
  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-1 

  )هاچ بک(عقبدرها و در 
  وها  درب يقسمت ها يراهنما

 -11-209  ........................................  )هاچ بک(عقبدر  
  -11-309  .............................  درب جلو نحوه باز و بست

  -11-309  ................  نحوه باز کردن کانکتور حاتیتوض
  -11-409  ....................  نحوه باز و بست واحد درب جلو

  -11-609  ........................  نحوه باز و بست پد درب جلو
  -11-709  ...................  درب جلو ترمز  نحوه باز و بست
  -11-709  ...................  درب جلو يلوال نحوه باز و بست
  -11-809  ...........................  درب عقب نحوه باز و بست

  -11-909  ................  نحوه باز کردن کانکتور حاتیتوض
  -11-1009  ................  درب عقب ترمز  نحوه باز و بست
  -11-1109  ...............  درب عقب يلوال نحوه باز و بست

  -11-1209  ....................................................  رگالژ درب
  -11-1209  .............  عقب چهیبست باالبر در نحوه باز و

  -11-1509  .............  عقب چهینحوه باز و بست باالبر در
  -11-1709  ..............................  عقب چهیرگالژ باالبر در

  دمپر درنحوه معدوم ساختن 
  -11-1809  ............................................  )هاچ بک(عقب 
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-2 

  )هاچ بک(عقب  درب و ها درب يها موقعیت يراهنما

    
  درب جلو 1

درب جلومراجعه  باز و بست نحوه 3-11-09به (
  )شود

  واحد درب جلو  2
پانل ماژول درب  نحوه باز و بست 4-11-09به (

 )جلو مراجعه شود
  درب عقب ترمز  3

درب جلو  ترمز  نحوه باز و بست 10-11-09به (
 )مراجعه شود

  لوالي درب عقب 4
لوالي درب عقب  نحوه باز و بست11-11-09به (

 )مراجعه شود
  پد جلو 5

رودري جلو مراجعه  نحوه باز و بست6-11-09به (
 )شود

  درب جلو ترمز  6
درب عقب  ترمز نحوه باز و بست  7-11-09به (

 )مراجعه شود

  لوالي درب جلو  7
لوالي درب  نحوه باز و بست7-11-09به (

  )جلومراجعه شود
8  
  

  درب عقب  واحد
 پانل ماژول درب نحوه باز و بست9-11-09به (

  )عقب مراجعه شود
  درب عقب  9

درب عقب مراجعه  نحوه باز و بست7-11-09به (
  )شود

  )5HB(دمپر   10
نحوه معدوم ساختن دمپر مراجعه 18-11-09به (

  )شود
  )5HB(لوالي باالبر دریچه عقب  11

لوالي باالبر  نحوه باز و بست15-11-09به (
  )دریچه عقب مراجعه شود

  )5HB(باالبر دریچه عقب   12
نحوه باز و بست درب عقب مراجعه 12-11-09به (

  )شود

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-3 

  درب جلو نحوه باز و بست
  هشدار

بدون خوب مهار کردن آن درب جلو باز کردن  •
افتد و یبدرب جلو ممکن است . تواند خطرناك باشد  یم

ر را با داشتن یشه اقدامات زیهم. د ینما یشما را زخم
  .د یار انجام دهیک دستی

  
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 :دیر را باز نمائیز يقسمت هامطابق جدول  .2

جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام  .3
 دیده
نحوه  12-11-09به .(د یدرب جلو را رگالژ نمائ .4

 رگالژ درب 
  .)مراجعه شود

  

  کردن کانکتور جدا نحوه حاتیتوض
  .دیرون بکشیرا به طرف ب یلوله خرطوم. 1

  
  
  
  
  
  
  

   

 Aپیچ   1
توضیحات باز کردن  3-11-09به (کانکتور   2

  .)کانکتور مراجعه شود
 Bپیچ   3
  درب جلو  4

 لوله خرطومی
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-4 

نوك پهن  یچ گوشتیک پیخار را با استفاده از  . 2
  مشخص شده در ) 1(در جهت 

بدنه در جهت  يشکل فشار داده و کانکتور را از رو
  مشخص شده در شکل ) 2(

  .د یخارج نمائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ده ین کشیپائ) 1(ضامن کانکتور را در جهت  . 3

