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  2-10-09  .............................  بدنه يقسمت ها يراهنما

  -10-309  ...........................  نحوه باز وبست درب موتور
  -10-509  ....  نحوه مونتاژ و دمونتاژ درب محفظه موتور

  -10-609  .....................  نحوه رگالژ درب محفظه موتور
  -10-809  ..................ارتفاع درب محفظه موتور میتنظ

  -10-909  ..............  نحوه باز و بست درب صندوق عقب
  -10-1309  ....................  نحوه رگالژ درب صندوق عقب

  -10-1409  ....  نحوه معدوم ساختن دمپر صندوق عقب
  نحوه باز و بست درپوش 

  -10-1509  .........................................  درب باك سوخت
  -10-1509  .........  نحوه رگالژ درپوش درب باك سوخت

  -10-1609  ............................  نحوه باز و بست سپر جلو
  -10-2009  ..............................  نحوه درآوردن سپر جلو

  ينصب قسمت ها حاتیتوض
  -10-2109  .....................................  در سپر جلو  دیجد 

  -10-2209  ...................  نحوه مونتاژ و دمونتاژ سپر جلو
  -A  .........................................................  2209-10مدل 
  -B  ..........................................................  2309-10مدل 

  -10-2409  .................................................  مدل اسپرت
  -10-2509  .....  سپر جلو تقویت کنندهنحوه باز و بست 

  -A..........................................................  2509-10مدل 
  -B  ..........................................................  2709-10مدل 

  -10-2909  ....  جلوجذب کننده انرژي نحوه باز و بست 
  -10-3109  ..  عقب جذب کننده انرژینحوه باز و بست 
   ت کنندهيتقونحوه باز و بست 

  -10-3209  ...................................................  سپر ینیپائ
  -10-3409  .............  ينحوه باز و بست  درپوش آب بند

  -10-3609  .........................  نحوه باز و بست  سپر عقب
4SD  .............................................................  3609-10-  
5HB  ............................................................  4009-10-  

  -10-4409  .................  نحوه مونتاژ و دمونتاژ سپر عقب
  -10-4409  ...........  نحوه باز کردن شب رنگ حاتیتوض

   جذب کننده انرژینحوه باز وبست 
  -10-4509  .....................................................  سپر عقب

  -A..........................................................  4509-10مدل 
  -B  ..........................................................  4609-10مدل 

  -10-4709  .......................  جلو  ینینحوه باز و بست  س
  -10-4809  ......................  اتورینحوه باز و بست قاب راد

  -A..........................................................  4809-10مدل 
  -B  ..........................................................  5209-10مدل 

  -10-5609  ........................  جلو ینیس یینصب و جابجا
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 بدنه
 

09-10-2 

  بدنه يقسمت ها يراهنما

  
  

1 
  قاب رادیاتور

نحوه باز و بست قاب رادیاتور  48-10-09به (
  )مراجعه شود

2 

  درب محفظه موتور 
نحوه باز و بست  درب محفظه موتور  3-10-09به (

  )مراجعه شود
نحوه مونتاژ و دمونتاژ درب محفظه 5-10-09به (

  )موتور مراجعه شود
نحوه رگالژ درب محفظه موتور  6-10-09به (

 )مراجعه شود

3 
  زیر برف پاك کنسینی 

نحوه باز و بست  سینی جلو  60-10-09به (
 )مراجعه شود

4 
  سینی جلو 

زیر برف  نحوه باز و بست  سینی47-10-09به (
 )مراجعه شودپاك کن 

 

5 

  سپر جلو
نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه 16-10-09به (

  )شود
نحوه مونتاژ و دمونتاژ سپر جلو 22-10-09به (

 )مراجعه شود

6 
  سپر جلو تقویت کننده

سپر  تقویت کنندهنحوه باز و بست 25-10-09به (
 )جلو مراجعه شود

7 
  درپوش آب بندي

نحوه باز و بست   درپوش آب بندي 34-10-09به (
 )مراجعه شود

8  
  پائینی سپر تقویت کننده

 تقویت کنندهنحوه باز و بست  32-10-09به (
  )پائینی سپر مراجعه شود
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 بدنه

