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پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصان مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک به منظور راهنمایی 

متخصصین تعمیرات خودروی پراید تهیه و تدوین گردیده شده است.

با  را  تعمیرات خود  کتاب، روش  این  به  دقیق و رجوع مستمر  مطالعه  با  تعمیرکاران و متخصصان عزیز  که  است  امید 

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 و یا روشهای بهتری قابل ارائه باشد، از کلیه 

با  همراه  را  مراتب  اشکال،  نوع  هر  در صورت مشاهده  تا  درخواست می شود  می کنند  مطالعه  را  کتاب  این  که  عزیزانی 

پیشنهادات ارزشمند خود )فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک 

ارسال فرمایند.

الزم به ذکر است که حق هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبـور برای این شرکت محفوظ می باشد.

                                                                                                                               شرکت سایپا یدک

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي

پیشگفتار
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فصل اول: سیستم الکتریکی موتور

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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نمای کلی سیستم جرقه     

نماي کلي سیستم جرقه

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

1 - باطری   2 - آلترناتور  3 - استارتر  4 - دلکو  5 - کویل   6 - وایرها   7 - شمعها
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3 مشخصات فني

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

مشخصات فنی
موتور B3نوع موتور

12 ولتولتاژ

50 آمپر ساعت – نوع 50D20Lنوع و ظرفیت )در بیست ساعت(باطری

مگنتی )بدون پالتین(نوع دلکو

آلترناتور
جریان متناوب با رگالتور ترانزیستورینوع

45 آمپر – 12 ولتخروجی

ترانزیستوری نصب شده در دینامنوع ) رگالتور شارژ(

الکتریکی نوع فشارینوع استارتر

0/85 کیلووات – 12 ولتخروجی 

شمع

BPR5ES – 11نوع

1/1 ~ 1 میلیمترفاصله الکترودها

2 – 2 – 3 – 1ترتیب احتراق

1 تا 3 درجه قبل از نقطه مرگ باالتایمینگ جرقه )در دور آرام(

آوانس جرقه

آوانس اولیه ) استاتیک( 

دور در دقیقه / درجه

0 ± 2°/ 1050 rpm/

13 ± 2°/ 3200 rpm/

17 ± 2°/ 500 rpm/
آوانس خالئی

)میلیمتر جیوه / درجه(

A محفظه احتراق نوع

B محفظه احتراق نوع

0 ± 2°/ 100 mmHG/

10 ± 2°/ 185 mmHG/

14 ± 2°/ 300 mmHG/

0 ± 2°/ 100 mmHG/
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راهنماي عیب یابي4

راهنمای عیب یابی 

 طریقه رفع عیب                                 علت احتمالی     عیب و نقص    

استارت کار نمی کند و 

را  موتور  کند  خیلی  یا 

می چرخاند

- باطری و قطعات مربوطه : 
ضعیف بودن اتصال قطبهای باطری 

شل بودن کابل اتصال بدنه 
پایین بودن ولتاژ که ناشی از دشارژشدن باطری است
ولتاژ کم که از عدم کارکرد دقیق باطری ناشی می شود

- سوئیچ و قطعات مربوطه :
عدم کارکرد دقیق سوئیچ

شل بودن سیم و اتصاالت سوئیچ
قطع شدن سیم بین سوئیچ و اتوماتیک استارت 

- اتوماتیک استارت و قطعات مربوطه :
شل بودن سیم و اتصاالت 

سوختگی صفحه اتصال اتوماتیک استارت یا ضعیف بودن اتصال
قطع شدن سیم داخل اتوماتیک استارت 

پارگی سیم در نگهدارنده سیم پیچ اتوماتیک استارت
- استارت و قطعات مربوطه :

اتصال ضعیف ذغال
ضعیف بودن اتصال بدنه کوئل

فرسودگی فنر ذغال
ضعیف بودن لحیم سیم های بالشتک استارت

عدم کارکرد دقیق کموتاتور
اتصال بدنه شدن آرمیچر

سائیدگی قطعات 

تمیز و محکم کنید.
تمیز و تعمیرکنید.

شارژ کنید.
تعویض کنید.

تعویض کنید.
تعمیر کنید.

تعمیر یا تعویض کنید.

تعمیر کنید.
تعویض کنید.
تعویض کنید.
تعویض کنید.

تعمیر یا تعویض کنید 
تعویض کنید.
تعویض کنید.

تعمیر کنید.

تعمیر کنید.
تعویض کنید.
تعویض کنید.

در  نقص  و  عیب 

استارت زدن

ظرفیت کم باطری
عدم کارکرد دقیق شمعها 
شل بودن سیم های اولیه 

آسیب دیدگی درب دلکو یا چکش برق
عدم کارکرد دقیق کوئل

خرابی سیستم جرقه

شارژ کنید.
تعمیر، تنظیم یا تعویض کنید.

سفت کنید.
تعویض کنید.
تعویض کنید.
تعویض کنید.

می کند  کار  استارت 

روشن  موتور  اما 

نمی شود

نوک پینیون کالچ یکطرفه سائیده شده است 
فنر کالچ یکطرفه خراب است 

هرز شدن کالچ یکطرفه
دو پهن شدن نوک دنده ها 

سائیدگی بوش 
سائیدگی دنده فالیویل

تعویض کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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5  راهنماي عیب یابي

     طریقه رفع عیب                     علت احتمالی         عیب و نقص

استارت متوقف نمی شود

اتصال کوتاه شدن اتوماتیک استارت

چسبیدگی سطح اتصال اتوماتیک استارت

سوئیچ برنمی گردد

تعویض کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

روشن نشدن موتور

کثیف بودن و یا آسیب دیدگی شمعها

عدم کارکرد دقیق سیم و یا اتصال ضعیف

آسیب دیدگی درپوش دلکو

تمیز یا تعویض کنید. 

تعویض کنید.

تعویض کنید.

دشارژ شدن باطری

شل بودن تسمه پروانه

قطع شدن و یا اتصال بدنه بودن بالشتک

قطعی سیم آرمیچر آلترناتور

اتصال ضعیف ذغال و یا حلقه های آرمیچر آلترناتور

عدم کارکرد دقیق یکسو کننده

عدم کارکرد دقیق لکالتور ترانزیستوری

 کم بودن و مناسب نبودن آب باطری

عدم کارکرد دقیق آب باطری )جریان کوتاه داخلی(

اتصال ضعیف در قطبهای باطری

یاد بودن وسایل الکتریکی اتومبیل

تنظیم کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

تمیز یا تعویض کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

تنظیم کنید. 

تعویض کنید.

تمیز و سفت کنید.

اتالف نیرو را کنترل کنید.

تعویض کنید.عدم کارکرد دقیق رکالتور شارژ )آفتامات ترانزیستوری(شارژ بیش از حد باطری

دنباله راهنمای عیب یابی

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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عالمت نشان دهنده :
1 - درپوش باطری را باز کنید. 

2 - دقت کنید که آیا عالمت مقدار آب باطری بین خطوط
 باال و پایینی قرار دارد یا نه ؟

3 - اگر عالمت آب باطری بیانگر کم بودن مقدار آن است، 
به مقدار کافی آب مقطر به آن اضافه کرده و مراقب باشید 

که میزان آن بیش از اندازه معمولی نشود.
غلظت  باطری،  آب  میزان  بودن  کافی  صورت  در   -  4
الکترولیت آن را اندازه گیری و در صورت عدم مطابقت با 

استاندارد مربوطه آن را تنظیم کنید. 

    باطری            شارژ آهسته        شارژ سریع

غلظت آب باطری
1/ 322
1/ 315
1/ 308
1/ 301
1/ 294
1/ 287
1/ 280
1 /273
1 /266
1 /259
1 /252

درجه حرارت )سانتی گراد(
- 40
- 30
- 20
- 10

0
10
20
30
40
50
60

درصد شارژ 100 %
50D20L            زیر 5 آمپر          حداکثر 20 آمپر

شارژ آهسته 
الزم نیست که برای شارژ آهسته باطری، در خانه های آن 

را باز کنید.

شارژ سریع 
باطری را از روی اتومبیل بازکرده و تمام خانه های باطری 

را باز کرده و سپس شارژ سریع را انجام دهید.

هشدار
الف – قبل از شارژ مجدد باطری و یا انجام سرویس های 
حفظ و نگهداری کلیه وسایل اضافی را خاموش کرده و 

سپس موتور را خاموش کنید.

و  کرده  قطع  را  باطری  منفی  کابل  چند  هر  از  قبل   – ب 

سپس آن را در مرحله آخر کار وصل کنید.    

قطبها و کابل ها 
مطمئن  تا  کنید  آزمایش  را  باطری  قطبهای  سفتی   -  1
در  است.  انجام گرفته  دقیقًا  الکتریکی  اتصاالت  که  شوید 
ضمن قطبها را تمیز کرده و آنها را با الیه ای از گریس 

بپوشانید.
2 - کابل های باطری را از نظر سوختگی و یا فاسد شدن 

آنها کنترل کنید.
3 - دقت کنید که پوشش محافظ الستیکی روی قطب مثبت 

باطری مناسب باشد.

شارژ باطری

بازدید باطری

بازدید باطري

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


7

دینام 
سیستم شارژ   

    

احتیاط : 
الف – دقت کنید که اتصاالت باطری را به طور معکوس 

وصل نکنید زیرا به یکسو کننده آسیب وارد خواهد کرد.

زیاد هستند  دارای مصرف  که  الکتریکی  از وسایل   – ب 

استفاده نکنید. چرا که به یکسو کننده آسیب می رساند.

به خاطر داشته باشید که در ترمینال »B« آلترناتور  ج – 

همواره ولتاژ باطری وجود دارد. 

هیچگاه در حال کارکردن موتور، ترمینال »L« را به  د – 

بدنه متصل نکنید.

هـ - هنگامیکه ترمینال »L« و «R» از دینام قطع می باشند، 

هرگز استارت نزنید.  

دینام 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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بازرسی روی اتومبیل 

تست 1 : بازدید شدت جریان خروجی 

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - سیم متصل به ترمینال »B« دینام را قطع کرده و یک آمپر متر )معادل60 آمپر یا بیشتر( بین سیم و ترمینال 

وصل کنید.

3 - کابل منفی باطری را مجدداً وصل کنید.

4 - کلیه چراغها و وسایل اکتریکی را روشن کرده و پدال ترمز را نیز فشار دهید.

5 - موتور را استارت زده و صبر کنید تا دور آن به 2500 

تا 3000 دور در دقیقه برسد. 

احتیاط : ترمینال »B« را به بدنه وصل نکنید.

45 آمپر یا کمتر در یک لحظه حداکثر 45 آمپر در یک لحظه   

  آلترناتور در حالت عادی قرار دارد

تست 2 : بازدید ولتاژ خروجی 

1 - کلیه وسایل الکتریکی را خاموش کرده و پدال ترمز را رها کنید.

2 - تا زمانی که عالمت درصد شارژ باطری کمتر از 5 آمپر شود، باطری را شارژ کرده و یا می توانید باطری را 

عوض کنید.

دور موتور را به 2500 دور در دقیقه رسانده و 

آمپرمتر  روی  از  را  جریان  شدت  مقدار  حال  همین  در 

بخوانید.                

بیش از 5 آمپرکمتر از 5 آمپر  

  تست 2 را ادامه دهید تست 4 را انجام دهید                                                        

بازرسي روي اتومبیل

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

www.cargeek.ir
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3 - موتور را خاموش کرده و قطب منفی باطری را قطع 
کنید.

4 - ترمینال »B« را مجدداً وصل نمائید.
سپس  و  کرده  وصل  مجدداً  را  باطری  منفی  کابل   -  5

موتور را مجدداً استارت بزنید.
6 - با استفاده از ولتمتر و در حالیکه دور موتور 2500 

را   »L« ترمینال  ولتاژ  میزان  می باشد،  دقیقه  در  دور 
اندازه گیری کنید.

15 تا 4/ 14 ولت 
در20درجه سانتي گراد

کمتر از 4/ 14 ولت یا بیشتر 
 از 15 ولت در 20 درجه سانتیگراد 

اتصال بین ترمینال »B« وسیم مثبت باطری
ضعیف است

 تست 1 را انجام دهید  
  اتصال سیم منفی باطری ضعیف است

تست 1 را انجام دهید 

»R« و » L« اتصال ضعیف بین رابط 2 قطب
  و سیم مثبت باطری تست 3 را انجام دهید 

 اشکال در سیم پیچ استاتور یا دیودها

تست 3 : بازدید رگالتور شارژ

1 - سوئیچ را در موقعیت »OFF« قرار دهید.

قطع  آلترناتور  ترمینال  از  را   »R« رابط  و  اتصال   -  2
کنید.

3 - سوئیچ را در موقعیت »ON« قرار داده و میزان ولتاژ 

ترمینال »R« را اندازه گیری کنید.   

کمتر از ولتاژ باطریولتاژ باطری

وجود عیب و نقص در دسته سیمها تست 4 را انجام دهید  

بازرسي روي اتومبیل

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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تست 4 : بازدید سیمهای آرمیچر 

1 - سوئیچ را روی موقعیت »OFF« قرار دهید.
2 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

3 - ترمینال »B« را از آلترناتور قطع کنید.
4 - با استفاده از یک اهم متر مقاومت بین ترمینالهای 

»F« و »L« در آلترناتور را اندازه گیری کنید. 

غیر از 0/ 5ـ 4/4 اهم 5 ~ 4/4 اهم  

پولی را گردانده و میزان مقاومت بین

ترمینالهای  »F« و »L« را یکبار  

                        دیگر اندازه گیری کنید 

اهم 0/ 5 ~ 4/4 

غیر از 0/ 5 ~ 4/4 اهم

عیب و نقص در سیم پیچی آرمیچر 

یا حلقه های آرمیچر

تست 5 : بازدید ولتاژ ترمینال »L« آلترناتور

1 - سیم مربوط به ترمینال »B« دینام را نصب کنید.

2 - کابل منفی باطری را مجدداً وصل نمائید.

3 - سوئیچ را روی موقعیت »ON« قرار دهید.

را  دینام   »L« ترمینال  ولتاژ  ولتمتر  از  استفاده  با   -  4

اندازه بگیرید. 

بیش از 3 ولت 3 ~ 1 ولت 

وجود عیب و نقص در رگالتور شارژبدون عیب و نقص  

  )آفتامات ترانزیستوری( یا سیم پیچ آرمیچر 

بازرسي روي اتومبیل

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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شارژ بیش از حد باطری 

تست 1 : بازدید ولتاژ خروجی 
1 - کلیه وسایل الکتریکی را خاموش کنید.

2 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

3 - سیم متصل به ترمینال »B« را قطع کرده و آمپرمتری )معادل 60 آمپر ویا بیشتر( بین سیم و ترمینال وصل 

کنید.

4 - کابل منفی باطری را مجدداً وصل کنید.
5 - باطری را شارژ کنید تا میزان شارژ به حد کمتر 

5 آمپربرسد و یا می توانید آن را با یک باطری پر  از 

آن  دور  و  کرده  روشن  را  موتور  کنید.سپس  عوض 

را  آمپرمتر  سپس  رسانده،  دقیقه  در  2500درو  به  را 

بخوانید. اگر مقدار آن کمتر از 5 آمپر بود، تست شماره 

4 را انجام دهید.

6 - اگر ترمینال »B« کمتر از 5 آمپر است، ولتاژ ترمینال 

»L« را در حالیکه دور موتور 2500 دور در دقیقه است، 

اندازه گیری کنید.

  بیش از 15 ولت  

 در 20 درجه سانتی گراد

 0/ 15 ~ 4/ 14 ولت

                       در 20 درجه سانتی گراد 

آلترناتور سالم است وجود عیب و نقص در آلترناتور

شارژ بیش از حد باطري

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

www.cargeek.ir
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در صورت دشارژ شدن باطری تست 2 و 3 را انجام دهید : 

تست 2 : بازدید رگالتور شارژ )آفتامات ترانزیستوری(

1 - سوئیچ را روی موقعیت »OFF« قرار دهید.

