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سایپا یدك(سهامی خاص) شرکت بازرگانی  

)(مدیریت فنی و گارانتی

  27/11/1395:تاریخ 
  1از 1صفحۀشماره:فنی  اطالعیه

X200وX100نوع خودرو: 

بررسی صداي غیر عادي از ناحیه تسمه دینام موضوع: 

قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز           
  محتـرم نماینـدگیهاي   بـه اطـالع   X200و  X100قطعه تسمه دینام خودروهـاي  بهبود کیفیت  پیرو اعالم شرکت سایپا (خودروساز) درخصوص

دینام قبل از تعویض قطعه مذکور ، نسبت به کنتـرل مـوارد ذیـل یراد صداي غیر عادي از ناحیه تسمهدر صورت مراجعه خودرو با امی رساند ، 
  اقدام گردد:

 : ي پولیمه ها رودینام و کولر و قرارگیري مناسب تسن تسمه ررسی سالم بودب -1
  سمه اقدام فرمائید.نکته: در صورتی که اثرات پارگی یا نخ زدگی روي تسمه ها مشاهده گردید نسبت به تعویض ت

:و تسمه دینامبررسی و کنترل میزان کشش تسمه کولر  -2
 مورد بررسی قرار گیرد. "در صورت نامناسب بودن رگالژ تسمه کولر و تسمه دینام ، رگالژ مجدد انجام شده و صداي غیر عادي مجددا  

"دد صداي غیر عادي از ناحیه تسمه ها، ابتدا تسمه کولر از مـدار خـارج شـده و مجـددا    شدن مج پس از انجام مرحله باال در صورت شنیده -3
بایسـتیمیایراد از تسمه کولر می باشد اما در صورتی که رفـع نگردیـد   گردید،ایراد مرتفع صداي غیر عادي بررسی شود، چنانچه در این مرحله 

.دینام نیز به همین روش تست گردد بررسی تسمه

تسـمهاست عیب یابی توسط نمایندگیهاي محترم می بایست به صورت صحیح انجام پذیرد و از تعویض همزمان تسمه دینام و الزم به توضیح  
  کولر خودداري بعمل آید و در صورت مشاهده ایراد در قطعات موارد در سیستم مدیریت در خواست و هشدار کیفی اعالم گردد.
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