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  ٩١تا مدل   ٢٠۶ سنسور سطح آبنحوه نصب ميرساند   206PARTبدینسویله به اطالع کليه مشتریان 

    به شرح زیر ميباشد:  فعال استیا دیزل   rc موتورکه بصورت فابریک روی  

  : قطعات الزم

  قمقمه آب موتور 
  لوله آب رابط رادیاتور به قمقمه 
  سنسور سطح آب که روی قمقمه نصب ميشه 
  پایه قمقمه 
  (سه فيش )  ٢٠۶سوکت مقاومت فن موتور 
  یک سرسيم چهل پایه bsi 
  متر سيم سایز نيم  ۶حدودا 
  شيلنگ آب زیر قمقمه که باید متفرقه خریداری کنيد 
   عدد (به اندازه شيلنگ )  ٣بست فلزی 

 

 بگذارید موتور کامال خنک شود .١
  

 باز کردن قطعات  .٢
  

 برداشتن گيره الستيکی  .٣
  

 جدا کردن لوله رابط بين منبع ورادیاتور  .۴
  

 جدا کردن شيلنگ زیر مخزن  .۵
  

 جدا کردن مخزن  .۶
  

 باز کردن سه عدد مهره پایه منبع  .٧
  

 جدا کردن پایه منبع  .٨

سمت بوستر ترمز کج کنيد قبل از نصب پایه منبع جدید ميبایست کمی لوله گاز کولر را به    

 اکنون پایه را نصب و سه مهره را ببندید منبع رانصب وپيچ محکم کننده منبع به پایه را هم محکم کنيد 

 WWW.206PART.COM                                                                                             ٢٠۶نحوه نصب سنسور سطح آب 



 

 
 

  

  



 bsi مرحله سيم کشی از سوکت به 

سوکت سنسور سطح آب با سوکت مقاومت فن دقيقا مشابه به هم هستند با این تفاوت که مقاومت  
سرسيم دارد ولی برای فعال کردن سنسور باید سوکت سه سرسيم داشته باشد  فن از سه فيش دو 

 پس سوکت سه فيش تهيه کنيد

 تهيه کنيد  bsi یک سرسيم سوکت چهل پایه

 سه سيم به طول هر کدام دو متر با قطر نيم تهيه کنيد 

 سيم کشی   

 سنسور را به اتصال بدنه محکم کنيد١پایه  

 چهل پایه ،پایه شماره یک وصل کنيد سنسور را به سوکت  ٢پایه  

 که خود دارای سرسيم است مچ کنيد  ٩   پایه پایه ١۶را به سوکت   ٣پایه  

 مسير فعال سازی را فعال کنيد  bsi ودر

 

 

 

 



 

 


