
کنترل اجزاء مکانیکی
37A-1                                    پمپ ترمز: باز کردن- نصب مجدد
37A-7                سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن- نصب مجدد
37A-12               بوستر ترمز: باز کردن- نصب مجدد
37A-25                         پمپ خالء : باز کردن- نصب مجدد
37A-29 پدال گاز: باز کردن- نصب مجدد    
37A-30 پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد    
37A-35 میله اهرم پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد   
37A-36 سوئیچ پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد   
37A-38 اهرم ترمز دستی: باز کردن- نصب مجدد   
37A-44                         اهرم ترمز دستی: تنظیم کردن
37A-45 پدال کالچ: باز کردن- نصب مجدد    
37A-50                                      مدار کالچ: هواگیری
37A-56 پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد    
37A-61 مدار کالچ: باز کردن- نصب مجدد    
37A-66 کابل تعويض دنده دستی: باز کردن- نصب مجدد   
37A-67 کابل ترمز دستی: باز کردن- نصب مجدد     
37A-73                                   کنترل کالچ: شرح
37A-77                         سیستم بیرونی تعويض دنده: شرح
37A-78 سیستم بیرونی تعويض دنده: باز کردن- نصب مجدد 
37A-84 اهرم جعبه دنده: باز کردن- نصب مجدد   
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کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ ترمز: باز کردن- نصب مجدد

M9R F9Q یا K4J یا K4M یا K9K یا

237A-

37A

M9R يا F9Q  

101889 

 شیر برقی )1( تنظیم توربوشارژر را آزاد کنید.
 اتصال دبی سنج هوا را باز کنید.

 جعبه فیلتر هوا را باز کنید ) به بخش فیلتر هوا: باز کردن- نصب 
مجدد مراجعه کنید( )MR 364، 12A، مخلوط سوخت(

گشتاورهای بستن
8.5Nm پیچ مخزن پمپ ترمز     
50Nm                TRW مهره های پمپ ترمز
21Nm    BOSCH مهره های پمپ ترمز
17Nm      مهره های لوله ترمز

توجه
آماده ريخته شدن روغن باشید و قطعات مجاور را بپوشانید.

باز کردن
 خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید )به بخش خودرو: 
بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید( )MR 364، 02A، وسايل 

باالبر خودرو(
 باتري را برداريد. )به بخش باتری: باز کردن- نصب مجددمراجعه 

کنید( )MR 364، 80A، باتری(
 واحد کنترل الكترونیكی موتور را باز کنید )بسته به مدل آن(

- ) به بخش واحد کنترل الكترونیكی موتور ديزل: باز کردن- نصب 
مجدد مراجعه کنید( )MR 364، 13B، تزريق ديزل( 

- ) به بخش واحد کنترل الكترونیكی موتور بنزين: باز کردن- نصب 
مجدد مراجعه کنید( )MR 364، 17B، تزريق بنزين( 

 سینی باتری را باز کنید )به بخش سینی باتری: باز کردن- نصب 
مجدد مراجعه کنید( )MR 364، 80A، باتری(



M9R F9Q یا K4J یا K4M یا K9K یا

کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ ترمز: باز کردن- نصب مجدد

337A-

37A

نصب مجدد

101704

 آب بندهای پمپ ترمز )7( بايد تعويض شوند.
 مخزن پمپ ترمز را به شكل درست روی پمپ ترمز نصب کنید.

 پیچ نگهدارنده مخزن روی پمپ ترمز را ببنديد.
 پیچ مخزن پمپ ترمز را با گشتاور 8.5Nm محكم کنید.

101700

 اتصال الكتريكی )2( مخزن پمپ ترمز را جدا کنید.
 با استفاده از يك سرنگ، مايع ترمز مخزن را خالی کنید.

 اجزای زير را جدا کنید:
- بست سپر حرارتی،

- لوله )3( پمپ ترمز کالچ،
- لوله های ترمز )4( روی پمپ ترمز،

- مهره های پمپ ترمز )5( روی کمك ترمز،
- مجموعه پمپ ترمز و مخزن پمپ ترمز،

- پیچ )6( مخزن پمپ ترمز روی پمپ ترمز،
- مخزن پمپ ترمز.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ ترمز: باز کردن- نصب مجدد

M9R F9Q یا K4J یا K4M یا K9K یا

437A-

37A

101711

تا میله فشاري  قرار دهید  را در يك رديف  ترمز  بوستر   پمپ و 
داخل محفظه پمپ ترمز رود.

 هنگام بستن پمپ ترمز، مطمئن شويد کاسه در مرکز بوستر ترمز 
قرار گرفته باشد.

 مهره هاي پمپ ترمز را به بوستر ترمز را ببنديد.
 اجزا را با گشتاورهاي زير سفت کنید:

- مهره هاي پمپ ترمز TRW را با گشتاور 50Nm به بوستر ترمز
بوستر  به   21Nm با گشتاور  را   BOSCH ترمز  پمپ  مهره هاي   -

ترمز
 عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.

ترمز سفت  پمپ  به   17Nm گشتاور  با  را  ترمز  لوله  مهره هاي   
کنید.

 مدار ترمز را هواگیري کنید ) به بخش 30A، اطالعات عمومي، 
هواگیري مدار ترمز، مراجعه کنید(.

 اتصال باتري را برقرار سازيد )به بخش باتري، باز کردن- نصب 
مجدد مراجعه کنید( )MR 364، 80A، باتري(.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ ترمز: باز کردن- نصب مجدد

537A-

37A
 F4R

مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

101700

 قطعات زير را جدا کنید:
- اتصال )1( سنسور سطح روغن روي مخزن روغن،

- شیلنگ بوستر ترمز )2(
 با استفاده از يك سرنگ، مايع ترمز مخزن را خالی کنید.

توجه:
با اعمال فشار روي مخزن روغن با احتیاط، لوله و بست را از پمپ 

کالچ جدا کنید.

 قطعات زير را جدا کنید:
- لوله )3( پمپ کالچ را از مخزن مايع ترمز،

- لوله هاي ترمز )4( روي پمپ ترمز.

گشتاورهای بستن
8.5Nm پیچ مخزن پمپ ترمز     
50Nm                TRW مهره های پمپ ترمز
21Nm    BOSCH مهره های پمپ ترمز
17Nm      مهره های لوله ترمز

توجه
آماده ريخته شدن روغن باشید و از آسیب ديدن قطعات مكانیكي 

و بدنه  در اطراف سیستم ترمز جلوگیري کنید.

باز کردن
مرحله پیش از بازکردن

 خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید ) به بخش خودرو: 
بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید( )MR 364، 02A، وسايل 

باالبر خودرو(
 قطعات زير را باز کنید:

- اتصال باتری )به بخش باتری: باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید( 
)MR 364، 80A، باتری(،

- سیني باتري )به بخش سیني باتری: باز کردن- نصب مجددمراجعه 
کنید( )MR 364، 80A، باتری(،

- جعبه فیلتر هوا ) به بخش فیلتر هوا: باز کردن- نصب مجددمراجعه 
کنید( )MR 364، 12A، مخلوط سوخت(،

- لوله خروجي فیلتر هوا،
- قاب موتور.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ ترمز: باز کردن- نصب مجدد

637A-

37A

نصب مجدد
I- مرحله نصب قطعه مورد نظر

119989



توجه:
پمپ  مخزن  بستن  هنگام  را  ترمز  پمپ   )9( واشرهاي  همیشه 

تعويض نمايید.

 مخزن ترمز را روي پمپ قرار دهید.
 پیچ مخزن روي پمپ ترمز را ببنديد.

 پیچ مخزن  پمپ ترمز را با گشتاور 8.5Nm سفت کنید.

119990

119989

 قطعات زير را جدا کنید:
- مهره های پمپ ترمز )5( روی کمك ترمز،

- مجموعه پمپ ترمز و مخزن )6(،
- پیچ مخزن روي پمپ ترمز )7(،

- مخزن مايع ترمز )8(.

 F4R



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ ترمز: باز کردن- نصب مجدد

737A-

37A

II- مرحله پایانی
 اجزاي زير را ببنديد:

- سیني باتري )به بخش باتري، باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید( 
)MR 364، 80A، باتري(.

- لوله خروجي فیلتر هوا،
- جعبه فیلتر هوا ) به بخش فیلتر هوا: باز کردن- نصب مجددمراجعه 

کنید( )MR 364، 12A، مخلوط سوخت(،

119990

تا میله فشاري  قرار دهید  را در يك رديف  ترمز  بوستر   پمپ و 
)10( داخل محفظه پمپ ترمز رود.

توجه
هنگام بستن پمپ ترمز ، مطمئن شويد کاسه در مرکز بوستر 

ترمز قرار گرفته باشد.
 مهره هاي پمپ به بوستر ترمز را ببنديد.

 اجزا را با گشتاورهاي زير سفت کنید:
- مهره هاي پمپ ترمزTRW را با گشتاور 50Nm به بوستر ترمز

- مهره هاي پمپ ترمزBOSCH را با گشتاور 21Nm به بوستر ترمز
 اجزاي زير را ببنديد:

- لوله پمپ کالچ روي مخزن مايع ترمز،
- لوله هاي ترمز را به پمپ ترمز .

