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شركت بازرگاني سايپا يدك(سهامي خاص)

شمارهCS35TN1I/1/1:

اطالعيه فني
Technical Center

(مديريت فني و گارانتي)

صفحة1از 0

نوع خودرو CS35 :مونتاژ داخل

موضوع :دستورالعمل نحوه اصالح و بهبود عملکزد کولز خودروهای چانگان مونتاژ داخل
قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز خدمات دهنده به خودروي چانگان
پیرو عذم سضایت کاهل تشخی هشتشیاى خَدسٍّـای چاًگاى هًَتاط داخل اص عولکشد سیستن تَْیـِ هطثـَع (دس ششایط تشافیک ّای دسٍى شْشی) ٍ هتعالة الذاهات اصالحی اًجام
شذُ تَسط ششکت چاًگاى ,همتضی است ًوایٌذگی ّای هجاص صشفا دس صَست هشاجعِ ٍ دسخَاست هشتشی (خصَصا دس هٌاطك گشهسیش) تا اظْاسعولکشد ًاهٌاسة کَلش خَدسٍ دس
تشافیک ّای شْشی ًسثت تِ اًجام هشاحل ریل الذام ًوایٌذ:
-1دس گام ًخست الصم است پس اص تاال تشدى خَدسٍ تا استفادُ اص جک تعویشاتی استاًذاسد ٍ یا دهًَتاط تاتشی ٍ سیٌی صیشیي آى ,شاسی جلَ سوت چپ (تشاٍسس) خَدسٍ تحت تشسسی
لشاس گشفتِ ٍ یکی اص کیت ّای اصالحی (  ٍ ) Aیا (  ) Bهطاتك تا تصاٍیش ریل تشای خَدسٍی هشاجعِ کٌٌذُ هَسد سفاسش گزاسی لشاس گیشد.
تصوير شاسي (تراورس)

تصوير شاسي (تراورس)

جلو چپ جديد

جلو چپ قديم

كيت مورد نياز ) A) :

كيت مورد نياز ) B) :

 -2دس گام تعذی اص طشیك کٌتشل لطعِ عشضی صیش سادیاتَس خَدسًٍ ,یاصهٌذی کیت اصالحی (ً )Cیض الصم است هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ ٍ دس صَست عذم ٍجَد سَساخ ّای ًشاى دادُ
شذُ دس تصَیش شواسُ ّ 1وضهاى کیت اصالحی (ً )Cیض سفاسش گزاسی گشدد.

خودروهای نیازمند به کیت ()C
شکل 1
عدم نیاز به کیت ()C

شکل2

 -3پس اص شٌاسایی کیت ّای هَسد ًیاص دیگش الذاهات هی تایست طثك هشاحل ریل اًجام پزیشد:
الف) دهًَتاط ًوَدى لطعات تاتشی  ,فیلتش َّا ٍ سپش جلَی خَدسٍ
ب) اصالح دستِ سین هحفظِ هَتَس
ج) ًصة تشاکت  ,پوپ خالء ٍ لَلِ ّای تشهض
د) تعَیض في سادیاتَس ٍ ًصة لطعات ّذایت کٌٌذُ َّا ٍ اسفٌج ّای دٍس کٌذاًسَس
ُ) ًصة تاتشی  ,فیلتشَّا ٍ سپش جلَی خَدسٍ
ٍ) تغییش تشًاهِ  ECUتا استفادُ اص دستگاُ  ٍ ECU flasherتست خَدسٍ جْت عذم تشٍص ّش گًَِ ایشاد ٍ یا تشٍصکذ خطا
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تاريخ 09/90/90 :

شركت بازرگاني سايپا يدك(سهامي خاص)

شمارهCS35TN1I/1/1:

اطالعيه فني
Technical Center

صفحة0از 0

نوع خودرو CS35 :مونتاژ داخل

(مديريت فني و گارانتي)

