
الكتريك بدنه

بسمه تعالي

مديريت فني و مهندسي

راهنماي تعميرات 
نيسان جونيور2400

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

Usr871576
Text Box
NZRM1H/1/2

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ الكتريك بدنه

راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
BE  بخش
سيم كشي

فيوز
سيستم روشنايي

بوق
نشان دهنده ها

برف پاك كن و شيشه شور
 سوئيچ

 رادياتور
 بخاري

سيم كشي
درخت سيم ها

درخت سيم موتور
درخت سيم داشبورد يا پشت آمپر (هشدار دهنده ها)

درخت سيم شاسي
بازرسي (كنترل)                                              

سيستم روشنايي
BE-4                                                                   چراغ جلو
BE-4                                                 تعويض بلوري چراغ جلو
BE-6                                                          تنظيم چراغ جلو
    BE-6                               مجموعه چراغ پارك و راهنماي جلو
BE-6                                            نحوه پياده كردن يا باز كردن
BE-6                                     مجموعه چراغ خطر (كوچك) عقب
BE-6                                           نحوه پياده كردن يا باز كردن

BE-6                                                                   چراغ نمره
BE-6                                            نحوه پياده كردن يا باز كردن
BE-7                      دسته راهنما و استوپ و تعويض در باال و پايين

  BE-7                                           نحوه پياده كردن يا باز كردن 
BE-7                                                               كليد چراغ ها

       BE-7                                            نحوه پياده كردن يا باز كردن
BE-8                                  تشخيص عيوب و رفع و اصالح آن ها
BE-8                                                                    چراغ جلو
BE-9                             چراغ هاي راهنما، چراغ عقب، چراغ ترمز

BE-10                                                           چراغ دنده عقب
بوق

                               BE-10                                              تعويض
BE-11                                              تنظيم

BE-11                تشخيص عيب و رفع آن
نشان دهنده ها

                               BE-13                      مجموعه صفحه كيلومتر
                              BE-13                                              شرح
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          BE-13             تعويض
                            BE-14                                    سرعت سنج

         BE-14             تعويض
          BE-14           درجه هاي بنزين و آب

       BE-14             شرح
BE-15                                         تعويض

BE-16            چراغ فشار روغن
BE-16                           (شارژ باتري) چراغ دينام

BE-16                                        چراغ ترمز دستي
BE-16                                   مشخصات المپ ها

تشخيص عيب و رفع آن
BE-17                                            سرعت سنج

BE-18                                       درجه آب و بنزين
BE  -20             (شارژ باتري) چراغ فشار روغن و دينام

برف پاك كن و شيشه شوي
     BE-22                                                  شرح

         BE-22                                 پياده و سوار كردن
   BE-22                  اهرم بندي موتور برف پاك كن

BE-22                               موتور برف پاك كن
BE-22                                كليد برف پاك كن

BE-22         تنظيم مجراها (با چشمي هاي) شيشه شوي
BE-23          نكات احتياطي در رابطه با كار شيشه شوي

مشخصات                                            
BE-23                                 تشخيص عيوب و رفع آنها

سوئيچ موتور
                  BE-25                                                سوئيچ موتور

BE-25                                                        شرح
BE-26                                            پياده كردن

راديو 
BE-27                                                              نصب

BE-28                                                            تنظيم تايمر آنتن
BE-28                                    جدول جلوگيري از پارازيت

بخاري  
                    BE-30                                           نصب

اهرم تنظيم بخاري
BE-31                          تزئينات لوله آب

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ الكتريك بدنه

5

سيم كشي موتور
شكل BE-1 درخت سيم موتور براي اتومبيل با موتور بنزيني

براي اتومبيل با موتور ديزلي درخت سيم موتور  براي اتومبيل با موتور ديزلي درخت سيم موتور  براي اتومبيل با موتور ديزلي BE-2 شكل

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ الكتريك بدنه

6

درخت سيم هشدار دهنده هاي داشبورد (پشت آمپر)
هشدار دهنده پشت آمپر BE-3 شكل

درخت سيم شاسي
سيم كشي شاسي - درخت سيم عقب BE-4 شكل
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بازرسي (كنترل)
با توجه به اشكال سيم كشي، سيم ها را از نظر نحوه ارتباط با 
دستگاه هاي برقي و نصب و اتصال كامل و صحيح آنها را كنترل 

نمائيد در اين كنترل نكات زير را در نظر داشته باشيد.
1 - اتصال نبايستي شل باشد و محل آن زنگ زده يا آلوده به 

چربي و روغن باشد.
نبايستي صدمه ديده،  يا عايق كابل ها  2 - در سرتاسر روكش 

ترك داشته يا پوسيده باشد.
آنها  بدنه  يا  اتصال منفي  براي قطعات و دستگاه هايي كه   - 3
از طريق پيچ هاي نصب شده به بدنه حاصل مي شود، پيچ ها 

بايستي با بدنه ارتباط كامل داشته باشند.
عبور  برق  آنها  طريق  از  كه  هايي  دستگاه  هاي  سرسيم   -  4
حاصل  تماس  خود  مجاور  فلزي  قطعات  با  نبايستي  كند  مي 

نمايد.
5 - هيچ نوع ارتباط متفرقه يا غير اصلي وجود نداشته باشد.

6 - كابل ها بايستي توسط بست مهار شوند تا از تماس آنها با 
نقاط برنده و قطعات گرم اجتناب شود تا صدمه نبيند.

آن  تسمه  و  پروانه  چون  هم  گردنده  قطعات  مجاورت  در   -  7
و پولي سيم ها را بايستي توسط بست مهار كرد تا از هم جدا 

باشند.
8 - در نقاطي كه در اثر عواملي هم چون كار كردن موتور و غيره 
لرزش وجود دارد بايد طول سيم ها را كمي بيشترگرفت تا جاي 

بازي داشته باشد.
توجه: 

الف-به هنگام بازرسي و يا انجام سرويس و تعميرات بدون نياز 
باتري به منظور جلوگيري از هرگونه اتصال سيم منفي  به برق 

باتري را باز كنيد.
مدار سيم را مستقيماً به بدنه  امتحان مدار سيم را مستقيماً به بدنه  امتحان مدار سيم را مستقيماً به بدنه  ب- در هيچ موردي جهت 
استفاده  مدار  ياب  اتصال  يا  آزمايش  از چراغ المپ  نزنيد حتماً 
مدار سيم را مستقيماً به بدنه 
استفاده  مدار  ياب  اتصال  يا  آزمايش  از چراغ المپ  نزنيد حتماً 
 امتحان مدار سيم را مستقيماً به بدنه 
استفاده  مدار  ياب  اتصال  يا  آزمايش  از چراغ المپ  نزنيد حتماً 

مدار سيم را مستقيماً به بدنه  امتحان مدار سيم را مستقيماً به بدنه  امتحان 
استفاده  مدار  ياب  اتصال  يا  آزمايش  از چراغ المپ  نزنيد حتماً 
مدار سيم را مستقيماً به بدنه  امتحان مدار سيم را مستقيماً به بدنه  ب- در هيچ موردي جهت 
استفاده  مدار  ياب  اتصال  يا  آزمايش  از چراغ المپ  نزنيد حتماً 

ب- در هيچ موردي جهت 

كنيد.
شرح

چنانچه به هر علتي شدت جريان در مدار باال برود به طوري كه 
فيوز داغ شده و سيم آن بسوزد مدار قطع مي شود و بدين ترتيب 
كابل هادي دستگاه هاي برقي از صدمه حاصل از سوختن مصون 

مانده يا صدمه به حداقل محدود مي گردد.
شكل BE-5 جعبه فيوز

فيوز
بازرسي

در اغلب موارد فيوز به وسيله  چشم قابل بازرسي است ليكن در 
صورت اشكال مي توان از دستگاه اهم متر استفاده كرد.

توجه: الف- وقتي فيوزي مي سوزد قبل از تعويض آن حتماً عيب 
صورت اشكال مي توان از دستگاه اهم متر استفاده كرد.

توجه: الف- وقتي فيوزي مي سوزد قبل از تعويض آن حتماً عيب 
صورت اشكال مي توان از دستگاه اهم متر استفاده كرد.

را برطرف نمائيد سپس فيوز سالم را جايگزين نمائيد.
از فيوزي معادل فيوز قبل، از نظر آمپر يا با ظرفيت  ب- حتماً 

را برطرف نمائيد سپس فيوز سالم را جايگزين نمائيد.
از فيوزي معادل فيوز قبل، از نظر آمپر يا با ظرفيت  ب- حتماً 

را برطرف نمائيد سپس فيوز سالم را جايگزين نمائيد.

اين صورت  غير  در  كنيد  استفاده  مدار  آن  مجاز  مشخص شده 
موجب  بروز اشكاالتي خواهد شد.

پ- وقتي سطح تماس فيوز با جاي فيوز كثيف يا زنگ زده يا از 
نظرتماس شل باشد باعث افت ولتاژ شده در نتيجه داغي فيوز و 
كار نامناسب دستگاه ها مي شود تميزكردن توسط كاغذ سمباده 

اتصال بهتر را موجب مي گردد.
ج- به ويژه هنگامي كه فيوز ارتباطي (فيوز مشعلي) را تعويض 
مي نمائيد آن را با نوع مشخص و مشابه خود جايگزين كنيد در 
مي  ارتباطي  فيوز  از  بيشتري  مراتب  به  جريان  فيوز  با  مقايسه 
از  ارتباطي قبل  بعالوه توجه شود كه علت سوختن فيوز  گذرد 

تعويض آن برطرف شود.
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سيستم روشنايي
چراغ جلو

تعويض بلوري چراغ
1 - شش عدد پيچ هاي دور زه پالستيكي چراغ هاي جلو را باز 

كنيد.

شكل  BE-6 باز كردن زه پالستيكي دور چراغ هاي جلو

2 - دو عدد پيچ هاي زه فلزي دور بلوري متصل به پايه كاسه 
چراغ ها را شل نمائيد.

خارج  تنظيم  از  را  نور  كننده  تنظيم  هاي  پيچ  عدد  دو  توجه: 
نكنيد.

3 - براي در آوردن زه فلزي نگه دارنده بلوري در حالي كه خود 
بلوري را با يك دست در جاي خود نگه داشته ايد زه را در جهتي 
بيرون  را  بلوري  بچرخانيد سپس خود  دارد  كه خالف چرخش 

بكشيد و سه شاخه پشت آن را جدا كنيد.
مجدداً  در جاي خود  كردن  باز  ترتيب عكس  به  را  بلوري   -  4

بكشيد و سه شاخه پشت آن را جدا كنيد.
مجدداً  در جاي خود  كردن  باز  ترتيب عكس  به  را  بلوري   -  4

بكشيد و سه شاخه پشت آن را جدا كنيد.

نصب نمائيد.

شكل BE-7 در آوردن چراغ جلو

تنظيم نور چراغ جلو
روي  را  اتومبيل  جلو،  هاي  چراغ  نور  تنظيم  و  مبادرت  از  قبل 
ميزان مقرر  به  را  ها  باد كليه چرخ  قرار دهيد،  سطح مسطحي 
تنظيم كنيد و كليه بارهاي اضافي را از اتومبيل پياده كنيد (بجز 
قطعات اضافي همراه آن مانند چرخ زاپاس و ابزار) تنظيم جهت 
عمودي  و افقي نور چراغ هاي جلو را به ترتيب با پيچ هاي واقع 

در باال و كنار حلقه پايه بلوري ها قرار دارند انجام دهيد.
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براي تنظيم نور پائين چراغ ها بلورهاي بااليي را تنظيم كنيد به 
هنگام تنظيم نور باال، ابتدا بلوري هاي بااليي را كامًال پوشانده و 
براي تنظيم نور پائين چراغ ها بلورهاي بااليي را تنظيم كنيد به 
هنگام تنظيم نور باال، ابتدا بلوري هاي بااليي را كامًال پوشانده و 
براي تنظيم نور پائين چراغ ها بلورهاي بااليي را تنظيم كنيد به 

سپس نور بلوري هاي پايين را توسط پيچ هاي مربوطه تنظيم 
نمائيد.

1 - پيچ تنظيم نور عمودي
2 - پيچ تنظيم نور افقي

شكل BE-8 تنظيم نور چراغ هاي جلو
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شكل BE-9 جدول ارقام براي تنظيم نور چراغ هاي جلو
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مجموعه چراغ پارك و راهنماي جلو
پياده كردن (باز كردن) طلق

1 - دو پيچ نگه دارنده شيشه چراغ پارك را باز كنيد و با پيچاندن 
المپ، چراغ پارك را از جاي خود خارج نمائيد.

2 - براي پياده كردن كامل چراغ پارك از اتومبيل جلو پنجره را 
باز كرده و ترمينال چراغ پارك را از مجموعه جدا نمائيد.

شكل  BE-10 پياده كردن چراغ راهنما

مجموعه كوچك (خطر) عقب
پياده كردن (بازكردن)

1 - دو عدد پيچ نگه دارنده اين چراغ را طبق شكل داده شده 
باز نمائيد. 

2 - سيم هاي مربوطه پشت مجموعه چراغ را باز نموده و مجموعه 
چراغ را پياده نمائيد.

(از مقر خودش خارج نمائيد.)

شكل  BE-11 پياده كردن مجموعه چراغ عقب

3 - در مجموع شش عدد پيچ را از مجموعه چراغ عقب مطابق 
تصوير  BE -12 باز نمائيد.  

شكل  BE -12 باز كردن قطعات متشكله مجموعه چراغ خطر 
عقب
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چراغ نمره
پياده كردن (بازكردن)

براي در آوردن المپ ابتدا شيشه چراغ را باز كرده و سپس المپ 
را بپيچانيد تا در آيد.

اقالمقدرت وات

چراغ جلوچراغ نور باال37/5
چراغ نور پايين37.5/50

*2223(32)
  8 (4)

*1  23(32) 
 8 (4)

مجموعه چراغ چراغ راهنما
كوچك جلو چراغ كوچك

المپ چراغ نمره7/5
مجموعه چراغ چراغ خطر و ترمز(32/33) 23/8

عقب چراغ راهنما(32) 23  

چراغ دنده عقب(32) 23 
چراغ داخل(4/5) 6

*  1 تا اوت 1973
*  2 از سپتامبر 1973 به بعد
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كليد كامل چراغ راهنما و استوپ نور باال و پايين
پياده كردن

1 - كانكشن (مجموعه دسته سيم) درخت سيم داشبورد را از 
دسته راهنما جدا كنيد.