  و کانکتور را در
  .د یجدا نمائ)2(جهت  

  
  
  
  
  

  جلو واحد دربنحوه باز و بست 
 80جلو در حدود  يکمربند شه تا نوارین قسمت شیشه جلو از باالتریشه ، فاصله شیش کننده چ نصبیبه پ یجهت دسترس. 1
  .متر باشدیلیم

  
  .جدا کنیدرا  يباتر یکابل منف .2
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  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-5 

  :دیر را باز نمائیز يقسمت ها . 3
  )داخل مراجعه شود یمثلث نحوه باز و بست104-17-09به (داخل  یمثلث) 1( 
  )درب جلو مراجعه شود يرودر حوه باز و بست114-17-09به (درب جلو  يرودر) 2( 
   )جلو مراجعه شود يبلندگو نحوه باز و بست9-20-09به (درب جلو  يبلندگو) 3( 
   )مراجعه شودشه درب جلو یشنحوه باز و بست 3-12-09به (شه درب جلو یش) 4( 
  .دیاوریواحد درب جلو در ب يدرب جلو را از رو یم کشینگه دارنده س يخار ها.  4

  
   .دیچ ها را باز نمائیپ . 5

  
  دینمائ بازبست را  . 6
  .دیواحد درب جلو را خارج نمائ . 7
  )شه باالبر درب جلو مراجعه شودیموتور ش نحوه باز و بست16-10-09به . (د یشه باالبر درب جلو را خارج نمائیموتور ش . 8
  )شه جلو مراجعه شودیم کننده شیتنظ نحوه باز و بست16-10-09به . ( دیشه جلو را خارج نمائیم کننده شیتنظ.  9

  دینصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام ده جهت.  10
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-6 

  درب جلو پدنحوه باز و بست 
متر یلیم 80جلو در حدود  يشه تا نوار کمربندین قسمت شیشه جلو از باالتریشه ، فاصله شیچ نصب شیبه پ یجهت دسترس. 1

  .باشد

  
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .2
  :دیر را باز نمائیز يقسمت ها . 3
 )داخل مراجعه شود یمثلث نحوه باز و بست104-17-09به (داخل  یمثلث) 1( 
  )درب جلو مراجعه شود يرودر حوه باز و بست114-17-09به (درب جلو  يرودر) 2( 
   )جلو مراجعه شود يبلندگو نحوه باز و بست9-20-09به (درب جلو  يبلندگو) 3( 
   )شه درب جلو مراجعه شودیش نحوه باز و بست3-12-09به (شه درب جلو یش) 4( 
  )درب جلو مراجعه شود واحد نحوه باز و بست4-11-09به (واحد درب جلو ) 5( 
 دینمائ بازبست را  .4
  .دیرا خارج نمائ درب جلو پد.  5

  
 بست

 پد درب جلو

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-7 

  درب جلو  ترمز نحوه باز و بست
  .دیشه درب جلو را کامالً ببندیش. 1
 .دیرا بردار يباتر یکابل منف .2
 نحوه باز و بست 104-17-09به (داخل  یمثلث . 3

  )داخل مراجعه شود یمثلث
باز و  نحوه 114-17-09به (درب جلو  يرودر . 4

 )درب جلو مراجعه شود يرودر بست
 نحوه باز و بست 9-20-09به (درب جلو  يبلندگو . 5

   )جلو مراجعه شود درب يبلندگو
  .د یچ را باز نمائیپ.  6
  
  
   .د یچ را باز نمائیپ.  7
رون یرا از حفره نصب بلندگو به ب درب جلو ترمز. 8

  .دیبکش
جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس . 9

  دیانجام ده
  
  
  
  
  
  
  
  

  درب جلو يلوال نحوه باز و بست
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
  :دیر را باز نمائیز يقسمت ها .2

