
 

 راهنماي تعميرات

 تزئينات

 آريسانخودروي 

 15655  كليد مدرك

 1394 تابستان

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 

  آريسانوانت  تزئينات

  فهرست
  ١  ..............................................................................................................................................  یمنيا نکات
  ٢  ..............................................................................................................................  آامل داشبورد بست بازو

  ١١  ........................................................................................................................................  داشبورد مونتاژ
  ١٢  ............................................................................................................................  شاگرد ايربگ بست بازو
  ١٣  ............................................................................................  داشبورد روي بخاري/آولر هاي دريچه بست بازو
  ١٣  ....................................................................................................................  داشبورد روي تيوتر بست بازو
  ١٣  .........................................................................................................................  عقب سپر پوسته بست بازو
  ١۴  ..........................................................................................................................  جلو سپر پوسته بست بازو
  ١۵  .........................................................................................................................  سپر گير ضربه بست و باز
  ١۵  .................................................................................................................................  بار محافظ بست بازو
  ١۶  ..........................................................................................................................  بار قالب مهار بست و باز
  ١۶  ......................................................................................................................  عقب شيشه محافظ بست و باز
  ١٧  ................................................................................................................................  ستون قاب بست زو با
  ١٧  ..................................................................................................................  عقب پائين ستون قاب بست و باز
  ١٨  .....................................................................................................................................  صندلي بست بازو
  ١٨  ...............................................................................................  جلو چپ سمت صندلي تنظيم، اهرم/صندلي ريل
  ٢٠  ........................................................................................................  راست متس صندلي، بغل قاب بست بازو
  ٢٠  .................................................................................................  جلو چپ سمت صندلي/صندلي ريل بست بازو
  ٢٢  .......................................................................................  جلو راست سمت صندلي صندلي، هاي ريل بست بازو
  ٢۴  .............................................................................................................................  ايمني آمربند بست بازو
  ٢۴  ...............................................................................................................  جلو ايمني، آمربند قالب بست بازو
  ٢۴  ......................................................................................................  يمنيا آمربند ارتفاع آننده تنظيم بست بازو
  ٢۵  ............................................................................................................................رودري اجزاء بست بازو
  ٢۶  ...............................................................................................................................  جانبي آئينه بست و باز
  ٢٧  .....................................................................................................................  جلو ستون پاييني قاب بست باز
  ٢٩  ....................................................................................................................................  آفتابگير بست بازو
  ٢٩  ..............................................................................................................................  سقف پوشش بست بازو
  ٣١  ...............................................................................................................................  آف موآت بست و باز
  ٣١  .......................................................................................................................  داشبورد جعبه در بست و باز
  ٣٢  ...............................................................................................................................  راديو آنتن  بست و باز
  ٣٢  ...............................................................................................................................  بار در قفل بست و باز
  ٣٣  ....................................................................................................................................  زاپاس بست و باز
  ٣٣  ....................................................................................................................  عقب چرخ گير شل بست و باز
  ٣۴  .......................................................................................................................  جلو چرخ گير شل بست بازو
  ٣۵  .............................................................................................................  بار اتاق الستيكي درپوش بست و باز
  ٣۵  ....................................................................................................................  صندلي پشت موآت بست و باز
  ٣۶  .............................................................................................................................  وسط آنسول بست و باز
  ٣۶  .....................................................................................................................  جانبي در دستگيره بست و باز

  ٣٧  ...............................................................................................................................  ابزارمخصوص ليست
  
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

 

  آريسانوانت  تزئينات

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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  آريسانوانت  تزئينات

  نکات ايمنی
  

  . رعايت شود به دقتالزم است با توجه به نصب ايربگ بر روي اين مجموعه نكات ايمني ذكر شده در زير
  

  هرگز اهم متر و يا هر وسيله اي كه باعث عبور جريان مي شود را به محرك ايربگ متصل نكنيد.  

  سرباتري منفي (ايمني را غيرفعالقطعات زير ، حتماً سيستم ايربگ و كمربند قبل از كار كردن بر روي هر يك از

كنسول جلو ـ سيستم ايربگ و كمربند ايمني و هرگونه تعميراتي كه نياز به جوشكاري و يا : كنيد  )جدا شود

  . پياده كردن صفحه نمايش دهنده ها دارد 

  با اهم متر يا هر وسيله ديگر ، حتماً اتصاالت آنها را جدا قبل از انجام اندازه گيري بر روي هر يك از قطعات زير

  مدول ايربگ روي فرمان ـ مدول ايربگ روي كنسول جلو ـ و كشنده كمربند : كنيد 

  هنگام تست قسمتهاي برقي مدول ايربگ روي فرمان و مدول ايربگ روي كنسول جلو و كشنده هاي كمربند

  . اندازه گيري ، خطر فعال شدن آنها وجود دارد  ايمني سمت راننده و شاگرد با دستگاههاي

   هنگام اتصال كانكتورهاي مدول ايربگ روي فرمان و روي كنسول جلو و كشنده كمربند ايمني ، هرگز

  . دستگاههاي اندازه گيري را به آنها متصل نكنيد 

  از تعميرECU  تعويض نماييد ايربگ اكيدا خودداري نماييد و در صورت بروز هر گونه مشكل آن را. 

  از ايجاد فشار و ضربه بهECU  جدا خودداري نماييد و در صورت بروز هرگونه فرورفتگي و شكستگي يا دفرمگي

  .آن را تعويض نماييد 

  حتما موقع تعويض قطعه ، سيستم ايربگ را غير فعال كنيد.  

