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پيشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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نوع
نام رله

PC
B نوع

رله شیشه باالبر

PC
B نوع

ب
رله بازکن صندوق عق

PC
B نوع

ب
رله مه زدایی عق

PC
B نوع

ب
پ صندوق عق

رله الم
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ت فيوز و رله
اطالعا

SD
ت فيوز و رله )2(                                                                                                                                                                                                                             100-2

اطالعا
مدار

فیوز
)A(

ت شده
مدار حفاظ

استارت
10 A

کلید بازدارنده )جرقه(، کلید قفل جرقه

کلید تهویه مطبوع
10 A

واحد کنترل تهویه مطبوع )خودکار(

گرمکن آینه
10 A

 EC
M

،  PC
M

 ،)SW
ب 

آینه برقی )مه زدا( راننده/سرنشین، واحد کنترل تهویه مطبوع )مه زدایی عق

تهویه مطبوع
10 A

A/Cواحد کنترل تهویه مطبوع، PD
M

BC ، دماسنج داخل اتاق)خودکار( ،واحد کنترل نورگیر ، 
M

جعبه فیوز و رله موتور)رله دمنده(،

چراغ جلو
10 A

جعبه فیوز و رله موتور)رله نور باال و پایین چراغ جلو(

ک کن جلو
برف پا

25 A
ک کن جلو

ک کن(, موتور برف پا
ک کن , شیشه شوی (,جعبه فیوز و) رله موتور رله برف پا

کلید چند کاره) برف پا

سوئیچ هوشمند
15 A

PD
M

واحد کنترل سوئیچ هوشمند, 

)RR( / SSBچراغ مه شکن
10 A

ت
ف و حرک

FO ,کلید دکمه توق
Bب(, نگهدارنده و جای

IC)رله مه شکن عق
M

جعبه رله

شیشه برقی در
25 A

پ, واحد ایمنی شیشه برقی
ب چ

ایمنی/کلید اصلی شیشه برقی, کلید شیشه برقی عق

ت
ساع

10 A
ت ,کلید آینه برقی بیرون

PD , ساع
M

BC , واحد کنترل سوئیچ هوشمند, 
M

ش صوت, 
پخ

ک
فند

15 A
ک

فند

قفل در
20 A

ت در
واحد کنترل نورگیرجعبه رله رله باز و قفل بس

ک زدا
برف

15 A
IC )رله شیشه شوی جلو(

M
جعبه رله

چراغ ترمز
15 A

کلید چراغ ترمز)خطر(,کلید مد ورزشی

اتصال تغذیه
چراغ اتاق

15 A
ب, چراغ مطالعه ,چراغ 

BC ,چراغ صندوق عق
M

ت, 
ب ,واحد کنترل تهویه مطبوع, رابط اتصال داده ها, جلو آمپر, ساع

گیرنده رادیو, چراغ اتاق ,کلید در و سوئیچIII, آژیر پاکیار عق
پ

ت وچ
آفتابگیر راس

ش
پخ

15 A
ش صوت

پخ

صندوق پران
15 A

رله صندوق پران

PD
M

25 A
PD

M

ایمنی شیشه برقی
25 A

واحد ایمنی شیشه برقی

مجموعه شیشه برقی
25 A

ت ,کلید اصلی ایمنی شیشه برقی
ب راس

کلید اصلی شیشه برقی, کلید شیشه برقی سرنشین ,کلید شیشه برقی عق

خروجی تغذیه
15 A

خروجی تغذیه

چراغ راهنما
10 A

کلید فالشر
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ت فيوز و رله
اطالعا

SD
ت فيوز و رله )2(                                                                                                                                                                                                                             100-2

اطالعا
مدار

نمایشگر کیسه هوا
10 A

جلوآمپر) نمایشگر(

جلو آمپر
10 A

ک, رئوستا , سنسور زاویه فرمان
جلوآمپر )نمایشگر(, آینه الکتروکرومی

کیسه هوا
15 A

واحد کنترل ایمنی خودرو

A-1سوئیچ
15 A

PD , واحد کنترل کلید هوشمند
M

فالشر
15 A

IC)رله فالشر(, کلید فالشر
M

جعبه رله 

ت
ب راس

چراغ عق
10 A

4D( ,روشنایی
R(ت

ت, اتصال موازی, کلید شیشه برقی سرنشین, چراغ نمره راس
ب) داخل و بیرون(,چراغ جلو راس

مجموعه چراغ عق

پ
ب چ

چراغ عق
10 A

)4D
R( پ

2D( ,چراغ نمره چ
R( کلید اصلی شیشه برقی ,کلید اصلی ایمنی شیشه برقی, چراغ نمره ,)ب)داخل و بیرون

پ, مجموعه چراغ عق
چراغ جلو چ

ت طراحی استفاده شود.
شخصا

ق م
ط از فيوز مطاب

فق
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رله دمنده
رله استارت

رله چراغ جلو-نور باال

رله چراغ جلو-نور پایین
ک کن-دور باال

رله فن خن
ک کن-دور پایین

رله فن خن

رله مه شکن جلو
رله بوق

ک کن
رله برف پا
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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