را ببندید. 

16- رودری را نصب نمائید. 
محکم  را  )داخلی(  کن  باز  درب  دستگیره  پیچ   -17

نمائید. 
بخش  به  شود  )رجوع  نمائید.  نصب  را  رودری   -18

تزئینات در همین کتاب(
19- کلید شیشه باالبر را نصب نمایید.

تنظيمات
1- کنترل نمائید که، درب بدرستی در محل خود قرار 
های  ومهره  پیچ  اگر  شود.  بسته  سهولت  به  و  گرفته 

لوالی درب محکم نیست آنها را محکم نمائید. 
2- در صورتی که درب به خوبی بسته نشود، لوال را شل 
عمودی  و  افقی  بصورت  خود  محل  در  را  آن  و  نموده 

حرکت داده و تنظیم نمائید. 
را  قفل  زبانه  بدنه،  و  درب  کردن  هم سطح  3- جهت 

بصورت افقی جابجا نمائید. 
توضيح: برای تنظیم )رگالژ( درب از زبانه روی بدنه نیز 

می شود استفاده کرد.
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متعلقات درب عقب

اجزاء و متعلقات 
                                                                            8(  شیشه

1(  دستگیره درب باز کن داخلی                                    9(  مجموعه شیشه باالبر 
2(  رودری                                                             10( دستگیره درب بازکن بیرونی

3(  روکش پالستیکی                                                11( مجموعه قفل درب
4(  ماهوتی                                                            12( ترمز درب

5(  راهنمای شیشه                                                  13( لوالی درب
6(  شیشه لچکی                                                     14( دستگیره شیشه باالبر

7(  نوار آببندی لچکی                                              15( زیر آرنجی
گشتاور مورد نیاز بر حسب نیوتن متر )کیلوگرم متر( می باشد.  توجه: 
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عملکرد
درب عقب خودرو بوسیله دو لوال و یک نگهدارنده )ترمز( 
از  برای جلوگیری  درب  ترمز  است.  متصل شده  بدنه  به 
باز شدن بیش از حد درب می باشد. برای آببندی درب  
خودرو با قسمت داخلی آن از نوار الستیکی استفاده شده 
است. مجموعه قفل به دستگیره های درب بازکن داخلی و 
بیرونی متصل است. مجموعه شیشه باالبر شامل، مکانیزم  
و  گردد  می  نصب  آن  روی  بر  که شیشه  آن  متعلقات  و 
ریل راهنما که مسیر حرکت شیشه را مشخص می نماید، 
برای  آببندی(  )لفاف  پالستیکی  روکش  و یک  باشد  می 
نصب  درب  داخلی  قاب  برروی  داخلی  متعلقات  حفاظت 
شده است . به منظور سهولت باز و بسته شدن درب می 

توان از تنظیم زبانه قفل استفاده نمود.

پياده کردن درب عقب
1- نوار آببندی بیرونی را از محل خود خارج نمائید. 

2- رودری را باز نمائید )رجوع شود به بخش تزئینات در 
همین کتاب صفحه 36(

3- دستگیره شیشه باالبر را باز نمایید.

4- دستگیره درب باز کن داخلی را باز نمائید. 
الف: میله هاي راهنمای مربوط به قفل را جدا نمائید. 

ب: دستگیره درب باز کن را پیاده نمائید. 
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5- روکش پالستیکی درب را به تدریج و با دقت از روی 
درب جدا نمائید. 

6- ماهوتی شیشه را پیاده نمائید.  
7- پیچ هاي ریل شیشه را باز نمائید. )مطابق شکل(

8- ریل وسطی شیشه را پیاده نمائید.
9- شیشه لچکی را پیاده نمائید.

10- شیشه را پیاده نمائید. 
الف:  پیچ هاي شیشه را از پایه شیشه باالبر باز نمائید. 
ب: شیشه را با دقت از قسمت بیرونی کالف درب ابتدا 

باال و سپس بیرون بکشید. )مطابق شکل(

باز  را  خارجی  کن  باز  درب  دستگیره  هاي  پیچ   -11
نمائید. 