ترمز سفت  پمپ  به   17Nm گشتاور  با  را  ترمز  لوله  مهره هاي   
کنید.

 اجزاي زير را متصل نمايید:
- شیلنگ بوستر ترمز

- اتصال سنسور سطح مايع ترمز.
- قاب موتور.

 مدار ترمز را هواگیري کنید ) به بخش 30A، اطالعات عمومي، 
هواگیري مدار ترمز، صفحه 30A-4 مراجعه کنید(.

 اتصال باتري را برقرار سازيد )به بخش باتري، باز کردن- نصب 
مجددمراجعه کنید( )MR 364، 80A، باتري(.

F4R



کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

K4J F4R یا

837A-

37A

II- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

103492

 اتصال لوله خالء روي بوستر ترمز )3( را جدا کنید.
 براي جدا کردن شیر يكطرفه از واشر الستیكي، آن را بكشید و 

بچرخانید.

توجه:
مطمئن شويد لوله خالء روي منیفلد هوا آسیب نديده باشد، وگرنه 

منیفلد هوا نیاز به تعويض خواهد داشت.

 اتصال لوله خالء سمت منیفلد هوا )4( را جدا کنید.
نصب مجدد

I- مرحله پیش از نصب
 وضعیت و شرايط واشر و شیر يكطرفه را بررسي کنید.

 هر قطعه خراب را تعويض کنید.

II- مرحله نصب قطعه مورد نظر
 اتصال لوله خالء سمت منیفلد هوا را وصل کنید.

 واشر الستیكی را ببنديد.
 اتصال شیلنگ بوستر ترمز را وصل کنید.

گشتاورهای بستن
5.5Nm                     بست هاي لوله هوا

باز کردن
I- مرحله پیش از بازکردن

 پوشش موتور را باز کنید.

101807

 بست هاي )1( لوله هوا را باز کنید.
 لوله هوا )2( را باز کنید.



K4J F4R یا

کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

937A-

37A

III- مرحله پایانی

 لوله هوا را ببنديد.
 بست هاي لوله هوا را با گشتاور 5.5Nm سفت کنید.

 پوشش موتور را ببنديد.



کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

K4J F4R یا

1037A-

37A

101698

 قطعات زير را باز کنید:
بخش  )به  دنده  جعبه  کنترل  از  را  بااليي   )1( )سیبك(  سیبك   -
37A، کنترل قطعات مكانیكي، کابل انتخاب دنده جعبه دنده دستی: 

باز کردن- نصب مجدد، مراجعه کنید(،
- غالف کابل انتخاب جعبه دنده دستی در نقطه )2(.

توجه:
به سامانه تنظیم روي کابل هاي انتخاب ND دست نزنید چرا که 
احتمال تغییر طول کابل و سپس جا به جايي اهرم تعويض وجود 

دارد. 

گشتاورهاي محکم کردن
21Nm پیج هاي بوستر ترمز                    

اين رويه مختص بوستر ترمز TRW است.

توجه:
میله فشاری بوستر ترمز جدا شدني نیست.

توجه
آماده ريخته شدن روغن باشید و قطعات مجاور را بپوشانید.

باز کردن
- خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید. ) به بخش خودرو: 
بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید( )MR 364، 02A، وسايل 

باالبر خودرو(
- باتري را برداريد. )به بخش باتری: باز کردن- نصب مجددمراجعه 

کنید( )MR 364، 80A، باتری(
- قطعات زير را باز کنید:

- قاب موتور،
- پمپ ترمز )به بخش کنترل قطعات مكانیكی، پمپ ترمز: باز کردن- 

نصب مجدد، صفحه 37A-1 مراجعه کنید(.



کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

1137A-

37A

نصب مجدد

91101

 پیش از بستن اندازه هاي زير را بررسي کنید:
(X1) =163.7 mm  :براي خودروهاي فرمان چپ -
(X1) =133.2 mm  :براي خودروهاي فرمان راست -

 عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.
 پیچ هاي بوستر ترمز را با گشتاور 21Nm سفت کنید.

 بررسي کنید که میله فشاری بوستر و محور پدال ترمز در جاي 
خود به خوبي درگیر شده باشند.

پمپ  مكانیكی،  قطعات  کنترل  بخش  )به  ببنديد  را  ترمز  پمپ   
ترمز: باز کردن- نصب مجدد، صفحه 37A-1 مراجعه کنید(.

  مدار ترمز را هواگیري کنید )به بخش 30A، اطالعات عمومي، 
هواگیري مدار ترمز، صفحه 37A-4 مراجعه کنید(.

 اتصال باتري را برقرار سازيد )به بخش باتري، باز کردن- نصب 
مجددمراجعه کنید( )MR 364، 80A، باتري(.

 کلید موقعیت پدال ترمز را تنظیم کنید )به بخش 37A، کنترل 
مجدد، صفحه  نصب  کردن-  باز  ترمز:  پدال  کلید  مكانیكی،  قطعات 

37A-36 مراجعه کنید(.

102245

 پین رزوه دار پدال ترمز )3( سمت اتاق را از میله فشاری بوستر 
ترمز جدا کنید.

101698

 قطعات زير را جدا کنید:
بست هاي )4( روي صفحه هواگیر

پیچ هاي )5( بوستر ترمز.



کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

B84 یا C84 و F4R یا K4J یا K4M یا K9K و مدارك مرحله 2

1237A-

37A

101698

 قطعات زير را باز کنید:
- سیبك  بااليي )1( را از اهرم دنده )به بخش 37A، کنترل قطعات 
نصب  کردن-  باز  دستی:  دنده  جعبه  دنده  انتخاب  کابل  مكانیكي، 

،)37A-66 مجدد، صفحه
- غالف کابل انتخاب دنده جعبه دنده دستی در نقطه )2(.

توجه:
چرا  نزنید  ND دست  انتخاب  هاي  کابل  روي  تنظیم  سامانه  به 
که احتمال تغییر طول کابل و متعاقباً جا به جايي اهرم تعويض 

وجود دارد.

 قطعات زير را باز کنید:
- بست ها را از صداگیر بوستر ترمز،

- صداگیر بوستر ترمز.

گشتاورهاي محکم کردن
21Nm                  مهره هاي تنظیم کننده ارتفاع

اين رويه ويژه بوستر ترمز BOSCH است.

توجه
آماده ريخته شدن روغن باشید و قطعات مجاور را بپوشانید.

باز کردن
I- عملیات آماده سازی باز کردن

 ،02A خودرو را روی جك باالبر دو ستونه قرار دهید. )به بخش 
تجهیزات بلند کردن خودرو از زير، مراجعه کنید( 

باز کردن- نصب  باتري:  باتری،   ،80A باتري را برداريد. )بخش  
مجددرا مراجعه کنید(

K9K  
 ،13B واحد کنترل الكترونیكی موتور ديزل را باز کنید )به بخش 
تزريق ديزل، واحد کنترل الكترونیكی موتور ديزل: باز کردن- نصب 

مجددمراجعه کنید( 

K4M يا K4J يا F4R  
 ،17B واحد کنترل الكترونیكی موتور بنزين را باز کنید )به بخش 
تزريق بنزين، واحد کنترل الكترونیكی موتور بنزين: باز کردن- نصب 

مجددمراجعه کنید( 

 قطعات زير را باز کنید:
- سینی باتری )به بخش 80A، باتری، سینی باتری: باز کردن- نصب 

مجددمراجعه کنید(،
- جعبه فیلتر هوا )به بخش 12A، مخلوط سوخت، جعبه فیلتر هوا: 

باز کردن- نصب مجددنگاه کنید(،
- پمپ ترمز )به بخش 37A، کنترل قطعات مكانیكی، پمپ ترمز: باز 

کردن- نصب مجدد، صفحه 37A-1 مراجعه کنید(.
- شیر يكطرفه روي بوستر ترمز.



B84 یا C84 و F4R یا K4J یا K4M یا K9K و مدارك مرحله 2

کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

1337A-

37A

121472

 بوستر ترمز را از تنظیم کننده ارتفاع باز کنید.
 قطعات زير را باز کنید:

- مهره ها )6( را از تنظیم کننده ارتفاع،
- مجموعه "بوستر ترمز- تنظیم کننده ارتفاع".

نصب مجدد
I- مرحله پیش از نصب

توجه
جهت جلوگیري از آسیب ديدن بوستر ترمز، سعي نكنید سیستم 

تنظیم ارتفاع بوستر ترمز را درگیر کنید. 
را  ارتفاع  کننده  تنظیم  نیست،  درگیر  که سیستم  زماني  همیشه 

تعويض نمايید.

121474

 واشر ترمز )3( را از پین جدا کنید.
 پین )4( را با فشار دادن آن به سمت پايین آزاد کنید.

 پین را بیرون بیاوريد.

II- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

121471

 با استفاده از پیچ گوشتي سر تخت، روي دندانه )خار( )5( فشار 
آورده و بوستر ترمز را در جهت ساعتگرد بچرخانید تا باز شود.



کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

B84 یا C84 و F4R یا K4J یا K4M یا K9K و مدارك مرحله 2

1437A-

37A

121470

 سوراخ شیر يكطرفه )7( را به شكلي روي بوستر ترمز قرار دهید 
تا با محور میله فشاری به طور عمودي در يك راستا باشند.