 دقيقه اقدام به تعمير يا تعويض  2ل ايربگ ، مثبت باتري را قطع كنيد و پس از دودر هنگام غير فعال كردن م

 .ايربگ نماييد 

  در هنگام باز بودن سوئيچ ، كانكتورECU  را جدا نكنيد. 

  در هنگام حمل يا نصبECU افتادن آن جلوگيري نموده و مانع از افتادن قطعات ديگر بروي آن  از ضربه زدن و

  شويد

  از تماس هر گونه قطعه فلزي با پينهاي كانكتورECU شود جلوگيري.  
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  آريسانوانت  تزئينات

  آاملبازو بست داشبورد 
  

  باز كردن
 .منفي را جدا نماييد  ابتدا سرباتري - 1
 .اهرم برف پاك كن را باز كنيد - 2

 )  مطابق با راهنماي تعميرات قطعات الكتريكي(
 قاب فيلتر هواي تهويه را جهت دسترسي به پيچهاي  - 3

  .خارجي داشبورد باز كنيد
  
  
  
  
  

  دد پيچ است كه ع 3اتصال بيروني داشبورد داراي - 4
  .الزم است پيچها باز شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .را باز كنيد )پايين ستون جلو(قابهاي كناري داشبورد - 5
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  آريسانوانت  تزئينات

  قاب دسته دنده را خارج نماييد - 6
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قاب هاي كناري كنسول را با باز كردن پيچهاي آن  - 7
  .خارج نماييد
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  آريسانوانت  تزئينات

  
 باز نموده و كنسول را خارج پيچ قابهاي كناري كنسول را - 8

  .نماييد
  
  
  
  
  
  
  
  

 جهت تعويض داكتهاي عقب داخل كنسول  - 9
  .الزم است كنسول باز شده و داكتها خارج شوند

  
  جهت باز كردن دريچه هاي هواكش روي كنسول 

  . از ابزار تريم استفاده شود

  تريم مخصوص ابزار
  )26102005كد اختصاصي ( 

  
  
  
  

 . ز كردن پيچهاي آن خارج نمايدقاب رويي پنل را با با -10
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  آريسانوانت  تزئينات

  .پيچهاي پاييني اتصال داشبورد را باز كنيد  -11
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 .پيچ بااليي اتصال داشبورد را باز كنيد -12

  

  

  

  

  

  

  .پنل كولر بخاري را با باز كردن پيچهاي آن خارج نماييد  -13

  )كانكتور آن جدا شود(
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  آريسانوانت  تزئينات

  

 )عدد پيچ  3(قاب زير فرمان را باز كنيد -14

  

 باز كردن كيسه هواي روي غربيلك فرمان  جهت -15

  اقدام به باز كردن پيچهاي پشت فرمان نماييد 

  

  

  

  

  

 كانكتور مدول را با دقت جدا نموده و مدول -16

  . را جدا نماييد ) كيسه هوا(
  منظور ايمني بشتر ، هنگام خارج كردن مدول:   توجه

  ايربگ در محلي دور از حرارت و الكتريسيته بصورت 
  . ه باال قرار گيردرو ب 

  رعايت نكات ايمني ذكر شده در ابتداي كتاب الزامي:هشدار
  . مي باشد 

  
  

 پيچ باالي غربيلك فرمان را باز نموده و غربيلك     -17

  . فرمان را خارج نماييد 
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  آريسانوانت  تزئينات

  

  

 با باز كردن خار فنر پيچشي ايربگ اقدام به باز نمودن -18

  آن نماييد  

  عه به كتاب راهنمايجهت باز كردن دقيق اين قط: (توجه

  )مراجعه نماييد14425تعميرات ايربگ راننده  

  

  

  

  

  . نكتورهاراجدا كرده و فنر پيچشي را خارج نماييد كا -19

  جهت مونتاژ فنرپيچشي به مستند راهنماي: توجه

  . مراجعه نماييد 14425تعميرات ايربگ راننده 

  

  
  
  

  پيچهاي قاب دسته راهنما را باز نماييد  -20
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  آريسانوانت  تزئينات

  

  

  

 تورهاي مربوط به دسته راهنما و برف پاك كن را كانك -21

  جدا نموده و مجموعه دسته راهنما و برف پاك كن را

  . جدا نماييد 

  

  

  

 را باز كنيد و قاب را )جلوآمپر(پيچهاي  قاب نشانگر -22

  .خارج نماييد

  

 پس ازرا باز كنيد و)جلوآمپر(پيچهاي مجموعه نشانگر -23

  رج نماييد جلو آمپررا خا جدا كردن كانكتور ها 

  

 چپ و(پيچ هاي اتصال داشبوردبه بدنه در دو طرف  -24

  .را باز كنيد)راست 
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  آريسانوانت  تزئينات

  

  

 .پيچ اتصال داشبورد به بدنه، سمت شاگرد را باز كنيد -25

  

  

  

  

  
  

 . پيچ اتصال بدنه مربوط به دسته سيم را باز نماييد  -26

  

  

  

  

  

  

  .كانكتورهاي جعبه رله را جدا نماييد -27
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  آريسانوانت  تزئينات

 
  
 
 

