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90تندر  :نوع خودرو) و كيفيتمديريت  مهندسي(

آنصحيح تغيير قطعه سوئيچ پدال ترمز و روش نصب   : ع موضو   
  
  

  

 

 به شماره210561سريال   از شماره 90 قطعه سوئيچ پدال ترمز خودروي تندر 91بدينوسيله به اطالع مي رساند از نيمه دوم آذرماه سال
يا تاخير در زمان روشن و روشن نشدن چراغ ترمزعدم نصب صحيح اين قطعه مي تواند باعث .  يافته است تغيير212792 سريال
 گردد كه از لحاظ همچنين آسيب به آن و شدن

90تندر  تخصصي به كليه نمايندگيهاي مجاز

لذا خواهشمند است جهت نصب و تنظيم صحيح سوئيچ.  اهميت زيادي داردايمني
.پدال ترمزبه نكات زير توجه نماييد

:) 210561 سريال با شماره (پدال ترمز قديمي روش نصب قطعه سوئيچ 
  .با دست پدال ترمز را به سمت پائين فشار دهيد -
سوئيچ را روي مجموعه پدال ها در محل خود قرار داده و با چرخاندن يك چهارم دور در جهت -

 .عقربه هاي ساعت آن را قفل كنيد

داراي تنظيم خودكار است كه باسوئيچ پدال ترمز . با احتياط مراقب برگشت پدال ترمز باشيد -
 .تنظيم خودكار با صداي دندانه ها همراه است. موقعيت پدال منطبق مي شود

 .كانكتور سوئيچ را وصل كنيد -

 .را با فشار دادن پدال ترمز آزمايش كنيد) چراغ خطر عقب(عملكرد چراغ پدال ترمز  -

 .مي توانيد سوئيچ را باز كنيدبا چرخاندن يك چهارم دور خالف جهت عقربه هاي ساعت  -

:) 212792سريال با شماره  (روش نصب قطعه سوئيچ پدال ترمز جديد 
)عيت پدال ترمز را تغيير ندهيدموق.(در هنگام نصب يا باز كردن سوئيچ ، پدال را فشار يا حركت ندهيد -
 .از باز و بست سوئيچ در زمانيكه پدال ترمز به ميله فشار دهنده بوستر متصل نيست، پرهيز نماييد -

سوئيچ را روي مجموعه پدال ها به شكل عمودي فشار داده و با چرخاندن يك چهارم دور در جهت -
 .عقربه هاي ساعت آن را نصب نماييد

 )تنظيم خودكار.(يچ نيازي به عمليات خاصي جهت تنظيم وجود نداردبراي اين نوع از سوئ -

 .كانكتور سوئيچ  را متصل نمائيد -

 .را با فشار دادن پدال ترمز آزمايش كنيد) چراغ خطر عقب(عملكرد چراغ پدال ترمز  -

 . مي توانيد سوئيچ را باز كنيدبا چرخاندن يك چهارم دور خالف جهت عقربه هاي ساعت -
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با توجه به احتمال برخورد كانكتور .  كانكتورسوئيچ پدال ترمز در هنگام نصب مي تواند به سمت باال يا به سمت پايين قرار گيرد:تذكر  

  )مطابق با تصوير.(ه كانكتور به سمت باال قرار گيردبه مجموعه پدال ها خواهشمند است سوئيچ به شكلي نصب گردد ك
 
 

نصب صحيح سوئيچ پدال ترمز به 
شكلي كه كانكتور سوئيچ به سمت 

  .باال قرار گيرد

 