2 - دكمه ذغالي يا شستي بوق و غربيلك فرمان را پياده كنيد.
3 - پوسته كائوچويي دور ميل فرمان را باز كنيد.

را روي غالف ميل فرمان  راهنما  4 - دو عدد پيچي كه دسته 
محكم مي كند شل نمائيد و با فشار خار به طرف داخل دسته 

دنده آن را بطور كامل از محل خود خارج نمائيد.

كليد چراغ ها
پياده كردن-بازكردن

1 - ترمينال سه شاخه را از  پشت كليد جدا كنيد.
2 - پيچ و دكمه مهره سوئيچ چراغ را باز كنيد.

3 - مهره و واشر آن را باز كنيد.
4 - كليد چراغ را باز كنيد.

       

شكل BE-13 دياگرام مدارات سيستم روشنايي
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رفع عيبعيب احتماليوضعيت عيب

چراغ هاي جلو هيچ كدام روشن نمي شود.

فيوز سوخته يا اتصال نقص دارد.

خرابي كليد چراغ يا رله چراغ

فيوز و نحوه اتصاالت را بررسي كنيد در صورتي كه 
فيوز سوخته باشد ابتدا علت را مشخص و سپس 

فيوز را تعويض كنيد.

به وسيله  اهم متر متناوباً مدارها را بررسي و در 
صورت خراب بودن كليد آن را باز و تعويض نمائيد.

نور باال به نور پايين تبديل نمي شود.

(تعويض نورها نقص دارد)

استوپ چراغ معيوب است.

رله چراغ معيوب است.

با اهم متر مدار روشنايي را متناوباً بررسي نموده و 
در صورت معيوب بودن استوپ را تعويض نمائيد.
نحوه عمل استوپ را بازديد و در صورت معيوب 

بودن تعويض كنيد.

كم نوري يا كم سو بودن نور (زرد شدن 
نور)

مدار را از  نظر امكان قطعي يا تماس نامناسب عيب از مدار سيستم روشنايي است.
بررسي كنيد فيوز را نيز از نظر تماس بازديد كنيد 

در صورت نياز آنرا تعمير يا تعويض كنيد.

كم نوري به هنگام خاموش بودن موتور يا 

در حالي كه درجا كار مي كند.

باتري نيم شارژ است.

باتري معيوب است.

غلظت آب اسيد باتري را اندازه گرفته و در صورت 
نياز باتري را تعويض نمائيد.

باتري را تعويض كنيد.

كم نور بودن حتي در دور باالي موتور

كم نور بودن در زماني كه موتور پرگاز كار 
مي كند.

فرسودگي يا انقضاي عمر بلوري ها

عيب در سيستم شارژ است.

ولتاژ بين ترمينال سيم قرمز با رله سفيد يا قرمز با 
رله سياه و سياه اگر 12/8 ولت يا بيشتر باشد در 

اين صورت بلوري را تعويض نمائيد.
در آزمايش فوق اگر ولتاژ از 12/8 ولت كمتر باشد 

در اين صورت دينام آفتامات و مدار چراغ ها را 
بررسي كنيد.

چراغ جلو يك طرف فقط روشن 
مي شود.

اتصال ناقص سيم ها در ترمينال هاي 
بلوري

بلوري معيوب يا سوخته است.

درصورت الزم تعمير كنيد.

تعويض نمائيد.

 تشخيص عيب و رفع آن
     چراغ هاي جلو
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چراغ راهنما

رفع عيبعيب احتماليوضعيت عيب
فيوز سوخته يا نحوه اتصال اشكال دارد.چراغ راهنما روشن نمي شود.

اتصال نامناسب ترمينال فالشر يا 
معيوب بودن خود دستگاه فالشر 

(اتوماتيك راهنما)

كليد معيوب چراغ راهنما

فيوز سوخته را تعويض و يا اتصال نامناسب را اصالح 
كنيد قبل از تعويض فيوز رفع عيب نمائيد.

اگر دو سيم سر اتوماتيك يا فالشر را با هم وصل 
نمائيم طوري كه فالشر از مدار خارج شود و اگر با 

چرخش دسته راهنما به هر سمت المپ ها روشن شوند چرخش دسته راهنما به هر سمت المپ ها روشن شوند 
اتوماتيك راهنما معيوب است بايد تعويض گردد و در 

غير اين صورت اگر باشد خرابي در نحوه اتصاالت مدار 
است در صورت نياز بايد رفع عيب شود.

مدار را با اهم متر بررسي كرده و در صورت نياز تعويض مدار را با اهم متر بررسي كرده و در صورت نياز تعويض 
كنيد.

دستگاه فالشر را تعويض كنيد.دستگاه فالشر معيوب است.چراغ هاي راهنما چشمك نمي زنند.

فاصله زماني روشن و خاموش شدن 
راهنما كند است.

وات المپ مورد استفاده از حد مجاز 
بيشتر است.

دستگاه فالشر معيوب است.

با المپ مناسب تعويض كنيد.

فالشر را تعويض نمائيد.

نامناسب بودن اتصاالت در مدارچراغ راهنما تند تند مي زنند.
وات المپ مورد استفاده كم است.

دستگاه فالشر معيوب است.
المپ يكي از چراغ هاي راهنما در مدار المپ يكي از چراغ هاي راهنما در مدار 

سوخته است.

درصورت نياز تعمير كنيد.
با المپ مناسب تعويض نمائيد.

فالشر را تعويض نمائيد.
المپ را تعويض نمائيد.

سيكل زدن چراغ هاي سمت راست به 
سمت چپ يكي نيست.

تمام المپ ها را از  نظر كار كردن بررسي كنيد.سوخته بودن المپ
چراغ معيوب را به علت سوختن المپ يا معيوب بودن 
جاي المپي آن بررسي نمائيد. در صورت نياز تعمير يا 

تعويض نمائيد.
فقط يكي از چراغ هاي راهنماي طرف 

چپ يا راست مي زنند.
اتصاالت نامناسب هستند.

المپي غير از نو مجاز نصب شده است.

المپ هاي هر دو طرف را از  نظر روشن بودن بررسي 
كنيد در صورت نياز تعمير كنيد.

با نو مجاز تعويض نمائيد.

وقتي برف پاك كن را روشن مي كنيم 
سيكل چراغ راهنما و نورش تغير مي 

كند.

باتري حدوداً نيمه شارژ است.

اشكال اتصال در مدار تغذيه يا مدار 
اصلي

غلظت آب باتري را بررسي كنيد و باتري را در صورت 
نياز تعويض نمائيد.

در صورت نياز تعمير نمائيد.
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

هيچ كدام از چراغ هاي چپ يا راست 
روشن نمي شوند.

يا فيوز مربوطه به آن مدار سوخته و يا 
اشكال در اتصاالت پيدا شده است.

معيوب بودن استوپ هاي ترمز و دنده 
عقب بروز اشكال در اتصاالت آنها

اتصال معيوب را در مدار پيدا نموده و تعمير نمائيد و اتصال معيوب را در مدار پيدا نموده و تعمير نمائيد و 
اگر فيوز سوخته است پس از اصالح عيب مدار فيوز 

را تعويض نمائيد.
پس از يكسره كردن سيم هاي برق و چراغ هاي هر 

كدام از آنها اگر عمل نمايند عيب از استوپ هاي آنها كدام از آنها اگر عمل نمايند عيب از استوپ هاي آنها 
است تعمير و يا تعويض نمائيد.

معيوب بودن سيم اتصال بدنهفقط چراغ يك طرف روشن مي شود.
سوخته بودن المپ

اتصال در ترمينال يا جاي ذغال المپ ها

تعمير كنيد.
تعويض نمائيد.

تعمير كنيد.

شدت نور يك طرف با طرف ديگر فرق 
دارد.

نحوه اتصال در سرسيم ها يا جاي ذغالي 
ها داراي اشكال است.

درصورت نياز تعمير كنيد.

چراغ خطرعقب- چراغ ترمز- چراغ نمره و چراغ دنده عقب
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بوق
تعويض

1 - سيم بوق را قطع كنيد.                                  
2 - پيچ هاي اتصال بوق ها به پايه را بازكنيد.

3 - بستن بوق عكس باز كردن آن است پس از بستن بوق نحوه 
عمل آن را آزمايش كنيد. بوق با صداي تن زير در پائين و بوق با 

تن صداي بم را در باال جاگذاري نمائيد.

تنظيم بوق
1 - بوق را به يك گيره ببنديد و با توجه به شكل BE-16  مدار 

بندي نموده و سيم باتري را متصل نمائيد.
2 - كليد را روشن كرده و دقت شود كه ولت متر ولتاژ دو سر را 

از 12 الي 12/5 نشان بدهد.
بوق  مدار براي تنظيم بوق  مدار براي تنظيم بوق  BE-14 شكل

از نظر سطح صدا و حجم و تون آن گوش  3 - به صداي بوق 
دهيد. صداي بوق را طبق نياز طوري تنظيم نمائيد كه آمپر متر 

آمپر مشخص و الزم را نشان دهد.

شكل BE-15 تنظيم بوق
در صورت مبادرت به تنظيم بوق، ابتدا مهره قفلي را شل كرده و 

سپس پيچ تنظيم يا رگالژ را بچرخانيد.
عقربه هاي ساعت  پيچ، جهت  يا رگالژ  تنظيم  به هنگام  توجه: 
جريان كم مي شود (بم) عكس جهت عقربه هاي ساعت جريان 

زياد مي شود (زير)
تنظيم آمپرجريان مصرفيصدا
6 (390)باال 
6 (310)پايين

ارقام داخل پرانتز فركانس پايه است. (هرتز)

4 - پس ازتنظيم صداي بوق جهت ثبات رگالژ، مهره قفلي پيچ 
رگالژ (تنظيم بوق) را محكم كنيد.

شكل BE-16 نحوه مدار بندي سيستم بوق
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

بوق نمي زند.

باتري بيش از حد شارژ است.

سوختن فيوز

دكمه شستي بوق اتصال برقرار نمي كند.

رله بوق معيوب است.

معيوب بودن خود بوق

غلظت آب اسيد باتري را اندازه گرفته و باتري را 
درصورت نياز شارژ كنيد.

فيوز بوق را آزمايش و در صورت سوخته بودن پس از 
رفع عيب آن را تعويض كنيد.

در اين نوع عيب بوق صدا مي دهد.
ترمينال  S (سوئيچ) آفتامات بوق به وسيله شستي 
بوق اتصال بدنه مي شود پس از بررسي شستي را 

تعمير نمائيد.
اگر ترمينال هاي B باتري و H  بوق را به هم متصل 
نمائيد بوق به صدا در مي آيد. در اين صورت آفتامات 

را تعويض نمائيد.
ازقطب مثبت باتري مستقيماً به ترمينال H رله برق 

بدهيد اگر بوق نزد بوق را تعويض كنيد.

بوق ممتد مي زند.

معيوب بودن رله بوق

اتصالي بين دكمه بوق و ترمينال رله بوق 

بوق قطع نمي شود حتي اگر ترمينال S را هم قطع 
كنيم.

در اين صورت رله بوق خراب است.
رله بوق را تعويض كنيد.

درصورتي كه با قطع ترمينال S رله بوق صداي بوق 
قطع شود دكمه بوق را دقيقاً چك كنيد.

درصورتي كه با قطع ترمينال 
قطع شود دكمه بوق را دقيقاً چك كنيد.

درصورتي كه با قطع ترمينال 

ترمينال  S رله بوق را تعمير كنيد.
دكمه بوق را تعويض كنيد.

كاهش صداي بوق و يا كيفيت تن كاهش صداي بوق و يا كيفيت تن 
آن تغييركرده است.

سيم فيوزاتصال كامل ندارد.
بريدگي در سيم

اتصال نامناسب دكمه بوق

تصحيح كنيد.
تعمير يا تعويض نمائيد.

تعمير كنيد.

تشخيص عيب و رفع آن

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ الكتريك بدنه

19

نشان دهنده ها 
صفحه كيلومتر                 

شرح
مجموعه صفحه كيلومتر تشكيل شده است از سه بخش، دستگاه 
سنجش با سرعت سنج، درجه بنزين و حرارت آب و شش چراغ 
نشان دهنده فشار روغن، دينام، ترمزدستي، نور باال و چراغ راهنما 
(چپ و راست). براي روشن كردن صفحه پشت آمپر يا كيلومتر 
شمار از چهار المپ استفاده مي شود. در اين سيستم از يك برد 
با مدارات چاپي تعبيه و جاگذاري شده در پشت صفحه كيلومتر 
شمار كه به آساني توسط يك رابط چند قطبي به درخت سيم و 

داشبورد و منبع قدرت وصل مي شود.

شكل BE-17 مجموعه صفحه كيلومتر كامل

1
2

3
4
5

سرعت سنج               سرعت سنج               
المپ روشنايي 

پشت نشان دهنده
درجه بنزين

درجه حرارت آب
المپ نماي كار 

چراغ هاي راهنما

6
7
8
9

10

المپ فشار روغن
المپ چراغ دينام
المپ ترمز دستي

المپ شاخص نور باال
رابط چند قطبي

جا المپي المپ هاي روشنايي پشت درجه ها به وسيله گيره هايي 
به بورد پشت متصل شده اند كه به آساني با مختصر چرخاندن 

قابل پياده و نصب هستند.
رگالتور  كنند  مي  استفاده  رگالتور  از  آب  و  بنزين  هاي  درجه 
رو  اين  از  رسانده  حداقل  به  را  ولتاژ  نوسانات  از  حاصل  خطاي 

درجه ها بسيار دقيق عمل مي كند.

تعويض
1 - كابل منفي باتري را جدا كنيد.

2 - پنج پيچ باال و پايين متصل به داشبورد قاب كيلومتر را باز 
كنيد.

شكل BE-18 پياده كردن صفحه كيلومتر كامل

3 - دسته سيم رابط را از پشت صفحه كيلومتر بيرون بكشيد.
4 - مهره سيم كيلومتر را شل نموده و سيم كيلومتر را از سرعت 

سنج باز كنيد.
5 - صفحه كيلومتر كامل را به ترتيب عكس پياده كردن نصب 

نمائيد.
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سرعت سنج
تعويض- بازكردن

1 - پس از پياده كردن صفحه كيلومتر، پيچ هاي اتصال درپوش 
آن را شل نموده و نشان دهنده را از پوسته آن جدا نمائيد.