2 - ترمینال »R« را از دینام قطع کنید.

میزان  و  گذاشته   »ON« موقعیت  روی  را  سوئیچ   -  3

ولتاژ  »R« را در ترمینال اندازه گیری کنید.

4 - سیم ترمینال »R« را مجدداً  وصل کنید.

      

کمتر از ولتاژ باطری   ولتاژ باطری

وجود عیب و نقص در سیم کشی

تست 3 : بازدید سیمهای آرمیچر

1 - سوئیچ را روی موقعیت »OFF« قرار دهید.

2 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

3 - سیم ترمینال »B« را از دینام جدا نمائید.

 »L« و »F« 4 - میزان مقاومت بین ترمینالهای

اندازه گیری کنید.      

0/ 5 ~ 4/4 اهم     غیر از0/ 5 ~ 4/4 اهم    

عیب و نقص در رگالتور شارژ )آفتامات ترانزیستوری( 
         وجود عیب در سیمهای آرمیچر

          یا حلقه های آرمیچر آلترناتور

شارژ بیش از حد باطري

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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ترتیب پیاده و سوارکردن آلترناتور

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - کلیه سیم ها را از آلترناتور جدا کنید.

3 - پیچ ها را باز نمائید.

4 - قطعات ذیل را باز کنید.

الف – تسمه 7 شکل

ب – آلترناتور

5 - برای سوار کردن آلترناتور از روش عکس پیاده کردن 

استفاده کنید.

6 - میزان سفتی و کشش تسمه 7 شکل را آزمایش کنید.

انحناء 

9 ~ 8 میلیمتر تسمه نو :  

10 ~ 9 میلیمتر تسمه کهنه :  

میزان سفتی :

1/ 3 ~ 9/ 1 کیلوگرم متر    : A پیچ

7/ 4 ~ 8 /3 کیلوگرم متر    : B پیچ

ترتیب بازکردن آلترناتور    

3 - آرمیچر و درپوش جلو آلترناتور 2 - مهره قفلی  1 - پیچ )مرحله 3 نامبده در باال( 

4 - درپوش عقب آلترناتور    5 - پولی   6 - نگهدارنده ذغال   7 - یکسو کننده  8 - بالشتک   

ترتیب پیاده و سوار کردن آلترناتور

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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و  دقیقه   4 تا   3 بمدت  و  واتی   200 هویه  وسیله  به   -  1

درجه حرارت 50 تا 60 درجه سانتی گراد محفظه بلبرینگ 

را گرم کند. 

اکنون 3 پیچ را بیرون کشیده و پیچ گوشتی دو سو را بین 

بالشتک و درپوش جلو آلترناتور فرو کرده و آنها را از 

یکدیگر جدا کنید. 

توجه :
نخواهید  بلبرینگ  محفظه  نشدن  گرم  صورت  در   – الف 

عقب  درپوش  که  چرا  بکشید  بیرون  را  بلبرینگ  توانست 

قرار  هم  روی  محکم  خیلی  عقب  بلبرینگ  و  آلترناتور 

گرفته اند.

ب – دقت کنید که روی پیچ گوشتی دو سو فشار زیادی 

وارد  خراش  بالشتک  به  این صورت  غیر  در  نکنید  وارد 

خواهد شد.   

2 - قسمتهای جلو و عقب را از یکدیگر جدا کنید. 

توجه : دقت کنید فنر نگهدارنده که در اطراف بلبرینگ عقب 

قرارمی گیرد گم نشود.

ترتیب پیاده و سوار کردن آلترناتور

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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3 - آرمیچر را روی گیره قرار داده و مهره پولی را شل 

باز  را  آلترناتور  درپوش  و  آرمیچر  پولی،  سپس  کنید. 

کنید.  

4 - بلبرینگ جلو را عوض کنید.

یک واسطه مناسب روی کنس بیرونی بلبرینگ قرار داده 

به  را  فشارالزم  دهید. می توانید  فشار  دقت  با  وپایه جلو 

کمک گیره واسطه وارد کنید. 

5 - بلبرینگ عقب را عوض کنید.

را  عقب  بلبرینگ  کش،  بلبرینگ  از  استفاده  با  توانید  می 

بلبرینگ کش بیرون آورید. فشار الزم را تا زمانی به آن 

حلقه های  بغل  بلبرینگ،  اطراف  شیارهای  که  کنید  وارد 

آرمیچر قرار گیرد.

ترتیب پیاده و سوار کردن آلترناتور

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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6 - مهره ترمینال »B« و بوش در پوش عقب را باز کنید.  

7 - پیچهای نگهدارنده یکسو کننده و پیچ های نگهدارنده 

جا ذغالی را باز کنید.

8 - بالشتک و درپوش عقب آلترناتور را جدا کنید.

9 - برای جدا کردن لحیم از یکسو کننده )دیود( و سیم

باز  را  آفتامات  سپس  و  کرده  استفاده  هویه  از  بالشتک 

کنید.

هنگام  و  داده  انجام  را سریع  قطع کردن  کار   : احتیاط 
استفاده از هویه دقت کنید که آنرا بیش از 5 ثانیه به کار

آسیب  باعث  دیودها،  حد  از  زیاد  شدن  گرم  زیرا  نبرید. 

دیدگی آنها خواهد شد. 

10 - ذغالها را عوض کنید.

 برای این کار لحیم آب شده از روی دسته سیم را برداشته 

و ذغال را بیرون بیاورید.      

ترتیب پیاده و سوار کردن آلترناتور

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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11 - هنگامیکه ذغال را لحیم می کنید، لحیم سرسیم را نیز 

آب کنید بطوری که حدود 3 ~ 2 میلیمتر از ذغال بیرون 

بیاید.                 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

ترتیب پیاده و سوار کردن آلترناتور
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بازدید آرمیچر : 
1 - سیمهای آسیب دیده :

الف – با استفاده از اهم متر میزان مقاومت بین حلقه های 

آرمیچر آلترناتور را اندازه بگیرید. 

ب – اگر میزان مقاومت در حد استاندارد آن نمی باشد 

آرمیچر را عوض کنید.

5 ~ 4/4 اهم میزان استاندارد مقاومت   

2 - اتصال بدنه شدن سیم آرمیچر :

الف – با استفاده از اهم متر، اتصال کوتاه بین حلقه های 

آرمیچر و مرکز آن را امتحان کنید. 

ب – در صورت لزوم آرمیچر را عوض کنید.

3 - سطح حلقه های آرمیچر :

در صورت زبر بدودن سطح حلقه های آرمیچر با استفاده 

از سوهان و یا کاغذ سنباده، آن را صاف کنید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

بازدید آرمیچر
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بالشتک
1 - آسیب دیدگی سیم ها : 

الف – با استفاده از اهم متر قطع نبودن سیمهای بالشتک 

را آزمایش کنید. 

را عوض  بالتشتک  ها،  بودن سیم  قطع  در صورت   – ب 

کنید.

2 - اتصال بدنه بودن بالشتک.

الف – با استفاده از اهم متر ارتباط بین سیمهای بالشتک 

و بدنه را امتحان کنید.

ب – در صورتی که اتصال وجود دارد بالشتک را عوض 

کنید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

بالشتک
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ذغال20

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

ذغال 
در صورت سائیدگی و یا فرسودگی ذغال، آن را تعویض 

کنید. 

فنر ذغال
اندازه  را  ذغال  فنر  نیروی  سنج،  نیرو  از  استفاده  با 

بگیرید.

اگر میزان نیرو در حد 2 نیوتن و یا 210 گرم و یا کمتر 

بود، فنر را عوض کنید. هنگام اندازه گیری با استفاده از 

نیروسنج ذغال را به نگهدارنده ذغال فشار دهید تا نوک 

آن حدود 2 میلی متر بیرون بزند. در این لحظه میزان نیرو 

را اندازه بگیرید. 

توجه : میزان نیروی یک ذغال نو معادل440 ~ 300 گرم 
می باشد.
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21 بلبرینگ

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

بلبرینگ  
1 - هر گونه عیب و نقص از قبیل صداهای غیرعادی، شل 

بودن، روغن کاری کم و مواردی از این قبیل را امتحان 

کنید.

2 - در صورت لزوم بلبرینگها را عوض کنید.

یکسو کننده
از  یک  هر  بین  کوتاه  اتصال  متر  اهم  از  استفاده  با   -  1

دیودها را آزمایش کنید.

    
   وصل بودن   مثبت )قرمز(   منفی )سیاه(

    E            

P1، P2، P3    

           بله
B           خیر          
L           خیر          

   

P1، P2، P3    

E           خیر          
B           بله           
L            بله           

3 - در صورت لزوم آن را عوض کنید.  
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ترتیب بستن آلترناتیو22

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

ترتیب بستن آلترناتور
برای بستن آلترناتور از روش عکس بازکردن آن استفاده 

کنید در ضمن در این قسمت، محلی که احتیاج به روغن 

کاری داشته باشد، وجود ندارد.

الف – فنر متوقف کننده را در شیار خارج از مرکز بلبرینگ 

عقب جا بیاندازید. 

ب -  الزم است که قسمت برآمده فنر به گودترین قسمت 

شیار فرو رود. در ضمن برای آسان تر کردن کار خود 

لبه  گودترین  است  شکاف  دارای  که  قسمتی  کنید،  دقت 

شیاراست.

توجه : اگر فنر متوقف کننده را به این ترتیب جا اندازید 
میزان برآمدگی کاهش یافته و در نتیجه نصب آن آسان 

تر می گردد. به عالوه فشار بیشتری روی فنر وارد آمده و 

تأثیر متوقف کنندگی آن بیشتر می شود.

1 - جا انداختن ذغال :

قبل از نصب، با فشار انگشت خود ذغال را وارد نگهدارنده 

طول و  متر  میلی   2 قطر  به  سیمی  سپس  و  کرده  ذغال 

سوراخ  داخل  شکل  مطابق  را  متر  میلی   40  ~  50

کنید.  محکم  خود  جای  در  را  ذغال  و  کرده  موردنظر 

توجه : دقت کنید که بعد از اتمام کار سیم را بیرون بکشید.

3 - قبل از پرس بلبرینگ عقب روی درپوش عقب آلترناتور 

درپوش را گرم کنید. 

میزان  و  چرخانده  دست  با  را  پولی  نصب،  از  بعد   -  4

چرخش آلترناتور را امتحان کنید.
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23 سیستم استارت

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

سیم استارت

بازدید استارتر 
قبل از انجام این بازدید، غلظت الکترولیت باطری را اندازه 
گیری کرده ودقت کند که باطری شارژ کامل و یا تقریبًا 

کامل باشد.
الف – هنگام استارت زدن، اتوماتیک استارتر کار نمی کند.
اید  داده  قرار   STA موقعیت  روی  را  سوئیچ  حالیکه  در 
میزان ولتاژ بین ترمینال »S« و بدنه را اندازه بگیرید. اگر 
کار  دقیق  بطور  استارتر  باشد  بیشتر  یا  و  ولت   8 ولتاژ 
را  کار خود  باشد سیم ها  ولت   8 از  کمتر  اگر  و  نمی کند 

بخوبی انجام نمی دهند. 
: در صورت گرم بودن اتوماتیک استارتر، این  احتیاط 
امکان وجود دارد که حتی با ولتاژ 8 و یا بیشتر از 8 ولت، 

اتوماتیک استارتر کار خود را بخوبی انجام ندهد.
ب – استارتر موتور را نمی چرخاند و یا کند می چرخاند :

امکان دارد که عیب و نقص ناشی از استارتر و یا سیم ها 
باشد. بهمین دلیل تست »الف« را تکرار کنید. اگر باز هم 
کـار  هنگـام  یا  و  باشد  بیشتر  یا  و  ولت   8 معادل  ولتاژ 
استـارتر چراغهـا کم نـور می شوند، استارتر را باز کرده 

و با دقت بیشتری آن را آزمایش کنید. 
توجه : غلظت روغن موتور تأثیر زیادی بر روی سرعت 

موتور دارد.
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ترتیب پیاده و سوار کردن استارتر
استارتر را به روش زیر پیاده کنید.

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - سیم را از استارتر جدا نمائید.

3 - پایه را باز کنید.

4 - استارتر را باز کنید. 

میزان سفتی پیچهای 1 و 72/ 4 ~ 2/ 3 کیلوگرم متر 

جهت سوار نمودن استارتر از روش عکس پیاده کردن 

استفاده نمائید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

ترتیب پیاده و سوار کردن استارتر
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ترتیب باز و بسته کردن استارتر
استارتر را به ترتیب عددی که در شکل آمده است بازکرده 

و برای بستن آن از روش عکس بازکردن استفاده نمائید.

1 - اتوماتیک استارت

2 - پیچ

3 - درپوش عقب

4 - مجموعه نگهدارنده ذغال

5 - دو شاخه

6 - کله قندی استارتر )درپوش جلو(

7 - دنده استارتر

8 - آرمیچر

9 - صفحه تنظیم

10 - بالشتک

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

ترتیب باز و بسته کردن استارتر
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بازدید
سیم پیچ آرمیچر

1 - اتصال بدنه بودن سیم آرمیچر : با استفاده از اهم متر 

عایق بودن کلکتور و بدنه آرمیچر را امتحان کرده و در 

صورت وجود اتصال، آرمیچر را تعویض نمائید.  

2 - دو پهن بودن کلکتور : آرمیچر را روی پایه قرارداده 

و با استفاده از ساعت اندازه گیری میزان دو پهن بودن 

کلکتور را اندازه بگیرید. اگر مقدار آن 05/ 0 میلیمتر و یا 

بیشتر باشد، با یک سوهان آن را تعمیر کرده یا تعویض 

نمائید.  

توجه : قبل از انجام این آزمایشها، توجه داشته باشید که 
بلبرینگ ها لقی نداشته باشند.

خارجی  قطر  صورتیکه  در   : کلکتور  خارجی  قطر   -  3

عوض  را  آرمیچر  نمی باشد،  استاندارد  با  کلکتورمطابق 

کنید.  

32 میلی متر قطر استاندارد   

4/ 31 میلی متر حد استاندار سائیدگی    

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

بازدید
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4 - زیری سطح کلکتور : اگر سطح کلکتور کثیف است با 

تکه ای پارچه آن را تمیز کرده و یا در صورت زیر بودن 

تراش  را  آن  سمباده  کاغذ  ویا  یک سوهان  کمک  به  آن، 

دهید. 

کلکتور         خانه های  شیار  عمق  اگر   : کلکتور  خانه های   -  5

معادل 2 /0 میلی متر و یاکمتر باشد، آنها را تراش دهید تا 

میزان آن بحد 8/ 0 ~  5/ 0 میلی متر برسد. 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

بازدید
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بالشتک 
1 - آسیب دیدگی سیمها : با استفاده از یک اهم متر ارتباط 

بین بالشتک و ذغالها را آزمایش کرده و در صورت قطع 

بودن پوسته را تعویض نمائید. 

2 - اتصال بدنه بودن بالشتک : با استفاده از یک اهم متر 

عایق بودن بین بالشتک و پوسته را آزمایش کرده و در 

صورت اتصال پوسته را تعمیر و یا تعویض نمائید.   

3 - نصب بالشتک : در صورت شل بودن بالشتک پوسته 

را تعویض کنید.

بالشتک

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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ذغال و نگهدارنده ذغال
1 - ذغال : درصورت سائیده شدن ذغالها، آنها را تعویض 

کنید.        