09-10-3 

9  

  جلو جذب کننده انرژي
نحوه باز و بست ترمینال مراجعه 29-10-09به (

  )شود
نحوه مونتاژ و دمونتاژ ترمینال جلو 22-10-09به (

  )مراجعه شود

10  

  درب صندوق عقب
و بست درب صندوق عقب نحوه باز 9-10-09به (

  )مراجعه شود
نحوه رگالژ درب صندوق عقب  13-10-09به (

  )مراجعه شود
نحوه دور انداختن نگهدارنده درب 14-10-09به (

  )صندوق عقب مراجعه شود

11  
  درپوش باك سوخت 

نحوه باز و بست درپوش باك 15-10-09به (
  )سوخت مراجعه شود

نحوه رگالژ درپوش باك سوخت  15-10-09به (
  )مراجعه شود

12  

 سپر عقب
نحوه باز و بست  سپر عقب مراجعه 36-10-09به (

  )شود
نحوه مونتاژ و دمونتاژ سپر عقب 44-10-09به (

  )مراجعه شود

13  
  عقبجذب کننده انرژي 

نحوه باز و بست  ترمینال  سپر 45-10-09به (
  )عقب مراجعه شود

14  
  ترمینال  عقب

نحوه باز و بست ترمینال  مراجعه 29-10-09به (
  )شود

  
  

  نحوه باز وبست درب موتور
  هشدار

افتد و شما یممکن است درب محفظه موتور ب. تواند خطرناك باشد  یبدون خوب مهار کردن آن م باز کردن درب موتور  •
  .د یار انجام دهیک دستیر را با داشتن یشه اقدامات زیهم. د ینما یرا زخم
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 :دیر را باز نمائیز  يقسمت ها .2

  )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به (سپر جلو   .1
 )جلو مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغ ها7-18-09به (جلو  يمجموعه چراغ ها .2
  )نحوه باز و بست جلو پنجره  مراجعه شود4-16-09به (  گلگیر جلو .3
  )ن مراجعه شودینحوه باز و بست قالب نگهدارنده طرف7-16-09به (ن یقالب نگهدارنده طرف .4
 )مراجعه شود گلگیر جلونحوه باز و بست  47-10-09به ( گلگیر جلو .5
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 بدنه
 

09-10-4 

  .دیج کن، درب موتور را در جهت نشان داده شده خار Bچ یو باز کردن پ Aج یبعد از شل کردن پ .3

  .دیرا درجهت نشان داده شده در شکل خارج نمائ درب موتور ي، و لوال دیرا بازنمائ Cچ یپ .4  

  .دیجهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام ده.  .5  
درب نحوه رگالژ  6-10-09به . (د یم نمائیدرب موتور را تنظ ،درب موتور يلوال ییهنگام نصب در موتور ، با جابجا .6

 )محفظه موتور مراجعه شود

  Aپیچ 
  Bپیچ 

  درب موتور

  پیچ
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 بدنه

09-10-5 

  نحوه مونتاژ و دمونتاژ درب محفظه موتور
  .دیجهت دمونتاژ مطابق جدول نشان داده شده عمل نمائ. 1

 
  قیلبه عا یکینوار الست  1
  اتوریقاب راد  يرو یکینوار الست  2
  A) بست(اتصال دهنده   3
  B) بست(اتصال دهنده   4

  C) بست(اتصال دهنده   5
  عایق درب محفظه موتور  6
  درب محفظه موتور  7

 دیجهت مونتاژ مجدد  مراحل دمونتاژ را بطور معکوس انجام ده. 2
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 بدنه
 

09-10-6 

  نحوه رگالژ درب محفظه موتور
  فاصلهم یتنظ

  .د که مطابق استاندارد باشدینمائ ین درب محفظه موتور و بدنه را بررسیفاصله ب  .1

  
  
  فاصله استاندارد 

 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .2  
  :دیر را باز نمائیز  يقسمت ها .3

 )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به (سپر جلو   .1
  )جلو مراجعه شود يباز و بست مجموعه چراغ هانحوه 7-18-09به (جلو  يمجموعه چراغ ها .2
 )نحوه باز و بست جلو پنجره  مراجعه شود4-16-09به (قالب نگهدارنده جلو   .3
  )ن مراجعه شودینحوه باز و بست قالب نگهدارنده طرف7-16-09به (ن یقالب نگهدارنده طرف .4
 .)جلومراجعه شود  ینیسنحوه باز و بست  47-10-09به (جلو    ینیس .5
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 بدنه

09-10-7 

  .دیموتور را شل کرده و آن را رگالژ نمائ محفظه نگهدارنده درب يها چیی .4

  )نحوه باز و بست  درب محفظه موتور مراجعه شود 3-10-09به . (د یچ ها را سفت کنیپ .5  
  :دیر را نصب نمائیز يقسمت ها .6

