
قسمت باال و جلو موتور
11Aتسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد

11A-7

K4M و ،L90 يا K90

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1368 ابزار محكم كردن پيچ غلتك

سفت كن، پيچ گوشتى توركس 
8 و چهارگوش 12,7.

 Mot. 1496.ابزار تنظيم ميل سوپاپ
 Mot. 1489 ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ

باالى پيستون.
 Mot. 1490-01 كردن تنظيم  و  كردن  ثابت 

پولي هاى ميل سوپاپ ها.
 Mot. 799-01 ثابت نگهدارنده چرخ دنده هاى

تسمه دندانه دار تايمينگ.
 Mot. 1487 دادن قرار  مخصوص  ابزار 

با  سوپاپ  ميل  هاى  درپوش 
قطر 57 ميليمتر.

 Mot. 1488 دادن قرار  مخصوص  ابزار 
با  سوپاپ  ميل  هاى  درپوش 

قطر 43 ميليمتر.
 Mot. 1453 با موتور  نگهدارنده  پايه 

تسمه هاى  و  تنظيم،  قابليت 
نگهدارنده.

m گشتاور بستن پيچ ها
 N.m  45پيچ نصب هرزگرد تايمينگ
 N.m  7مهره نصب غلتك تايمينگ
 N.m + 145°  40 پيچ پولي و دينام ميل لنگ

± 15°

 N.m  27مهره نصب غلتك تايمينگ
 N.m  27مهره نصب غلتك 
 N.m  45پيچ نصب هرزگرد

m گشتاور بستن پيچ ها
 N.m  7مهره نصب غلتك
 N.m  27مهره نصب غلتك

و  تايمينگ  پولي  نصب  پيچ 
ميل لنگ

 40  N.m + 145° 
± 15°

مهره هاى جديد پولي هاى ميل 
هاى سوپاپ

 30  N.m + 84° 
± 4°

درپوش ابزار اندازه گيرى نقطه 
TDC مرگ باال

20  Nm 

پيچ و مهره هاى قسمت فوقانى 
بلوک تايمينگ

41  Nm 

باز كردن
I - موارد احتياط قبل از انجام تعميرات

 

تذكر
در حين انجام عمليات حتماً دستكش مخصوص بپوشيد.

توجه
هيچ وقت موتور را خالف جهت حركتش نچرخانيد.

توجه
براى جلوگيرى ازخراب شدن پولى ميل لنگ، موتور را بدون 

تسمه دينام روشن نكنيد.

II - مرحله قبل از باز كردن
بخش  (به  كنيد  بلند  دوستون  باالبر  جك  كمك  به  را  خودرو   
02A، وسايل باالبر خودرو: بكسل كردن و باال بردن رجوع 

نماييد).
اتصال باتری را جدا كنيد (به بخش 80A، باتری، باتری: باز   

كردن- نصب مجدد رجوع نماييد).
باز كردن:  

لوله ورودى هوا،  -
مخلوط   ،12A بخش  (به  (رزونانس)  هوا  كننده  تشديد   -
سوخت و هوا، تشديد كننده هوا (رزونانس): باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد).
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قسمت باال و جلو موتور
11Aتسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد

11A-8

K4M و ،L90 يا K90

و  چرخ ها   ،35A بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  چرخ:  الستيك ها، 

نماييد).
تسمه دينام (به بخش 11A، قسمت باال و جلوى موتور،    -

تسمه دينام: باز كردن-نصب مجدد رجوع كنيد).
سيستم   ،19D بخش  (به  موتور  راست  سمت  نگهدارنده   -
كردن  باز  راست:  سمت  تعليق  سيستم  موتور،  تعليق 

- نصب مجدد رجوع كنيد).

14491

باز كردن:  
پيچ  كمك  به  را  سوپاپ  ها  ميل   بندى  آب  هاى  درپوش   -

گوشتي بيرون آوريد،
درپوش (1) ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون را   -

بيرون آوريد.
حلقه باال بردن موتور (سمت فاليويل) را باز كنيد.  -

تنظيم تايمينگ

1-14491

شيارهاى ميل سوپاپ ها را تقريباً در موقعيت افقى قرار دهيد و   
شيار بايد در پايين محور ميل سوپاپ قرارگرفته باشد.

