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گارانتی دوره در تعميرگاهها در قطعات تعويض دستورالعمل  

نام قطعه يا مجموعه:

كيت كامل كالچ

 X200و  X100خانواده  مدل خودرو :
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 -------- : شماره مجموعه اصلی 

SECO -پايا كالچ  –شايان صنعت نام سازندگان قطعه : 

 واحد فنی و مهندسی تنظيم كننده :

 9317ماه تير تاريخ تنظيم : 

 يک شمارة ويرايش :

( ايرانمهندسين مشاور صنايع وسايط نقليه )خودرو
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مقدمه  -9  

ب مجموعه ديسک و صفحه کالچ در تعمير گاهها تدوين اين دستورالعمل به منظور افزايش دقت و صحت در تشخيص عيو

 شده و حاوي روشها، آزمونها و نكاتي است که اهداف ذيل را بر آورده سازد :

 اطمينان از رفع اشكال کامل مجموعه -6

 جلب رضايت مشتري -0

 فراهم کردن امكان بررسي هاي بيشتر در محل سازنده به منظور عيب يابي مجموعه -3

 

 عملكرد و پارامترهاي حساس و مهم مجموعه كالچ تشريح -2

مجموعه کالچ وسيله اي براي قطع و وصل مكرر گشتاور و دور انتقالي از يک محرك به يک متحرك مي باشد که اين مجموعه 

 شامل قطعات زير مي باشد که با ترکيب اين قطعات مكانيزمي بنام کالچ تشكيل مي يابد

 سيم کالچ -1دو شاخه کالچ         -0بلبرينگ کالچ      -3کالچ    صفحه  -0ديسک کالچ        -6

با وجود اين مكانيزم امكان تعويض دنده در دورهاي مختلف ايجاد مي گردد. اما قابليت مهم اين مكانيزم در مواقع لزوم انتقال 

شد يعني بعلت ماهيت کاربردي خودرو، گشتاور و يا توقف انتقال گشتاور مي باشد. در مورد خودرو نيز شرط باال صادق مي با

 گاهي الزم است نيروي موتور به چرخها انتقال يابد و در بعضي موارد نيز الزم است اين انتقال نيرو صورت نپذيرد.

کالچ ارتباط موتور با گيربكس را در مواقع تعويض دنده قطع مي کند تا گشتاور موتور بر روي دنده ها تاثير سوء نگذاشته و 

 ها اجازه تعويض يابند. دنده

وظيفه مهم ديگر کالچ افزايش تدريجي گشتاور منتقله به چرخها جهت راه اندازي نرم در عين حال سريع خودرو و جلوگيري 

 به موتور و سيستم انتقال قدرت و همچنين آسايش سرنشينان مي باشد.رسيدن از آسيب 
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 مي پردازيم.بصورت جداگانه  و سيم کالچ ، صفحه کالچ و بلبرينگ کالچديسک کالچ  به ساختار و عملكرد در مجموعه کالچ

 خورشيدي )فنر خورشيدي( مي باشد که تشكيل يافته است از :بكار رفته از نوع  (6) شماره مطابق شكل ديسک کالچ

 فنرخورشيدي -6

 پوسته ديسک -0

 سيم فنري نگهدارنده -3

 صفحه چدني فشار دهنده -0

 پرچها -1

 سمه ايفنر ت -6

 

 

      

 ( ديسک کالچ6) شماره شكل

4 

3 

2 

9 

5 
6 
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 ( تشكيل يافته است از :0) شمارهصفحه کالچ مطابق شكل اجزاء 

 فنر پيچشي -6

 پيچشيصفحه بالشتک  -0

 کالچلنت  -3

 توپي  -0

 پرچها -1

 پين ترمزي -6

 

 
 

 ( صفحه کالچ0) شماره شكل

  

2 

4 

5 

3 

9 

6 
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 بشرح ذيل می باشد : X200و  X100سايپا  بكار رفته شده در خانوادهكالچ ديسک و صفحه هاي 

 

 ي بهبود يافتهميليمتر 061و صفحه کالچ ديسک 

 
 مين دمپري ميليمتر 692و صفحه کالچ ديسک 

 
 مين دمپر شايان صنعتي ميليمتر 692و صفحه کالچ ديسک 
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 ( مي باشد که تشكيل يافته است از :3) شماره بلبرينگ کالچ مطابق شكل

 فلنج -6

  ) هوزينگ ( بدنه -0

 رينگ نگهدارنده -3

 رينگ خارجي -0

  رينگ ديافراگمي ) ديسک فنري ( -1

 قفسه پالستيكي ساچمه ها -6

  واشر آب بندي ) کاسه نمد ( -7

 رينگ داخلي -9

 

 

 کالچ ( بلبرينگ3) شماره شكل

8 

7 
6 

2 

9 

5 

4 
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س از اعمال فشار از طريق پدال بدين ترتيب است که پ( نشان داده شده 0) شماره که در شكل مكانيزم حرکتي اين قطعات

 نرـشود. با توجه به نوع مكانيزم حرکتي ف کالچ به سيم کالچ و از آن به بلبرينگ و بلبرينگ به فنرهاي خورشيدي منتقل مي

 نده را به عقب ـشار دهـه فـفحـرده و صـرکت کـلو حـه سمت جـخورشيدي ب نرـرفته و فـجام گـخورشيدي، حرکت اهرمي ان

و اين عمل باعث آزاد شدن صفحه کالچ مي گردد و با توجه به اينكه ديسک کالچ به صفحه فاليويل متصل و  مي کشد.

 تشكيل مي گردد. صفحه کالچ و فاليويل يک کوپلبين  يكپارچه شده است، در حالت درگيري بواسطه اصطكاك

 

 

 مجموعه کالچ( 0)شماره شكل 

انند يک کليد فشاري تدريجي مي باشد که اين عمل را فنر خورشيدي و مشخصه اصلي ديسک کالچ از نظر عملكردي، هم

 صفحه فشار دهنده اعمال مي کند بهمين دليل مهمترين اشكاالت موجود در اين دو عضو بوجود مي آيد.

