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 تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به  رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه ي بخشي از اين سند فني موجود و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري مرجع قطعات يدکي 

بدون اجازه ي قبلي و کتبي از رنو اکيداً ممنوع مي باشد.

روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات که توسط سازنده در اين راهنما ارائه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو است که 
در زمان تهيه ي اين راهنما معتبر بوده اند.

اين  مي شوند،  ساخته  آن  از  سازنده  شرکت  خودروهاي  که  جانبي  لوازم  و  اجزا  توليد  در  شده  اعمال  تغييرات  نتيجه ي  در 
دستورالعمل ها ممکن است توسط سازنده تغيير داده شود.  
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16A استارت- شارژ
مدار شارژ: شناسايي

116A-

  

I- عملکرد 
و   داخلي  تهويه ي  با  دينام  به  مجهز  خودروها  اين 
روي  اخطار   چراغ  انضمام  به  هستند،  توکار  رگوالتور 

داشبورد که به صورت زير عمل مي کند:
- زماني که سوئيچ استارت روشن می شود، چراغ اخطار  

روشن مي شود،
خاموش  اخطار   چراغ  مي شود،  روشن  موتور  وقتي   -

مي شود، 
- در صورتيکه چراغ اخطار در زمان کارکرد موتور روشن 

شود، نشان دهنده ي نقص در مدار »شارژ« است.

II- شناسایي
شدت جریاندینامموتور

K4J و 
K4M

 VALEO : TG11
C011

110 آمپر
 VALEO : TG11

C027
028 525  

150 آمپر

F4R VALEO : TG11
C040

110 آمپر
 VALEO : TG11

C049
 VALEO : SG12

B092
125 آمپر

 VALEO : SG12
B098

تذکر :
در واحد حفاظت و سوئيچ ساختاري براي دینام 
 : سوئيچ  و  حفاظت  واحد  )به  دارد  وجود  خودرو 
 MR395،( )بازکردن-نصب مجدد مراجعه کنيد

87G، واحد اتصاالت داخلی موتور( 
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16A

216A-

استارت- شارژ
مدار شارژ: شناسايي

M9R  يا K9K  يا K4M  يا K4J  يا F9Q  يا  F4R

    
    

. 

استارترپسوند موتورموتور
K4J740 ,732 ,730 VALEO

D7E27

 VALEO
D7E47

 VALEO
TS10E3

K4M
 ,764 ,761 ,760

,768
813 ,812 ,788

F4R ,771 ,770770
776 ,774

 VALEO
D7R49
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16A

316A-

B84  يا  C84 يا  G84 يا  S84، و  F4Rو  770 يا  771 يا  776

 قطعات زير را باز کنيد:
- قاب هاي محافظ موتور،

- چرخ سمت راست جلو، 
راست  سمت  )شلگير(  چرخ  داخلی  محفظه  صفحه   -

جلو،
- تقويتي جانبی فريم عرضی رادياتور )1(، 

- سپر خودرو.

 قطعات زير را جدا کنيد:
- اتصال الکتريکي چراغ هاي مه شکن )در صورتي که بر 

روي خودرو نصب شده باشد(،
- لوله هاي مخصوص شستشوي چراغ هاي جلوي خودرو 
واقع در انتهای مخزن شيشه شوي  خودرو )در صورتي 

که بر روي خودرو نصب شده باشد( .

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب سپر خودرو،

- سپر خودرو.

 لوله هاي مخزن  شيشه شوي جلوي اتومبيل را باز 
کنيد.