میزان استاندارد ذغال             17 میلی متر 

حد سائیدگی          5/ 11 میلی متر

2 - فنر ذغال : با استفاده از نیروسنج، نیروی فنر ذغال 

را اندازه گرفته و در صورت عدم مطابقت آن با استاندارد 

فنرذغال را عوض کنید. 

توجه : نیرو را زمانی اندازه بگیرید که فنر ذغال از ذغال 
جدا شده باشد.

حد استاندارد نیرو          59/ 1 ~  9/ 0 کیلوگرم

3 - نگهدارنده ذغال : با استفاده از یک اهم متر عایق بودن 

بین صفحه و ذغالهای مثبت را آزمایش کرده و در صورت 

وجود اتصال نگهدارنده را تعمیر و یا تعویض نمائید. در 

ذغال  نگهدارنده  وارد  براحتی  ذغال  که  کنید  دقت  ضمن 

شود.

ذغال و نگهدارنده ذغال

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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دنده و کله قندی استارتر 
1 - دنده استارتر : دنده استارتر را از نظر وجود هرگونه

سائیدگی و یا آسیب دیگر بازدید کرده و در صورت لزوم 

آسیب  استارتر  دنده  صورتیکه  در  کنید.  تعویض  را  آن 

زیادی دیده است، دنده فالیویل را نیز حتمًا بازدید کنید.

2 - بوش : بوش را از نظر وجود سائیدگی و یا هر آسیب 

دیگر بازدید و در صورت لزوم تعویض نمائید.

3 - اتوماتیک استارتر : با استفاده از یک اهم متر، اتصال 

ترمینالهای »M« و »S« و بدنه را بازدید کرده و در صورت 

لزوم تعویض کنید. 

ترمینالها  اتصال
B-M )بدون وارد کردن فشار به هسته(    خیر

B-M )با وارد کردن فشار به هسته (     بله

S و بدنه      بله

S - M     بله

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

دنده و کله قندی استارتر
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آزمایش طرز کار اتوماتیک استارتر 
سیم ترمینال »M« را قطع کرده و آزمایشهای زیر را انجام 

دهید : 

الف – آزمایش حرکت دنده استارتر : مطابق شکل روبرو

باطری را به اتوماتیک استارتر وصل کنید چنانچه دنده

عادی  حالت  در  استارتر  اتوماتیک  بزند،  بیرون  استارتر 

خود قرار دارد. 

توجه : دقت کنید که در این حالت بیش از ده ثانیه برق به 
اتوماتیک استارتر وصل نباشد.

ب_ آزمایش درگیری دنده استارتر : بعد از اتمام آزمایش 

الف سیم را از ترمینال »M« قطع کنید )دنده سمت چپ نیز 

باید بیرون زده باشد( اگر دنده استارتر برنگردد واضح 

است که درگیری دنده کار خود را بخوبی انجام می دهد. 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

آزمایش طرز کار اتوماتیک استارتر
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تنظیم فاصله دنده استارتر 
1 - سیم را از ترمینال »M« قطع کنید.

2 - وقتی باطری بین ترمینال »S« و بدنه استارتر وصل 

است دنده استارتر بیرون زده و متوقف می شود. اکنون 

میزان فاصله بین دنده استارتر و متوقف کننده را اندازه 

بگیرید.   

در این حالت استارتر را بیش از 10 ثانیه به باطری وصل 

نکنید. 

حد استاندارد فاصله دنده       0/ 2 ~  5/ 0میلی متر

3 - در صورت عدم تطابق فاصله دنده استارتر با میزان 

استاندارد آن، همراه با افزایش و یا کاهش تعداد واشرها

بین اتوماتیک استارتر و کله قندی استارتر، تنظیمات الزم 

فاصله  کنید،  اضافه  را  تعداد واشرها  اگر  دهید.  انجام  را 

کوچکتر می شود. 

ج – آزمایش استارتر بدون بار
و  ولتمتر  از  استفاده  با  دنده،  فاصله  تنظیم  بعداز   -  1

آمپرمتر، تست مدار را انجام دهید.

توجه : برای استارتر از کابل و یا رابط های محکم استفاده 
کرده و هر یک از ترمینالها را کاماًل محکم کنید.

تا  کنید  روشن  را  استارتر  و  بسته  را   »K« سوئیچ   -  2

دور موتور به حد استاندارد آن برسد. اگر آمپرمتر و یا 

ولتمتر دارای مشخصات جدول زیر باشد، واضح است که 

استارتر در حالت عادی خود قرارد دارد.
     سرعت موتور     جریان   ولتاژ باطری

 6500 دور در دقیقه    60 آمپر     5/ 11 ولت

3 - در صورت مشاهده هر گونه حالت غیر عادی، مراحل 

بازدید را انجام داده و استارتر را آزمایش نمائید.

تنظیم فاصله دنده استارتر

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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شمع ها 
پیاده و سوار کردن شمع ها 

به نکات زیر توجه نمائید.

را  وایر  گردگیر  شمع  وایر  کشیدن  بیرون  هنگام   – الف 

گرفته و آن را بیرون بکشید. 

ب – شمع ها را تا حد استاندارد آنها سفت کنید.

میزاان سفتی شمعها               3 /2 ~ 5/ 1 کیلوگرم متر

بازدید
مشاهده  صورت  در  و  بررسی  را  ذیل  نامبرده  موارد 

هرگونه عیب و نقص شمع ها را تعویض کنید.  

1 - آسیب دیدگی عایق ها      

سوختگی – دهانه شمع

2 - سائیدگی الکترودها

شمع ها  کردن  تمیز  صورتیکه  در   : کربن  رسوبات   -  3

یا  از مواد پاک کننده مخصوص شمع و  ضروری است، 

برس سیمی استفاده کنید.

در ضمن قسمت باالی عایق را نیز پاک کنید.

4 - آسیب دیدگی واشرها

میزان باز بودن دهانه الکترودهای شمع :    

                                                        1/1~ 1 میلیمتر 

شمع ها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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بازدید کوئل
1 - سیم پیچ اولیه : با استفاده از اهم متر سیم پیچ اولیه را 

آزمایش کرده و در صورت قطع بودن، کوئل را تعویض 

نمائید.  

2 - سیم پیچ ثانویه : با استفاده از اهم متر، میزان مقاومت 

سیم پیچ ثانویه را اندازه بگیرید. 

حد استاندارد مقاومت سیم پیچ ثانویه 30 ~ 6 کیلو اهم

ولتی   500 متر  اهم  از  استفاده  با   : کوئل  بدنه  عایق   -  3

اندازه  را  کوئل  بدنه  و  اولیه  ترمینال  بین  مقاومت  میزان 

گیری کنید. 

10مگا اهم یا بیشتر میزان استاندارد مقاومت   

بازدید کوئل

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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بازدید وایرها    
گیری  اندازه  را  وایرها  مقاومت  متر  اهم  از  استفاده  با 

کنید.

16 کیلو اهم در یک متر میزان مقاومت وایرها        

دلکو – تست جرقه 
1 - وایر شمع را جدا کنید.

2 - با کمک انبردست عایق آن را حدود 10 ~ 5 میلی متر 

از بدنه دور نگاه دارید. 

3 - موتور را استارت زده و دقت کنید که جرقه آبی رنگ

قابل رؤیت باشد.

4 - در صورت عدم مشاهده جرقه آبی، احتمااًل کوئل ویا 

ترمینال سرکوئل دارای نقص می باشند. بهمین منظور بعد 

این  دیگر  یکبار  ترمینالهای سرکوئل  و  کوئل  تعویض  از 

آزمایش را انجام دهید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

بازدید وایرها / دلکو – تست جرقه 
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تایمینگ دلکو 
1 - موتور را تا درجه حرارت نرمال گرم کنید.

2 - کلیه وسایل برقی را خاموش کنید.

3 - دورسنج و چراغ تایمینگ را وصل کنید.

4 - دور آرام را بازدید کرده و در صورت لزوم آن را 

تنظیم درپوش کنید. 

5 - شلنگ آوانس مکشی را جدا کرده و سوراخ آنرا کیپ 

کنید.

6 - با چراغ تایمینگ عالمت زرد رنگ روی پولی میل لنگ

بازدید  را  تایمینگ  تسمه  درپوش  روی  تنظیم  عالمت  و 

کرده و دقت کنید که روبروی یکدیگر قرار داشته باشند. 

° 3 ~° 1 قبل از نقطه مرگ باال تایمینگ دلکو       

ندارند،  قرار  یکدیگر  روبروی  عالئم  صورتیکه  در   -  7

پیچهای نصب دلکو را شل کرده و بدنه را آنقدر بچرخانید 

تا عالئم در یک امتداد قرار گیرند.

8 - اکنون چراغ تایمینگ را باز کنید. 

تایمینگ دلکو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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ترتیب پیاده کردن دلکو
1 - وایرها را از دلکو جدا کنید.

2 - لوله خالء و سیم ها را قطع کنید.    

3 - میل لنگ را آنقدر بچرخانید تا سیلندر شماره یک در 

حالت تراکم درنقطه مرگ باال قرار گیرد.

4 - دلکو را از روی سرسیلندر پیاده کنید. 

توجه : بعد از بازکردن دلکو، میل لنگ را نچرخانید.

ترتیب سوارکردن دلکو 
برای سوار کردن دلکو عکس بازکردن عمل کرده و به 

نکات ذیل توجه کنید :

1 - اورینگ را به روغن موتور آغشته کنید. 

باال  نقطه مرگ  در  یک  که سیلندر شماره  کنید  دقت   -  2

باشد.

3 - شافت دلکو را با شکاف روی بدنه تنظیم کرده و دلکو 

را نصب کنید. 

4 - بعد از نصب، تایمینگ دلکو را تنظیم کنید.

5 - پیچها را سفت کنید.

6/ 2 ~ 9 /1 کیلوگرم متر میزان سفتی پیچ ها  

ترتیب پیاده و سوار کردن دلکو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور
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ترتیب باز و بستن دلکو
1 - قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر آمده باز کنید.

2 - برای بستن از روش عکس بازکردن استفاده کنید.

9 - مجموعه اتصال دهنده  5 - روتور و متعلقات آن                 1 - درب دلکو               

2 - چکش برق               6 - جرقه زن و مگنت              10 - مجموعه آوانس وزنه ای

3 - اورینگ              7 - پایه                          11 - بدنه

4 - درپوش                         8 - واحد آوانس خالئی

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

ترتیب باز و بسته کردن دلکو
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راهنمای عیب یابی سیستم جرقه

   استارت زدن با اشکال مواجه است.

   موتور به سختی روشن می شود.

بررسی اشکال

وایرها را از شمع قطع کرده  

 و دقت کنید که آیا جرقه ظاهر

 می شود؟
 

1 -سائیدگی الکترود شمع ها

2 - آسیب دیدگی و یا خرابی شمع ها، 

1 - تعویض شمع ها  

2 - تمیز کردن شمع ها

 

ولتاژ قطب مثبت کویل را 

در شرایطی که سوئیچ روی 

موقعیت»G« قراردارد امتحان کنید 

عدد12 ولت مشخص می شود.
 

1 - سوختگی فیوز مدار 

2 - عیب و نقص در سوئیچ

3 - سیم بین مثبت کوئل و سوئیچ

 دارای قطعی می باشد.

   
 1 - فیوز مدار را عوض کنید.

 2 - سوئیچ را عوض کنید.

 3 - سیم ها را تعمیر کنید.

 

هنگامیکه سوئیچ را روی موقعیت 

ST قرار می دهید ولتاژ منفی 

ولت   6 تقریبًا  کنید.  امتحان  را  کوئل 

ظاهر می شود. 

بازدید کوئل : 

 1 - مدار اولیه کوئل را بازدید کنید

  2 - میزان مقاومت ثانویه کوئل را 

اندازه بگیرید.

3 - مقاومت عایق بین ترمینال اولیه

و بدنه کوئل را اندازه بگیرید.

کوئل را تعویض نمائید.

عیب و نقص وایرها 

عیب و نقص چکش برق دلکو

عیب و نقص در مجموعه سیم پیچ 

مگنت قطعی در سیم پیچ مگنت را

بازدید کنید. 

تعویض سیم مگنت

تعویض سیستم جرقه.تعویض نمائید. 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

راهنمای عیب یابی سیستم جرقه
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جدول اطالعات فنی
 

سیستم شارژ

باطری
                                                      12ولتاژ                         ولت

                                                      50  ظرفیت               آمپر سرعت 
                                     بین درجه upper و lowerمیزان آب باطری

غلظت مخصوص در 20 درجه 
سانتی گراد 

                                                    20/ 1شارژ مجدد
                                              29 /1 ~  27/ 1شارژ کامل

                                                      5/0جریان شارژ                                                                  آمپر
                             جریان متناوب با رگالتور ترانزیستورینوع دینام 

                                                   45 ~ 12ظرفیت ولتاژ           آمپر ولت
                                                    4 /2 : 1نسب پولی

تسمه سفت کن           میلی 
متر)اینچ(

                                           )35 /0 ~ 31 /0( 9 ~ 8جدید
                                           )39 /0 ~ 35 /0( 10 ~ 9کهنه

                                                  15 ~ 4 /14ولتاژ                            ولتتست در حالت بدون بار
                                                   کمتر از 5جریان                          آمپر
                                                     2500 سرعت             دور در دقیقه

                                                   کمتر از 5جریان                         آمپرتست در حالت بار داشتن
                                                      2500سرعت             دور در دقیقه

تست درحالت بدون بارچرخش ولتاژ رگالتور
دینام )چرخش موتور(

14 /4 ~ 15 /0/ 5000 )2500(                                    

                                                       2تعدادذغال
 طول میلی متر 

)اینچ(
                                                )650/ 0( 5/ 16استاندارد

                                                        8    حد سائیدگی
سیستم استارت
                                             الکتریکی نوع فشارنوعموتور استارت

                                                       12ولتاژ                            ولت
                                                     85/ 0    بازده                      کیلوواتتست گردش آزاد

                                                    5/ 11 ولتاژ                            ولت
                                                      60  جریان                          آمپر
                                                     6500سرعت             دور در دقیقه

طول ذغال              میلی متر )اینچ(
                                                   )67/ 0(17استاندارد

حد سائیدگی
سیستم جرقه

                                               BP5ES-11 نوع شمع 
                                            1/1 ~ 1 میلی متردهانه شمع

                                    ° 3 ~ 1 قبل از نقطه مرگ باالتایمینگ دلکو
ترتیب احتراق

کوئل
                                                  30 ~ 6مقاومت ثانویه کوئل                                                  کیلو اهم
وایر                                                                        مقاومت 

اهم
                                          16 هزار در یک متر

دلکو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور

جدول اطالعات فنی

11/5 )0 /45(

1-3-4-2
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                                  1050/ ° 2 ~° 2 -آوانس وزنه ای )زاویه لنگ ، سرعت موتور – دور در دقیقه(
11 °~ 15 ° /3200                                 
15 °~ 19 ° /5000                                 

آوانس خالئی )زوایه لنگ / درجه 
خالء( 

میلی متر جیوه(

A 100/ ° 2 ~° 2 -محفظه احتراق                                   
8 °~ 12 ° /185                                   

B 100/ ° 2 ~° 2 -محفظه احتراق                                    
12 ~ 16 /300                                     

                                       کیلوگرم مترمقدار سفت کردن 
شمع 

استارت
پیچ B بست دینام
پیچ A پایه دینام

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم الکتریکي موتور

جدول اطالعات فنی

1/5 ~ 2/3

3/2 ~ 4/7

3/8 ~ 3/5

1/9 ~ 6/2
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/سیستم الکتریکي موتور
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فصل دوم: سیستم هاي الکتریکی 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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 ابزارهای عیب یابی الکتریکی 
چراغ تست

وسیله  این  می کنید  مشاهده  تصویر  در  که  همانگونه 

شده  وصل  آن  به  سیم  دو  که  است  ولتی   12 المپ  یک 

بکار  اتصال کوتاه  برای آزمایش ولتاژ  است چراغ تست 

می رود.