موضوع :دستورالعمل نحوه اصالح و بهبود عملکزد کولز خودروهای چانگان مونتاژ داخل
الصم تِ رکش است هطاتك فایل ّای آهَصشی پیَست ( کِ تا ّوکاسی هذیشیت هحتشم آهَصش تْیِ شذُ است)دس ایي فشآیٌذ یک پوپ خالء دس لسوت شاسی جلَ چپ ( تشاٍسس
خَدسٍ)  ,یک عذد فیَص  7.5Aدس هسیش تشق سلِ  ,یک فیَص  20Aتشای تشق پوپ خالء ٍ ّوچٌیي یک سین هٌفی اص پایِ  ECU 54جْت تحشیک سلِ پوپ خالء تعثیِ ٍ تِ دستِ سین
هحفظِ هَتَس اضافِ هی گشدد .لزا تِ هٌظَس سَْلت دس اًجام کاس ,دستَسالعول ًحَُ اصالح کَلش ٍ کلیپ ّای آهَصش استمای سیستن کَلش خَدسٍّای چاًگاى هًَتاط داخل دس ضوائن
اطالعیِ فٌی لاتل تْشُ تشداسی هی تاشذ.

مجموعه پمپ خالء و براکت

رله و فیوز های  20و  7/5آمپر

رشته سیم های اصالحی

دسته سیم جدید

سدیف

ششح لطعِ هَسد ًیاص

شواسُ سشیال

هالحظات

1

کیت تْثَد عولکشد سیستن کَلشسشی ( ) A

486438

2

کیت تْثَد عولکشد سیستن کَلشسشی ( ) B

486437

پس کٌتشل شاسی جلَ چپ کیت هَسد ًیاص
هشخص هی گشدد.

3

کیت کوکی اصالح کَلشسشی ( ) C

486421

پس کٌتشل لطعِ عشضی صیش سادیاتَس ًیاصهٌذی
کیت کوکی Cهشخص هی گشدد.

4

هجوَعِ في سادیاتَس

486415

تشای ّش کیت هی تایست سفاسش گزاسی گشدد

نقشه الکتریکی ارتباط بین قطعات

ششح عولیات

صهاى ( ساعت )

هتعالثا دس لالة تخشٌاهِ تکویلی
اعالم هی گشدد

تذکزات السم :
 -1تا تَجِ تِ ایٌکِ دس فشآیٌذ اصالح کَلش خَدسٍّای چاًگاى هًَتاط داخل تشخی اص لطعات ًظیش سپش جلَ ,دیاق سپش ,هجوَعِ جعثِ فیَص هَتَس ,في سادیاتَس ٍ غیشُ اص سٍی خَدسٍ
دهًَتاط هی گشدد ,الصم است لثل اص ّش الذاهی ّواٌّگی الصم تا هشتشی اًجام شذُ ٍ پس اص تاییذ ایشاى (ٍ دس صَست هشاجعِ لثلی تا اظْاس عذم عولکشد ًاهٌاسة سیستن تَْیِ هطثَع )
ًسثت تِ سفاسش گزاسی ٍ اصالح کَلش خَدسٍ الذام گشدد .السامی جهت نصب این کیت برای مشتریانی که از عملکرد کلی کولر خودرو رضایت دارند  ,نمی باشد
 -2دس ٌّگام سَساخ کاسی لطعات دیاق پشت سپش ٍ لطعِ عشضی صیش سادیاتَس ,هی تایستی دلت الصم جْت جلَگیشی اص ّش گًَِ آسیة دیذگی کٌذاًسَس ٍ سادیاتَس خَدسٍ لحاظ گشدد
 -3دس فشآیٌذ هًَتاط دستِ سین جذیذ اص عذم تشخَسد ٍ آسیة دیذگی لطعات هحفظِ هَتَس اطویٌاى حاصل فشهاییذ.
 -4تشای ّش کیت اصالحی یک شواسُ سشیال ٍاحذ دس ًظش گشفتِ شذُ است لیکي دس صَست تصادف ٍ آسیة دیذگی لطعات ًصة شذُ تش سٍی خَدسٍ هی تَاًیذ تا استفادُ اص سشیال ّای
هشخص شذُ دس فایل پیَست ٍ یا هشاجعِ تِ سیستن هٌْذسی ٍ کیفیت ًسثت تِ اًتخاب شواسُ سشیال هَسد ًیاص ٍ سفاسش گزاسی آى الذام ًواییذ.
توجه  :صهاى ٍ کذ عولیات اصالح کَلش چاًگاى طی تخشٌاهِ ای هتعالثاً اعالم هی گشدد.
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دستَزالعول اصالح کَلس چاًگاى هًَتاض داخل
لطعات هَزد ًیاش :تش اساس ضاسی جلَ چپ (تشاٍسس) خَدسٍ یىی اص ویت ّای اغالحی( ٍ )Aیا ( )Bهطاتك تا تػاٍیش ایي دستَسالعول تشای خَدسٍی
هشاجعِ وٌٌذُ هی تایست هَسد سفاسش گزاسی لشاس گیشد ضوٌاً پس اص وٌتشل لطعِ عشضی صیش سادیاتَسً ,یاصهٌذی ویت ووىی(ً )Cیض هطخع هی ضَد.
کیت هَزد ًیاش

