
 

         درب هاي جانبي درب هاي جانبي درب هاي جانبي درب هاي جانبي قفل قفل قفل قفل برقي برقي برقي برقيراهنماي فني محركراهنماي فني محركراهنماي فني محركراهنماي فني محرك
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        بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

در اين در اين در اين در اين . . . . پيشرفت روز افزون تكنولوژي در ابعاد مختلف ، تاثيرات مستقيم و غير مستقيمي در زندگي ما دارد پيشرفت روز افزون تكنولوژي در ابعاد مختلف ، تاثيرات مستقيم و غير مستقيمي در زندگي ما دارد پيشرفت روز افزون تكنولوژي در ابعاد مختلف ، تاثيرات مستقيم و غير مستقيمي در زندگي ما دارد پيشرفت روز افزون تكنولوژي در ابعاد مختلف ، تاثيرات مستقيم و غير مستقيمي در زندگي ما دارد 

ضمن به ضمن به ضمن به ضمن به ... ... ... ...  ، الكتريكي ، الكترونيكي و  ، الكتريكي ، الكترونيكي و  ، الكتريكي ، الكترونيكي و  ، الكتريكي ، الكترونيكي و ييييميان ، اتومبيل به عنوان مجموعه اي از صنايع مختلف فلزي ، پالستيكميان ، اتومبيل به عنوان مجموعه اي از صنايع مختلف فلزي ، پالستيكميان ، اتومبيل به عنوان مجموعه اي از صنايع مختلف فلزي ، پالستيكميان ، اتومبيل به عنوان مجموعه اي از صنايع مختلف فلزي ، پالستيك

هاي نو ، در تمام زمينه ها به عنوان يكي از پرمصرف ترين و عمومي ترين تسـهيالت ،                   هاي نو ، در تمام زمينه ها به عنوان يكي از پرمصرف ترين و عمومي ترين تسـهيالت ،                   هاي نو ، در تمام زمينه ها به عنوان يكي از پرمصرف ترين و عمومي ترين تسـهيالت ،                   هاي نو ، در تمام زمينه ها به عنوان يكي از پرمصرف ترين و عمومي ترين تسـهيالت ،                   كارگيري تكنولوژي   كارگيري تكنولوژي   كارگيري تكنولوژي   كارگيري تكنولوژي   

 سطحي از دانش  سطحي از دانش  سطحي از دانش  سطحي از دانش  ،  ،  ،  ، استفاده صحيح و مطمئن از اين امكاناستفاده صحيح و مطمئن از اين امكاناستفاده صحيح و مطمئن از اين امكاناستفاده صحيح و مطمئن از اين امكانندگي همه مردم عجين مي باشد و بالطبع ندگي همه مردم عجين مي باشد و بالطبع ندگي همه مردم عجين مي باشد و بالطبع ندگي همه مردم عجين مي باشد و بالطبع تقريبا با زتقريبا با زتقريبا با زتقريبا با ز

        . . . . ن و تعميركاران  اتومبيل طلب مينمايدن و تعميركاران  اتومبيل طلب مينمايدن و تعميركاران  اتومبيل طلب مينمايدن و تعميركاران  اتومبيل طلب مينمايدااااآگاهي عمومي از اجزاي آن را براي دارندگآگاهي عمومي از اجزاي آن را براي دارندگآگاهي عمومي از اجزاي آن را براي دارندگآگاهي عمومي از اجزاي آن را براي دارندگ    وووو

     سمند و سمند و سمند و سمند و     ، پارس ، ، پارس ، ، پارس ، ، پارس ،405     پژو پژو پژو پژوهاي هاي هاي هاي ت مهندسي پيوند مبتكر پارس بعنوان تامين كننده داخلي قطعات اتومبيلت مهندسي پيوند مبتكر پارس بعنوان تامين كننده داخلي قطعات اتومبيلت مهندسي پيوند مبتكر پارس بعنوان تامين كننده داخلي قطعات اتومبيلت مهندسي پيوند مبتكر پارس بعنوان تامين كننده داخلي قطعات اتومبيلشركشركشركشرك