سیم رابط
بعنوان  و  رفته  بکار  کوتاه  مدار  آزمایش  برای  سیم  این 

سیم آزمایش اتصال بدنه نیز از آن استفاده می شود. 

احتیاط :
سیم رابط را بین ولتاژ مثبت و بدنه وصل نکنید. زیرا دسته 

سیمهای دیگر وسایل برقی سوخته یا آسیب خواهنددید.

ولت متر
ولت متر DC برای اندازه گیری ولتاژ مدار بکار رفته و 

این وسیله  از  استفاده  برای  بیشتر می باشد.  یا  ولتی   15

اندازه  نقطه  به  را  قرمز(  )سیم  مثبت  مشکی  اتصال سیم 

به  را  نیرو منفی )سیم سیاه(  اتصال منبع  گیری ولتاژ و 

بدنه وصل کنید. 

ابزارهاي عیب یابي الکتریکي / سیم رابط / ولت متر

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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اهم متر
این وسیله برای سنجش مقاومت موجود بین 2 نقطه در 

یک مدار بکار رفته و همچنین از آن جهت کنترل قطع نبودن 

مدار نیز استفاده می شود.

دارای  به مداری که  را  متر  اهم  کنید که  : دقت  احتیاط 
ولتاژ است وصل نکنید. دراین صورت اهم متر سوخته و 

یا آسیب خواهد دید.

کد رنگ سیم ها
یک کد 2 حرفی بیانگر رنگ سیم های مورد استفاده است. 

حرف اول این کد نشانگر رنگ اصلی سیم و حرف دوم کد 

نشانگر رنگ راه سیم می باشد. 

جدول کد رنگ سیم ها

         رنگ سیم ها                کد
B                 سیاه               
Br                قهوه ای             
G                 سبز                
L                 آبی                 

 Lb               آبی روشن           
 Lg                سبز روشن           

O                نارنجی              
R                 قرمز                
Y                 زرد                
W                سفید               

اهم متر / کد رنگ سیم ها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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اتصال نر و مادگی 
می توانید با وارد کردن فشار روی زائده، قفل کائوچویی 

را  کائوچویی  کردن،  باز  هنگام  کنید  دقت  نمائید.  باز  را 

نکشیده و هنگام قطع آن خود کائوچویی را نگاه دارید. 

نکات قابل توجه هنگام بازدید
شدت  تست  وسیله  از  استفاده  با  دارید  قصد  هنگامیکه 

جریان یا ولتاژ را بازدید نمائید، دقت کنید که داخل کردن 

سیمهای  سر  رفتن  بین  از  باعث  تست  وسیله  سیمهای 

کائوچویی شده و اتصال ضعیف می شود. بنابراین مراقب 

باشید که سیمهای وسیله تست از کنار دسته سیمها وارد

شود. 

اتصال نر و مادگی

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


47

تعویض ترمینال ها 
برای  می کنید  مالحظه  روبرو  تصویر  در  که  همانطور 

می شود. استفاده  مخصوص  ابزار  از  ترمینالها  تعویض 

آنقدر  را  آنها  که  کنید  دقت  کائوچویی ها  نصب  هنگام 

فشارداده تا کاماًل قفل شوند.

کائوچویی مادگی شماره یک 
از قسمت بغل کائوچویی یک عدد ابزار فشاری و یا تکه 

بطرف  را  قفل  باریکه  و سپس  کرده  رد  ظریف  فلز  _ای 

پایین فشار دهید. در مرحله بعد، از قسمت کناری پشت آن 

ترمینال را بیرون بکشید.

کائوچویی مادگی شماره 2    

کائوچویی نری
به همان طریق کائوچویی مادگی عمل کنید.              

تعویض ترمینال ها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


48

تعویض فیوز
1 - هنگام تعویض فیوز دقت کنید که از نوع استاندارد آن 

استفاده کنید. اگر هنگام تعویض، فیوز بیفتد، مدارخطی آن 

قطع می شود. بنابراین مدارمربوطه را حتمًا آزمایش کنید. 

2 - دقت کنید که قبل از تعویض فیوز اصلی، قطب منفی 

باطری را قطع کرده باشید.

3 - برای بیرون کشیدن فیوز از ابزار مخصوص درآوردن 

دارد  قرار  فیوز  جعبه  در  که  فیوز  کشیدن  بیرون  گیره 

استفاده نمائید.  

روکش سیم 
به منظور کاهش وزن دسته سیمها سیم را با الیه نازکی از 

روکش بپوشانید. الزم است که این سیستم دارای مقاومت 

باالئی باشد. 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

تعویض فیوز
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روکش نوع شیلد
صدمات  آمدن  وارد  از  جلوگیری  منظور  به  سیم  این 

به  غیره  و  جرقه  مدار  نظیر  یکدیگر،  به  مدارات  احتمالی 

کار می رود. 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

روکش نوع شیلد
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عالئم الکتریکی رله ها و کلیدها 

                              رله                        کلید                                                                    

NC کلید نوع    NO کلید نوع     NC رله نوع       NO رله نوع      

در حالت خاموشي                                                                                                                          

)قطع بودن مدار(

                                                                                             

                                                                                                                        

در حالت روشن    

)وصل بودن مدار(

سایر عالئم الکتریکی

                 باطری             اتصال بدنه                 فیوز           فیوز مدار

                موتور                سیم پیچ                  مقاومت           مقاومت متغیر

               ترمیستر                دیود                 خازن              چراغ

             ترانزیستور               بلندگو               فندک             گرم کن

عالئم الکتریکي رله ها و کلیدها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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نمودار کلی سیم کشی

نمودار کلي سیم کشي

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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محل قرار گرفتن کلیدها و رله ها 

محل قرار گرفتن کلید ها و رله ها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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فیوز اصلی

بار فیوز اصلی

                    ظرفیت                      مدار      فیوز اصلی                                 

فیوز مدار

چراغ جلو)0/39 سانتی متر مربع(

در صورت قوی تر شدن مدار

می سوزد 

110 % ظرف 4 ساعت می سوزد

200 % ظرف 100-5 ثانیه می سوزد

300 % ظرف 15 - 0/5 ثانیه

 می سوزد

500 % ظرف 1 ثانیه یا کمتر

می سوزد

 

فیوز مدار 

)0/85 سانتی متر مربع(

بوق،  چراغ خطر،  آمپر،  پشت  چراغهای  بغل،  چراغهای 

اطاق، چراغ صندوق عقب،  داخل  ترمز، چراغ  چراغهای 

فالشر، سیستم صوتی، سیستم شارژ،  و  راهنما  چراغ 

فندک، ساعت، شیشه شوی و برف پاک کن جلو، چراغ 

جرقه،  سیستم  عقب،  شیشه  گرمکن  ها،  گیج  و  عالئم 

سیستم استارت و کولر، شیشه شوی و برف پاک کن 

عقب، چراغ عقب، بخاری، فن خنک کننده 

جعبه فیوز

فیوز اصلي

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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                      ترمینال

موقعیت                  

فیوزها 

            مدار             فیوز                          مدار          فیوز
چراغ خطر15 آمپر

چراغ ترمز15 آمپر

چراغ اطاق10 آمپر

فالشر 15 آمپر

فندک 15 آمپر

عقب10  کن  پاک  برف 

آمپر

پنکه 15 آمپر

آمپر،  بغل جلو، چراغ پشت  نمره، چراغ  چراغ 

چراغ خطر، چراغ ترمز و بوق 

عقب     صندوق  چراغ  و  اتاق  داخل  چراغهای 

سیستم  ساعت،  فالشر،  و  راهنما  چراغهای 

صوتی

سیستم صوتی، فندک

شیشه شوی و برف پاک کن عقب

بخاری - کولر 

پنکه 20 آمپر

برف پاک کن جلو15 آمپر

موتور 10 آمپر

گیج ها 10 آمپر

گرم کن عقب

15 آمپر 

بخاری   – کننده  خنک  فن 

– کولر

برف  و  شوی  شیشه 

پاک کن خطر

سیستم شارژ

چراغهای راهنما و فالشر

سیستم فن خنک کننده 

چراغهای  عقب،  چراغهای 

کن  گرم  عالئم  و  گیجها 

شیشه عقب

بازدید سوئیچ
با  مداومت جریان  مطابقت  عدم  در صورت  کرده،  کنترل  را  ترمینالها سوئیچ  ارتباط  متر، صحت  اهم  یک  از  استفاده  با 

مشخصات استاندارد، سوئیچ را تعویض کنید.

 : نشاندهنده ارتباط می باشد.

ST    IG2    LG1    Acc    B2    B1

OFF

Acc

on

st

فیوزها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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نگاهی کلی به داشبورد

13 - قاب ساعت 7 - سردسته دنده   1 - غربیلک فرمان  

14 - در پوش سواخ بغل 8 - گردگیر دسته دنده  2 - قاب فرمان  

15 - جعبه داشبورد 9 - درپوش جعبه فیوز  3 - دسته چراغ  

16 - صفحه کنترل بخاری 10 - قاب وسط   4 - قاب صفحه آمپر 

11 - لوله هواکش             17 - صفحه وسط 5 - صفحه آمپر  

12 - درپوش سوراخ   6 - کنسول جلو  

نگاهي کلي به داشبورد

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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پیاده و سوارکردن داشبورد
پیاده کردن 

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - غربیلک فرمان را باز کنید.

3 - قاب فرمان را جدا نمائید.

4 - مجموعه دسته چراغ را باز کنید. 

و  کرده  باز  را  آمپر  صفحه  قاب  اتصال  پیچهای   -  5

اتصاالت

سوئیچ را قطع کنید.

6 - قاب صفحه آمپر را جدا نمائید.

7 - پیچهای اتصال صفحه آمپر را باز کنید.

قطع  گیربکس  طرف  از  را  شمار  کیلومتر  سیم   : توجه 
کنید.

پیاده و سوار کردن داشبورد

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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8 - اتصال کیلومتر شمار و صفحه آمپر را قطع کنید.

9 - پیچهای اتصال قاب وسط را که زیر میل فرمان

قرار گرفته است بازکرده و قاب وسط را جدا کنید.

10 - لوله های هواکش را باز کنید.  

11 - جعبه داشبورد را باز کنید.

پیاده و سوار کردن داشبورد

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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12 - درپوش جعبه فیوز را باز کنید.

13 - پیچهای اتصال جعبه فیوز را باز کرده و آنرا بطرف 

جلو فشار دهید. 

توجه : دقت کنید که جعبه فیوز را نکشید.

14 - قاب و ساعت را باز کنید. 

15 - سیم کنترل وضعیت را در موقعیت DEF قطع کنید.

پیاده و سوار کردن داشبورد

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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موقعیت  روی  را  هوا  حرارت  درجه  کنترل  سیم   -  16

حداکثر سرد قطع کنید

17 - سیم جریان مجدد هوا و هوای تازه را روی موقعیت 

جریان مجدد هوا قطع کنید. 

18 - پیچ و مهره های اتصال داشبورد را باز کنید.

19 - اتصاالت را قطع کنید.

20 - داشبورد را باز کنید.   

پیاده و سوار کردن داشبورد

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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طریقه سوار کردن 
برای بستن قطعات از روش عکس بازکردن استفاده کنید.

میزان سفتی پیچها 

65 /0 ~ 43 /0 کیلوگرم متر  پیچهای شماره 1  

3 /1 ~ 9 /0 کیلوگرم متر پیچهای شماره 2  

1/1 ~ 8 /0 کیلوگرم متر پیچهای شماره 3  

3/ 1 ~ 9 /0 کیلوگرم متر پیچهای شماره 4  

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

پیاده و سوار کردن داشبورد
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نمای کلی دسته چراغ 

1 - کلید چراغها

2 - مجموعه اهرم برف پاک کن

3 - بدنه دسته چراغ

4 - کلید شیشه شوی و برف پاک کن

5 - کلید راهنما و فالشر

6 - کلید چراغ

7 - مجموعه برف پاک کن

بازدید :
با استفاده از یک اهم متر صحت ارتباط ترمینالهای کلید 

را کنترل کنید. 

در صورت عدم ارتباط طبق مشخصات استاندارد، کلید را 

تعویض نمائید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نماي کلي دسته چراغ
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جدول اتصاالت ترمینال ها62

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

جدول اتصال ترمینالهای چراغ خطر و راهنما

: این عالمت نشاندهنده ارتباط می باشد. 

جدول اتصال ترمینالهای چراغ ها و بوق

: این عالمت نشاندهنده ارتباط می باشد.
زمانیکه بوق به صدا در می آید، ترمینال »F« به صفحه وصل 

می گردد.      

جدول اتصال ترمینالهای برف پاک کن و شیشه 
شوی جلو

 h       g       f        e       c      a         راهنما          فالشر

خاموش      خاموش

راست        خاموش

چپ

خاموش       روشن

          ترمینال
موقعیت

خاموش

اول و دوم

پایین دوم 

باال  

اتصال

b       a        f        d        c       b     

2p 6p

موقعیت

اهرم 

برف

پاک کن 

شیشه شوی روشن

برف پاک کن 
 لحظه ای خاموش

ترمینال

خاموش
برف پاک کن 

لحظه ای روشن

f      e     d    b      a

INT
  I 
  II 

: این عالمت نشاندهنده ارتباط می باشد. 
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63 برف پک کن تاخیری

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

برف پاک کن تأخیری : 
1 - در حالیکه سوئیچ روی موقعیت »INT« قرار داده اید،

 »C« دقت کنید که هنگام وصل ولتاژ 12 ولتی به ترمینال

واتصال بدنه شدن ترمینال »a« صدای تیک مانند شنیده 
شود.

2 - درحالیکه سوئیچ را روی موقعیت »OFF« قرار داده اید، 

ولتاژ 12ولت به ترمینال C و a را به بدنه وصل نمائید. 

دقت کنید هنگامی که سوئیچ روی حالت »ON« قراردارد 
صدای تیک از آن شنیده شده وبعد از قرار دادن آن روی 

موقعیت »OFF« بعد از 3ثانیه باز هم صدای تیک شنیده 
شود.

احتیاط : اتصاالت را روی ترمینالها برنگردانید.  
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کلیدهای پشت صفحه آمپر

کلیدهاي پشت صفحه آمپر

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

1 - قاب کیلومتر شمار

2 - صفحه کیلومتر شمار

3 - کلید برف پاک کن و شیشه شوی عقب

4 - کلید گرم کن شیشه عقب
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بازدید :
با استفاده از یک اهم متر ارتباط بین ترمینالها را کنترل کنید.

جدول اتصال ترمینالهای برف پاک کن و شیشه شوی عقب.

موقعیت                          ترمینال

خاموش
برف پاک کن      روشن

شیشه شوی        باال – روشن

شیشه شوی       پایین- خاموش

                : این عالمت نشاندهنده ارتباط می باشد.

جدول اتصال ترمینالهای گرم کن شیشه عقب

موقعیت         ترمینال

خاموش

روشن

c        b       a

b       a

بازدید

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


66

نگاهی کلی به صفحه کیلومتر شمار

9 - چراغ اخطار تمام شدن بنزین 5 - آمپر آب                    1 - سرعت سنج               

10 - چراغ هشدار بازبودن درها 6 - آمپر بنزین                  2 - کیلومتر شمار              

12 - چراغ گرمکن شیشه عقب )تجهزات اضافی( 3 - مسافت سنج                        7 - چراغ عالئم و هشدار          

4 - چراغ راهنما و فالشر             8 - دور سنج )تجهیزات اضافی(

نگاهي کلي به صفحه کیلو متر شمار

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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ترتیب پیــــــاده و سوار کــــردن قاب 
کیلومترشمار

1 - قطعات را به ترتیب عددی نشان داده شده در تصویر 

از یکدیگر جدا کنید. 

