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 بسمه تعالی
 
 

 شرکت پارس خودرو

 
 
 

 دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی
 

  

  قطعه یا مجموعه : نام              
 صندلیمجموعه                                                     

 
  
  

 H200/H300/CROSS خودرو برلیانس  مدل خودرو:             

  2جدول صفحه  قطعه :شماره              
  شماره مجموعه اصلی :          

  آذینسایپا شرکت    نام سازندگان قطعه :          
 کمالی - قاسمیتنظیم کننده :          

 22/12/97تاریخ تنظیم :          
 صفر شماره ویرایش :          

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
Usr871749
Typewritten Text
H230H220H320H330TI1K/1/1

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


2 
 

 

                                                                                                                                                                                                        
              

  شــرکــتــ پـارس خــودرو                        
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس

 H300صندلی 

part number English name نام فارسی قطعه 
H330-

AT 
BLACK 

H330-MT 
BLACK 

H320-AT 
BLACK 

H320-MT 
BLACK PROCESS NO. 

3010388 
DRIVER-SEAT-

FABRIC 
 تریم مشکی -صندلی لوکس راننده 

1 1 1 1 A2-13-INTERIOR-030 

3010398 FP-SEAT  تریم مشکی - صندلی لوکس سرنشین جلو 
1 1 1 1 A2-13-INTERIOR-031 

3010422 
RR-SEAT-
CUSHION-
FABRIC-L 

 تریم مشکی -نشیمنگاه لوکس صندلی عقب چپ 
1 1 1 1 A2-13-INTERIOR-034 

3010425 
RR-SEAT-
CUSHION-
FABRIC-R 

 تریم مشکی - نشیمنگاه لوکس صندلی عقب راست 
1 1 1 1 A2-13-INTERIOR-035 

3010426 RR-BACKREST-
LH-FABRIC 

 تریم مشکی -  330پشتی  لوکس صندلی عقب سمت چپ
1 1 0 0 A2-13-INTERIOR-032 

PAH2M00070 RR-BACKREST-
LH-FABRIC 

 تریم مشکی - 320پشتی  لوکس صندلی عقب سمت چپ 
0 0 1 1 A2-13-INTERIOR-032 

3010427 RR-BACKREST-
RH-FABRIC 

 H330تریم مشکی -پشتی  لوکس صندلی عقب سمت راست 
1 1 0 0 A2-13-INTERIOR-033 

3010386 RR-BACKREST-
RH-FABRIC 

 H320تریم مشکی - پشتی  لوکس صندلی عقب سمت راست
0 0 

1 
1 A2-13-INTERIOR-033 

 H200صندلی 

نام  ردیف
 مدل English name part number نام قطعھ مجموعھ

1 

 صندلی

 مشترک FD-SEAT-FABRIC 4251001S01 صن لي  لو چپ

 مشترک FP-SEAT-FABRIC 4252001S01 صندلي جلو راست 2

 مشترک RR-SEAT-CUSHION-FABRIC 4253001S01 نشیمنگاه صندلي عقب 3

پشتي  پ  ندلي  4
 عقب

RR-SEAT-BACKREST-LH-LUXURY-
FABRIC 4253005S01 H230 

پشتي راست صندلي  5
 عقب

RR-SEAT-BACKREST-RH-LUXURY-
FABRIC 4253006S01 H230 

پشتي  پ  ندلي  6
 عقب

RR-SEAT-BACKREST-LH-LUXURY-
FABRIC 4653005S01 H220 

پشتي راست صندلي  7
 عقب

RR-SEAT-BACKREST-RH-LUXURY-
FABRIC 4653007S01 H220 

    .  
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  شــرکــتــ پـارس خــودرو                        
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس

 
 

 CROSSصندلی                                                                                  
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       پـارس خــودروشــرکــتــ              
 

 
 

22/12/97تاریخ تهیه :   
 00 شماره بازنگري :

 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس

 صفحه                                                                                         فهرست مندرجات  عنوان     

 
 5  مقدمه - 1    

 6  تشریح عملکرد قطعه و پارامترهاي آن - 2   

 7  در نمایندگیها صندلیاشکاالت  منجر به تعویض مجموعه  - 3   

 8  اقدامات و بررسی هاي اولیه - 4   

  8  قبل از دمونتاژ صندلیهاي مورد نیاز براي تشخیص عیوب مجموعه  آزمون  - 5   
 8  آزمون بررسی ظاهري -5-1      

 8  تجهیزات آزمون-1 -1- 5           

 8  روش آزمون -1-2- 5           

 8  معیار پذیرش  -1-3- 5           

            9                                                                                                                      مراحل باز و بسته کردن صندلی                         -6 
 9  مرحله اول -1- 6           

 9  مرحله دوم -2- 6           

  10  مرحله سوم  -3- 6           
 10  مرحله چهارم  -4- 6           

 11  پنجم مرحله  -5- 6           

 12  ششم  مرحله  -6- 6           

  13    هفتم مرحله  - 7- 6          
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  خــودرو شــرکــتــ پـارس                         
 
