
  بنام خدا
  
  

سالم
شاید . داشبوردو کامل باز کنم چند سال پیش به خاطر تعویض رادیات بخاری ، ناچار شدم خودم

اونجایی که یادم ھست مینویسم شاید کمکی بعضی از قسمت ھاش یادم نمونده باشه ، ولی تا
  .کرده باشم 

  
در کنسول ، بخاری ، لر و کوصفحه کنترل ،  قبل از باز کردن پیچھای داشبورد باید پخش صوت 
کیلومتر ، سیمسوکت کلیدھای پشت آمپر داشبورد ، غربیلک فرمان ، صفحه کیلومتر شمار، 

  . باز کردو جعبه فیوزو  ، فندک ساعت 
  
  

  
  
  

  ابزار الزم
  
    پیچ گوشتی چھار سو کوتاه و بلند– ١
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چون پیچ در گودی و زیر (  داشبورد  برای باز کردن دو پیچ روی١٠رینگی شماره دو سر  آچار -  ٢
  )    بوکس قابل باز شدن نیستیه سر رینگی و شیشه جلو واقع شده بنابراین با آچار تخت و آچار 

  
  )ضروری(١٠ آچار بوکس شماره – ٣
  
  
   در صورت لزوم١٠ آچار تخت شماره – ۴

  

  داشبوردبدنه اصلی نحوه باز کردن 

  . باطری رو باز کنیدسر منفی  قبل از ھر کاری – ١

را باز ) در داشبورد( داشبورد جعبه ، ابتدا بشهداشبورد راحت تر بدنه اصلی  برای اینکه باز کردن  -  ٢
 راست داشبورد رو کمی به سمت جعبه، بعد سمت چپ کرده  پیچ طرفین در رو باز ٢ اول . کنید

به در  نشه و شون آمدن در از جای خودزایده ای که در تصویر دیده میشود مانع از بیر تا بدیدفشار 
   .بشه خارج راحتی
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  جعبه داشبورد

 : باز کردن پخش صوت و صفحه کنترل بخاری - ٣

یچ ھا ، پبعد از بازکردن ) دوتا پیچ زیر قاب ھست (یدباز کنصفحه کنترل بخاری رو  ی قاب رو-الف
  . تا از خار جدا بشهید بکشبیرونو به طرف اقاب ر

  
  

                
  

  

  ید باز کناصفحه کنترل بخاری رپیچ ھای عدد ۴-ب
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   سر مفتول به شکل حلقه است کهداره سیم مفتولی بلند روکش دار  رشتهصفحه کنترل سه-ج
   

به اھرم وسط روی کنترل و ) پشت در داشبورد(را باز و بسته میکند ھوا دریچه ورودیسیم اول   -  ١
  .متصل است

   
و روی کنترل  ه قرار دارزیر پای شاگردمتصله و به دریچه تفکیک ھوای بخاری و کولرسیم دوم   - ٢ 

  .به اھرم باالیی متصل است
  
به اھرم پایینی قرار داره و  باالی پدال گازوظیفه سرما و گرما رو به عھده داره و درسیم سوم   - ٣

   .کنترل متصل است
  
 از روی زایده پالستیکی راسیم ھای مفتولی حلقه ای شکل ای انتھ، با یک پیچ گوشتی دو سو  

  .آزاد کنید روی دریچه ھا قالبداخلاز  آنھا را خارج کنید و بعد کل سیم و روکش
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  .میباشد ولتاژ  سوکت ٤ ھمچنین صفحه کنترل کولر و بخاری دارای –د 
  
  . سوکت المپ ھای پشت صفحه-  ١
  
  .سوکت کلید فن–٢ 
  
  . سوکت مربوط به کلید کولرعدد دو – ٣ 
  

 داشبورد که قبال آنرا باز کرده اید قابل دسترسی است ، در جعبه از محفظه سیم و سوکت ھا ، 
ولی  . روی ھر یک از سوکت ھا خاری وجود دارد که آنھا را میتوان با فشار دادن خار از ھم جدا کرد

 تا به خاطر داشته باشیدرا ، مسیر سیم ھای مفتولی  کنترل مجموعه موقع بیرون آوردن دقت کنید
  . نشوید ، دچار مشکلمجموعه موقع جا زدن در
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  .جدا کنید آن را سوکت ھای و آورده بیرون پخش را و ید باز کناپیچ ھای پخش صوت ر - ۴
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از  تا یدطرف باال بکش کم کم به ا فشاری بوق روی فرمون رابتدان ابرای باز کردن غربیلک فرم - ٥
م از زیر چند تقه به ابعد آر) با آچار بوکس ( ید باز کنابعد مھره روی غربیلک رمحل خود خارج گردد 