2 - دو پيچي كه سرعت سنج را به صفحه كيلومتر وصل نموده 
شل كرده و سرعت نما را از محل خود خارج نمائيد.

3 - براي نصب مجدد كيلومتر شمار يا سرعت سنج عكس عمل 
فوق را انجام دهيد.

شكل BE-19 پياده كردن سرعت سنج

درجه بنزين و حرارت آب
درجه بنزين از دو بخش يكي قطعه واقع در داخل باك و ديگري 
توسط  باك  داخل  قطعه  است  شده  تشكيل  دهنده  نشان  خود 
يا  و  داشته  نظر  تحت  را  باك  داخل  در  بنزين  سطح  شناورش 
تبديل آن به مقاومت الكتريكي مقدار جريان  برقي كه به نشان 
دهنده مي رود كم يا زياد نمي كند كه باعث باال و پايين شدن 

عقربه مي شود.
درجه آب نيز از خود نشان دهنده و فشنگي داخل موتور تشكيل 
گشته كه فشنگي تغييرات درجه حرارت آب موتور را به مقاومت 
الكتريكي تبديل نموده و از اين طريق جريان برقي كه به حرارت 

سنج مي رود را كنترل مي كند. 
درجه هاي بنزين و آب به بازوي بي متال و سيم پيچ گرمايي 
مجهزند. وقتي سوئيچ را باز مي كنيم برق به سيم پيچ گرمايي 
اين گرما ميله بي متال خم  اثر  را گرم مي كند در  رفته و آن 
گشته و بدين ترتيب عقربه متصل به اين بازو به كار  مي افتد. در 
اثر نوسانات ولتاژ ممكن است خطايي جزيي در مقادير دو درجه 
حاصل شود از اينرو از رگالتور ولتاژ براي ثابت نگه داشتن ولتاژ و 

در نتيجه دقت كامل دو درجه استفاده مي شود.
كه بر روي آن قسمت كننده رگوالتور با روي بي متال و سيم پيچ 
گرمايي تشكيل شده است. وقتي سوئيچ موتور را باز مي كنيم در 
اثر گرماي حاصله در سيم پيچ گرمايي ميله بي متال خم گشته 
و مدار را قطع كرده و بدين ترتيب برق سيم پيچ قطع مي شود. 
با خنك شدن بازوي بي متال مدار دوباره وصل مي شود. تكرار 
اين عمل يك فرماني 8 ولتي توليد مي كند كه دو درجه را تغذيه 

مي نمايد.
اگر دو درجه بنزين و حرارت آب دريك زمان تواماً از كار بيفتد 

مي توان عيب را به رگالتور نسبت داد.
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شكل BE-20 دياگرام مدار درجه بنزين– آب و رگوالتور ولتاژ
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تعويض
پياده شده است دو پيچي كه  1 - درحالي كه صفحه كيلومتر 
هر يك از اين دو درجه را محكم كرده بازو هر يك از آنها را در 

صورت نياز پياده كنيد.
كردن  باز  جهت  در  درجه  دو  اين  از  يك  هر  نصب   -  2

مي باشد.

شكل BE-21 پياده كردن درجه آب

چراغ فشار روغن
سيستم روغن كاري موتور به چراغي مجهز است كه وقتي فشار 
روغن از 1/4 تا 0/6 كيلوگرم بر سانتي متر مربع (5/7 تا 8/5 پوند 

بر اينچ مربع) كمتر شود روشن مي شود.
در شرايط عادي به هنگام خاموش بودن موتور اگر سوئيچ را باز 
كنيم اين چراغ روشن مي شود به هنگام كاركردن موتور و عادي 

بودن فشار روغن اين چراغ خاموش مي شود.

شكل BE-22 مدار چراغ فشار روغن

چراغ دينام
روشن  دينام  چراغ  باشد  باز  سوئيچ  و  خاموش  موتور  كه  وقتي 
مي گردد ولي به محض روشن شدن موتور و ايجاد برق در مدار 

بايد چراغ دينام خاموش گردد.

شكل BE-23 مدار چراغ دينام
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چراغ ترمز دستي
شكل BE-24 دياگرام مدار چراغ ترمز دستي

مشخصات المپ ها
واتاقالم 

المپ روشنايي پشت آمپر
المپ سيگنال چراغ راهنما

المپ نور باال
المپ چراغ دينام

المپ چراغ فشار روغن
المپ چراغ ترمز دستي

3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

سرعت سنج و كيلومتر شمار كار 
نمي كنند.

عدم سفتي مناسب مهره سيم كيلومتر
 سيم كيلومتر بريده است.

 دنده عقربه سرعت سنج صدمه ديده است.
سرعت سنج معيوب است.

مهره را باز نموده و درست ببنديد.
تعويض كنيد.

دنده را تعويض كنيد.
تعويض نمائيد.

حركت زياد عقربه
سرعت سنج

پيچ خوردگي شديد سيم كيلومتر
صدمه وارده به دنده چرخ دنده سرعت سنج

سرعت سنج معيوب است.

تصحيح كرده يا تعويض نمائيد.
دنده پيستون را تعويض كنيد.

تعويض نمائيد.

عدم پايداري عقربه
سرعت سنج

عدم سفتي مناسب مهره سيم كيلومتر
سيم كيلومتر معيوب است.
سرعت سنج معيوب است.

مهره را باز نموده و درست ببنديد.
سيم كيلومتر را تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

به هنگام افزودن به سرعت صداي غير 
عادي به گوش مي رسد.

تاب شديد در سيم كيلومتر يا خشك بودن آن
سرعت سنج معيوب است.

سيم كيلومتر را تعويض يا روغن بزنيد.
تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.سرعت سنج معيوب است.سرعت سنج غلط نشان مي دهد.

درگيري نامناسب دنده هاي مارپيچي دوم و سومكيلومتر شمار غلط نشان مي دهد.
صدمه داخلي در مكانيزم كيلومتر شمار

سرعت سنج را تعويض كنيد.

سرعت سنج را تعويض كنيد.

تشخيص عيب و رفع آن
 سرعت سنج
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب
سوخته بودن فيوز يا اتصال ناقصدرجه آب و بنزين كار نمي كند.

معيوب بودن رگوالتور ولتاژ

فيوز را از نظر سوختگي يا اتصال ناقص بررسي كنيد.

تعويض نمائيد.
هم درجه آب و هم درجه بنزين غلط 

نشان مي دهند.
ولتاژ رگالتور معيوب است.

اتصال نامناسب سيم ها
تعويض نمائيد.

بررسي كرده و رفع عيب نمائيد.
شمع درجه آب معيوب است.درجه آب كار نمي كند.

خود درجه معيوب است.

اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه 
حركت كند فشنگي معيوب است آن را تعويض نمائيد.

اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه 
حركت نكند درجه را تعويض كنيد.

عقربه حداكثر درجه حرارت را نشان مي 
دهد.

شمع درجه آب معيوب است.

درجه آب معيوب است.

وقتي سوئيچ را مي بنديم عقربه به حداقل مي رود در 
اين صورت فشنگي را تعويض نمائيد.

حتي وقتي سوئيچ را مي بنديم عقربه حداكثر را نشان 
مي دهد در غير اين صورت خود درجه را تعويض نمائيد.

درجه آب معيوب است.درجه آب دقيق عمل نمي كند.

فشنگي معيوب است.
اتصال ناقص سيم ها

اگريك مقاومت40 اهمي به سيم زرد-سفيد فشنگي 
وصل و سيم را به بدنه متصل نموده  و درجه آب حدود 
80 سانتي گراد بخواند در اين صورت درجه سالم است.

اگر در آزمايش فوق درجه آب نرمال باشد فشنگي را 
تعويض نمائيد.

اگر درجه آب كمي كمتر از درجه واقعي را نشان 
مي دهد كل مدار را در طول مسير بررسي كرده و عيب 

ها را رفع نمائيد.
درجه داخل باك معيوب است.درجه بنزين نشان نمي دهد.

خود درجه معيوب است.

اگرسيم زرد قطعه را به بدنه وصل كنيم و عقربه حركت 
كند درجه داخل باك را تعويض كنيد.

درجه را تعويض نمائيد.
درجه داخل باك معيوب است.عقربه وضعيت F را نشان مي دهد.

خود درجه معيوب است.

اگر سوئيچ را ببنديم و عقربه را از  عالمت خالي پايين تر اگر سوئيچ را ببنديم و عقربه را از  عالمت خالي پايين تر 
برود درجه داخل باك را تعويض نمائيد.

اگر در آزمايش باال عقربه باز هم F را نشان دهد خود 
درجه را تعويض نمائيد.

درجه داخل باك معيوب است.درجه بنزين خوب كار نمي كند.

خوددرجه معيوب است.

اتصال ناقص سيم ها

اگريك مقاومت 35 اهمي به سيم زرد درجه داخل باك 
متصل كرده و سيم را به بدنه وصل كنيم و عقربه در 
وسط نماند خود درجه باك بنزين را تعويض نمائيد.

اگر در آزمايش فوق عقربه در وسط نايستد درجه بنزين 
را تعويض نمائيد.

اگر عقربه اندكي كمتر از مقدار واقعي را نشان مي دهد 
سيم را از درجه تا باك بررسي كرده و رفع عيب نمائيد.

درجه آب و بنزين
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

چراغ فشار روغن وقتي سوئيچ 
را باز مي كنيم 

چراغ روشن نمي شود.

سوخته بودن فيوز يا عدم اتصال فيوز

سوخته بودن المپ يا اتصال ناقص سيم

خرابي فشنگي روغن

فيوز را از  نظر سوخته بودن يا عدم اتصال مناسب 
بررسي كنيد و پس از رفع عيب در صورت نياز فيوز را 

تعويض كنيد.
اگرسيم زرد سياه–فشنگي فشار روغن را به بدنه وصل 
كرده و چراغ روشن نشود احتماالً المپ سوخته است 

اگرسيم زرد سياه
كرده و چراغ روشن نشود احتماالً المپ سوخته است 

اگرسيم زرد سياه

تعويض نمائيد.
اگر در آزمايش فوق چراغ روشن شود فشنگي فشار 

روغن را تعويض نمائيد.

وقتي موتور روشن مي شود چراغ 
خاموش نمي شود.

نبودن روغن در موتور يا كم بودن 
سطح روغن

فشار روغن بسيار كم است.
خرابي فشنگي روغن

سطح روغن را بررسي كرده و در صورت نياز روغن 
اضافه كنيد.

سيستم فشار روغن موتور را بازرسي كنيد.
با وجود اين كه موتور كار مي كند و چراغ خاموش

نمي شود شمع يا فشنگي روغن خراب است تعويض 
شود.

چراغ دينام وقتي سوئيچ را باز مي 
كنيم چراغ روشن نمي شود.

سوخته بودن فيوز يا عدم اتصال فيوز

سوخته بودن المپ يا اتصال ناقص سيم

فيوز را از هر دو نظر بررسي كنيد و پس از رفع عيب 
فيوز را تعويض كنيد.

چك كرده و در صورت سوخته بودن تعويض نمائيد.

وقتي موتور روشن مي شود چراغ 
خاموش نمي شود.

سيستم شارژ را بازرسي كرده و رفع عيب نمائيد.عيب در سيستم شارژ

چراغ هاي فشار روغن
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برف پاك كن و شيشه شوي
شرح سيستم

سيستم برف پاك كن از موتور برقي با مكانيزم و اهرم بندي تيغه برف پاك كن  و پاروهاي برف پاك كن تشكيل شده است، قسمت موتور 
برف پاك كن از موتور برقي و مكانيزم توقف خودكار (اتوماتيك) يا اتو استاپ تشكيل شده است.

موتور برف پاك كن موجود از نوع دو سرعته است.
شيشه شوي برقي از مخزن آب، پمپ مجرا (آب پاش هاي خروج آب و لوله هاي پالستيكي بي رنگ از نوع وينيل براي لوله كشي قسمت 

هاي مختلف اين سيستم و از ارتباط قطعات فوق تشكيل مي شود:
كليد شيشه شوي با كليد برف پاك كن به صورت يك پارچه يا به عنوان يك كليد ساخته شده است و براي به كار انداختن كافي است 

كه كليد را بپيچانيد (براي شيشه شوي كليد نوع ارتجاعي است)

شكل BE-25 دياگرام مدار شيشه شوي و برف پاك كن شيشه جلو
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پياده و سوار كردن
اهرم بندي موتور برف پاك كن

1 - ميله برف پاك كن را از پايه آن در آوريد.
از ميله رابط  را  بازوي شفت متحرك موتور برف پاك كن   - 2

جدا سازيد.

شكل  BE-26 اهرم بندي موتور برف پاك كن

3 - پيچ هاي نصب را شل كنيد و مجموعه ميل رابط شفت را 
در آوريد.

4 - نصب موتور برف پاك كن به طريق عكس باز كردن صورت 
مي پذيرد به نكته زير توجه فرمائيد.

تذكر:
ميله برف پاك كن را روي شيشه طوري نصب كنيد كه مطابق 
شكل BE-27 تيغه ها به هنگام گردش به طور صحيح با زاويه 

مناسب شيشه را پاك نمايند.

شكل BE-27 نصب تيغه برف پاك كن

موتور برف پاك كن
1 - سيم رابط كابل موتور را از آن جدا كنيد.

2 - بازوي شفت محرك موتور برف پاك كن را از ميله رابط جدا 
سازيد.

شكل BE-28 موتور برف پاك كن
3 - چهار پيچ را شل نموده و موتور را پياده كنيد.

آن  كردن  پياده  عكس  كن  پاك  برف  موتور  كردن  سوار   -  4
است.

كليد برف پاك كن
1 - سيم هاي پشت كليد را جدا كنيد.

2 - پيچ نگه دارنده توپي كليد را شل كرده و توپي را در آوريد.
3 مهره و واشر نگه دارنده كليد را باز كنيد. 

4 - كليد برف پاك كن را از پشت داشبورد در آوريد.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ الكتريك بدنه

29

تنظيم افشانك هاي آب شيشه شور
به هنگام نصب شيشه شور يا هنگامي كه شيشه شور خوب آب 
نمي پاشد جهت مجرا را تنظيم نمائيد تا آب به فاصله كافي روي 

شيشه پاشيده شود.

