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 :های دوره ای سرویس
خن  یپهشننگهرعهنن     تدبننری النندظ  خفنن خیش ا خ  خنن ان  ،بننرخی عقنن  نتننای  بهشننبر الشننبریار خنن ا صبننی خن پرلننب ی اننرت  

 به تداالی الت     خ ا اد اه خل .ا نه خی خقیخ  به خنخئه لر یس ب ع ا صالیر العای  تقی ،

 صنهه النی   تنخر نخین   خ ان لنا بنه الشنبریار الت ن       بنا ت عنه بنه برااالنه نین ی عهن  خنخئنه خنیالا           پرلب ی صبنی خن   ارت 

 ایه نخ به ط ن السبدر خاجا  اههی ادایی لر یس های ا نه خی ان اظر گرفبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 توجه

   خر   خ ان  خن گانخابی الی گراا.های خ لهه   ا نه خی ان نالار ال رنخعبانی خل    عی  خاجا  صر لب خاجا  لر یس-1

  یده قطعا  ال رفی   خلبهالتی ان لر یس های خا خنی خن الشبری خخذ الی گراا.ه -2

یال  ال نا اظر ، خن ارخیط خاای خن عی  خاجا  لر یس های ا نه خی ، باعث خر   الجد عه های الرتبط خ ان  به عه ص ا -3

 تضده  الی گراا.
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 V5 لر یس خا خنی 
بخش

15101520253035404550556065707580859095100105110115120

زنجیر تایم و زنجیر سفت کن
Iفیلر گیری سوپاپ

IIIIIIکمربند ایمنی

دریچه گاز
RRRفیلتر بنزین

فیلتر هوا
IIIسیستم تهویه مطبوع وبخاری

وشیلنگها
RRRمایع خنک کننده موتور

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRروغن موتور

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRفیلتر روغن موتور

باتری
RRRRRRشمع موتور

IIIIIIلوله های اگزوز و متعلقات

IIIIIIباک بنزین و لوله های بنزین

IIIIIIIپدال کالچ و هیدرولیک

IIIکنیستر بنزین

IIIIRIIIRIIIRمایع ترمز

IIIIIIIلوله های ترمزوشیلنگها

IIIIIIIIIIIIIپدال ترمز و ترمز دستی

IIIIIIچرخ هاو ترمز هاومدار ترمز عقب

IIIIIIIIIIIIچرخ هاو ترمز هاومدار ترمز جلو

هر 5000 کیلومتر بازدید و هر 15000 هزار کیلومتر تعویض

کارکرد *1000کیلومتر

بازدید و تنظیم در هر 50000کیلومتر

تمیز کردن در هر 10000کیلومتر

کنترل هر 10000کیلومتر
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بخش

15101520253035404550556065707580859095100105110115120

IIIIIIIلوله ها و شیلنگ کالچ

IIIIIIگردگیر پلوس

IIIIIIسیبک وگردگیرها

RRRروغن گیربکس دستی

IIIIIIتعلیق عقب و جلو واتصالت

IIIروغن گیربکس اتوماتیک

IIIIIIIIIIIIفیلتر کابین

IIIIIIIIIIIIوضعیت الستیک ها وفشارباد

IIIIIIIIIIIIچراغها و بوق  وبرف پاکن

IIIIIIIگاز کولر

کارکرد *1000کیلومتر

 
 
 ضعیت ارتعاش موتور و صدای میل تایپیت را بازدید کرده و در صورت لزوم تنظیم کنید.و-1

 ویا باالتر   API: SLروغن موتور : با سطح کیفی -2

 ماه 12ا کیلومتر و ی20000ماه ، تنظیم و یا تعویض کنید هر  48کیلومتر یا  80000یلنگها و اتصاالت را بعد از ش-3

 کیلومتر تمیز کنید.20000خت رسانی را هر سیستم سو-4
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 نحوه ارتباط با شرکت
 

 3اخخقی   021 – 43932 تداس با  خحی خنتباط با الشبری ارت  پرلب ی صبی خن 

 1اخخقی    021  -43932 خالیخا خ ان  ارت  پرلب ی صبی خن  تداس با  خحی

 www.pac.ir صانس لای  ارت  پرلب ی صبی خن 

 @pac.ircrm صانس خیدهز  خحی خنتباط با الشبری ارت  پرلب ی صبی خن 
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