
 

 راهنماي تعميرات

 تجهيزات الكتريكي

 وانت پيكان

  

 41848: كليد مدرك 

 4129پاييز 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
  
 
 

 
 

1 

  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

 راهنماي تعميرات 
 و سرويس تجهيزات الكتريكي

  وانت پيكان 

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
  
 
 

 
 

2 

  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  بسمه تعالي
  

  مقدمه 
  

تهيه و انتشار كتب راهنماي تعميرات اين امكان را براي متخصصين تعميـرات فـراهم مـي    
نمايد تا بتوانند در هر مرحله از عمليـات تعميـر و نگهـداري كـار را بـه صـورت صـحيح         

تعميـرات و  راهنمـاي  «واصولي به انجام رسانند كتابي كه در پيش رو داريد تحت عنـوان  
مي باشد كه حاصل تالش همكاران در » س تجهيزات الكتريكي خودروي پيكان و وانتسروي

اداره مهندسي خودرو خدمات پس از فروش بوده و به منظور آشنايي تعميركـاران شـبكه   
 باز و بست تزئينات خودروهاي پيكـان و وانـت  نمايندگيهاي مجاز سراسر كشور با نحوه 

  . تهيه گرديده است
نسين ها و تعميركاران عزيز با مطالعه اين كتاب و به كار بستن نكات ياد اميد است شما تك

شده در آن ، در ارائه خدمات تعميراتي استاندارد جلب نظر مساعد و كسب رضايت مشتري 
  . توفيق يابيد 

  
  شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو 

  ) سهامي خاص( ايساكو         
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  : پيش گفتار
پيش از بررسي قسمت هاي الكتريكي خودرو، مطمئن شويد كه اجزا مكانيكي وابسته به آنها سالم بوده و عملكرد 

  . صحيح دارند
  . اي الكتريكي خودرو هميشه هشدارهاي الكتريكي مربوطه را مطالعه نمائيدپيش از انجام هر عملي روي قسمت ه

پيش از شروع عيب يارب قسمت هاي الكتريكي خودرو با استفاده از تسـت ولتـاژ از سـالم بـودن بـاتري خـودرو       
  . اطمينان حاصل نماييد

  

  ) موتور روشن( تست ولتاژ باتري خودرو 
  ) بخاري، راديوپخش ( دـ كليه مصرف كننده ها را خاموش كني1
  . تنظيم كنيد DCمولتي  متر را براي خواندن ولتاژ  -2
  . پروبهاي  تستر را به پايه هاي باتري وصل كنيد و مقدار نشان داده شده را بخوانيد -3

 ولت يا بيشتر باشد اين عدد قابل قبول است اما در صورتي كه ولتاژ باتري 3/12در صورتي كه مقدار خوانده شده 
  . باتري احتياج به شارژ كردن دارد. كمتر از اين مقدار باشد

 ساعت پيش از تست استفاده شده است، مي بايسـت بـا روشـن كـردن      8در صورتي كه خودرو حدود : توجه

ثانيه پيش از تسـت ولتـاژ    60ثانيه سطح شارژ از روي باتري برداشته شود و تقريباً  30چراغهاي جلو براي حدود 
  . كنيد و سپس عمل تست را انجام دهيد باتري صبر
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  هشدارهاي الكتريكي 
راهنمايي هاي ذكر شده در پايين قصد دارند كه از خراجي اجزا الكتريكي و الكترونيكي مورد اسـتفاده در وسـيله   

ها در  در موارد الزم، احتياط هاي ويژه براي اين قسمت. نقليه جلوگيري كرده و امنيت اين قسمت ها را باال ببرند
  . نظر گرفته شده است كه بايد به عنوان مرجع پيش از شروع به تعمير، به كار برده شود

پيش از شروع عمل تست در وسيله نقليه ، مطمئن شود كه اجزا تست مربوطه به طور صـحيح كـار مـي كننـد و     
اتصاالت و دسته سـيم   اين عمل بويژه مي بايست براي. كانكتورها در وضعيت مناسب مي باشنددسته سيم ها به 

