
  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  شهرام خوشدل –قاسم افخمی : نام

  امضا
 علی قیاسوند:   نام

  امضا
  شهرام رضایی عدلنام:    
  امضا

  FRS530کد فرم:   امداد خودرو سایپا  -8نمایندگی هاي مجاز -7مدیریت هاي ذیربط  -6 خدمات پس از فروش معاون -5معاون بازرگانی   -4 مهندسی و کیفیت معاون  -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ : 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

مهندسی) و فنی(مدیریت 

   01/04/94   :تاریخ
  6 از  1 صفحۀشماره:    فنی اطالعیه 

  CS35نوع خودرو: 

CS35 خودرو نصب چراغ مه شکن جلو موضوع :
 

    

  

و تعمیرگاه هاي مرکزي  مجاز کلیه نمایندگی هاي  به 
نصب  نهایتاًنصب مه شکن و اتصال دسته سیم مرتبط و –شامل سه مرحله : باز کردن سپر  CS35نصب مجموعه چراغ مه شکن جلو خودرو 

 بشرح ذیل در قالب جزئیات بهمراه تصاویر ارائه شده است.مجدد سپر می باشد که 

:  باز کردن سپر -1

از کردن پیچ هاي باالي سپرب   1-1

باز کردن زه روي گلگیر و پیچ اتصال سپر به گلگیر (دو طرف سپر)   1-2

سپر زیرباز کردن پیچ ها و پین هاي خار دار     1-3

کردن سپر از بدنهجدا    1-4

باز کردن پیچ هاي باالي سپر:  1-1
. گردداتصال باطري جدا  منفیو قطب  دادهوي جک قرار ر ابتدا خودرو را بر •

 150صدمه دیدن فیوز کتابی  اتصال واحتمالی برقراري  قطب منفی باطري جدا شود تا از هر اقدامی از الزم است حتما قبل  تذکر:
  .گرددجلوگیري در حین کار قطب مثبت باطري آمپر 

نصب شده جدا  پرس خش بیرونی که بر رويب .می گرددجدا دهانه دریچه  از تصویرمطابق ،دریچه هواي ورودي موتور  نوار ابري •
 .ر باقی می ماندپبر روي سو نشده 
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  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  شهرام خوشدل –قاسم افخمی : نام

  امضا
 علی قیاسوند:   نام

  امضا
  شهرام رضایی عدلنام:    
  امضا

  FRS530کد فرم:   امداد خودرو سایپا  -8نمایندگی هاي مجاز -7مدیریت هاي ذیربط  -6 خدمات پس از فروش معاون -5معاون بازرگانی   -4 مهندسی و کیفیت معاون  -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ : 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

مهندسی) و فنی(مدیریت 

   01/04/94   :تاریخ
  6 از  2 صفحۀشماره:    فنی اطالعیه 

  CS35نوع خودرو: 

CS35 خودرو نصب چراغ مه شکن جلو موضوع :
  
  

 .د.نباز می گرد  مطابق با تصویر ذیل، جلوي محفظه موتور  هاي و پین پیچ  •

قسمت داخلی ابر دریچه هواي ورودي موتورداخلی ابر دریچه هواي ورودي موتورقسمت 
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  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  شهرام خوشدل –قاسم افخمی : نام

  امضا
 علی قیاسوند:   نام

  امضا
  شهرام رضایی عدلنام:    
  امضا

  FRS530کد فرم:   امداد خودرو سایپا  -8نمایندگی هاي مجاز -7مدیریت هاي ذیربط  -6 خدمات پس از فروش معاون -5معاون بازرگانی   -4 مهندسی و کیفیت معاون  -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ : 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

مهندسی) و فنی(مدیریت 

   01/04/94   :تاریخ
  6 از  3 صفحۀشماره:    فنی اطالعیه 

  CS35نوع خودرو: 

CS35 خودرو نصب چراغ مه شکن جلو موضوع :   

کردن زه روي گلگیر و پیچ اتصال سپر به گلگیر (دو طرف سپر)باز   1-2
پیچ متصل کننده کنار سپر به گلگیر سپس  د.نباز می شوسمت جلوي خودرو  زه ازاتصال سه خار از روي سپر ،زه دور گلیر بمنظور جدا نمودن  

