
كنندهتصويب تاييد كننده تهيه كننده

حميدرضا تقي پوريان نام:

 62/3/5731 تاريخ:

 ءامضا

 امير ترابي زاده نام:

62/3/5731 تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيري نام:

62/3/5731 تاريخ:

 ءامضا

  اهور هشترياى سايپا -9 اهدادخودروسايپا-8 هجاز نوايندگيهای-8ذيربط هديريتهای-7برناهه ريسی و لجستيک هعاوى  -6بازرگاني هعاوى-5پس از فروش خدهات هعاوى-4ههندسي و كيفيت  هعاوى-3هديرعاهل هقام قائن2-هديرعاهل -1 : نسخ توزيع
FRS1030كد فرم:   

()سهاهي خاصسايپا يدكشركت بازرگاني 

()هديريت فني و گارانتي

          62/3/5731B90TN1K/2/1:تاريخ

6از 5صفحة7:شمارهفني  اطالعيه

نوع خودرو: ساندرو

JVCریموت کنترل فرمان به سیستم رادیو پخش دستور العمل نصب رابط  موضوع :

 خودروهای گروه رنو  قابل توجه كليه نوايندگي های هجاز

دستتَراععو هطتاب    ًوایٌذگیهای هجاز هی بایست   تعذادی از خَدرٍهای ساًذرٍ به ریوَت کٌترل فرهاى , یعذم ارتباط سیستن پخش صَتبا تَجه به 

   اقذام ًوایٌذ. که عیس  آًها هتعاقباً به پیَس  بخشٌاهه اعالم خَاهذ شذایي خَدرٍها ریوَت کٌترل فرهاى در  ًصب رابطری  ًسب  به 

 JVCرادیو پخش با مارک تجاری نحوه اتصال رابط ریموت کنترل فرمان به سیستم پخش خودروهای سانذرو مجهز به 

                   

           

(2)شک شواتیک رابط ریوَت کٌترل فرهاى به رادیَ پخشًقشه (1رابط ریموت کنترل فرمان به رادیو پخش)شکلتصَیر   

آن را ,با قراردادن ابسار مخصوص پیاده کردن رادیوپخش در دو طرف بذنه(3پانل رادیوپخش )شکل مشکیبراکت 

(4)شکلاز درون بذنه محافظ فلسی خارج نماییذ



 

 

 

 

 

 كنندهتصويب  تاييد كننده  تهيه كننده

 حميدرضا تقي پوريان نام:

 62/3/5731 تاريخ:

 ءامضا

 امير ترابي زاده نام:

 62/3/5731 تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيري نام:

 62/3/5731 تاريخ:

 ءامضا

                                           اهور هشترياى سايپا -9 اهدادخودروسايپا-8 هجاز نوايندگيهای-8ذيربط هديريتهای-7برناهه ريسی و لجستيک هعاوى  -6بازرگاني هعاوى-5پس از فروش خدهات هعاوى-4ههندسي و كيفيت  هعاوى-3هديرعاهل هقام قائن2-هديرعاهل -1 : نسخ توزيع
 FRS1030كد فرم:                                                                                   

()سهاهي خاصسايپا يدكشركت بازرگاني   

 
()هديريت فني و گارانتي  

           62/3/5731B90TN1K/2/1:تاريخ

 6از 6صفحة 7:شماره فني  اطالعيه

 نوع خودرو: ساندرو 

 JVCریموت کنترل فرمان به سیستم رادیو پخش دستور العمل نصب رابط  موضوع :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قابل توجه تانك
 از قرار گیری صحیح رادیَ پخش در هح  خَد اطویٌاى حاص  ًوائیذ. 

 به قطعات اعکتریکی ٍ پلیوری اطویٌاى حاص  ًوائیذ.در هٌگام ًصب هجذد از عذم خراشیذگی ٍ یا آسیب رسیذى 

 یذ.ٌیذى صذای کلیک اطویٌاى حاص  ًوائدر هٌگام ًصب کاًکتَرهای دسته سین از ش

 سریال : 

 (رابط ریموت کنترل فرمان رادیو پخش)887522

 کذاجرت:

RC01)فراخوان نصب اینترفیس رادیوپخش( 

کانکتورهای دسته سیم رادیوپخش را از دسته سیم   

(5داشبورد جذا نماییذ )شکل   

)ریوَت( ٍ SWRCدسته سین داشبَرد, کاًکتَر زرد رًگ 

 (6)شک دسته سین رادیَ پخش را هتص  ًوائیذ.

  

رادیَ پخش را در هح  هربَطه بر رٍی داشبَرد ًصب 

(7ًوائیذ.)شک    

براک  هشکی رًگ پاً  رادیَ پخش را هجذداً ًصب 

 (8ًوائیذ.)شک  

 