 

    

گشتاور محکم کردن
25NM                                    پيچ هاي نصب دينام
4NM                                   پيچ هاي نصب درپوش باتري
110NM                                           پيچ هاي چرخ

بازکردن
 خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد )به 
کنيد(  مراجعه  باالبردن  و  کردن  بکسل  خودرو:  بخش 

)MR 364، 02A،  تجهيزات باالبر خودرو(

 اتصال باتري را جدا کنيد )به بخش باتري : بازکردن-
نصب مجدد مراجعه کنيد( 
)MR364 80A، باتري(

101212

استارت-شارژ
دينام : بازکردن-نصب 
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16A

416A-

  B84  يا  C84 يا  G84 يا  S84، وF4R  و  770 يا  771 يا  776

102365

 دو اتصال الکتريکي )2( را جدا کنيد.
 کابل درب بازکن موتور)3( را جدا کنيد.

 قطعات زير را باز کنيد:
- بست)4(،

- پيچ نصب)5(،
- پيچ هاي نصب فريم عرضی )6(، 

- پانل انتهايی جلو،
- تسمه ي دينام )به بخش 11A، قسمت باال و جلوي 

موتور، تسمه  دينام: بازکردن-نصب مجدد(.
 اتصاالت الکتريکي دينام را جدا کنيد.

 قطعات زير را باز کنيد:
 مجراي هواي کولر داخلي )7(، 

 قرقره سفت کن تسمه دينام .

104342

102504

استارت-شارژ
دينام : بازکردن-نصب 
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516A-

نصب مجدد

 براي نصب آسان تر، حلقه هاي )9( را به کمک انبردست يا 
گيره فشار دهيد.

 پيچ هاي نصب دينام را با گشتاور )25Nm( محکم 
کنيد.

 تسمه دينام را تعويض کنيد.
بخش  دهيد)به  قرار  کشش  تحت  را  دينام  تسمه   
11A، قسمت باال و جلوي موتور، تسمه دينام :بازکردن- 

نصب مجدد، رجوع کنيد(.
 به ترتيب عکس بازکردن قطعات عمل کنيد.

 : باتري  بخش  )به  کنيد  وصل  را  باتري  اتصال   
 MR 364،( کنيد(  مراجعه  مجدد  بازکردن-نصب 

80A، باتري(. 
 قطعات زير را با گشتاور مشخص شده محکم کنيد:

، )4Nm  (پيچ هاي نصب درپوش باتري -
 )110Nm( پيچ هاي چرخ -

 اين قطعات را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب )8( از دينام ،

- دينام با استفاده از آچار پيچ گوشتي.

  B84  يا  C84 يا  G84 يا  S84 و  F4Rو   770 يا  771 يا  776

 19703

18987

تذکر مهم 
به شيلنگ تهويه مطبوع فشار وارد نکنيد: خطر تراوش 

مايع کولر وجود دارد.

تذکر مهم 
در زمان تعويض تسمه، به خاطر داشته باشيد که 

قرقره های کشش و قرقره های ثابت را تعويض کنيد.

توجه:
خنک  مجموعه ي  دينام،  کردن  جدا  در  تسهيل  براي 
کننده را به آرامي به جلو حرکت دهيد)دقت کنيد که 

لوله هاي کندانسور تغيير شکل نيابد(.

استارت-شارژ
دينام : بازکردن-نصب 
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616A-

 دو اتصال الکتريکي )2( را جدا کنيد.
 کابل درب بازکن موتور )3( را جدا کنيد.

 قطعات زير را باز کنيد:
- بست)4(،

- پيچ هاي نصب)5(،
- پيچ هاي نصب فريم عرضی )6(، 

- پانل انتهايی جلو،
- تسمه دينام موتور )به بخش 11A، باال و جلوي موتور، 
11A- تسمه دينام موتور: بازکردن-نصب مجدد، صفحه

MR 364، 11A( )4، قسمت باال و جلوي موتور(.
 اتصاالت الکتريکي دينام را جدا کنيد.

 پايه نگهدارنده ي دينام را باز کنيد.