  انجام می شود.در سمت دیگر خودرو  اقدام. مشابه این گرددتا کناره سپر آزاد  شدهباز 
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  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  شهرام خوشدل –قاسم افخمی : نام

  امضا
 علی قیاسوند:   نام

  امضا
  شهرام رضایی عدلنام:    
  امضا

  FRS530کد فرم:   امداد خودرو سایپا  -8نمایندگی هاي مجاز -7مدیریت هاي ذیربط  -6 خدمات پس از فروش معاون -5معاون بازرگانی   -4 مهندسی و کیفیت معاون  -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ : 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

مهندسی) و فنی(مدیریت 

   01/04/94   :تاریخ
  6 از  4 صفحۀشماره:    فنی اطالعیه 

  CS35نوع خودرو: 

CS35 خودرو نصب چراغ مه شکن جلو موضوع :
  

  

  

سپر زیرباز کردن پیچ ها و پین هاي خار دار   1-3
  .دنمی گرد باز  ها  ها وپین پیچ، خودرو بکمک جک باال برده شده و سپر از قسمت زیر خودرو  مهارکنندههاي  پینو  ها بازکردن پیچ بمنظور

جدا کردن سپر از بدنه  1-4
مطابق تصاویر ذیل اقدام می شود. پس از آزاد شدن کلیه اتصاالت نگه دارنده سپر، جهت جدا نمودن سپر از بدنه  
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  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  شهرام خوشدل –قاسم افخمی : نام

  امضا
 علی قیاسوند:   نام

  امضا
  شهرام رضایی عدلنام:    
  امضا

  FRS530کد فرم:   امداد خودرو سایپا  -8نمایندگی هاي مجاز -7مدیریت هاي ذیربط  -6 خدمات پس از فروش معاون -5معاون بازرگانی   -4 مهندسی و کیفیت معاون  -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ : 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

مهندسی) و فنی(مدیریت 

   01/04/94   :تاریخ
  6 از  5 صفحۀشماره:    فنی اطالعیه 

  CS35نوع خودرو: 

CS35 خودرو نصب چراغ مه شکن جلو موضوع :   

بر روي سپر  و اتصال دسته سیممه شکن نصب   -2

از پشت سپرتیغ موکت بري  با استفادهجدا کردن درپوش محل قرارگیري مه شکن   2-1

کانکتورهاي  مه شکناتصال   2-2

سه پیچ نگهدارنده آنقرار گرفتن مه شکن در محل خود و بستن  2-3
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  تصویب کنندهتایید کننده   تهیه کننده
  شهرام خوشدل –قاسم افخمی : نام

  امضا
 علی قیاسوند:   نام

  امضا
  شهرام رضایی عدلنام:    
  امضا

  FRS530کد فرم:   امداد خودرو سایپا  -8نمایندگی هاي مجاز -7مدیریت هاي ذیربط  -6 خدمات پس از فروش معاون -5معاون بازرگانی   -4 مهندسی و کیفیت معاون  -3قائم مقام مدیر عامل   -2مدیر عامل   -1توزیع نسخ : 

)(سهامی خاصسایپا یدك شرکت بازرگانی   

مهندسی) و فنی(مدیریت 

   01/04/94   :تاریخ
  6 از  6 صفحۀشماره:    فنی اطالعیه 

  CS35نوع خودرو: 

CS35 خودرو نصب چراغ مه شکن جلو موضوع :   

نصب مجدد سپر -3

  است.  نیوتن متر 10گشتاور بستن پیچ ها نصب مجدد سپر بر روي بدنه عکس مراحل باز کردن می باشد. 

  سایر موارد :

  : سریال مه شکن جلو -1

  سریال قطعهشماره   شرح قطعه  ردیف
  CS35485101 مه شکن چپ  1
  CS35485102مه شکن راست   2

 : کد عملیات و مدت زمان نصب مه شکن جلو -2

  زمان(ساعت)  کد عملیات  شرح زمان استاندارد  ردیف
  CS35 CH50  2.2هاي جلو مه شکن  نصب  1
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