12- دستگیره را پیاده نمائید. 
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13- سه عدد پیچ  مجموعه قفل درب را  باز نمائید. 
14- مجموعه قفل را پیاده نمائید. 

15-  مهره ها و پیچ مجموعه شیشه باالبر را باز نمائید. 

16-مجموعه شیشه باالبر را پیاده نمائید .
خارج  لوال(  )سمت  خود  محل  از  را  سیم  دسته   -17

نمائید. 
18- ترمز درب را پیاده نمائید. 

الف: پیچ مربوط به پین نگهدارنده ترمز را باز نمائید. 
ب: پین ترمز درب را از محل خود خارج نمائید. 

19- درب را پیاده نمائید. 
الف: پیچهای لوالی درب را باز نمائید. 

ب: درب را پیاده نمائید. 
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سوار کردن درب 
1- درب را سوار نمائید. 

بر روی خودرو  به درستی در محل خود  را  الف: درب 
قرار دهید. 

ب: مهره و پیچهای لوالی درب را ببندید. 

گشتاور مورد نیاز در شکل درج گردیده است.
2- پین ترمز درب را نصب نمائید. 

الف: پین را در جای خود نصب نمائید. 
ب: پیچ آن را ببندید. 

3- دسته سیم را از محل خود عبور دهید. 
4- مجموعه شیشه باالبر را در جای خود نصب نمائید. 
5- پیچ و مهره هاي مربوط به مجموعه شیشه باالبر را 

ببندید. 
گشتاور مورد نیاز در شکل درج گردیده است.

6- مجموعه قفل درب را در جای خود نصب نمائید.
7- سه عدد پیچ  قفل درب را ببندید. 
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8- دستگیره درب باز کن بیرونی را در جای خود نصب 
نمائید 

9- دستگیره درب باز کن بیرونی را ببندید. 
الف : میله های رابط قفل درب را نصب نمائید. 

ب: دو عدد پیچ دستگیره را ببندید. 

10- میله رابط مجموعه قفل درب را به دستگیره درب 
باز کن بیرونی متصل نمائید. 

11- شیشه را بدقت نصب نمائید. 
الف: جهت سهولت نصب، در قسمت دور لبه های شیشه 

از محلول آب و صابون استفاده نمائید. 
ب: شیشه را از قسمت بیرون کالف از سمت لوال وارد 
راهنمای  صفحه  روی  بر  سپس  و  نمائید  خود  محل 

مجموعه شیشه باالبر نصب نمائید. 

توجه: 
مطمئن شوید که لبه های شیشه در محل خود بر روی 

کالف قرار گرفته باشند. 

13-  پیچ هاي  شیشه را بر روی مجموعه شیشه باالبر 
ببندید. 

گشتاور مورد نیاز: 1/2- 0/8کیلوگرم متر 
                       )12-8  نیوتن متر(
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تنظیم  نصب،  محل  در  را  شیشه  نیاز  صورت  در   -14
نمائید. 

15- شیشه لچکی را نصب نمائید. 
16- راهنمای شیشه را نصب نمائید. 

17- ماهوتی را نصب نمائید. 
18- روکش پالستیکی روی درب را بدقت نصب نمائید 
و مطمئن شوید که میله رابط دستگیره و مجموعه قفل 

از محل خود برروی روکش عبور کرده باشد. 
19- دستگیره درب باز کن داخلی را نصب نمائید. 

الف: هر دو  میله رابط مجموعه قفل را متصل نمائید. 
کتاب  به  نمائید  )رجوع  نمائید.  نصب  را  دری  رو   -20

تزئینات در همین بخش( 
21- نوار دور درب )بیرونی( را نصب نمائید. 