  .ی خود خارج گردد تا از جایدغربیلک بزن
  

                     
  

.  را باز کرد  ابتدا باید قاب روی آنسوکت ھای مربوط سیم و برای بیرون آوردن صفحه کیلومتر و  - ٦
  . ، آن ھا را باز کنید است  پیچ به داشبورد متصل شده ٥این قاب با 

  
ا از سوکت کلید ھای روی قاب جدا را از ضامن خارج کنید و بکشید تھا  سوکت ھای فیش – ٧

  .سپس قاب را ھمراه با کلیدھای روی آن از داشبورد جدا کنید . شود
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


  
، کلید برف پاک کن) در صورت موجود بودن(  آنتن برقی شیشه گرم کن عقب ، سوکتسوکت ھای

د جدا کنیدبسته باشیجداگانه  اگر او تجھیزاتی ر) درصورت موجود بودن( عقب 
ویدبا چسب کاغذی بنویسید تا بعدا دچار سردرگمی نشرا  از سوکت ھا یک ھر ضمنا محل نصب

  ان نرودضمنا خرطومی ھای دریچه کولر یادت
  
 ، تا سیم کیلومتر از روی گیربکس  میباشدمتر با یه پیچ بلند به گیربکس وصلسیم کیلو  – ٨

 باز ا پیچ ر، دیده میشودنطور که در تصویر اابتدا ھم . د جدا کنی را صفحه کیلومترانید ، نمیتوگرددبازن
  خود خارج کنید ی از جا را بعد سیمدکنی

  
  

  
  

  
 آن که محل میباشد پیچ ٤دارای صفحه کیلومتر . اکنون نوبت باز کردن صفحه کیلومتر میباشد  – ٩

سوکت ولتاژ از پشت   عدد دو.ن بکشید ا باز کنید و کمی به طرف خودتآن را وددر تصویر دیده میش
 تا سوکت ھایی دھید فشار آن را میباشد خار ک ییک دارای که ھر  استبه صفحه کیلومتر متصل

 اضامن سیم کیلومتر ر.  و سپس از صفحه کیلومتر جدا کنیدشود آزاد ودکه در تصویر زیر دیده میش
  . به ھمین روش جدا کنیدصفحه کیلومتر ، متصل میباشدھم که روی 
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  .خارج شود موتور داخلبه صورت کامل از  نیازی نیست سیم کیلومتر
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 ، قاب از دوقسمت شود باز نیزن افرمغربیلک  قاب روی  است برای راحت درآوردن داشبورد بھتر– ١٠

   .جدا کنید ا باز کنید و قاب ھا را ، پیچ ھا رمیباشد پیچ ٥  دارایواز زیراست زیر و باال تشکیل شده 
   نیستآنضمنا نیازی به درآوردن متعلقات فرمان مثل سوئیچ و دسته راھنما و سیم و سوکت ھای 
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باز کردن بلندگو و درپوش آن نیازی به  (یدکن  جداسوکت بلند گوھای جلو را از زیر داشبورد - ١٠
  )نیست

  
  

  
  

 ، د به طرف خود بکشیاقسمت باالی قاب ر  ،باز کرد آن رابرای باز کردن ساعت اول باید قاب  -١١
بعد پیچ ساعتو باز  تا جدا شود به طرف باال فشار دھید از پایین قاب رو ، آزاد شد از باال وقتی قاب 

  .د اد کنیفیش ساعت رو آزو  ، دکنی
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  نخواھد شد  جداداشبورد بدنه اصلی  ، نشوداگه کنسول باز .   باز کردن کنسول وسط– ١٢
  )که محل تعدادی از آنھا در تصویر دیده میشود میباشد پیچ ٨دارای کنسول (  
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 . ودیش، برخالف گردش عقربه ھای ساعت باز ماست   سر دنده به میل دنده پیچ شده - ١٣

  . خارج کنید  از جای خوده ایدباز کردی آن را  که قبال پیچ ھاا باز کنید و کنسول راسردنده ر
  

  

  
  