2-14489

ميل اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون (2) را محكم كنيد.  
(سمت  بچرخانيد  ساعت  عقربه  جهت  در  دور  يك  را  موتور   

تايمينگ).
ميل لنگ را آهسته و نه با وارد كردن ناگهانى نيروى زياد حركت   
دهيد تا با ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون در تماس 

قرار بگيرد.
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11Aتسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد

11A-9

K4M و ،L90 يا K90

14490

اطمينان حاصل نماييد كه شيارهاى ميل سوپاپ ها در موقعيت   
افقى قرار داشته باشند و شيار بايد در پايين محور ميل سوپاپ 

قرار گرفته باشد.

14487

باز كردن:  
ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون را باز كنيد،  -

با ثابت نگه داشتن فاليويل با يك پيچ گوشتى، پولي ميل   -
لنگ را باز كنيد،

قسمت فوقانى بلوک تايمينگ،   -
قسمت پائيني بلوک تايمينگ را باز كنيد.  -

III - باز كردن قطعه مورد بررسى

101872

با باز كردن مهره (3) غلتك، تسمه تايم را شل كنيد.  
باز كردن:  

هرزگرد (4) را با ابزار (Mot. 1368) باز كنيد،  -
غلتك را باز كنيد،  -

تسمه تايم را باز كنيد و مواظب باشيد كه چرخ دنده پينيون   -
ميل لنگ نيفتد،

چرخ دنده پينيون تايمينگ ميل لنگ را باز كنيد.  -

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

روش 1

تنظيم تايمينگ
در اولين روش تمام اجزاء قرار گرفته در قسمت بيرونى تايمينگ   
تعويض مي شوند و هيچ لزومى براى باز كردن يك يا چند پولى 

ميل سوپاپ ها وجود ندارد.
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K4M و ،L90 يا K90

 

توجه
الزاماًً قطعات زير را چربى زدايى و پاک كنيد:

- انتهاى ميل لنگ (سمت تايمينگ)،
تايمينگ  دنده  چرخ  بيرونى  طرف  و  پولى  وسط  -  سوراخ 

ميل لنگ،
- طرف بيرونى پولي هاى دينام و ميل لنگ.

اين كار به اين دليل الزم است چون از سر خوردن تايمينگ 
جلوگيرى مي كند.

در صورت بروز چنين اتفاقى موتور خراب خواهد شد.

14490

103261

سوپاپ ها  ميل   (Mot. 1496) ابزار  كمك  به  لزوم  صورت  در   
قرار  افقى  سوپاپ ها  ميل  روى  شيارهاى  تا  بچرخانيد  طورى  را 
گرفته  قرار  سوپاپ  ميل  محور  پايين  در  بايد  شيارها  و  بگيرند 

باشند.
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K4M و ،L90 يا K90

116650

ابزار (Mot. 1496) را در انتهاى ميل سوپاپ ها با پيچ M6 نصب   
كنيد.

2-14489

ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون را (Mot. 1489) در   
محل تعيين شده قرار دهيد.

مطمئن شويد كه ميل لنگ به درستى با ابزار اندازه گيرى نقطه   
مرگ باالى پيستون (Mot. 1489) در تماس باشد ( شيار ميل 

لنگ بايد به طرف باال قرار گرفته باشد).
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II - نصب مجدد قطعه مورد بررسى
 

توجه
هنگام تعويض تسمه تايم، بايد تسمه، غلتك ها، هرزگرد و 

پيچ پولي دينام و ميل لنگ را نيز حتماًً عوض كنيد.

108879

نصب  مجدداًً  را  غلتك   ،(6) شكاف  در  غلتك  خار  دادن  قرار  با   
كنيد.