 ر ار دهنده مورد سايش قراـه فشـفحـاحيه فنر خورشيدي و صـان درگيري از نـرکت و در زمـروع حـسک کالچ در حين شـدي

 در واقع فنرخورشيدي از تماس با بلبرينگ کالچ و صفحه فشار دهنده از تماس با لنت صفحه کالچ سائيده مي شوند.  .گيرد مي

 بلبرینگ کالچ

 فالیویل

 صفحه کالچ

 پوسته کالچ

 اهرم دوشاخه کالچ دیسک کالچ

 دوشاخه کالچ

 فنر اهرم دوشاخه کالچ
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جهت جدا شدن صفحه چدني ديسک کالچ از صفحه کالچ و قطع شدن ارتباط موتور و جعبه دنده، فنر خورشيدي ديسک 

شود. اين عمل توسط دو شاخه کالچ که روي محفظه کالچ بصورت ثابت قرار  کالچ که نقش اهرم را نيز داراست بايستي فشرده

 .گرفته انجام مي شود. از آنجا که ديسک کالچ روي فاليويل بسته شده و با موتور مي گردد 

بلي دوار )ديسک کالچ( توسط يک ياتاقان برقرار شود. در نسلهاي ق مي بايست ارتباط بين اين قطعه ثابت )دو شاخه کالچ( و

سيستم کالچ از ياتاقانهاي کف گرد ذغالي و برنزي براي اين منظور استفاده مي شد. در اين سيستم ها روي شاخكهاي ديسک 

 گرفت که آسيابک ناميده مي شد و ياتاقان کف گرد ذغالي با آن تماس  خت قرار ميـه تـفحـک صـنر خورشيدي يـا فـکالچ ي

 زمان کنار گذاشته شده و ياتاقانهاي بلبرينگي جايگزين آنها گرديد. سيستم به مرورمي گرفت. بدليل اشكاالت متعدد، اين 

ياتاقانهاي ذغالي به سرعت فرسوده مي شدند و صدا و اصطكاك و حرارت زيادي توليد مي کردند و در برخي شرايط حاد 

نگي، توان اصطكاکي کمتري را تلف موجب گيرپاژ و خاموش شدن موتور در هنگام کالچ گرفتن مي شدند. ياتاقانهاي بلبري

کرده و عمر طوالني تري دارند. بعالوه در هنگام خرابي قبل از گيرپاژ با توليد صدا، راننده يا تعميرکار را متوجه فرسوده شدن 

 بلبرينگ مي سازد.

يک بلبرينگ يک  اراي( نشان داده شده د1) شماره که مطابق شكل بلبرينگ کالچ ها در دو نوع ساخته مي شوند. در نوع اول

رديفه استاندارد در داخل يک قاب قرار گرفته و کنس خارجي آن توسط قاب به دو شاخه کالچ و کنس داخلي آن توسط يک 

 قاب ديگر روي شاخكهاي فنر خورشيدي مي نشيند. 

 

                            

 ( بلبرينگ کالچ يک رديفه نوع اول1) شماره شكل
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( نشان داده شده از نوع يک رديفه و يكطرفه که مخصوص بلبرينگ کالچ طراحي شده 6) شماره ينگ که در شكلنوع دوم بلبر

استفاده مي شود. نوع اخير توانايي انتقال نيروهاي محوري بيشتري را داشته و عمر طوالني تري دارند که در حال حاضر از اين 

 نوع استفاده مي شود.

                   

 ( بلبرينگ کالچ يک رديفه نوع دوم6)ماره ششكل 

تجاوز نمي کند، بلبرينگ کالچ  دور در دقيقه 0122از آنجا که معموالً در حالت گرفتن کالچ و رها کردن آن دور موتور از 

 قرار مي گيرد.  کيلوگرم 122عوض تحت نيروي محوري حدود معموالً در شرايط کارکرد با دور باال مواجه نبوده ولي در 

بعلت قرار گيري بلبرينگ کالچ در نزديكي موتور معموالً دماي عملكرد بلبرينگ باال بوده و گرماي ايجاد شده توسط کالچ 

اصطكاکي نيز موجب باالتر رفتن دماي بلبرينگ مي گردد. بنابراين جهت روانكاري بلبرينگ از گريسهاي با نقطه ريزش باال 

 محافظ هاي جانبي از نفوذ گرد و خاك و آب و خروج گريس بابرينگ پر شده و استفاده مي شود که توسط سازنده در بل

 محافظت مي شود .

 عوامل ذيل موجب تسريع خرابی بلبرينگ كالچ می شود: 

مي يا اهرمي( بگونه اي که خالصي به حدي کم باشد که يهاي غير هيدروليک )سمدل تنظيم غلط خالصي پدال کالچ در  -6

ا فنر خورشيدي ديسک کالچ بطور دائم در حال چرخش باشد. در اينحالت چرخيدن دائمي بلبرينگ و نيز بلبرينگ در تماس ب

 موجب خرابي زودرس آن مي گردد.  (  دور در دقيقه 6222تا  6222) چرخيدن آن با دورهاي باالي موتور  
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حد حالت نيم کالچ موجب کارکرد غير ضروري عادات غلط رانندگي مانند تكيه دادن پا روي پدال کالچ يا استفاده بيش از  -0

 و طوالني مدت بلبرينگ با دور باال شده و موجب تسريع خرابي آن مي شود.