 د را باز كنيد و پيچهاي ايربگ رادرب جعبه داشبور -28

  باز نماييد  
 
  رعايت نكات ايمني ذكر شده در ابتداي كتاب الزامي  :توجه

  . مي باشد
  
  

 . كانكتور كيسه هوا را جدا نماييد -29
  

 دو پيچ اتصال كيسه هوا به پايه متصل به بدنه  -30
  . خودرو را باز نماييد

  

  

  

  

  

  

 .كانكتور سوئيچ استپ ترمز را جدا كنيد -31
  .داشبورد را خارج نماييد -32
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  آريسانوانت  تزئينات

  داشبورد  مونتاژ

  . الزم است گشتاور بستن پيچها مطابق با تصوير رعايت شود . عمليات مونتاژ عكس عمليات باز كردن مي باشد 
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  آريسانوانت  تزئينات

  

  بازو بست ايربگ شاگرد 

 را  ابتدا جهت غير فعالسازي ايربگ سرباتري منفي - 1

  . جدا نماييد

 .ز كردن فوق، داشبوردرا باز نماييدمطابق با رويه با - 2
 پيچهاي اتصال دو پايه مدول ايربگ به مجموعه - 3

  . نماييد بازداشبورد  

  

  

  

  

  مدول ايربگ را خارج نماييد - 6

  

  

  

  بستن

  عمليات مونتاژ عكس عمليات بازكردن مي باشد 

  جهت مونتاژ براكت ايربگ به بدنه  گشتاورهاي زيررا 

  .رعايت نماييد

    N.M 10 :  اي ايربگپيچ هگشتاور
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  آريسانوانت  تزئينات

  بخاري روي داشبورد /بازو بست دريچه هاي آولر

 )26102005كد اختصاصي ( تريممخصوص ابزار با استفاده از  - 1

  . اقدام به باز كردن اتصال خاري يك سمت دريچه نماييد

 ا دقت اتصال خاري سمت ديگر دريچه را آزادب - 2

  نموده ودريچه را خارج نماييد

  نصب

  .عكس عمليات باز كردن است  عمليات نصب   

  بازو بست تيوتر روي داشبورد

  باز كردن 

  تريم مخصوص ابزاربا باز كردن خارها توسط 

  .  تيوتر را خارج نماييد )26102005كد اختصاصي ( 

  نصب

  .عمليات نصب عكس عمليات باز كردن است 
  
  
  

  

  عقبسپر  پوسته بازو بست
  باز كردن
 نيد چراغ پالك را باز ككانكتور  - 1
 . باز كنيد ركابي روي سپر را  پا پيچ هاي - 2
 .سپر را باز كنيد  مهره هاي - 3
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  آريسانوانت  تزئينات

  بستن 
 سپر را با گشتاور           هاي مهره - 1

 ببنديد  نيوتن متر23تا 15
 و پيچ هاي  پاركابي ها در جاي خود قرار دهيد - 2

  آنرا ببنديد
 .كانكتور چراغ پالك را متصل كنيد  - 3

  ب باز و بست ضربه گير سپر عق
  باز كردن

  پوسته سپر را باز كنيد  - 1  
  .اتصال ضربه گير را باز كنيد هاي مهره - 2  

  ) ضربه گير سپر دو عدد مي باشد (      
  ضربه گير را جدا كنيد- 3  

  بستن 
  صربه گير را در محل خود قرار دهيد  - 1
    11تا7ضربه گير را با گشتاور هاي  مهره  - 2
  محكم كنيد نيوتن متر  
  .پوسته سپر را ببنديد  - 3

 
  سپر جلو   پوسته بازو بست

  باز كردن 
 .پيچ هاي اتصال سپر به سيني فن را باز كنيد  - 1
 عدد پيچ پائيني سپر را باز كنبد 3 - 2
 با در آوردن بست پالستكي شل گير چر خهاي  - 3

 جلو را باز كنيد 
 عدد مهره در هر طرف  اتصال سپر به بدنه را2 - 4

 باز كنيد 
 وريدسپر را در آ - 5

  بستن
 عدد مهره در هر طرف اتصال سپر به بدنه را2 - 1

 .ببنديدنيوتن متر  5/5با گشتاور  
 . با جا زدن بست پالستيك شل گير چرخهاي جلو را نصب كنيد - 2
 .ببنديدنيوتن متر  8عدد پيچ پائيني سپر را با گشتاور  3 - 3
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  آريسانوانت  تزئينات

 .محكم كنيد  نيوتن متر 8پيچ اتصال سپر به سيني فن رابا گشتاور   - 4
  

  باز و بست ضربه گير سپر 

  باز كردن 
  پوسته سپر را باز كنيد  - 2
   يدمهره هاي ضربه گير سپر را باز كن - 3
  يد نبه گير باالي سپر را باز كضرپيچ هاي  - 4
  ضربه گير را از محل خود جدا كنيد  - 5
  
  

 بستن 
  ئي را در جاي خود قرار دهيد ضربه گير باال- 1
  خود قرار دهيدضربه گير پائين را در محل - 2
  نيوتن  8پيچ ضر به گير باالئي را با گشتاور  - 3

  متر سفت كنيد 
   19مهره هاي  ضربه گير پائين رابا گشتاور  - 4

  .نيوتن متر محكم كنيد
  
  

  بازو بست محافظ بار 
    باز كردن 

  .پيچ هاي هريك از دريچه هاي بدنه را باز كنيد - 1
 .از كنيد عدد مهره هريك از قالب مهار بار را ب2 - 2
 قالب هاي مهار بار را جدا كنيد - 3