2-14487

نصب مجدد:  
چرخ دنده پينيون تايمينگ ميل لنگ،  -

تسمه تايم،  -
هرزگرد تايمينگ.  -

پيچ نصب هرزگرد تايمينگ (7) را با گشتاور (N.m  45) به   
كمك ابزار (Mot. 1368) ببنديد.
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قسمت باال و جلو موتور
11Aتسمه تايم: باز كردن - نصب مجدد

11A-13

K4M و ،L90 يا K90

103263

در  ميليمتر   6 آلن  آچار  با   (10) بيرونى  صفحه  چرخاندن  با   
تا  دهيد  حركت  را   (8) متحرک  نشانه  ساعت،  عقربه  جهت 

روبه روى شكاف (9) قرار بگيرد.
مهره نصب غلتك تايمينگ را با گشتاور (N.m  7) ببنديد.  

نصب مجدد:  
محفظه پائيني تايمينگ،   -

پولي دينام و ميل لنگ.  -
با گشتاور و زاويه (N.m + 145° ±15° 40 ) پيچ پولي دينام   
و ميل لنگ را محكم كنيد (ميل لنگ در تماس با ابزار اندازه 

گيرى نقطه مرگ باالى سيلندر باشد).
باز كردن:  

،(Mot. 1496) ابزار تنظيم ميل سوپاپ ها  -
ميل اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون (Mot. 1489) را   -

باز كنيد.
تايمينگ)  (سمت  ساعت  عقربه  جهت  در  دور  دو  را  لنگ  ميل   
بچرخانيد؛ قبل از به اتمام رسيدن دو دور عمليات زير را انجام 

دهيد:
ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باال (Mot. 1489) را در بلوک   -

سيلندر پيچ كنيد،
دهيد  حركت  ناگهانى،  صورت  به  نه  و  آهسته  را  لنگ  ميل   -
تا با ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باال در تماس قرار بگيرد 

.(Mot. 1489)

را  پيستون  باالى  مرگ  نقطه  گيرى  اندازه  ابزار  تماس  از  پس   
(Mot. 1489) باز كنيد.

103263

مطمئن شويد كه نشانه متحرک (11) روبه روى شكاف (12) قرار   
گرفته باشد درغير اين صورت:

آلن  آچار  كمك  به  متحرک  نشانه  نگهداشتن  ثابت  با   -
باز  را  غلتك  نصب  مهره  دور  يك  تا  حداكثر  6 ميليمتر، 

كنيد،
با چرخاندن صفحه بيرونى (13) در جهت عقربه ساعت به   -
روى  روبه  تا  دهيد  حركت  را   (11) متحرک  نشانه  تدريج 

شكاف (12) قرار بگيرد.
مهره نصب غلتك تايمينگ را با گشتاور (N.m  27) ببنديد.  

III - بررسى و تنظيم و كشش

1 - بررسى ميزان كشش
(سمت  بچرخانيد  ساعت  عقربه  جهت  در  دور  دو  را  موتور   

تايمينگ).
ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون (Mot. 1489) را   

پيچ كنيد.
تا  دهيد  حركت  ناگهانى  صورت  به  نه  و  آهسته  را  لنگ  ميل   
بگيرد  قرار  تماس  در  باال  مرگ  نقطه  اندازه گيرى  ابزار  با 

.(Mot. 1489)

ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باال را باز كنيد.  
غير  در  باشند،  شده  رديف  ها  غلتك  كه  كنيد  حاصل  اطمينان   
اين صورت با باز كردن حداكثر تا يك دور صفحه بيرونى غلتك، 

كشش را مجدداًً تنظيم كنيد. 
رديف  هم  دقيقاً  موقعيت  شكاف  به  نسبت  را  متحرک  نشانه   

كنيد.
مهره نصب غلتك را با گشتاور (N.m  27) ببنديد.  
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2 - بررسى تنظيم
نشانه  صحيح  موقعيت  از  تايمينگ  تنظيم  و  بررسى  از  قبل   

متحرک غلتك اطمينان حاصل كنيد.
بلوک  در  را   (Mot. 1489) باال  مرگ  نقطه  اندازه گيرى  ابزار   

سيلندر پيچ كنيد.
به آهستگى و بدون وارد آوردن نيروى زياد، ميل لنگ را با ابزار   

اندازه گيرى در تماس قرار دهيد.

