
 

 

  

 

در صورت مراجعه مشتري با ايرادات روشن ماندن دائم چراغهاي جلو و  رساند، مي مجازهاي  كليه نمايندگي به اطالع

لذا الزم است .وجود دارد CCN، احتمال نفوذ آب به قطعه برف پاك كن و ممتد شدن صداي آژيركاركرد خود به خود 

  .مطابق رويه زير اقدام نمائيد

 و ايجاد سولفاته مطابق تصوير زير        اثرات نفوذ آب. اطمينان حاصل نماييد CCNابتدا از نفوذ آب به قطعه  .1

 : مي باشد

 

 

 

 

 

 

مي تواند از شيشه جلو ، از محل اتصال بوستر ترمز ، از گرومت دسته سيم اصلي ، از  CCNنفوذ آب به قطعه  .2

 آببندي آن سپس و نفوذ آبمحل به شناسايي نسبت ابتدا  مطابق مراحل زير كه بايستي. مسير آبرو جلو باشد

 .نموداقدام 

 . از ذرات خارجي بوده و مسدود نباشد كنترل گردد كه عاري (سمت راننده و سمت شاگرد)آبرو جلو هايمسير -2-1   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 مالتي پلكس سمند CCNدستورالعمل رفع ايراد نفوذ آب به داخل 
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 رضا صبوري

 

 مسعود چوپاني

 

 فريبرز زينالي

 

 شهريار سلطاني
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 مسير آبرو سمت شاگرد مسير آبرو سمت راننده 
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   .صورتيكه نفوذ آب از شيشه جلو مطابق تصوير ذيل باشد نسبت به آببندي شيشه جلو اقدام گردد در - 2-2    

 

 

 

 

 

 

و  سبت به دمونتاژ بوستر اقدام نمودهالزم است ن باشد( دور آن)در صورتيكه نفوذ آب از محل بوستر ترمز  -2-2

دقت گردد  .شوديا موم  نسبت به آببندي محل قرار گيري بوستر اقدام  (آكواريوم)سيليكون با استفاده از چسب

 .پوش كوركن نشان داده شود در تصوير زير در محل خود نصب شده باشد زمان آببندي زير بوستر در در

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مسعود چوپاني

 

 رضا صبوري

 

 شهريار سلطاني
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 فريبرز زينالي

 

 CCNدستورالعمل رفع ايراد نفوذ آب به داخل 
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 سمند مالتي پلكس
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 رضا صبوري

 

 مسعود چوپاني

 

 فريبرز زينالي
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 CCNدستورالعمل رفع ايراد نفوذ آب به داخل 

 

 سمند مالتي پلكس

 

31/05/3112 

    13- 3112 

 

 كد اجرت شرح اجرت

 15115 (در صورت نياز) پارس و سمند-044آببندي شيشه جلو يا عقب يا گرومت 

 44844 (در صورت نياز)RD   پارس و سمند و -044بازو بست بوستر ترمز 

 

نفووذ آب از   در صورت .نداشته باشد را وي دسته سيمر قابليت جابجايي بر كنترل گردد گرومت دسته سيم  -2-3

يوا    (آكواريووم )سيليكونچسب با ابتدا بوسيله نوار چسب طرفين دسته سيم اصلي را بسته و سپس  محل گرومت

  .نمائيد و گرومت به آببندي محل نفوذ آباقدام  موم
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