شكل BE-29 تنظيم مجراي آب شيشه شور

احتياط در رابطه با عملكرد شيشه شور
شيشه شور را به طور مداوم بيش از 30 ثانيه يا بدون آب به كار 
نيندازيد. اين عمل غالباً به اشكال در مكانيزم شيشه شور منجر 
شيشه شور را به طور مداوم بيش از 30 ثانيه يا بدون آب به كار 
نيندازيد. اين عمل غالباً به اشكال در مكانيزم شيشه شور منجر 
شيشه شور را به طور مداوم بيش از 30 ثانيه يا بدون آب به كار 

مي شود.
معموالً شيشه شور را هر دفعه 10 ثانيه يا كمتر به كار  اندازيد.

مشخصات
نوع (مدل)-------------- از نوع متداخل موازينوع (مدل)-------------- از نوع متداخل موازي

زاويه------------------ 88 تا 99 درجه (طرف راننده)
سرعت كار------------- 101 تا 105 درجه (طرف كمك)

دور كاركرد------------ دور تند باال: 44 تا 66 دور
دور كند پايين--------- 34 تا 48 دور
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

برف پاك كن كار نمي 
كند.

موتور

به علت قطعي در آرميچر برق به موتور 
نمي رسد.

فرسودگي ذغال ها
بعداز 4 الي 5 دقيقه كار به علت گير در بعداز 4 الي 5 دقيقه كار به علت گير در 

شفت موتور گرم مي كند.
فيوز (15 آمپر) برف پاك كن به علل 

زير مي سوزد:
اتصالي، اتصالي لحظه اي، سوختن 

قطعات داخل موتور

موتور يا آرميچر آن را تعويض كنيد.

ذغال هاي موتور را تعويض كنيد.
بعداز 4 الي 5 دقيقه كار به علت گير در موتوررا تعويض كنيد.بعداز 4 الي 5 دقيقه كار به علت گير در موتوررا تعويض كنيد.

موتور را تعويض كرده و يا در صدد رفع اتصالي موتور را تعويض كرده و يا در صدد رفع اتصالي 
برآئيد.

برق رساني و سيم

سوختن فيوز به علت اشكالي در قسمت سوختن فيوز به علت اشكالي در قسمت 
هاي ديگر مدار برف پاك كن

سيم هاي قطع شده يا باز يا شل شده 
سيم كشي غلط

اتصال بدنه نامناسب

قسمت هاي ديگر را آزمايش كرده و رفع عيب 
نمائيد.

از نظر اتصال كامل بررسي كنيد.
آزمايش كرده و رفع اشكال نمائيد.

تصحيح نمائيد.

كليد
سيم (آبي) يا LW (ّآبي-سفيد) را به سيم   عدم اتصال مناسب در كليد

B(سياه) وصل كنيد. موتور كاركرد كليد را 
تعويض كنيد.

اهرم بندي

دسته سيم قسمت ديگر به ميل رابط 
گره خورده است. 

جداشدن اهرم بندي 
زنگ زدگي يا گير در شفت يا خوردگي

(تصحيح كنيد) از درگيري و گره خارج كنيد.

تصحيح كنيد.
روغن كاري نموده و يا شفت را تعويض كنيد.

تشخيص عيب و رفع آن
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

دور برف پاك كن
بسيار آهسته است. 

موتور

وقتي تيغه را از روي شيشه بلند مي كنيم باز 
آمپر زيادي (3 تا 5 آمپر) از موتور مي گذرد به 

علت: 
اتصالي در آرميچر

برف پاك كن به سادگي توسط دست متوقف 
مي شود به علت:

سائيدگي ذغال ها
وقتي تيغه را روي شيشه بلند مي كنيم باز آمپر 

زيادي از موتور (3 تا 5 آمپر) مي گذرد.
به علت:

گيركردن شفت موتور

آرميچر را تعويض كنيد.

ذغال ها را تعويض كنيد.

موتور را تعويض كرده و يا در صورت امكان 
روغن كاري نمائيد.

برق رساني و 
سيم ها

ولتاژ را اندازه بگيريد كار ساير دستگاه هاي افت ولتاژ در سيستم برق
برقي را امتحان كنيد و در صورت نياز اقدام 

تصحيحي و مناسب به عمل آوريد.

اهرم بندي
به علت كار كردن زياد و سائيدگي و خوردگي 

تيغه هاي برف پاك كن ناله كرده و صدا 
مي دهد.

روغن كاري (گريس) كنيد يا تعويض نمائيد.

كليد
با اهم متر امتحان كرده و در صورت نياز عدم اتصال مناسب در كليد

تعويض نمائيد.

تيغه برف 
پاك كن

برف پاك كن  را از  روي شيشه بلند كرده و تيغه برف پاك كن به شيشه مي چسبد.
آن را بدون بار به كار اندازيد. شيشه جلو و تيغه آن را بدون بار به كار اندازيد. شيشه جلو و تيغه 

را تميز نموده و اگر نشد تيغه برف پاك كن را 
تعويض نمائيد.
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

دور برف پاك كن به خوبي 
تغيير نمي كند.

اختالفي در دور تند و كند 
مشاهده نمي شود.

موتور

نسبت دور كم به دور زياد برف پاك كن از نسبت 
1:1/3 به غايت متفاوت است در هر دو حالت كم و زياد 1:1/3 به غايت متفاوت است در هر دو حالت كم و زياد 

دور برف پاك كن يكي است يا اصَال در هر دو حالت 
كليد برف پاك كن كار نمي كند علت: 

ذغال را تعويض نمائيد.ذغال موتور براي دور كند يا دور تند سائيده شده است.ذغال موتور براي دور كند يا دور تند سائيده شده است.

تد
يس

ي ا
 نم

تي
رس

ه د
ن ب

ك ك
 پا

رف
ب

تد
يس

ي ا
ي م

جاي
هر

موتوردر
رله اتو استاپ را به علت آلودگي و يا وجود مواد 

خارجي تماس مناسب برقرار نمي كند.
قاب اتو استاپ را برداشته وكنتاكت 

آن را به خوبي تميز نمائيد.

ارتباط نامناسب بين وضعيت هاي 1و2 كليدسيم و كليد

كليد را باز كرده و مطمئن گرديد كه كليد را باز كرده و مطمئن گرديد كه 
offدر حالت   offدر حالت   off وضعيت 1 و 2 به هم  وضعيت 1 و 2 به هم 

وصل نيستند.
درصورت ارتباط كليد را تعويض 

نمائيد.

تد
يس

ي ا
نم

موتور

رله اتو استاپ به علت آلودگي و يا وجود مواد خارجي 
كنتاكت مناسب برقرار نمي كند.

عمل ناقص اتو استاپ
(اتصال قطع نمي كند)

پوسته اتو استاپ را برداشته وكنتاكت پوسته اتو استاپ را برداشته وكنتاكت 
آنرابه دقت تميز نمائيد.

پوسته اتو استاپ را برداشته و خمش پوسته اتو استاپ را برداشته و خمش 
صفحه رله را تصحيح نمائيد.
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سوئيچ موتور
سوئيچ برق

شرح
موتور بنزيني

اين سوئيچ به منظور كنترل برق سيستم جرقه و ادوات الكتريكي 
مورد استفاده در موتور بنزيني به كار مي رود.

ترمينال 1 براي برق رساني از باتري است و ترمينال 2 جريان 
الكتريكي به جعبه فيوز متصل است وقتي سوئيچ را باز مي كنيم 

جريان برق به ادوات الكتريكي در سيستم جرقه راه مي يابد.
اتوماتيك  مغناطيسي(سلونوئيد  كليد   S ترمينال  به   3 ترمينال 
استارت) روي استارت متصل است وقتي كليد را به حالت استارت 
بچرخانيم جريان برق به اتوماتيك استارت رسيده و اين به نوبه 
خود موتور الكتريكي استارتر را به كار مي اندازد ترمينال 4 به 
به  ولتاژ سيستم جرقه  افزايش  منظور  به  است.  متصل  مقاومت 
باس)  (باي  فرعي  راه  يك  ترمينال  اين  موتور  هنگام چرخاندن 
ايجاد نموده و در نتيجه جريان از مقاومت يا رزيستور كويل نمي 

گذرد.

حاضر به كار 
وضعيت كليدخاموشروشن (استارت)

ترمينال
1 - باتري

2 - جرقه كويل
3 - استارتر
4 - مقاومت

وضعيت مختلف سوئيچ

موتور ديزل
ترمينال 1 شبكه برق رساني را به باتري وصل مي كند و ترمينال 
2 نقش كمكي را دارد ترمينال 3 به گرم كن هاي موتور ارتباط 
داشته و به عنوان كمك (شمع حرارت) مورد استفاده است به 
منظور روشن كردن موتور الزم است كه قبًال گرم كن ها تا حدود 
داشته و به عنوان كمك (شمع حرارت) مورد استفاده است به 
منظور روشن كردن موتور الزم است كه قبًال گرم كن ها تا حدود 
داشته و به عنوان كمك (شمع حرارت) مورد استفاده است به 

800 درجه سانتي گراد گرم كنيم (از 15 الي 20 ثانيه) وقتي 
حرارت گرم كن  ها به 800 درجه سانتي گراد  (1472 درجه 
را  موتور  آمادگي  و  شده  روشن  مربوطه  چراغ  رسيد  فارنهايت) 
براي روشن شدن نشان مي دهد وقتي سوئيچ در حالت گرمايش 
(پيش گرمايي) قرار دارد اتصال مدار طبق شكل نشان داده شده  

در شكل  BE-30 است.
شكل BE-30 مدار احتراق ساده شده سوئيچ موتور
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ترمينال 4 براي ارتباط گرم كن ها است.
وقتي  است  متصل  استارت  اتوماتيك   S ترمينال  به   5 ترمينال 
سوئيچ را در حالت استارت متصل است وقتي سوئيچ را در حالت 
نوبه خود  به  اين  اتوماتيك رسيده و  به  استارت قرار دهيم برق 

موتور استارت را به كار مي اندازد.

ملزومات استارت
خاموش

يا ضروريات

پيش گرمايي پيش گرمايي 
گرمايش

وضعيت سويچ
ترمينال

1 - باتري
2 - ملزومات (ضروريات)
3 - (چراغ نشان دهنده 

گرم كن)
4 - گرم كن
5 - استارت

وضعيت مختلف سوئيچ استارتر

باز كردن (پياده كردن)
1 - مهره گرد و واشر سوئيچ موتور يا استارتر را باز كنيد.

2 - سوئيچ موتور را از پشت داشبورد در آورده و سيم هاي متصل 
به آن را جدا كنيد.
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راديو

شكل BE-31 نصب راديو
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1 - پايه راديو را به آن ببنديد.
2 - قاب جاي راديو را از داشبورد برداريد.

3 - راديو را از  پشت داشبورد در محل مربوطه قرار دهيد.
سفت  را  مهره  و  فنري  واشر  واشر،  تنظيم  شفت  روي  در   -  4

كنيد.
5 - پيچي كه پايه راديو را به داشبورد وصل مي كند.

6 - بلندگو را طبق شكل BE-32 نصب كنيد.

شكل BE-32 نصب بلندگو

BE- 7 - بعد از آن كه سوراخ در روي ستون سمت راست شكل
32 تعبيه كردن آنتن را نصب نمائيد.

شكل  BE-33 نصب آنتن

8 - سيم آنتن را به پشت داشبورد بياوريد.
9 - سيم آنتن و سيم بلندگو را به سيم هاي مربوطه راديو متصل 

كنيد.
سيم برق راديو را نيز به سيم آبي پشت نشان دهنده (آمپرها) 

وصل كنيد.

توجه: 
سيم آبي پشت آمپر نه تنها براي راديو بلكه براي ساعت نيز مورد 

استفاده مي باشد.

تنظيم تايمر آنتن
وقتي راديو جديد نصب مي گردد و يا آنتن تعويض مي شود پيچ 
آنتن را در ته راديو طبق دستورالعمل زير تنظيم  تايمر  تنظيم 

نمائيد.

شكل BE-34 تنظيم تايمر آنتن
1 - آنتن را كامًال باز كنيد.

 تنظيم تايمر آنتن
1 - آنتن را كامًال باز كنيد.

 تنظيم تايمر آنتن

2 - فركانس را در 400KC تنظيم نمائيد پارازيت ممكن است 
ايجاد شود ولي توجهي ننمائيد.

3 - تايمر آنتن را به سمت چپ و راست به آهستگي بچرخانيد 
جائي كه بيشترين حساسيت حاصل گردد.
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جدول جلوگيري از پارازيت
موتور را روشن كنيد آنتن را باز كنيد پيچ صداي راديو (ولوم صدا) را تا حداكثر باز كنيد و ولوم فركانس را در وسط قرار دهيد بدون اينكه 

ايستگاهي را بگيريد.
طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

سيستم احتراق وقتي موتور روشن است سيستم احتراق وقتي موتور روشن است 
پارازيت ايجاد مي شود.

وجود ولتاژ زياد
با به كارگيري پارازيت گير مجموعه ولتاژ زياد را مي توان خنثي نمائيد با به كارگيري پارازيت گير مجموعه ولتاژ زياد را مي توان خنثي نمائيد 

يا به آن بي توجهي نمائيد.

كويل

فاصله سيم ساسات را از كويل تا حد امكان زياد كنيد يك خازن با 
ظرفيت 5% ميكروفاراد در مدار اوليه يا برجك كويل نصب نمائيد.

توجه: مواظب باشيد خازن را در ثانويه يا طرف پالتين نصب ننمائيد.
واير بين موتور و كويل را وصل كنيد و محل را با چسب عايق كنيد. 

سيم بدنه كويل را محكم نمائيد.

دلكو
تماس بين ذغال دلكو و چكش برق را محكم كنيد.

برآمدگي لبه چكش برق يا الكترودهاي درپوش دلكو را توسط يك پيچ برآمدگي لبه چكش برق يا الكترودهاي درپوش دلكو را توسط يك پيچ 
گوشتي برطرف نمائيد.

سيستم شارژ صداي جريان متناوب 
آلترناتوراست.

فاراد 0/5 در ترمينال شارژ ميكرو فاراد 0/5 در ترمينال شارژ ميكرو فاراد 0/5 در ترمينال شارژ A نصب كنيد. µ f يك خازن
توجه: از خازن قوي تر استفاده نكنيد در صورت استفاده سيم ها از 

كلكتور جدا مي شود.

در مواقع گاز دادن پارازيت توليد مي 
شود. 