2 - برای بستن قطعات از روش عکس بازکردن استفاده 

کنید.

4 - مدار چاپی کیلومتر شمار 1 - قاب جلویی کیلومتر شمار  

5 - قاب باالیی 2 - صفحه کیلومتر شمار   

3 - قاب پشتی کیلومتر شمار

 ترتیب پیاده و سوار کردن قاب کیلومتر شمار

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی صفحه کیلومتر شمار
        طریقه رفع عیب                                   علت احتمالی           عیب

سرعت سنج بخوبی 

کار نمی کند

خراب بودن سیم یا اتصال سرعت سنج

 خراب بودن سرعت سنج 

خرابی دنده کیلومتر شمار

تعمیر یا تعویض کنید.

تعویض کنید.

تعویض کنید.

سرعت سنج نوسان 

دارد

خراب بودن سیم یا اتصال سرعت سنج 

خراب بودن سرعت سنج

تعمیر یا تعویض کنید.

تعویض کنید.

دور سنج کار 

نمی کند 

فیوز مدار سوخته است

 اتصال کوتاه در مدار

 ایراد در دورسنج

ایراد در سیم کشی

تعویض کنید.

 تعمیر کنید. 

تعویض کنید.

تعمیر کنید. 

درجه بنزین کار 

نمی کند

فیوز مدار سوخته است

 اتصال کوتاه در مدار

 خراب بودن درجه بنزین

 خراب بودن درجه داخل باک

 ایراد در سیم کشي

تعویض کنید.

 تعمیر کنید. 

تعویض کنید. 

تعویض کنید.

تعمیر کنید

درجه آب کار

نمی کند 

فیوز مدار سوخته است

اتصال کوتاه در مدار 

خرابی درجه آب

 ایراد در سیم کشی

تعویض کنید.

 تعمیر کنید. 

تعویض کنید.

تعمیر کنید

بازدید سرعت سنج 
1 - با استفاده از دستگاه تست خطای مجاز سرعت سنج 

امتحان کرده و در ضمن نحوه کار کیلومتر شمار را  را 

بازدیدکنید.

گونه سروصدای  هر  نظر وجود  از  را  2 - سرعت سنج 

غیرعادی و یا نوسان کنترل کنید.

توجه : 

الف – در صورت باال بودن نوسان و یا دقیق کار نکردن 

آن، سیم کیلومتر شمار را باز کرده و در صورت وجود 

هر گونه عیب و نقص آن را تعویض کنید.

میزان  الستیک،  بار  نامناسب  فشار  یا  و  سائیدگی   – ب 

خطای سرعت سنج را افزایش می دهد.

حد مجاز

)کیلومتر در ساعت(

رقم استاندارد

 )کیلومتر در ساعت(

42 /1 ~ 4640
84 /2 ~ 89 /780

126 /3 ~ 135 /1120

                      راهنمای عیب یابی صفحه کیلومتر شمار

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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69 بازدید دور سنج

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

بازدید دور سنج
در  و  کرده  مقایسه  را  سنج  دور  و  تست  دستگاه  عدد 

صورت مشاهده هر گونه خطای قابل توجه دور سنج را 

تعویض نمائید.

احتیاط : هنگام باز کردن و یا نصب دورسنج دقت کنید 
که این وسیله از دست شما نیفتد زیرا بشدت آسیب خواهد 

دید.

رقم استاندارد

)دور در دقیقه(

رقم مجاز

 )دور در دقیقه(

1000880 – 1060
20001940 – 2180
30002940 – 3240
40003952 – 4300
50004940 – 5360
60005940 - 6420

»در 20 درجه سانتی گراد«

درجه بنزین 
1 - اتصال آمپر بنزین را از باک بنزین قطع کنید.

2 - سیم قرمز رنگ ابزار مخصوص را به سیم »Y« و سیم 

سیاه را به بدنه وصل کنید. 

3 - دستگاه سنجش را روی درجه مقاومتهای مختلف که 

در شکل روبرو مشاهده می کنید قرار دهید. 

4 - سوئیچ را روی »ON« قرارداده و دقت کنید که نوک 

شد  چنین  اگر  بگیرد.  قرار  صحیح  عالمت  روی  عقربه 

اشکال از درجه است درغیر این صورت اشکال در آمپر 

بنزین می باشد.

احتیاط :
الف – آزمایشهای نامبرده را بمدت حداقل 2دقیقه انجام 

دهید تا نتایج دقیق برای شما مشخص شود.

عقربه  پهنای  برابر  دو  از  عبارت  خطا  مجاز  حد   – ب 

می باشد.

بازدید دور سنج
دور سنج  خودرو  با  را  یاب  عیب  یا  تست  دستگاه  عدد 

مقایسه کرده و در صورت مشاهده هر گونه خطای قابل 

توجه دور سنج را تعویض نمائید.

رقم استاندارد

)دور در دقیقه(

رقم مجاز

 )دور در دقیقه(

1000880 – 1060
20001940 – 2180
30002940 – 3240
40003952 – 4300
50004940 – 5360
60005940 - 6420

»در 20 درجه سانتی گراد«

ترتیب پیاده کردن درجه داخل باک
1 - درپوش را باز کنید.

2- مجموعه پمپ بنزین و درجه داخل باک را از داخل باک 

خارج نمائید.

3 - اتصال درجه داخل بنزین را جدا کنید. 

و سپس  باز  را  باک  داخل  درجه  مجموعه  اتصاالت   -  4

مجموعه را از داخل باک خارج کنید.

هشدار : هنگام کار با باک بنزین، از نزدیک کردن سیگار، 
شمع و شعله آتش به باک خودداری کنید.
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                              ترتیب پیاده کردن درجه داخل باک70

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

درجه داخل باک بنزین
1 - یک اهم متر به درجه داخل بک بنزین وصل کنید.

2 - بازویی درجه بنزین را به آرامی حرکت داده )از نقطه 

F به نقطه E( و سپس میزان مقاومت اهم متر را بخوانید. 

در صورت عدم مطابقت درجه باک را عوض کنید. 

توجه : برای بازدید درجه داخل باک بنزین، آن را از باک 
جدا کنید.

ترتیب پیاده کردن درجه داخل باک
1 - درپوش را باز کنید.

2 - اتصال درجه داخل بنزین را جدا کنید. 

3 - با استفاده از ابزار مخصوص درجه داخل باک را جدا 

کنید.

هشدار : هنگام کار با باک بنزین، از نزدیک کردن سیگار، 
شمع و شعله آتش به باک خودداری کنید.

درجه آب :
1 - اتصال را از فشنگی آب جدا کنید.

2 - سیم قرمز رنگ اهم متر را به اتصال و سیم سیاه را 

به بدنه وصل کنید.

در  که  مختلف  مقاومت های  درجه  روی  را  دستگاه   -  3

شکل رو به رو مشاهده می کنید، تنظیم نمائید.  

درجه داخل باک بنزین
از داخل  را  باک  بنزین و درجه داخل  1 - مجموعه پمپ 

باک خارج کنید.
2- سوکت مربوط به درجه داخل باک را از محل خود جدا 

نمائید.
باک  داخل  درجه  محل نصب سوکت  به  متر  اهم  یک   -3

بنزین وصل کنید. 
4 - با قرار دادن شناور در وضعیت هاي مختلف )مطابق 
عدم  صورت  در  و  خوانده  را  متر  اهم  مقاومت  شکل( 

مطابقت، درجه داخل باک را تعویض نمائید.
توجه : برای بازدید درجه داخل باک بنزین، آن را از باک 

جدا کنید. 

درجه بنزین
1- ابتدا درجه داخل باک را تست کنید. در صورت سالم 
بودن، کانکتور هاي آن را در حالیکه خارج از باک است، 

مجدداً متصل کنید.
داده و شناور  قرار   "  ON "را روي موقعیت 2- سوئیچ 
بنزین را به آرامي حرکت دهید تا در نقاط مشخص شده 

در شکل باال قرار گیرد. 
3- حداقل در هر مرحله 2 دقیقه صبر کنید تا نتایج دقیق 

براي شما مشخص شود.
4- سپس موقعیت عقربه نشانگر درجه بنزین را بر روي 
صحیح  مقدار  صورتیکه  در  کنید.  کنترل  آمپر  صفحه 
مربوط به هر مرحله را نشان داد درجه بنزین سالم است 
و در غیر این صورت معیوب بوده و بایستي صفحه آمپر 

تعویض شود. 

احتیاط: 
حد مجاز خطا عبارت از 2 برابر پهناي عقربه مي باشد.
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71  ترتیب پیاده کردن درجه داخل باک

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

4 - سوئیچ را روی موقعیت »ON« گذاشته و دقت کنید که 

نوک عقربه روی عالمت صحیح قرار بگیرد. اگر چنین شد 

اشکال از درجه است در غیر این صورت علت عیب و نقص 

در درجه آب پشت صفحه آمپر می باشد.

توجه :
الف – آزمایش فوق را حداقل بمدت 2دقیقه انجام دهید تا

نتایج دقیق بدست آید.

ب- حد مجاز خطا عبارت از دو برابر پهنای عقربه است.

فشنگی آب :
1 - فشنگی آب را باز کنید.

2 - فشنگی آب را در یک ظرف آب قرار داده و آب را تا 

80 درجه سانتی گراد گرم کنید.

3 - برای آزمایش درست عمل کردن فشنگی آب، مطابق 

شکل از یک اهم متر استفاده کنید.

مقاومت                  7/ 57 ~ 3/ 49 اهم

فشنگی آب :
1 - فشنگی آب را باز کنید.

2 - فشنگی آب را در یک ظرف آب قرار داده و آب را تا 

80 درجه سانتی گراد گرم کنید.

5 - برای آزمایش درست عمل کردن فشنگی آب، مطابق 

شکل از یک اهم متر استفاده کنید.

مقاومت                  7/ 57 ~ 3/ 49 اهم

درجه آب:
1- فشنگي آب را تست کنید و در صورتیکه سالم است 
را  آن  کانکتور  نشده  بسته  خودرو  روي  بر  حالتیکه  در 

وصل کنید.

توجه:
برقرار  بایستي  تست  زمان  در  آب  فشنگي  بدنة  اتصال 

باشد.
2- فشنگي آب را در یک ظرف آب قرار داده و آب را تا 80 
درجه سانتیگراد گرم کنید. همزمان یک دما سنج در ظرف 

آن قرار دهید و دماي آب را کنترل کنید.
3- سوئیچ را روي موقعیت" ON " قرار داده و حداقل 2 

دقیقه براي کسب نتیجه دقیقتر صبر کنید. 
آمپر  صفحه  روي  بر  آب  درجه  نشانگر  موقعیت   -4
داد  نشان  را  صحیح  مقدار  صورتیکه  در  کنید  کنترل  را 
درجه آب سالم بوده و در غیر این صورت معیوب است و 

بایستي صفحه آمپر تعویض شود.

نکته:
قبل از انجام هرگونه تست برروي درجه آب قباًل از عدم 

وجود اشکال در اتصال بدنه خودرو مطمئن شوید.
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بازدید چراغهای اخطار
چراغ اخطار سیستم ترمز

1 - کائوچویی سیم را از سنسور روغن ترمز قطع کنید.

2 - با استفاده از یک سیم رابط مطابق ترمینالهای RB و 

B را به یکدیگر وصل کنید.     
3 - موتور را روشن کنید. چراغ اخطار سیستم ترمز باید 

روشن شود.
احتیاط : قبل از آزمایش، دقت کنید که ترمز دستی کاماًل 

خوابیده باشد.
فیوز، المپ و سیم  4 - در صورت روشن نشدن چراغ، 

کشی را بازدید کنید.
سنسور سطح روغن ترمز :

اهم متر را به اتصاالت سنسور سطح روغن ترمز وصل 
می کند  حرکت  پایین  و  باال  بطرف  شناور  هنگامیکه  کنید 

قطع نبودن مدار را امتحان کنید.

عقربه   »MIN« عالمت  زیر  شناور  قرارداشتن  هنگام  اگر 
که  زمانی  یا  و  دهد  نشان  را  مقاومت  میزان  متر  اهم  به 

را  صفر  مقدار  متر  اهم  عقربه   »MAX« عالمت  باالی  در 
نشان می دهد، سنسور کار خود را بخوبی انجام می دهد.  
درصورت عدم صحت آزمایش فوق، سنسور را تعویض 

کنید. 

چراغ دینام :
1 - موتور را استارت زده و سیم BR را به بدنه وصل 

کنید.
2 - دقت کنید که چراغ دینام روشن می شود.  

3 - در صورت روشن نشدن چراغ، سیم کشی چراغ و 
دینام را بازدید کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض 

یا تعمیر کنید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

بازدید چراغهای اخطار
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چراغ روغن :
1 - سیم فشنگی روغن را قطع کنید.

2 - موتور را استارت زده و سیم فشنگی را به بدنه وصل 
کنید.

3 - دقت کنید که چراغ روغن روشن می شود. در غیر این 
صورت المپها را بازدید کرده و در صورت لزوم المپ و 

چراغ روغن را تعویض کرده و سیم کشی را تعمیر کنید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

بازدید چراغهای اخطار
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نمودار الکتریکی صفحه نشاندهنده ها

                            نمودار الکتریکی صفحه نشاندهنده ها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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 راهنمای عیب یابی صفحه نشاندهنده ها

درجه و چراغهای اخطار کار نمی کنند

اتصال کوتاه یا قطع شدن سیم هامدار چاپی 10آمپر را امتحان کنید  

        سوئیچ را روی موقعیت »ON« قرار دهید

                         )موتور خاموش(

صفحه نشاندهنده را باز کنید. ولتاژ 12ولت 

را در ترمینال BY چک کنید.

قطع شدن سیم )فیوز نشاندهنده(

صفحه نشاندهنده اتصال بدنه ندارد.اتصال سیم B را به بدنه امتحان کنید 

صفحه نشاندهنده خراب است. آن را بازدید کنید.

دور سنج کار نمی کند

 

سوئیچ را روی موقعیت »ON« قراردهید

)موتور خاموش(

سیم منفی کوئل را قطع کنید 

دقت کنید که هنگام وصل کردن ولتاژ 12ولت

دور سنج بکار افتاده و از سیم yg باز می شود

خرابی سیستم جرقه

دقت کنید که هنگام وصل کردن ولتاژ 12ولت 

دورسنج بکار افتاده از سیم yg اتصال صفحه

جدا می شود 

سوختگی یا پاره شدن سیم

دورسنج خراب است

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

 راهنمای عیب یابی صفحه نشاندهنده ها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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فشنگی آب را امتحان کنید 

  
سیم کشی را تعمیر کنید

 
ولتاژی برابر 12ولت بین ترمینالهای BY و Y صفحه نشاندهنده بکار 

برده و دقت کنید که عقربه روی عالمت F قرار می گیرد

راهنمای عیب یابی صفحه نشاندهنده ها 

درجه بنزین کار نمی کند 

پارگی سیم ها و یا اتصال کوتاهفیوز 10آمپر صفحه آمپر را بازدید کنید 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله
 صفحه نشاندهنده را باز کنید.درجه بنزین را بازدید کنید 

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

درجه داخل باک بنزین را آزمایش کنید

درجه داخل باک را

 تعویض کنید 

   
ضعیف بودن اتصاالت و یا اتصال بدنه

درجه بنزین را عوض کنید    

  درجه آب کار نمی کند

سوختگی مدار و یا اتصال کوتاه فیوز 10آمپر صفحه آمپر را بازدید کنید

صفحه نشاندهنده را باز کنیددرجه آب را بازدید کنید

ولتاژی برابر 12ولت بین ترمینالهای BY و YW صفحه نشاندهنده 

بکاربرده و دقت کنید که عقربه روی عالمت H قرار گیرد 
فشنگی آب را 

عوض کنید 

ضعیف بودن اتصاالت و یا اتصال بدنه

     سیم کشی را تعمیر کنیددرجه بنزین را عوض کنید

                        راهنمای عیب یابی صفحه نشاندهنده ها 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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نگاهی کلی به سیستم چراغها 

9 - فالشر 5 - چراغ راهنمای عقب   1 - چراغ جلو  

10 - دسته چراغ 6 - چراغ دنده عقب   2 - چراغ راهنمای جلو 

11 - چراغ کوچک عقب 7 - چراغ خطر و ترمز   3 - چراغ کوچک جلو 

8 - چراغ نمره 4 - چراغ راهنمای بغل 

نگاهی کلی به سیستم چراغها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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ترتیب پیاده و سوار کردن چراغهای جلو 
و کوچک جلو

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر نشان داده 

شده است از یکدیگر جدا کنید.

