
 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  سید محمد موسوي  /حمیده سیدربیع نام: 

    امضاء
  امیر ترابی زاده نام: 

  امضاء
  سیروان زبیرينام: 

  امضاء

  FRS1030کد فرم: امدادخودروسایپا    -  8نمایندگیهاي مجاز -7مدیریتهاي ذیربط -6 معاون بازرگانی -5پس از فروش معاون خدمات  -4 معاون مهندسی و کیفیت  -3قائم مقام مدیرعامل 2-مدیرعامل -1 : توزیع نسخ

)(سهامی خاصسایپا یدكشرکت بازرگانی   

 
)فنی و گارانتی  (مدیریت  

     28/12/95 تاریخ :

13 شماره:  فنی  اطالعیه   4از 1صفحۀ 
    H300 برلیانسنوع خودرو:   

 H300برلیانس  هايخودرورگالژ ترمز دستی نحوه موضوع: 
سري  برلیانسرساند در صورت مراجعه خودروهاي  میخودرو برلیانس خدمات  ارائه دهنده به اطالع کلیه نمایندگیهاي محترم 

H300 الزم)ترمز و یا سایر مشکالت ترمز عقب داغ شدن دیسکسایش خارج از حد نرمال لنت ترمز، (عقب با  ایراد سیستم ترمز ، 
  .بعد از عملیات رفع عیب نسبت به رگالژ ترمز دستی مطابق دستور العمل زیر اقدام نمایند  ها است کارشناسان فنی نمایندگی

  :ترمز دستی فرایند تنظیم

  د . کنیگیري  هوارا  سیستم ترمز در صورت لزوم  و کنترل  (روغن ترمز) ش از تنظیم می بایستی مایع ترمزیپ  -1

 . 2و 1شکل  ، کاور پشت کنسول را خارج کنیدمهره تنظیم  کابل ترمز دستی پیچ وبراي دسترسی به   -2

  .بار تحت فشار قرار دهید 6الی  5، پدال ترمز را پیش از تنظیم -  3

  

  
  2 شکل              1 شکل

  

  

  

  

 پیچ تنظیم   مهره تنظیم  کاور پشت کنسول
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  سید محمد موسوي  /حمیده سیدربیع نام: 

    امضاء
  امیر ترابی زاده نام: 

  امضاء
  سیروان زبیرينام: 

  امضاء

  FRS1030کد فرم: امدادخودروسایپا    -  8نمایندگیهاي مجاز -7مدیریتهاي ذیربط -6 معاون بازرگانی -5پس از فروش معاون خدمات  -4 معاون مهندسی و کیفیت  -3قائم مقام مدیرعامل 2-مدیرعامل -1 : توزیع نسخ

)(سهامی خاصسایپا یدكشرکت بازرگانی   

 
)فنی و گارانتی  (مدیریت  

     28/12/95 تاریخ :

13 شماره:  فنی  اطالعیه   4از 2صفحۀ 
    H300 برلیانسنوع خودرو:   

 H300برلیانس  هايخودرورگالژ ترمز دستی نحوه موضوع: 
  )3به سمت باال بکشید (شکل  )دندانه (مرحله 4ستی را به میزان اهرم ترمز د -  4 

  
  

دستی را به گونه اي محکم نمائید تا چرخهاي عقب خودرو را با استفاده از جک باال ببرید . سپس مهره تنظیم کابل ترمز  - 5
تا  12نداشته باشد و فاصله ابتداي پیچ تنظیم تا مهره تنظیم به میزان را چرخهاي عقب قابلیت چرخیدن با استفاده از نیروي دست

  .) 4(شکل  دندانه پیچ باشد  15

  
  

اي عقب به . کنترل نمائید که چرخهر کامل در وضعیت پایین قرار دهیدسپس به طو .بیاوریدبار باال و پایین  5تا  3ترمز دستی را  - 6
  ، مهره تنظیم می بایستی کمی به عقب برگردد. آسانی قابلیت چرخش داشته باشد. در غیر اینصورت

اهرم ترمز دستی در 
 وضعیت اولیه

باال بردن اهرم ترمز دستی به 
دندانه4 میزان   

دندانه 15تا  12  

3شکل   

4شکل   
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  سید محمد موسوي  /حمیده سیدربیع نام: 

    امضاء
  امیر ترابی زاده نام: 

  امضاء
  سیروان زبیرينام: 