 در راستاي دستيابي به هدف فوق و جلب اعتماد دارندگان اين اتومبيل ها و ايجاد پلي بين سازنده                     در راستاي دستيابي به هدف فوق و جلب اعتماد دارندگان اين اتومبيل ها و ايجاد پلي بين سازنده                     در راستاي دستيابي به هدف فوق و جلب اعتماد دارندگان اين اتومبيل ها و ايجاد پلي بين سازنده                     در راستاي دستيابي به هدف فوق و جلب اعتماد دارندگان اين اتومبيل ها و ايجاد پلي بين سازنده                    RD    پژوپژوپژوپژو

 مجموعه   مجموعه   مجموعه   مجموعه  اقدام به تهية  اقدام به تهية  اقدام به تهية  اقدام به تهية          ترم ، ترم ، ترم ، ترم ، داخلي و مصرف كننده نهايي محصول و استفاده از نظريات مصرف كنندگان مح            داخلي و مصرف كننده نهايي محصول و استفاده از نظريات مصرف كنندگان مح            داخلي و مصرف كننده نهايي محصول و استفاده از نظريات مصرف كنندگان مح            داخلي و مصرف كننده نهايي محصول و استفاده از نظريات مصرف كنندگان مح            

        . . . .  درب هاي جانبي نموده است درب هاي جانبي نموده است درب هاي جانبي نموده است درب هاي جانبي نموده است قفل قفل قفل قفل برقي برقي برقي برقياي فني در رابطه با محركاي فني در رابطه با محركاي فني در رابطه با محركاي فني در رابطه با محرك

ياد ياد ياد ياد حترم اتومبيل هاي حترم اتومبيل هاي حترم اتومبيل هاي حترم اتومبيل هاي ممممرود مطالعه اين مجموعه ضمن افزايش دانش عمومي تعميركاران و دارندگان رود مطالعه اين مجموعه ضمن افزايش دانش عمومي تعميركاران و دارندگان رود مطالعه اين مجموعه ضمن افزايش دانش عمومي تعميركاران و دارندگان رود مطالعه اين مجموعه ضمن افزايش دانش عمومي تعميركاران و دارندگان     اميد مياميد مياميد مياميد مي

ره مند ساخته و زمينه ساز ره مند ساخته و زمينه ساز ره مند ساخته و زمينه ساز ره مند ساخته و زمينه ساز  اين شركت را از راهنمايي هاي متقابل اين عزيزان به اين شركت را از راهنمايي هاي متقابل اين عزيزان به اين شركت را از راهنمايي هاي متقابل اين عزيزان به اين شركت را از راهنمايي هاي متقابل اين عزيزان به     نسبت به اين قطعات ، نسبت به اين قطعات ، نسبت به اين قطعات ، نسبت به اين قطعات ،شده شده شده شده 

        . . . . افزايش كيفيت قطعات ساخت داخل گرددافزايش كيفيت قطعات ساخت داخل گرددافزايش كيفيت قطعات ساخت داخل گرددافزايش كيفيت قطعات ساخت داخل گردد
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        : : : : شرح عملكرد شرح عملكرد شرح عملكرد شرح عملكرد 

محرك جانبي قطعه اي است الكترومكانيكي كه وظيفه باز و بسته كردن قفل هاي مكانيكي درب ها را به محرك جانبي قطعه اي است الكترومكانيكي كه وظيفه باز و بسته كردن قفل هاي مكانيكي درب ها را به محرك جانبي قطعه اي است الكترومكانيكي كه وظيفه باز و بسته كردن قفل هاي مكانيكي درب ها را به محرك جانبي قطعه اي است الكترومكانيكي كه وظيفه باز و بسته كردن قفل هاي مكانيكي درب ها را به 

        . . . . واسطه فرماني كه از قفل مركزي  دريافت مي نمايد  به عهده داردواسطه فرماني كه از قفل مركزي  دريافت مي نمايد  به عهده داردواسطه فرماني كه از قفل مركزي  دريافت مي نمايد  به عهده داردواسطه فرماني كه از قفل مركزي  دريافت مي نمايد  به عهده دارد