  .پيچ هاي محافظ بار را باز كنيد - 4
  محافط بار هاي مجاور در اتاق بار عالوه بر: نكته

  پيچ هاي نشان داده شده يك عدد پيچ در قسمتي 
  .  كه با فلش مشخص شده است وجود دارد 

 محافظ بار را جداكنيد  - 5

     بستن 
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١۶ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

 .ود قرار دهيدمحافظ بار را در در محل خ  - 1
 ببنديد پيچ هاي محافظ بار را با گشتاور - 2

 قالب مهار بار را در محل خود قرار دهيد - 3

 شتاورمهار بار را با گ عدد مهره هريك از قالب 2 - 4

 .سفت نمائيدنيوتن متر 3
 .ببنديدنيوتن متر2از دريچه هاي بدنه را با گشتاور  عدد پيچ هاي هريك4 -5

  

 باز و بست مهار قالب بار 

  كردن  باز
 عدد پيچ هاي هريك از دريچه هاي بدنه را باز كنيد 4 - 1

 .عدد مهره هريك از قالب مهار بار را باز كنيد 2 - 2
 .قالب هاي مهار بار را جدا كنيد - 3
  بستن
 قالب مهار بار را در محل خود قرار دهيد - 1

  پيچ هاي محافظ بار را با گشتاورعدد2 - 2
 ببنديدنيوتن متر 17تا 13

 دريچه هاي بدنه را عدد پيچ هاي هريك از4 - 3

 كنيد  محكم  نيوتن متر2/1با گشتاور  

  

  باز و بست محافظ شيشه عقب
   باز كردن

 درپوش محفظه باز را باز كنيد  - 1

 محافظ شيشه عقب را باز كنيد  هاي  پيچ - 2

 .كانكتور چراغ خطر سوم را جدا نمائيد - 3

  بستن 
 كانكتور چراغ خطر سوم را نصب كنيد  - 1

 نيوتن متر 9ب را با گشتاور چ محافظ شيشه عقعدد پي4 - 2

 .محكم كنيد  
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١٧ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

  ا زو بست قاب ستون ب
  باز كردن 

  را از قسمت باال بيرون بكشيد  جلو ستون بااليي پوشش - 1
 با بلند كردن پوشش ستون گيره اتصال پوشش به ستون - 2

  . را آزاد نموده و پوشش را بيرون آوريد 
  
  
  

  بستن 
 اتصال به ستون در قاب ستون را در محل خود قرار دهيدتا گيره  - 1

 محل خود قرار گيرد  
 .با اعمال فشار گيره اتصال به ستون محكم ميگردد - 2
  .كنترل  كنيد كه نوار الستيكي آب بندي لبة در بطور صحيح نصب شده باشد :توجه 

     عقبباال  باز و بست قاب ستون

  
  
  

  باز كردن
 پيچ هاي قاب ستون را باز كنيد - 1
 دا كنيد قاب را از خارهاي مربوطه ج - 2

  بستن 
 قاب را در خارهاي تعبيه شده جا بزنيد  - 1
  5/1پيچ هاي قاب ستون را با گشتاور  - 2

  نيوتن متر سفت كنيد 
  
  

  باز و بست قاب ستون پائين عقب 
  باز كردن 

 .نوار دور در را از محل خودسمت قاب جدا كنيد - 1
 پيچ هاي مربوط به قاب را باز كنيد  - 2
 . قاب را جدا كنيد  - 3

  بستن

W79R055

1

2
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١٨ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

 ا در محل خود قرار دهيد قاب ر - 1
 .نيوتن متر سفت نمائيد 5/1پيچ هاي مربوطه را با گشتاور  - 2
  .نوار دور در را در جاي خود قرار دهيد - 3

    بازو بست صندلي 
  باز كردن 

  
 قاب پيچ اتصال كمربند به صندلي را باز كنيد  -1
 پيچ اتصال كمربند به صندلي را باز كنيد  -2
 .پيچ هاي صندلي را باز كنيد -3

  جهت باز كردن صندلي ابتدا صندلي را به سمت جلو: نكته 
  بياوريد و پس از باز كردن پيچ هاي عقبي جهت باز كردن  

  در  پيچ هاي جلوئي صندلي را به سمت عقب حركت دهيد
  . بستن نيز روش مذكور را انجام دهيد

  .  صندلي را از محل خود برداريد -4
  بستن
 .رار دهيد قصندلي را در جاي خود  - 1
 واشر و فاصله باده پايه صندلي رانگهدارنها پيچ  - 2

 محكم كنيد  6/2تا  8/1در جاي خود با گشتاور انداز ها  
 

  40پيچ نگهدارنده كمربند ايمني مقدار گشتاور :توجه
  استمتر  نيوتن

  

، صندلي سمت چپ اهرم تنظيم/صندليريل 
  جلو

  باز كردن 
صـندلي سـمت چـپ جلـو را از خـودرو پيـاده        - 1

  .دكني
  .قالب صندلي را پياده كنيد وصندلي قاب  - 2
  .پياده كنيد مطابق شكل دو گيره را - 3
  .تنظيم را پياده كنيد اهرم - 4
  

  

W79R007

3

4

W79R043

3
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١٩ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

صندلي را بجلو رانده و دو پيچ عقبي را بـاز   ريل - 5
  .كنيد و واشرها را حفظ كنيد

  