 ).جلومراجعه شود  ینیسنحوه باز و بست  47-10-09به (جلو    ینیس )1(
  )ن مراجعه شودینحوه باز و بست قالب نگهدارنده طرف7-16-09به (ن یقالب نگهدارنده طرف )2(
 )نحوه باز و بست جلو پنجره  مراجعه شود4-16-09به (قالب نگهدارنده جلو   )3(
  )جلو مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغ ها7-18-09به (جلو  يمجموعه چراغ ها )4(
 )مراجعه شودنحوه باز و بست  سپر جلو 16-10-09به (سپر جلو   )5(
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 بدنه
 

09-10-8 

  م ارتفاع درب محفظه موتوریتنظ
  . باشدن درب وموتور  و محفظه موتور و بدنه در حد استاندارد ید اختالف بینمائ یبررس. 1

  فاصله استاندارد  
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 بدنه

09-10-9 

  .د یم نمائیه گاه ، ارتفاع درب محفظه موتور را تنظیک تکیله چرخاندن الستیبه وس. 2

  
  نحوه باز و بست درب صندوق عقب

  
  هشدار

افتد و شما را یممکن است درب ب. تواند خطرناك باشد  یم دربدر آوردن نگهدارنده درب بدون خوب مهار کردن 
کامالً باز نموده و خوب قبل از باز کردن نگهدارنده درب صندوق عقب، اول درب صندوق عقب را . د ینما یزخم

  .دیمهار نمائ
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
  :دیر را باز نمائیز  يقسمت ها .2

 ).مراجعه شودصفحه نگهدارنده عقب نحوه باز و بست  103-17-09به (  صفحه نگهدارنده عقب  )1(
 ).مراجعه شودنات یک نگهدارنده تزئینحوه باز و بست  الست89-17-09به (نات یک نگهدارنده تزئیالست )2(
 ).مراجعه شودصفحه صندوق عقب  نحوه باز و بست144-17-09به (موکت صندوق عقب   )3(
 ).نحوه باز و بست صفحه صندوق عقب مراجعه شود144-17-09به (صفحه صندوق عقب  )4(
 ).صندوق عقب مراجعه شود ینات عقبینحوه باز و بست تزئ107-17-09به (صندوق عقب  ینات عقبیتزئ )5(
 ).صندوق عقب مراجعه شود یبغلنات ینحوه باز و بست تزئ109-17-09به(صندوق عقب  ینات بغلیتزئ )6(

موتورسمت محفظه درب   الستيک تکيه گاه 

بدنه سمت  

 الستيک تکيه گاه
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 بدنه
 

09-10-10 

 .دیرا از خودرو خارج نمائ یم کشیدرب صندوق را جدا نموده و سپس س یم کشیکانکتور س. 3

 
 

 کانکتور دسته سیم عقب
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 بدنه

09-10-11 

  .دیاوریدر ب یچ گوشتیله پینگهدارنده درب صندوق عقب را به وس يتسمه رو .4

    
  .دیاوریمت متصل کننده نگهدارنده درب به لوال را جدا نموده و نگهدارنده را دربیق یچ گوشتیله پیبا اهرم  کردن به وس.  5  

 تسمه روي نگهدارنده

 نگهدارنده درب صندوق

 تسمه روي نگهدارنده
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 بدنه
 

09-10-12 

  .دیاورید و سپس درب صندوق عقب را دربیمهره ها را باز کن. 6

  .دیاورید و سپس درب صندوق عقب را دربیمهره ها را باز کن. 7   
  دیجهت نصب مجدد مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام ده. 8
  )نحوه رگالژ درب صندوق عقب مراجعه شود 13-10-09به . (د یدر ب صندوق عقب را رگالژ نمائ.. 9
  

 مهره

لوالي درب 
 صندوق عقب

 عقبدرب صندوق 
 پیچ
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 بدنه

09-10-13 

  رگالژ درب صندوق عقبنحوه 
  .دینمائ يرین درب صندوق عقب و بدنه را اندازه گیفاصله ب.1

    
  فاصله استاندارد

  

 درب صندوق عقب
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 بدنه
 

09-10-14 

  .د ید و درب صندوق عقب را رگالژ نمائیدرب صندوق عقب را شل نمائ ينگهدارنده لوال يچ هایپ .2
 . د یو درب صندوق عقب را رگالژ نمائد یز شل نمائیقفل درب صندوق عقب را ن يچ هایدر صورت لزوم پ •

  )نحوه باز و بست قفل درب صندوق عقب مراجعه شود16-14-09 به (

  )نحوه باز و بست درب صندوق عقب مراجعه شود9-10-09به . (دیچ ها راسفت نمائیا پیمهره ها . 3  