گشتاور محکم کردن
21NM                                    پيچ هاي دينام

21NM      پيچ هاي پايه ي نگهدارنده بر روي دينام
مهره ي پايه ي نگهدارنده بر روي محور سمت موتور                         

21NM
بازکردن

 خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد )به 
کنيد(  مراجعه  باالبردن  و  کردن  بکسل  خودرو:  بخش 

)MR 364، 02A،  تجهيزات باالبر خودرو(

 اتصال باتري را جدا کنيد )به بخش باتري : بازکردن-
نصب مجدد مراجعه کنيد( )MR364، 80A، باتري(

 قطعات زير را باز کنيد:
- قاب هاي محافظ موتور ،

بازکردن-  : بخش چرخ  )به  راست  - چرخ جلو سمت 
نصب مجدد رجوع نماييد( )MR 364، 35A، چرخ ها 

و الستيک ها(،
)به  راست  - صفحه محفظه چرخ )شلگير( جلو سمت 
کردن  باز  جلو:  )شلگير(  چرخ  محفظه  صفحه  بخش 
 ،MR 364، 55A( کنيد(  رجوع  مجدد  نصب   –

محافظ هاي بيروني(،
- تقويتي جانبی فريم عرضی رادياتور )1(، 

نصب مجدد   – باز کردن   : - سپر )به بخش سپر جلو 
رجوع کنيد( )MR 364، 55A، محافظ هاي بيروني(،

K4M و ،S84 يا 84 يا C84 يا K4J - B84 و ،S84 يا G84 يا C84 يا B84

101212

102365

102504

استارت-شارژ
دينام : بازکردن-نصب 
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716A-

نصب مجدد

 جهت تسهيل در باز کردن دينام حلقه هاي )9( را با 
استفاده از انبردست يا گيره فشار دهيد.

 در زمان تعويض تسمه، به خاطر داشته باشيد که 
تعويض  نيز  را  ثابت  های  قرقره  و  کشش  های  قرقره 

کنيد.
 قطعات زير را با گشتاور مشخص شده محکم کنيد:

)21NM( پيچ هاي دينام -
)21NM(پيچ هاي پايه ي نگهدارنده بر روي دينام -

- مهره ي پايه ي نگهدارنده بر روي  محور سمت موتور 
)21NM(

 تسمه دينام را تعويض کنيد.
بخش  )به  دهيد  قرار  تحت کشش  را  دينام  تسمه   
باال و جلوي موتور، تسمه دينام موتور:  11A، قسمت 

بازکردن-نصب مجدد، مراجعه کنيد(.
 به ترتيب عکِس بازکردن قطعات عمل کنيد.

 : باتري  بخش  )به  کنيد  وصل  را  باتري  اتصال   
 MR 364،( کنيد(  مراجعه  مجدد  بازکردن-نصب 

80A، باتري(. 

K4M و ،S84 يا 84 يا C84 يا K4J - B84 و  ،S84 يا G84 يا C84 يا B84

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب دينام )7(،

- دينام را با استفاده از آچار پيچ گوشتي باز کنيد.

18987

19703

تذکر مهم 
به شيلنگ تهويه مطبوع فشار وارد نکنيد: خطر تراوش 

مايع کولر وجود دارد.

توجه:
براي تسهيل در جدا کردن دينام، مجموعه ي خنک 

کننده را به آرامي به جلو حرکت دهيد)دقت کنيد که 
لوله هاي کندانسور تغيير شکل نيابد(.

استارت-شارژ
دينام : بازکردن-نصب 

www.nasicoelec.ir



16A

816A-

- سپر جلو )به بخش سپر جلو : بازکردن – نصب مجدد 
رجوع کنيد( )MR 365، 55A، محافظ هاي بيروني(

 دو اتصال الکتريکي )2( را جدا کنيد.
 کابل درب بازکن موتور)3( را جدا کنيد.