22- دستگیره شیشه باالبر را نصب نمایید.
23- شیشه را تا انتها باال ببرید. 
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متعلقات داخلی
داشبورد

اجزاء وقطعات
1( قاب صفحه کیلومتر شمار

2( مجموعه صفحه کیلومتر شمار
3( پانل وسط

4( رادیو پخش
5( جعبه داشبورد

6( مجموعه جلو داشبورد
7( پانل رادیو پخش

8( کانال تهویه 
9( مجموعه کیسه هوای سرنشین 

10( قاب رادیو پخش و تهویه وسط
11( ساعت دیجیتال

12( قاب روی کلیدهای داشبورد
13( قاب روی جعبه فیوز

14( دریچه تهویه داشبورد
15( نوار فوم داشبورد

16( دریچه تهویه داشبورد وسط
17( مجرای گرم کن شیشه جلو

18( مجرای هوای وسط

تزئينات و اجزاء داخلی
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پياده کردن داشبورد
1- کنسول وسط را پیاده نمائید. )رجوع شود به بخش 

کنسول ها صفحه 57(
با  )مطابق  نمائید.  باز  را  فرمان  روی  ایربگ  مدول   -2

مدل خودرو، مراجعه شود به کتاب ایربگ(
3- غربیلک فرمان را باز نمائید. قاب روی ستون فرمان 
فرمان  غربیلک  بخش  به  شود  )رجوع  نمائید.  پیاده  را 

کتاب فرمان(
4- صفحه کیلومتر شمار را مطابق ذیل پیاده نمائید. 

الف: پیچ هاي قاب صفحه کیلومتر شمار را مطابق شکل 
روبرو باز نموده و قاب را پیاده نمائید. 

ب:  پیچ هاي صفحه کیلومتر شمار را باز نمائید. 
ج: کانکتورهای پشت صفحه کیلومترشمار را جدا نمائید. 

باز کردن پانل کنترل بخاری
5- پانل وسط و دریچه مربوط به تهویه را مطابق موارد 

ذیل باز نمائید. 

الف: پانل وسط پائینی را بیرون بکشید.
ب:  دو عدد پیچ پانل وسط باالیی را باز نمائید.
ج :  مجموعه تنظیمات بخاری را پیاده نمائید.
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6- رادیو پخش را باز نمائید. 
الف: پیچ هاي رادیو پخش را جدا نمائید.

ب: کانکتورها را از پشت رادیو پخش جدا نمائید. 
ج: کابل آنتن را از پشت رادیو پخش جدا نمائید. 

د: رادیو پخش را از محل خود خارج نمائید. 

7- جعبه داشبورد را پیاده نمائید. 
8- بعد از باز کردن درپوشهای فوقاني و جانبی )چپ و 

راست(پیچهای جلو داشبورد را باز نمائید. 

پایین  در  داشبورد  جلو  تحتانی  قسمت  هاي  پیچ   -9
کنسول وسط را باز نمائید. 

10- کلیه کانکتورهای بین دسته سیم داشبورد و بدنه 
خودرو را جدا نمائید. 

11- جلو داشبورد را پیاده نمائید. 
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سوار کردن 
1- با استفاده از پینهای پایه کنسول جلو داشبورد را در 

محل خود قرار دهید. 
مطمئن شوید تلسکوپی فرمان و دسته سیم ها قبل از 

نصب جلو داشبورد در محل خود قرار گرفته باشد. 
و دسته سیم  به جلو داشبورد  مربوط  کانکتورهای   -2
پشت  سیم  دسته  کانکتورهای  نمائید.  وصل  را  اصلی 
داشبورد از نوع قفل شونده می باشد. آنها را بدرستی در 

قسمت مادگی خود نصب نمائید. 
پایین  در  داشبورد  جلو  تحتانی  قسمت  پیچهای   -3

کنسول را ببندید . 
گشتاور مورد نیاز 3-2 کیلوگرم متر 
                   )30-20 نیوتن متر( 

4- پیچ هاي کنار و باالی جلو داشبورد را ببندید. 
گشتاور مورد نیاز 3-2 کیلوگرم متر 
                   )30-20 نیوتن متر( 

5- جعبه داشبورد را نصب نمائید. 
6- رادیو پخش را سوار نمائید. 

الف: کابل آنتن را در پشت رادیو پخش نصب نمائید. 
ب: کانکتورهای پشت رادیو پخش را نصب نمائید. 