14490

كردن  وارد  (بدون  را   (Mot. 1496) سوپاپ  ميل  تنظيم  ابزار   
نيروى زياد) نصب كنيد (شيارهاى ميل سوپاپ ها بايد افقى قرار 
گرفته باشند و شيار بايد در پايين محور ميل سوپاپ قرارگرفته 

باشد).
 

توجه
اگر نتوانستيد ابزار تنظيم ميل سوپاپ را نصب كنيد، در اين 

صورت تنظيم تايمينگ و كشش را مجدداًً انجام دهيد.
ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باال را باز كنيد.  

IV - مرحله قبل از نصب مجدد
روش 2

الف) تنظيم تايمينگ
در دومين روش تمام اجزاء قرار گرفته در قسمت بيرونى تايمينگ   
تعويض مي شوند ضمن اينكه الزم است يك يا چند پولى ميل 

سوپاپ ها باز شوند.

 

توجه
در صورت باز شدن پين به همراه مهره، (به اطالعيه فني
ميل  پولي  پين هاى  تعويض  جايگزيني؛   ، 3787A
سوپاپ 11A ،K9 - K4، قسمت باال و جلو موتور، ميل 

سوپاپ مراجعه نماييد).

توجه
را  لنگ  ميل  و  دينام  پولي  پيچ  و  سوپاپ  ميل  مهره هاى 

حتماًً تعوض نماييد.
الزاماًً  قطعات زير را چربى زدايى و پاک كنيد:

- انتهاى ميل لنگ،
تايمينگ  دنده  چرخ  بيرونى  طرف  و  پولى  وسط  -  سوراخ 

ميل لنگ،
- طرف بيرونى پولي هاى دينام و ميل لنگ،
- انتهاى ميل سوپاپ ها (سمت تايمينگ)،

چرخ  اتصال  طرف  همچنين  و  پولى ها  وسط  -  سوراخ 
دنده هاى ميل سوپاپ ها.

اين كار به اين دليل الزم است چون از سر خوردن تايمينگ 
جلوگيرى مي كند.

كه در صورت بروز چنين اتفاقى موتور خراب خواهد شد.
باز  مهره هاى  و  كنيد  نصب  مجدداًً  را  سوپاپ ها  ميل  پولي هاى   
شده در مرحله باز كردن را مجدداًً در محل خود قرار دهيد و با 

گشتاور N.m  15 محكم كنيد.
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14490

103261

سوپاپ ها  ميل   ،(Mot. 1496) ابزار  كمك  به  لزوم  صورت  در   
قرار  افقى  سوپاپ ها  ميل  روى  شيارهاى  تا  بچرخانيد  طورى  را 
بگيرند و شيار بايد در پايين محور ميل سوپاپ قرارگرفته باشد.

116650

 M6 را در انتهاى ميل هاى سوپاپ با پيچ (Mot. 1496) ابزار  
نصب كنيد.

مهره هاى قديمى پولي هاى ميل سوپاپ ها را باز كنيد و آنها را   
با مهره هاى جديد تعويض نماييد (بدون ثابت كردن مهره ها، 

فيلر 0,5 تا mm  1 بتواند بين مهره و پولي قرار بگيرد).
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K4M و ،L90 يا K90

14489

1-14487

نقطه  گيرى  اندازه  ابزار  با  لنگ  ميل  كه  كنيد  حاصل  اطمينان   
مرگ باال (Mot. 1489) در تماس باشد (15) و شيارهاى (16) 

ميل لنگ رو به باال باشند.
پولى هاى ميل سوپاپ ها را به طريقى نصب كنيد كه لوگوى رنو   
منقش شده است به صورت  برروى شاخه هاى پولى  (17) كه 

عمودى و رو به باال قرار گرفته باشد.

ب) نصب مجدد قطعه مورد بررسى

108879

نصب  با قرار دادن خار غلتك در شكاف (18) غلتك را مجدداًً   
كنيد.