شوازُ سسیال کیت

کیت سسي A

486438

کیت سسي B

486437

کیت سسي C

486421

شوازُ سسیال لطعات شیس هجوَعِ

شسح لطعِ

486370

ّدایت کٌٌدُ َّاي سوت چپ زادیاتَز

486312

هجوَعِ پوپ خالء

486311

پیچ

486313

هجوَعِ پایِ ًگْدازًدُ پوپ خالء

486418

تَت لَلِ تسهص

486430

کیت دستِ سین(اصالح عولكسد کَلس)

486315

هجوَعِ لَلِ خالء تسهص

486431

کیت ٍاشس اسفٌجي(تْثَد عولكسد کَلس)

486368

ّدایت کٌٌدُ َّاي زادیاتَز جلَي دیاق سپس چپ

486369

ّدایت کٌٌدُ َّاي زادیاتَز جلَي دیاق سپس زاست

486366

ّدایت کٌٌدُ َّا پشت دیاق سپس جلَ چپ

486367

ّدایت کٌٌدُ َّا پشت دیاق سپس جلَ زاست

486419

پیچ(تیسًٍي)

486420

پیچ(داخلي)

486415

هجوَعِ في زادیاتَز

486370

ّدایت کٌٌدُ َّاي سوت چپ زادیاتَز

486312

هجوَعِ پوپ خالء

486311

پیچ

486427

تساکت ًصة پوپ خالء

486418

تَت لَلِ تسهص

486428

کیت دستِ سین(اصالح عولكسد کَلس)

486315

هجوَعِ لَلِ خالء تسهص

486429

کیت ٍاشس اسفٌجي(تْثَد عولكسد کَلس)

486368

ّدایت کٌٌدُ َّاي زادیاتَز جلَي دیاق سپس چپ

486369

ّدایت کٌٌدُ َّاي زادیاتَز جلَي دیاق سپس زاست

486366

ّدایت کٌٌدُ َّا پشت دیاق سپس جلَ چپ

486367

ّدایت کٌٌدُ َّا پشت دیاق سپس جلَ زاست

486419

پیچ(تیسًٍي)

486420

پیچ(داخلي)

486415

هجوَعِ في زادیاتَز

486432

تست پالستیكي

486433

پیچ

486434

هْسُ

486435

ٍاشس

486436

فٌس
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تصَیس لطعات هَزد ًیاش:
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تعذاد

ضشح لطعِ

ضواسُ سشیال

1

هجوَعِ پوپ خالء

486312

1

تشاوت ًػة پوپ خالء (ویت ) A

486313

1

تشاوت ًػة پوپ خالء (ویت ) B

486427

2

پیچ

486311

1

هجوَعِ لَلِ خالء تشهض
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486315

لطعات

1
ّذایت وٌٌذُ َّا پطت دیاق سپش جلَ چپ

486366

1

ّذایت وٌٌذُ َّا پطت دیاق سپش جلَ ساست

486367

1

ّذایت وٌٌذُ َّای سادیاتَس جلَی دیاق سپش چپ

486368

1

ّذایت وٌٌذُ َّای سادیاتَس جلَی دیاق سپش ساست

486369

1

ّذایت وٌٌذُ َّای صیشسادیاتَس

486370

9
پیچ(داخلی)