ج:  پیچ هاي رادیو پخش را ببندید. 

تزئينات و اجزاء داخلی
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7- دریچه مربوط به تهویه و پانل وسط را نصب نمائید. 
 الف– مجموعه تنظیمات بخاری را سوار نمائید.

 ب- دو عدد پیچ پانل وسط باالیی را ببندید.
 ج –پانل وسط پائینی را در محل خود نصب نمائید.

کردن  بسته  و  باز  عملیات  هرگونه  از  قبل  توضيح: 
جدا  را  باتری  منفی  اتصال  باید  الکتریکی،  اتصاالت 

نمائید.

8- صفحه کیلومتر شمار را نصب نمائید. 
الف: کانکتورهای پشت صفحه آمپر را نصب نمائید. 

ب: پیچ هاي  صفحه آمپر را ببندید.
ج: پیچ هاي  قاب صفحه آمپر را ببندید. 

9- مجموعه دسته راهنما را طوری روی میله فرمان نصب 
نمایید که برجستگیهای آن داخل سوراخ قفل فرمان قرار 

گیرد.
10- قاب باالیي و پاییني فرمان را نصب نمایید. 

11- غربیلک فرمان را نصب نمایید.
12- مجموعه ایربگ روی فرمان را نصب نمائید. )رجوع به 

بخش ایربگ( مطابق با مدل خودرو 
بخش  به  )رجوع  نمائید.  نصب  را  وسط  کنسول   -13

کنسول در همین کتاب(
14- اتصال منفی باتری را نصب نمائید. 

توضیح: قبل از هرگونه عملیات باز و بسته کردن اتصاالت 
الکتریکی، اتصال منفی باتری جدا شود.
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 کنسول

اجزاء و قطعات
1( کنسول جلو

2( کنسول عقب
3( فندک

4(جاسیگاری
5( جا لیوانی

6( گردگیر ترمز دستی
7( قاب دسته دنده

8( گردگیر دسته دنده

تزئينات و اجزاء داخلی
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عملکرد 
کنسول وسط شامل دو قسمت کنسول جلو و کنسول 
قرار  جهت  محلی  قسمت  دو  هر  در  که  میباشد  عقب 

دادن جاسیگاری یا لیوان در نظر گرفته شده است. 

پياده کردن کنسول
1- جا سیگاری را از محل خود خارج نمایید.

2- نخ گردگیر دسته دنده را باز نمایید.
3- سر دسته دنده را باز نمایید.  

4- چهار عدد پین کنسول جلو را جدا نمایید. 
5- دو عدد پیچ کنسول جلو را باز نمایید. 

6- کنسول جلو را پیاده نمایید.
7- کانکتور فندک را جدا نمایید. 

8- پیچ انتهایی کنسول عقب را باز نمایید. 
9- نخ گردگیر ترمز دستی را باز نمایید.

10- کنسول عقب را پیاده نمایید. 
11- جهت نصب، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمائید. 
توضیحات  با  مطابق  دستی  ترمز  کردن  سوار  و  )پیاده 

کتاب تعمیرات ترمز می باشد(
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تزئينات سقف

اجزاء وقطعات 

1( آفتابگیر
2( قالب آفتابگیر

3( چراغ سقف 
4( دستگیره سقفی

5( سقف کاذب
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عملکرد آفتابگير
آفتابگیر روی سقف کاذب نصب شده و جهت جلو گیری 
از نور خیره آفتاب به چشم راننده و سرنشین جلو در 
هنگام رانندگی می باشد. عملکرد آن ایمنی می باشد. 

پياده کردن 
1- پیچ هاي آفتابگیر را باز نمائید و آن را پیاده نمائید. 

2- قالب نگهدارنده آفتابگیر را پیاده نمائید. 
سپس  و  کرده  باز  را  سقف  دستگیره  روی  قاب   -3

پیچهای دستگیره را باز نمائید. 
4- دستگیره های سقفی را پیاده نمائید. 

5- با احتیاط طلق چراغ سقف را پیاده نمائید. 
6- المپ چراغ سقف را خارج نمائید. 