3 - برای بستن قطعات از روش عکس باز کردن استفاده 

کنید.

چراغ راهنما  چراغ کوچک جلو    چراغ جلوی خودرو    

1 - پیچ 1 - پیچ    1 - قاب گردگیر چراغ  

2 - طلق چراغ 2 - طلق چراغ   2 - المپ چراغ جلو  

3 - المپ 3 - المپ   3 - پیچ تنظیم چراغ   

4 - قاب پایه چراغ

5 - بلوری )چراغ جلو(

  ترتیب پیاده و سوار کردن چراغهای جلو و کوچک جلو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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تنظیم نور چراغهای جلو
تنظیم  آنها  استاندارد  حد  تا  را  الستیکها  باد  فشار   -  1

کنید.

2 - اتومبیل را روی یک سطح صاف قرار دهید. )در این 

حالت اتومبیل باید فاقد سرنشین و یا اثاثیه باشد. 

3 - نور چراغهای جلو را با استفاده از پیچهای عمودی 

و افقی تنظیم کنید.

بازدید فالشر
 E فالشر و ترمینال B 1 - قطب مثبت باطری را به ترمینال

را به بدنه وصل کنید.

2 - دقت کنید که هنگام اتصال ترمینال L و بدنه دو المپ

موازی روشن شوند.

احتیاط : جای قطبهای مثبت و منفی را در سر ترمینالها 
با یکدیگر عوض نکنید.

تنظیم نور چراغهای جلو / بازدید فالشر

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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فشنگی ترمز
1 - کائوچویی 2 خانه نری را از فشنگی ترمز قطع کنید.

را  ترمز  چراغ  فشنگی  ترمینال  قطب   2 بین  اتصال   -  2

امتحان کنید.  

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

فشنگی ترمز
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ترتیب پیاده و سوار کردن چراغ نمره و 
چراغ کوچک عقب

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

از  آمده  تصویر  در  که  عددی  ترتیب  به  را  قطعات   -  2

یکدیگر جدا کنید. 

3 - برای بستن قطعات از روش عکس بازکردن استفاده 

کنید.

چراغ کوچک عقب              چراغ نمره 

1 - پیچ 1 - مهره    

2 - طلق چراغ 2 - کائوچویی فیش  

3 - واشر 3 - المپ   

4 - المپ 4 - واشر   

5 - طلق چراغ

6 - قاب چراغ 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

ترتیب پیاده و سوار کردن چراغ نمره و چراغ کوچک عقب
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نکات قابل توجه هنگام بازکردن طلق المپ 
کوچک عقب 

1 - محفظه چراغ را باز کنید.

2 - با یک سشوار واشر زیر طلق را گرم کنید تا راحت 

جدا شود. 

محفظه  از  را  آن  طلق،  عقب  به  فشار  کردن  وارد  با   -  3

چراغ جدا کنید. 

کلیه خرده  را گرم می کنید.  4 - در حالیکه محفظه چراغ 

ریزها را از روی طلق پاک کنید. 

توجه : در صورت امکان، واشر زیر طلق مجدداً مورد 
استفاده قرار گیرد.

نکات قابل توجه هنگام بازکردن طلق المپ کوچک عقب 
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نکات قابل توجه هنگام نصب طلق المپ کوچک 
عقب

1 - اگر استفاده مجدد از واشر زیر طلق امکان پذیر 

نمی باشد، به شیار محفظه چراغ مقداری سیلر بچسبانید.

را  آن  و  انداخته  جا  چراغ  محفظه  به  را  جدید  طلق   -  2

طوری فشار دهید که کاماًلً بچسبد. 

3 - چراغ کوچک را داخل آب فرو برده تا اطمینان پیدا کنید 

که آب در آن نفوذ نمی کند. 

نکات قابل توجه هنگام نصب طلق المپ کوچک عقب 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

ترتیب پیاده و سوار کردن چراغ صندوق عقب و چراغ سقف 

ترتیب پیاده و سوار کردن چراغ صندوق 
عقب و چراغ سقف 

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - قطعات را به ترتیب عددی نشان داده شده در تصویر 

از یکدیگر جدا کنید. 

3 - برای بستن قطعات از روش عکس بازکردن استفاده 

کنید.

چراغ صندوق عقب چراغ سقف   

1 - طلق چراغ 1 - طلق چراغ   

2 - المپ 2 - المپ   

3 - پیچ
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نمودار الکتریکی چراغها

نمودار الکتریکی چراغها
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                                             نمودار الکتریکی چراغها86

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نمودار الکتریکی چراغها
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

راهنمای عیب یابی چراغها 
چراغهای جلو 

چراغهای جلو )نور باال و پایین( کار نمی کند 

کلید چراغ را روشن کنید. )درموقعیت دوم(

مدار اتصال کوتاه شده و یا سوخته استفیوز اصل »O.3sq « را بازدید کنید.

ولتاژ 12ولت را در سیم »R« اتصال دسته چراغ 

امتحان کنید.

سیم کشی سوخته است. )فیوز اصلی – دسته- چراغ(

دسته چراغ را امتحان کنید. ولتاژ 12ولت را در سیم »RB« نور باال و پایین دسته چراغ 

امتحان کنید.

اتصال چراغ جلو را قطع کنید. ولتاژ12ولت را درسیم 

»RW« نورپایین( و سیم(»RL«
)نور باال( امتحان کنید.

سیم کشی سوخته است )چراغ جلو- دسته - چراغ(

سیم »B« اتصال به بدنه را آزمایش کنید.
  

اتصال بدنه ندارد.

المپها سوخته اند.
بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر
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                                         راهنمای عیب یابی چراغها 88

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

راهنمای عیب یابی چراغها
چراغهای راهنما و فالشر

چراغ خطر و فالشر کار نمی کند. 

سوئیچ را در موقعیت »ON« قرار دهید.

اهرم راهنما را روی راست یا چپ بگذارید.

مدار قطع یا اتصال کوتاه شده استفیوز 10 آمپر صفحه آمپر را امتحان کنید. 

ولتاژ 12 ولتی سیم »By« کائوچویی 

هشت خانه نری دسته چراغ را امتحان کنید.

سیم By قطع شده است )فیوز- دسته چراغ(

دسته چراغ را بازدید کنید.ولتاژ 12ولتی در سیم کائوچویی باال را امتحان کنید.

ولتاژ 12ولتی سیم »GR« کائوچویی 

هشت خانه نری دسته چراغ را امتحان کنید.

فالشر را بازدید کنید.

 فالشر را تعویض کنید

ولتاژ 12 ولتی سیم WR دسته سیم ها را بازدید کنید.

 سیم WR قطع شده است

)فالشر – دسته راهنما(

اتصال ترمینالb فالشر را به  بدنه امتحان کنید   

 فالشر اتصال بدنه ندارد.

سیم GR قطع شده است )فالشر- دسته چراغ(.

ولتاژ 12ولتی سیم GW )راهنما در وضعیت دسته چراغ خراب است

چپ( و سیم GB )راهنما در وضعیت راست(

کائوچویی باال را امتحان کنید.

ولتاژ 12ولتی سیم GB )راهنما در وضعیت

اتصاالت  به  )راهنما در وضعیت چپ(   GW راست( و سیم 

چراغهای راهنمای جلو و چراغ کوچک را امتحان کنید. 

سیمهای GW و GB قطع شده اند

)دسته چراغ- چراغ راهنمای جلو-چراغهای کوچک(

سوختگی المپها، نداشتن اتصال بدنه،چراغهای راهنمای جلو 

و چراغهای کوچک 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر
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89 راهنمای عیب یابی چراغها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

راهنمای عیب یابی چراغها 
چراغ نمره، چراغهای کوچک و چراغهای خطر

چراغ نمره، کوچک و خطر کار نمی کند 

کلید چراغ را روشن کنید.

مدارسوخته و یا اتصال کوتاه شده استفیوز 15آمپر چراغ خطر را بازدید کنید 

سوختن سیم )فیوزاصلی- دسته چراغ(ولتاژ 12ولت را در سیم »W« دسته چراغ  بازدید کنید

ولتاژ 12ولت را در سیم »RB« دسته چراغ امتحان کنید.

ولتاژ 12ولت را در سیم RG اتصاالت چراغ نمره کوچک 

و جلو سیم G )اتصال چراغ خطر و بغل( را هنگامیکه کلید 

چراغ روشن است امتحان کنید.

سوختن المپها
بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

دسته چراغ را بازدید کنید.

اتصال بدنه ندارد. اتصال بدنه سیم »B«  را امتحان کنید

سوختن سیم )دسته چراغ_ چراغها(
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                                         راهنمای عیب یابی چراغها 90

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

راهنمای عیب یابی چراغها
چراغهای راهنما و فالشر

فقط راهنمای یک سمت کار می کند 

سوئیچ را روی موقعیت »ON« قراردهید.

اهرم راهنما را روی سمتی که کار نمی کند 

قرار دهید.

در سیم »GW« )راهنما در سمت چپ( ویا سیم GB )راهنما 

در سمت راست(. کائوچویی 8خانه نری ولتاژ 12ولت را 

امتحان کنید.

دسته چراغ را امتحان کنید

در سیم »GW« )چپ(و GB )راست( – کائوچویی چراغ 

راهنمای جلو و چراغهای کوچک عقب، ولتاژ 12ولت را 

امتحان کنید.

 سیم GB و یا GW سوخته اند

سوختگی المپ و یا نداشتن اتصال بدنه چراغهای راهنمای 

جلو و چراغهای کوچک عقب 

فقط چراغهای فالشر کار نمی کند 

کلید فالشر را در موقعیت »ON« قرار دهید.

قطع شدن سیمها و یا اتصال کوتاه شدن مدارفیوز 15آمپر فالشر را امتحان کنید 

ولتاژ 12ولت سیم WL کائوچویی 8خانه نری 

دسته چراغ را امتحان کنید  

قطع شدن و یا سوختگی سیم WL )فیوز- دسته چراغ(

دسته چراغ را امتحان کنید.ولتاژ 12ولتی کائوچویی باال را امتحان کنید.

سوختگی چراغ و یا پارگی سیم )دسته چراغچراغهای راهنما و فالشر صفحه آمپر کار نمی کند.

 صفحه نشاندهنده ها(

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر
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91 راهنمای عیب یابی چراغها

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

راهنمای عیب یابی چراغها
چراغهای راهنما و فالشر

چراغهای فالشر و راهنما کار نمی کنند

سوئیچ را روی موقعیت »ON« قرار دهید اهرم راهنما را 

روی موقعیت راست یا چپ قرار دهید

فیوز 10آمپری صفحه آمپر و 15آمپری فالشر را امتحان 

کنید.

سیم قطع شده یا اینکه مدار اتصال کوتاه شده است.

ولتاژ 12ولت سیم کائوچویی 8 خانه نری دسته چراغ

 را آزمایش کنید.

سیم By پاره شده است)فیوز- دسته چراغ(

آسیب دیدگی دسته چراغ ولتاژ 12ولتی سیم WRکائوچویی باال را امتحان کنید.

فالشر را باز کنید ولتاژ12ولتی سیم WRدسته سیم 

                   کائوچویی بغل را آزمایش کنید. 

سیم WR پاره شده است. )دسته -چراغ – فالشر(

فالشر اتصال بدنه ندارد.اتصال بدنه ترمینال »B« به بدنه را امتحان کنید.

چراغهای ترمز

هنگام فشردن پدال ترمز، چراغ خطر روشن نمی شود

پاره شدن سیم و یا اتصال کوتاه شدن آن.    فیوز15 آمپر ترمز را امتحان کنید.

ولتاژ12ولت درسیم GW فشنگی چراغ ترمز را امتحان کنید

ولتاژ12ولتی سیم GR فشنگی چراغ ترمز را بهنگام روشن 

شدن چراغ ترمز امتحان کنید.

ولتاژ 12ولت سیم GRکائوچویی های چراغ کوچک عقب را 

امتحان کنید.

 
سیم GR پاره شده است )کلید چراغ ترمز- چراغهای 

کوچک عقب(

چراغهای عقب اتصال بدنه ندارند اتصال بدنه سیمB در کائوچویی های باال رابازدید کنید.

چراغهای کوچک عقب معیوب هستند.

 المپ عقب سوخته و یا اتصال بدنه ندارد.یکی از چراغهای ترمز روشن نمی شود 

فشنگی چراغ ترمز را امتحان کنید

سیم GW پاره شده است )فیوز- دسته چراغ(

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نگاهی کلی به بوق

نمودار سیم کشی بوق

نگاهی کلی به بوق
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93 نگاهی کلی به بوق

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

بازدید رله بوق :
امتحان  را   )b( و   )a( ترمینالهای  بین  دائمی  ارتباط   -  1  

کنید.

2 - ولتاژ 12باطری را به ترمینال )a( وصل کرده ترمینال 

)b( را به بدنه وصل نمائید سپس ارتباط بین ترمینالهای 

)c( و )d( را آزمایش کنید. 

فشاری بوق :
1 - در حالیکه فشاری بوق را می فشارید ارتباط دائمی بین 

صفحه اتصال بوق و میل فرمان را امتحان نمائید. 

را  فرمان  میل  قاب  و  فرمان  میل  بین  دائمی  ارتباط   -  2

امتحان کنید. 
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را  فرمان  بوش  ارتباط،  برقراری  عدم  صورت  در   -  3

تعویض نمائید.       

                                                    نگاهی کلی به بوق

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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نمودار الکتریکی بوق

نمودار الکتریکی بوق

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی بوق 

صدائی از بوق شنیده نمی شود 

مدار اتصال کوتاه شده یا سیم پاره شده است. فیوز 15آمپر ترمز را بازدید نمائید

ولتاژ 12ولتی سیم »GW« را در کائوچویی آفتامات بوق 

امتحان کنید.

سیم GW سوخته است)فیوز- رله بوق(

تعویض آفتامات بوق  بازدید آفتامات بوق

زمانیکه سیم G کائوچویی نامبرده باال به بدنه متصل است 

صدای بوق را امتحان کنید.

 
زمانیکه سیم G کائوچویی دسته چراغ )6خانه نری( به بدنه 

متصل است، صدای بوق را امتحان کنید.

خرابی فشاری بوق و یا اتصال پارگی سیمG )رله –کلید(

بدنه نبودن فشاری بوق

ولتاژ 12ولتی را مستقیمًا به بوق وصل کرده وصدای آن را 

                                  آزمایش کنید. 

پارگی و یا سوختگی سیم GR )رله –بوق – بوق(

خرابی بوق و یا اتصال بدنه نبودن آن 

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

                                              راهنمای عیب یابی بوق 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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ترتیب پیاده و سوار نمودن برف پاک کن 
شیشه جلو

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - قطعات را به ترتیب عددی که در شکل نشان داده شده 

است باز کنید.

3 - برای بستن قطعات از روش عکس باز کردن استفاده 

کنید.