Ω قطعات زير را باز کنيد:
- بست)4(،

- پيچ هاي نصب )5(،
- پيچ هاي نصب فريم عرضی )6(،

جلوي  و  باال   ،11A بخش  )به  موتور  دينام  تسمه   -
موتور، تسمه دينام موتور: بازکردن-نصب مجدد، مراجعه 

کنيد(.
 اتصاالت الکتريکي دينام را جدا کنيد.
 قرقره کششي تسمه دينام را باز کنيد.

گشتاور محکم کردن
25NM                                       پيچ هاي نصب دينام

4NM                                پيچ هاي نصب درپوش باتري
110NM                                                 پيچ هاي چرخ

بازکردن


تذکر مهم 
در زماني که تسمه دينام تعويض مي شود، قرقره های 

کشش و قرقره های ثابت بايد تعويض شوند.

 خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد )به 
کنيد(  مراجعه  باالبردن  و  کردن  بکسل  خودرو:  بخش 

)MR 364، 02A،  تجهيزات باالبر خودرو(
 اتصال باتري را جدا کنيد )به بخش باتري : بازکردن-
نصب مجدد مراجعه کنيد( )MR364، 80A، باتري(

 قطعات زير را باز کنيد:
- قاب هاي محافظ موتور،
- چرخ جلو سمت راست،

- صفحه محفظه چرخ )شلگير( جلو سمت راست ،
- تقويت جانبي )1(،

- اتصال الکتريکی چراغ هاي مه شکن،

106077

102504

102365

استارت-شارژ
دينام : بازکردن-نصب 
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916A-

 براي نصب آسان تر حلقه هاي )8( را با استفاده از 
انبردست يا گيره فشار دهيد.

 قطعات زير را مجدداً نصب کنيد:
- دينام،

- پيچ هاي نصب دينام.
 پيچ هاي نصب دينام را با گشتاور )25NM( محکم 

کنيد.
 تسمه دينام جديد را مجدداً نصب کنيد.

 ،11A تسمه دينام را مجدداً نصب کنيد )به بخش 
باال و جلوي موتور، تسمه دينام موتور: بازکردن-نصب 
11A-4).MR 364، 11A، قسمت  مجدد، صفحه 

باال و جلوي موتور(.
 پيچ هاي چرخ را با گشتاور )130NM( محکم کنيد.

 به ترتيب عکس بازکردن قطعات عمل کنيد.
 : باتري  بخش  )به  کنيد  وصل  را  باتري  اتصال   
 MR 364،( کنيد(  مراجعه  مجدد  بازکردن-نصب 

80A، باتري(. 
 پيچ هاي نصب درپوش باتري را با گشتاور

 )4NM( محکم کنيد.

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي )7( نصب دينام،

- دينام به کمک آچار پيچ گوشتي.
 براي تسهيل در جدا کردن دينام، مجموعه ي خنک 
کننده را به آرامي به جلو حرکت دهيد)دقت کنيد که 

لوله هاي کندانسور تغيير شکل نيابد(.
نصب مجدد



B84 يا C84، و F4R، و 774

1970318987

تذکر مهم 
در زماني که تسمه دينام تعويض مي شود، قرقره های 

کشش و قرقره های ثابت بايد تعويض شوند.

استارتر : بازکردن-نصب مجدد صحيح است

استارت- شارژ
دينام: بازکردن- نصب 
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نصب مجدد

بررسي کنيد که پين  نشانه گذاری مرکز )1( در   
جاي خود باشد.

 به ترتيب عکس بازکردن قطعات عمل کنيد.
 : باتري  بخش  )به  کنيد  وصل  را  باتري  اتصال   

بازکردن-نصب مجدد مراجعه کنيد( 
)MR 364، 02A باتري(. 