 موقعیت قرارگیري میله فشاری و پدال ترمز را در اتاق سرنشین 
بررسي کنید.

121469
 بوستر ترمز را با فشار قرار دهید و در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید 
تا اين که صدايي از سیستم تنظیم ارتفاع و دندانه )خار( شنیده شود. 

 اجزاي زير را ببنديد:
- پین،

- واشر ترمز جديد روي پین،

121473

 درست قرار گرفت حلقه پالستیكي را بررسي کنید.

توجه:
عالمت پیكان ها بايد در مقابل لبه ها قرار بگیرد.

II- مرحله نصب قطعه مورد نظر
 مجموعه "بوستر ترمز- تنظیم کننده ارتفاع" را نصب کنید.

 مهره هاي تنظیم کننده ارتفاع را ببنديد.
 مهره هاي تنظیم کننده ارتفاع را با گشتاور 21Nm سفت کنید.



B84 یا C84 و F4R یا K4J یا K4M یا K9K و مدارك مرحله 2

کنترل اجزاء مکانیکی
شیر یکطرفه ترمز: باز کردن- نصب مجدد

1537A-

37A

- صداگیر بوستر ترمز،
- شیر يكطرفه روي بوستر ترمز.

III- مرحله پایانی
 قطهات زير را ببنديد:

- غالف کابل انتخاب دنده جعبه دنده دستی،
 ،37A )به بخش  بااليي کنترل جعبه دنده  - سیبك )سیبك( )1( 
باز  دنده دستی:  دنده جعبه  انتخاب  کابل  مكانیكي،  قطعات  کنترل 

کردن- نصب مجدد، مراجعه کنید(،
- پمپ ترمز )به بخش 37A، کنترل قطعات مكانیكي، پمپ ترمز: باز 

،)37A-1 کردن- نصب مجدد، صفحه
باز  هوا:  فیلتر  واحد  مخلوط سوخت،   ،12A بخش  )به  هوا  فیلتر   -

کردن- نصب مجدد مراجعه کنید(
- سیني باتري )به بخش 80A، باتری، سیني باتری: باز کردن- نصب 

مجدد مراجعه کنید(. 

K9K  
 ،13B واحد کنترل الكترونیكی موتور ديزل را ببنديد )به بخش 
تزريق ديزل، واحد کنترل الكترونیكی موتور ديزل: باز کردن- نصب 

مجدد مراجعه کنید(.

K4M يا K4J يا F4R  
 ،17B واحد کنترل الكترونیكی موتور بنزين را ببنديد )به بخش 
تزريق بنزين، واحد کنترل الكترونیكی موتور بنزين: باز کردن- نصب 

مجددمراجعه کنید(.

 مدار ترمز را هواگیري کنید )به بخش 30A، اطالعات عمومي، 
هواگیري مدار ترمز، صفحه 30A-4 مراجعه کنید(.

 اتصال باتري را برقرار سازيد )به بخش باتري، باز کردن- نصب 
مجددمراجعه کنید( )MR 364، 80A، باتري(.

 کلید چراغ ترمز را تنظیم کنید )به بخش 37A، کنترل قطعات 
 37A-36 مكانیكی، کلید پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد، صفحه

مراجعه کنید(.



کنترل اجزاء مکانیکی
پدال گاز: باز کردن- نصب مجدد

1637A-

37A

گشتاورهاي محکم کردن
8Nm          مهره هاي پدال گاز

باز کردن
 سوئیچ را ببنديد.

116018

 اتصال پتانسیومتر پدال گاز )1( را جدا کنید.
 قطعات زير را باز کنید:
- مهره هاي پدال گاز )2(،

- پدال گاز.

نصب مجدد
   عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.

 مهره هاي پدال گاز را با گشتاور 8Nm سفت کنید.



1737A-

37A

گشتاورهاي محکم کردن
21Nm                     مهره هاي پدال ترمز

باز کردن
 موکت سمت راننده را به عقب بكشید.

102203

 قطعات زير را باز کنید:
کنترل   ،37A بخش  )به  ترمز   پدال  از  را   )1( ترمز  چراغ  کلید   -
مجدد، صفحه  نصب  کردن-  باز  ترمز:  پدال  کلید  مكانیكی،  قطعات 

37A-36 مراجعه کنید(.
- پین پدال ترمز را از میله فشاری کم ترمز،

- مهره هاي پین پدال ترمز )2(،
- پدال ترمز،

- مهره هاي پدال گاز،
- پدال گاز.

نصب مجدد
  به منظور بستن، عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.

 مهره هاي پدال ترمز را با گشتاور 21Nm سفت کنید.

خودروهاي فرمان چپ

کنترل اجزاء مکانیکی
پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد



1837A-

37A

باز کردن
 پدال ترمز را باز کنید )به بخش 37A، کنترل قطعات مكانیكی، 
پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد، صفحه 37A-30 مراجعه کنید(.

103823

 قطعات زير را باز کنید:
مكانیكی،  قطعات  کنترل   ،37A بخش  )به   )1( ترمز  چراغ  کلید   -
کلید پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد، صفحه 37A-36 مراجعه 

کنید(،
- دو مهره از حلقه نگهدارنده میل هرزگرد )2(،

- حلقه نگهدارنده میل هرزگرد،
- محور )3( متصل کننده " میله فشاری بوستر ترمز و میل آزادگرد".

 میل آزادگرد سمت راننده را باز کنید.

نصب مجدد
 برای بستن، عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.

B84 يا C84 يا G84 يا S84 و خودروي فرمان راست

کنترل اجزاء مکانیکی
میله اهرم پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد



1937A-

37A

نصب مجدد
هنگام باز و  بست يا تعويض کلید چراغ ترمز

108436

توجه
کلید )3( را با احتیاط جا به جا کنید.

براي تنظیم اندازه )X( تنها از پیستون )4( استفاده کنید.
کلید در شرايط زير بايد تعويض شود:

- اگر پیستون )4( از کلید )3( جدا شود،
- اگر بیش از سه بار تنظیم براي اندازه )X( در طول کارکرد الزم 

شود.

 فاصله )X( پیستون )4( را اندازه بگیريد. اگر اندازه )X( کمتر از 
 17mm بین مقادير : حداقل )X( 17 است، براي تنظیم فاصلهmm

و حداکثر 18mm، انتهاي پیستون را به دقت بكشید.
 پدال ترمز را با دست فشار دهید.

 کلید چراغ  ترمز را روي مجموعه پدال قرار دهید.
 کلید چراغ ترمز را با چرخاندن يك چهارم دور در جهت ساعتگرد 

سفت کنید.
 برگشت پدال ترمز را به دقت پايش کنید. 

توجه:
کلید پدال ترمز داراي تنظیم کننده خودکار است که  بر اساس 

موقعیت پدال خود را انطباق مي دهد.
ايجاد  تیك  تیك  صداي  کارکرد  زمان  در  خودکار  کننده  تنظیم 

مي کند.

 اتصال کلید را وصل کنید.

باز کردن

109201

 اتصال کلید چراغ ترمز )1( را جدا کنید.
پادساعتگرد  جهت  در  دور  چهارم  يك  را   )2( ترمز  چراغ  کلید   

بچرخانید. 
 کلید چراغ ترمز را باز کنید.

کنترل اجزاء مکانیکی
کلید پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد



2037A-

37A کنترل اجزاء مکانیکی
کلید پدال ترمز: باز کردن- نصب مجدد

 کارکرد درست کلید چراغ ترمز را بررسي کنید:
- پدال ترمز را فشار دهید تا چراغ هاي ترمز روشن شوند،
- پدال ترمز را رها کنید تا چراغ هاي ترمز خاموش شوند.



کنترل اجزاء مکانیکی
اهرم ترمز دستي: باز کردن- نصب مجدد

2137A-

37A
 L84 يا K84

نصب مجدد
I- مرحله نصب قطعه مورد نظر

 همیشه مهره )1( را تعويض کنید.
 اجزاي زير را ببنديد:

- اهرم ترمز دستي،
- مهره هاي اهرم ترمز دستي.

 مهره هاي اهرم ترمز دستي را با گشتاور Nm 8 سفت کنید.
 بست سیم کشي ترمز دستي را ببنديد.
 اتصال برقي ترمز دستي را وصل کنید.

 اجزاي زير را ببنديد:
- کابل هاي ترمز دستي سمت اهرم ترمز دستي،

- مهره.
محفظه  در  کاماًل  ترمزدستي  کابل  گیره هاي  که  شويد  مطمئن   

خود قرار گرفته اند.
 مهره را تا رسیدن اندازه )X1( به 17mm سفت کنید.

 ترمز دستي را به کار اندازيد تا تنظیم شود.

24316

 بررسي کنید که آيا اهرم کنترل )4( از جاي خود جدا مي شود يا 
نه )خالصي بايد يك میلي متر باشد(.

گشتاورهاي محکم کردن
8Nm                                    مهره هاي اهرم ترمز دستي

باز کردن
I- مرحله پیش از بازکردن

کردن-  باز  وسط:  کنسول  بخش  )به  کنید  باز  را  وسط  کنسول   
نصب مجددمراجعه کنید( )MR 365، 57A، تجهیزات داخلي(.

II- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

101927

 مهره )1( را باز کنید.
 کابل هاي ترمز دستي را از محفظه شان )2(

 قطعات زير را باز کنید:
- مهره هاي )3( اهرم ترمز دستي،

- اهرم ترمز دستي.
 اتصال برقي ترمز دستي را جدا کنید.



کنترل اجزاء مکانیکی
اهرم ترمز دستي: باز کردن- نصب مجدد

2237A-

37A
 L84 يا K84

II- مرحله پایانی.
 بررسي کنید:
- حرکت اهرم را،

- حرکت آزادانه چرخ ها را زماني که ترمز دستي آزاد است.
 کنسول وسط را ببنديد )به بخش کنسول وسط: باز کردن- نصب 

مجددمراجعه کنید( )MR 365، 57A، تجهیزات داخلي(.



2337A-

37A

II- مرحله تنظیم کردن قطعه مورد نظر

101927

 مهره )3( را شل کنید تا کابل ها آزاد شوند.
 اهرم ترمز دستي را در دندانه دوم قرار دهید.

 مهره تنظیم را آن قدر حرکت دهید تا ديسك يا طوقه ديگر به 
راحتي با دست نچرخد.

 اهرم ترمز دستي را چندين مرتبه بكشید.
 اهرم ترمز دستي را در حالت آزاد قرار دهید.

 ديسك يا طوقه بايد بتواند به راحتي و آزادانه بچرخد. وگرنه مهره 
را به تدريج حرکت دهید تا ديسك يا طوقه بتواند آزادانه بچرخد.

 چرخ هاي عقب را ببنديد )به بخش 35A، چرخ ها و تايرها، چرخ: 
باز کردن- نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه کنید(.

کنترل اجزاء مکانیکی
اهرم ترمز دستي: تنظیم کردن

ترمز دستي که خوب تنظیم نشده باشد:
- مانع کارکرد درست سیستم خودتنظیم کفشك هاي ترمز مي شود،

- موجب سايش زود هنگام کفشك هاي ترمز مي شود.

تنظیم کردن

I- مرحله پیش از تنظیم کردن
 خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید )به بخش خودرو: 

بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید(.
 پنج مرتبه ترمز دستي را کشیده و رها کنید تا کابل ها به شرايط 

کارکرد عادي برسند.
 اهرم ترمز دستي را در حالت آزاد قرار دهید.

آزاد  اگر چرخ ها  بررسي کنید.  را  آزادانه چرخ هاي عقب   گردش 
نیستند، اجزا زير را بررسي نموده و در صورت لزوم تعمیر کنید:

- کابل هاي ترمز دستي،
- پیستون کالیپر،

- سیستم تنظیم خودکار،
- فك ترمز.

تايرها،  و  چرخ ها   ،35A بخش  )به  کنید  باز  را  عقب   چرخ هاي 
چرخ: باز کردن- نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه کنید(.

کردن-  باز  وسط:  کنسول  بخش  )به  کنید  باز  را  وسط  کنسول   
نصب مجددمراجعه کنید(.



کنترل اجزاء مکانیکی
پدال کالچ: باز کردن- نصب مجدد

2437A-

37A
خودروهاي فرمان چپ

101899

 اتصال سنسور )3( را جدا کنید.
 سنسور خاکستري رنگ )3( شروع کورس کالچ را باز کنید )به 
مجددمراجعه  نصب  کردن-  باز  کالچ:  پدال  موقعیت  سنسور  بخش 

کنید(.
 اتصال سنسور )4( را جدا کنید.

 سنسور سبز رنگ )4( پايان کورس کالچ را باز کنید )به بخش 
سنسور موقعیت پدال کالچ: باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید(.

 سیبك پمپ ترمز پدال کالچ )5( را آزاد کنید. 
 قطعات زير را باز کنید:
- سه مهره )6( پدال کالچ،

- پدال کالچ.

نصب مجدد
  به منظور بستن، عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.

 مهره هاي پدال کالچ را با گشتاور 21Nm سفت کنید.
 ضروري است که انتهاي سنسورهاي پدال کالچ را آن قدر کشیده 

تا در کمترين فضاي موجود تثبیت شوند.

خودکاري  کننده  تنظیم  داراي  کالچ  پدال  موقعیت  سنسورهاي 
هستند که بر اساس موقعیت پدال کالچ آن را تنظیم مي کند.

گشتاورهاي محکم کردن
21Nm         مهره هاي بشقابي پدال کالچ

باز کردن
نصب  کردن-  باز  باتري،  بخش  )به  کنید  جدا  را  باتري  اتصال   

مجددمراجعه کنید( )MR 364، 80A، باتري(.

101193

 قطعات زير را باز کنید:
نصب  کردن-  باز  داشبورد:  بخش  )به  چپ   سمت  پايیني  قاب   -

مجددمراجعه کنید( )MR 365، 57A، تجهیزات داخلي(،
- )1(UCH )به بخش UCH: باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید( 

)MR 364، 87B، واحد اتصال اتاق سرنشین(،
- لوله هواي سمت چپ )2(.



کنترل اجزاء مکانیکی
پدال کالچ: باز کردن- نصب مجدد

2537A-

37A
خودروهاي فرمان چپ

102205

 سنسورهاي پدال کالچ را نصب کنید )به بخش سنسور موقعیت 
پدال کالچ: باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید(.

 اتصاالت زير را وصل کنید:
- اتصاالت سنسور پدال کالچ،

 MR( )باتري )به بخش باتري، باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید -
80A ،364، باتري(.



کنترل اجزاء مکانیکی
مدار کالچ: هواگیري

2637A-

37A
TL4 JH3 يا JR5 يا ND0 يا PK4 يا

دو نوع دستگاه براي هواگیري مدار کالچ وجود دارد:
ARC50  از طريق نصب روي مخزن ذخیره روغن.

 سرنگ از طريق سوراخ هواگیري تعبیه شده روي سیلندر فرعي 
کالچ.

دو رویه براي هواگیري مدار کالچ وجود دارد:
 زماني که هیج قطعه اي از مدار کالچ هیدرولیكي باز نشده باشد:

از طريق نصب روي   ARC50 از دستگاه با استفاده  را  - هواگیري 
مخزن ذخیره روغن يا سرنگ از طريق سوراخ هواگیري تعبیه شده 

روي سیلندر فرعي کالچ انجام دهید.
 زماني که هیج قطعه اي از مدار کالچ هیدرولیكي باز نشده باشد:

- هواگیري را تنها با استفاده از يك سرنگ نو از طريق تزريق مايع 
کالچ  فرعي  سیلندر  روي  شده  تعبیه  هواگیري  سوراخ  راه  از  ترمز 

انجام دهید.

توجه:
- وجود حتي يك حباب ريز در مدار مي تواند موجب اشكال در 
شدن  خرد  صداي  پدال،  درست  برگشت  در  )ايراد  شود  عملكرد 

هنگام تعويض دنده، و غیره (
- هواگیري نادرست مي تواند موجب تشخیص نادرست ايراد و در 

نتیجه تعويض هاي بي مورد شود.

مواد مصرفي مورد نیاز در تعمیر:
 هواگیري مدار کالچ را با استفاده از مايع ترمز تأيید شده انجام 
دهید )به بخش خودرو: قطعات يا مواد مصرفی برای تعمیرات مراجعه 

کنید( )04B، مواد مصرفي(

II- مرحله آماده سازي
 خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید. ) به بخش خودرو: 
بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید( )02A، وسايل باالبر خودرو(

 سیني زيري موتور را باز کنید.

تجهیزات مورد نیاز
دستگاه هواگیري مدار ترمز

سرنگ هواگیري مدار هیدرولیك

در مواقع زير هواگیري نمايید:
- حرکت بی اثر پدال،

- عملكرد پدال در نیمه حرکت،
- عملكرد پدال  در انتهاي حرکت،

- تعويض دنده ضعیف.

I- موارد احتیاط هنگام تعمیر

خطرات مرتبط با ناخالصي ها
است.  حساس  بسیار  ناخالصي ها  به  هیدرولیكي  کالچ  سیستم   

خطراتي که اين ناخالصي ها موجب آن مي شوند عبارتند از:
- جلوگیری از تعويض دنده،

- آسیب ديدن سیستم کالچ يا خرابي آن،
- نشتي در مدار هیدرولیك.

کلیه فعالیت هايي که روي سیستم کالچ هیدرولیكي انجام مي گیرد 
گونه  هر  ورود  اين شرايط عدم  باشد.  پاک  کاماًل  تحت شرايط  بايد 

ناخالصي به مدار هیدرولیك را در طول کار تضمین مي کند.
اعمال  هیدرولیكي  مدار کالچ  قطعات  کلیه  براي  را  پاکیزگی  اصول 

کنید.
مواردي که موجب ناخالصي مي شود عبارتند از:

- براده هاي فلزي يا پالستیكي،
- الیاف:
• مقوا،
• برس ،
• کاغذ،

• پارچه،
• گرد و غبار و ذرات موجود در هوا،

• و غیره.

پارچه تنظیف.
 از پارچه تنظیف بدون پرز استفاده کنید )به بخش مواد پیشنهادی 

براي تعمیرات مراجعه کنید( )04B، مواد مصرفي(
هر پارچه تنها يك بار بايد استفاده شود.