  دمپر صندوق عقبنحوه معدوم ساختن 
  توجه
  .است یر سمیبو و غ یرنگ ، ب یگاز موجود در نگهدارنده درب ، ب •

  .دینک استفاده نمائیمحافظت از چشم ازع يبرا .1
 .دیسطح صاف قرار ده ينگهدارنده را رو .2
 د تا گاز داخل آنیبدنه نگهدارنده را اره نمائ} inch 0.11-0.08{متریلیم 2-3اره، حدود با استفاده ازکمان  .3

 .خارج گردد
 .ده است ید که گاز خارج گردیمطمئن شو .4
 دیاندازیاکنون نگهدارنده را دور ب .5

  

 درب صندوق عقب يلوال

 مهره

 پيچ

 درب صندوق عقب
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 بدنه

09-10-15 

  نحوه باز و بست درپوش درب باك سوخت
  .دیچ ها را باز نمائیپ .1
 .دیاوریدرپوش باك سوخت را در ب .2
مراجعه نحوه باز و بست درپوش باك سوخت 15-10-09به . (روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است  .3

 )شود

  
  نحوه رگالژ درپوش درب باك سوخت 

  .د ینمائ يرین درپوش باك و بدنه را اندازه گیفاصله و ارتفاع ب .1
 .د یم نمائید و درپوش را تنظینگهدارنده درپوش درب باك را شل نمائ يچ هایپ .2

  
  فاصله استاندارد

 )سوخت مراجعه شودنحوه باز و بست درپوش باك 15-10-09به . (د یچ ها را سفت نمائیپ .3  
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 بدنه
 

09-10-16 

  نحوه باز و بست سپر جلو
  دیرا بردار يباتر یکابل منف .1
 .دیرا خارج نمائ Bو بست  Aچ یپ .2

  

  

 Aچ يپ

 Bبست 
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 بدنه

09-10-17 

 .دیرا خارج نمائ Cچ یپ .3

    
آیرودینامیکی زیر  کاورنحوه باز و بست  26-16-09به . (د یرا خارج نمائ 2شماره  خودرور یز یکینامیرودیآ کاور .4

  )مراجعه شود 2شماره  خودرو
آیرودینامیکی زیر  کاورنحوه باز و بست  25-16-09به . (د یرا خارج نمائ 1شماره  خودروآیرودینامیکی زیر  کاور .5

 )مراجعه شود 1شماره  خودرو
  

 Cچ يپ Cچ يپ
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 بدنه
 

09-10-18 

  .دیرا خارج نمائ Dچ یپ .6

    
   .د یرا خارج نمائ Eو بست  Fچ یو پ Gبست   .7

    

 Dچ يپ

 Gبست Fچ يپ

 Eبست
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 بدنه

09-10-19 

وردن سپر آرحات دیتوض 20-10-09به . (د یده و آن را خارج نمائیسپر جلو را کش) 3(و ) 2(، ) 1(در جهت  . 8    .8
  )جلو  مراجعه شود

  اطیاحت  
ل سپر جلو بطور محکم قرار گرفته شده اند ، اگر آنها با زور آزاد شوند صدمه خواهند یسپر جلو و ر •

 .دیل سپر جلو دقت الزم را داشته باشیهنگام با زکردن سپر جلو و رلذا در . د ید
ند ، لذا یافتد و صدمه ببین بیزم يل ممکن است سپر رویسپر جلو از ر يدن گوشه هایهنگام کش •

 .فتدین نیزم يد رویمراقب باش
  )مه شکن جلو يخودرو با چراغها.( د یمه شکن جلو را جدا نمائ يکانکتور جراغها .9

  .د یرا جدا نمائجلو چراغ  يشو شهیشلنگ ش .10
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است  .11
م نور ینحوه تنظ  0 22-18-9به (  )مه شکن جلو يخودرو با چراغها.( دیم نمائیرا تنظ جلو مه شکن ينور چراغها .12

  .)مه شکن جلو مراجعه شود يچراغها
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 بدنه
 

09-10-20 

  نحوه درآوردن سپر جلو
  .د یرون بکشیسپر جلو را به طرف ب يگوشه ها .1
  اطیاحت

ل سپر جلو بطور محکم قرار گرفته شده اند ، اگر آنها با زور آزاد شوند صدمه خواهند یسپر جلو و ر •
 .دیل سپر جلو دقت الزم را داشته باشیلذا در هنگام با زکردن سپر جلو و ر. د ید

ند ، لذا یبب افتد و صدمهین بیزم يل ممکن است سپر رویسپر جلو از ر يدن گوشه هایهنگام کش •
 .فتدین نیزم يد رویمراقب باش