 ها  ها  ها  ها هاهاهاها استفاده شده كه امكان باز و بسته كردن اهرم قفل كن درب استفاده شده كه امكان باز و بسته كردن اهرم قفل كن درب استفاده شده كه امكان باز و بسته كردن اهرم قفل كن درب استفاده شده كه امكان باز و بسته كردن اهرم قفل كن درب (JAMFREE)م كالچ م كالچ م كالچ م كالچ اين قطعه از سيستاين قطعه از سيستاين قطعه از سيستاين قطعه از سيستدر در در در 

        ، ايجاد مي نمايد و يا به تعبير ديگر ،، ايجاد مي نمايد و يا به تعبير ديگر ،، ايجاد مي نمايد و يا به تعبير ديگر ،، ايجاد مي نمايد و يا به تعبير ديگر ،    را از داخل و يا با سوئيچ خودرو از بيرون ، به آساني و با كمترين نيرو را از داخل و يا با سوئيچ خودرو از بيرون ، به آساني و با كمترين نيرو را از داخل و يا با سوئيچ خودرو از بيرون ، به آساني و با كمترين نيرو را از داخل و يا با سوئيچ خودرو از بيرون ، به آساني و با كمترين نيرو 

كنترل كنترل كنترل كنترل (( (( (( (( بها با استفاده از بها با استفاده از بها با استفاده از بها با استفاده از  و يا اتفاقات مشابه كه امكان باز و بسته كردن در و يا اتفاقات مشابه كه امكان باز و بسته كردن در و يا اتفاقات مشابه كه امكان باز و بسته كردن در و يا اتفاقات مشابه كه امكان باز و بسته كردن دردرودرودرودرودر صورت قطع شدن برق خودر صورت قطع شدن برق خودر صورت قطع شدن برق خودر صورت قطع شدن برق خو

        . . . .  از ما سلب مي گردد  اين سيستم به كمك ما آمده و دربها به آساني با دست باز ميشوند از ما سلب مي گردد  اين سيستم به كمك ما آمده و دربها به آساني با دست باز ميشوند از ما سلب مي گردد  اين سيستم به كمك ما آمده و دربها به آساني با دست باز ميشوند از ما سلب مي گردد  اين سيستم به كمك ما آمده و دربها به آساني با دست باز ميشوند    ))))))))
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        : : : : شناسايي پايه ها شناسايي پايه ها شناسايي پايه ها شناسايي پايه ها 

        : : : : محرك برقي درب جلو محرك برقي درب جلو محرك برقي درب جلو محرك برقي درب جلو  ----۱۱۱۱

        
        

             : : : :3 و  و  و  و 1پايه هاي پايه هاي پايه هاي پايه هاي 

        ورودي از قفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن دربها ورودي از قفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن دربها ورودي از قفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن دربها ورودي از قفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن دربها 

         :  :  :  : 3پايه پايه پايه پايه 

        خروجي به قفل مركزي در حالت باز بودن درب خروجي به قفل مركزي در حالت باز بودن درب خروجي به قفل مركزي در حالت باز بودن درب خروجي به قفل مركزي در حالت باز بودن درب 

         :   :   :   :  4پايه پايه پايه پايه 

        خروجي به قفل مركزي در حالت بسته بودن درب خروجي به قفل مركزي در حالت بسته بودن درب خروجي به قفل مركزي در حالت بسته بودن درب خروجي به قفل مركزي در حالت بسته بودن درب 

         :   :   :   :  5پايه پايه پايه پايه 

        ) ) ) ) بدنهبدنهبدنهبدنه    ((((يا منفي يا منفي يا منفي يا منفي  )  )  )  ) Common((((پايه مشترك پايه مشترك پايه مشترك پايه مشترك 
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 :  :  :  :  محرك برقي درب عقب محرك برقي درب عقب محرك برقي درب عقب محرك برقي درب عقب 

        

        
        

         :  :  :  :  2  و  و  و  و 1 پايه هاي پايه هاي پايه هاي پايه هاي 

        ها ها ها ها ورودي ازقفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن درب ورودي ازقفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن درب ورودي ازقفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن درب ورودي ازقفل مركزي خودرو جهت تحريك موتور و باز و بسته كردن درب 
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        : : : : معايب معايب معايب معايب 