کنترل اجزاء مکانیکی
مدار کالچ: هواگیري

2737A-

37A
TL4 JH3 يا JR5 يا ND0 يا PK4 يا

نوع بست دار.

112868

 براي باز کردن پیچ هواگیري، بست )4( را فشرده و نگه داريد و 
با يك ناخن پیچ را بكشید.

نوع بست دار.

107280

 براي باز کردن پیچ هواگیري، بست )5( را باال برده و با يك ناخن 
پیچ را بكشید.

چندین نوع پیچ هواگیري وجود دارد:

نوع پیچي.

113919

 براي باز کردن پیچ هواگیري، قسمت پالستیكي )1( را نگه داشته 
و با استفاده از يك آچار تخت، پیچ هواگیري )2( را باز کنید.

نوع نیم گردشي.

114335

 براي باز کردن پیچ هواگیري، پیچ )3( را با دست کاماًل بچرخانید.



کنترل اجزاء مکانیکی
مدار کالچ: هواگیري

2837A-

37A
TL4 JH3 يا JR5 يا ND0 يا PK4 يا

تأيیديه شرکت  از دريافت  را )پس  ترمز   دستگاه هواگیري مدار 
رنو( به مخزن پمپ ترمز متصل کنید )به بخش راهنماي تجهیزات 

مراجعه کنید(. 
 درپوش هواگیري را از روي سیلندر فرعي کالچ برداريد.

 يك سر لوله شفافي را به سوراخ هواگیري و سر ديگر را به مخزني 
خالي که پايین تر از سوراخ هواگیري قرار گرفته متصل کنید.

 پیچ هواگیري را باز کنید.
 مدار بین دستگاه هواگیري و مخزن مايع ترمز را باز کنید.

هوا  کلیه حبا ب هاي  تا  کند  پیدا  ترمز جريان  مايع  اجازه دهید   
آزاد شوند.

 دستگاه هواگیري را متوقف کنید تا فشار مدار کالچ کاهش يابد.
 پیچ هواگیري را ببنديد.

 لوله شفاف را از سوراخ هواگیري جدا کنید.
 درپوش هواگیري را ببنديد.

 پس از جدا کردن دستگاه هواگیري، سطح مايع ترمز را در مخزن 
پمپ ترمز باال ببريد.

 کالچ را حدود 20 مرتبه به سرعت درگیر کرده و آزاد کنید.
 بررسي کنید که آيا سیستم کالچ به خوبي کار مي کند يا نه.

 در صورت لزوم عمل هواگیري را تكرار کنید.
 تنظیم کلید پدال را بررسي کنید )به بخش کلید پدال کالچ: باز 
کردن- نصب مجددمراجعه کنید( )37A، کنترل قطعات مكانیكي(.

نوع دو بستي.

113732

 براي باز کردن پیچ هواگیري، بست )6( را به پايین و بست )7( را 
باال برده و با يك ناخن پیچ را بكشید.

III- رويه هواگیري زماني که هیچ قطعه اي از مدار کالچ هیدرولیكي 
باز نشده باشد

.ARC50 1- هواگیري با استفاده از
 پدل کالچ را به کمك تسمه اي که به فرمان متصل مي شود، در 
مدار هیدرولیك حین  پیوستگي  کار  اين  با  داريد.  نگه  باال  وضعیت 

هواگیري حفظ مي شود.

توجه:
مراقب باشید تنظیم کلید شروع حرکت کالچ بر هم نخورد.



کنترل اجزاء مکانیکی
مدار کالچ: هواگیري

2937A-

37A
TL4 JH3 يا JR5 يا ND0 يا PK4 يا

IV- رويه هواگیري زماني که قطعات مدار هیدرولیك باز شده  باشند.



توجه
هیدرولیك  مدار  داخل  به  خارجي  ذرات  نفوذ  از  ممانعت  جهت 
سیستم ترمز، لوله پمپ ترمز بايد از نقطه اتصال خود روي مخزن 

مايع ترمز جدا شود.

توجه
آماده ريخته شدن روغن باشید و قطعات مجاور را بپوشانید.

توجه
 لوله مدار هیدرولیك مجهز به فیلتر را پر کنید.

پر  که  شويد  مطمئن  تا  دهید  قرار  پايین  به  رو  را  فیلتر  پیشاني 
مي شود.

2- هواگیري با استفاده از يك سرنگ نو.
 پدل کالچ را به کمك تسمه اي که به فرمان متصل مي شود، در 
مدار هیدرولیك حین  پیوستگي  کار  اين  با  داريد.  نگه  باال  وضعیت 

هواگیري حفظ مي شود.

توجه:
مراقب باشید تنظیم کلید شروع حرکت کالچ بر هم نخورد.

 درپوش هواگیري را از روي سیلندر فرعي کالچ برداريد.
 لوله اي شفاف با طول مناسب )حداقل 30 سانتي متر( را به سوراخ 
هواگیري وصل کرده و آن را در ارتفاعي به اندازه ارتفاع مخزن، قرار 

دهید.
 پیچ هواگیري را باز کنید.

 مخزن پمپ ترمز را آن قدر از مايع ترمز پر کنید تا اين که مايع 
ترمز از سوراخ هواگیري بیرون بريزد.

توجه:
لوله شفاف بايد در ارتفاعي به اندازه مخزن پمپ ترمز باقي بماند 

تا مانع ورود هوا به مدار کالچ شود.

 يك سرنگ هواگیري نو پر شده از مايع ترمز مورد تأيید با حجم 
مفید 60 میلي لیتر را به انتهاي لوله شفاف متصل کنید.

تزريق هواي بخش  بدون  و  آرامي  به  را  تمامي محتواي سرنگ   
بااليي سرنگ، به داخل لوله تزريق کنید.

  پیچ هواگیري را ببنديد.
 لوله شفاف را از سوراخ هواگیري جدا کنید.

 درپوش هواگیري را ببنديد.
 سطح مايع ترمز را در مخزن پمپ ترمز باال ببريد.

 کالچ را حدود 20 مرتبه به سرعت درگیر کرده و آزاد کنید.
 بررسي کنید که آيا سیستم کالچ به خوبي کار مي کند يا نه.

 در صورت لزوم عمل هواگیري را تكرار کنید.
 تنظیم کلید پدال را بررسي کنید )به بخش کلید پدال کالچ: باز 
کردن- نصب مجددمراجعه کنید( )37A، کنترل قطعات مكانیكي(.



کنترل اجزاء مکانیکی
مدار کالچ: هواگیري

3037A-

37A
TL4 JH3 يا JR5 يا ND0 يا PK4 يا

وضعیت پر کردن براي لوله با فیلتر.

141810

وضعیت پر کردن براي لوله با فیلتر.

141813

 لوله کالچ را با استفاده از سرنگ پر کنید.
را در قسمت  پر شده  لوله  ترمز،  مايع  از خروج  براي جلوگیری   

انتهايي پمپ ترمز مسدود کنید.

چندین نوع لوله، با و بدون فیلتر وجود دارند.

لوله بدون فیلتر.

141812

وضعیت پر کردن براي لوله با فیلتر.

141811



کنترل اجزاء مکانیکی
مدار کالچ: هواگیري

3137A-

37A
TL4 JH3 يا JR5 يا ND0 يا PK4 يا

V- رويه هواگیري پس از باز کردن يك قطعه از مدار هیدرولیك
 پدل کالچ را به کمك تسمه اي که به فرمان متصل مي شود، در 
مدار هیدرولیك حین  پیوستگي  کار  اين  با  داريد.  نگه  باال  وضعیت 

هواگیري حفظ مي شود.

توجه:
مراقب باشید تنظیم کلید شروع حرکت کالچ بر هم نخورد.

 درپوش هواگیري را از روي سیلندر فرعي کالچ برداريد.
 لوله اي شفاف با طول مناسب )حداقل 30 سانتي متر( را به سوراخ 
هواگیري وصل کرده و آن را در ارتفاعي به اندازه ارتفاع مخزن، قرار 

دهید.
 پیچ هواگیري را باز کنید.

 مخزن پمپ ترمز را آن قدر از مايع ترمز پر کنید تا اين که مايع 
ترمز از سوراخ هواگیري بیرون بريزد.

توجه:
لوله شفاف بايد در ارتفاعي به اندازه مخزن پمپ ترمز باقي بماند 

تا مانع ورود هوا به مدار کالچ شود.

 يك سرنگ هواگیري نو پر شده از مايع ترمز مورد تأيید با حجم 
مفید 60 میلي لیتر را به انتهاي لوله شفاف متصل کنید.

تزريق هواي بخش  بدون  و  آرامي  به  را  تمامي محتواي سرنگ   
بااليي سرنگ، به داخل لوله تزريق کنید.

  پیچ هواگیري را ببنديد.
 لوله شفاف را از سوراخ هواگیري جدا کنید.

 درپوش هواگیري را ببنديد.
 سطح مايع ترمز را در مخزن پمپ ترمز باال ببريد.

 کالچ را حدود 20 مرتبه به سرعت درگیر کرده و آزاد کنید.
 بررسي کنید که آيا سیستم کالچ به خوبي کار مي کند يا نه.