 چكيده اي از عملكرد سيم كالچ

کالچ يكي از مهمترين عوامل واسطه اي انتقال قدرت بين موتور و گيربكس مي باشد و در اين ميان سيم کالچ بهمراه يک 

 وظيفه انتقال قدرت از پدال تا کالچ و ايجاد فشار بر آن را دارد . سيستم اهرم بندي

هنگاميكه پدال کالچ به منظور قطع انتقال قدرت از موتور به چرخها ، فشرده مي شود ، سيم کالچ اين فشار را به خود کالچ 

ن صفحه کالچ و قطع انتقال قدرت انتقال داده و در آن جا نيرو به دو شاخه کالچ منتقل مي گردد و در نهايت باعث جدا شد

 مي گردد . عكس اين عمل نيز باعث اتصال صفحه کالچ و انتقال قدرت به چرخها مي گردد .

له قطعات فوق حساس بوده و از جم خاصيداراي عملكرد ( نشان داده شده است 7مجموعه سيم کالچ که در شكل شماره )

  بشمار مي رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وعه سيم کالچ( مجم7شكل شماره )

 سیم کالچ معمولی سیم کالچ دمپردار
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 لوچارت عيب يابیف -3

ا هارات مشتري در خ و  ايرادات كيت كالچ

عملكرد نامناسب صداي  ير عادي 

(بكسوات کالچ  )عدم کشش خودرو لرزش پدال در حالت درجا

عادي غير صداي

بد جا رفتن دنده ها

ايجاد لرزش خودرو در آستانه 
حرکت 

سفتي پدال کالچ درهنگام تعويض 
دنده 

                           
 18    22

 زمون هاي تش ي  خرابی مجموعه 
در تعميرگاه ها قبل از دمونتا  

 زمون هاي تش ي  خرابی مجموعه 
در تعميرگاه ها بعد از دمونتا  
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مطاب    زمون كشش نداشتن خودرو
23رو  صفحه 

 زمون هاي تش ي  خرابی مجموعه 
در تعميرگاه ها قبل از دمونتا  

 زمون لرز  پدال كالچ در حالت 
24مطاب  رو  صفحه  موتور روشن

 زمون مي ان تابيدگی ديسک كالچ به 
32مطاب  رو  صفحه  رو  فيلرگيري

 زمون بررسی  اهري صفحه كالچ 
33مطاب  رو  صفحه 

مطاب  رو    زمون سفتی پدال كالچ
25صفحه 

مطاب  رو    زمون صداي  ير عادي
24صفحه 

  زمون لرز  خودرو در  ستانه حركت
23مطاب  رو  صفحه 

 زمون هم سطحی فنرهاي خورشيدي 
29ديسک كالچ مطاب  رو  صفحه 

 زمون بررسی  اهري ديسک كالچ 
26مطاب  رو  صفحه 

 زمون هاي تش ي  خرابی مجموعه 
در تعميرگاه ها بعد از دمونتا  

 زمون لقی فنرهاي پي شی صفحه 
كالچ به رو  دستی مطاب  رو  

36صفحه 

A
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 زمون سا يدگی بيش از حد لنت 
44صفحه كالچ مطاب  رو  صفحه 

A

توپی ه ار خاري به  ري   زمون لقی 
36مطاب  رو  صفحه  دستی

 زمون بررسی تابيدگی صفحه كالچ 
37مطاب  رو  صفحه 

 زمون بررسی  اهري بلبرينگ كالچ 
38مطاب  رو  صفحه 

 زمون عملكرد و صداي بلبرينگ كالچ  
39مطاب  رو  صفحه 

 زمون بررسی  اهري فاليويل مطاب  
40رو  صفحه       
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 اشكاالت منجر به تعويض قطعه در تعميرگاهها -4

بدليل اينكه سيستم کالچ از چند عضو تشكيل يافته است بنابراين مشتريان از قطعه خاصي شكايت نمي کنند و بدليل اينكه 

 ي مي برد.اين مجموعه ارتباط مستقيمي با راننده دارد اشكاالت موجود را حس کرده و به ايراد اين مجموعه پ

 اين اشكاالت عبارتند از : 

 .که داراي شيب تند مي باشند  يدر جاده هاي ) بكسوات کالچ ( مخصوصاً عدم کشش خودرو -9

 خودرو در آستانه حرکت  ايجاد لرزش -2

 لرزش پدال در حالت درجا -3

  سفتي پدال کالچ درهنگام تعويض دنده -4

 صداي غير عادي  -5

 ابد جا رفتن دنده ه -6

 اقدامات و بررسی هاي اوليه -5

د )تنظيم موتور، لقي نماييکه در قدرت و کشش موتور تاثير دارند اطمينان حاصل  ابتدا بايد از صحت عملكرد ساير قسمتهائي

 ....(وه عملكرد سيستم سوخت رساني و ، نح) فيلر بودن ( سوپاپها

 ستی مطابق آخرین دستورالعمل مربوطه عمل نماید.با توجه به مصرفی بودن کیت کالچ تعمیرکار بای: ( 1)تذکر

الچ را کنترل نمایید ) تماس مقدار خوردگی رویه پدال)الستیک روی پدال( ک، با توجه به پیمایش خودرو ( : 2تذکر)

 بیش از حد پای راننده با پدال کالچ هنگام رانندگی که موجب خرابی بلبرینگ کالچ و دیسک و صفحه می شود (

استفاده از این کف نصب هر گونه کف پوش اضافی یا غیر استاندارد زیر پدال کالچ را کنترل نمایید ،  ( :3تذکر)

 پوش ها ممنوع می باشد .

مجموعه کالچ مشمول  ، در صورتیکه خودرو جزو خودرهای با کاربری تعلیم رانندگی )تحت آموزش( باشد( : 4تذکر)

 گارانتی نمی باشد .