486420

2

پیچ(تیشًٍی)

3

486419

پیچ – ٍاضش – هْشُ – ٍاضش فٌشی

486433 -486434-486435-486346

تست پالستیىی

486432

6~8

1

ویت ٍاضش اسفٌجی(تْثَد عولىشد وَلش-ویت )B

486429

ویت ٍاضش اسفٌجی ( تْثَد عولىشد وَلش-ویت ) A

486431
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1

ویت دستِ سین(اغالح عولىشد وَلش-ویت )A

486430

ویت دستِ سین(اغالح عولىشد وَلش-ویت ) B

486428

1
تَت لَلِ تشهض ( هحافظ الستیىی )

486418

 -2اتصازّاي هَزد ًیاش
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تعذاد

ضشح اتضاس

1

پیچ گَضتی

1

دستِ تَوس

1

دسیل ٍ هتِ

ضىل اتضاس

1

دسفص

1

ًَاسچسة

سایض هطخع

8、10、12、13mm

8、10、12、13mm
تَوس
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 -3آهادُ ساشي خَدزٍ لثل اش ًصة کیت :
الداهات پیشگیساًِ :


خَدزٍ زا دز ٍضعیت خاهَش ٍ دز یک سطح صاف لساز دّید.



کاٍزّاي هحافظ تدًِ زا ًصة کٌید.



تا استفادُ اش دستگاُ عیة یاب اش عدم ٍجَد ّس گًَِ خطاي احتوالي ٍ ّوچٌیي عدم ٍجَد تصادف ٍ آسیة دیدگي لطعات اطویٌاى
حاصل کٌید.



تا یكي اش دٍ زٍش جداساشي تاتسي ٍ سیٌي شیسیي آى ٍ یا تاال تسدى خَدزٍ تا استفادُ اش جک تعویساتي استاًدازد ً ,سثت تِ شٌاسایي
کیت هَزد ًیاش خَدزٍ الدام ًوایید.

 1-3شٌاسایي کیت هَزد ًیاش تا استفادُ اش شاسي جلَ چپ خَدزٍ :
تساي هدل ّاي لدیوي ( تصَیس سوت چپ ) کیت اصالحي  Bتاید استفادُ شَد ٍ تساي هدل ّاي جدید ( تصَیس سوت زاست) کیت
اصالحي  Aتاید سفازش گرازي گسدد.
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 2-3کٌتسل ًیاشهٌدي کیت  Cتا استفادُ اش لطعِ عسضي شیس زادیاتَز:

شکل 1

شکل 2

تساي هدل ّاي لدیوي ( تصَیس  ) 1فسآیٌد سَزاخكازي لطعِ عسضي شیس زادیاتَز تا استفادُ اش کیت کوكي  Cالشم تَدُ ٍ تساي
ّاي جدید ( تصَیس  ) 2اهكاى ًصة لطعات ّدایت کٌٌدُ َّا  ,تدٍى سَزاخ کازي هیسس هي تاشد.

هدل

 3-3دیاق پشت سپس :
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شکل 3

شکل 4

هدل ّای قدیوی ( تصَیر ً ) 3یازهٌد فرآیٌد سَراخکاری تا اتسارّای کوکی ٍ استفادُ از کیت  Cتَدُ ٍ در هدل ّای جدید ( تصَیر ً )4یازی تِ
سَراخ کاری دیاق پشت سپر ٍ کیت کوکی ً Cوی تاشد.

 -4زٍش اصالح :

لف) دهًَتاش ًوَدى قطعات تاتری  ,فیلتر َّا ٍ سپر جلَی خَدرٍ
ب) اصالح دستِ سین هحفظِ هَتَر
ج) ًصة تراکت  ,پوپ خالء ٍ لَلِ ّای ترهس
د) تعَیض في رادیاتَر ٍ ًصة قطعات ّدایت کٌٌدُ َّا ٍ اسفٌج ّای دٍر کاًداًسَر
ُ) ًصة تاتری  ,فیلترَّا ٍ سپر جلَی خَدرٍ
ٍ) تغییر ترًاهِ  ECUتا استفادُ از دستگاُ  ٍ ECU flasherتست خَدرٍ جْت عدم ترٍز ّر گًَِ ایراد ٍ یا ترٍزکد خطا
ً -5حَُ دهًَتاض لطعات :
 - 1-5دزب هَتَز زا تاش ًوَدُ ٍ تا استفادُ اش اتصاز هٌاسة تاتسي خَدزٍ زا دهًَتاض ًوایید.