  

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس

      
 مقدمه: -1

در    CROSS /H300/H200 به منظور افزایش دقت و صحت در تشخیص عیوب مجموعه صندلی خودروي برلیانس  این دستورالعمل

  ها تدوین شده و حاوي روشها، آزمونها و نکاتی است که اهداف ذیل را برآورده سازد: تعمیرگاه

 اطمینان از رفع اشکال مجموعه -1

 جلب رضایت مشتري -2

 یابی مجموعه هاي بیشتر در محل سازنده به منظور عیب فراهم کردن امکان بررسی -3

 ایرادات: مجموعه صندلیهاي برلیانس میباشد. این دستورالعمل شامل شناسایی 4- 
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  شــرکــتــ پـارس خــودرو                         
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس

        

 تشریح عملکرد و پارامترهاي مهم مجموعه : – 2    

  از نوع معمولی میباشد.  CROSS/CROSS/H300/H200  مجموعه صندلی مورد استفاده در خودروهاي برلیانس         

  صندلی جزو قطعات ایمنی و جهت حفاظ از جان سرنشین میباشد          

صندلیهاي خراب فاقد عملکرد مطلوب بوده، و در مواردي ممکن است باعث ایجاد مشکل یا خطر براي سرنشینان نیز گردد که از دالیل   

   صداي غیرعادي در صندلی و قفل نشدن یا گیر کردن ریل صندلی ، عدم عملکرد پشتی صندلی جلو آن میتوان به ایجاد 
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  خــودرو شــرکــتــ پـارس                         
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس

      
 در نمایندگیها: مجموعه صندلیاشکاالت منجر به تعویض  -3

                                          با استناد به اطالعات بدست آمده از گزارشات شرکت سایپا یدك ، بازدید از سازندگان ، مذاکره با تعمیرکاران و بررسی قطعات تعویض             

  شده در انبار ، اشکاالت منجر به تعویض مجموعه صندلی عبارتند از:

 عادي در ریل صندلی   وجود لقی و صداي غیر -

 صندلیخود  سختی حرکت ریل صندلی -

 قفل نشدن و غیر قابل تنظیم بودن پشتی صندلی -

صندلی:طه با مجموعه بنکات مهم در را     

  . استفاده کرد یا زبانه پژویی CKD کمربندمیباشند فقط باید از  CKDصندلی  در خودروهایی که داراي : 1نکته 

  . میتوان استفاده کرد ، پژویی)X100 و کمربند( CKDکمربند صندلی ایرانی میباشند از هر سه نوع در خودروهایی که داراي :  2نکته

  . میتوان استفاده کرد پژوییزبانه  و کمربند CKDکمربند از فقط میتوان میباشند  CKDصندلی در خودروهایی که داراي :  3نکته 

دستورالعمل تعویض قطعات در صندلی ایرانی استفاده شود ) به  X100، در صندلیهاي ردیف جلو ( از قفل جهت تعویض قفل:  4نکته 

 مراجعه شود. صندلی
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  خــودرو شــرکــتــ پـارس                         
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس

  :  هاي اولیه اقدامات و برررسی - 4        

(دستکاري و حذف یا اضافه کردن قطعات جانبی) ، مجموعه صندلی در صورت انجام  هرگونه تغییرات غیر متعارف و خارج از استاندارد  -

 از گارانتی خارج میباشد.

  قبل از دمونتاژ: صندلیهاي مورد نیاز براي تشخیص عیوب مجموعه  آزمون -5         

  :صندلیآزمون بررسی ظاهري  -1 -5

  تجهیزات آزمون: -1 -5-1

 به تجهیزات خاصی نیاز ندارد. -

: روش آزمون-5-1-2  

جهت بررسی و تست ایرادات صندلی عالوه بر بررسی هدرست ، پشتی و ریل صندلی جلو با کمک دست ، میتوان از تست جاده و تست موارد 

 مختلف صندلی در حین حرکت استفاده نمود . 

: معیار پذیرش -5-1-3    

ور باید کمربند و فشنگی هدرست قطعه مذکور و قفل کاورهاي کفی صندلی ،  دستگیره هادر صورت مشاهده هرگونه شکستگی و ترك در 

  و نیازي به تعویض کل صندلی نمیباشد .تعویض گردد
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  خــودرو شــرکــتــ پـارس                         
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس
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  خــودرو شــرکــتــ پـارس                         
 
  

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس
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  شــرکــتــ پـارس خــودرو                         
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس
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  خــودرو شــرکــتــ پـارس                         
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس
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  خــودرو شــرکــتــ پـارس                         
 
 

 
22/12/97تاریخ تهیه :   

 00 شماره بازنگري :
 

 نمایندگیهاي در صندلی مجموعه تعویض دستورالعمل
 سایپا فروش از پس خدمات مجاز

 نوع خودرو : برلیانس
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