  

W79R008

5
5

5

5

را بـاز  ) 6(را به عقب رانـده و پـيچ و واشـر    ريل  – 6
  .كنيد

  .كشو ها را پياده كنيد - 7
  
  

  

W79R009

6

6

7

6

6

6
7

  اب بغل صندليقباز و بست 

    باز كردن
  به سمت بيرون را پشتي صندلي دستگيرة تنظيم  - 1

  .تا دستگيره جدا گردد  بكشيد      
  .ها نگهدارنده قاب بغل صندلي را باز كنيدپيچ  - 2

  صندلي را پياده كنيد قاب بغل -  3
  

  بستن 
 حل خود قرار دهيد قاب بغل صندلي را در م - 1
 پيچ هاي نگهدارنده قاب بغل صندلي را ببنديد  - 2
 .دهيد  دستگيره تنظيم پشتي صندلي در جاي خود قرار -3
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٢٠ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

  

  صندلي، سمت راست قاب بغلبازو بست 
  باز كردن 

  .صندلي را از خودرو خارج كنيد - 1
  .را باز كنيد قابدو پيچ پهلويي  - 2
  .قاب كناري را باز كنيدپيچ زير  - 3
  زوار صندلي را پياده كنيد -  4

  

  بستن
 .زوار صندلي را در محل خود قرار دهيد  - 1

 .پيچ زير قاب كناري را ببنديد - 2

 .دو پيچ پهلوئي را ببنديد  - 3

  
  
  

صندلي سمت چپ /صندليريل بازو بست 
  جلو

  باز كردن 
 .صندلي سمت چپ جلو را از خودرو پياده كنيد - 1
  .ه كنيدقالب صندلي را پياد وصندلي قاب  - 2
  .پياده كنيد مطابق شكل دو گيره را - 3
  .تنظيم را پياده كنيد اهرم - 4
  

  

W79R007

3

4
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٢١ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

صندلي را بجلو رانده و دو پيچ عقبي را باز  ريل - 5
  .كنيد و واشرها را حفظ كنيد

  

  

W79R008

5
5

5

5

را بـاز  ) 6(را به عقب رانده و پـيچ و واشـر   ريل  – 6
  .كنيد

  .كشو ها را پياده كنيد - 7
  بستن
 .در محل خود قرار دهيد  كشو را - 1
ريل را به جلو حركت دهيد و پيچ و واشـر   - 2

 را ببنديد) 6(
ـ   ريل - 3 رانـده و دو پـيچ    ه عقـب صـندلي را ب

 .مربوطه ببنديدواشرها  با   عقبي را 
 .در محل خود قرار دهيدتنظيم را  اهرم - 4
 .دوگيره را جا بزنيد  - 5

  

W79R009

6

6

7

6

6

6
7

  
 

  .جا بزنيدقالب صندلي را  وصندلي قاب  - 6
 .قرار دهيدخودرو  درت چپ جلو را صندلي سم -7
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٢٢ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

  صندلي، صندلي سمت راست جلوريل هاي بازو بست 
  باز كردن

صندلي سمت راسـت جلـو را از خـودرو پيـاده      - 1
  .كنيد

  .صندلي را پياده كنيدقاب هاي  - 2
  .دو گيره را باز كنيد - 3
  .تنظيم را پياده كنيد اهرم - 4
  

  

به جلو رانـده و دو   صندلي رامطابق شكل ريل  - 5
  پيچ عقب را باز كنيد
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٢٣ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

و در جهت فلش جابجـا نمـوده   صندلي را ريل  - 6
  .دو پيچ عقب را باز كنيد

  .صندلي و پوشش محافظ را پياده كنيد ريل - 7
   
  

  

  
  .را باز كنيد) 9(هاي پيچ  - 9

  .پوشش محافظ كشو را پياده كنيد - 10
  

  بستن 
 .كنيد مونتاژپوشش محافظ كشو را  - 1
 .ببنديدرا ) 9(هاي پيچ  - 2
در محل صندلي و پوشش محافظ را  ريل - 3

 .خود قرار دهيد
خالف باز كـردن  در جهت صندلي را ريل  - 4

 .ببنديدو دو پيچ عقب را جابجا نموده 
صندلي را بـه جلـو رانـده و دو پـيچ     ريل  - 5

 .ببنديدعقب را 
 جا زنيدتنظيم را  اهرم - 6
 .ببنديددو گيره را  - 7
 .مونتاژ كنيدصندلي را قاب هاي  - 8
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٢۴ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

  بازو بست آمربند ايمني 
  باز كردن 

 .قاب هاي جانبي باال و پائين را باز كنيد -1
 .پيچ اتصال كمربند به بدنه را باز كنيد  -2
 .كمربند را از محل خود جدا كنيد  -3

  بستن  
 كمربند را در محل خود قرار دهيد - 1
 پيچ اتصال كمربندبه بدنه را با گشتاور  - 2

  وتن متر محكم كنيدني 40تا 20    
  قاب هاي  جانبي را در محل خود قرار دهيد  - 3

  
  
  

  قالب آمربند ايمني، جلوبازو بست 
  پياده كردن

  .صندلي را از خودرو پياده كنيد - 1
  .پيچ و واشر را باز كنيدمطابق شكل  - 2
با كشيدن در جهت فلش قاب قـالب را خـارج    - 3