 .سپرجلو را را به بدنه متصل نمائبد .2  
 .د تا در آن قفل شودیل سپر فشار دهیبه سمت ر دهنده در جهت نشان داده شده در شکل اتصال  يقسمت ها .3

 ل سپر جلوير
 سپر جلو
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 بدنه

09-10-21 

  د  در سپر جلویجد يحات نصب قسمت هایتوض
   .د ینمائ يزیرا رنگ آم سپر جلوسطح  .1
 .د یله را برش بزنیدر م  Cو  A ،B ين قسمتهایم چیک سیبا استفاده از   .2
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 بدنه
 

09-10-22 

  نحوه مونتاژ و دمونتاژ سپر جلو 
  استانداردمدل 

  Aمدل 
  )جلو مراجعه شود  ينحوه باز و بست مجموعه چراغها 30-10-09به ( ..دیز نمائباجلو را   يمجموعه چراغها .1
 .باز نماییدبه ترتیب جدول، قطعات را  .2

    
 Aچ یپ 1

 محافظ کاور 2

 B بست  3

 Cچ یپ 4

 ورودي يت کننده هوایهدا 5

 D بست  6

 سپر جلو يتور 7

 Eچ یپ 8

 مسدود کننده هوا 9
 Fپیچ  10
 سپر جلو کاور 11
 Gپیچ  12
 نگهدارنده چراغ مه شکن  جلو کاور 13
 پنجرهآرم جلو  14
 بدنه سپرجلو 15
  

 .نصب مجدد برعکس مراحل باز کردن است .3
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 بدنه

09-10-23 

  B مدل
 .به ترتیب جدول، قطعات را باز نمایید .1

 

    
 Aپیچ  1

 ترمینال  جلو 2

 Bپیچ  3

 روکش محافظ 4

 Cبست   5

 Dپیچ  6

 هواي داخلیهدایت کننده  7

 Eبست   8

 توري سپر جلو 9

 Fچ یپ 10
 مسدود کننده هوا 11
 Gچ یپ 12
 سپر جلو کاور 13
 Hچ یپ 14
 نگهدارنده چراغ مه شکن  جلو کاور 15
 آرم جلو پنجره 16
 بدنه سپرجلو 17
  
  

.نصب مجدد برعکس مراحل باز کردن است .2
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 بدنه
 

09-10-24 

  مدل اسپرت
نحوه باز و بست   0 21-18-9به )  (مه شکن جلو يخودرو با چراغها. ( دیمه شکن جلو را خارج نمائ يهاچراغ .1

  .)مه شکن جلو مراجعه شود يچراغها
 )جلو مراجعه شود  ينحوه باز و بست مجموعه چراغها 30-10-09به . (د یجلو را خارج نمائ يمجموعه چراغها .2
 .نماییدبه ترتیب جدول قطعات را باز  .3

    
 Aچ یپ 1
 روکش محافظ 2
 B بست  3
 Cچ یپ 4
 یداخل يت کننده هوایهدا 5
 D بست  6
 سپر جلو يتور 7
 Eچ یپ 8
 مسدود کننده هوا 9

 Fپیچ  10

 روکش سپر جلو 11

 Gپیچ  12

 روکش نگهدارنده چراغ مه شکن  جلو 13

 تزئینات 14

 بدنه سپرجلو 15

  

  .روش مونتاژ مجدد ، برعکس مراحل دمونتاژ است  .4
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 بدنه

09-10-25 

  سپر جلو تقویت کنندهنحوه باز و بست 

  Aمدل 
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف  .1
 :ر را باز نماییدیز يقسمت ها .2

  )مراجعه شودنحوه باز و بست  سپر جلو 16-10-09به (سپر جلو ) 1(         
  )مراجعه شود جلو جذب کننده انرژينحوه باز و بست 29-10-09به (جلو   جذب کننده انرژي) 2(         

  .د یرا باز نمائ A يچ هایپ. 3
 

   

 Aپیچ 
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 بدنه
 

09-10-26 

  .د یرا باز نمائ B يچ هایپ. 4 

  د یسپر جلو را خارج نمائ تقویت کننده .5   
 .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است  .6

  Aپیچ  جلو ترمینال سپر

 Bپیچ 
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 بدنه

09-10-27 

  Bمدل 
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 :باز کنیدر را یز يقسمت ها .2

  )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به (سپر جلو ) 1(         
  )مراجعه شود ينحوه باز و بست   درپوش آب بند34-10-09به ( يدرپوش آب بند) 2(         

  .د یرا باز نمائ A يچ هایپ. 3
 

  