تنظيم كننده ولتاژ 
(آفتامات)

فارادميكرو فارادميكرو فاراد 0/5روي ترمينال A رگوالتور ولتاژ نصب  µ f يك خازنf يك خازنf
كنيد.

ادوات متفرقه (اضافي) وقتي موتور 
روشن مي شود پارازيت ايجاد مي شود روشن مي شود پارازيت ايجاد مي شود 
بعد از خاموش كردن موتور صدا هنوز 

وجود دارد.

پارازيت حاصل از كار 
نشان دهنده بنزين و 

حرارت آب

0/1 از بين ترمينال و سيم بدنه نصب كنيد. فارادميكرو فارادميكرو فاراد µ f يك خازنf يك خازنf
توجه: اگر خازن قوي تري نصب شود سبب انحراف در عقربه نشان 

دهنده خواهد شد.

وقتي بوق مي زنيم پارازيت ايجاد 
بوقمي شود. 

فارادميكرو فارادميكرو فاراد 0/5 روي ترمينال رله بوق يا كليد بوق نصب روي ترمينال رله بوق يا كليد بوق نصب  µ f يك خازنf يك خازنf
كنيد.

وقتي چراغ راهنما مي زنيم پارازيت 
فالشر (اتوماتيك راهنما)ايجاد مي شود.

نصب كنيد. 0/5 نصب كنيد. 0/5 نصب كنيد. فارادميكرو فارادميكرو فاراد µ f يك خازنf يك خازنf

توجه:
الف – مطمئن شويد كه خازن حتي االمكان به منبع پارازيت نزديك قرار داده و به طور موازي وصل كنيد.

ب- سيم هاي برق مثبت را تا مي توانيد كوتاه ببريد.
پ- سيم هاي اتصال بدنه را كامًال روي بدنه قراردهيد. 

ب- سيم هاي برق مثبت را تا مي توانيد كوتاه ببريد.
پ- سيم هاي اتصال بدنه را كامًال روي بدنه قراردهيد. 

ب- سيم هاي برق مثبت را تا مي توانيد كوتاه ببريد.

ت- نصب كرده و اتصاالت را محكم كنيد.
ج- عالئم 1 و -- و IN يا OUT را به دقت شناسايي كنيد.
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بخاري 

نصب و جاگذاري دستگاه بخاري BE-35 شكل
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 شكل BE-36 دياگرام مدار بخاري

 شكل BE-37 نصب هواكش شيشه جلو

3 - دستگاه بخاري وشيلنگ آن را طبق شكل نصب كنيد.
شكل BE -38 نصب دستگاه بخاري
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ميله كنترل بخاري- اهرم تنظيم كار بخاري
شكل BE-39 نصب ميله كنترل بخاري

نصب اهرم هاي تنظيم كار بخاري
را داخل  1 - 2 را روي 1 توسط دو پيچ محكم بسته و دكمه 

كنيد.
2 - وقتي داشبورد را نصب مي كنيد مطمئن باشيد كه 3 و 4 را 

به سيم هاي پشت آمپر وصل كنيد.
3 - 5 و 6 را در جاي خود وصل كنيد.

4 - 7 و 8 را در جاي خود وصل كرده و اهرم كنترل يا تنظيم 
10 را در وضعيت 9 قرار دهيد.

توجه: 
دقت نمائيد كه 10 را از قسمت بااليي درخت سيم رد كنيد.

كنترل  ميله  به دسته  پيچ  با  را  داشبورد 15  نصب  از  بعد   -  5
محكم نمائيد. (دسته اهرم تنظيم)

توجه: 
مطمئن شويد كه هنگام تنظيم صحيح 10 دسته 11 در وضعيت 

ON  يا خاموش نگه داريد.
محكم   13 بست  توسط   12 بخاري  پنكه  روي   11 قالب   -  6

كنيد.
7 - پوسته بخاري را سر جاي خود نصب نمائيد.
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1 - آب رادياتور را كامًال تخليه كنيد.
2 - درپوش ها را از  سرسيلندر و واترپمپ باز كنيد.

3 - رابط اتصال 1 را در سمت سرسيلندر و رابط اتصال 2 را در سمت واترپمپ نصب نمائيد.
4 - گردگير 3 و بست و ساير قطعات را روي شيلنگ آب ببنديد.

5 - شيلنگ را به ترتيب درست مرتب نمائيد و گردگير را روي صفحه فلزي داشبورد جا بگذاريد و خمير آب بندي يا ماستيك نيز بماليد 
.(4)

6 - بست 6 را در سوراخ 5 روي پايه داشبورد نصب كنيد.
7 - مهره 7 را باز كنيد، بست 8 را نصب نمائيد و مهره را دوباره محكم نمائيد.

8 - شيلنگ آب را به رابط اتصال 1 و 2 متصل نموده و با بست 9 محكم نمائيد. 
9 - بعد از اتمام مراحل فوق اطمينان حاصل شود كه شيلنگ با قطعات مجاور هم چون موتور (برف پاك كن) مانيفولد اگزوز و شيلنگ 

بااليي تداخل ننمايد.
10 - براي اعمال نصب لوله در روي خودروهاي مجهز به موتور ديزل به شكل BE-40 رجوع نموده و به طريق فوق الذكر اقدام نمائيد.

5 - شيلنگ را به ترتيب درست مرتب نمائيد و گردگير را روي صفحه فلزي داشبورد جا بگذاريد و خمير آب بندي يا ماستيك نيز بماليد 

9 - بعد از اتمام مراحل فوق اطمينان حاصل شود كه شيلنگ با قطعات مجاور هم چون موتور (برف پاك كن) مانيفولد اگزوز و شيلنگ 
بااليي تداخل ننمايد.

شكل BE-40 ترتيب شيلنگ آب
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چگونه مدار را بخوانيم
مسير منبع برق

شكل 
نقشه سيم كشي 

مسير منبع برق 
دياگرام سيم كشي 

فيوز 
سوئيچ – برق 

باتري
باتري 

اطالعات مشخصات مربوطه

سيستم استارت   
نقشه سيم ها 
موتور استارت

اطالعات و مشخصات مربوطه

سيستم شارژ
نقشه سيم ها

عيب يابي 
آلترناتور
آفتامات 

اطالعات و مشخصات مربوط به شارژ 

سيستم برق 
نقشه سيم ها

دلكو

اطالعات و مشخصات مربوط به جرقه 
سيستم اتوماتيك گرم كن (موتور ديزل)

نقشه 
توضيح 

نقشه سيم ها
عيب يابي

بازرسي (كنترل) (بازديد)
توضيح 

نقشه سيم ها
عيب يابي سيستم كنترل عيب انژكتور

بازرسي (كنترل)
سيستم چراغ ها

كليد مركب (مكمل)
چرا غ جلو

چراغ هاي بيروني 
چراغ هاي داخلي

سيستم اخطار نشان دهنده و اندازه گيري 
(اخطار كننده ها)

اندازه گيرهاي مركب
نشان دهنده ها

چراغ هاي اخطار
فيلتر  گرفتگي  دهنده  نشان  سعودي  (عربستان  كمربند  تايمر 

بنزين)
(مدل موتور ديزلي)

بوق (آژير) اخطار سرعت بيش از 120 كيلومتر در ساعت

براي عربستان سعودي
برف پاك كن و شيشه شور

نقشه سيم ها 
آمپي فاير قطع و وصل برف پاك كن (كليد تند و كند)

متعلقات سيستم برق
بوق

ساعت و فندك 
راديو

محل قطعات برقي

طرح سيم هاي روپوش
نكات برجسته

سيم هاي محفظه موتور
سيم هاي چراغ هاي آمپر

سيم هاي شاسي
               

ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
  EL بخش

فهرست مطالب
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چگونه نقشه را بخوانيم 
احتياط: قبل از هر كاري سعي شود كليد برق به وضعيت خاموش 

بوده و سپس سيم باتري را باز كنيد.
انواع  از  توانيد  مي  كشي  سيم  در  اشكالي  هر  كردن  پيدا  براي 

نقشه هاي موجود استفاده نمائيد.

مسير منبع تغذيه (اصلي)
استفاده  تغذيه  منبع  در  عيوب  انواع  بررسي  جهت  نقشه  اين 
مي شود براي مثال اگر سيستم گرم كن شيشه عقب وسيله اي 
خراب شود با كنترل سريعي مي توانيد اندازه گير و نشان دهنده 
آن را آزمايش كنيد. نقشه منبع تغذيه نشان مي دهد كه عيبي 
در باتري سيم كليد يا فيوز مربوطه وجود ندارد زيرا مدار منبع با 
اندازه گير و نشان دهنده سالم است از اين رو عيب بعد از فيوز 

است فيش سيم ها گرم كن شيشه عقب يا اتصال ببريد.

نقشه فرعي 
نقشه فرعي نقشه كلي سيم ها را ساده كرده و جهت مطالعه مسير 

جريان برق ساده تر مي نمايد.

نقشه سيم كشي 
نقشه  به  نسبت  را  نقشه كلي سيم كشي  در حقيقت  نقشه  اين 

فرعي آسان تر مي كند.
انواع ترمينال ارتباط و رنگ سيم ها كد ارتباط دهنده هاي تعداد 

آن ها را نشان مي دهد به مثال زير توجه شود.

قبًال L/W = آبي با نوار سفيد است.
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مسير تغذيه سيستم

مالحظه 
قبل از هر كاري مطمئن شويد كليد را در وضعيت خاموش گذاشته آن گاه سيم هاي باتري را باز كنيد.

نقشه سيم
مدل موتور بنزيني 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


برقسيستم برقسيستم برق  ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ 

5

مدل موتور ديزلي
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باتري

فيوز
اگر فيوزي مرتب بسوزد قبل از گذاشتن فيوز جديد علت سوخت 

آن را مشخص كنيد.
الف – اگر فيوزي بر هر علت مانع عبور جريان بود آن را تعويض 

كنيد.
ب – هميشه از فيوز استاندارد مخصوص خود استفاده نمائيد.

اتصال  تا  كنيد  تميز  سمباده  با  را  فيوز  نصب  هاي  محل   – ج 
برقرار شود.

توضيح قطعي در دو سر فيوز باعث كم شدن ولتاژ و ايجاد گرما 
و سبب نقص در مدار مي شود.

د– هميشه دقت كنيد فيوز را در فرو رفتگي و به طور راحت در 
محل خود سوار كنيد.

احتياط 
يا  تغذيه  (منبع  برقي  جريان  است  ممكن  شده  ذوب  فيوز  اگر 
جريان زيادي كه از مدار مي كشد) اتصالي داشته باشد در اين 

صورت دقيقاً بررسي كرده عيب را بر طرف نمائيد.
هيچ گاه روي فيوز نوار چسب وينيل بكار نبريد احتياط واجب آن 
كه اين فيوز نبايستي با هيچ سيم ديگري يا وينيل يا الستيكي 

در تماس باشد.

فيوز اصلي 
فيوزي كه ذوب شده مستقيماً يا با ديدن يا به كمك احساس با 

فيوز اصلي 
فيوزي كه ذوب شده مستقيماً يا با ديدن يا به كمك احساس با 

فيوز اصلي 

سر انگشت قابل تشخيص مي باشد.
اگر در درست بودن آن ايجاد ترديد مي نمائيد مي توان از تستر 
مدار يا چراغ كه جريان مستمر را نشان دهد استفاده نمود اين 

نوع آزمايش مي تواند براي هر فيوزي انجام گيرد.

سوئيچ برق بازرسي 
بازرسي سوئيچ نقطه به نقطه توسط اهم متر انجام پذيرد.

باتري 
احتياط: 

قبل از انجام هر كاري مطمئن شويد سوئيچ برق به حالت خاموش 
بوده و سپس اتصال بدنه باتري را باز كنيد.

ح i
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اطالعات و مشخصات سرويس كردن 

N100N40ZNSO SMFNSO

نوع
معموليمخصوصنوع معمولي

مدل به كار برده شدهمدل موتور بنزينيمدل موتور ديزلي

AH-7      گنجايش100705050

1/281/26 (SAF)ح i 20°C شارژ كامل در
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سيستم استارت 
قبل از انجام هر كاري مطمئن شويد سوئيچ به حالت خاموش بوده آن گاه اتصال بدنه به باتري را باز كنيد.

نقشه كشي مدل موتور بنزيني
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موتور استارتر   
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   S-12- 63 C         مدل موتور ديزلي
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بازرسي 
بالشتك كوئل

سر  و  كويل  بالشتك  مثبت  سر  (بين  بست  مدار  آزمايش   -  1
مثبت ذغال)

* بدون جريان ...... پوسته را تعويض نمائيد.
2 - اتصال زمين (بين مثبت بالشتك كويل و پوسته) 

* وجود جريان ..... تعويض پوسته ذغال 
سطح ذغال را بررسي نمائيد.

* تماس شل ....... تعويض 
سايش ذغال را امتحان كنيد.

حداقل طول ذغال 
به : S . D . S مراجعه گردد.

سائيدگي بيش از اندازه ...... تعويض مي گردد.
فنر ذغال 

كشش فنر ذغال را آزمايش كنيد.
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كشش فنر 
به S . D . S مراجعه گردد.

* ميزان معلوم را مالحظه كنيد. 
تعمير يا تعويض نماييد.

متعلقات آرميچر
1 - سطح كلكتور را بازديد كنيد.

* زبر ........ سمباده شماره 500 بكشيد.
2 - عمق عايق ميكا را با كلكتور بازديد كنيد.

كمتر از 0/2 ميلي متر (0/008 اينچ) ببريد به 0/5 تا 0/8 ميلي 
متر (0/020 تا 0/031 اينچ) 

3 - قطر كلكتور را بازديد كنيد.
حداقل قطر كلكتور:

به S . D . S مراجعه شود.
كمتر از ميزان مشخص ..... تعويض كنيد.
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4 - امتحان عايق بودن (بين هر ميله و شفت كلكتور)
* اگر جريان وجود دارد ...... تعويض كنيد. 

 ...... جريان  عدم  طرفين  در  تكه  دو  (بين  جريان  آزمايش   -  5
تعويض كنيد).

سرعت زياد متعلقات كالچ 
1 - حركت آرام چرخ دنده را باز كنيد.

* مقاومت غير عادي .... تعمير 
2 - دنده هاي چرخ دنده را امتحان كنيد. 
* سائيدگي بيش از حد ..... تعويض نمائيد.