ستاندارد خودسرانه رگالژ سیم کالچ در حالتیکه رگالژ بیش از حد سفت تشخیص داده شود تنظیم غیر ا( : 5تذکر)

 مشمول گارانتی نمی باشد .
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 تنظيم خالصی پدال كالچ -5-9

)سيم کالچ هاي  بودن بست درصورت موجود ابتدا بست کمربندي اتصال کابل کالچ به پايه فيلتر سوخت را کنترل و

و سپس پدال کالچ را به آرامي با دست فشار  چسبيدن کابل کالچ به فيلتر اقدام گردد ن تا، نسبت به کشيدن آ معمولي(

 61تا  8 بايد در محدوده پدال که خالصي شوددقت  کنترل نماييد( 9مطابق شكل شماره )دهيد و ميزان خالصي آن را 

 باشد. ميليمتر

                        

 کالچميزان خالصي پدال  (9شكل شماره )

ت حتماً در صورتی که گیربکس های طرح دمپردار در انبار قطعات یدکی نمایندگی موجود باشد می بایس :توجه 

   صورت همزمان تعویض گردد .به همراه دمپر الستیکی ب

 پدال كالچتنظيم  -5-2

 بار فشار دهيد. 1الف( پدال کالچ را 

 صاف کنيد. ( 8)مطابق شكل شماره   ب( سيم کالچ را در تكيه گاه خود

 

 (8شكل شماره )
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( قرار گیرد به نحوی که در هنگام عملکرد 11منجید سیم کالچ دقیقا در وسط براکت مطابق شکل شماره )تذکر : 

 کالچ گیری ، دفرمگی یا تغییر حالت بیش از حد نداشته باشد .

                      

 (62شكل شماره )

نشان داده  (60و ) (66شكل شماره )مطابق   Aدر قسمت مجاز که  ميزان لقي اده سپسددو شاخه کالچ را فشار ج( اهرم 

  . باشد ميليمتر 1/6تا  1/2در محدوده  را کنترل نماييد که مي بايستشده 

    

 پردار (        سيم کالچ طرح جديد ) دم ميزان لقي( 60شكل شماره )رح قديم          سيم کالچ ط ميزان لقي (66شكل شماره )    

توجه به اينكه يكي از داليل اصلي تعويض سيم کالچ پارگي گردگير سيم و بالطبع آن ورود گرد و خاك و سفتي  با نكته :  

واند باعث تابيدگي سيم و نوع جنس و شرايط محيط و ... مي ت سيم کالچ مي باشد و اينكه طريقه تنظيم عالوه بر

 شود که گردگير دچار پيچيدگي نشود .م تنظيم و تعويض سيم کالچ دقت پارگي آن شود الزم است به هنگا

 ضربه گير الستيكی اهرم كالچ

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

06 

 

 ( در محل خود قرار گيرد .63گردگير اتصال سيم کالچ به بدنه دقيقا مطابق شكل شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 (63شكل شماره )

دمپر الستيكي و بار بفشاريد سپس فاصله بين  1پس از بستن مهره و پين استپ ، پدال کالچ را از اين رو بهتر است 

اگر با سفت کردن مهره به  با دست تنظيم نماييد .( 60شكل شماره )مطابق ميليمتر  6 ±1/2به اندازه را پين استپ 

 ميزان يک دور و نيم ، خالصي کامال از بين برود ، رگالژ کالچ صحيح مي باشد .

 

 

 

  ( نحوه تنظيم سيم کالچ60شكل شماره )
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(  پدال و کف اتومبيلمرکز سطح فاصله بين  شدن پدال ) ارتفاع رها کالچ شدند که هنگام آزاد د( بعد از تنظيم دقت کني

 باشد. ميليمتر 91برابر با   ( نشان داده شده61که در شكل شماره )

                 

  ( ارتفاع پدال کالچ61شكل شماره )

 بازديد ارتفاع پدال كالچ -5-3

د از اندازه گيري بايد در ( نشان داده شده را بع61که در شكل شماره ) تا سيني جلوکالچ پدال  فاصله مرکز سطح بااليي

 باشد.  ميليمتر 1/063تا  1/029محدوده 

 بازديد براكت سيم كالچ  -5-4

براکت سيم کالچ را از لحاظ خم شدگي و شكستكي کنترل نماييد که دفرمگي و تغيير حالت بيش از حد در هنگام عملكرد 

 نداشته باشد . کالچ

 كالچ  لقی پدال بازديد  -5-5

 در هنگام تعويض دنده که ناشي از موارد ذيل مي باشد :پدال  کالچ  يلق

پاره شدن گردگير الستيكي سيم کالچ که ممكن است در اثر مونتاژ نامناسب به هنگام نصب که براثر مرور زمان  -الف 

 يم کالچ مي شود.منجر به نفوذ آب ، گرد و غبار و ... بداخل س

 عدم رگالژ سيم کالچ –ب 
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 قبل از دمونتا   بويع  يتش  يبرا ازيمورد ن ي زمونها-6

 كشش نداشتن خودرو زمون  -6-9

   زمون  اتيتجه -6-9-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

                      رو   زمون -6-9-2

 و  بكشـيد بـاال  ترمـز دسـتي را کـامالً    ي نباشد قرار دهيد سـپس  محلي که جلوي آن مانع را در درحالت روشن خودرو

ـ   برسـانيد دور در دقيقـه   0222تـا   3222و با فشردن پدال گاز دور موتور را بـه  داده قرار  0دنده  خودرو را ه سـپس ب

   .نماييد رهاتدريج پدال کالچ را 

 معيار پذير  -6-9-3

 شود ) اصطالحاً کـالچ  ينصورت اگر خودرو بصورت هرز درگير در اين حالت مي بايست خودرو خاموش گردد، در غير ا

 تعويض گردد.ديسک و صفحه کالچ با هم بوده و بايد  کالچ معيوب مجموعه ديسک و صفحه کند (مي بكسوات 