            ::::عدم عملكرد محرك عدم عملكرد محرك عدم عملكرد محرك عدم عملكرد محرك  ----۱۱۱۱

 در آمدن كانكتور دسته سيم و يا شل شدن آن در آمدن كانكتور دسته سيم و يا شل شدن آن در آمدن كانكتور دسته سيم و يا شل شدن آن در آمدن كانكتور دسته سيم و يا شل شدن آن  ۱۱۱۱----۱۱۱۱

 . . . . خارج شدن ميله كنترل سفيد رنگ محرك از روي ميله قفل كه در شكل زير مشخص ميباشدخارج شدن ميله كنترل سفيد رنگ محرك از روي ميله قفل كه در شكل زير مشخص ميباشدخارج شدن ميله كنترل سفيد رنگ محرك از روي ميله قفل كه در شكل زير مشخص ميباشدخارج شدن ميله كنترل سفيد رنگ محرك از روي ميله قفل كه در شكل زير مشخص ميباشد ۱۱۱۱----۲۲۲۲

 

        

        سوختن موتور سوختن موتور سوختن موتور سوختن موتور  ۱۱۱۱----۳۳۳۳

        . . . . چناچه تنها موتور يك محرك سوخته باشد آن محرك معيوب ميباشدچناچه تنها موتور يك محرك سوخته باشد آن محرك معيوب ميباشدچناچه تنها موتور يك محرك سوخته باشد آن محرك معيوب ميباشدچناچه تنها موتور يك محرك سوخته باشد آن محرك معيوب ميباشد ۱۱۱۱----۳۳۳۳----۱۱۱۱

        اگر موتور بيش از يك محرك سوخته باشد قفل مركزي زير پايه فرمان احتماال معيوب اگر موتور بيش از يك محرك سوخته باشد قفل مركزي زير پايه فرمان احتماال معيوب اگر موتور بيش از يك محرك سوخته باشد قفل مركزي زير پايه فرمان احتماال معيوب اگر موتور بيش از يك محرك سوخته باشد قفل مركزي زير پايه فرمان احتماال معيوب  ۱۱۱۱----۳۳۳۳----۲۲۲۲

        . . . . باشد و بايد كنترل شودباشد و بايد كنترل شودباشد و بايد كنترل شودباشد و بايد كنترل شود    ميميميمي

لذا در صورت برخورد با اين عيب حتما قفل لذا در صورت برخورد با اين عيب حتما قفل لذا در صورت برخورد با اين عيب حتما قفل لذا در صورت برخورد با اين عيب حتما قفل . . . . سوختن موتور محرك  به ندرت اتفاق مي افتد سوختن موتور محرك  به ندرت اتفاق مي افتد سوختن موتور محرك  به ندرت اتفاق مي افتد سوختن موتور محرك  به ندرت اتفاق مي افتد :  :  :  :  تبصره تبصره تبصره تبصره 

        . . . . مركزي زير پايه فرمان را كنترل كنيدمركزي زير پايه فرمان را كنترل كنيدمركزي زير پايه فرمان را كنترل كنيدمركزي زير پايه فرمان را كنترل كنيد

اسخگويي اسخگويي اسخگويي اسخگويي پپپپتعويض محركها و تعويض محركها و تعويض محركها و تعويض محركها و دم كنترل قفل مركزي زير پايه فرمان و دم كنترل قفل مركزي زير پايه فرمان و دم كنترل قفل مركزي زير پايه فرمان و دم كنترل قفل مركزي زير پايه فرمان و ععععشايان ذكر است كه در صورت شايان ذكر است كه در صورت شايان ذكر است كه در صورت شايان ذكر است كه در صورت 

        . . . . آني امكان سوختن مجدد محركها وجود دارد آني امكان سوختن مجدد محركها وجود دارد آني امكان سوختن مجدد محركها وجود دارد آني امكان سوختن مجدد محركها وجود دارد 

        

        

۵۵۵۵        
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 : : : :  محرك  محرك  محرك  محرك بودنبودنبودنبودنصدا دار صدا دار صدا دار صدا دار  ----۲۲۲۲

