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رفع مشکل باال رفتن دور موتور به جهت اتصالی سیم سوئیچ فشار فرمان هیدرولیک به بدنه:موضوع

 و تعمیرگاه های مرکزیبه کلیه نمایندگیهای مجاز
رفتن دور موتـوربا توجه به بررسی های صورت پذیرفته در خصوص نقص بـاال           

 سـیم بدنـه شـدن     اتـصال   به اطالع می رساند ،     مشاهده گردیده است   ًاکه اخیر 
هـایدر خودرو ) دسته سـیم جلـو      ( دسته سیم اصلی     فشار فرمان هیدرولیک در   

ردمـی باشـد کـه        ایـراد فـوق      علـت بـه وجـود آمـدن       بدون فرمان هیدرولیک    
 سیستم سوخت رسانی زیمنس باعث باال رفـتن دور موتـورمجهز به خودروهای  

هـای مجهـز بـهان دور موتـور مـی گـردد و در خودرو          در حالت دور آرام و نوس     
سیستم سوخت رسانی ولو باعث روشن شدن چراغ عیب یاب  بـه دلیـل ظـاهر

لذا ،   دد   و باال رفتن دور موتور در حالت دور آرام می گر           1530شدن  کد خطای     
نمایندگان محترم می بایست در مرحله اول نسبت بـه بازدیـد ایـن سـیم اقـدام

 با تسمه کولر  نسبت به ترمیمدر صورت آسیب دیدن آن در اثر برخورد        نمایند و 
اقدام و با استفاده از بست پالستیکی به نحوی که به بدنه اتصال ننمایـد بـهآن  

 مشخصات کامـل خـودرو هـایهمچنین    نمایند و  قسمت زیر سینی جلو نصب    
ایـن و تاریخ شرو ع گارانتی را بـه           ، کیلومتر کارکرد   مذکور شامل شماره شاسی   

.مدیریت ارسال نمائید
 در بـروز چنـینجهـت پیـشگیری   الزم بذکر است که نماینـدگان محتـرم بـه           

مشکلی در صورت مشاهده آزاد بودن کانکشن سیم فشار فرمان هیـدرولیک در
 خودرویی که سیستم فرمان هیدرولیک نـدارد نـسبتدر) جلو(م اصلی   دسته سی 

.به مهار سیم مذکور در زیر سینی جلو اقدام نمائید
 و تـرمیم  (اقدامات صورت پذیرفته جهت رفع عیب و یا پیشگیری عیـب            :توجه  
. به نحوی باشد که باعث اتصالی مجدد نگردد )سیم مربوطهمهار 

ئیچ فشار فرمان هیدرولیککانکشن سیم سو
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