 حركت  ستانهدر  خودرو  زمون لرز  -6-2

   زمون  اتيتجه -6-2-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

                      رو   زمون -6-2-2

  دور ، گيربكس در دنده يک را در سطح مسطح قرار داده و با درگير کردن خودروو گرم شدن پس از روشن نمودن 

 .تدريج کالچ را در گير نموده و شروع به حرکت نماييد دور در دقيقه برسانيد سپس به 6122 آرامي تا به را  موتور

 معيار پذير  -6-2-3

  نسبت به دمونتاژ کردن در صورت بروز لرزش  لرزش غير عادي از سيستم کالچ احساس گردد.نبايد هيچ گونه

 تعويض گردد.يسک و صفحه کالچ د نماييد و بايد سيستم کالچ اقدام
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 حالت موتور روشندر پدال كالچ   زمون لرز  -6-3

   زمون  اتيتجه -6-3-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

                      رو   زمون -6-3-2

   ، را روي پدال کالچ قرار دهيد و سپس لرزش پدال کـالچ را   دست خودپس از روشن نمودن و گرم شدن خودرو

 کنترل و بررسي نماييد . دستزير 

 معيار پذير  -6-3-3

  احساس گردد. در صورت بروز لرزش زير دست  غير معمول پدال کالچ بصورت محسوسنبايد هيچ گونه لرزش

 .سبت به دمونتاژ کردن سيستم کالچ اقدام نماييد ن

  زمون صداي  ير عادي -6-4

   زمون  اتيتجه -6-4-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

  رو   زمون -6-4-2

  فشرده نماييد خوديک دوم کورس  ( 0/6)  بعد از گرفتن خالصي پدال کالچ ، پدال کالچ را به اندازه . 

  نتهاي کورس بصورتي که ارتباط موتور و گيربكس قطع شود فشرده نماييد .پدال کالچ را تا ا 

 معيار پذير  -6-4-3

 ايراد از شاخكهاي ديسک بوده  کورس قطع شود يکه صدا در هنگام فشردن پدال کالچ در ابتدا يدر صورت

 که در اين حالت با لرزش نيز همراه است .

 کورس قطع شود ياتا انتهکه صدا در هنگام فشردن پدال کالچ  يدر صورت : 

  است . ايراد مربوط به قطعات متحرك داخل گيربكساگر صدا به صورت زوزه يكنواخت باشد 

  صفحه کالچ است . ايراد مربوط بهاگر صدا به صورت ضربه اي باشد 

 شودنکورس قطع  ياتا انتهکه صدا در هنگام فشردن پدال کالچ  يدر صورت : 

 ود ايراد از بوش فاليويل صدا قطع ش خود کورس يک دوم(  0/6به اندازه )  کالچ اگر در رها کردن پدال

 مي باشد .

 وجود داشته باشد ايراد از بلبرينگ کالچ مي باشد که  ) انتهاي کورس ( اگر صدا تا رها کردن پدال کالچ

 بايد فقط بلبرينگ کالچ تعويض گردد .

 صداي جير جير شنيده شود ايراد از مكانيزم پدال  اگر در حالت موتور خاموش در هنگام فشردن پدال کالچ

 کالچ مي باشد .

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

01 

 

 سفتی پدال كالچ زمون  -6-5

   زمون  اتيتجه -6-5-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

  رو   زمون -6-5-2

   نماييد .از صحت عملكرد سيم کالچ اطمينان حاصل 

  نسـبت بـه   ( 66مطابق شكل شماره )هره رگالژ سيم کالچ با جدا کردن دمپر سيم کالچ از گيربكس و آزاد کردن م

 نماييد . عملكرد اهرم دو شاخه کالچ گيربكس و بوش هاي اهرم دو شاخه کالچ اطمينان حاصل

    

 ( 66شكل شماره )

 معيار پذير  -6-5-3

 يد عملكرد مكانيزم پدال کالچ به صورت آزاد و توسط دست کنترل شود در صورت موارد ذکر شده مورد تاي

 قرار گرفت مي بايست ديسک و صفحه کالچ را تعويض نماييد .
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 از دمونتا   بعد بويع  يتش  يبرا ازيمورد ن ي زمونها-7

با توجه به توضيحات قبل پس از مشخص شدن عيوب مجموعه کالچ توسط تعميرکار، که الزم است جهت تشخيص عيوب 

دمونتاژ کرده و بصورت ستاره اي و طبق دستورالعمل د، مجموعه را اين مجموعه از تجربه کافي و مهارت خوبي برخوردار باش

 . پس از بيرون آوردن، آن را تحت بررسي هاي زير قرار دهيد

 كالچ ديسکي  اهر ی زمون بررس -7-9

   زمون :  اتيتجه -7-9-9

 کوليس -

   زمون : رو  -7-9-2

 ( را از نظر ضخامت و67فنرهاي خورشيدي ديسک مطابق شكل شماره ) را با  واخت بودن اثر بلبرينگ کالچيكن

 کنترل نماييد. کوليس

 

          

 

 ( کنترل فنرهاي خورشيدي67شكل شماره )

 

  ، نه شدگي ) براق شدن ( ، سوختگي يا تغيير آيصفحه فشار دهنده ) صفحه چدني ( ديسک را از لحاظ خط افتادگي

 بررسي نماييد. (06)تا ( 69هاي شماره ) شكل مطابقتسمه اي  هايفنرو ايجاد فاصله بين مقطعي رنگ 
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 ( خط افتادگي69شكل شماره )

 

 

 ( آينه شدگي ) براق شدگي (68شكل شماره )

 

 

 مقطعي ( سوختگي يا تغيير رنگ02شكل شماره )
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 کنترل ايجاد فاصله بين فنرهاي تسمه اي( 06شكل شماره )

 زمعيوب بودن کاسه نمد انتهايي ميل لنگ يا کاسه نمد وجود روغن روي سطح ديسک و صفحه کالچ که ناشي ا

 (  کنترل نماييد.00شفت ورودي گيربكس مي باشد را مطابق شكل شماره )

 

 ( وجود روغن روي سطح ديسک و صفحه کالچ00شكل شماره )

 معيار پذير  -7-9-3

 م ضخامت اوليه دچار در صورتي که ضخامت سرفنرهاي خورشيدي )محل تماس آن با بلبرينگ( بيش از يک سو

 تعويض گردد.ديسک  سائيدگي شده باشد ديسک معيوب بوده و بايد

 و سوختگي يا تغيير رنگ نبايد آثاري از خط افتادگي ، آينه شدگي ) براق شدگي ( ديسک کالچ  روي صفحه چدني

 مي بايستمعيوب  قطعهمشاهده شود در غير اين صورت مقطعي بر روي هر يک از اجزاء ديسک ، صفحه و فاليويل 

 تعويض گردد.