 قطعات زير را با گشتاوِر مشخص شده محکم کنيد:
،)38NM( پيچ هاي نصب استارتر -
.)4NM( پيچ هاي درپوش باتري -

B84 يا C84 يا G84 يا S84، و F4R، و 770  يا  771

گشتاورهاي محکم کردن
38NM                       پيچ هاي نصب استارتر
4NM                       پيچ هاي درپوش باتري

بازکردن
 خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد )به 
کنيد(  مراجعه  باالبردن  و  کردن  بکسل  خودرو:  بخش 

)MR 364، 02A،  تجهيزات باالبر خودرو(
 اتصال باتري را جدا کنيد )به بخش باتري : بازکردن- 

نصب مجدد مراجعه کنيد( 
)MR 364، 02A، باتري(

 قاب هاي محافظ موتور را باز کنيد.
 اتصال قطعات زير را جدا کنيد:

- اتصال الکتريکی حسگر سطح روغن،
- اتصاالت استارتر،

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب موتور استارتر،

- استارتر.

14853

استارت-شارژ
استارتر : بازکردن-نصب 

101482
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نصب مجدد

 بررسي کنيد که پين  نشانه گذاری مرکز )1(  در 
جاي خود باشد.

 به ترتيب عکس بازکردن قطعات عمل کنيد.
 : باتري  بخش  )به  کنيد  وصل  را  باتري  اتصال   

بازکردن-نصب مجدد مراجعه کنيد(
 )MR 364، 80A، باتري(. 

 قطعات زير را با گشتاوِر مشخص شده محکم کنيد:
،)44NM( پيچ هاي استارتر -

.)4NM( پيچ هاي درپوش باتري -

K4M و  ،S84 يا 84 يا C84 يا K4J - B84 و ،S84 يا G84 يا C84 يا B84

گشتاورهاي محکم کردن
44NM                                 پيچ هاي استارتر
4NM                           پيچ هاي درپوش باتري

بازکردن 
 خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد )به 
کنيد(  مراجعه  باالبردن  و  کردن  بکسل  خودرو:  بخش 

)MR 364، 02A،  تجهيزات باالبر خودرو(

 اتصال باتري را جدا کنيد )به بخش باتري : بازکردن- 
نصب مجدد مراجعه کنيد( 

)MR 364، 80A، باتري(

 قطعات زير را باز کنيد:
- قاب هاي محافظ موتور،

- پيچ هاي نصب تشديد کننده ي هوا )رزوناتور( )براي 
،)K4J مدل

،)K4M مجراي خروجي فيلتر هوا )براي مدل -
 اتصاالت زير را جدا کنيد:

- اتصال الکتريکی حسگر سطح روغن،
- اتصاالت استارتر،

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي استارتر )1( .

- استارتر.

14853

استارت-شارژ
استارتر : بازکردن-نصب 

101482
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1216A-

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب استارتر )3(،

- استارتر.

گشتاورهاي محکم کردن
38NM                                     پيچ هاي نصب استارتر
21NM                     مهره پايه پايين کاتاليست کانورتور
8.5NM                           پيچ هاي نصب حفاظ حرارتي
4NM                               پيچ هاي نصب درپوش باتري

بازکردن
باز  موتور  که  است  آن  مستلزم  استارتر   بازکردن   
شود )به بخش 10A، مجموعه موتور و بلوک سيلندر 
بازکردن - نصب مجدد   : ، مجموعه موتور و گيربکس 

رجوع کنيد(
 19B بخش  )به  کنيد  باز  را  کانورتور  کاتاليست   
مجدد،  نصب   – بازکردن  کانورتور:  کاتاليست  اگزوز،   :

رجوع کنيد(.

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب  حفاظ حرارتي )1(،

- حفاظ حرارتي،
- پايه پايين کاتاليست کانورتور)2(.

 منبع تغذيه ي استارتر را جدا کنيد.

B84 يا C84 يا G84 يا S84، و F4R، و 776

استارت-شارژ
استارتر : بازکردن-نصب 

106249

21921
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B84  يا  C84 يا  G84 يا  S84، و  F4Rو  776

نصب مجدد

بررسي کنيد که پين  نشانه گذاری مرکز )4( در   
جاي خود باشد.