  امضاء

  FRS1030کد فرم: امدادخودروسایپا    -  8نمایندگیهاي مجاز -7مدیریتهاي ذیربط -6 معاون بازرگانی -5پس از فروش معاون خدمات  -4 معاون مهندسی و کیفیت  -3قائم مقام مدیرعامل 2-مدیرعامل -1 : توزیع نسخ

)(سهامی خاصسایپا یدكشرکت بازرگانی   

 
)فنی و گارانتی  (مدیریت  

     28/12/95 تاریخ :

13 شماره:  فنی  اطالعیه   4از 3صفحۀ 
    H300 برلیانسنوع خودرو:   

 H300برلیانس  هايخودرورگالژ ترمز دستی نحوه موضوع: 
ایستی با استفاده از می بجدا نموده،  کابل ترمز دستی را از کلیپر ترمز عقب، عقب به سختی قابل انجام باشد هاي اگر چرخاندن  چرخ -7 

بصورت  (پیستون کلیپر عقب، نسبت به عقب راندن پیستون پمپ کلیپر اقدام نمائید)5( شکل  480004ابزار مخصوص به شماره سریال 
مربوط به نحوه نصب ابزار مخصوص روي کلیپر ترمز عقب می باشد و در هنگام انجام عملیات عقب  6شکل  ).مارپیچ به عقب رانده می شود

، می بایستی مکانیزم تنظیم براي سیستم ترمز کاسه اي نیز( .راندن پیستون کلیپر نیاز به دمونتاژ کلیپر از روي اکسل عقب نمی باشد
  .)گودي شکل ترمز عقب به سمت باال  کشیده شود

  
  .تنظیم ترمز دستی ضروري می باشد ،در سیستم ترمززیر  عملیاتانجام  در صورت:  1نکته

  تعویض کابل ترمز دستی  - الف

  ، لنت ترمز عقب و  یا  سیلندر ترمز عقب تعویض کلیپر ترمز عقب -ب 

  تعویض دیسک ترمز عقب یا  کاسه چرخ عقب  -ج 

 

  

 

 6شکل  5شکل 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

Usr871749
Typewritten Text

Usr871749
Typewritten Text

Usr871749
Typewritten Text
H320H330TN1F/2/1

Usr871749
Typewritten Text

Usr871749
Typewritten Text

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  سید محمد موسوي  /حمیده سیدربیع نام: 

    امضاء
  امیر ترابی زاده نام: 

  امضاء
  سیروان زبیرينام: 

  امضاء

  FRS1030کد فرم: امدادخودروسایپا    -  8نمایندگیهاي مجاز -7مدیریتهاي ذیربط -6 معاون بازرگانی -5پس از فروش معاون خدمات  -4 معاون مهندسی و کیفیت  -3قائم مقام مدیرعامل 2-مدیرعامل -1 : توزیع نسخ

)(سهامی خاصسایپا یدكشرکت بازرگانی   

 
)فنی و گارانتی  (مدیریت  

     28/12/95 تاریخ :

13 شماره:  فنی  اطالعیه   4از 4صفحۀ 
    H300 برلیانسنوع خودرو:   

 H300برلیانس  هايخودرورگالژ ترمز دستی نحوه موضوع: 
  تست عملکرد : 

. از خاموش بودن چراغ ترمز دستی روي صفحه کیلومتر اطمینان حاصل نمائید. و رمز دستی را کامال پایین بیاوریداهرم ت -1
  )7. (شکل ار دارد یا مایل به جلو می باشدمطمئن شوید که اهرم کابل  ترمز دستی روي کلیپر ترمز عقب در وضعیت اولیه قر

  
  

، خودرو دندانه (مرحله ) باال بکشید 8تا  6وقتی  ترمز دستی را ، %)20خودرو را در سطح شیب دار پارك نمائید. (شیب حداقل   -2
  درجه و یا باالتر متوقف بماند . 20می بایستی در شیب 

حاصل از خوردگی لنت به صورت اتوماتیک فاصله  )کاسه ايترمز سیستم  ویا(سیلندر ترمز عقب و کلیپر ترمز عقب :2نکته
  ندارد . مجددنماید بنابراین ترمز دستی نیاز به تنظیم  را جبران می

  

 تماس حاصل فرمایید 1609و 1626 داخلی در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید با شماره تلفن

 وضعیت اولیه 

 7شکل
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