نشتی از مجموعه موتور ، ا راتور ب  د قبل از تعو ض مجموعه کالچ ، قطعه معیوب ج نبی ) نکته : 

( را تعو ض نموده بعد نسبت به تعو ض معیوب بود  واشر هاللی ته میل لنگ ، ک سه نمد مرتبط ب  شفت

 اقدام نم  د . صفحه کالچ وارد نمی ب شد (کالچ ) مغ  رتی به قطعه د سک و مجموعه قطع ت معیوب 
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 ديسک كالچ هم سطحی فنرهاي خورشيدي زمون  -7-2

 تجهي ات  زمون: -7-2-9

 ساعت اندازه گير -

 فاليويل استاندارد -

 ديسک کالچ  -

 صفحه کالچ  -

 صفحه صافي -

 فيلر -

 ترکمتر -

 ها ( جهت هم مرکز نمودن آن03ابزار مخصوص تنظيم ديسک با صفحه کالچ مطابق شكل )  -

 

 ( ابزار مخصوص03شكل شماره )

 رو   زمون : -7-2-2

قبل از انجام  زمون می بايست جهت صحت قرار گيري كيت كالچ روي فاليويل ابتدا پيچ هاي ديسک را شل 

 نموده سپس به رو  استاندارد )ستاره اي( پيچ ها را محكم و با گشتاور استاندارد سفت نماييد .

  که در ذيل به آنها اشاره مي شود : ن پذير مي باشدروش امكا سهاين آزمون به 

 رو  اول :          

 نماييد.ل را از هرگونه براده و مواد خارجي تميز يسطح تماس ديسک با صفحه کالچ و فاليو -

 و با ابزار مخصوص آنها را هم مرکز نماييد. را روي فاليويل قرار دهيد صفحه و ديسک -
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روش با گشتاور مناسب و سپس به همان مثلث و ستاره اي بصورت نيمه بسته پيچهاي ديسک را ابتدا در جهت  -

 سفت نماييد .

 يويل را روي صفحه صافي قرار دهيد .فال -

 .ثابت نماييدآن را ساعت اندازه گير را روي صفحه صافي قرار دهيد سپس پايه  -

 .دييانم سکيو اقدام به چرخاندن د دهيدقرار  سکيد يشاخكها يرو ريساعت اندازه گ -

 .ديينما ادداشتيرا  ريحرکت ساعت اندازه گ زانيم -

 رو  دوم : 

 ل را از هرگونه براده و مواد خارجي تميز نماييد.يسطح تماس ديسک با صفحه کالچ و فاليو -

 ( هم مرکز نماييد.00آنها را مطابق شكل شماره ) ،صفحه و ديسک را روي فاليويل قرار دهيد و با ابزار مخصوص -

روش با گشتاور مناسب را ابتدا در جهت مثلث و ستاره اي بصورت نيمه بسته و سپس به همان  يچهاي ديسکپ -

 سفت نماييد .

 

 ( استفاده از ابزار مخصوص 00شكل شماره )

 روي بلوك سيلندر قرار دهيد سپس آن را ثابت نماييد.( 01مطابق شكل شماره ) پايه ساعت اندازه گير را  -

سپس با کف دست مجموعه  دهيدقرار  سکيد يها شاخک يرو( 01شكل شماره ) را مطابق ريساعت اندازه گ -

در و را به سمت موتور فشار داده و اقدام به تنظيم پراب ساعت اندازه گيري جهت سنجش سر شاخک ها نموده 

 .ديينما سکيبه چرخاندن د نهايت شروع
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 ( نحوه قرار دادن ساعت اندازه گير01شكل شماره )

 سر شاخک های دیسک قرار گیرد. زیر مایید نوک پراب ساعت اندازه گیری مطابق شکلنکته : دقت ن

 

 .ديينما ادداشتيرا  ريحرکت ساعت اندازه گ زانيم -

 معيار پذير  -7-2-3

  1نبايد بيشتر از روش ذکر شده  دودر اختالف سطح شاخكهاmm  باشد در غير اينصورت ديسک کالچ

 تعويض گردد.کالچ  ديسک و صفحهمعيوب بوده و بايد 

نحوه مونت ژ و دمونت ژ د سک و صفحه کالچ می ب  ست به روش ست ره ای ) به دلیل جلوگیری از نکته : 

گشت ور متع رف بر روی  یچ ه ی اتص ل د سک و صفحه ، ت ب برداشتن ( انج م  ذ رد و  س از مونت ژ 

 کالچ به فال و ل کنترل و بررسی گردد .
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 فيلرگيريبه رو   كالچ بيدگی ديسک زمون مي ان تا -7-3

 تجهي ات  زمون: -7-3-9

 صفحه صافي        -    

 رو  انجام  زمون -7-3-2

 را روي صفحه صافي  پس از عاري کردن ديسک کالچ از هرگونه براده، ذرات سائيده شده لنت و زنگ زدگي، آن

