
تصويب كنندههتاييد كنندتهيه كننده
 محمد رضا حقيقت:نام

19/07/90 :تاريخ
امضا

سيروان زبيري :نام
19/07/90 :تاريخ
امضا

فريبرز حيدري :نام
19/07/90 :تاريخ
امضا

اد خودرو سايپا امد-5 نمايندگيهاي مجاز  -4 مديريتهاي ذيربط -3  خدمات پس از فروش ت معاون-3  معاونت بازرگاني-2  مدير عامل -1: توزيع نسخ 
FRS530: كد فرم

  19/07/90:تاريخ)سهامي خاص(سايپا يدك شركت بازرگاني 
١ از ١: صفحه9 :شماره فنياطالعيه

 
تيبا : نوع خودرو)مديريت فني و مهندسي(

درو تيبا در خوبر روي غربيلك فرمان )Clock Spring( دستور العمل تنظيم سوئيچ چرخشي   :موضوع
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 خودرو تيبا كليه نمايندگي هاي مجازقابل توجه

  :نحوه تنظيم سوئيچ چرخشي 
 را به آرامي در جهت عقربه هاي ساعت استاتورقطعه -1
درطوري كه قطعه ه ها بچرخانيد ب تا انت )2مطابق تصوير ( 

از (  و قابل چرخش نباشد قرار گيرد خودي كورس حركتيانتها
  .)اعمال فشار اضافه جهت چرخاندن استاتور خودداري نمائيد

سپس قطعه را به ميزان دو دور و نيم در جهت خالف -2
)1برعكس جهت چرخش در مرحله  ( عقربه هاي ساعت

2 ه دو نشانگر مشخص شده در تصويربچرخانيد به طوري ك
 .بر روي يكديگر منطبق گردند 

پس از انطباق دو نشانگر ، به منظور ثابت نگه داشتن آنها -3
 ابزاريا) در صورت موجود بودن ( تا زمان مونتاژ ، ضامن قفل 

مشابه آن را در محل مشخص شده در داخل نشانگرها
دقت نمائيد به نشانگرها( نصب نمائيد  )3مطابق تصوير ( 

  .)  آسيب نرسد 
به منظور ثابت( در صورتي كه ضامن قفل در دسترس نبود 

بريك قطعه نوار چسب ) نگه داشتن و جلوگيري از چرخش 
 )4مطابق تصوير ( دسته راهنما قرارگيريلمحروي استاتور و 

دقت نمائيدتا زمان نصب مجدد غربيلك فرمان بچسبانيد و 
  . هنگام نصب آن را جدا نمائيد در

 سوئيچ چرخشي از تنظيم خارج نگردد، ت نمائيد تا زمان مونتاژ غربيلك فرمان دق . 

 در صورت خارج شدن تنظيم سوئيچ چرخشي پيش از نصب غربيلك فرمان ، الزم است مجدداً سوئيچ چرخشي را تنظيم نموده و پس از ثابت نمودن آن اقدام به
  .نصب غربيلك فرمان نمائيد

 قطعه نوار چسب را،  الزم است در زمان نصب غربيلك  ،امن قفل كن جهت ثابت نمودن سوئيچ چرخشي از نوار چسب استفاده مي نمائيدجاي ضه در صورتي كه ب
  . جدا نمائيد

 عدم تنظيم سوئيچ چرخشي پيش از مونتاژ غربيلك فرمان ، منجر به قطع شدن اتصاالت بوق و ايربگ خواهد شد ، الزم است كهكهبه اينبا توجه 
  : نمائيد ن به روش ذيل اقدام به تنظيم سوئيچ چرخشي فرما  پيش از مونتاژ غربيلك فرمان

سوئيچ چرخشي

 استاتورهنما دسته رامحل قرارگيري ضامن قفل كن

 نشانگرها
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