  Bپیچ 
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 بدنه
 

09-10-28 

  .د یرا باز نمائ B يچ هایپ. 4

  
  د یسپر جلو را خارج نمائ تقویت کننده .5
 .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است  .6

 سپر جلو تقویت کننده

 Bپیچ 

 Bپیچ 
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 بدنه

09-10-29 

  جلو  جذب کننده انرژينحوه باز و بست 
  جلو جذب کننده انرژي

 .جدا نماییدرا  يباتر یمنفکابل  .1
 ).نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به . (د یسپر جلو را خارج نمائ .2
 .د یبست هارا خارج نمائ .3

    
 

جلو                     جذب کننده انرژي                  
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 بدنه
 

09-10-30 

  .دیرا خارج نمائ پین هاده و یجلو را کش جذب کننده انرژيدرجهت نشان داده شده در شکل . 4

  .دیجلو را خارج نمائ جذب کننده انرژي. 5  
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است . 6

 پین                    جذب کننده انرژي جلو                               

 گیره
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 بدنه

09-10-31 

  عقب  جذب کننده انرژينحوه باز و بست 
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 )عقب مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغها28-18-09به .( (د یعقب را خارج نمائ يمجموعه چراغها .2
 )مراجعه شود عقبنحوه باز و بست  سپر 36-10-09به . (د یرا خارج نمائ عقبسپر  .3
 .د یبست هارا خارج نمائ .4

  
 

  .دیعقب را خارج نمائ جذب کننده انرژي. 5
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است . 6

 تقویت کننده عقب
 بست
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 بدنه
 

09-10-32 

  سپر ینیپائ  تقویت کنندهنحوه باز و بست 
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به . (د یسپر جلو را خارج نمائ .2
 .د یهارا خارج نمائچ یپ .3

    

 تقویت کننده پائینی سپر             پیچ         
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 بدنه

09-10-33 

  .دیراحرکت داده  و قالب ها را خارج نمائ سپر ینیپائ  تقویت کنندهدرجهت نشان داده شده در شکل .   4

    
   .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است .  5

پائيني  تقویت کننده
 سپر

 قالب

 قالب

صفحه 
 پوششی
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 بدنه
 

09-10-34 

  ينحوه باز و بست  درپوش آب بند
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به . (د یسپر جلو را خارج نمائ .2
 .د یچ را خارج نمائیپ .3

  
 

 درپوش آب بندي

 پیچ
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 بدنه

09-10-35 

  .دیو قالب را خارج نمائ دهیرا کش يدرجهت نشان داده شده در شکل درپوش آب بند  .4

   
   .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است .  5

 درپوش آب بندي

 قالب

 قالب
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 بدنه
 

09-10-36 

  نحوه باز و بست  سپر عقب
4SD  

 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 ).عقب مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغها28-18-09به .( (د یعقب را خارج نمائ يمجموعه چراغها .2
 .د یرا خارج نمائ Bچ یو پ Aبست  .3

 

  
 
  )عقب مراجعه شود پخش کننحوه باز و بست  گل 27-16-09به . (دیعقب را خارج نمائ پخش کنگل . 4

 Aبست 

 Bپیچ 
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 بدنه

09-10-37 

   .د یرا باز نمائ  C يچ هایپ. 5

     

 Cپیچ 
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 بدنه
 

09-10-38 

   .د یرا باز نمائ  D يچ هایپ. 6

  .دیمشخص شده در شکل بچسبان ينوار محافظ را به قسمتها .7   

  .دیبکش،مشخص شده در شکل ) 2(و ) 1(آن را درجهت  ،ل سپر یسپر عقب از ر يجهت رها ساز. 8  

 Dپیچ 

 نوار محافظ        
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 بدنه

09-10-39 

   .دیرا خارج نمائ  E راهنماده و سپس یکش) 3(سپر عقب را در جهت .  9

  اطیاحت  
ند، لذا مراقب ین افتاده و صدمه ببیزم يل نگهدارنده سپر ، ممکن است سپر رویهنگام جدا کردن سپر عقب از ر

  .فتدین نیزم يد رویباش
  .جدا نماییدکانکتور چراغ پالك خودرو را . 10
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است . 11

 ریل سپر عقب

 سپر عقب

 ریل سپر جلو

 سپر عقب پانل انتهایی عقب

 Eراهنما 

 Eراهنما 

 سپر عقب
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 بدنه
 

09-10-40 

5HB  
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 ).عقب مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغها28-18-09به .( (د یعقب را خارج نمائ يمجموعه چراغها .2
 .د یرا خارج نمائ Bچ یو پ Aبست  .3

    
  )عقب مراجعه شود پخش کننحوه باز و بست  گل 27-16-09به . (دیعقب را خارج نمائ پخش کنگل . 4

 Aبست 

 Bپیچ 
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 بدنه

09-10-41 

   .د یرا باز نمائ  C يچ هایپ. 