مطابق فاليويل نصب مي گردد توسط دست روي  ديسک با فشردن محلهايي کهتابيدگي آن را قرار داده و ميزان 

  ميزان حرکت نقطه مقابل را مورد بررسي قرار دهيد. (06شكل شماره )

 

 ( روش تست تابيدگي ديسک کالچ06) شكل شماره

 معيار پذير  -7-3-3

 از روي صفحه ف فشرده مي شود طرف ديگر نبايد )زمانيكه يک طر نبايد ايجاد گردد هيچگونه حرکت اهرمي

 تعويض گردد.ديسک و صفحه کالچ  جدا گردد( در غير اينصورت ديسک کالچ معيوب بوده و بايد صافي
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

33 

 

  زمون بررسی  اهري صفحه كالچ -7-4

 تجهي ات  زمون: -7-4-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -   

 رو  انجام  زمون -7-4-2

 رل نماييدکنت بصورت چشمي مواردي که در ذيل به آنها اشاره شده است را : 

 (07مطابق شكل شماره ) پيچشي بيرون زدگي فنرهايکنترل  -

 

  (07شكل شماره )

 (09مطابق شكل شماره ) کالچ شكستگي و ترك يا پودر شدن لنت کنترل -

 

 (09شكل شماره )

فنر   بيرون زدگی

 پي شی

پودر شدن لنت 

 كالچ
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

30 

 

 (08مطابق شكل شماره ) کالچغير يكنواخت لنت  سايش کنترل -

 

 (08شكل شماره )

 (32مطابق شكل شماره )به قسمتهاي مختلف و ضربه  وجود ساييدگي کنترل -

 

 (32شكل شماره )

 (36کنترل هرگونه سوختگي و يا براق  شدن سطح لنت کالچ مطابق شكل شماره ) -

 

 (36شكل شماره )

سوختگی لنت 

 كالچ

 ساييدگی و ضربه

سايش  يريكنواخت 

 لنت كالچ
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

31 

 

 (30کنترل صفحه بالشتک پيچشي مطابق شكل شماره ) -

 

 (30شكل شماره )

مطابق شكل  ( خاري هزاريا لهيدگي تيز شدن ) خاري صفحه کالچ  زارميزان خوردگي دندانه هاي توپي هکنترل  -

  با نمونه سالم (33شماره )

 

 (33شكل شماره )

 

 معيار پذير  -7-4-3

  شكستگي ، ترك يا پودر شدن لنت کالچ ، ،  پيچشيدر موارد ذکر شده فوق نبايد هيچگونه بيرون زدگي فنرهاي

ضربه و ،  توپي يهزار خار يدگيله ايشدن  زيت،  محل قرارگيري فنرها يسايش غير يكنواخت لنت کالچ ، ساييدگ

 صفحه بالشتكی

 پي شی

 يدندانه ها یخوردگ

 يه ار خار یتوپ
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

36 

 

صفحه و  معيوب بوده و بايد قطعههرگونه سوختگي يا براق شدن سطح لنت کالچ مشاهده شود در غير اينصورت 

 تعويض گردد. ديسک کالچ

  بوده و بايد صفحه و ديسک در غير اينصورت قطعه معيوب فنرها هيچگونه لقي در جهت طولي نبايد داشته باشند

 کالچ تعويض گردد.

  ميليمتري محصول  692در خصوص صفحه کالچ هايX100  ميليمتري محصول  022وX200  نبايد هيچگونه

 لقي در توپي صفحه کالچ مشاهده شود در غير اينصورت قطعه معيوب بوده و بايد صفحه و ديسک کالچ تعويض گردد.

 به رو  دستیفحه كالچ ص  زمون لقی فنرهاي پي شی -7-5

 تجهي ات  زمون: -7-5-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد.   -    

 رو   زمون: -7-5-2

  جهت بررسي فنرهاي پيچشي، صفحه کالچ را دست گرفته و توسط انگشتان دست به فنرهاي پيچشي در جهت

 .محور آن از دو طرف فشار وارد نماييد

 معيار پذير : -7-5-3

 تعويض گردد. صفحه کالچ شاهده جابجا شدن فنرها از محل نشست خود، قطعه معيوب بوده و بايددر صورت م 

  زمون سا يدگی بيش از حد لنت صفحه كالچ -7-6

 تجهي ات  زمون: -7-6-9

 mm 0.01با دقت  کوليس -

 رو   زمون: -7-6-2

 عمق پرچ  (30ق شكل شماره )مطاب ابتدا صفحه کالچ را از هرگونه مواد خارجي پاك کرده سپس توسط کوليس

 تا لنت را اندازه گيري نماييد.
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

37 

 

 

 صفحه کالچ ( روش تست ساييدگي لنت30شكل شماره )

 معيار پذير : -7-6-3

 0.3کمتر از  نبايد کالچ ميزان فاصله سطح پرچ تا لنتmm معيوب بوده و بايدقطعه  در غير اينصورت باشد 

 تعويض گردد. صفحه کالچ

 فقط صفحه کالچ تعویض گردد.ده نشدن صفحه چدنی دیسک رنکته : در صورت خ

دیسک و صفحه شدن دیسک و برخورد پرچ صفحه کالچ با دیسک می بایست  خردهنکته : در صورت 

 کالچ تعویض گردد.

 211و  X100مح ول  يمتريليم 981 يصفحه كالچ هابراي  توپی ه ار خاري به  ري  دستی زمون لقی  -7-7

 X200مح ول  يمتريليم

 تجهي ات  زمون: -7-7-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -  

 رو  انجام  زمون -7-7-2

  توسط دست نيرويي در جهت محوري به هزار خاري صفحه کالچ وارد نماييد سپس از طرف ديگر نيز اين آزمون

 را انجام دهيد.