احتياط:
رينگ دنده فاليويل نيز بايستي تعويض گردد.

                             

نگه دارنده ذغال 
آزمايش عايق بندي بين نگه دارنده ذغال (سر مثبت) و پايه اي 

(سر منفي)
* وجود جريان ..... تعويض پوسته بلبرينگ چرخ دنده 

لقي بين بلبرينگ و شفت آرميچر را بازديد نمائيد.
فاصله  بلبرينگ تا شفت 

آرميچر:
كمتر از 0/2 ميلي متر (0/008 اينچ)

* بيشتر از ميزان مشخص باشد تعويض نمائيد.

متعلقات اتوماتيك 
1 - آزمايش جريان (بين سر و بدنه كليد)

* بدون جريان تعويض 
 ("S" و "M" بين ترمينال) 2 - امتحان جريان

* عدم جريان .... تعويض 
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متعلقات 
* به بدنه پوسته دنده و پوسته فلزي عقب بلبرينگ گيريس زده 

و به آرامي به چرخ دنده روغن بزنيد.
در حالي كه سوئيچ باز است دنده استارت را به عقب كشيده تا 
هر گونه لقي از بين رفته سپس فاصله بين لبه جلو و .... متوقف 

كننده دنده را اندازه بگيريد. 
فاصله

 به S . D . S مراجعه گردد.

اطالعات و مشخصات مربوط به تعميرات 

نوع
ميتسوبيشي ساختهيتاچي ساخت

مدل به كار برده شدهمدل موتور بنزينيمدل موتور ديزلي

12”v“ ولتاژ سيستم

12/011/5”v“ بدون ولتاژ - بار             ترمينال

آمپر “A”كمتر از 60كمتر از 90

دور                        Rpmبيشتر از 6800بيشتر از 4000

قطر خارجي كمر تا تور ميلي متر (اينچ)بيشتر از (1/484) 37/7بيشتر از (1/65) 42

حداقل طول ذغال ميلي متر (اينچ)(0/453) 11/5(0/55) 14
7/8-9/8
0/8-1/0
1/8-2/21

11/8-17/7
1/2-1/8
2/6-4/01

كشيدگي فنر ذغال
كيلوگرم – كيلوگرم – كيلوگرم – پوند نيوتن 

0/3-1/5
(0/012-0/059)

0/5-2/0
(0/020-0/079)

فاصله  بين جلو چرخ دنده و متوقف كننده چرخ دنده ميلي متر 
(اينچ)
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سيستم شارژ
توجه: قبل از شروع به كار مطمئن شويد كليد برق به حالت خاموش بوده سپس اتصال بدنه را باز كنيد.

نقشه كشي مدل موتور بنزيني
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مقدار اندازه گيري: باالي 12/5 ولت آلترناتور داراي وضعيت 
خوبي است. 

مقدار اندازه گيري: باالي 12/5 ولت آلترناتور داراي وضعيت 

1 - ارتباط دهنده ها را در آلترناتور جدا كنيد.
2 - ترمينال باتري را به ترمينال "F" وصل كنيد. 

3 - يكي از ميله هاي آزمايش مربوط به قطب مثبت ولت متر را به ترمينال باتري وصل كنيد. ميله ديگر آزمايش را به بدنه وصل كنيد. 
اطمينان حاصل نمائيد كه ولت متر ولتاژ باتري را نشان مي دهد. 

4 - چراغ جلو و كليد آن را در وضعيت نور باال قرار دهيد.
5 - موتور را استارت بزنيد.

6 - دور موتور را به تدريج زياد كنيد تا تقريباً به دور 1100 برسد و آن گاه عدد ولت متر را در نظر بگيريد.

3 - يكي از ميله هاي آزمايش مربوط به قطب مثبت ولت متر را به ترمينال باتري وصل كنيد. ميله ديگر آزمايش را به بدنه وصل كنيد. 

عيب يابي 
قبل از آزمايش آلترناتور اطمينان حاصل كنيد كه باتري كامًال شارژ باشد. براي انجام آزمايش داشتن ولت متر 30 ولتي و نيز ميله هاي 

عيب يابي 
قبل از آزمايش آلترناتور اطمينان حاصل كنيد كه باتري كامًال شارژ باشد. براي انجام آزمايش داشتن ولت متر 30 ولتي و نيز ميله هاي 

عيب يابي 

مناسب ضروري است آزمايش جريان برق مطابق شكل و امتحان آلترناتور برابر چارت زيرين انجام گردد.

مقدار اندازه گيري: كمتر از 12/5 ولت آلترناتور ضعيف عمل 
مي كند. آن را خارج نموده و وضعيت آن را امتحان كنيد.

مقدار اندازه گيري: كمتر از 12/5 ولت آلترناتور ضعيف عمل 

الف: هنگام آزمايش آلترناتور دور موتور را بيش از 1100 دور در 
دقيقه باال نبريد.

ب: موتور را به دور نياندازيد.

ولت متر
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آلترناتور
ALT24371 (مدل بنزيني)
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LT 140 - 405 (مدل موتور ديزلي)
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بالشتك
1 - تست مقاومت جريان برق 

* اگر جريان وجود ندارد بالشتك را تعويض كنيد.  

2 - آزمايش عايق كاري 
* اگر جريان وجود داشته باشد آرميچر را تعويض كنيد.

به بازديد كنيد قطر خارجي شيار كلكتور  را  3 - شيار كلكتور 
S . D . S مراجعه گردد.

* اگر جريان وجود ندارد آرميچر را تعويض كنيد.
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4 - بازديد عايق بودن 
* اگر جريان وجود دارد – بالشتك را تعويض كنيد.

بازرسي ديود
با به كار گيري اهم متر آزمايش وجود جريان را از هر دو طرف 

ديود انجام دهيد.

ارتباط
ترمينال بازديد مدار

مثبتمنفي

(+) صفحه نگه دارنده ترمينال ديودبلي 

ترمينال ديود(+) صفحه نگه دارندهخير

صفحه (-)ترمينال ديودخير

ترمينال ديودصفحه (-)بلي 
بعضي از اهم مترها از قطب هاي معكوس استفاده مي كنند در 

اين حالت آزمايش جريان برق مخالف جدول فوق خواهد بود.

ديود منفي 
قطعه  يك  عنوان  به  را  ديودها  همه  است  خراب  ديود  اگر   *

تعويض كنيد.

ترمينال ديودترمينال ديودترمينال ديود

ترمينال ديودترمينال ديودترمينال ديود
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ديود فرعي 
آزمايش جريان برق را با اتصال ميله يك اهم متر به ترمينال هاي 
ديود انجام دهيد. اگر جريان وجود داشته يا وجود نداشته باشد 
ديود خراب بوده و همه ديودها به عنوان يك قطعه بايد تعويض 

گردند.

ديود مثبت
تعويض  را  ديود  متعلقات  باشد  مي   N . G ارتباطي  امتحان 

كنيد.

ديود منفي 
امتحان ارتباطي N . G مي باشد مجموع ديود را تعويض كنيد.
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ديود فرعي 
تعويض  را  ديود  مجموعه  باشد  مي   N . G ارتباطي  امتحان 

كنيد.

امتحان ذغال
1 - حركت آرام و نرم ذغال را امتحان كنيد.

را تميز  امتحان كرده آن  را  نرم نيست نگه دارنده ذغال  اگر   *
نمائيد.

2 - نگه دارنده ذغال را از نظر سائيدگي بازديد كنيد.
3 - انتهاي ذغال را بازديد كنيد.

* اگر صدمه ديده آن را تعويض كنيد. 
4 - مقاومت فنر ذغال را امتحان كنيد. فنر ذغال را در حالي كه 
تقريباً 2 ميلي متر (0/008 اينچ) از نگه دارنده ذغال بيرون زده 

است آزمايش كنيد.
به كشش فنر S . D . S مراجعه گردد.

زماني كه ذغال ها سائيده باشد فشار تقريباً به 
 (i0/04 m) متر  ميلي  يك  بر  Nا0/196   (20  -  0/71 (اونس 

سائيدگي بالغ مي گردد.

* اگر سختي متر به اندازه الزم نبود متعلقات ذغال را تعويض 
كنيد.

واشر آب بندي روغن (فقط موتورهاي ديزلي واشر هاي مربوطه 
در  كنيد  بازديد  شكل  تغيير  تا  خوردگي  ترك  سائيدگي،  براي 

صورت لزوم تعويض نمائيد.
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سوار كردن 
مدل موتور بنزيني   

لحيم  ديود  مجموعه  به  را  بالشتك  هر  كه سر سيم  وقتي   -  1
مي كنيم براي بازديد آن آرميچر را مي چرخانيم.

2 - وقتي كه سيم ذغال را لحيم مي كنيم موارد زيرين را در 
نظر گيريد.

(1) ذغال را طوري قرار دهيد كه 11 ميلي متر (0/43 اينچ ) از 
محل خود بيرون آيد.

(2) سيم كوئل 1/5 برابر اطراف شيار ترمينال پيچيده و خارج 
ترمينال را لحيم كنيد.

لوله عايق  به  باشيد كه لحيم  وقتي كه لحيم مي كنيد مواظب 
كاري نچسبد زيرا لوله را ضعيف و شكستن آن را به دنبال دارد.

3 - مهره پولي را سفت كنيد و مطمئن شويد كه انحراف شيار 
مناسب باشد." مناسب باشد." مناسب باشد. V"

4 - قبل از سوار كردن قسمت هاي جلو و عقب دينام ذغال ها را 
به وسيله ميله اي كه در سوراخ پوسته قرار مي دهيد ذغال را به 

طرف باال كشيده و آن را جا بياندازيد.
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بلند  آلترناتور سيم  از نصب قسمت هاي جلو و عقب  5 - پس 
كننده ذغال را با فشار دادن به درون بيرون بكشيد.

سيم بيرون آورنده ذغال را به طرف خارج پوسته نكشيد زيرا به 
شيار كلكتور صدمه وارد مي آورد.

آفتامات 
اندازه گيري تنظيم ولتاژ

DCه(15i-30A) و  1DC - ولت متر 1DC - ولت متر DCه(15i-30V) و آمپر متر
) را به يكديگر وصل كنيد. 0/25 Ώ) باتري و مقاومتي برابر

مصرف  تمام  موتور  كردن  روشن  هنگام  كه  باشيد  داشته  توجه 
كننده ها خاموش باشد.

احتياط 
قبل از روشن كردن موتور مطمئن شويد كه مطابق مدار روبرو 
عمل مي نمائيد. در غير اين صورت آمپر متر صدمه خواهد ديد.

2 - به جدول زيرين مراجعه تا دريابيد كه ولت متر و قطعات زير 
به درستي عمل مي كنند.
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1 - موتور را روشن كنيد.
2 - بگذاريد كه موتور چند دقيقه با دور 2500 بار در دقيقه كار كند.

پس از چندين دقيقه كار موتور آمپر بيشتر را 5A نشان 
مي دهد. 

پس از چندين دقيقه كار موتور آمپر متر كمتر از 5A  نشان 
مي دهد.

باتري كامًال شارژ شده در دسترس نيست.
1 - مقاومتي برابر 0/25 اهم را به طور سري وصل كنيد.

باتري كامًال شارژ شده در دسترس مي باشد.
1 - با باتري كامًال شارژ شده آن را تعويض كنيد.
مي افتد.5 مي افتد.5 مي افتد. A 2 - توجه كنيد كه آيا جريان زير

نمي افتد.5 نمي افتد.5 نمي افتد. A مي افتد.5 مي افتد.5 مي افتد.جريان كمتر از A جريان زير

باتري را شارژ كنيد و توجه داشته باشيد كه آيا جريان كمتر 
مي شود. 5 مي شود. 5 مي شود.  A از

دور موتور را به حد حداقل در آورده و سپس به 2500 دور باال بريد درحالي كه به عقربه ولت متر نگاه كنيد.

عقربه ولت متر بين دو حد جدول زير قرار مي گيرد ولت متر 
به خوبي عمل مي كند.

در جدول زير نشان مي دهد كه عقربه ولت متر خارج از 
حدود است.

ولت متر قابل استفاده نيست – در تعميرگاه مجاز تعمير 
گردد.
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درجه حرارتولتاژ
14/7 - 15/2510 (14)
14/6 - 15/2 10 (32)
14/5 - 14/15 10(50)
 14/4 - 15/120 (68)

 14/3 - 15/05  14/3 - 15/05  30 (86)
14/2 - 15/- 40(104)

 الف – ولتاژ را بالفاصله پس از كار كردن اندازه بگيريد اين كار 
را پس از سرد شدن آفتامات انجام دهيد.

ب – جهت اندازه گيري ولتاژ دور موتور را براي مدت كوتاهي به 
حداكثر برسانيد.

موتور  كار  به  از شروع  دقيقه پس  تا سه  دو  از  ولتاژ پس   – ج 
 0/3 تقريباً  آورد  به دست  را  گرماي خود  آفتامات  كه  زماني  يا 
موتور  كار  به  از شروع  دقيقه پس  تا سه  دو  از  ولتاژ پس 
 0/3 تقريباً  آورد  به دست  را  گرماي خود  آفتامات  كه  زماني  يا 
موتور  كار  به  از شروع  دقيقه پس  تا سه  دو  از  ولتاژ پس  ج 
 0/3 تقريباً  آورد  به دست  را  گرماي خود  آفتامات  كه  زماني  يا 

ج 

ولت بيشتر از حد خواهد بود اندازه گيري ولتاژ ظرف يك دقيقه 
پس از شروع به كار موتور يا زماني كه آفتامات سرد شود انجام 

مي گردد.
از  قبل  است  حرارتي  كننده  ميزان  نوع  از  آفتامات   – د 

اندازه گيري ولتاژ درجه حرارت محيط را اندازه بگيريد.

تنظيمات 
آفتامات 

تنظيم ولتاژ برق  
1 - رله المپ راهنما

2 - آفتامات 
1 - سطح تماس را بازديد كنيد و ناهمواري ها را ....... به آرامي 

با سمباده (600 يا 500 #) تميز كنيد. 
2 - هر دهانه را اندازه گيريد و دهانه پالتين آفتامات را تنظيم 

نمائيد. هيچ گونه تنظيمي براي دهانه پايه احتياج نيست.
محكم  يوك  روي  را  دهانه  كه  پيچي  هسته  دهانه  تنظيم   -  3
مي كند شل كنيد و ارتباط را به طور مناسب باال و پايين ببريد.
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دهانه هسته: به S . D . S مراجعه شود.
1 - مجموعه بازوها

2 - فيلر
3 - 4 ميلي متر (0/16 اينچ) قطر پيچ 

4 - پيچ گوشتي چهار سو 
5 - تنظيم دهانه 

پيچي كه بازوي باال را محكم مي كنيد شل كرده و بازوي باال را 
به اندازه كافي باال و پايين حركت دهيد.