  . هاي اصلي به كار برده شود
  

 پيش از شروع كار برروي يك سيستم جرقه، همه ترمينال هاي جريان باال، آداپتورها و اجـزا عيـب   :  !اخطار

يابي را از نظر عايق بودن بررسي كنيد تا از تماس تصادفي شخص و خطر تكان و شوك كاسـته شـده و حفاظـت    
  . الزمه به عمل آيد

  

هرگز اتصاالت باتري را معكوس نبنديد و همشه پالرتيه صحيح را هنگام اتصال وسايل تسـت رعايـت    :1توجه

  .كنيد
  

  هنگام كار برروي مدارات جريان باال، هميشه از انبرهاي عايق اسـتفاده كنيـد و مراقـب باشـيد كـه       :2توجه

  . اتصال داده نشود ECUانتهاي باز سيم هادي جريان باال، به قطعات ديگر بويژه 
هنگامي كه ولتاژ باال، در زمان فعاليت موتور، در وايرهاي شمع جاري مـي شـود احتيـاط هـاي الزم را در هنگـام      

  . اندازه گيري ولتاژ در آن نقاط به عمل آوريد
  

   پيش از جدا كردن. قسمت موتور يك محيط نامساعد براي قطعات الكتريكي و كانكتورها مي باشد :3توجه 

  آنها، مطمئن شويد كه خشك و فاقد روغن مي باشند

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
  
 
 

 
 

7 

  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

از بسته بودن سوئيچ و قطع . پيش از بازكردن يك قسمت معيوب به دستورالعمل نحوه بازكردن آن مراجعه كنيد 
  . بودن باتري هنگام بازكردن قطعه معيوب، اطمينان حاصل نمائيد

  

  جداكردن باتري
  . يكي را خاموش كنيدپيش از جدا كردن باتري، همه وسايل الكتر

  

 براي جلوگيري از خرابي وسايل الكتريكي، هميشه باتري را هنگامي كه روي قسمت هاي الكتريكي ! : هشدار

  . كابل منفي باتري بايستي در ابتداي كار قطع و در انتها مجدداً متصل شود. خودرو كار مي كنيد، جدا كنيد
  

  شارژ باتري 
دقيقه بعد، باتريها گاز هيدروژن از  15در زمان شارژ يا دشارژ و حدوداً . ه شارژ كنيدباتري را در خارج وسيله نقلي

  . خود دفع مي كنند كه اين گاز اشتعال برانگيز است
  . هميشه منطقه شارژ باتري را براي جلوگيري از آتش سوزي و جرقه زدن ، به خوبي تهويه نمائيد

  
  دستورالعمل ها 

  . تصال يا جداسازي قطعات، سوئيچ را ببنديدـ پيش از انجام هرگونه ا1
دست ها و سطوح كار بايستي تميز و فاقد گريس باشند، تجمع گريس كثيف مي تواند باعث : ـ هنگام انجام كار2

  . ايجاد اتصالي با مقاومت باال گردد
نگه داريد زيرا بعضي  ـ هنگامي كه برد مدار چاپي را در دست مي گيريد مراقب آن باشيد و آن را فقط از لبه ها3

  . قطعات الكترونيكي به الكتريسيته ساكن بدن حساس بوده و آسيب پذير مي باشند
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

. ـ كانكتورها هرگز نبايد بـازور بـاز و يـا بسـته شـوند     4
خصوصاً كانكتورهاي برد داخلي، اتصاالت آسيب ديـده  

  . باعث اتصال كوتاه و قطع مدار خواهند شد
تسـت ، مرتبـاً يـك بدنـه     ـ پيش از شروع و در طول 5

مناسـب را لمــس كنيـد كــه ايــن عمـل بــراي دشــارژ    
زيــرا تعــدادي از قطعــات . اســتاتيك بــدن مــي باشــد