 معيار پذير : -7-7-3

 تعويض گردد. صفحه و ديسک کالچ ت قطعه معيوب و بايد نبايد کوچكترين لقي احساس شود در غير اينصور 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره
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 كالچ تابيدگی صفحه زمون بررسی  -7-8

 تجهي ات  زمون: -7-8-9

 590074و شماره سريال :  TS99999005ميزان تابيدگي اجزاء دوار به شماره فني :  ابزار اندازه گيري -

 ريساعت اندازه گ -

 رو  انجام  زمون -7-8-2

 اجزاء  يدگيتاب زانيم يريابزار اندازه گ( به 31ز تميز نموده سپس آن را مطابق شكل شماره )سطح صفحه کالچ را ا

ثابت کنيد و نوك پراب  RUN OUTبعد از آن ساعت اندازگير را روي ابزار متصل کرده  ( RUN OUT ) دوار

 کنترل نماييد .ساعت را به سطح صفحه کالچ تماس داده و با چرخاندن صفحه کالچ ميزان تابيدگي آن را 

 

  (31شكل شماره )

 : معيار پذير  -7-8-3

  ميليمتر باشد در غير اين  6ميليمتر و ميزان تابيدگي عمودي حداکثر  7/2ميزان تابيدگي جانبي مي بايست حداکثر

 . تعويض گردد ديسک و صفحه کالچ قطعه معيوب بوده و بايدصورت 

و د سک و  Valeo  ست از  ک س زنده ) د سک و صفحه نکته : در صورت تعو ض د سک و صفحه کالچ می ب

 در صورت مش هده ، مسئولیت آ  ب  نم  ندگی خدم ت  س از فروش می ب شد.استف ده شود  ( Secoصفحه 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره
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  زمون بررسی  اهري بلبرينگ كالچ -7-1

 تجهي ات  زمون: -7-1-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 رو  انجام  زمون -7-1-2

  هاي بيروني و داخلي بلبرينگ کالچ  را از لحاظ ضربه خوردگي ، شكستگي و ترك کنترل نماييد.قاب 

زائدهايي که بوسيله آن بلبرينگ کالچ به دو شاخ کالچ متصل مي شود را از لحاظ شكستگي ، ترك و کنده شدگي 

 کنترل نماييد.

 معيار پذير : -7-1-3

 ضربه ، شكستگي ، ترك و کنده شدگي مشاهده شود در غير اين صورت  در موارد ذکر شده نبايد هيچگونه آثاري از

 قطعه معيوب بوده و بايد ديسک و صفحه کالچ تعويض گردد.

 بلبرينگ كالچو صداي  زمون عملكرد  -7-91

 تجهي ات  زمون: -7-91-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد. -

 رو  انجام  زمون -7-91-2

 ان قرار دهيد و در هر دو جهت بچرخانيد و در حال چرخاندن قاب بيروني و داخلي را بلبرينگ را بين کف دستهايت

 روي هم فشار دهيد. 

 معيار پذير : -7-91-3

  و يا در بخشي از بازة  باشددر صورتي که صداي ايجاد شده خشن و غير يكنواخت باشد يا حرکت بلبرينگ پله پله

 ه و بايستي تعويض گردد.معيوب بودکالچ حرکتي خود گير کند بلبرينگ 
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

02 

 

  زمون بررسی  اهري فاليويل -7-99

 تجهي ات  زمون: -7-99-9

 تجهيزات خاصي مورد نياز نمي باشد.  -

 رو  انجام  زمون -7-99-2

 ، آثار کبودي يا سايش  ،پله شدگي خوردگي ،  آينه شدگي ) براق شدگي ( ، سطح فاليويل را از لحاظ سوختگي

 کنترل نمايد.(  38 تا 36هاي شماره ) مطابق شكل غير يكنواخت 

 

 ( سوختگي سطح فاليويل36شكل شماره )

 

 ( آينه شدگي ) براق شدگي ( سطح فاليويل37شكل شماره )
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

06 

 

 

 

 ( خوردگي و پله شدگي سطح فاليويل39شكل شماره )

   

 آثار کبودي يا سايش غير يكنواخت( 38شكل شماره )

 معيار پذير : -7-99-3

 آثار  ،پله شدگي  ، نبايد هيچگونه آثاري از سوختگي ، آينه شدگي ) براق شدگي ( ، خوردگي ح فاليويلروي سط

مشاهده شود در غير اينصورت فاليويل معيوب بوده و بايد قبل از تعويض ديسک و کبودي يا سايش غير يكنواخت 

 صفحه کالچ ، فاليويل تعويض گردد.
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 رانيه )خودرو( ايط نقليع وساين مشاور صنايشركت مهندس
 

 X200و  X100 نوع خودرو:

86669 کد پروژه  :

 در نمايندگیهاي مجاز  کیت کامل کالچدستورالعمل تعويض 

 خدمات پس از فروش  سايپا

 20/6387/ 02تاريخ تهيه: 

 يک : بازنگري شماره

00 

 

 ها  قال مجموعه از تعميرگاهنكاتی در مورد نحوه نگهداري و انت  -8

  وارد نشود کالچ و بلبرينگ صفحه  ،دقت شود در موقع حمل و نقل و جابجايي ، ضربه اي به ديسک. 

 

  بر روي داغي  يد همچنين تگ مربوطه حتماًبسته بندي نمايقطعات تعويضي را داخل کارتن قطعات سالم قرار داده و

 نصب گردد . ديسک ، صفحه و بلبرينگ کالچ 
 

   . در زمان حمل قطعات داغي از بازکردن بسته بندي قطعات خودداري نماييد 

 

  همخواني داشته باشد .و عيب مشاهده شده اطالعات مندرج در تگ نصب شده با قطعه معيوب  

 

نکته : در صورت موجود نبود  عیب مش هده شده بر روی قطعه در س  ت س  پ   دک ، عیب به صورت 

 اغی ثبت گردد .دستی بر روی تگ د
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