 ، د پیچ دیده میشه ، پیچ ھا رو باز کنیدو،  د باز کنی آن را، ابتدا در برای باز کردن جعبه فیوز – ١۴
 جعبه فیوز .، جدا کنید  دقرار دارو زیر جعبه فیوز  در زیر داشبورد سمت راننده کهرا ھوا خرطومی 

باال به طرف کمی جای خود خارج گردد آن را ، برای اینکه جعبه فیوز از  میباشد  پایین  دریخاردارای 
 به خارج کردناحتیاجی .  بدھید فشارآن را به طرف جلوی ماشین  ، بعد آزاد شود تا فشار دھید

   .کنیدفیوز نیست ، آن را به حال خود رھا سوکت جعبه 
  

  

 که ب  میرسد داشبوردبه بدنه اصلینوبت ،انجام شده باشد  مطالبی که عرض شداگه ھمه   - ١٥
  داده خواھد شدبا عکس توضیح 

 از آن  یکی (باالی داشبوردھا در قسمت  پیچ عدد از ٣ میباشد که پیچ٩ دارایداشبورد بدنه اصلی
   . بسته شده اندداشبورد زیرچپی ٤ و در طرف چپ و راست پیچ ٢ ، ) زیر ساعتھا
  

که به راحتی با پیچ گوشتی دو سو و یا  بوده درپوشدارای  از پیچ ھای باالی داشبورد عدد ٢ –الف 
  .قابل جدا شدن است چاقو 

  
  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

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


  
  
  
  

  
  درپوش روی پیچ باالیی داشبورد

  
با  (شدن است بازقابل  ١٠ که فقط با آچار رینگی شماره ودمورد نظر در شکل زیر دیده میشپیچ 

  )مانع از درگیر شدن آچار بوکس با پیچ میشودچون شیشه جلو ، باز کرد آن را توانآچار بوکس نمی
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.  بردارید ه شد که قبال توضیح دادا برای دسترسی به پیچ وسط داشبورد باید درپوش ساعت ر–ب 

  .باز کنید  ا پیچ وسط داشبورد ر١٠بعد از باز کردن ساعت ، با آچار بوکس شماره 
  

  
  

  
 پیچ چپ و راست بغل داشبورد با ٢.  وجود داره در کنار ھر دو در جلو ، پیچ ھای بغل داشبورد -ج 

  . میباشد  قابل باز شدن١٠آچار بوکس شماره 
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  پیچ بغل داشبورددرپوش 

  

  
  

 پیچ در ٢و شبورد دا پیچ در چپ و راست ٢ ، ددر قسمت پایین داشبورد قرار دارھا  پیچ عدد از ٤ –د 
   میباشدوسط داشبورد

  
  )چپ و راست (زیر داشبورد  پیچ ھای – ١
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این پیچ ھا در پشت کنسول وسط و روی مجموعه بخاری و کولر :  پیچ ھای وسط داشبورد – ٢
  . ، قابل دسترسی میباشده شدکه بعد از باز کردن کنسول که قبال توضیح داداست بسته شده 
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 نابه طور مایل به طرف خودتکمی   رام داشبورداآر، است  داشبورد به طور کامل باز شده اکنون
  دیبکش
   : شما مانند تصویر زیر خواھد شداز اینکه داشبورد باز شد ، ماشینبعد 

آپلود  Hossein15  به نام کاربری  TTیکی از کاربران توسط  ، این تصویر سال پیش نا گفته نماندالبته 
 عالمت گذاری ی شمابرا اینجانب آن راو است پاک شده از روی سرور  در حال حاضرد که بو شده

  .شوید آشنا داشبورد  به خوبی با وضعیت کردم تا
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الزم است اشاره کنم که  با توجه به اینکه ، نوشتن این مطلب کمک کرد تا روند باز کردن داشبورد 
 ساعت داشبورد ٢توانایی آن را در خود میبینم که در مدت ن اکنواتوموبیل خود را به خاطر آورم ، لذا 

  .اتوموبیل خودم را باز کنم
 در صورتیکه کمی دست به آچار باشید میتوانید با کمی حوصله و آرامش و خواندن کامل این شما نیز

دا کنید مطلب ، مطمئن باشید که میتوانید این کار را انجام دھید و به اعتماد به نفس خود اطمینان پی
  . تومان میباشد صرفه جویی کنید ٣٠٠٠٠و در ھزینه باز کردن آن که در حال حاضر 

  
موفق باشید

  
  

Alirsj
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