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شماره:

صفحة2از 9

نوع خودرو :گروه X100سايپا

(مديريت كنترل خدمات)

موضوع  :دستورالعمل تعويض قطعه حبابگير بنزين خودروهاي X100

قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز
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تا تَجِ تِ اطالعات دسيافتي دس خظَص احتوال ٍجَد ايشاد دس تشخي اص لطعات حثاتگيش خَدسٍي  ، X100دس طوَست هشاجعوِ خَدسٍّواي
داساي گاساًتي تا هشىل استشوام تَي تٌضيي داخل خَدسٍ ٍ پس اص تشسسي عذم ًشتي تٌضيي اص لطعوات هوشتثد دس هوذاس سوَخا سسواًي ٍ
حظَل اطويٌاى اص طحا عولىشد ٍ سالن تَدى لطعات هزوَس ً ،سثا تِ تاصديذ ٍ دس طَست ًياص اًجام فشآيٌوذّاي تعويشاتوي هطواتك وش
ريل الذام الصم طَست پزيشد :
 - 1خَد سٍ سا تِ ٍسيلِ جه يا تاالتش دس استفاع هٌاسثي لشاس دادُ ٍ اص صيش خَدسٍ ًسثا توِ تشسسوي ٍيوعيا رواّشي ويلٌگْاي هجوَعوِ
حثاتگيش(لسوتي اص يلٌگْا وِ خاسج اص طٌذٍق خَدسٍ ٍ هتظل تِ لَلِ ّاي فلضي تخاسات اسا) الذام ًواييذ .
 ˚ 2دسطَستي وِ يلٌگْاي هَسد استفادُ دس حثاتگيش ساخا شوا پَيا تَدُ ٍ اثش پيشسختي(سفا ذى) ٍ تشن دس جذاس خاسجي
ي لٌگْا ٍ يا اثش ًشا تٌضيي دس اطشاف آًْا هشاّذُ گشديذ لطعِ هعيَب تَدُ ٍ ًياص تِ تعَيض آى هي تا ذ  .تشاي تشسسي ويفي دليمتش
هي تَاى تَسيلِ يه دستوال پاسچِ اي هشطَب سطح جذاس خاسجي يلٌگْا سا تويض ًوَد ( .ىل واسُ )2 ٍ 1
يلٌگْا
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 - 3تشاي تعَيض لطعِ دس حالي وِ خَدسٍ دس استفاع هٌاسثي لشاس گشفتِ  3عذد تسا فٌشي سٍي يلٌگْا سا عمة وشيذُ ٍ يلٌگْا سا اص
سٍي لَلِ ّاي فلضي جذا هي وٌين.
 - 4سپس خَدسٍ سا اص سٍي جه خاسج ًوَدُ ٍ حثاتگيش سا اص هَلعيا هًَتاطي خاسج هي ًوائين.
 - 5تعذ اص دهًَتاط لطعِ هعيَب اص سٍي خَدسٍ  ،لطعِ جايگضيي ٍ سالن سا تِ سٍش عىس هشاحل لثل ( هعىَس هشاحل لثلي ) سٍي خَدسٍ
هًَتاط هي ًوا ئين .الصم اسا هَلعيا هًَتاطي ًاصل يا لَلِ پليوشي هتظل تِ اًتْاي يلٌگ خشٍج تخاسات اص سَپاج (چه ٍلَ) تِ هحيد
سعايا گشدد(.دس طَستي وِ تستْاي فٌشي دفشهِ ذُ تا ذ يا فٌشيا خَد سا اص دسا دادُ تا ذ ًسثا تِ تعَيض آًْا الذام گشدد).
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توجه  : 1تشاي حظَل اطويٌاى اص عذم ٍجَد ًشتي يلٌگْاي هجوَعِ حثاتگيش تٌضيي دس هَاسدي وِ اص طشيك هشاّذُ ىل راّشي لطعِ
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لاتل تشخيض ًيسا هي تَاى ًسثا تِ اًجام تسا ًشتي تِ ش ريل الذام ًوَد :
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تا استفادُ اص يه ووپشسَس تاد  ،فشاسي هعادل  0/3تاس اص طشف يلٌگ خشٍجي حثاتگيش اعوال وشدُ ٍ اًتْاي ديگش يلٌگْا سا تا اًگشتاى
دسا هسذٍد هي ًوائين ٍ هجوَعِ سا دس يه هخضى آب فشٍ هي تشين دسطَست هشاّذُ حثاب َّا دس آب  ،علا ًشتي سا دس هخاصى
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حثاتگيش  ،هحل تستْاي فٌشي ٍ يا ًشتي اص جذاس يلٌگْا تشسسي هي وٌين.
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توجه  : 2هي تايسا دلا َد تا آسيثي تِ لَلِ ّاي تشهض ٍ سَخا ٍاسد ًگشدد.
توجه  : 3تٌْا لطعات داغي لطعِ حثاتگيش تٌضيي وِ ساخا شوا پَيا تا ذ هَسد لثَل تَدُ ٍ ولين هشتَط تِ آًْا لاتل پشداخا
هي تا ذ  .هشخظِ ساصًذُ تِ طَست  jet printتش سٍي لٌگ لاتل سدياتي هي تا ذ .
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