 )سپر جلو مراجعه شود و بستنحوه باز 16-10-09به ( سپر جلو .1
  )جلو مراجعه شود ينحوه باز و بست مجموعه چراغ ها7-18-09به (جلو  يمجموعه چراغ ها .2
 )مراجعه شود نحوه باز و بست جلو پنجره4-16-09به ( قالب نگهدارنده جلو .3
  )ن مراجعه شودینحوه باز و بست قالب نگهدارنده طرف7-16-09به (ن یقالب نگهدارنده طرف .4
 ).جلومراجعه شود ینیس نحوه باز و بست47-10-09به ( جلو ینیس .5
 )درب جلومراجعه شود نحوه باز و بست 3-11-09به (درب جلو  .6
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-8 

ر را باز یمشخص شده در جدول ز يقسمتها .3
  .دینمائ

جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور  .4
 . دیمعکوس انجام ده

  
  
  
  
  
  

 درب عقب نحوه باز و بست

  هشدار
افتد و یبدرب عقب ممکن است . تواند خطرناك باشد  یباز کردن درب عقب بدون خوب مهار کردن آن م •

  . دیار انجام دهیک دستیر را با داشتن یشه اقدامات زیهم. د ینما یشما را زخم
  
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
  :دیر را باز نمائیز يمطابق جدول قسمت ها .2
نمودن را بطور معکوس  جهت نصب مراحل باز .3

 دیانجام ده
نحوه  12-11-09به .(د یدرب عقب را رگالژ نمائ .4

 .)مراجعه شودرگالژ درب 

  

  

  

  

  چیپ  1
  درب جلو يلوال  2

 Aپیچ  1
توضیحات باز  9-11-09به (کانکتور  2

 .)کردن کانکتور مراجعه شود
 Bپیچ  3
  درب عقب 4
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  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-9 

  حات نحوه باز کردن کانکتوریتوض
، کانکتور ) 1(در جهت  ضامنپس از فشردن  .1

  .د ینمائ قطع) 2(را درجهت 
  

  باز و بست واحد درب عقب
  .باز نماییدشه درب جلو را کامالً یش .1
  .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .2
 :دیر را باز نمائیز يقسمت ها .3
حوه باز ن 130-17-09به ( عقبدرب  يرودر )1( 

  مراجعه عقبدرب  يرودر و بست
   )شود 
نحوه باز 11-20-09به ( عقبدرب  يبلندگو) 2( 

 )مراجعه شود عقب يبلندگو و بست
نحوه 7-12-09به ( درب عقب یمثلثشه یش )3( 

  درب عقب یشه مثلثیش باز و بست
  )مراجعه شود 
نحوه باز و 6-12-09به ( عقب شه دربیش)4( 

   )مراجعه شود عقبشه درب یبست ش
را  عقب درب یم کشینگه دارنده س يخار ها.  4

  .دیاوریدر ب عقبواحد درب  ياز رو
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-10 

  .دیچ ها را باز نمائیپ .5
  دیبست را خارج نمائ . 6
  .دیواحد درب عقب را خارج نمائ . 7
  نحوه باز و12-12-09به . (د یشه باالبر درب عقب را خارج نمائیموتور ش . 8
  )شودشه باالبر درب عقب مراجعه یبست موتور ش 
  نحوه باز و بست 10-12-09به . ( دیشه عقب را خارج نمائیم کننده شیتنظ.  9
  )شه عقب مراجعه شودیم کننده شیتنظ 

  دیجهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام ده.  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درب عقب  ترمز نحوه باز و بست
  .جدا نمایید را کامالً  عقبشه درب یش. 1
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .2
 )مراجعه شود عقبدرب  يرودر حوه باز و بستن130-17-09به ( عقبدرب  يرودر . 3
   )مراجعه شود عقب يبلندگو نحوه باز و بست11-20-09به ( عقبدرب  يبلندگو . 4
  .د یچ را باز نمائیپ.  5

  
  

 واحد درب عقب بست

پیچ

 پیچ

پیچ

پیچ
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  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-11 

  .دیچ را باز نمائیپ .6
  .دیرون بکشیرا از حفره نصب بلندگو به ب عقبکننده درب  ترمز .7
  دیجهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام ده. 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عقبدرب  يلوال نحوه باز و بست
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
  :دیر را باز نمائیز يقسمت ها .2