     

 Cپیچ 
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 بدنه
 

09-10-42 

   .د یرا باز نمائ  D يچ هایپ. 

  .دیمشخص شده در شکل بچسبان ينوار محافظ را به قسمتها .8   

  .دیمشخص شده در شکل ،بکش) 2(و ) 1(ل سپر ، آن را درجهت یسپر عقب از ر يجهت رها ساز. 8  
  

 Dپیچ 

 نوار محافظ
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 بدنه

09-10-43 

   .دیخارج نمائ  E از راهنمیده و سپس یکش) 3(سپر عقب را در جهت .  9

  اطیاحت  
ند، لذا مراقب ین افتاده و صدمه ببیزم يل نگهدارنده سپر ، ممکن است سپر رویسپر عقب از ر هنگام جدا کردن

  .فتدین نیزم يد رویباش
  .دیاوریکانکتور چراغ پالك خودرو را در ب. 10
  روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است. 11

 سپر عقب

 ریل سپر عقب ریل سپر عقب

  Eراهنماي 

  Eراهنماي 

 سپر عقب  پانل انتهایی عقب
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 بدنه
 

09-10-44 

  نحوه مونتاژ و دمونتاژ سپر عقب
  )نحوه باز و بست  چراغ پالك خودرو مراجعه شود45-18-09به . (دیاوریکانکتور چراغ پالك خودرو را در ب .1
 .به ترتیب جدول قطعات را باز نمایید .2

  

  
  
  .نصب مجدد برعکس مراحل باز کردن است .3

  رنگنحوه باز کردن شبحات یتوض
  .دیچ ها را باز نمائیپ .1
 .د یقالب سپر آزاد نمائ يد و سپس آن را از رویرنگ را درجهت فلش بلند کنشب .2

  

 Aبست  1
 براکت 2
 Bپیچ  3

  رنگ  شب  4
 شبرنگتوضیحات نحوه باز کردن  44-10-09به (

  )مراجعه شود
  سپر عقب پوسته  5

 شب رنگ

 نوار
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 بدنه

09-10-45 

  سپر عقب تقویت کنندهنحوه باز وبست 

  Aمدل 
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 )عقب مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغها28-18-09به .( (د یعقب را خارج نمائ يمجموعه چراغها .2
 )نحوه باز و بست  سپر عقب مراجعه شود36-10-09به (سپر عقب    .3
  .د یسپر جلو را خارج نمائ تقویت کنندهزکرده و مهره ها را با .4

    
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است. 5

 مهره

  جذب کننده انرژي عقب
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 بدنه
 

09-10-46 

  B نوع
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .5
 )عقب مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغها28-18-09به ( .د یعقب را خارج نمائ يعه چراغهامجمو .6
 )نحوه باز و بست  سپر عقب مراجعه شود36-10-09به (سپر عقب    .7
  .د یسپر جلو را خارج نمائ تقویت کنندهمهره ها را با زکرده و  .8

    
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است. 5

 سپر عقب تقویت کننده

 مهره

 مهره

 مهره

 مهره
 مهره
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 بدنه

09-10-47 

  جلو گلگیرنحوه باز و بست  
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 :د یر را باز نمائیموارد ز .2

   )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به (سپر جلو ) 1(      
  )جلو  مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغها7-18-09به (جلو  يمجموعه چراغها) 2(      
  )نحوه باز و بست جلو پنجره  مراجعه شود4-16-09به (قالب نگهدارنده جلو  ) 3(      
   )ن مراجعه شودینحوه باز و بست قالب نگهدارنده طرف7-16-09به (ن یقالب نگهدارنده طرف) 4(   

 .د یرا خارج نمائ جلو  ینیسد، سپس یچ ها را خارج نمائیبست ها و پ .3

  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است.  4  
   )چراغ جلو مراجعه شود تنظیم نورنحوه 11-18-09به ( .د یم نمائیتابش چراغ جلو را تنظ نور.  5
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 بدنه
 

09-10-48 

  اتورینحوه باز و بست قاب راد
  هشدار

سپر آن را  تقویت کنندهسپر نصب شده است ، لذا درموقع باز کردن  تقویت کننده يرواتور یقاب راد چون  •
 .نکنیدش از اندازه به آن وارد یب يروین نیک جک نگه داشته شود و همچنیبا 
ک تکه ی از افتادن درب موتور ، آنرا با يریس با باز بودن درب موتور ، جهت جلوگیدر هنگام انجام سرو •