  .كنيد
  بستن

  .ياده كردن استمراحل سوار كردن عكس مراحل پ
  

 20ايمنـي   كمربند گشتاور پيچ قالب مقدار: توجه
  .استمتر  نيوتن 40 تا
 

  

  

  آمربند ايمنيارتفاع تنظيم آننده بازو بست 
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٢۵ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

   باز كردن
    را از گيره باز كنيد   پاييني ستون پوشش -  1
    را باز كنيد  پاييني ستون  پوشش -  2
 قــابو ارتفـاع  پـيچ بــااليي، دسـتگيرة تنظــيم    - 3

  .بيرون آوريدكرده و كمربند را باز كمربند ايمني را 

  

    را پياده كنيد  بااليي پوشش  -  4
 بازرا ارتفاع نگهدارندة تنظيم كنندة هاي پيچ  -  5

  .كنيد
  .را پياده كنيد ارتفاعتنظيم كنندة  -  6
  

  بستن
  .مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن است

  :توجه
  :مقادير گشتاور

   متر نيوتن 40تا  20                پيچ بااليي
  متر نيوتن 20تا  15              پيچ پاييني

  

  

  

  بازو بست اجزاء رودري 
  بازكردن

 خار دكمه قفل كن در رابا پيچ گوشتي ريز  - 1

  .آزاد و آن را خارج نمائيد     
 .را جدا كنيد  در باز كن  قاب روي دستگيره داخلي - 2

 .سه پيچ دستگيره داخلي را باز كنيد  - 3

 . عدد پيچ بلندگو را باز كنيد3 -4

 .كانكتور بلندگو راجدا كنيد   - 5

 .خار هاي رو دري را آزاد و رو دري را باز كنيد  -6
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٢۶ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

 .ليد هاي شيشيه باالبر را جدا كنيددو عدد كانكتور ك -7

 دستگيره داخلي در باز كن را به سمت جلو حركت  - 8

 دهيد و آنرا آزاد كنيد 

 در به سمت پائين چرخانده 90را  در باز كن دستگيره - 9

 .و آنرا آزاد كنيد  

  بستن
 دستگيره در باز كن را روي رو دري نصب كنيد  - 1

 دو عدد كانكتور شيشه باالبر را نصب كنيد  - 2

 رو دري را توسط خار هاي مربوطه به در نصب كنيد  - 3

 .كانكتور بلندگو را نصب كنيد -4

 بلندگو را در محل خود قرار دهيد - 5

 .و سه عدد پيچ آن را ببنديد 

 دستگيره داخلي را در محل خود قرار دهيد -6

 .عدد پيچ آن را ببنديد 3و  

 قاب دستگيره در باز كن را نصب كنيد  -7

 د دكمه قفل كن را نصب كني - 8

اهرم . جهت نصب دكمه قفل كن مي بايست ابتدا نخ نازكي به دور ميله قفل كن قرار دهيد  :نكته
دو طرف نخ اهرم قفل كن را به سمت بيرون  حال با كشيدن.قفل كن را در حالت قفل قرار گيرد

  .بكشيد  در اين حالت دكمه قفل كن را در محل خود قرار دهيد

  باز و بست آئينه جانبي
  ردن باز ك

 .قاب داخلي آئينه را جداكنيد - 1

 د تا قاب يپيچ خودكار را باز كن - 2

 .داخلي آئينه جدا شود 

  
 .روكش پيچ ها را برداريد - 3

 .را باز نمائيد ئينهچهار عدد پيچ آ -4

 .آئينه را از محل خود بيرون آوريد - 5

  بستن
 .آئينه را در محل خود قرار دهيد - 1
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٢٧ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

 .چهار عدد پيچ آئينه را ببنديد - 2

 .را نصب كنيد  روكش پيچ ها - 3

 قاب داخلي آئينه در محل خود قرار داده -4

 .و پيچ آنرا ببنديد  - 5

  .قاب داخلي آئينه را نصب كنيد -6
   

    باز بست قاب پاييني ستون جلو
  باز كردن 

پـايين  عدد پيچ رو ستوني  3با باز كردن   - 1
  .سمت چپ داشبورد را پياده كنيد 

عدد پـيچ رو سـتوني پـايين    2با بازكردن -2
   .ت راست داشبورد را پياده كنيدسم

  

  

W79R038

1
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٢٨ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

  .پيچ را باز كنيد  - 3
را بـا احتيـاط    جلو پاييني ستونپوشش  - 4

گيره  3توسط (توسط پيچ گوشتي پياده كنيد 
  )محكم شده است

  .عايق صدا گير را برداريد - 5
  بستن
عايق صداگير را در محـل خـود قـرار     - 1

  دهيد
داراي  جلـو  پـاييني سـتون   رو سـتوني :نكته

رو ستوني غالفي است كه براي رديف كردن با 
  .استفاده ميشود پاييني ستون وسط

 

  

W79R040

3

2

4

  

  
 را با احتياط  جلو پاييني ستونپوشش  - 2

  در محل خود قرار دهيد و با فشار داده 
  خود محكم خارهاي مربوطه را در محل

  .كنيد 
 .ببنديدرا  ها پيچ - 3

 سمت راست داشبورد رارو ستوني پايين  -4

  و پيچپياده كنيددر محل خود قرار داده 
  .هاي مربوطه را ببنديد

  
 در مت چپ داشبورد سپايين رو ستوني  - 5

  .عدد پيچ آن را ببنديد3محل خود قرار داده و 
  
  .بطور صحيح نصب شده باشدكنترل كنيد كه نوار الستيكي آب بندي لبة در  :توجه
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  آريسانوانت  تزئينات

  تابگيرفآبازو بست 
  پياده كردن

  .را باز كنيد آفتابگير پيچ دو -  1
  آفتابگير را خارج نمائيد  - 2

  بستن
 .آفتابگير را در محل خود قرار دهيد  -1
 .عدد پيچ آن را ببنديد2 -2

 
.   