 نحوه باز و بست 8-11-09به ( عقبدرب ) 1( 
 )مراجعه شودعقب درب 

نحوه 102-17-09به (آستانه جلو  يقاب رو) 2( 
  آستانه يقاب رو) باز و بست 

  )مراجعه شودجلو  
-17-09به ( آستانه عقب يقاب رو) 3( 

  آستانه يقاب رو) نحوه باز و بست 103
 )مراجعه شود عقب 
نحوه 94-17-09به ( Bن ستون یروکش پائ) 4( 

  نیروکش پائباز و بست 
  )مراجعه شود Bستون  

  .دیر را باز نمائیمشخص شده در جدول ز يقسمتها
  چیپ  1
  مهره  2
  عقبدرب  يلوال  2
 . دیجهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام ده .5
  

 کننده درب عقب ترمز
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-12 

  رگالژ درب
  .دیدرب را شل نمائ ينگهدارنده لوال يچ هایپ. 1
   .د ینمائ يریرا اندازه گ چپ و راستجلو و عقب و  ين درب هایب استانداردفاصله و ارتفاع .  2

  
  فاصله استاندارد

  
  .د یچ ها را سفت نمائیپ. .3
  . دیم نمائیچ ضامن قفل درب تنظید ، آن را با شل کردن پنشو یبازو بسته نم یاگر درب به راحت. 4

   عقبچه ینحوه باز و بست باالبر در
  هشدار

چه یممکن است باالبر در. تواند خطرناك باشد  یبدون خوب مهار کردن آن م عقب بباز کردن باالبر در •
  . دیار انجام دهیک دستیر را با داشتن یشه اقدامات زیهم. د ینما یافتد و شما را زخمیب عقب

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

  )مراجعه شود عقب آستانه ينحوه باز و بست قاب رو103-17-09به ( آستانه عقب يقاب رو )1(
  )مراجعه شود ینحوه باز و بست تشک صندل59-13-09به (عقب  یتشک صندل )2(
  )مراجعه شود ینحوه باز و بست تشک صندل53-13-09به (عقب  یصندل یپشت )3(
 )باز و بست کمربند عقب مراجعه شودنحوه 5-11-08به (کمربند عقب  ين روینگه دارنده پائ يچ هایپ )4(
 )مراجعه شود يک رودرینحوه باز و بست الست89-17-09به ( يک رودریالست )5(
 )صندوق مراجعه شود ییانتها ينحوه باز و بست رودر107-17-09به ( صندوق ییانتها يرودر )6(
 )ن صندوق مراجعه شودیطرف ينحوه باز و بست رودر109-17-09به ( ن صندوقیطرف يرودر )7(
 )صندوق مراجعه شود يباال نیطرف ينحوه باز و بست رودر113-17-09به ( صندوق يباال نیطرف يرودر )8(
  )مراجعه شود Cستون  نحوه باز و بست روکش98-17-09به ( Cروکش ستون  )9(
 )عقب مراجعه شود یره کمکینحوه باز و بست دستگ153-17-09به ( عقب یره کمکیدستگ )10(

 درب عقب

 جلودرب 
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  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-13 

   .د یر را جدا نمائیاز نقطه مشخص شده نوار درزگ .3

  
  .دیبست هارا خارج نمائ . 4
، کانکتور را جدا  یینوار باال يبا جدا ساز ..5

   .د ینمائ
  نکته

جاد یا ین خوردگید چیدقت نمائ •
 .نشود

برف  لنگ ی، ش یینوار باال يبا جدا ساز . 6
  .دیعقب را جدا نمائپاك کن 

  نکته
جاد یا ین خوردگید چیدقت نمائ •

  .نشود
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-14 

  .دینوك پهن خارج نمائ یچ گوشتیک پیدرب صندوق را با استفاده از نگهدارنده  تسمه . 7

  
  

  
  .نگدارنده درب صندوق را خارج نمائید  .8
  .پیچ هاي ستون را باز نمائید .9

شیلنگ برف 
 پاك کن عقب
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  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-15 

  .دیچ ها را باز نمائیپ . 10
  .دیعقب را باز نمائ دربباالبر  .11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دیچ ها را باز نمائیپ .12
  .دیبراکت را باز نمائ . 13
جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور  . 14