3-14487

نصب مجدد:  
چرخ دنده تايمينگ (19) را نصب كنيد،  -

تكان  (بدون  را  سوپاپ ها  ميل  هاى  پولي  روى  تايم  تسمه   -
دادن پولي هاى ميل سوپاپ) نصب كنيد.
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101876

ابزار ثابت نگه داشتن (Mot. 1490-01) پولي هاى ميل سوپاپ   
بلوک  روى  بر  موجود  نصب  محل هاى  (از  كنيد  نصب  را   (20)

سيلندر براى نصب ابزار استفاده كنيد).

3-14487

نصب مجدد هرزگرد (21).  
ابزار  با   (45  N.m) گشتاور  با  را  هرزگرد  نصب  پيچ   

(Mot. 1368) نصب كنيد.

كامًال  پيچ  اينكه  (بدون  كنيد  نصب  را  لنگ  ميل  و  دينام  پولي   
ثابت شود، فيلر 2 تا 3 ميليمتر بين پيچ و پولي قرار بگيرد).

ت) كشش تسمه

103263

در  ميليمتر   6 آلن  آچار  با   (24) بيرونى  صفحه  چرخاندن  با   
تا  دهيد  حركت  را   (22) متحرک  نشانه  ساعت،  عقربه  جهت 

روبروى شكاف (23) قرار بگيرد.
مهره نصب غلتك را با گشتاور (N.m  7) ببنديد.  

 (Mot. 1490-01) ابزار ثابت نگداشتن پولي هاى ميل سوپاپ  
را باز كنيد.

تذكر:
خود  با  سوپاپ ها  ميل  هاى  پولي  مهره  و  پيچ  يا  و  مهره 
پولى ها نبايد در تماس باشند. به عالوه، بهتر است گهگاه 
پولى هاى ميل سوپاپ ها را با پولى هاى ميل سوپاپ ديگرى 

عوض كنيد.
با ابزار (Mot. 799-01)، يك دور را با 6 بار چرخش تايمينگ   
كه به وسيله چرخاندن پولى ميل سوپاپ خروجى انجام مي شود 

اجرا كنيد.
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K4M و ،L90 يا K90

103263

 (26) شكاف  روبه روى   (25) متحرک  نشانه  كه  شويد  مطمئن   
قرار گرفته باشد.

با ثابت نگه داشتن نشانه متحرک به كمك آچار آلن 6 ميليمتر،   
حداكثر مي توانيد تا يك دور مهره نصب غلتك را باز كنيد،

با چرخاندن صفحه بيرونى (27) در جهت عقربه ساعت به تدريج   
نشانه متحرک (25) را حركت دهيد تا روبروى شكاف (26) قرار 

بگيرد.
مهره نصب غلتك را با گشتاور (N.m  27) ببنديد.  

14839

 (Mot. 1490-01) ابزار ثابت نگه داشتن پولي هاى ميل سوپاپ  
را نصب كنيد.

14489

پولي دينام و ميل لنگ را باز كنيد.  
قسمت پائيني بلوک تايمينگ را در محل خود قرار دهيد.  
پولي دينام و ميل لنگ را مجدداًً در محل خود قرار دهيد.  

توجه
مطمئن شويد كه ميل لنگ با ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ 

باالى پيستون (Mot. 1489) در تماس باشند.
اجزاء زير را با گشتاور و با زاويه هاى داده شده، محكم كنيد:  

لنگ  ميل  و  دينام  پولي  نصب  پيچ   -
(N.m + 145° ± 15° 40) (ميل لنگ با ابزار اندازه گيرى 

نقطه مرگ باال بايد در تماس باشند)،
سوپاپ ها  ميل  پولي هاى  جديد  مهره هاى   -
(N.m + 84° ± 4° 30 )، محكم كردن را با پولي خروجى 

شروع كنيد. 
باز كردن:  

،(Mot. 1496) ابزار تنظيم ميل سوپاپ ها  -
،(Mot. 1490-01) ابزار ثابت نگه داشتن پولي هاى ميل سوپاپ  -

 (Mot. 1489) ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باالى پيستون  -
را باز كنيد.

