
   BM34تعمير                                           
BM34  ميباشد  206جعبه رله و فيوز داخل موتور.  

مه شکن  –چراغ نور پائين  –چراغ نور باال  –برف پاکن جلو  –بوق ( داخل اين قطعه فقط رله جهت فعال کردن  
  بکار رفته و همچنين رله دوبل داخل ان تعبيه شده است) فن داخل اطاق  –اب پاش ها  –جلو 

  . هر کدام از اين رله ها دارای فيوزی ميباشند که در شکل زير مشخص شده اند 

  

   BM34مراحل تعمير                                   
  در صورت مشاهده ايرادهای زير به توضيحات ان عمل کنيد

 ) کنيد فقط رله نور باال را تعويض (روشن مانده حتی در زمان بسته بودن سوئيچ نور باال دائم  -1
 ) کنيد فقط رله نور پائين را تعويض( نور پائين دائم روشن مانده حتی در زمان بسته بودن سوئيچ  -2
 ) زدهسولفاته  سوخته و يا F2 فيوز پمپ بنزين( خودرو روشن نميشود وفقط برق پمپ بنزين قطع ميباشد   -3
 ) زده سوخته ويا سولفاته F15 فيوز کوئيل ها( خودرو روشن نميشود و فقط برق کوئيل ها قطع ميباشد  -4
 ECUسنسور اکسيژن و کنستر قطع است و خطای انها را نيز  –کوئيل ها  –انژکتوها  –برق پمپ بنزين  -5

 )رله پمپ بنزين را تعويض کنيد  (موتور ميزند 
را چک کنيد  در صورت سالم بودن  F8ابتدا فيوز  (نيز روشن نميشود  خودرو روشن نميشود و چراغ چک -6

را کامال  BM34ابتدا برد . اصلی اين اتفاق می افتد  و قطع شدن مدار رله BM34داخل فقط بدليل آب رفتن 
نشان داده شده را توسط يک تکه سيم  2از سولفاته پاک کرده وسپس مدار رله اصلی را که در شکل شماره 

 ) کنيدوصل 
شدن مدار رله  و قطع BM34اين مشکل هم بدليل اب رفتن داخل ( بوق خودرو قطع شده ويا يکسره ميزند  -7

نشان  2را که در شکل شماره  ابتدا سولفاته ها را کامال پاک کرده وسپس مدار رله بوق. بوق بوجود می ايد 
 ) داده شده را توسط سيم وصل کنيد

باز هم بدليل اب  را چک کنيد در صورت سالم بودن F1ابتدا فيوز (  قطع شده BM34کيلومتر از داخل  -8
نشان داده  1وقطع شدن مدار کيلومتر اين مشکل بوجود می ايد که مدار انرا که در شکل  BM34رفتن در 

 ) شده است را توسط يک تکه سيم وصل کنيد
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