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 ّا ٍ هطتریاى بسرگ/ ضرکت هحترمّای ٍ گارگاًُوایٌذگاى 

 با سالم

هَارد هطرٍحِ ریل جْت باال بردى ضریب ایوٌی ٍ  ،غحیح از باتری کوکیاستفادُ  رٍش ٍ بوٌظَر با تَجِ بِ ضرٍع فػل سرهااحتراهاً 

در غَرت خسارات احتوالی ٍ گردد. ضایاى رکر است تَغیِ هی ECUّای الکترًٍیکی ٍ خػَغاً کاّص خرابی ٍاردُ بِ سیستن

 غَرت گرفتِتَسط راًٌذُ ٍ یا هالک کاهیَى احتیاطی خرابی در اثر بیاغلی علت کِ ٍاحذ هٌْذسی خذهات پس از فرٍش  تطخیع

 خَاّذ ضذ.ٍ دریافت ّا غیر گاراًتی هٌظَر کلیِ ّسیٌِ
 

 :هراحل باتری بِ باتری کردى
 تویس کٌیذ.در غَرت کثیفی ّا را ( باتریّا)پل ّایقطب -1

 سیار را باز کٌیذ.کوکی باتری دٌّذُ یا باتری کاهیَى  پَش هحافظدر -2

 خَدرٍی دٌّذُ ٍ گیرًذُ را خاهَش کٌیذ. دٍّای ّر کٌٌذُکلیِ هػرف -3

 هَتَر را در حالت خاهَش قرار دّیذ. -4

 سر هٌفی. 2سر هثبت ٍ  2سر دارد، یعٌی در کل  2سین هثبت )قرهس رًگ( ٍ هٌفی )سیاُ رًگ( است کِ ّر سین  2کابل هخػَظ باتری بِ باتری دارای  -5

از  .باضذسر هثبت باتری قطَرتر از قطب هٌفی آى هیهطخػِ آى ایي است کِ ًوایص دادُ ضذُ است ٍ  –ٍ  +ّا قطب هثبت ٍ هٌفی با عالهت در تواهی باتری

 آٍرد جذاً خَدداری گردد.زدى کابل بػَرت اضتباُ کِ بِ سیستن الکترًٍیک خسارت ٍارد هی

 را بِ کابل هٌفی خَدرٍی دٌّذُ ٍغل ًوائیذ. (هطکی رًگ)کابل هٌفی  -6

 را بِ کابل هثبت خَدرٍی دٌّذُ ٍغل کٌیذ. (رًگ قرهس)کابل هثبت  -7

 باال را رعایت کٌیذ.هراحل ** دقت داضتِ باضیذ کِ حتواً بایذ ترتیب 

 را استارت کٌیذ. دٌّذُ باتریخَدرٍی  -8

 خَدرٍی گیرًذُ را ًیس استارت بسًیذ. -9

 جذا کٌیذ. (قرهس) هثبتٍ بعذ  (هطکیهٌفی )ّا را بِ ترتیب ٍقتی خَدرٍ رٍضي ضذ کابل -10

 ضارش ضَد. ّارٍضي بواًذ تا باتری دقیقِ خَدرٍ 5هذت  -11

در غَرتی کِ  هتر کٌترل کٌیذ.اّندستگاُ هراجعِ ٍ هیساى اسیذ باتری ٍ ضارش آى را با  )یا ٍاحذ خذهات پس از فرٍش( بِ ًسدیکتریي هرکس تعویراتی -12

 در غَرت ًیاز آًْا را تعَیض کٌیذ.ّا را بررسی ٍ خَدرٍ استارت ًخَرد، سالهت باتری

 

 
 
 با تشکر  

 خدمات پس از فروش  

 مسعود بشارتسید   

 


