
  ٣نصب کوئیک شیفتر پراید ،ریو ،پی کی ،مزدا 

  . پیچ اھرم دنده را باز نموده و اھرم دنده را آزاد نمایید -١

 

  بوش ھای پالستیکی داخل اھرم دسته دنده را از جای خود بیرون آورید  - ٢ 
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  . بوشھای جدید داخل کیت را در قطعه اصلی کوئیک شیفتر قرار دھید -٣

    

و ١واشرھای تخت به ضخامت (کوئیک شیفتر را بوسیله واشرھای موجود در کیت لقی گیری نمایید -۴
  . در جای نشان داده شده ببندید و با پیچ و واشرھای فنری مربوطه ) میلیمتر ٢و  ۵/١

شکل را پس از سفت کردن شما با بکار بردن واشر با ضخامت مناسب ، زوایای گوشه قسمت    :توجه 
  آن به صورت قائم نگھدارید پیچ 

    

کوئیک شیفتر را به صورت نمایش . کوئیک شیفتر را در جای مناسب به سلیقه خود رگالژ نمایید -۵
در غیر اینصورت دنده ھا به صورت نا متقارن کوتاه . داده را در شکل قرارداده و پیچ آن را محکم نمایید



بیشتر کوتاه  ۵و٣و١حالت تصویر باالیی دنده ھای می شوند، مانند دو شکل نمایش داده شده که در 
  . بیشتر کوتاه خواھند شد ۴و٢در حالت تصیر پایین دنده ھای . شده 

  . مطمئن شوید پیچ ھا به اندازه کافی محکم شده اند. اھرم دنده را روی کوئیک شیفتر ببندید - ۶  

    

ات زیر خودرو که در اثر ضربات قبلی امکان دارد از گیر نکردن کوئیک شیفتر با اگزوز و ما بقی ادو: توجه 
ھمچنین از سالم بودن قسمت . خارج شده باشند اطمینان حاصل کنید  از جای استاندارد خود

  . الستیکی لور دنده و بست ھای اگزوز مطمئن شوید



    ، زانتیا ، پارس ۴٠۵،  ٢٠۶راھنمای نصب کوئیک شیفتر 
  
  .) در خودروي زانتیا در اين قسمت، سیني وجود ندارد) (١شكل .(سیني زير خودرو را باز كنید -١

    
و ) ٢شكل ( ٢٠۶ھاي در اتومبیل. ماھك رابط بین دسته دنده و گیربكس را از جاي خود بیرون آوريد -٢

وئیك شیفتر از روي توانید فقط ماھك را از محل نصب ك در صورت سالم بودن ماھك مي)  ٣شكل (زانـتیا
ماھك ) ۴شكل (، پارس و سمند، ۴٠۵ھاي  آزاد كنید ولي در اتومبیل) لفوفر دنده(قرقري اھرم دنده 

      . بايست تعويض گردد مي

  



در كوئیك شیفتر امكان تنظیم فاصله جابجايي الزم براي تعويض دنده با تغییر محل قرقري وجود  -٣
ولي حالت پیشنھادي . توانید بنا به نحوه رانندگي خود آن را تنظیم نمايید شما مي) ۵شكل .(دارد

  . باشد كه محل تنظیم در شكل نمايش داده شده است ھمان سريعترين حالت تعويض دنده مي
    

    
بايست از نوع رگالژ شونده  ماھك مي) و در صورت نیاز، زانتیا(، پارس و سمند،  ۴٠۵در اتومبیل پژو  -۴

بايست طوري تنظیم گردد كه ماھك را بتوان بر روي قرقري  سرقابل تنظیم ماھك مي) ۶شكل . (باشد
طوري تنظیم  دقت فرمايید كه طول ماھك رگالژي. باشد جا زد جديد كه متعلق به كوئیك شیفتر مي

 ٨با كوئیك شیفتر در حالت خالص مانند شكل شماره ) لفوفر دنده(گردد كه زاويه قرارگیري اھرم دنده 
پس از اندازه كردن . (و حتمًا سر ثابت بر روي قرقري گیربكس و سر متحرك بر روي كوئیك شیفتر باشد

  .) و جا زدن ماھك، مھره پشت سر قسمت متحرك كامًال سفت گردد
    

  
    
دقت كنید در . كوئیك شیفتر را مانند شكلھاي زير بر روي محل قرقري استاندارد اتومبیل نصب نمايید -۵

براي  ٧شكل. (، پارس و سمند، جھت نصب قطعه كوچك مطابق شكل اجرا شود۴٠۵اتومبیل ھاي 
  ) براي زانـتیا ٩، پارس و سمند و شكل ۴٠۵براي  ٨و شكل  ٢٠۶
بدون درگیرشدن با اجزاي اطراف ( جا بزنید و با تعويض دنده از حركت آزاد آن ماھك را در جاي خود  -۶
  . اطمینان حاصل كنید) آن



    
    
در خودروي زانتیا، در صورت استفاده ماھك خود اتومبیل مي بايست براي جلوگیري از سايش  -٧

ست خم كوچكي ايجاد احتمالي ماھك پس از نصب كوئیك شیفتر با محیط اطراف، در ناحیه میاني با د
  . نمايـید

    



    
  . ھا اطمینان حاصل فرمائید از سفت بودن مھره -٨
    

تعويض و از  شود كه با نصب كوئیك شیفتر تمام ماھكھاي سیستم تعويض دنده،  پیشنھاد مي: نكته
  . ھاي نو استفاده گردد ماھك

    
تعويض و از  شود كه با نصب كوئیك شیفتر تمام ماھكھاي سیستم تعويض دنده،  پیشنھاد مي: نكته    

  . ھاي نو استفاده گردد ماھك

    
 