9 - لوله شیشه شوی 5 - بوش فاصله    1 - بازوئی برف پاک کن   

10 - مخزن آب شیشه شوی 6 - بازوئی موتور برف پاک کن  2 - تیغه برف پاک کن   

11 - موتور شیشه شوی 7 - موتور برف پاک کن    3 - درپوش بازوئی برف پاک کن 

8 - چشمه شوی  4 - درپوش کاسه نمد  

ترتیب پیاده و سوار نمودن برف پاک کن شیشه جلو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


98

ترتیب پیاده و سوار کردن برف پاک کن 
جلو

1 - پیچها و بستها را باز کنید.

2 - پیچهای اتصال موتور برف پاک کن را باز کنید. 

3 - اتصال موتور برف پاک کن را قطع کنید.

گوشتی  پیچ  کن،  پاک  برف  موتور  بازکردن  برای   -  4

بزرگی بین پایه و بازوئی لنگ گذاشته و سپس آن را باال 

برده و از بازوئی لنگ جدا نمائید. 

توجه : تا زمانیکه ضرورت ندارد، موتور و بازوئی لنگ را 

باز نکنید. زیرا زاویه توقف اتوماتیک ثابت است.

5 - برای بستن قطعات از روش عکس بازکردن استفاده 

کنید.

تنظیم ارتفاع بازوئی :
ارتفاع بازوئی را به همان روشی که در تصویر مشاهده 

می کنید تنظیم کنید.    

                ترتیب پیاده و سوار کردن برف پاک کن جلو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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99  ترتیب پیاده و سوار کردن برف پاک کن جلو

بازدید اتصال موتور برف پاک کن جلو
1 - ارتباط دائم )اتصال( بین ترمینالها را بازدید کنید. 

توجهاتصالترمینالها

b-aاتصال-
b-cاتصال-
b-dموقعیت توقفاتصال
e-dغیر از موقعیت توقفاتصال

بازدید طرز کار موتور برف پاک کن جلو
1 - با اتصال ولتاژ 12ولت باطری به موتور برف پاک کن، 

طرز کار آن را بازدید کنید. 

سرعت حرکتترمینال

بدنه12 ولت

b
aپایین
cباال

اتصال  با دور آرام،  2 - دقت کنید که هنگام کار موتور 

بین ترمینال )b( و )a( و ترمینال )d( و بدنه وجود داشته 

باشد.

اتصالترمینال
b-dدر یک دور گردش ارتباط وجود دارد

 d - در یک دور گردش ارتباطی وجود نداردبدنه

بازدید اتصال موتور شیشه شوی
اتصال بین ترمینالهای )b( و )a( را آزمایش کنید.

بازدید طرز کار موتور شیشه شوی
ولتاژ 12ولتی را به قطب b و قطب a را به بدنه وصل کنید.

سپس دقت کنید که موتور کار خود را انجام می دهد.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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نمودار الکتریکی برف پاک کن جلو

                              نمودار الکتریکی برف پاک کن جلو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی برف پاک کن

برف پاک کن روی موقعیتهای Lo و Hi کار نمی کند 

اتصال کوتاه بودن مدار و یا قطع شدن سیمفیوز 15آمپر برف پاک کن را امتحان کنید  

سوئیچ را روی موقعیت ON قرار دهید

 ولتاژ باطری را در سیم )L( کائوچویی موتور برف 

پاک کن امتحان کنید

قطع بودن سیم )فیوز- موتور برف پاک کن(

سیم )LB( را از کائوچویی موتور برف پاک کن باز 

کرده و بررسی کنید که هنگام اتصال سیم )LW( به 

بدنه، موتور با دور کم کارکند.

موتور برف پاک کن را امتحان کنید.

بررسی کنید که هنگام اتصال سیم )LB( به بدنه،موتور 

با دور زیاد بچرخد.

کائوچویی 6خانه نری را از دسته چراغ جدا کنید 

بررسی کنید که هنگام اتصال سیم)LW( به بدنه موتور، 

موتور با دور کم بچرخد.

قطع بودن سیم )دسته چراغ - موتوربرف پاک کن(

بررسی کنید که هنگام اتصال سیم )LR( کائوچویی باال 

به بدنه موتور با دور سریع حرکت کند. 

قطع بودن سیم )دسته چراغ - موتوربرف پاک کن(

دسته چراغ اتصال بدنه ندارد اتصال بدنه سیم B را بررسی کنید 

دسته چراغ را بازدید نمائید.

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

راهنمای عیب یابی برف پاک کن

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی برف پاک کن جلو 

برف پاک کن بطور اتوماتیک نمی ایستد

سوئیچ را روی موقعیت )ON( قرار دهید. 

در حالیکه موتور برف پاک کن خاموش است، اتصال دسته 

چراغ را قطع کرده و ولتاژ12ولترا در سیم )LB( کائوچویی 

موتور برف پاک کن امتحان کنید.

  
بررسی کنید که آیا موتور برف پاک کن بطور اتوماتیک 

می ایستد؟یانه؟

ولتاژ 12باطری را در سیم )LB( کائوچویی دسته چراغ  

                               امتحان کنید. 
قطع بودن سیم LB )دسته چراغ -موتور برف پاک کن(

  
برف پاک کن تأخیری را در دسته چراغ امتحان کنید.

برف پاک کن تأخیری کار نمی کند 

کائوچویی 6خانه نری را از دسته چراغ قطع کرده ولتاژ 

12ولت را در سیم )L( کائوچویی امتحان کنید.

  
قطع بودن سیم L )فیوز- دسته چراغ(

    
    دسته چراغ را امتحان کنید.

برف پاک کن لحظه ای کار نمی کند
  

دسته چراغ را آزمایش نمائید.

شیشه شوی کار نمی کند )اما برف پاک کن کار می کند(

ولتاژ 12ولت را درسیم )L( کائوچویی موتورشیشه شوی

                                      امتحان کنید. 

 
قطع بودن سیم L )فیوز- موتور شیشه شوی(

  
ولتاژ 12باطری در سیم )Lo( کائوچویی موتورشیشه شوی 

امتحان کنید.

  
موتور شیشه شوی را بازدید نمائید.

دقت کنید که هنگام اتصال سیم )Lo( ازکائوچویی دسته 

                 چراغ به بدنه موتور شیشه شوی کار می کند. 

  
قطع بودن سیم Lo )دسته چراغ موتور شیشه شوی( 

دسته چراغ را امتحان نمائید.

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

                           راهنمای عیب یابی برف پاک کن جلو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی برف پاک کن جلو

در صورت خاموش بودن کلید، برف پاک کن با دور کم کار می کند 

دقت کنید که بعد از باز کردن سیم )LB(  کائوچویی موتور برف 

پاک کن، برف پاک کن از حرکت می ایستد.

 
توقف اتوماتیک موتور برف پاک کن

را امتحان کنید.

  
دقت کنید که بعد از قطع کائوچویی دسته چراغ، برف پاک کن از  

                                  حرکت متوقف شود.  

 
   معیوب بودن کلید برف پاک کن تأخیری کلید برف 

پاک کن تأخیری را در دسته چراغ امتحان کنید.

      
اتصال کوتاه و قطع بودن سیم LW )دسته چراغ- 

موتوربرف پاک کن(

در صورت خاموش بودن کلید، برف پاک کن با دور زیاد کار می کند

دقت کنید که با قطع کائوچویی دسته چراغ، برف پاک کن متوقف 

می شود

  
دسته چراغ را امتحان کنید

 
 LR اتصال کوتاه و قطع بودن سیم

)دسته چراغ- موتور برف پاک کن(

خیر

خیر

خیر

بله

بله

بله

راهنمای عیب یابی برف پاک کن جلو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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ترتیب پیاده و سوار کردن برف پاک کن 
عقب 

1 - کابل منفی باطری را قطع کنید.

2 - قطعات را به ترتیب عددی که در تصویر نشان 

داده شده است از یکدیگر جدا کنید. 

3 - برای بستن قطعات از روش عکس بازکردن استفاده 

کنید.

9 - مخزن شیشه شوی 5 - بوش بیرونی    1 - تیغه برف پاک کن   

10 - شیلنگ شیشه شوی 6 - بوش داخلی   2 - بازویی برف پاک کن  

11 - چشمه شوی 7 - اورینگ   3 - قاب بازوئی برف پاک کن 

8 - موتور برف پاک کن 4 - درپوش کاسه نمد  

                ترتیب پیاده و سوار کردن برف پاک کن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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برف  موتور  کردن  سوار  و  پیاده  ترتیب 
پاک کن عقب

1 - قاب بازوئی برف پاک کن را باز کنید.

2 - مهره را باز کرده و سپس بازوئی برف پاک کن را 

جدا کنید. 

3 - درپوش کاسه نمد را باز کنید.

4 - با استفاده از یک پیچ گوشتی رو دری صندوق عقب 

را باز کرده و سپس آن را جدا نمائید. 

5 - اتصال موتور برف پاک کن عقب را باز کنید.

6 - پیچهای اتصال را باز کرده و سپس موتور برف پاک 

کن عقب را جدا نمائید. 

استفاده  بازکردن  عکس  از روش  برای سوارکردن،   -  7

کنید.

میزان سفت کردن
بوش بیرونی         5/0 ~ 3 /0 کیلوگرم متر

پیچ اتصال موتور برف پاک کن   1/1 ~ 8/ 0 کیلوگرم متر

ترتیب پیاده و سوار کردن موتور برف پاک کن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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      ترتیب پیاده و سوار کردن موتور برف پاک کن عقب106

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

8 - ارتفاع بازویی را مطابق شکل تنظیم کنید. 

میزان سفتی مهره اتصال بازویی برف پاک کن

0/ 1 ~ 6/ 0 کیلوگرم متر                

چشمه شوی
با قرار دادن یک پیچ گوشتی ظریف بین بوش الستیکی و 

بدنه، فشار وارد کرد و چشمه شوی را بیرون بکشید.

بازدید طرزکار موتور برف پاک کن عقب
ترمینال  به  12ولت  ولتاژ  اعمال  هنگام  که  کنید  دقت   -  1

)b( و اتصال بدنه کردن ترمینال )a( موتور، موتور به کار 

خود ادامه خواهد داد. 

2 - موتور برف پاک کن را مجدداً بکار اندازید. سیم بدنه 

را از ترمینال )a( قطع کرده و فوراً به بدنه موتور وصل 

حالت  به  کن  پاک  برف  موتور  شافت  که  کنید  کنید.دقت 

اولیه برگشت قرار بگیرد.
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نمودار الکتریکی برف پاک کن عقب

نمودار الکتریکی برف پاک کن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی برف پاک کن عقب

برف پاک کن عقب کار نمی کند 

فیوز 15 آمپر برف پاک کن عقب را آزمایش کنید
  

مدار اتصال کوتاه و یا قطع شده است

  
سوئیچ را روی موقعیت ON قرار دهید 

ولتاژ 12باطری را در سیم )Lo( کائوچویی2خانه نری

            موتور برف پاک کن عقب امتحان کنید. 

  
قطع بودن سیم )Lo( )فیوز- موتور برف پاک کن عقب( 

   

ولتاژ 12باطری را در سیم )L( کائوچویی باال چک 

کنید.

  
موتور را امتحان کنید

ولتاژ 12باطری را در کائوچویی 3خانه نری کلید برف

                      پاک کن عقب امتحان کنید. 

   
قطع شدن سیم )L( )موتور برف پاک کن عقب- کلید 

برف پاک کن عقب(

کائوچویی را از کلید برف پاک کن عقب جدا کنید 

اتصال بدنه سیم )B( کائوچویی را امتحان کنید.

   
کلید برف پاک کن عقب اتصال بدنه  ندارد

         
 کلید برف پاک کن عقب را امتحان کنید 

پاروهای برف پاک کن اتوماتیک به جای خود بر

نمی گردند

اتصال بدنه موتور را بررسی کنید
   

موتور برف پاک کن اتصال بدنه ندارد

       
موتور را آزمایش کنید 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

                          راهنمای عیب یابی برف پاک کن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی برف پاک کن عقب

هنگامیکه کلید برف پاک کن خاموش است

برف پاک کن نمی ایستد

سوئیچ را روی موقعیت ON قرار دهید و کلید

برف پاک کن را روشن کنید.

دقت کنید که هنگام قطع کائوچویی 3خانه نری از

    کلید برف  پاک کن عقب، برف پاک کن متوقف می شود. 

   
کلید برف پاک کن عقب خراب است

 کلید برف پاک کن عقب را امتحان کنید.

کائوچویی 2خانه نری را از موتور برف پاک کن عقب جدا کنید 

دقت کنید که اتصال بین سیم )L( به بدنه وجود نداشته باشد

  
اتصال کوتاه )پارگی سیم( سیم L )موتور برف پاک کن 

عقب – کلید برف پاک کن عقب(

موتور را امتحان کنید.

موتور شیشه شوی عقب کار نمی کند.

سوئیچ را روی موقعیت )ON( قراردهیدولتاژ 12ولت سیم 

)Lo( کائوچویی 2خانه نری را در موتور شیشه شوی

                                عقب  امتحان کنید. 

   
قطع بودن سیم Lo )فیوز- موتور شیشه شوی عقب(

ولتاژ 12باطری سیم GB در کائوچویی نامبرده باال را امتحان 

کنید.

   
موتور شیشه شوی عقب را آزمایش کنید.

  
ولتاژ 12باطری را در سیم GB کائوچویی 3خانه نری مربوط 

به کلید شیشه شوی و برف پاک کن عقب را

 امتحان کنید.

  
پارگی و یا سوختگی سیم GB موتور شیشه شوی 

عقب- کلید(

  
کلید را امتحان کنید. بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

راهنمای عیب یابی برف پاک کن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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نگاهی کلی به شیشه گرمکن عقب

نمودار سیم کشی شیشه گرمکن عقب

                                نگاهی کلی به شیشه گرمکن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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بازدید اتصال شیشه گرمکن عقب
 1 - کلید گرمکن شیشه عقب را روشن کنید.

2 - سیم مثبت ولت متر را به وسط هر یک از فیالمنتهای

شیشه گرمکن و قطب منفی را به بدنه وصل کنید. میانگین 

ولتاژ استاندارد در وسط هر یک از فیالمنتها باید 6 ولت 

6 ولت را نشان  از  ولتمترباشد. اگر ولت متر ولتاژ بیش 

ولتاژ  اگر  و  دارد.  وجود  فیالمنتها  بدنه  اتصال  می دهد، 

کمتر از 6 ولت و یا صفر باشد، اتصال بین مرکز و قطب 

مثبت فیالمنت است.

تعمیر فیالمنتهای شیشه
1 - برای تمیز کردن اطراف قسمتهای آسیب دیده فیالمنتها 

از تینر و یا الکل اتیل استفاده کنید.   

2 - به هردوطرف فیالمنتهای آسیب دیده نوار بچسبانید.

3 - برای تعمیر قسمتهای آسیب دیده، با یک قلم کوچک 

ازرنگ نقره ای استفاده کنید.

4 - در حرارت 20درجه سانتی گراد، 24 ساعت وقت الزم 

خشک  برای  اگر  شود.  خشک  گرمکن  نوارهای  تا  است 

)با درجه حرارت  کنید  استفاده  از یک سشوار  آن  کردن 

60 سانتی گراد( نوار ظرف مدت نیم ساعت خشک خواهد 

شد.     

توجه :
نشده  که خشک  زمانی  تا  را  عقب  گرمکن شیشه   – الف 

استفاده نکنید.

ب – برای تمیز کردن قسمتهای آسیب دیده از بنزین و یا 

حاللهای مشابه استفاده نکنید.

بازدید اتصال شیشه گرمکن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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نمودار الکتریکی شیشه گرمکن عقب 

                             نمودار الکتریکی شیشه گرمکن عقب

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی شیشه گرمکن عقب 

گرمکن کار نمی کند

فیوز 15آمپر گرمکن را بازدید کنید
 

سیم پاره شده و یا اتصال کوتاه شده است.