 در صورت لزوم عمل هواگیري را تكرار کنید.
 تنظیم کلید پدال را بررسي کنید )به بخش کلید پدال کالچ: باز 
کردن- نصب مجددمراجعه کنید( )37A، کنترل قطعات مكانیكي(.

VI- مرحله پايانی
 سیني زير موتور را ببنديد.

 خودرو را از روی جك باالير دو ستونه پايین آوريد. ) به بخش 
خودرو: بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید( )02A، وسايل باالبر 

خودرو(

141809

 تايپیت هیدرولیكي را به کمك يك سرنگ نو )به وسیله جاذبه( 
پر کنید.

 قطعات مرتبط را بببنديد.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3237A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

JR5 يا JH3  

101701

 درپوش هواگیري را باز کنید.
 پارجه اي را زير سوراخ هواگیري قرار دهید.

 بست )1( را به باال بكشید.
 لوله کنترل پمپ ترمز را با يك حرکت بیرون بكشید.

تجهیزات مورد نیاز
و  باز کردن  براي  Emb. 1797        سوکت 24 میلي متري 

بستن پمپ کالچ

گشتاورهای بستن
21Nm                      مهره های بشقابي پدال کالچ

نصب  کردن-  باز  باتري:  بخش  )به  کنید  جدا  را  باتري  اتصال   
مجددمراجعه کنید()MR 364, 80A، باتري(.

M9R يا K9K يا K4M يا F9Q يا F4R 
 قطعات زير را باز کنید:

- قاب موتور،
 MR( )باتري ) به بخش باتري: باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید -

80A ,364، باتري (،
- جعبه فیلتر هوا را باز کنید ) به بخش فیلتر هوا: باز کردن- نصب 

مجددمراجعه کنید( )MR 364، 12A، مخلوط سوخت(

 به کمك سرنگي مايع ترمز مخزن را آن قدر خالي کنید تا سطح 
آن پايین تر از راهگاه ورودی پمپ ترمز قرار گیرد.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3337A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

ND0  

102513

 درپوش هواگیري را باز کنید.
 پارجه اي را زير سوراخ هواگیري قرار دهید.

 در حالي که لوله را مي کشید، بست )2( را با دست فشار دهید.

توجه
بست را نكشید. اگر به هر شكل لوله نادرست دستكاري شود، نیاز 

به تعويض خواهد داشت. 

 لوله کنترل پمپ ترمز را با يك حرکت بیرون بكشید.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3437A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

19399

 با استفاده از ابزار )Emb. 1797( در محفظه موتور، پمپ ترمز 
را با چرخاندن يك چهارم دور در جهت ساعتگرد از ديواره جدا کنید 

)نگهدارنده از نوع شیار-دندانه ( 

  خودروي فرمان راست


توجه
پمپ کالچ روي مجموعه پدال کالچ قرار گرفته است. مجموعه 
پدال- پمپ ترمز را باز کرده تا بتوانید پدال و پمپ ترمز را جدا 

کنید.  

  خودروي فرمان چپ

101740

 پارجه اي را زير پمپ ترمز قرار دهید.
 لوله مخزن مايع ترمز را قطع کنید.

 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.
 پارچه اي زير پمپ ترمز قرار دهید.

 بست روي پمپ ترمز )5( را باز کنید.
 لوله ها را جدا کنید.

 روي هر ورودي درپوش بگذاريد.
 در قسمت اتاق سرنشین، سیبك پمپ ترمز را از پدال کالچ جدا 

کنید. 



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3537A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

نصب مجدد

  خودروي فرمان چپ

19148

 وضعیت آب بندها را بررسي کنید.
 عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.

توجه
به منظور سهولت نصب لوله تغذيه برروی حفره مخزن روغن 

ترمز، دو سر آنرا به روغن ترمز آغشته کنید. 
پمپ کالچ دارای خار راهنمامی باشد و فقط در يك موقعیت 

نصب می شود.

توجه
از سوراخ کاری به عنوان تكیه گاه نصب استفاده نكنید.

 سیبكی پمپ ترمز را به پدال متصل کنید.

101741

 کلید خاکستري رنگ )6( شروع کورس کالچ را با چرخاندن يك 
جهارم دور باز کنید )به بخش سنسور موقعیت پدال کالچ: باز کردن- 

نصب مجدد مراجعه کنید(.
 اتصال کلید )6( را جدا کنید.

 کلید سبز رنگ )7( پايان کورس کالچ را با چرخاندن يك جهارم 
دور باز کنید )به بخش سنسور موقعیت پدال کالچ: باز کردن- نصب 

مجدد مراجعه کنید(.
 اتصال کلید )7( را جدا کنید.

 پارچه اي زير پمپ ترمز قرار دهید.
 بست هاي پمپ ترمز )8( را باز کنید

 لوله ها را جدا کنید
 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.

 سیبك پمپ کالچ را از پدال جدا کنید.

 چهار مهره مجموعه "پدال" را باز کنید.
 مجموعه "پدال- پمپ ترمز" را باز کنید.

 با استفاده از ابزار )Emb. 1797(، پمپ ترمز را با چرخاندن يك 
جهارم دور در جهت ساعتگرد از ديواره جدا کنید )نگهدارنده از نوع 

شیار-دندانه ( 



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3637A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

 سیستم کالچ را هواگیري کنید )به بخش 37A، کنترل قطعات 
مكانیكي، مدار کالچ: هواگیري، صفحه 37A-50 مراجعه کنید(.

 بررسي کنید که آيا کالچ به خوبي کار مي کند يا نه.
 موارد زير را تنظیم کرده و ببنديد:

37A، کنترل قطعات مكانیكی، کلید پدال  - کلید ترمز )به بخش 
ترمز: باز کردن- نصب مجدد، صفحه 37A-36 مراجعه کنید(،

- کلید کالچ )به بخش سنسور موقعیت پدال کالچ: باز کردن- نصب 
مجددمراجعه کنید(.

باز کردن- نصب  باتري:  باتري را برقرار سازيد )به بخش   اتصال 
مجددمراجعه کنید()MR 364, 80A، باتري(.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3737A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

JR5 يا JH3  

101701

 بست )1( را رو به باال بكشید.
 يك سر لوله شفافي را به سوراخ هواگیري و سر ديگر را به مخزني 

خالي که پايین تر از سوراخ هواگیري قرار گرفته متصل کنید.
 با انگشت لوله کنترل پمپ ترمز را به بیرون بكشید.

 پارچه اي زير سوراخ هواگیري قرار دهید.
 آن قدر با پدال بزنید تا پمپ ترمز و لوله از روغن خالي شود.

 بست )2( را باال بكشید.
 لوله سیلندر فرعي را جدا کنید.
 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.

باز کردن
نصب  کردن-  باز  باتري:  بخش  )به  کنید  جدا  را  باتري  اتصال   

مجددمراجعه کنید() MR 364، 80A، باتري(.

M9R يا K9K يا K4M يا F9Q يا F4R  
 قطعات زير را باز کنید:

- پوشش موتور،
 MR( )باتري )به بخش باتري: باز کردن- نصب مجددمراجعه کنید -

80A ،364، باتري(،
- سیني باتري به همراه رايانه تزريق،

- جعبه فیلتر هوا )به بخش فیلتر هوا: باز کردن- نصب مجددمراجعه 
کنید( )MR 364، 12A، مخلوط سوخت(.

 به کمك سرنگي مايع ترمز مخزن را آن قدر خالي کنید تا سطح 
آن پايین تر از اريفیس تغذيه پمپ ترمز قرار گیرد.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3837A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

ND0  

102513

 يك سر لوله شفافي را به سوراخ هواگیري و سر ديگر را به مخزني 
خالي که پايین تر از سوراخ هواگیري قرار گرفته متصل کنید.

 در حالي که لوله را مي کشید، بست )3( را با دست فشار دهید.

توجه
بست را نكشید. اگر اشتباهي در جا به جا کردن لوله رخ دهد، لوله 

نیاز به تعويض خواهد داشت. 

 با يك انگشت لوله کنترل پمپ ترمز را به بیرون بكشید.
 پارچه اي زير سوراخ هواگیري قرار دهید.

 با دست خود پدال را فشار دهید )براي تخلیه روغن پمپ ترمز 
و لوله(.

 بست )3( را فشار دهید.
 لوله سیلندر فرعي را جدا کنید.
 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

3937A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

  خودروي فرمان چپ

101739

 پارچه اي زير پمپ ترمز قرار دهید.
 بست )8( را از اتصال روي لوله برگشت پمپ ترمز باز کنید.

 لوله هاي سیلندر فرعي را قطع کنید.
 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.
 لوله تغذيه سیلندر فرعي بكشید.

  خودروي فرمان راست
 قطعات زير را باز کنید:

- جعبه داشبورد سمت چپ،
- لوله هواي سمت چپ.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

4037A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

101741

 پارچه اي زير پمپ ترمز قرار دهید.
لوله  قرار گرفته روي  ترمز  تغذيه پمپ  اتصال  از  را   )11(  بست 

برگشت پمپ ترمز باز کنید.
 لوله ها را جدا کنید.

 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.
 لوله تغذيه پمپ ترمز را از سمت چپ بكشید.

لوله برگشت  اتصال تغذيه سیلندر فرعي روي  از   بست )12( را 
پمپ ترمز باز کنید.