V - بررسى و تنظيم كشش

1 - بررسى ميزان كشش
(سمت  بچرخانيد  ساعت  عقربه  جهت  در  دور  دو  را  موتور   

تايمينگ).
بلوک  در  را   (Mot. 1489) باال  مرگ  نقطه  گيرى  اندازه  ابزار   

سيلندر پيچ كنيد،
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11A-19

K4M و ،L90 يا K90

ميل لنگ را به آهستگى ونه با وارد كردن نيروى ناگهانى حركت   
دهيد تا با ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باال در تماس قرار بگيرد 

.(Mot. 1489)

را  پيستون  باالى  مرگ  نقطه  اندازه گيرى  ابزار  تماس،  از  پس   
(Mot. 1489) باز كنيد.

غير  در  باشند،  شده  رديف  غلتك ها  كه  كنيد  حاصل  اطمينان   
اين صورت با باز كردن حداكثر تا يك دور صفحه بيرونى، غلتك 

سفت كن را مجدداًً تنظيم كنيد.
رديف  هم  دقيقاً  موقعيت  شكاف  به  نسبت  را  متحرک  نشانه   

كنيد.

2 - بررسى تنظيم
قبل از بررسى تنظيم تايمينگ از موقعيت صحيح نشانه متحرک   

غلتك اطمينان حاصل كنيد.
بلوک  در  را   (Mot. 1489) باال  مرگ  نقطه  گيرى  اندازه  ابزار   

سيلندر پيچ كنيد،
تا  دهيد  حركت  ناگهانى  صورت  به  نه  و  آهسته  را  لنگ  ميل   
بگيرد  قرار  تماس  در  باال  مرگ  نقطه  گيرى  اندازه  ابزار  با 

.(Mot. 1489)

14490

كردن  وارد  (بدون  را   (Mot. 1496) سوپاپ  ميل  تنظيم  ابزار   
نيروى زياد) نصب كنيد (شيارهاى ميل هاى سوپاپ بايد افقى 
سوپاپ  ميل  محور  پايين  در  بايد  شيار  و  باشند  گرفته  قرار 

قرارگرفته باشد).

تذكر:
اگر نتوانستيد ابزار تنظيم ميل سوپاپ را نصب كنيد، در اين 

صورت تنظيم تايمينگ و كشش را مجدداًً انجام دهيد.
ميل اندازه گيرى نقطه مرگ باال را باز كنيد.  

VI - مرحله پايانى

1-15103

درپوش هاى آب بندی جديد را بر سر ميل سوپاپ ها قرار دهيد:  
 (Mot. 1487) ابزار  از   (28) ورودى  سوپاپ  ميل  براى   -

استفاده كنيد،
 (Mot. 1488) ابزار  از   (29) خروجى  سوپاپ  ميل  براى   -

استفاده كنيد.
 ،19D بخش  كنيد (به  نصب  مجدداًً  را  راست  سمت  نگهدارنده   
باز  راست:  سمت  تعليق  سيستم  موتور،  تعليق  سيستم 

كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).
ابزار و تسمه هاى نگهدارنده (Mot. 1453) را باز كنيد.  

درپوش ابزار اندازه گيرى نقطه مرگ باال را با مقدار كمى چسب   
نقطه  يك  اندازه  به   RHODORSEAL 5661 سيليكونى 

برروى رزوه ها، در محل نصب آنها قرار دهيد.
گشتاور  با  را  باال  مرگ  نقطه  گيرى  اندازه  ميل  درپوش   

(Nm  20) محكم كنيد.

نصب مجدد بلوک هاى تايمينگ،  
گشتاور  با  را  تايمينگ  فوقانى  بلوک  هاى  مهره  و  پيچ   

(Nm  41) محكم كنيد.

نصب مجدد:  
موتور،  جلو  و  باال  قسمت   ،11A بخش  (به  دينام  تسمه   -

تسمه دينام: باز كردن-نصب مجدد رجوع كنيد).
و  چرخ ها   ،35A بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
الستيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد)،

مخلوط   ،12A بخش  (به  (رزونانس)  هوا  كننده  تشديد   -
سوخت و هوا، تشديد كننده هوا (رزونانس): باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد)،
لوله ورودى هوا.  -
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اتصال باتری را وصل كنيد (به بخش 80A، باتری، باتری: باز   
كردن- نصب مجدد رجوع نماييد).
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