راھﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﮐﻮﺋﯿﮏ ﺷﯿﻔﺘﺮ  , 504 , 602پﺎرس و زاﻧﺘﯿﺎ
سینی خودرو را باز کنید (شکل )1

ﻣاھﻚ رابﻂ بیﻦ دسﺘﻪ دﻧده و ﮔیﺮبﻜﺲ را از ﺟاي خود بیﺮون آورید در خودرو ( 602شکل  )6و در خودرو
زاﻧﺘیا (شکل  )3حال ﻣاھﻚ را از ﻣﺤل ﻧﺼﺐ کوﺋیﻚ شیﻔﺘﺮ از روی ﻗﺮﻗﺮی اھﺮم دﻧده ( لﻔوفﺮ دﻧده ) آزاد کنید
ولی در خودروھای  504و پارس و سمند (شکل  )5ﻣاھک دﻧده ﻣی بایست با ﻧوع ریگالژی تعویض شود.

در ﻛوﺋیﻚ شیﻔﺘﺮ اﻣﻜان تنﻈیﻢ فاﺻﻠﻪ ﺟابﺠایﻲ ﻻزم بﺮاي تعویض دﻧده با تﻐییﺮ ﻣﺤل ﻗﺮﻗﺮي وﺟود دارد (شﻜل
 )4شما ﻣیﺘواﻧید ﻣطابق با ﻧﺤوه راﻧندﮔﻲ خود آن را تنﻈیﻢ کنید ولﻲ حالت پیشنهادی ھمان سﺮیعﺘﺮیﻦ حالت
تعویض دﻧده ﻣﻲباشد ﻛﻪ ﻣﺤل تنﻈیﻢ در شﻜل ﻧمایﺶ داده شده است.

.
درخودروھای  504وسمند و پارس (در ﺻورت ﻧیاز زاﻧﺘیا) ﻣاھک باید از ﻧوع ریگالژی باشد (شکل)2
سﺮﻗابل تنﻈیﻢ ﻣاھﻚ بایست ﻃوري تنﻈیﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣاھﻚ را بﺘوان بﺮ روي ﻗﺮﻗﺮی ﺟدید ﻛﻪ ﻣﺘعﻠق بﻪ ﻛوﺋیﻚ
شیﻔﺘﺮ ﻣﻲباشد ﺟا زد دﻗت فﺮﻣایید ﻛﻪ ﻃول ﻣاھﻚ ریگالژی ﻃوری تنﻈیﻢ ﮔﺮدد ﻛﻪ زاویﻪ ﻗﺮارﮔیﺮی اھﺮم دﻧده
(لﻔوفﺮ دﻧده) با کوﺋیک شیﻔﺘﺮ در حالت خالص ﻣاﻧند (شکل )8و حﺘما سﺮ ثابت بﺮ روی ﻗﺮﻗﺮی ﮔیﺮبکﺲ و سﺮ
ﻣﺘﺤﺮک بﺮ روی کویک شیﻔﺘﺮ باشد.

کوﺋیک شیﻔﺘﺮ را ﻣاﻧند شکﻠهای زیﺮ بﺮ روی ﻣﺤل ﻗﺮﻗﺮی اسﺘاﻧدارد اتوﻣﺒیل ﻧﺼﺐ کنید ھمچنیﻦ دﻗت ﻛنید در
خودرھای پارس و  504و سمند ﺟهت ﻧﺼﺐ ﻗطعﻪ کوچک ﻣطابق شکل اﺟﺮا شود (شکل  )7بﺮای  602و
(شکل  )8بﺮای پارس و  504و سمند (شکل  ) 9بﺮای زاﻧﺘیا
ﻣاھﻚ را در ﺟاي خود ﺟا بﺰﻧید و با تعویض دﻧده از حﺮﻛت آزاد آن بدون درﮔیﺮشدن با اﺟﺰاي اﻃﺮاف آن
اﻃمینان حاص کنید.

در خودرو زاﻧﺘیا در ﺻورت اسﺘﻔاده از ﻣیل ﻣاھک فابﺮیک ﻣی بایست بﺮای ﺟﻠوﮔیﺮی از سایﺶ احﺘمالی
ﻣاھک با ﻣﺤیﻂ اﻃﺮاف پﺲ از ﻧﺼﺐ کوﺋیک شیﻔﺘﺮ در ﻧاحیﻪ ﻣیاﻧی ﻣیل ﻣاھک خﻢ کوچکی با دست ایﺠاد
کنید .در آخﺮ از سﻔت بودن ﻣهﺮه ھا اﻃمینان حاﺻل کنید.
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