 -2-5تا استفادُ اش اتصاز دٍ عدد پیچ ًشاى دادُ شدُ زا تاش ٍ فیلتس َّا زا جدا کٌید.

 -3-5دهًَتاض سپس جلَ :تا استفادُ اش اتصاز هٌاسة سپس جلَ زا جدا ًوایید.
 -4-5لَلِ خالء تسهص خَدزٍ زا هطاتك شكل ذیل دهًَتاض ًوایید.
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 -5-5جعثِ فیَس هحفظِ هَتَس سا دهًَتاط ًواییذ.
 -6-5واًىتَس  ECUسا جذا ًوَدُ ٍ هشاحل ریل سا دًثال ًواییذ.
 -6اغالح دستِ سین هحفظِ هَتَس :
ّ -1-6واًطَس وِ دس ضىل ًطاى دادُ ضذُ است ,دٍ عذد فیَص ,یه عذد سلِ ,پوپ خالء تِ سین وطی هحفظِ هَتَس اضافِ هی گشدد .فیَص
 7.5Aتشق تحشیه سلِ ٍ فیَص  20Aتشق پوپ خالء سا تاهیي هی وٌذّ .وچٌیي یه سین هٌفی اص پایِ  ECU 54گشفتِ ٍ دس دستِ سین
اضافِ هی گشدد وِ ٍظیفِ تحشیه سلِ پوپ خالء سا تشعْذُ داسد.

PUMP RELAY

7.5A

VACUUM
PUMP
MAIN
RELAY
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ً -2-6حَُ اصالح دستِ سین :

خط آتی سًگ هحل ًػة دستِ سین جذیذ سا هطخع هی وٌذ

پایِ ضواسُ ECU 54

هحل ًصة پوپ خالء

 -3-6هشاحل اغالح لطعات:
دس اتتذا دستِ سین جذیذ هَجَد دسویت ّای اغالحی سا هطاتك ضىل تاال اص لسوت چپ تِ سوت ساست هَتَس ,تا دس ًظش گشفتي هسیش
هطخع ضذُ ٍ جلَگیشی اص تذاخل آى تا دیگش لطعات هَتَس ًػة ًواییذ..
از آسیب دیدگی سر سیم
جلوگیری نمایید.
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واٍس واًىتَس تضسگتش  ECUسا جذا ًوَدُ ٍ خاس ( لشهض سًگ ) آى سا هطاتك ضىل جذا ًواییذ.

واٍس پطت واًىتَس
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پایِ ضواسُ  54سا هطاتك ضىل صیش پیذا ًوَدُ ٍ خاس داخلی آى سا تا استفادُ اص اتضاس هَجَد دس په خاسج ًواییذ .سپس اص طشف پطت
واًىتَس سین جذیذ سا داخل تشهیٌال ضواسُ  54لشاس دّیذ.
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پیي داخل واًىتَس

تا وطیذى سین اص هحىن ضذى آى دس داخل واًىتَس اطویٌاى حاغل فشهاییذ.

ول دستِ سین سا تا استفادُ اص ًَاس چسة هحىن وٌیذ
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خاسّای لفل وي واًىتَس سا هجذداً هًَتاط ًوَدُ ٍ دستِ سین واًىتَس سا تا استفادُ اص ًَاس چسة هٌاسة هحىن ًواییذ.
حاغل دستِ سین  ECUسا هتػل ًوَدُ ٍ لسوت فَلاًی ٍ پطت جعثِ فیَص سا دهًَتاط ًواییذ.