در صورتيكه صداي عملكرد در داخل محرك شنيده شود و ميله كنترل محرك حركت نكرده و نتواند قفل در صورتيكه صداي عملكرد در داخل محرك شنيده شود و ميله كنترل محرك حركت نكرده و نتواند قفل در صورتيكه صداي عملكرد در داخل محرك شنيده شود و ميله كنترل محرك حركت نكرده و نتواند قفل در صورتيكه صداي عملكرد در داخل محرك شنيده شود و ميله كنترل محرك حركت نكرده و نتواند قفل 

        . . . . باشدباشدباشدباشد    را باز و بسته نمايد ، محرك معيوب ميرا باز و بسته نمايد ، محرك معيوب ميرا باز و بسته نمايد ، محرك معيوب ميرا باز و بسته نمايد ، محرك معيوب مي

 : : : : ضعيف بودن ضعيف بودن ضعيف بودن ضعيف بودن  ----۳۳۳۳

        . . . . درخصوص اين عيب ،  مي بايست مراحل زير انجام پذيرددرخصوص اين عيب ،  مي بايست مراحل زير انجام پذيرددرخصوص اين عيب ،  مي بايست مراحل زير انجام پذيرددرخصوص اين عيب ،  مي بايست مراحل زير انجام پذيرد

        . . . . محرك و قفل را از داخل درب ، خارج نماييدمحرك و قفل را از داخل درب ، خارج نماييدمحرك و قفل را از داخل درب ، خارج نماييدمحرك و قفل را از داخل درب ، خارج نماييد ----۳۳۳۳----۱۱۱۱

اهرم قفل مكانيكي را به گونه اي كه در شكل زير قابل مشاهده است به سمت جلو و عقب حركت                   اهرم قفل مكانيكي را به گونه اي كه در شكل زير قابل مشاهده است به سمت جلو و عقب حركت                   اهرم قفل مكانيكي را به گونه اي كه در شكل زير قابل مشاهده است به سمت جلو و عقب حركت                   اهرم قفل مكانيكي را به گونه اي كه در شكل زير قابل مشاهده است به سمت جلو و عقب حركت                    ----۳۳۳۳----۲۲۲۲

ركـت ميلـه قفـل      ركـت ميلـه قفـل      ركـت ميلـه قفـل      ركـت ميلـه قفـل      داده و رواني حركت را چك كنيد در صورت باال بودن بـيش از حـد نيـرو در ح                   داده و رواني حركت را چك كنيد در صورت باال بودن بـيش از حـد نيـرو در ح                   داده و رواني حركت را چك كنيد در صورت باال بودن بـيش از حـد نيـرو در ح                   داده و رواني حركت را چك كنيد در صورت باال بودن بـيش از حـد نيـرو در ح                   

     ، قفل معيوب مي ، قفل معيوب مي ، قفل معيوب مي ، قفل معيوب ميعيب عيب عيب عيب به روغن كاري قفل اقدام نمائيد و در صورت عدم رفع اين به روغن كاري قفل اقدام نمائيد و در صورت عدم رفع اين به روغن كاري قفل اقدام نمائيد و در صورت عدم رفع اين به روغن كاري قفل اقدام نمائيد و در صورت عدم رفع اين نسبت نسبت نسبت نسبت مكانيكي مكانيكي مكانيكي مكانيكي 

 . . . . باشد باشد باشد باشد 

 

        

        . . . . را چك نمائيدرا چك نمائيدرا چك نمائيدرا چك نمائيد)  )  )  )  ميله هاي ارتباطي ميله هاي ارتباطي ميله هاي ارتباطي ميله هاي ارتباطي ( ( ( (  ساير اتصاالت  ساير اتصاالت  ساير اتصاالت  ساير اتصاالت     در صورت روان بودن قفل ،در صورت روان بودن قفل ،در صورت روان بودن قفل ،در صورت روان بودن قفل ، ----۳۳۳۳----۳۳۳۳

 . . . . در غير اين صورت ،  تست قدرت محرك انجام گردددر غير اين صورت ،  تست قدرت محرك انجام گردددر غير اين صورت ،  تست قدرت محرك انجام گردددر غير اين صورت ،  تست قدرت محرك انجام گردد ----۳۳۳۳----۴۴۴۴

        

        

۶۶۶۶        
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        :   :   :   :   تست ها تست ها تست ها تست ها 

