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منتخب ارائه دهنده خدمات هدف از این دستورالعمل رفع ایراد صداي سقف با روشی استاندارد و یکسان براي نمایندگی هاي “
  ”باشد می محصوالت رنو

 نمایندگی هاي مجاز ملزم به رعایتدر صورت مراجعه خودروي ساندرو با اعالم مشکل صداي غیرعادي از سقف ، بدینوسیله به اطالع می رساند  
  می باشند.د صداي سقف ساندرو دستورالعمل ذیل در رفع ایرا

  .سقف کاذب را مطابق دستورالعمل ذکر شده در راهنماي سرویس و تعمیرات دمونتاژ نمائید. 1  
سانتی متر، مطابق شکل زیر در محل هاي مربوطه بر روي تراورس عرضی سقف  15وم چسبی مشکی رنگ را به طول تقریبی . هشت قطعه ف 2  

  ) بچسبانید.8تا  1(شماره هاي    
www.nasicoelec.ir  )9. یک قطعه فوم چسبی سفید رنگ را در وسط پد چسبی ارتعاش گیر سقف مطابق شکل زیر بچسبانید (شماره  3   
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 فوم ها می بایست بگونه اي نصب گردند که با سوراخ هاي سقف به هیچ عنوان همپوشانی نداشته باشند :1نکته     
  یکبار مصرف بوده و در هر مرتبه از عملیاتفتابگیر و کمربند ایمنی عقب وسط توجه داشته باشید خارهاي نگهدارنده سقف کاذب ، پایه آ:2 نکته    

  از خار نگهدارنده نو استفاده گردد.می بایست  دمونتاژ             
  

  :قطعات مصرفی در این دستورالعمل مطابق با جدول زیر می باشد
 

 ضریب مصرف  سریال-شماره فنی نام قطعه

 سانتی متر 683106448R - 245388 8*15 چسبی مشکی مفو

 1    211158 - 8200896006 فوم سفید

 4 245468 - 8200727568 خار سقف کاذب

 2 245406 - 8200449006 خار پایه آفتابگیر

خار آهنربایی نگهدارنده کمربند 
 ایمنی عقب وسط

8200805427- 245469  1 

  
  کد اجرت عملیات صداگیري مربوطه و مدت زمان تقریبی آن بشرح زیر می باشد.

 

 زمان عملیات (ساعت) کد اجرت شرح اجرت

 0.6 0348 باز و نصب سقف کاذب

 1.4 5781 تزئینات سقفباز و نصب 

 2  جمع

  
  
  
  

  

www.nasicoelec.ir