فاصله دهانه: به S . D . S مراجعه شود.
1 - فيلر 

2 - 3 ميلي متر (اينچ 0/12) قطر اينچ
3 - پيچ گوشتي چهار سو

4 - بازوي فوقاني  

مهره قفلي پيچ تنظيم را شل كنيد اين مهره را براي ازدياد ولتاژ 
در جهت عقربه ساعت و براي كم كردن آن در جهت خالف عقربه 

ساعت بچرخانيد. 
1 - آچار

2 - پيچ گوشتي چهار سو
3 - پيچ تنظيم 
4 - مهره قفلي 
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رله المپ راهنما
ولت   10 تا   8 آلترناتور  از   "A" ترمينال  در  رله  معمولي  ولتاژ 
مي باشد در هر صورت رله با ولتاژ 4 تا 5 ولت كار مي كند. ولت 
متر جريان مستقيم استفاده كرده و جريان را مطابق شكل زير 

برقرار نمائيد.

1
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1 - سر مثبت سيم ولت متر را به N كانكتور وصل كرده و سر ديگر را به بدنه وصل نمائيد.
2 - موتور را روشن كرده آن را در دور آرام نگه داريد. 

 (650 # 25)
3 - اندازه ولت متر را بخوانيد.

بيشتر از 2/5 ولت 
ماند)  مي  باقي  روشن  راهنما  (المپ 
هاي  دهانه  يا  و  المپ  رله  پيچ  سيم 
تعويض  را  رگالتور  است  پالتين خراب 

كنيد.

ماند)  مي  باقي  روشن  راهنما  (المپ 
هاي  دهانه  يا  و  المپ  رله  پيچ  سيم 
تعويض  را  رگالتور  است  پالتين خراب 

كمتر از 2/5 ولت 
( چراغ دينام روشن باقي مي ماند)
1 - سفتي تسمه پروانه را بازديد 

كنيد.
2 - براي رفع اشكال رگالتور را باز 

كرده و آن را تنظيم نمائيد.

-0- ولت 
1 - جريان بين ترمينال N ولت 

متر و آلترناتور را بازديد كنيد.
2 - در صورت وجود اتصالي مدار 

دينام خراب است.

بيشتر از 5/2 ولت 
المپ راهنما روشن نمي گردد.

رله المپ راهنما شرايط خوبي دارد.

در صورت وجود اتصالي دينام خراب است.

آفتامات 
TLIZ - 61GRLB - 285

نوع
ساخت ساخت هيتاچي

ميتسوبيشي

مدل مورد استفاده مدل موتور بنزيني مدل موتور بنزيني مدل موتور ديزلي

ولتاژ رگوالتور14/8 - 14/813/8 - 13/8
Vه(                     )

مقاومت كوئل آفتامات 10/321/3

مقاومت سيستم آرميچر1036
           

مقاومت بالشتك آفتامات مقاومت بالشتك آفتامات 3134

مقاومت بالشتك آفتامات مقاومت بالشتك آفتامات 4010

 0/6- 1/0
(0/024 - 0/039)

0/7 - 1/3
(0/28 - 0/051)

دهانه پالتين
ميلي متر (اينچ)

0/35-0/45
(0/014 - 0/018)

0/30-0/45
(0/02 - 0/018)

فاصله يوك
ميلي متر (اينچ)

4/2-5/24/2-5/2
رله شارژ ولتاژ V خود را  خود را 

در ترمينال N تحويل
 مي دهد.  

مقاومت كوئل ولتاژ31/921

0/8-1/0
(0/031-0/039)

0/9-1/4
دهانه پالتين(0/035-0/055)

0/4-0/6
0/016-0/024  

0/7-1/1
فاصله يوك(0/028-0/043)

اطالعات و مشخصات آلترناتور
LT140- 405AIT24371

نوع ساخت ساخت هيتاچي
ميتسوبيشي

نوع تريل
مدل موتور 

مدل موتور ديزلي
مدل مورد استفاده بنزيني

نسبت ظاهري 12A-V به 1235 به 40

اتصال بدنه منفي

كمتر از 1000

حداقل دور بدون استفاده 
از مصرف كننده ها (موقعي از مصرف كننده ها (موقعي 
كه 14 ولت به كار رود) دور كه 14 ولت به كار رود) دور 

در دقيقه 
بيشتر از 
40/5000

بيشتر 
از2705/2500

35/5000

حداكثر جريان خروجي آمپر حداكثر جريان خروجي آمپر 
/ دور دقيقه 

بيشتر از 
6 (0/24)

بيشتر از 
8 (0/31)

حداقل طول ذغال ميلي متر حداقل طول ذغال ميلي متر 
(اينچ)  

1765 - 3531
360 - 180و

(6/35 - 12/7)

3089 - 4168
425 - 315 و

(11/11-1
14/99)

فشار فنر ذغال 
نيوتن N (گرم، انس)

بيشتر از 
30/6(1/606)

بيشتر  از 
32/2(1/268)

قطر خارجي بلبرينگ 
ميلي متر (اينچ)

8                     8                     °F                      F                      , 20                     , 20                     °C                     C                     

8°F  , 20           , 20           °C           C           

8°F  , 20°C

8°F  , 20°C
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سيستم جرقه شمع 
قبل از شروع به كار دقت كنيد كه سوئيچ در وضعيت (خاموش) باشد و سپس سيم هاي باتري را جدا كنيد. توجه:  قبل از شروع به كار دقت كنيد كه سوئيچ در وضعيت (خاموش) باشد و سپس سيم هاي باتري را جدا كنيد. توجه:  قبل از شروع به كار دقت كنيد كه سوئيچ در وضعيت (خاموش) باشد و سپس سيم هاي باتري را جدا كنيد. 
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دلكو (تقسيم كننده)
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اندازه گرمي مقاومت كوئل
1 - فيش هاي اهم متر (مقاومت سنج) را به دو سر سيم پيچ 

اوليه كوئل وصل كرده و مقاومت آن را از اهم متر بخوانيد.
S . D . S به  °ا68)  f °ا20( c در  اوليه  پيچ  سيم  مقاومت 

مراجعه شود. 

2 - فيش هاي اهم متر را به دو سر سيم پيچ ثانويه كوئل وصل 
كرده و مقاومت آن را بخوانيد.

°ا68) به S . D . S مراجعه  f °ا20( c مقاومت سيم پيچ ثانويه در
شود.

چنانچه  است  متفاوت  مختلف  هاي  حرارت  در  كويل  مقاومت 
مقاومت آن خارج از حد مجاز باشد آن را تعويض نمائيد.

خازن (فيوز دلكو)
ظرفيت " ظرفيت " ظرفيت  براي اطمينان از سالم بودن خازن ظرفيت آن به وسيله 
سنج " يا " مقاومت سنج " تست مي شود چنانچه عقربه دستگاه 
نهايت  به طرف بي  آرامي  به  ابتدا سريعاً حركت كرده و سپس 

مقاومت سنج 
نهايت  به طرف بي  آرامي  به  ابتدا سريعاً حركت كرده و سپس 

مقاومت سنج  سنج 
نهايت  به طرف بي  آرامي  به  ابتدا سريعاً حركت كرده و سپس 

سنج 

اما چنانچه  برگردد نشانگر سالم بودن خازن (فيوز دلكو) است. 
عقربه عدد مشخص و يا صفر را نشان دهد نشانگر خرابي آن است 

كه بايستي عوض شود.

رفيت خازن (فيوز دلكو)ظرفيت خازن (فيوز دلكو)ظرفيت خازن (فيوز دلكو)
ميكرد فاراد 0/2-0/24 

مقاومت خازن بيش از 5 مگا اهم 
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درب دلكو
درب دلكو را از نظر رسوبات كربن و گرد و خاك و همچنين ترك 

بازديد نمائيد.

پالتين 
باز كردن پيچ آن به كمك فيلر تنظيم  با  1 - دهانه پالتين را 

نمائيد.
(اينچ 0/022-0/018) ميلي متر 0/45-0/55

2 - سطوح پالتين را از نظر خال زدگي و ناصافي بازديد كنيد 
نرم (شماره 500  از كاغذ سمباده  با استفاده  لزوم  و در صورت 

يا 600)

بازديد آدوانس مكشي 
و  كرده  وصل  آدوانس  مكنده  دستگاه  به  را  مكنده  پمپ   -  1
هنگامي كه شير آن را به تدريج باز مي كنيد به حركت صفحه 
مكنده توجه داشته باشيد اين صفحه بايستي ماليم عمل نمايد.

2 - صفحه را به راست و به چپ بگردانيد تا از آزادي حركت آن 
مطمئن شويد.

بازديد وزنه ها
1 - شفت دوار را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد و 
سپس آن را رها كنيد بايستي كمي در جهت عقربه هاي ساعت 

بچرخد.
2 - دقت كنيد كه ميل دلكو بيش از حد شل نباشد.

پياده كردن 
هنگام پياده كردن مراحل زير را به دقت انجام دهيد.

* عالماتي روي بادامك و شفت آن بگذاريد تا هنگام سوار كردن 
آن دچار مشكل نشويد.

كردن  سوار  هنگام  تا  بگذاريد  آن  محل  و  فنر  روي  عالماتي   *
صحيح آن دچار مشكل نشويد.

دقت كنيد كه فنر لنگرها كج يا شل نشود.
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سوار كردن 
دستورالعمل هاي زير را به دقت دنبال كنيد.

1 - فنر لنگرها را روي شفت طوري سوار كنيد كه وضعيت آن 
مطابق شكل زير باشد.

2 - مقدار كمي گيريس به نوك بادامك بزنيد.
3 - قبل از سوار كردن روي موتور از صحت كار لنگرها مطمئن 

شويد.
از سوار كردن بست درب  4 - ترتيب جرقه زدن شمع ها پس 

دلكو بايستي بارزسي و چك شود.

ه
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مشخصات و اطالعات مربوط به سرويس دلكو

T3T2109Aنوع  ( ساخت ميتسوبيشي ) 

(2-4-3-1)ترتيب جرقه شمع ها

خالف عقربه هاي ساعت جهت چرخش چكش برق 

49-55زاويه داول وقتي پالتين 0/5 ميلي متر باز است درجه 

(0/022-0/018)0/55-0/45دهانه پالتين ميلي متر (اينچ) 

بيش از 50 مگا اهم مقاومت الكتريكي درب دلكو

بيش از 50 مگا اهممقاومت الكتريكي سر چكش برق 

بيش از 10 ميلي متر (0/39 اينچ)طول ذغال درب دلكو 

آدوانس 
( درجه دلكو تقسيم برفشار دلكو بر حسب كيلو پاسكال

 (ميلي متر جيوه – اينچ جيوه )

(3/94 و 100 و 133) 13/3 ÷0°
11/02(280 و 373)3/37 ÷ 11°

آدوانس لنگر دلكو 
(درجه دلكو تقسيم بر دور در دقيقه دلكو )

0 ÷ 650
7 ÷ 1350

 9/5 ÷ 2100

كويل 
HP5E22C6R-225

نوع
ساخت هيتاچيساخت هنشين

12ولتاژ سيم پيچ اوليه 
1/7-1/4  اهممقاومت سيم پيچ اوليه [                        ]

4/4-7/7 كيلو اهممقاومت سيم پيچ ثانويه [                         ]

شمع موتور 

BP 6 ESنوع استاندارد

BP 4 ESنوع گرم
BP 5 ES

BP 7 ESنوع سرد

(0/75 * 0/55)ه19 * 14اندازه (قطر پيچ * طول پيچ ) ميلي متر (اينچ)

(0/35-0/031) 0/9-0/8دهانه شمع ميلي متر (اينچ)

مقاومت سيم پيچ اوليه [                       C°مقاومت سيم پيچ اوليه [                       مقاومت سيم پيچ اوليه [                       20 (مقاومت سيم پيچ اوليه [                       مقاومت سيم پيچ اوليه [                       F°مقاومت سيم پيچ اوليه [                       مقاومت سيم پيچ اوليه [                       68)مقاومت سيم پيچ اوليه [                       
مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         C°مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         20 (مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         F°مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         68)مقاومت سيم پيچ ثانويه [                         
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سيستم مشعل الكتريكي (موتور ديزل)
توجه: قبل از شروع به كار دقت كنيد كه سوئيچ در وضعيت (خاموش) قرار داشته باشد و بعد سيم هاي باتري را باز كنيد.

i
°
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شرح سيستم 
تسريع  منظور  به  الكتريكي  مشعل  ديزل سيستم  موتورهاي  در 
در گرم كردن مشعل ها هنگامي كه موتور سرد است تعبيه شده 
است. اين سيستم همچنين سبب نرم كار كردن موتور مي شود.

وقتي كه سوئيچ در وضعيت روشن قرار داده مي شود برق جريان 
آن ها را سرخ مي كند پس  قوي به مشعل ها رسيده و سريعاً 
وقتي كه سوئيچ در وضعيت روشن قرار داده مي شود برق جريان 
آن ها را سرخ مي كند پس  قوي به مشعل ها رسيده و سريعاً 
وقتي كه سوئيچ در وضعيت روشن قرار داده مي شود برق جريان 

از يك ثانيه كنترل كننده نشان دهنده را خاموش مي كند اما 
سوئيچ  اين  ماند.  مي  باقي  روشن  وضعيت  در  همچنان  سوئيچ 
وقتي خاموش مي شود كه از وضعيت روشن به وضعيت روشن و 

يا دو ثانيه از تغيير سوئيچ از خاموش به روشن گذشته باشد.

زمان 1 ثانيه زمان 2 ثانيه 
درجه حرارت مايع خنك 

C°(F)°i كننده موتور
°

كمتر از 15 – (5)10-149-13

حدود 0 (32)8-116-9

حدود 20 (68)6-84-6
حدود40 (104)4-62-3

حدود60 (140)3-41-2

T
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دياگرام سيم كشي
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عيب يابي
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بازديد 
مشعل 

چك اتصالي مشعل 

رله مشعل 

اندازه گير (ترموكوپل) درجه حرارت آب 
تغييرات مقاومت در مقابل حرارت را بر طبق جدول زير بازبيني 

كنيد.