 لوله ها را جدا کنید.
 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.

 لوله تغذيه سیلندر فرعي را از سمت چپ بكشید.

102212

 پارچه اي زير اتصاالت لوله  قرار دهید.
 بست )9( را از اتصال تغذيه پمپ ترمز از روي لوله برگشت پمپ 

ترمز باز کنید.
 لوله ها را جدا کنید.

 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.
 بست )10( را از اتصال تغذيه سیلندر فرعي قرار گرفته روي لوله 

برگشت پمپ ترمز باز کنید.
 لوله ها را جدا کنید.

 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.



کنترل اجزاء مکانیکی
پمپ کالچ: باز کردن- نصب مجدد

4137A-

37A
S84 B84 يا C84 يا G84 يا

101739

 پارچه اي زير سوراخ )13( قرار دهید.
 لوله مخزن مايع ترمز را باز کنید.
 داخل ورودي ها درپوش بگذاريد.

 لوله بازگشت )14( پمپ ترمز را با چرخاندن يك چهارم دور در 
جهت ساعتگرد از ديواره جدا کنید )نگهدارنده از نوع شیار-دندانه ( 

نصب مجدد
 وضعیت آب بندها را بررسي کنید.

 عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.
 سیستم کالچ را هواگیري کنید )به بخش 37A، کنترل قطعات 

مكانیكي، مدار کالچ: هواگیري، صفحه 37A-50 مراجعه کنید(.
 بررسي کنید که آيا سیستم کالچ به خوبي کار مي کند يا نه.

باز کردن- نصب  باتري:  باتري را برقرار سازيد )به بخش   اتصال 
مجددمراجعه کنید()MR 364, 80A، باتري(.



4237A-

37A
L84 K84 يا

کنترل اجزاء مکانیکی
کابل انتخاب جعبه دنده دستي: باز کردن- نصب مجدد

II- نصب مجدد

121258

121259

 از يك انبر براي اتصال کابل هاي کنترل دنده به سیبك استفاده 
کنید.

دنده  تعويض  به سرعت  مختلف  دنده هاي  با  ثانیه  مدت 20  به   
کنید.

 بررسي کنید که اتصال کابل ها باز نشده باشد.

I- باز کردن
و آسیب  راهنماي پالستیكي  لوله  پاره شدن  از  برای جلوگیري   
ديدن سیبك هنگام باز کردن- نصب مجددقطعات انتهاي کابل، بايد 

پیش بیني هاي الزم را بكنید.

121257

 براي جدا کردن کابل هاي کنترل دنده از سیبك، يك آچار تخت 
کابل هاي  ديدن  آسیب  از  کار  اين  کنید.  استفاده  باال  شكل  مانند 

کنترل جلوگیري مي کند.



کنترل اجزاء مکانیکی
کابل ترمز دستي: باز کردن- نصب مجدد

4337A-

37A
L84 K84 يا

نصب مجدد
I- مرحله نصب قطعه مورد نظر

 همیشه مهره )1( را تعويض کنید.
 کابل هاي ترمز دستي را در محفظه خود ببنديد.

توجه:
را  ترمز دستي  اهرم  ترمز دستي،  کابل  تعويض غالف هاي  هنگام 

قبل از تنظیم اندازه )X1( برابر با 17mm، چند بار بكشید.

 بررسي کنید که گیره هاي کابل ترمزدستي به خوبي سمت بدنه 
قرار گرفته باشند.

 کابل هاي ترمز دستي را ببنديد:
- سمت فك ترمز ) به بخش 33A، قطعات اکسل عقب: باز کردن- 

نصب مجدد، صفحه 37A-3 مراجعه کنید(،
- سمت انتهاي اهرم ترمز دستي ) به بخش 37A، کنترل قطعات 
37A- مكانیكي، اهرم ترمز دستي: باز کردن- نصب مجدد، صفحه

38 مراجعه کنید(.
 مهره را ببنديد.

 مطمئن شويد که گیره هاي کابل ترمز دستي کاماًل در جاي خود 
قرار گرفته اند.

 17mm برابر با )X1( مهره را به شكلي سفت کنید که اندازه 
شود.

 ترمز دستي را به کار اندازيد تا خود تنظیم فعال شود.

باز کردن

I- مرحله پیش از بازکردن
 خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید. ) به بخش خودرو: 
بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید( )MR 364، 02A، وسايل 

باالبر خودرو(
کردن-  باز  وسط:  کنسول  بخش  )به  کنید  باز  را  وسط  کنسول   

نصب مجددمراجعه کنید( )MR 365، 57A، تجهیزات داخلي(.

II- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

101927

 مهره )1( را باز کنید.
 کابل هاي ترمز دستي را باز کنید:

- سمت انتهاي اهرم ترمز دستي ) به بخش 37A، کنترل قطعات 
37A- مكانیكي، اهرم ترمز دستي: باز کردن- نصب مجدد، صفحه

38 مراجعه کنید(،
- سمت فك ترمز ) به بخش 33A، قطعات اکسل عقب: باز کردن- 

نصب مجدد، صفحه 37A-3 مراجعه کنید(.
 کابل هاي ترمز دستي را از محفظه خود خارج کنید.



کنترل اجزاء مکانیکی
کابل ترمز دستي: باز کردن- نصب مجدد

4437A-

37A
L84 K84 يا

24316

 موارد زير را بررسي کنید:
- آيا اهرم کنترل )2( از جاي خود جدا مي شود يا نه )خالصي بايد 

برابر يك میلي متر باشد(،
- حرکت اهرم را ،

- حرکت آزادانه چرخ ها را زماني که ترمز دستي آزاد است.

II- مرحله پایانی.
 کنسول وسط را ببنديد )به بخش کنسول وسط: باز کردن- نصب 

مجددمراجعه کنید( ) 57A، MR 365، تجهیزات داخلي(.



4537A-

37A

  خودروي فرمان چپ

102207

)1( لوله تغذيه پمپ ترمز )محفظه موتور(
)2( پمپ ترمز )اتصال محفظه موتور- اتاق سرنشین( 

)3( لوله تغذيه سیلندر فرعي )محفظه موتور(

S84 يا G84 يا C84 يا B84

کنترل اجزاء مکانیکی
کنترل کالچ: شرح



4637A-

37A

JR5 يا JH3  

102326

)1( کابل انتخاب دنده
)2( کابل تعويض دنده

PK4 يا ND0  

102325

توجه:
به جز سیستم تنظیم )3( روي کابل انتخاب دنده، کنترل خارجي 

ND-PK4 مشخصاتي مشابه JH-JR دارد.

S84 يا G84 يا C84 يا B84

کنترل اجزاء مکانیکی
کنترل بیرونی دنده: شرح 



4737A-

37A

101743

 اهرم هاي دنده.
 نوع بست:

- در نقطه )A( بست ها را فشار دهید و کابل اهرم کنترل را از جعبه 
دنده جدا کنید،

- پین را در نقطه )B( بیرون بكشید.
- با باال کشیدن به نقطه )C( کابل را از گیره نگهدارنده بیرون بیاوريد.

گشتاورهاي محکم کردن
21N.m                                   پیچ هاي پايه واحد کنترل

باز کردن
 خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید. ) به بخش خودرو: 
بكسل کردن و بلند کردن مراجعه کنید( )MR 364، 02A، وسايل 

باالبر خودرو(
 باتري را برداريد )به بخش باتری: باز کردن- نصب مجددمراجعه 

کنید( )MR 364، 80A، باتری(.

101742

 قطعات زير را باز کنید:
- سیني باتري و رايانه تزريق،

- جعبه فیلتر هوا در صورت لزوم ) به بخش فیلتر هوا: باز کردن- 
نصب مجددمراجعه کنید( )MR 364، 12A، مخلوط سوخت(.

 دنده 3 را انتخاب کنید.

PK4 يا ND0 يا JR5 يا JH3

کنترل اجزاء مکانیکی
سیستم بیرونی تعویض دنده: باز کردن- نصب مجدد



4837A-

37A

PK4  

121257

آچار  يك  از  از سیبك،  دنده  کنترل  کابل هاي  کردن  براي جدا   
تخت مانند شكل باال استفاده کنید. اين کار از آسیب ديدن کابل هاي 

کنترل جلوگیري مي کند.

 قطعات زير را باز کنید:
- کلگی دسته دنده را با کشیدن آن رو به باال،

- پارچه روي دسته دنده.

101320

 تزئینات بااليي کنسول وسط را باز کنید.
 پیچ هاي )3( کنسول وسط را باز کنید.

 کنسول وسط را باز کنید.

109149

 نوع میله فشاری:
- میله فشاری را در نقطه )D( فشار داده و انتهاي کابل را با دست 

جدا کنید،
- براي خارج کردن کابل از گیره نگهدارنده، گیره هاي نقطه )E( را 

فشار دهید. 

توجه:
براي جلوگیري از آسیب ديدن کابل و سیبك اهرم، هیچگاه انتهاي 

کابل را با اهرم کردن رو به پايین خارج نكنید.

PK4 يا ND0 يا JR5 يا JH3

کنترل اجزاء مکانیکی
سیستم بیرونی تعویض دنده: باز کردن- نصب مجدد



4937A-

37A

101793

 مهره هاي )6( نگهدارنده پايه اگزوز را باز کنید.