 :  :  :  :  ك ك ك ك قدرت محرقدرت محرقدرت محرقدرت محر ----۱۱۱۱

        :  :  :  :   كيلو گرمي  كيلو گرمي  كيلو گرمي  كيلو گرمي ۱۱۱۱////۵۵۵۵تست با وزنه تست با وزنه تست با وزنه تست با وزنه 

     جهت به ميله كنترل سفيد رنگ محرك آويزان و جهت به ميله كنترل سفيد رنگ محرك آويزان و جهت به ميله كنترل سفيد رنگ محرك آويزان و جهت به ميله كنترل سفيد رنگ محرك آويزان ويكيكيكيكيك قالب از يك قالب از يك قالب از يك قالب از از از از از  كيلوگرم را به وسيله  كيلوگرم را به وسيله  كيلوگرم را به وسيله  كيلوگرم را به وسيله ۱۱۱۱////۵۵۵۵وزنه حدود وزنه حدود وزنه حدود وزنه حدود 

كانكتور دوخانه و سه خانه آن را نصب نماييد سپس ميله كنترل سفيد رنگ محرك درب راننده  به سمت كانكتور دوخانه و سه خانه آن را نصب نماييد سپس ميله كنترل سفيد رنگ محرك درب راننده  به سمت كانكتور دوخانه و سه خانه آن را نصب نماييد سپس ميله كنترل سفيد رنگ محرك درب راننده  به سمت كانكتور دوخانه و سه خانه آن را نصب نماييد سپس ميله كنترل سفيد رنگ محرك درب راننده  به سمت 

ورتيكه ورتيكه ورتيكه ورتيكه درصـ درصـ درصـ درصـ . . . . رك در دست شما ، وزنه را به طرف باال بكشـد رك در دست شما ، وزنه را به طرف باال بكشـد رك در دست شما ، وزنه را به طرف باال بكشـد رك در دست شما ، وزنه را به طرف باال بكشـد پايين فشار داده تا دربها بسته شده و مح      پايين فشار داده تا دربها بسته شده و مح      پايين فشار داده تا دربها بسته شده و مح      پايين فشار داده تا دربها بسته شده و مح      

        . . . . باشدباشدباشدباشد    قادر به جابجائي اين وزنه باشد سالم ميقادر به جابجائي اين وزنه باشد سالم ميقادر به جابجائي اين وزنه باشد سالم ميقادر به جابجائي اين وزنه باشد سالم ميمحرك محرك محرك محرك 

        

        

        :  :  :  :  اعمال ولتاژ اعمال ولتاژ اعمال ولتاژ اعمال ولتاژ  ----۲۲۲۲

 باعث حركت ميله كنترل  باعث حركت ميله كنترل  باعث حركت ميله كنترل  باعث حركت ميله كنترل اين عمل اين عمل اين عمل اين عمل      اگر اگر اگر اگردددديييي  اعمال ولتاژ در دو جهت رفت و برگشت نماي  اعمال ولتاژ در دو جهت رفت و برگشت نماي  اعمال ولتاژ در دو جهت رفت و برگشت نماي  اعمال ولتاژ در دو جهت رفت و برگشت نماي2 و  و  و  و 1به پايه هاي به پايه هاي به پايه هاي به پايه هاي 

        . . . . رو به جلو و عقب گردد  محرك سالم مي باشدرو به جلو و عقب گردد  محرك سالم مي باشدرو به جلو و عقب گردد  محرك سالم مي باشدرو به جلو و عقب گردد  محرك سالم مي باشد

        : : : : تست ميكروسوئيچ تست ميكروسوئيچ تست ميكروسوئيچ تست ميكروسوئيچ  ----۳۳۳۳

        . . . . ددددئيئيئيئيمحرك را از روي قفل خارج نمامحرك را از روي قفل خارج نمامحرك را از روي قفل خارج نمامحرك را از روي قفل خارج نما ۳۳۳۳----۱۱۱۱

        . . . . را به محرك متصل نمائيدرا به محرك متصل نمائيدرا به محرك متصل نمائيدرا به محرك متصل نمائيد)  )  )  )  سفيد رنگ سفيد رنگ سفيد رنگ سفيد رنگ ( ( ( ( كانكتور سه خانه كانكتور سه خانه كانكتور سه خانه كانكتور سه خانه  ۳۳۳۳----۲۲۲۲

         ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت عقب حركت دهيد ساير درب هاي خودرو باز خواهد شد  ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت عقب حركت دهيد ساير درب هاي خودرو باز خواهد شد  ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت عقب حركت دهيد ساير درب هاي خودرو باز خواهد شد  ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت عقب حركت دهيد ساير درب هاي خودرو باز خواهد شد ۳۳۳۳----۳۳۳۳

        ....هاي خودرو باز خواهد شدهاي خودرو باز خواهد شدهاي خودرو باز خواهد شدهاي خودرو باز خواهد شد  ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت جلو حركت دهيد ساير درب   ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت جلو حركت دهيد ساير درب   ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت جلو حركت دهيد ساير درب   ميله كنترل سفيد رنگ محرك را به سمت جلو حركت دهيد ساير درب ۳۳۳۳----۴۴۴۴

 انجام شده و درب ها باز و بسته نشوند ميكروسوئيچ محرك اشكال  انجام شده و درب ها باز و بسته نشوند ميكروسوئيچ محرك اشكال  انجام شده و درب ها باز و بسته نشوند ميكروسوئيچ محرك اشكال  انجام شده و درب ها باز و بسته نشوند ميكروسوئيچ محرك اشكال ۳۳۳۳----۴۴۴۴ و  و  و  و ۳۳۳۳----۳۳۳۳در صورتيكه مراحل در صورتيكه مراحل در صورتيكه مراحل در صورتيكه مراحل 

        . . . . دارددارددارددارد

۷۷۷۷        
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        :  :  :  :  نكات ايمني نكات ايمني نكات ايمني نكات ايمني 

        . . . . از باز كردن درب محرك خودداري نمائيداز باز كردن درب محرك خودداري نمائيداز باز كردن درب محرك خودداري نمائيداز باز كردن درب محرك خودداري نمائيد ----۱۱۱۱

 . . . .  ثانيه به صورت مستمر ،  خودداري نمائيد ثانيه به صورت مستمر ،  خودداري نمائيد ثانيه به صورت مستمر ،  خودداري نمائيد ثانيه به صورت مستمر ،  خودداري نمائيد۵۵۵۵از اعمال ولتاژ بيش از از اعمال ولتاژ بيش از از اعمال ولتاژ بيش از از اعمال ولتاژ بيش از  ----۲۲۲۲

 . . . .  خودداري نمائيد خودداري نمائيد خودداري نمائيد خودداري نمائيد) ) ) )  باطري  باطري  باطري  باطري حالت شارژ كاملحالت شارژ كاملحالت شارژ كاملحالت شارژ كامل(((( ولت در  ولت در  ولت در  ولت در ۱۳۱۳۱۳۱۳از از از از از اعمال ولتاژ بيشتر از اعمال ولتاژ بيشتر از اعمال ولتاژ بيشتر از اعمال ولتاژ بيشتر  ----۳۳۳۳

 . . . . از اعمال ولتاژمتناوب به محرك ،  جدا خودداري نمائيداز اعمال ولتاژمتناوب به محرك ،  جدا خودداري نمائيداز اعمال ولتاژمتناوب به محرك ،  جدا خودداري نمائيداز اعمال ولتاژمتناوب به محرك ،  جدا خودداري نمائيد ----۴۴۴۴

آداپتورها با توجه به محدوديت جريان ،  امكان راه آداپتورها با توجه به محدوديت جريان ،  امكان راه آداپتورها با توجه به محدوديت جريان ،  امكان راه آداپتورها با توجه به محدوديت جريان ،  امكان راه ( ( ( ( از اعمال ولتاژ توسط آداپتور ،  خودداري نمائيد از اعمال ولتاژ توسط آداپتور ،  خودداري نمائيد از اعمال ولتاژ توسط آداپتور ،  خودداري نمائيد از اعمال ولتاژ توسط آداپتور ،  خودداري نمائيد  ----۵۵۵۵

 . ) . ) . ) . ) اندازي محرك ها را ندارنداندازي محرك ها را ندارنداندازي محرك ها را ندارنداندازي محرك ها را ندارند
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