  

 

  
  

  سقفپوشش بازو بست 
  پياده كردن

راست هاي بااليي سمت چپ و  پوشش -  1
  را پياده كنيد  جلو ستون

هاي بااليي و پاييني سمت چپ و  پوشش -  2
  را پياده كنيد عقب  راست ستونِ

 با آزاد سازي خار هاي مربوطه پوشش  -  3
  .المپ روشنايي جلويي سقف را برداريد

  
 

  

W79R071

4
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٣٠ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

آفتابگير و قسمتهاي مربوطه را پياده   -  4
كننده  پيچ محكم 2 داراي آفتابگير   .كنيد

   وجود دارد
  .دستگيرة سقف را پياده كنيد  - 5
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 نوار هاي پالستيكي آب بندي لبه در هاي سمت  -6

  .آزاد كنيدرا چپ و راست 
  عدد خار سقف را باز كنيد 7-3
  .پوشش سقف را خارج كنيد- 8

  
  
  
  

  بستن
 .دهيد پوشش سقف را در محل خود قرار - 1

 عدد خار سقف را در محل خود قرار دهيد3 - 2

 نوار هاي پالستيكي آب بندي لبه در هاي سمت  - 3

  .متصل نمائيدرا چپ و راست 
 .نصب كنيددستگيرة سقف را  -4

   .كنيد نصبآفتابگير و قسمتهاي مربوطه را  - 5

 جا  با المپ روشنايي جلويي سقف را پوشش  -6

   .زدن خارهاي مربوطه نصب كنيد
 االيي و پاييني سمت چپ و راستهاي ب پوشش -7

  .در محل خود قرار دهيد را عقب  ستونِ 
  هاي بااليي سمت چپ و راست ستون پوشش - 8

  .سوار كنيد را  جلو 
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  آريسانوانت  تزئينات

 باز و بست موكت كف 

 باز كردن 

  .صندلي هاي جلو را پياده كنيد - 1
  .را پياده كنيد وسطكنسول  - 2
  .طرف پاييني را پياده كنيدپوشش  - 3
  .ورد را پياده كنيدداشب - 4
   بخاري را پياده كنيد - 5
  .كنيد باز را دو گيره در جلوي كفپوش - 6
  دستة اتصاالت الكتريكي  سوراخ، از ميان - 7

  .عبور دهيدرا 
  .كفپوش را پياده كنيد - 9

  بستن
  .در محل خود قرار دهيد كفپوش را  - 1
  دستة اتصاالت الكتريكي  سوراخ، از ميان - 2

  .عبور دهيدرا 
 ببنديد را در جلوي كفپوش دو گيره - 3
 .بخاري را نصب كنيد  - 4
 .داشبورد را ببنديد - 5
  
 .نصب كنيدطرف پاييني را پوشش  - 6
 .ببنديدرا  وسطكنسول  - 7
 .نصب كنيدصندلي هاي جلو را  - 8

  

  جعبه داشبورد  در باز و بست
  باز كردن

 در جعبه داشبورد را باز كنيد  - 1
 درجعبه داشبورد را به سمت باال حركت  - 2

  .لوال خارج گردد داده تا از 
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  آريسانوانت  تزئينات

  
  بستن

 .در جعبه داشبورد در محل خود قرار دهيد - 1
  .)لوالي در طبق شكل باال در محل خود قرار گيرد(

  .با اعمال نيرو كم  لوال را جا بزنيد - 2
  

  آنتن راديو  باز و بست 
  باز كردن 

  چراغ روشنائي داخل را باز كنيد  - 1
 جدا كنيد  ناتصال آنتن را به سيم آنت - 2
 ن را باز كنيد مهره آنت - 3
 آنتن را از محل خود خارج كنيد  - 4

  بستن
 آنتن را در محل خود قرار دهيد  - 1
 مهره آنتن را با گشتاور سفت كنيد - 2
 ن را وصل كنيد  اتصال آنتن را به سيم آنت - 3
 .چراغ روشنائي داخل را جا بزنيد  - 4

  
  

  باز و بست قفل در بار 
  باز كردن 

 .در پوش داخلي در بار را باز كنيد  - 1
 محل اتصال ميله هاي ارتباطي زبانه  و دستگيره  قفل - 2

 .راجدا كنيد
 . پيچ هاي زبانه جانبي قفل را باز كنيد - 3
 .زبانه جانبي را از جاي خود خارج كنيد  - 4
 پيچهاي دستگيره در را باز كنيد  - 5
  .دستگيره را از جاي خود خارج كنيد  - 6
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  آريسانوانت  تزئينات

  
  بستن

 ست در شيارورق در مي باي(دستگيره را در جاي خود قرارداده  - 1
  نشان داده شده قرار گيرد براي اين كار از چكس الستيكي استفاده

