Biuletyn Serwisowy

Biuletyn numer: OSB 07-9B-053
Data: Pa dziernik 2007
Sekcja: 9B-System o wietlenia

PROGRAM SATYSFAKCJI KLIENTA
Temat: Monta zestawu serwisowego na niedzia aj ce wiat a postojowe.
Model: Epica V250
- samochody wyprodukowane pomi dzy: 01. listopad. 2005 ~ 05. luty. 2007
Zakres VIN: KL1LA69KJ6B012659 ~ KL1LA69KJ7B058228
Patrz za czona lista VIN
* Wa ne: Dealer jest zobowiazany sprawdzi z list VIN, czy dany samochód podlega
czynno ciom serwisowym. (Nie wszystkie samochody zawieraj ce si w powy szym
zakresie VIN mog podlega programowi)
JE ELI SAMOCHÓD OBJ TY TA KAMPANI ZNAJDUJE SI NA PAN TWA SK ADZIE, PROSZ
PRZEPROWADZI PROCEDUR SERWISOW ZAWART W NINIEJSZEJ INFORMACJI PRZED
WYDANIEM SAMOCHODU KLIENTOWI.
WSZYSTKIE SPRZEDANE SAMOCHODY MUSZ BYC WEZWANE W CELU WYKONANIA KAMPANI.

Problem.
W samochodach Chevrolet Epica RM06 oraz 07, jest niemo liwe aby pozostawi samochód z w czonymi
wiat ami na czas d szy ni 10 minut. Dzieje si tak poniewa u dzenie oszczedzaj ce akumulator
cza si po 10 minutach od zamkniecia samochodu i nastepnie wy acza o wietlenie. W warunkach gdy
samochód zostaje zaparkowany na ulicy która nie jest o wietlona, ze wzgl dów bezpiecze stwa oraz aby
dzia
zgodnie z prawem, kierowca powinien pozostawi samochód z w czonymi wiat ami postojowymi.

Przyczyna:
Uk ad oszcz dzaj cy akumulator zosta zaprojektowany tak aby wy czy wszystkie wiat a zewn trzne.
W fazie projektowania nie wzi to pod uwag wymaga prawnych maj cych miejsce w Europie, co do
mo liwo ci pozostawienia samochodu z w czonymi wiat ami.

rodek zaradczy:
Nale y wykona bezpo rednie po czenie pomiedzy w cznikiem wiate a przeka nikiem wiate
postojowych wykorzystuj c zestaw serwisowy jak pokazano w procedurze serwisowej poni ej.

Procedura serwisowa: (czasowo odnosi si do TIS)
1. Przed rozpocz ciem czynno ci serwisowych prosz sprawdzi czy samochód nie by ju wcze niej
poddany kampani. Samochody z wykonana ju kampani
posiadaj oznaczenie "NIEBIESK KROPK " na
wewn trznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników
znajduj cej si w komorze silnika - tak jak to pokazano
na zdj ciu obok.

"NIEBIESKA KROPKA"
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2. Od czy mas od akumulatora
3. Wyj schowek na monety oraz wykr ci wkr ty.
4. Od czy link otwierania maski od d wigni.
5. Ostro nie poci gn doln cz
deski rozdzielczej
tak aby zatrzaski mocuj ce roz czy y si i mo liwe
by o zdemontowa doln cz c deski.
6. Odkr ci ruby z os ony chroni cej kolana kierowcy.
7. Zdemontowa ochraniacz kolan.

8. Odkr ci nakr tki od ISU.

9. Roz czy z cza elektryczne anteny od ISU.
10. Zdemontowac modu ISU

11. Odkr ci wkr ty oraz od czy modu LCM.
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Biuletyn numer: OSB 07-9B-053

wtyczki z modu u LCM.

13. Na niewielkim odcinku, odsun
ta me izolacyjn
os aniaj
wi zk oraz znale przewód znajduj cy
si w terminalu A15 oraz B13 jak pokazano poni ej.
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14. Pod czy zestaw serwisowy jak to pokazano poni ej.
Uwaga: U yto tego samego koloru przewodów w z czce jak przewodów wi zki modu u LCM.
(GrB z GrB , W z W).
Po

przewód wi zki na z czce

Wi zka (W)
Zamknij z czk a us yszysz
charakterystyczne "klikniecie"

czka

15. Je eli po czenie nast pi o poprawnie, ponowny
monta elementów samochodu nale y przeprowadzi
w odwrotnej kolejno ci do demonta u.

Uwaga: te same kolory

16. Sprawdzi dzia anie uk adu o wietlenia, oraz upewni si e wiat a postojowe w tej chwili dzia aj
poprawnie.
17. Nanie c "NIEBIESK KROPK " na wewn trznej cz ci pokrywy bezpieczników znajduj cej si w
komorze silnika jak pokazano na rysunku powy ej.
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Biuletyn numer: OSB 07-9B-053

ciach:

Nr cz ci
Lp.
96876922
1
* Potrzebne cz ci b

Nazwa cz

ci

Uwagi

Wi zka elektryczna - swiat a postojowe
Zestaw serwisowy
dostarczane za pomoca standardowego systemu zamawiania oraz dystrybucji.

Informacje gwarancyjne:

Nr cz

Kod operacji

Opis operacji

Czas

Uwagi

R754013

Dodanie zestawu serwisowego wiate postojowych

0,5 godz.

ci powoduj cej usterk : 9664 5344, 9664 5345, 9687 0286

Kod charakteru usterki: N92
Kod przyczyny usterki : R31

Administracyjne koszty powiadomienia klientów:
Kod operacji
A754013
B754013
C754013
D754013

Opis operacji
Powiadomienie klienta w przypadku gdy kampania zosta a
wykonana
Klient jest nieosi galny
Samochód mia ju przeprowadzon kampani w innym
Samochód skradziony, zez omowany lub wyrejestrowany

Kwota

Uwagi

2,40
2,40
2,40
2,40

Na
samochód

Uwaga:

Kwoty podane w tabeli powy ej wyra aj si w EURO, i okre laj równowarto kosztów jakie
mog by rozliczone. W protokole gwarancyjnym nale y wpisa kwote w PLN, wyliczon w oparciu
o aktualny przelicznik EUR >>> PLN widoczny w systemie gwarancyjnym Service 2000 Global
Koszty powiadomienia klientów mog by zaakceptowane jedynie w przypadku gdy samochód zosta wydany
klientowi przed og oszeniem niniejszej kampani.
Nr cz ci powoduj cej usterk : 9664 5344, 9664 5345, 9687 0286
Kod charakteru usterki: N92
Kod przyczyny usterki : R31

PF : S
Typ protoko u : 71
Uwaga!
*Koszty administracyjne powiadomienia klienta musz by rozliczone w osobnym protokole gwarancyjnym.
Kampani mo na zaraprtowa jako zako czon ze wzgl du na brak kontaktu z klientem trzeci list
(kod operacji B724032) dopiero po wys aniu 3 listów poleconych. Przy czym nie mo e by wys any pó niej
ni 12 miesi cy od dnia publikacji niniejszej kampanii.

Niniejszy biuletyn serwisowy jest dedykowany wy cznie do u ytku wewn trznego. Wszystkie informacje, rysunki oraz dane techniczne
zawarte w tym biuletynie bazuj na najnowszych danych dost pnych w dniu wydania.
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