سوئیچ را روی موقعیت ON قراردهید ولتاژ 12ولت را در سیم 

BW کلید گرمکن امتحان کنید.

    
پارگی سیم )فیوز- کلید گرم کن(

در حالیکه سوئیچ در موقعیت ON می باشد، ولتاژ 12ولت سیم 

BL گرمکن را امتحان کنید.

کلید گرمکن خراب است

  
در حالیکه کلیدگرمکن را روی موقعیت ON قرار داده اید  ولتاژ 

12ولت را در سیم BL گرمکن )سمت راننده( را امتحان کنید.

پارگی سیم )کلید گرمکن- بخاری(   

ولتاژ صفر را در سیم B بخاری گرم کن )سمت شاگرد( را 

امتحان کنید.

 
          بخاری اتصال بدنه ندارد  

   
بخاری را آزمایش کنید

عالمت گرمکن شیشه عقب روی صفحه آمپرکارنمی کند

سوئیچ موتور و کلید گرمکن را روی موقعیت )ON( قرار دهید 

ولتاژ 12ولت را در سیم)BL( کائوچویی صفحه آمپر امتحان 

کنید

 
پارگی سیم )گرمکن- صفحه آمپر(

المپ سوخته و یا صفحه آمپر اشکال دارد. بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

راهنمای عیب یابی شیشه گرمکن عقب 
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نگاهی کلی به ساعت دیجیتال

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نگاهی کلی به ساعت دیجیتال
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راهنمای عیب یابی ساعت

ساعت دیجیتال کار نمی کند 

فیوز 15آمپر فندک و فیوز 15آمپر فالشر را بازدیدکنید.
  

مدار کوتاه )پارگی سیم(

 
کنید. ولتاژ 12ولت  کائوچویی را از ساعت دیجیتال قطع 

سیم )WR( کائوچویی بغل را امتحان کنید. 

 
پارگی سیم WL )فیوز- ساعت دیجیتال(

  
ارتباط دائمی سیم B کائوچویی نامبردۀ باال به بدنه را 

امتحان کنید.

 
آسیب دیدگی بدنه ساعت دیجیتال

سوئیچ را روی موقعیت Acc قرار دهید. ولتاژ 12ولت 

را در سیم Ly کائوچویی نامبرده باال امتحان کنید.

   
پارگی – سیم Ly )فیوز- ساعت دیجیتال(

 
 GR کلید چراغ را روشن کنیدولتاژ 12ولت سیم

کائوچویی باال را امتحان کنید.

   
پارگی سیم GR )فیوز- ساعت دیجیتال(

آسیب دیدگی ساعت دیجیتال 

ساعت دیجیتال را امتحان کنید.

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکيراهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکيراهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نمودار الکتریکی ساعت

بازدید مدار سیم کشی ساعت دیجیتال
)a( و بدنه را به ترمینال )b( 1 - ولتاژ 12ولت را به ترمینال

وصل کرده و سپس دقت کنید که ساعت دیجیتال روشن 

می شود.

2 - ولتاژ 12ولت را به قطب )c( و بدنه را به )a( وصل 

کنید. دقت کنید چراغ صفحه آمپر روشن می شود.

توجه : دقت کنید که بدنه و ولتاژ را به قطبهای مربوطه 
وصل کنید.   

نمودار الکتریکی ساعت
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکيراهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکيراهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

نگاهی کلی به بخاری 

7 - کانال های هوای گرم بغل 1 - کانال های هوای گرم زیرشیشه 4 - بخاری  

8 - کانال بخاری عقب 5 - محفظه خنک کننده  2 - گرمکن جلو   

6 - کلید بخاری  3 - پنکه    

 نگاهی کلی به بخاری
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

جریان هوا در هر یک از وضعیت ها 

جریان هوا در هر یک از وضعیت ها 
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

سیستم کنترل بخاری

تنظیم سیم کنترل وضعیت
)گرم(  آخر  وضعیت  روی  را  وضعیت  کنترل  اهرم   -  1

قراردهید.

و  کشیده  پایین  بطرف  خود  حد  آخرین  تا  را  اهرم   -  2

سپس بست تنظیم را به سیم وصل کنید.

3 - اهرم بین گرمکن و دریچه در را تا آخرین حد خود

بطرف باال کشیده و سپس میله را به اهرم وصل کنید.

4 - کلید موتور پنکه را روی موقعیت »3« گذاشته و جریان 

مناسب هوا را کنترل کنید.

 سیستم کنترل بخاری

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


120

سیم کنترل هوا
موقعیت حداکثر  را روی  کنترل درجه حرارت  اهرم   -  1

سرد قرار دهید.

2 - اهرم را تا آخرین حد خود بطرف باال کشیده و سپس 

سیم هوا را به بست وصل کنید. 

3 - دقت کنید که اهرم کنترل درجه حرارت قادر به تنظیم

درجه حرارت باشد. 

سیم جریان مجدد هوا و هوای تازه 
1 - اهرم جریان مجدد هوا و هوای تازه را روی موقعیت

جریان مجدد هوا قرار دهید.

)تا آخرین  2 - اهرم هوای ورودی را بطرف باال بکشید 

حدخود( و سپس با استفاده از بست تنظیم سیم را به اهرم 

وصل کنید.

3 - در این مرحله دقت کار اهرم جریان مجدد هوا و هوای 

تازه را امتحان کنید.

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

سیستم کنترل هوا
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جدول مشخصات فنی 

ردیف                                                                               مشخصات)وات(
باال – پایین                                        55/ 60 چراغهای اصل جلو                                  
چراغهای هالوژن                                             باال – پایین                                        40/ 45

چراغهای راهنما                                               جلو            21

                                                              عقب                                                         21
چراغ راهنمای بغل                                                                                                                      5

چراغ ترمز و چراغ خطر                                                                                                         5/ 21
چراغهای کوچک                                                                                                                            5
چراغ نمره                                                                                                                                    5
چراغ دنده عقب                                                                                                                    21
چراغ داخل اتاق                                                                                                                    10

چراغ نقشه خوانی                                                                                                                          6     
چراغ صندوق عقب                                                                                                                         5

 چراغهای هشدار دهنده )صفحه آمپر(
چراغ راهنما و فالشر                                                                                                                    4/ 3

چراغ نور باال                                                                                                                    4 /3
چراغ گرمکن شیشه عقب                                                                                                     4/ 3
چراغ روغن                                                                                                                     4/ 3
چراغ شارژ                                                                                                                    4/ 3

چراغ ترمز                                                                                                                                  4 /3
چراغ پشت صفحه آمپر                                                                                                     4 /3
چراغ رادیو پخش                                                                                                                         4/ 1
چراغ پانل بخاری                                                                                                                    4 /1

جدول مشخصات فنی

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي
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راهنمای عیب یابی رادیو
از رادیو صدایی شنیده نمی شود

سوئیچ را روی موقعیت Acc قراردهید

آنها را در جهت عقربه های ساعت تا 

آخر بچرخانید.

دکمه رادیو را تا آخر چرخانده و آنتن را کاماًل بیرون بکشید.

  
 ON موقعیت  را روی  حالیکه سوئیچ  در 

قرارداده دقت کنید که آیا ازبلندگوصدای 

پت پت شنیده می شود؟

آیا از بلندگو صدای خش خش

خارج می شود؟

رادیو را عوض کنید  
آیا فیوز سوخته است؟

 )جعبه فیوز را باز کنید(

امتحان  را  نیرو  تولید  دستگاه  ولتاژ 

کنید.

آنتن و سیم را بازدید کنید   

 
دسته سیم ها را بازدید کنید.

فیوز را تعویض کرده و کوتاه

بودن جریان را امتحان کنید.

آزمایش  حالت  در  جریان  سنجش  وسیله  اگر  کنید.  آزمایش  را  بلندگوها 

مقاومت بین قطبهای منفی ومثبت بلندگو، نشان دهنده مقاومت استاندارداست، 

بلندگو سالم است.

آیا هنگام تماس وسیله سنجش با بلندگو صدای خش خش شنیده می شود؟

     
  آنتن را تعویض نمائید

بلندگوها را عوض کنید

دسته سیم های بین رادیو و بلندگو را از 

بودن  باز  یا  و  جریان  بودن  کوتاه  نظر 

مدار امتحان کنید

  

دسته سیم ها را تعمیر کنید

  
دستگاه را عوض کنید.

احتیاط :
هنگام انجام سری آزمایشات نامبردۀ باال، الزم است که استوانه باالنس صدای بلندگوها در موقعیت وسط قرار داشته 

باشند.

بله

بله
بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

)بدنه(
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راهنمای عیب یابی رادیو

صدا فاقد کیفیت مناسب است

دسته سیم ها را تعمیر کنید 

دقت کنید که غبار و یا مدار خارجی روی بلندگو وجود نداشته باشدبلندگوها را تعمیر کنید 

دکمه  از  استفاده  با  را  رادیو  صدای  اگر    
تنظیم می کنید، در صورت شنیده شدن خش 

و خش آن را مجدداً تنظیم کنید

دهید  انجام  دقیقًا  را  تنظیم  کار   
پایین  کیفیت  از  صدا  هم  هنوز  آیا 

برخوردار است ؟

      
آنتن را بکشید 

آیا هنوز هم صدای رادیو ضعیف است ؟

آنتن را عوض کنید.
آنتن و سیم آن را امتحان کنید          

آیا علت عیب کیفیت بد تن 

صدا است ؟

رادیو را عوض کنید.

تنظیم تن صدا

آنتن

اهرم متر

 کوتاه بودن جریان را در سیم های بلندگو امتحان کنید.
اگر هنگام آزمایش پایه و بدنه بلندگو وسیله سنجش مدار، 

بلندگو  سیم های  دسته  می دهد،  نشان  را  باالئی  اهم  میزان 

سالم است.

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

راهنمای عیب یابی رادیو

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ سیستم هاي الکتریکي

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


124

راهنمای عیب یابی رادیو

از موتور سر و صدا شنیده می شود

اتصاالت را کاماًل چفت کنید.

را  ها(  )کائوچویی  اتصاالت 

آزمایش کنید.

پیچ های اتصال را آزمایش کنید 

آیا هنوز هم از موتور سرو صدا شنیده 

می شود؟ 

اگر صدای رادیو را با استفاده از دکمه 

در صورت شنیده شدن  می کنید،  تنظیم 

سروصدایی از رادیو، آن را مجدداً تنظیم 

نمائید.

                         آنتن و سیم آن را بازدید کنید 
موتور

آیا با کشیدن پای آنتن باز

دستگاه را تعویض کنید هم صدائی شنیده می شود؟

مراحل  گذراندن  از  بعد  اگر 

صدائی  هم  باز  باال  نامبرده 

شنیده می شود، قطعات دیگری 

و  بوق  کن،  پاک  برف  قبیل  از 

غیره را بازدید نمائید 

علت صدا از بیرون وقطعات دیگر است.آیا سیم کشی ها سالم است؟

دسته سیم ها را تعمیر کنید

پیچ ها را سفت کنید.

تنظیم تن صدا

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

بله

بله بله

بله

خاموشروشن
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فصل سوم: مدارهاي الکتریکی
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روش استفاده از این فصل
- کل سیستم برق اتومبیل شامل استارت، سوئیچ مواردی از این قبیل می باشد.

- همانطور که در زیر نیز توضیح داده شده است هریک از سیستم ها در صفحات سمت چپ و راست نشان داده شده اند.

- هنگام مطالعه این فصل توجه به نکات زیر ضروری خواهد بود.

       نمودار اتصال تعیین کننده ارتباط
       هر یک از کانکتورها با مدار مربوطه

          می باشد.             

اتصال مشترک

   عالمت فصل  نام سیستم  نمودار مدارو جریان

سیستم شارژ

صفحه آخری یعنی فصل ایکس-X نشان 
دهنده اتصاالت مشترک مربوط به هر یک 

از سیستم هاست.    

این گونه صفحات نشان دهنده مکان واقعی 
هر یک از اتصاالت و نمودار  دسته

 سیم هاست.

نری

نری  

اتصالمادگی  مادگی  

طریقه نگاه کردن بداخل اتصال

* عالمت ستاره بیانگر خالی بودن و عدم امکان استفاده می باشد.

  روش استفاده از این فصل
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ مدار هاي الکتریکيراهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ مدار هاي الکتریکي

سیستم فن خنک کننده  

در هر یک از صفحات، فیوزها و اتصال قابل ذوب

مشابه مشخص گردیده  

رنگ راه سیم  
رنگ اصلی سیم  

اتصال قابل ذوب

مادگینری    

زمانیکه سوئیچ در موقعیت 
OFF سوئیچ قرار دارد، 
مدار را می توان مشخص 

نمود.

 )G( بخش چراغ عالئم هشدار
حروفی که در پرانتز قرار دارند 
بخش  رفرانس  شماره  بیانگر 

مربوطه است.

عالئم مشخص کننده در نقشه ها

بدنه               باطری اتصال قابل ذوب                 فیوز                  موتور             

دیود                  ترمیستر                 مقاومت متغیر          مقاومت                 کوئل

المپ                    پمپ                     ترانزیستور                     خازن    بوق                   

فندک                    بلندگو               بخاری  

  روش استفاده از این فصل
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راهنمای کد رنگ سیم ها
یک کد دو حرفی بیانگر رنگ سیم های مورد استفاده است. 

حرف اول این کد نشانگر رنگ اصلی سیم و حرف دوم کد 

نشانگر رنگ راه سیم می باشد.

کد                                رنگ سیم ها رنگ سیم ها   کد 

سیاه                  LW                                 آبی با راه سفید  B

قهوه ای                  LB                                 آبی با راه سیاه  Br

آبی با راه زرد  LY                                                       سبز  G

آبی                                                        LR  آبی با راه قرمز  L

O       نارنجی                                  Lo                               آبی با راه نارنجی

قرمز                                                       RG  قرمز با راه سبز  R

زرد                                                       RB   قرمز با راه سیاه  Y

سفید                                                           RW   قرمز با راه سفید  W

سیاه با راه سفید                                           RL  قرمز با راه آبی  BW

سیاه با راه قرمز                                        RY  قرمز با راه زرد  BR

سیاه با راه آبی                                           YB  زرد با راه سیاه  BL

زرد با راه قرمز  YR                                           سیاه با راه زرد  BY

زرد با راه سبز  YG                                           سبز با راه قرمز  GR

زرد با راه سفید  YW                                           سبز با راه سفید  GW

سبز با راه سیاه                                            WR  سفید با راه قرمز  GB

سفید با راه آبی  WL                                              آبی با راه سبز  LG

راهنمای کد رنگ سیم ها
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ مدار هاي الکتریکي
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سیستم استارت 

راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ مدار هاي الکتریکي
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ مدارهاي الکتریکي
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سیستم شارژ

 سیستم شارژ
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سیستم جرقه – سیستم فن خنک کننده

 سیستم جرقه – سیستم فن خنک کننده
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راهنمای تعمیرات سیستم هاي الکتریکي/ مدار هاي الکتریکي
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شیشه شوی و برف پاک کن جلو

 شیشه شوی و برف پاک کن جلو
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شیشه شوی و برف پاک کن عقب

                            شیشه شوی و برف پاک کن عقب
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چراغ های جلو

                                                          چراغ های جلو
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چراغ های خطر – چراغ های جلو – بغل – چراغهای نمره 
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چراغ های عالئم

                                                         چراغ های عالئم
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چراغ های راهنما و فالشر – چراغ های دنده عقب

          چراغ های راهنما و فالشر – چراغ های دنده عقب
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 بخاری

                                                                   بخاری
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چراغ داخل اتومبیل – چراغ صندوق عقب 
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ساعت دیجیتال

                                                        ساعت دیجیتال
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