 به ترتيب عکس بازکردن قطعات عمل کنيد.
 قطعات زير را با گشتاوِر مشخص شده محکم کنيد:

،)38NM( پيچ هاي نصب استارتر -
،)21NM(مهره پايه پايين کاتاليست کانورتور -

.)8.5NM ( پيچ هاي نصب محافظ حرارتي -
 : باتري  بخش  )به  کنيد  وصل  را  باتري  اتصال   

بازکردن-نصب مجدد مراجعه کنيد(
 )MR 364، 80A باتري(. 

 پيچ هاي نصب درپوش باتري  را با گشتاور 
)4NM( محکم کنيد.

استارت-شارژ
استارتر : بازکردن-نصب 

21935
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استارت-شارژ
استارتر : بازکردن-نصب 

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب  استارتر )3(،

- استارتر.

گشتاورهاي محکم کردن

38NM                           پيچ هاي نصب استارتر
44NM         مهره ي پايه پايين کاتاليست کانورتور
8.5NM                  پيچ هاي نصب حفاظ حرارتي

بازکردن
 اتصال باتري را جدا کنيد )به بخش باتري : بازکردن- 

نصب مجدد مراجعه کنيد(
 )MR 364، 80A ، باتري(.

باز  موتور  که  است  آن  مستلزم  استارتر  بازکردن   
بلوک  و  موتور  بدنه ي  10A، مجموعه  )به بخش  شود 
سيلندر، مجموعه موتور و گيربکس : بازکردن - نصب 

مجدد رجوع کنيد(.
 :  19B بخش  )به  کنيد  باز  کانورتوررا  کاتاليست   
مجدد،  نصب   – بازکردن  کانورتور:  اگزوز،کاتاليست 

رجوع کنيد(.

 قطعات زير را باز کنيد:
- پيچ هاي نصب  حفاظ حرارتي )1(،

- حفاظ حرارتي،
- مهره ي پايه پايين کاتاليست کانورتور )2(.

 منبع تغذيه ي استارتر را جدا کنيد.

B84 يا C84، و F4R، و 774

106249

21921
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استارت-شارژ
استارتر : بازکردن-نصب 

نصب مجدد

بررسي کنيد که پين  نشانه گذاری مرکز )4( در   
جاي خود باشد.

 به ترتيب عکس بازکردن قطعات عمل کنيد.
 قطعات زير را با گشتاوِر مشخص شده محکم کنيد:

،)38NM( پيچ هاي نصب استارتر -
،)44NM(مهره ي پايه پايين کاتاليست کانورتور -

.)8.5NM( پيچ هاي نصب محافظ حرارتي -
 : باتري  بخش  )به  کنيد  وصل  را  باتري  اتصال   

بازکردن-نصب مجدد مراجعه کنيد( 
)MR 364، 80A، باتري(. 

B84 يا C84، و F4R، و 774

21935
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II- عمليات بازکردن پولی دينام

 محافظ پولی دينام را )در صورت وجود( باز کنيد.
 دينام را در فِک گيره قرار دهيد.

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1732   جعبه ابزار مخصوص تعويض قطعات 

مکانيکي دينام.
Mot. 1691 جعبه ابزار مخصوص تعويض پولی هرزگرد 

دينام  

تجهيزات مورد نياز
آچار پيچ گوشتي پنوماتيکي يا الکتريکي

آچار گشتاور 
آچار تخت مربوط به آچار گشتاور

گشتاور محکم کردن
80NM                                    پولی دینام

I- عمليات پيش از بازکردن
 خودرو را روي جک باالبر دو ستون قرار دهيد )به 

بخش خودرو: بکسل کردن و باالبردن مراجعه کنيد(
 اتصال باتري را جدا کنيد )به بخش باتري : بازکردن-

نصب مجدد مراجعه کنيد(
 قطعات زير را باز کنيد:

باال و جلوي  11A، قسمت  )به بخش  - تسمه دينام  
مراجعه  مجدد،  نصب  بازکردن-   : دينام  تسمه  موتور، 

کنيد(. 
دينام:  شارژ،   – استارت   ،16A بخش  )به  دينام   -

بازکردن – نصب مجدد، مراجعه کنيد(.