هطاتك تػَیش ریل دسهَلعیت  EF26فیَص  7/5آهپش  ,دس هَلعیت  EF20فیَص  20آهپش  ٍ ,دس هَلعیت  ER09سلِ  30آهپش هی تایست لشاس
گیشد ( .ضوٌاً تا خطَط لشهض ضواسُ ّش پیي هطخع ضذُ است).
30

87

86
87
85

52

51

50
48
46

39
40
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هطاتك تػَیش ریل سلِ اغلی ( وِ دس هَلعیت  ER03لشاس داسد) سا دهًَتاط ًوَدُ ٍ تا استفادُ اص اتضاس هخػَظ پایِ ضواسُ  87سا اص پطت
جعثِ فیَص دهًَتاط ًواییذ.
PIN No. 87
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دس هشحلِ تعذی  3عذد فیَص  EF23, EF24, EF25سا دهًَتاط ًواییذ.

حال خاس صسد سًگ داخل جعثِ فثَص سا تا استفادُ اص اتضاس هخػَظ خاسج ًواییذ.
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دس هشحلِ تعذ سین تیي سلِ اغلی ٍ سِ عذد فیَص هزوَس سا اص لسوت پطت جعثِ فیَص دهًَتاط ًواییذ.

سپس طشف ته دستِ سین جذیذ سا تِ سلِ اغلی ٍ چْاس سش دیگش آى سا تِ فیَصّای  ٍ ER23/ER24/ER25/ER26پایِ ّای ضواسُ
 46/48/50/52هتػل ًواییذ .اص ًػة هٌاسة سین ّا اطویٌاى حاغل فشهاییذ.
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حال دٍ سین دیگش هَجَد دس ویت اغالحی سا تشای سلِ ٍ فیَص  20آهپش اص لسوت پطت جعثِ فیَص ًػة ًواییذ.
تَضیح ایٌىِ پایِ ضواسُ (30سلِ) تا  ( 39فیَص  20آهپش ) تا سین سایض  ٍ 1/25سًگ لشهض/لَُْ ای هتػل هی گشدد .پایِ ضواسُ  ( 85سلِ )
تِ  ( 51فیَص  7/5آهپش ) تا سین سایض 0/5تا سًگ لشهض/سیاُ هتػل هی گشدد ٍ سین سایض  1/5تا سًگ صسد/آتی دستِ سین جذیذ تِ پایِ 87
سلِ هتػل هی ضَدّ .وچٌیي سین سایض  0/5سیاُ سًگ دستِ سین جذیذ سا تِ پایِ ضواسُ  86سلِ پوپ خالء اضافِ ًواییذ.

دستِ سین جذیذ

واًىتَس پوپ خالء

پایِ ECU 54
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G306
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پایِ سین جذیذ سا تِ ًضدیىتشیي ًمطِ تذًِ یعٌی  G306هتػل ًوَدُ ٍ جعْثِ فیَص هحفظِ هَتَس سا دٍتاسُ هًَتاط ًواییذ.

G306
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حال دستِ سین جذیذ سا دس پطت دستِ سین هحفظِ هَتَس لشاس دادُ ٍ تا استفادُ اص تست ّای هَجَد دس ویت اغالحی آى سا هحىن
وٌیذ .ضوٌاً اص تشخَسد ٍ تذاخل آى تا دیگش لطعات هتحشن اطویٌاى حاغل فشهاییذ.
ًػة پوپ خالء ٍ لَلِ تشهض :
هیضاى گطتاٍس ًػة تشاوت پوپ خالء تِ تذًِ خَدسٍ  20تا ً 24یَتي هتش ٍ هیضاى گطتاٍس پیچ ّای پوپ تِ تشاوت  6/5تا ً 7/5یَتي هتش
هی تاضذ.
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هطاتك ضىل صیش پوپ خالء دس لسوت ضاسی جلَ چپ ( تشاٍسس ) ًػة هی گشدد .ضوٌاً تِ غَست ّوضهاى هحافظ الستیىی لَلِ تشهض سا
دس پطت تشاوت پوپ خالء ًػة ًواییذ.