7- 2 عدد پیچ  چراغ سقف را باز نمائید. 
8- کانکتورهای چراغ سقف را جدا نمائید. 

 )C( و عقب )B( وسط ،)A( 9- قابهای ستون های جلو
همین  در  قابها  بخش  به  شود  )رجوع  نمائید  پیاده  را 

کتاب صفحه 61(
10- خار هاي  پالستیکی سقف کاذب را )مطابق شکل 

روبرو( باز نمائید. 
11- سقف کاذب را پیاده نمائید. 

12- جهت نصب، عکس مراحل پیاده کردن عمل نمائید. 
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قابهای داخل اتاق

اجزاء و قطعات
 

A 1( قاب ستون
B 2( قاب ستون

3( قاب ستون C )لچکی(
4( طاقچه عقب
5( رودری جلو

6( رودری عقب 
7( چراغ ترمز سوم
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A پياده کردن قاب ستون
1- چهار عدد خار قاب ستون را باز نمایید.

2- قاب ستون را پیاده نمایید.

A سوار کردن قاب ستون
راهنما)p(  در محل  پین  را توسط   A قاب ستون   -1

خود قرار دهید.
2- با فشار بر روي خارها قاب را در محل خود محکم 

نمایید.

B پياده کردن قاب پایيني ستون
1- پیچ پاییني قالب کمربند ایمني را باز نمایید.

2- دو عدد پیچ روی قاب را باز نمائید.
3- خارهاي قاب ستون B را باز نمایید.

4- قاب ستون B را پیاده نمایید.

B سوار کردن قاب پایيني ستون
1- قاب ستون B را در محل خود قرار دهید.

2- با فشار بر روي خارها، قاب را در محل خود محکم 
کنید.

)A(.الف- خارهای باالیی را در محل خود جا بزنید
)B(.ب- خارهای پائینی را در محل خود جا بزنید

3- دو عدد پیچ روی قاب راببندید.
4- پیچ پاییني قالب کمربند ایمني را ببندید.

احتياط:
پیچ پایینی قالب کمربند ایمنی باید مطابق با گشتاور 

مشخص شده سفت شود )مهم(
گشتاور سفت کردن:

40-55 N.m 5/5-4 یا kg.m 
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B پياده کردن قاب باالیي ستون
1- پیچ پاییني قالب کمربند را باز نمایید )رجوع شود 

به صفحه 73(.
پیچ  و سپس  برداشته  را  عقب  کمربند  قالب  کاور   -2

باالیی قالب کمربند عقب را باز نمایید.
3- دو عدد پیچ روی قاب را باز نمائید )رجوع شود به 

صفحه 61(.
4- جهت پیاده نمودن قاب ستون به ترتیب ذیل عمل 

نمایید:
5- پیچ باالیي قالب کمربند ایمني را باز نمایید.

6- دستگیره اهرم تنظیم ارتفاع کمربند را جدا نمایید.
7- قاب باالیي ستون B را پیاده نمایید.

الف- پیچ قاب را باز نمائید.
ب- خار قاب ستون را با ابزار مخصوص باز  نمایید.

B سوار کردن قاب باالیي ستون
1- قاب باالیي ستون B را در محل خود نصب نمایید

الف- یک عدد خار باالیی را در محل خود با فشار محکم 
نمایید.

ب- دستگیره اهرم تنظیم ارتفاع کمربند را نصب نمایید.
ج- یک عدد پیچ قاب را ببندید.

2- قالب کمربند ایمني را نصب نمایید.
 الف: پیچ قالب کمربند ایمني را  ببندید.           

 گشتاور مورد نیاز 80- 39 نیوتن متر
 ب: کمربند ایمني را ببندید. 

 
3-قاب پاییني ستون B را در محل خود قرار دهید.

4-دو عدد پیچ روی قاب راببندید.
5-پیچ پاییني قالب کمربند ایمني را ببندید.