K9K يا K4M يا K4J

استارت-شارژ
پولی دينام: بازکردن-نصب مجدد

110266

www.nasicoelec.ir



16A

1716A-

يا سوکت هزار خاری   )1( اي   سوکت شش گوشه 
 )Mot. 1691( يا )Mot. 1732( از جعبه ابزار )2(

را در پولی دينام )بسته به مدل آن( قرار دهيد.

K9K يا K4M يا K4J

استارت-شارژ
پولی دينام: بازکردن-نصب مجدد

110276

Mot. 1732

117672

117671
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استارت-شارژ
پولی دينام: بازکردن-نصب مجدد

- پولی دينام.
III. عمليات پيش از نصب مجدد

: تسمه دينام  تعويض شوند  مرتباً  بايد  اجزايي که   
)03 ،01 ،10 ،10(

اجزايي که بايد مرتباً تعويض شوند : 
قرقره های ثابت دينام )10، 10، 01، 06(

اجزايي که بايد مرتباً تعويض شوند : 
قرقره های کشش تسمه دينام  )10، 10، 01، 04(

اجزايي که بايد مرتباً تعويض شوند : پيچ قرقره کشش 
تسمه دينام )10، 10، 01، 09(

اجزايي که بايد مرتباً تعويض شوند : پولی دينام )32، 
)01 ،01 ،02

K9K يا K4M يا K4J



تسمه ي دينام را با استفاده از آچار بادي يا برقي شل 
کنيد.

 قطعات زير را باز کنيد:
- ابزارها،

16A

تذکر :
براي شل کردن پولی دينام هميشه از آچار بکس برقی 

يا بادی استفاده کنيد.

117670

117673
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استارت-شارژ
پولی دينام: بازکردن-نصب مجدد

 قطعات زير را در محل مشخص شده قرار دهيد:
- سوکت شش گوشه اي )3( يا سوکت هزار خاری )6( 

را )بسته به مدل آن( در تسمه ي دينام قرار دهيد.
- واشر انتهايي )4( را در قسمت تو رفتگی دينام قرار 

دهيد،
قرار  واشر  روي  بر  را   )5( انتهايي  واشر  نگهدارنده ي   -

دهيد.

K9K يا K4M يا K4J

IV. عمليات نصب مجدد تسمه ي دينام

 پولی دينام جديد را ببنديد.

16A

110266

110269

110274

110271
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17A- 20

استارت-شارژ
پولی دينام: بازکردن-نصب مجدد

K9K يا K4M يا K4J

 روتور دينام را با استفاده از آچار )7( ثابت نگهداريد.
 پولی دینام را به کمک آچار ترک )8( مجهز به 
آچار تخت دو سر مربوطه با گشتاور )N.m 80( محکم 

کنيد.
)در  دينام وصل کنيد  پولی  را روی   محافظ جديد 

صورت تجهيز خودرو(.

V. عمليات نهایي
 قطعات زير را مجدداً نصب کنيد:

دینام:  شارژ،   – استارت   ،16A بخش  )به  دينام   -
بازکردن – نصب مجدد، رجوع کنيد(

باال و  11A، قسمت  )به بخش  - تسمه دينام موتور 
بازکردن-نصب  جلوي موتور، تسمه دینام موتور: 
مجدد، رجوع کنيد(. )MR 364، 11A، قسمت باال 

و جلوي موتور(،
بازکردن   : باتري  بخش  )به  کنيد  را وصل  باتري   

–نصب مجدد رجوع کنيد(.

119770
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