101328

 موکت بین رايانه کیسه هوا و مجموعه دسته دنده را برش بزنید.
 پوشش صداگیر روي رايانه کیسه هوا و مجموعه دسته دنده را 

برداريد.

101898

 چهار پیچ  )4( نگهدارنده واحد کنترل را باز کنید.
 چهار خار )5( را فشار دهید تا واحد کنترل آزاد شود.

 سیني زير موتور را باز کنید.

PK4 يا ND0 يا JR5 يا JH3

کنترل اجزاء مکانیکی
سیستم بیرونی تعویض دنده: باز کردن- نصب مجدد



5037A-

37A

109405

 قطعات زير را باز کنید:
- پايه هاي سپر حرارتي،

- سپر حرارتي.

101897

 مجموعه دسته دنده را باز کنید.

نصب مجدد
 اجزاي زير را ببنديد:

 واحد کنترل،
 سپر حرارتي،

 پايه هاي سپر حرارتي،
 پیچ هاي نگهدارنده واحد کنترل را با گشتاور 21Nm سفت کنید.

102116

102117

 پیچ  هاي )7( نگهدارنده الستیكي لوله اگزوز از باز کنید.
 اجازه دهید لوله اگزوز روي اکسل عقب تكیه دهد.

PK4 يا ND0 يا JR5 يا JH3

کنترل اجزاء مکانیکی
سیستم بیرونی تعویض دنده: باز کردن- نصب مجدد



5137A-

37A

PK4  

121258

121259

سیبك  داخل  را  دنده  کنترل  کابل هاي  انبر،  يك  از  استفاده  با   
جعبه دنده قرار دهید.

 کابل هاي جعبه دنده را تنظیم کنید.
 به مدت 20 ثانیه با همه دنده ها به سرعت تعويض دنده کنید.

 بررسي کنید که اتصال کابل ها باز نشده باشد.
 عكس مراحل باز کردن به کار خود ادامه دهید.

 باتري را نصب کنید )به بخش باتري، باز کردن- نصب مجددمراجعه 
کنید( )MR 364، 80A، باتري(.

نوع بست

103113

 خار هاي بست را به سمت يكديگر فشار دهید.
 با فشار آن را داخل بست جا دهید.

PK4 يا ND0 يا JR5 يا JH3

کنترل اجزاء مکانیکی
سیستم بیرونی تعویض دنده: باز کردن- نصب مجدد



5237A-

37A

 دسته دنده را در موقعیت دنده 3 و به سمت اليي جا به جا کرده 
و با استفاده از تسمه ثابتش کنید.

2- محفظه موتور
 اهرم دنده روي جعبه دنده را در موقعیت دنده 3 قرار بگذاريد. 

 کابل ها را در گیره هاي خود قرار دهید.
 کابل  انتخاب دنده را در سیبك خود قرار دهید.

 بست روي کابل انتخاب دنده را )به کمك پیچ گوشتي( شل کنید.
 همین طور طول کابل را نیز تنظیم کنید.

 کابل انتخاب دنده را در سیبك اهرم دنده قرار دهید. 

102429

 با فشار دادن نقطه )10( رو به پايین بست را قفل کرده و حرکت 
آن را با حرکت کشويي )11( متوقف کنید.

توجه
بعد از بستن و تنظیم کردن کابل ها، اليي بايد برداشته شود.

I- تنظیم کابل هاي جعبه دنده

JR5 يا JH3  
 کابل ها را در گیره هاي خود قرار دهید.

 کابل ها را در سیبك خود قرار دهید.
 قبل از روشن کردن موتور بررسي کنید که آيا دنده ها به خوبي 

درگیر مي شوند يا نه.

توجه:
- سیستم تنظیم کابل وجود ندارد.

کنترل  واحد  مي شوند،  متصل  اهرم ها  به  کابل ها  که  هنگامي   -
خارجي و اهرم هاي کنترل روي جعبه دنده بايد در دنده 3 باشند. 

II- تنظیم کابل هاي جعبه دنده

PK4 يا ND0  
 واحد کنترل را ببنديد.

1- اتاق سرنشین

116019

 اهرم دنده عقب را در جهت درست قرار دهید.
 اليي )9( را بین اهرم و مانع انتها جاگذاري کنید:

 4 میلي متر، اگر خودرو مجهز به جعبه دنده PK4 است،
 5 میلي متر، اگر خودرو مجهز به جعبه دنده ND0 است.

PK4 يا ND0 يا JR5 يا JH3

کنترل اجزاء مکانیکی
سیستم بیرونی تعویض دنده: باز کردن- نصب مجدد



5337A-

37A

103424

 پوشش )3( دسترسي به اتصال عیب يابي را برداريد.
 قسمت )4( را يك چهارم دور بچرخانید.

 اين قسمت را جدا کنید.

103425

 با باال کشیدن کلگي دسته دنده )5( آن را درآوريد.

گشتاورهاي محکم کردن
daNm 0.4 پیچ هاي پوشش باتري   

توجه
وگرنه  بگذاريد:  آشكار  عالمت  را  دنده  دسته  کار  شروع  از  پیش 
قرار   »N« خالص  موقعیت  در  را  کاره  چند  کلید  و  دنده  دسته 

دهید.

باز کردن
 خودرو را روی جك باالير دو ستونه قرار دهید.

 پوشش موتور را باز کنید.
 اتصال باتري را جدا کنید؛ از پايه منفي شروع کنید.

103408

 قطعات زير را باز کنید:
 سیبك )1( کابل کلید چند کاره،

 کابل کنترل را از غالف )2( روي تكیه گاه اتصال.

DP0 و S84 يا G84 يا C84 يا B84

کنترل اجزاء مکانیکی
مجموعه اهرم دنده: باز کردن- نصب مجدد



5437A-

37A

101322

 قاب روکش ترمز دستي )8( و )9( را باز کنید.

101319

 روکش پايیني )10( را باز کنید.

101321
 نگهدارنده فندک را باز کنید.

 اتصال فندک را جدا کنید.

103426

 قاب کنسول )6( را باز کنید.

103427

 اتصال الكتريكی )7( را جدا کنید.
 جعبه داشبورد را باز کنید.

DP0 و S84 يا G84 يا C84 يا B84

کنترل اجزاء مکانیکی
مجموعه اهرم دنده: باز کردن- نصب مجدد



5537A-

37A

101793

 سه مهره )15( اتصال را از نگهدارنده اگزوز باز کنید.

101818

 دو پیچ )16( اتصال را باز کنید.

کنترل اجزاء مکانیکی
مجموعه اهرم دنده: باز کردن- نصب مجدد

DP0 و S84 يا G84 يا C84 يا B84

101320

 اتصاالت گرمكن صندلي )در صورت وجود( جدا کنید.
 دو صندلي جلو را باز کنید )به بخش 75A، چارچوب و اجزاي 

تشكیل دهنده صندلي جلو مراجعه کنید(.
 پیچ هاي )11( را باز کنید.

 قطعات زير را باز کنید:
 کنسول )12( را با دقت و احتیاط،

 کنسول دسته دنده.

101504

 اتصال )13( را جدا کنید.
 سنسور )14( را باز کنید.



5637A-

37A

103429

 محافظ )19( را باز کنید.

103431

 چهار پیچ )20( اتصال را از واحد کنترل باز کنید.
 میله دسته دنده را گرفته و بست هاي نگهدارنده واحد کنترل را 

آزاد کنید.
 مجموعه کابل واحد کنترل را باز کنید.

102117

 قطعات زير را باز کنید:
- پیچ هاي اتصال )17(،

- بخش جلويي سپر حرارتي.

103428

 موکت را به عقب بكشید. 
 پوشش )18( را باز کنید.

DP0 و S84 يا G84 يا C84 يا B84

کنترل اجزاء مکانیکی
مجموعه اهرم دنده: باز کردن- نصب مجدد



5737A-

37A

12225

 انتهاي کابل را با بست )22( قفل کنید.
کار  دنده درست  کننده  انتخاب  و  آيا سیستم  که  کنید  بررسي   

مي کنند يا نه.

توجه
انجام دهید )به  را  برنامه ريزي الزم  برقرار سازيد:  را  باتري  اتصال 

بخش 80A، باتري مراجعه کنید(.

 پیچ هاي پوشش باتري را با گشتاور daNm 0.4 سفت کنید.

نصب مجدد
 جهت نصب، عكس مراحل بازکردن ادامه دهید.

 کابل کنترل را تنظیم کنید.
 بررسي کنید که آيا سیستم درست کار مي کند يا نه.

تنظیم کابل کنترل

توجه
وگرنه  بگذاريد:  آشكار  عالمت  را  دنده  دسته  کار  شروع  از  پیش 
قرار   »N« خالص  موقعیت  در  را  کاره  چند  کلید  و  دنده  دسته 

دهید.

23334

 کشويي )21( را فشار داده تا کابل آزاد شود.
 کابل کنترل را داخل گیره ثابت کنید.

 قسمت انتهاي کابل را به سیبك کلید چند کاره ببنديد.

DP0 و S84 يا G84 يا C84 يا B84

کنترل اجزاء مکانیکی
مجموعه اهرم دنده: باز کردن- نصب مجدد