درجه حرارتمقاومت كيلو اهم
lC°( F °) i

7-11/4-10(14)
2/1-2/920(68)
0/68-150(122)

c

i
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قطعه كنترل مشعل 
بازديد كنترل مشعل 

زماني كه چراغ تستر بعد از باز كردن سوئيچ روشن ماند آن را 
اندازه گيري نمائيد.

درجه حرارت آبC °(F °)cزمان ( ثانيه ) 

كمتر از (5)10-14-15

حدود (32)0  8-11

حدود (68)6-820
حدود (104)4-640
حدود (140)60حدود (140)3-460

بازديد نشان دهنده كنترل مشعل زماني كه چراغ دستگاه تست 
بعد از (ON) كردن سوئيچ روشن مي ماند اندازه گيري كنيد.

درجه حرارت آب موتور C°( F ° )iزمان ( ثانيه ) 

كمتر از (5)9-13-15

حدود (32)6-90

حدود (68)4-620
حدود (104)40حدود (104)2-340
حدود (140)1-260
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سيستم كنترل پمپ انژكتور

توجه : قبل از شروع به كار دقت كنيد كه سوئيچ در وضعيت خاموش باشد و سپس سيم هاي باتري را قطع كنيد.
طرز كار در وضعيت استارت 

هنگامي كه سوئيچ سيستم جرقه در وضعيت استارت قرار مي گيرد قطعه كنترل سوخت پاشي شروع به كار مي كند در اين موقع جريان 
برقي از طريق كليد دوار "A" در قطعه كنترل پمپ انژكتور از ترمينال O به ترتيب در كليد دوار "A" و ترمينال "C" برقرار شده كه 

سبب چرخش الكترو موتور قطعه كنترل سوخت پاشي مي گردد.
 "O" , "C" مي چرخد و وقتي به وضعيت استارت رسيد جريان برق بين ترمينال "A" وقتي كه الكتروموتور به چرخش افتاد كليد دوار

قطع مي شود و موجب توقف الكتروموتور مي گردد و لذا كنترل كننده در وضعيت استارت آورده مي شود.
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چگونگي وضعيت چرخش سوئيچ 

هنگامي كه سوئيچ  از وضعيت استارت به وضعيت روشن قرار داده شود قطعه كنترل پمپ انژكتور شروع به كار مي كند در اين موقع 
برقرار شده كه " برقرار شده كه " برقرار شده كه  C" و ترمينال " و ترمينال " و ترمينال A" به ترتيب به كليد دوار " به ترتيب به كليد دوار " به ترتيب به كليد دوار D" قطعه كنترل پمپ انژكتور از ترمينال " قطعه كنترل پمپ انژكتور از ترمينال " قطعه كنترل پمپ انژكتور از ترمينال A" جريان برقي از طريق كليد دوار
مي چرخد و هنگامي كه " مي چرخد و هنگامي كه " مي چرخد و هنگامي كه  A" سبب چرخش موتور قسمت كنترل سوخت پاش مي گردد. وقتي كه الكتروموتور به چرخش افتاد كليد دوار
به موقعيت حركت رسيد جريان برق بين ترمينال D و C قطع  مي شود كه الكتروموتور را متوقف كرده و با كنترلر در وضعيت چرخش 

(كار موتور) باقي مي ماند.
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طرز كار وضعيت توقف    

هنگامي كه سوئيچ سيستم جرقه در وضعيت خاموش و يا سوئيچ فشار روغن در وضعيت روشن قرار گيرد قطعه كنترل سوخت شروع به 
كار مي كند در اين موقع برقي به ترتيب به ترمينال "S" و كيلد دوار "A" و ترمينال "C" جريان مي باشد و سبب چرخش الكتروموتور 
قطع شده و   "S" , "C" ترمينال  بين  برق  به وضعيت بسته برسد جريان  اين كليد  مي گردد و هنگامي كه   "A" كنترلر و كليد دوار 

الكتروموتور متوقف مي شود و لذا كنترلر در وضعيت توقف قرار مي گيرد.
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نقشه سيم كشي
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عيب يابي مورد 1
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 مورد 2
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 مورد 3
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بازديد سيستم كنترل پمپ انژكتور
تمامي سيستم را به منظور كاركرد صحيح بازديد كنيد چنانچه 
محل عيب را " محل عيب را " محل عيب را  به عيبي برخورديد با مراجعه به جدول عيب يابي 

دقيقا" مشخص كرده و رفع نمائيد.

(1)  طرز كار در وضعيت استارت 
را در وضعيت استارت قرار داده و دقت كنيد كه  سوئيچ جرقه 
اهرم كنترل پمپ انژكتور به طرف وضعيت استارت حركت كند.

(2) طرز كار در وضعيت (حركت)
سوئيچ جرقه را در وضعيت "روشن"  قرار داده و دقت كنيد كه 

اهرم كنترل پمپ انژكتور به طرف وضعيت حركت برود.

طرز كار در وضعيت توقف 
1 - سوئيچ جرقه را در وضعيت "خاموش" قرار داده و دقت كنيد 
حركت  توقف  وضعيت  طرف  به  انژكتور  پمپ  كنترل  اهرم  كه 

كند.
2 - موتور را روشن كنيد سپس حركت اهرم كنترل پمپ انژكتور 
به طرف وضعيت توقف را با قطع كردن سيم را به سوئيچ فشار 

روغن و اتصال آن به (بدنه) را بازديد كنيد.
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(D.P.C قطعه ) قطعه كنترل پمپ انژكتور
آماده سازي براي بازرسي و بازديد 

1 - سوئيچ جرقه را در وضعيت خاموش قرار دهيد.
2 - اتصال سيم هاي روپوش دار را از ترمينال "S" استارتر موتور 

قطع كنيد.
3 - اتصال سيم هاي روپوش دار 8 پين را از قطعه كنترل پمپ 

انژكتور قطع كنيد.
به  مربوط   -M و   "+M" ترمينال هاي  بين  را  4 - چراغ تست 

قطعه كنترل پمپ انژكتور وصل كنيد.

بازديد و كنترل توقف موتور  
1 - سوئيچ جرقه را در وضعيت خاموش قرار دهيد.

قطع  روغن  فشار  سوئيچ  از  دار  روپوش  هاي  سيم  اتصال   -  2
كنيد.

3 - ترمينال هاي "S","C" را به وسيله يك سيم مناسب به هم 
وصل كنيد.

4 - هنگامي كه سوئيچ جرقه از وضعيت " روشن " به وضعيت " 
چرخانده شود چراغ تست بايستي ابتدا روشن و پس از " چرخانده شود چراغ تست بايستي ابتدا روشن و پس از " چرخانده شود چراغ تست بايستي ابتدا روشن و پس از  خاموش 

10 تا 20 ثانيه خاموش شود.

بازديد وضعيت حركت 
1 - سوئيچ جرقه را در وضعيت خاموش قرار دهيد.

از سوئيچ فشار، فشار روغن قطع  2 - سيم هاي روپوش دار را 
كنيد.

به يكديگر وصل  با سيم مناسبي  را   C , D ترمينال هاي   - 3
كنيد.

به وضعيت  4 - هنگامي كه سوئيچ جرقه از وضعيت "استارت" 
روشن قرار داده شود چراغ قسمت بايستي ابتدا روشن و پس از 

10 تا 20 ثانيه خاموش شود.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


برقسيستم برقسيستم برق  ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ 

51

كنترل و بازديد وضعيت سوخت اضافي 
1 - سوئيچ جرقه را به وضعيت "خاموش" بچرخانيد.

2 - سيم هاي روپوش دار را از شمع فشار روغن قطع و به (بدنه) 
وصل كنيد.

3 - ترمينال هاي O,C را با سيم مناسبي به هم وصل كنيد.
4 - هنگامي كه سوئيچ جرقه به وضعيت " استارت " قرار داده 
شود چراغ قسمت بايستي ابتدا روشن و پس از 10 تا 20 ثانيه 

خاموش شود.

كنترل و بازديد مانع چرخش معكوس 
1 - سوئيچ جرقه را خاموش كنيد. 

از سوئيچ فشار روغن قطع و به  را  2 - سيم هاي رو پوش دار 
(بدنه) وصل كنيد.

3 - ترمينال هاي S,C را با سيم مناسبي به هم وصل كنيد.
وضعيت  به  استارت  وضعيت  از  جرقه  سوئيچ  كه  هنگامي   -  4
روشن چرخانده شود چراغ قسمت بايستي ابتدا روشن و پس از 

10 تا 20 ثانيه خاموش گردد.

سيستم كنترل پمپ انژكتور 
A تست

ترمينال 14 وصل  به  را  و منفي  ترمينال 13  به  را  سيم مثبت 
كنيد.

موتور كنترل كننده پمپ انژكتور بايستي كار كند.
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B تست
يك فيش شبيه A مطابق شكل زير درست كنيد و آن را به هر 
يك از ترمينال هايي كه در جدول نشان داده شده وصل كنيد.  
به خود  مربوطه  ترمينال  در  بايستي  انژكتور  پمپ  كنترل  اهرم 

متوقف شود.
دقت كنيد كه فيش را به ترمينال ديگري وصل نكنيد زيرا موجب 

آسيب رساندن به پمپ انژكتور خواهد شد.

سيستم كنترل پمپ انژكتور 

وضعيت هاي اهرم كنترل پمپ 
انژكتور

ترمينال "A" را وصل كنيد 
به:

ترمينال (9)استارت

ترمينال (10)توقف

ترمينال (11)حركت
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سيستم چراغ ها

توجه: قبل از شروع به كار حتماً سوئيچ را به حالت خاموش قرار داده سپس سيم منفي باتري را باز كنيد.
مجموع سوئيچ ها
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پياده كردن 
سوئيچ ها، چراغ ها، برف پاك كن، شيشه شور و چراغ خطر بدون 

باز كردن پايه مجموعه سوئيچ قابل تعويض است.

براي پياده كردن پايه سوئيچ مكمل پيچ آن را باز كرده و آن را 
ضمن چرخش از محل خود خارج كنيد.
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نقشه سيم كشي چراغ هاي جلو
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چراغ هاي بيروني 

نقشه سيم كشي چراغ هاي راهنما، چراغ هاي كوچك، ترمز عقب، نمره، دنده عقب
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نقشه سيم كشي چراغ هاي راهنما و چراغ هاي اعالم خطر
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چراغ هاي داخلي 

نقشه سيم كشي المپ هاي نشان دهنده ها و المپ داخل اتاق
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سيستم اندازه گيرها، نشان دهنده ها و اخطار كننده ها
توجه: قبل از شروع به كار دقت كنيد كه سوئيچ در وضعيت خاموش باشد و بعد سيم هاي باتري را باز كنيد.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


برقسيستم برقسيستم برق  ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ 

60

درجه ها
نقشه سيم كشي درجه بنزين و نشان دهنده درجه حرارت آب موتور
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بازديد درجه باك بنزين
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چراغ هاي اخطار كننده

نقشه كشي چراغ هاي فشار روغن، شارژ باتري، ترمز، كمربند ايمني و فيلتر سوخت
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مطمئن  است  شده  وصل  زير  شكل  مطابق  سيم  سر  كه  زماني 
شويد المپ طرف 15 تا 25 ثانيه چشمك زده و سپس خاموش 

گردد.

تايمر كمربند صندلي (براي عربستان سعودي)

درجه نشان دهنده فيلتر سوخت (مدل موتور ديزلي)
1 - سر سيم را مطابق شكل زير وصل كنيد. 

مطابق شكل زير وصل شده است   "A" 2 - زماني كه سر سيم
مطمئن شود كه المپ آزمايش روشن شود اگر روشن نشد تقويت 

كننده فيلتر بنزين را كًال تعويض كنيد. 
المپ آزمايش به مدت يك ثانيه روشن " المپ آزمايش به مدت يك ثانيه روشن " المپ آزمايش به مدت يك ثانيه روشن  A" پس از قطع سر سيم "پس از قطع سر سيم"

باقي بماند.
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سيم كشي زنگ اخطار سرعت 120 كيلومتر در ساعت (براي عربستان سعودي)
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برف پاك كن و شيشه شوي 
توجه: قبل از شروع به كار مطمئن شويد كليد برق به حالت خاموش بوده و سپس سيم باتري به بدنه را قطع كنيد.
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تايمر و تقويت كننده برف پاكن 
بازديد

براي تحقيق در محل صحيح تايمر و تقويت كننده آداپتورهايي 
مانند شكل زير ساخته و روش هاي زيرين را به ترتيب تعيين 

شده به كار برديد.

غلط  نتيجه  به  منتهي  زير  آزمايش  هاي  روش  به  توجه  عدم 
آزمايش مي گردد.

اگر روش هاي آزمايشات زير رضايت بخش باشد تايمر و تقويت 
كننده به خوبي كار مي كند.

مواظب باشيد كه سر سيم را اشتباهاً به ترمينال ها وصل نكنيد 
زيرا باعث خرابي تايمر و تقويت كننده مي گردد.

1 - مطمئن شويد هنگامي كه سيم منفي را به ترمينال وصل 
مي كنيد چراغ امتحان روشن شود.

2 - سر سيم را از ترمينال جدا كنيد. چراغ امتحان بايستي ظرف 
6 ثانيه خاموش و روشن گردد.
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مجموعه سيستم الكتريكي

توجه: قبل از شروع به كار مطمئن بشويد كليد برق به حالت خاموش بوده و سپس سيم باتري به بدنه را باز كنيد.
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www.cargeek.ir
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نقشه سيم كشي راديو
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محل قرار گرفتن قطعات الكتريكي
تذكر: هميشه قبل از شروع به كار سوئيچ ماشين را در وضعيت خاموش قرار داده و سپس اتصال بدنه باتري را باز كنيد.
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نقشه سيم ها

احتياط قبل از شروع به كار مطمئن شويد سوئيچ ماشين به حالت خاموش باشد و سپس اتصال بدنه باتري را باز كنيد.
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جانمايي سيم ها  

نقشه سيم هاي محفظه موتور 
مدل موتور بنزيني
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موتور ديزلي
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نقشه سيم ها
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جانمايي سيم هاي شاسي  
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نقشه مدار برقي   

نيسان جونيور/ ميلر (سري 140) 
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