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 تاریخ : 09/09/1396

 شماره اطالعیه :  4

B30 نوع خودرو 

 
   B30خودروي  در  Sبه    Dاز حالت   رفع ایراد تعویض نامناسب دنده : موضوع اطالعیه

  

خدمات پس از فروش نمایندگیهاي مجاز    

 

   مطابق با روش اجرایی زیر اقدام نمایید:، بالعکس یاو Sبه  Dاز حالت  جا نرفتن دنده  با ایراد B30 يخودرودر صورت مراجعه   

  

 ابتدا خودرو را تست نموده و از وجود ایراد اظهار شده توسط مشتري اطمینان حاصل نمایید. - 1

از لحاظ آسیب دیدگی  )زیردر تصویر  1( شماره  گیربکس را در ناحیه متصل به سوئیچ موقعیت دنده روي گیربکسکابل  - 2

 احتمالی مورد بررسی قرار دهید.

 بررسی کامال را روي گیربکس سوئیچ موقعیت دنده و )زیر در تصویر 2( شماره مکانیزم دسته دنده موقعیت کابل بر روي  - 3

 منطبق باشد.  سوئیچ موقعیت دنده روي گیربکس  Pدسته دنده با موقعیت  Pموقعیت. در این حالت باید کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 
 (داخل اتاق)مکانیزم دسته دنده به محل اتصال کابل گیربکس را از  - 4

مورد بررسی قرار دهید، در صورت شکسته بودن خار نگهدارنده و یا 

 .گیربکس را تعویض نمائید خار کشویی، کابل
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09/09/1396  تاریخ :

 شماره اطالعیه : 4

B30 نوع خودرو 

 شماره فنی  نام قطعه ردیف

 1504110FD مکانیزم دسته دنده   1

 1504210FD دنده تعویض کابل  2

، کابل دنده روي گیربکس و یا تاخیر در عملکرد موقعیتدر صورت عدم تطابق موقعیت دنده ها در دسته دنده با سوئیچ  - 5

سوئیچ موقعیت دنده روي و  مکانیزم دسته دندهالتی که در ح عملیات، اینانجام نمائید. براي  را باز کرده و دوباره نصب

نده قرار دارند، ابتدا کابل را در قسمت محفظه موتور مونتاژ نموده و پس از آن به مکانیزم دسته د Pدر حالت گیربکس

متصل نمایید.

و دسته دنده، مکانیزم دسته دنده را سوئیچ موقعیت دنده روي گیربکس در صورت صحت کابل و موقعیت اتصال آن به  - 6

تعویض نمایید.

اجرت ذیل و به صورت گارانتی استفاده نمایید. جهت انجام فرآیند از کد - 7

 کد اجرت  نام عملیات ردیف

 5106-006  مکانیزم دسته دندهباز و بست  1

 5106-004  دنده تعویض کابل مجموعهباز و بست  2

 .قطعات تعویضی را طبق روال معمول به انبار قطعات تعویضی (انبار داغی) ارسال نمایید  توجه :

 تصویب کننده :تایید کننده:  تهیه کننده :

مشایخی  حمزهنام:   

09/09/1396تاریخ:   

 عباس   حسین کالنترنام: 

09/09/1396تاریخ:   

  سامان  امینینام: 

 09/09/1396تاریخ: 

 
، تامین ، امور مشتریانشبکه امور نمایندگیها و امداد آموزش، تعمیرگاه مرکزي، گارانتی، واحدهاي: :توزیع نسخ  
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