 .د یچوب محکم کن

 Aمدل 
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 :د یر را باز نمائیموارد ز .2

   )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به (سپر جلو ) 1(      
نحوه 11-18-09به ( )مراجعه شود جلو ينحوه باز و بست مجموعه چراغها7-18-09به (جلو  يمجموعه چراغها) 2(      

  )چراغ جلو مراجعه شود تنظیم نور
  )مراجعه شود جذب کننده انرژينحوه باز و بست 29-10-09به (جلو  جذب کننده انرژي ) 3(      

  )سپر مراجعه شود ینیپائ ت تقویت کنندهنحوه باز و بس 32-10-09به (سپر  ینیپائ تقویت کننده ) 4(      
  )سپر جلو مراجعه شود تقویت کنندهنحوه باز و بست  25-10-09به (سپر جلو  تقویت کننده) 5(      

  )نحوه باز و بست  کابل قفل درب موتور مراجعه شود18-14-09به . (د ینمائ جداکابل قفل درب موتور را  .3
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 بدنه

09-10-49 

   .د یچ ها را باز نمائیپ .4

    

 پیچ
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 بدنه
 

09-10-50 

   .دیخارج نمائ) 2(را در جهت  ییده ، و قالب باالیکش) 1(قالب ها را در جهت .      5

  

 قالب

 قالب قالب باالیی

 قالب رادیاتور

 قالب باالیی
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 بدنه

09-10-51 

  .دیخارج نمائ) 4(ده و آن را در جهت یمطابق شکل کش) 3(اتور را در جهت یقاب راد.   6

  هشدار  
نگه داشته و پس از خارج کردن آن را  ینیک جک زمیآن را با  ینیاتور ، سطح پائیراداز افتادن  يریجهت جلوگ

  .دیبردار
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است.   7
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 بدنه
 

09-10-52 

 B نوع
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 :د یر را باز نمائیموارد ز .2

   )نحوه باز و بست  سپر جلو مراجعه شود16-10-09به (سپر جلو ) 1(      
نحوه 11-18-09به ) (جلو  مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغها7-18-09به (جلو  يمجموعه چراغها) 2(      

  )چراغ جلو مراجعه شود تنظیم نور
  )مراجعه شود نال یترمنحوه باز و بست 29-10-09به (جلو  تقویت کننده)  3(      
  )سپر مراجعه شود ینیپائ تقویت کنندهنحوه باز و بست  32-10-09به (سپر  ینیپائ تقویت کننده)  4(      
  )سپر جلو مراجعه شود تقویت کنندهنحوه باز و بست  25-10-09به (سپر جلو  نالیترم ) 5(      

  )نحوه باز و بست  کابل قفل درب موتور مراجعه شود18-14-09به . (د ینمائ جداکابل قفل درب موتور را  .3
 .د یچ ها را باز نمائیپ .4
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 بدنه

09-10-53 

   .دیخارج نمائ) 2(را در جهت  ییده ، و قالب باالیکش) 1(جهت قالب ها را در .      5
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 بدنه
 

09-10-54 

  .دیخارج نمائ) 4(ده و آن را در جهت یمطابق شکل کش) 3(اتور را در جهت یقاب راد.  6

    
  هشدار

نگه داشته و پس از خارج کردن آن را  ینیک جک زمیآن را با  ینیاتور ، سطح پائیاز افتادن راد يریجهت جلوگ
  .دیبردار

  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است.   7

 قاب رادیاتور

 قاب رادیاتور
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 بدنه

09-10-55 
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 بدنه
 

09-10-60 

   جلو ینیس باز و بست
  )کن مراجعه شودك غه برف پایو ت ینحوه باز و بست  بازوئ4-19-09به . (دیغه برف پاکن را باز نمائیو ت یبازوئ . 1
  .دیجلو را باز نمائ ینیس.  2
  .دیپنجره هواکش را باز نمائ.  3
  .دیشه شور را خارج نمائیشه شور را آزاد کرده و شلنگ شینگهدارنده شلنگ ش.   4
  دیشه جلو را خارج نمائیموتور برف پاکن ش.  5
  .دیرا باز نمائ Bو  A يچ هایپ.  6

    

  پیچ
 پیچ
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 بدنه

09-10-61 

  .دیجلو را در جهت نشان داده شده در شکل خارج نمائ ینیس. 7

    
  .روش نصب مجدد ، برعکس مراحل باز کردن است.    8

 سینی جلو
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