 .) كنيد 
 .زبانه رابا ميله هاي ارتباطي را در جاي خود قرار دهيد - 2
 .قفل محل اتصال ميله هاي ارتباطي زبانه و دستگيره را ببنديد   - 3
 نيوتن متر سفت كنيد10پيچ هاي زبانه جانبي را با گشتاور  - 4
 .نيوتن متر محكم كنيد2دستگيره را با گشتاور پيچ هاي  - 5

  باز و بست زاپاس 
  باز كردن

 صندلي سرنشين را به جلو حركت دهيد  - 1
 كاور زاپاس را جدا كنيد  - 2
 اتصال زاپاس را باز كنيد  پيچ - 3
 زاپاس را جدا كنيد - 4

   بستن
 صندلي سر نشين را بسمت جلو حركت دهيد - 1
 زاپاس را در محل خود قرار دهيد - 2
 نيوتن متر محكم كنيد   20را با گشتاور   اتصال پيچ - 3
 كاور روي زاپاس را نصب كنيد  - 4

  

  چرخ عقب شل گيرباز و بست 
  باز كردن

 پيچ هاي گل پخش كن را باز كنيد  - 1
 خارهاي گل پخش كن را جدا كنيد  - 2
 .گل پخش را از محل خود جدا كنيد - 3

  بستن
  را در محل خود قرار دهيد شل گير- 1
  جا بزنيدخارهاي گل پخش كن را - 2
 5/2تا  5/1پيچ هاي گل پخش كن را با گشتاور  - 4

 

 محل اتصال
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  آريسانوانت  تزئينات

 .نيوتن متر سفت كنيد 
  
  
  

  بازو بست شل گير چرخ جلو 
  باز كردن 

  خودرو را روي جك قرار دهيد  - 1
  چرخ جلو را باز كنيد - 2
  مهره شل گير را باز كنيد- 3
  .خارهاي شل گير را از جاي خود خارج كنيد - 4
  از جاي خود خارج كنيد خارهاي شل گير جلو را  - 5
  .پيچ هاي اتصال شل گير جلو را باز كنيد  - 6
  .بست فنري كنيستر را جدا كنيد  - 7
  شل گير جلو را خارج كنيد  - 8
  
  

  
  
  

  بستن
  كنيستر را نصب كنيد و با بست فنري محكم كنيد  - 1
  .شل گير را در جاي خود قرار دهيد - 2
  خار هاي شل گير را نصب كنيد - 3
  .ر عقب را در محل خود قرار دهيد شل گي - 3
  .آن را نصب كنيد خار هاي  - 4
  . نيوتن متر محكم كنيد 2پيچهاي شل گير جلو را با گشتاور  - 5
  نيوتن متر سفت كنيد 10تا 6مهره شل گير عقب را با گشتاور  - 6
  .چرخ  را ببنديد - 7
  .خودرو را از روي جك خارج كنيد - 8
   

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 

٣۵ 
 

  آريسانوانت  تزئينات

  

  تاق بار الستيكي ا شباز و بست درپو
  باز كردن 

  با استفاده  از پيچ گوشتي در پوش هاي الستيكي  - 1
  ا خارج كنيدراتاق بار     

  
  
  
  
  
  
  

   بستن
  قرار  ها در نظر گرفته شدهدرپوش هاي رادر محل  - 1 
  .با اعمال فشار درپوش را در محل خود جا بزنيد داده و  

  
  
  
  

  باز و بست موكت پشت صندلي  
  باز كردن

  .راننده و سرنشين را باز كنيد( لي هاي جلوصند - 1
  .زاپاس را باز كنيد - 2
  . خارهاي متصل كننده موكت به بدنه را باز كنيد  - 3
  .موكت را از محل خود خارج كنيد - 4
    

  بستن
  .موكت را در جاي خود قرار دهيد - 1
  .خارهاي اتصال را در جاي خود قرار دهيد - 2
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  آريسانوانت  تزئينات

  زاپاس را نصب كنيد - 3
  .ها را در جاي خود قرار دهيد صندلي - 4

  باز و بست كنسول وسط 
  باز كردن

  خار پوشش دسته دنده را آزاد كنيد  - 1
  از محل خودپوشش دسته دنده را 

  .خارج كنيد  
 جاي ليواني را از محل خود خارج كنيد  - 2

 پيچ هاي نشان داده شده در شكل را - 3

 باز كنيد  

 .كنسول را خارج نمائيد -4
  

   بستن
 .در جاي خود قرار دهيد كنسول را - 1
 نيوتن3عدد پيچ كنسول را با گشتاور 4 - 2

  متر محكم كنيد 
 . جاي ليواني را در محل خود قرار دهيد  - 3
 پوشش دسته دنده را در محل خود قرار -4

  .دهيد و خار آن را جا بزنيد 

  باز و بست دستگيره در جانبي 
  باز كردن 

 در را باز كنيد رو دري را  - 1

 از كنيد پيچ هاي دستگره را ب - 2

 اهرم اتصال دستگيره را جدا كنيد  - 3

  بستن
 .اهرم اتصال را به دستگيره نصب كنيد - 1
 .پيچ دستگيره را ببنديد - 2
  .روي دري در را نصب كنيد - 3

 

 خار پوشش ليور دسته دنده 

 جاي ليواني 
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  آريسانوانت  تزئينات

 

 

 

 ليست ابزارمخصوص

 

 رديف
کد اختصاصی 

  پدر

کد اختصاصی 
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