           گشتاور مورد نیاز 55- 40 نیوتن متر
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C پياده کردن قاب ستون
نمایید.)رجوع  پیاده  را  1- پشتي و کفی صندلي عقب 

شود به بخش صندلی در همین کتاب صفحه 73(
پیچ  و سپس  برداشته  را  عقب  کمربند  قالب  کاور   -2

باالیی قالب کمربند را باز نمایید.
به بخش  نمایید.)رجوع شود  پیاده  را  3- طاقچه عقب 

قابها در همین کتاب صفحه 61( 
ذیل  ترتیب  به   C ستون  قاب  نمودن  پیاده  4- جهت 

عمل نمایید.
الف- چهار عدد خار قاب ستون را با ابزار مخصوص باز 

نمایید.
ب –پیچ پایین قاب را باز نمائید

C سوار کردن قاب ستون
1- قاب ستون C را در محل خود قرار داده و سپس به 

داخل فشار دهید.
2- پیچ پایین قاب را ببندید.

3- طاقچه عقب را نصب نمایید.
4- پشتي و کفی صندلي عقب را سوار نمایید.

5- پیچ باالی کمربند عقب را ببندید.
گشتاور سفت کردن پیچ پایین قاب:

2/8~3/6 N.m )28~36 kg.m( 

6- کاور قالب کمربند عقب را نصب نمایید.
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پياده کردن رودري جلو
1- پیچ دستگیره درب بازکن داخلي و مجموعه سوئیچ 

شیشه باالبر و زیر آرنجی را باز نمایید.

3- چهار عدد پیچ رودري جلو را باز نمایید.
4- رودري جلو را بیرون بکشید تا خارها جدا گردد. )5 

عدد(
5- کانکتورها را جدا نمایید.
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سوار کردن رودري جلو
1-کانکتور ها را وصل کنید

2- رودري را در محل خود قرار دهید
3- با فشار بر روي خارها قاب را در محل خود محکم 

نمایید.
4- پیچهاي رودري را ببندید.

5- پیچ دستگیره درب بازکن داخلي و مجموعه سوئیچ 
شیشه باالبر راببندید.
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پياده کردن رودري عقب
1-دستگیره شیشه باال بر را مطابق ذیل پیاده نمایید.

الف – بست فلزی را خارج کنید.
ب- دستگیره را پیاده نمایید.

2-پیچ دستگیره درب بازکن داخلي را باز نمایید.
3- پیچ زیر آرنجی را باز نمایید.

4- سه عدد پیچ رودری را باز نمایید.
5- رودري عقب را بیرون بکشید تا  خار ها جداگردد   

6- رودري را از محل خود خارج نمایید.
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سوار کردن رودري عقب

1- رودري عقب را در محل خود قرار دهید و با فشار 
بروی محل خار ها آن را محکم نمایید.

2- پیچ دربازکن داخلي را ببندید.
3- پیچ زیر آرنجی را ببندید.

4- 3 عدد پیچ  رو دری را ببندید.

5- دستگیره شیشه باال بر را با فشار مناسب در محل 
خود نصب نمایید.

www.CarGarage.irتزئينات و اجزاء داخلی

www.CarGarage.ir

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


راهنماي تعمیرات و سرویس سایپا 232/ بدنه و تزئینات

68

پياده کردن طاقچه عقب
1- مجموعه چراغ سوم ترمز پشت شیشه عقب را پیاده 
نمایید. برای این کار اتصال چراغ ترمز را از دسته سیم 

جدا نمایید.
2- کفی و پشتی صندلی عقب را پیاده نمایید. )رجوع به 

بخش صندلی در همین کتاب صفحه 79(
3- پین های طاقچه عقب را جدا نمایید.

4- طاقچه عقب را پیاده نمایید.

سوار کردن طاقچه عقب
1- طاقچه عقب را در محل خود قرار دهید و با فشار به 

روی خارها آن را محکم نمایید. )شش عدد(
2- چهار عدد پین های طاقچه عقب را در محل خود 

نصب نمایید.
و  نمایید  وصل  سیم  دسته  از  ترمز  چراغ  اتصال   -3
نصب  را  عقب  شیشه  پشت  ترمز  سوم  چراغ  مجموعه 

نمایید.
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