 . دیمعکوس انجام ده
 به ( .دیرگالژ نمائ عقب را دربباالبر  . 15

  نحوه باز و بست باالبر  09-11-17
 )چه عقب مراجعه شودیدر
  

  عقب  دربنحوه باز و بست باالبر 
 .جدا نماییدرا  يباتر یکابل منف .1
 :دیر را باز نمائیز يقسمت ها .2

به ( آستانه عقب يقاب رو )1(
  )مراجعه شود عقب آستانه ينحوه باز و بست قاب رو09-17-103

  )مراجعه شود ینحوه باز و بست تشک صندل59-13-09به (عقب  یتشک صندل )2(
  )مراجعه شود ینحوه باز و بست تشک صندل53-13-09به (عقب  یصندل یپشت )3(
 )نحوه باز و بست کمربند عقب مراجعه شود5-11-08به (کمربند عقب  ين روینگه دارنده پائ يچ هایپ )4(
 )مراجعه شود يک رودرینحوه باز و بست الست89-17-09به ( يک رودریالست )5(
 )صندوق مراجعه شود ییانتها يرودرنحوه باز و بست 107-17-09به (صندوق  ییانتها يرودر )6(
 )ن صندوق مراجعه شودیطرف ينحوه باز و بست رودر109-17-09به (ن صندوق یطرف يرودر )7(
 )صندوق مراجعه شود يباال نیطرف ينحوه باز و بست رودر113-17-09به (صندوق  يباال نیطرف يرودر )8(
  )دمراجعه شو Cستون  نحوه باز و بست روکش98-17-09به ( Cروکش ستون  )9(
 )عقب مراجعه شود یره کمکینحوه باز و بست دستگ153-17-09به (عقب  یره کمکیدستگ  )10(
 )عقب مراجعه شود بنحوه باز و بست باالبر در12-11-09به (عقب  دربباالبر   )11(

 عقب دربباالبر 

 پیچ

 براکت

 پیچ

 پیچ
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-16 

  .دی، مهره را باز نمائ یینوار باال يبا جدا ساز . 3
  نکته

   .جاد نشودیا ین خوردگید چیدقت نمائ

  
  دیعقب را باز نمائ دربباالبر  يلوال .4
. دیجهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام ده .5
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  )هاچ بک(عقبو در درها 

09-11-17 

   عقب دربرگالژ باالبر 
   .د ینمائ يریرا اندازه گ جلو و عقب و چپ و راست ين درب هایب فاصله و ارتفاع استاندارد .1
   .د یرا رگالژ نمائد و درب صندوق یدرب صندوق را شل نمائ ينگهدارنده لوال يچ هایپ . 2

  
  فاصله استاندارد

  
  .د یچ هارا سفت نمائیپ . 3
  

باالبر درب 
 پانل سقف عقب

باالبر درب 
 عقب

 باالبر درب عقب
 سپر عقب باالبر درب عقب
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 درها و باالبر دریچه عقب

09-11-18 

دمپر در نحوه معدوم ساختن 
  )هاچ بک(عقب
  توجه

نگهدارنده درب ، گاز موجود در  •
 .است یر سمیبو و غ یرنگ ، ب یب

  
نک یمحفظت از چشم از ع يبرا .1

 .د یاستفاده نمائ
سطح صاف قرار  ينگهدارنده را رو .2
 .دیده
 3تا  2با استفاده از کمان اره ، حدود  .3
 بدنه } inch 011- 0.08{متر یلیم

د تا گاز داخل آن ینگهدارنده را اره نمائ
  .خارج گردد

  
  هشدار 

گاز و ممکن است . د یکندقت  •
  .ده شودیرون پاشیروغن با فشار به ب

  
د که گاز و روغن یاکنون مطمئن شو .4

و قسمت  شدهده یبطور کامل خارج گرد
  .دین بار فشار دهیرا چند ینیسطح پائ

  
نگهدارنده را برش  جک ینیقسمت پائ .5
  .دیده
  .دیاندازیاکنون نگهدارنده را دور ب .6

 جک نگهدارنده
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