دس هشحلِ تعذ لَلِ خالء تشهض جذیذ سا جایگضیي لَلِ تشهض لذیوی ًواییذ.
لوله سنسور خالء
pipe

لوله فیلتر هوا

لوله بوستر
لوله منیفولد

لوله پمپ خالء
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ًصة لطعات ّدایت کٌٌدُ َّا :
دز صَزت عدم ًیاش تِ کیت ً Cسثت تِ ًصة لطعات پالستیكي ٍ اسفٌج ّاي هَجَد تس زٍي لطع عسضي
شیس زادیاتَز ٍ دیاق سپس جلَ الدام ًوایید ٍ ,دز صَزت عدم ٍجَد سَزاخ ّاي ًصة دز لطعِ یاق پشت
سپس ,الشم است فسآیٌد سَزاخ کازي هطاتك ذیل اًجام گسدد.

.

lower

Inner

)ضواسُ سشیال (486420پیچ×4

)ضواسُ سشیال (486420پیچ×5

Upper

Outside
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)ضواسُ سشیال (486419پیچ×2

تا استفادُ اص هتِ ضواسُ  ( 8هطاتك ضىل ریل ) دس فاغلِ  58هیلیوتشی طشف چپ ٍ دس فاغلِ  52هیلیوتشی طشف ساست دیاق سپش جلَ سا
سَساخىاسی ًواییذ.

L

R

)ضواسُ سشیال (486432تست پالستیىی ×2
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هطاتك تػَیش ریل تا استفادُ اص هتِ ضواسُ  ( 8هطاتك ضىل ریل ) دس فاغلِ  58هیلیوتشی طشف چپ ٍ دس فاغلِ  135هیلیوتشی طشف
ساست پطت دیاق سپش جلَ سا سَساخىاسی ًواییذ.
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R

L
)ضواسُ سشیال  (486432تست پالستیىی ×4

دس هشحلِ تعذ ّذایت وٌٌذُ َّا تِ ضواسُ سشیال  486370تش سٍی لطعِ عشضی صیش سادیاتَس لشاس دادُ ٍ تا استفادُ اص یه هاطیه هحل
سَساخ واسی سا هطاتك ضىل صیش عالهت گزاسی ًواییذ.

) ضواسُ سشیال ٍ)486435اضش ×)+3ضواسُ سشیال (486434هْشُ×)+3ضواسُ سشیال (486433پیچ×3
)ضواسُ سشیال ٍ (486436اضش فٌشی×+3

تَجِ  :تِ هٌظَس عذم آسیة دیذگی سادیاتَس آب پیطتٌْاد هی گشدد دس ٌّگام سَساخ واسی لطعِ عشضی صیش سادیاتَس اص یه غفحِ هحافظ
استفادُ ًواییذ.
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ًػة لطعات اسفٌجی دٍس وٌذاًسَس:
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 Sizeسایص

ً Nameام

35*15*600

 Upper sealاسفٌج تاالیی

35*35*215

 Left sealاسفٌج سوت چپ

35*35*215

 Right sealاسفٌج سوت ساست

31*13*601

 Lower sealاسفٌج پاییٌی

تِ ٌّگام ًػة اسفج تاالیی الصم است طشف چسثٌذُ آى تِ طشف وٌذاًسَس لشاس گیشدّ .وچٌیي هطاتك تػاٍیش ریل اسفٌج ّای سوت چپ
ٍ ساست هی تایست دس لثِ وٌذاًسَس ًػة گشدد ..ضوٌاً اسفٌج پاییٌی هی تایست دس لسوت تَسفتگی صیش سادیاتَس ًػة ضَد.
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ًوای ظاّشی اسفٌج ّا :پس اص ًػة في سادیاتَس جذیذ تا استفادُ اص ضواسُ سشیال ً 486415وای ظاّشی خَدسٍ هطاتك ضىل ریل
خَاّذ تَد .
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پس اص هًَتاط لطعات فَق الصم است لطعات تاتشی  ,فیلتش َّا ٍ سپش جلَ هًَتاط ضذُ ٍ تشًاهِ  ECUتا استفادُ اص  ECU flasherتِ سٍص
سساًی گشدد ,سپس اص عذم ٍجَد وذ خطا ( تا استفادُ اص دستگاُ عیة یاب ) اطویٌاى حاغل ًواییذ.
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Telegram ID: @CheraghCheck