الكترونيكي در برابر الكتريسيته ساكن بدن آسيب پذير 
  . مي باشند

  تشخيص عيب 
  . مدار مي باشد ـ ابتدا عملكرد مدار را بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه ايراد مشاهده شده مربوط به اين1
ـ نقشه هاي الكتريكي مربوطه، توزيع نقاط بدنه و جزئيات مربوط به فيوزهـا را بررسـي كنيـد و سـپس بررسـي      2

  كنيد كه آيا اين مدارات به درستي عمل مي كنند ياخير 
ي موجـود  ـ كانكتورهاي موجود در مسير را بررسي نمائيد و از صحيح بودن نقاط بدنه و ولتاژ تغذيه و سـيگنالها 3

  . در پين هاي كانكتورها اطمينان حاصل نمائيد
  ) اين عمل را ابتدا براي كانكتوري كه به آساني قابل دسترس مي باشد انجام دهيد( 
  . ـ بر روي نقشه الكتريكي بخش هايي از مدار را كه صحت آنها به اثبات رسيده است را عالمت گذاري كنيد4
  . مدار كه دسترسي به آنها آسانتر است ادامه دهيدـ اين مراحل را براي نقاط بعدي 5

  
  مشخصات كانكتورها

  . هر كانكتور داراي اطالعاتي به صورت زير مي باشد
  Cشماره الحاقي با پيشوند  –شماره كانكتور 

  . نام كانكتور معموالً از قسمت هايي كه اتصاالت از آنها گرفته مي شود، مشتق مي شود -نام كانكتور
  . نوع پين هاي كانكتور را از نظر نر و مادگي تعيين مي كند –ي مادگ/ نر

  . رنگ بدنه كانكتور را نشان مي دهد –رنگ 
Natural  بدين معني است كه رنگ بدنه كانكتور پالستيك شفاف يا نيمه شفاف مي باشد .  
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  . براي تعيين محل كانكتور در دسته سيم استفاده مي شود –موقعيت كانكتور 
در عكس ها ميزان فضاي فرورفتگي نر و . الوه بر تصوير شماتيك كانكتور از عكس نيز استفاده مي شودع –عكس 

  . ماده ها نيز مشخص مي شود
  

يك شكل اجمالي از بدنه كانكتور بـه   –نماي اصلي 
صورت ديد از جلو نشان مي دهد و تعداد پين هـاي  

  . كانكتور را نيز مشخص مي كند
  
  
  

  
  
  ن هاي كانكتور جدول مشخصات پي 

  . يك جدول دو ستونه ، شامل اطالعاتي از رنگ و تعداد پين هاي كانكتور مي باشد
  

  پين كانكتور   رنگ
 4 (GY)خاكستري 

 2  (BK)سياه 

  

  . تعداد پايه  هاي كانكتور را مشخص مي كند :ـ پين كانكتور1

  . كندرنگ سيمي كه در پين كانكتور قرار مي گيرد را مشخص مي  -رنگ   -2
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  راهنماي كد رنگ ها 
  كد  رنگ

 BK  سياه 

 WI سفيد 

 BU  آبي 

 YL  زرد

 RD  قرمز 

 GN  سبز

 OR  نارنجي 

 GY  خاكستري 

 PI  صورتي 

 VI  بنفش 

 BR  قهوه اي 

 BG  ) نخودي( بژ 
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   شارژ سيستم 
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  نماي كلي سيستم 
  

  سيستم شارژ 
  صفحه نشان دهنده  - 1
 باتري  - 2

  )آلترناتور (دينام  -3

  نقش سيستم شارژ كننده 
مدار شارژ كننده مي بايست باتري را دائماً در حالت شارژ نگهداشته و بـرق تجهيـزات الكتريكـي خـود را تـامين      

  .نمايد
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در . سيستم شارژ شامل باتري، آلترناتور با يك رگوالتور در داخل آن ، المـپ شـارژ و سـويئچ و سـيم مـي باشـد      

در خروجي آلترنـاتور   DCبنابر اين جريان . يكسو مي كنند  ACوجود دارد كه هر كدام جريان  ديود 6آلترناتور 
اجزاء اصلي آلترناتور شامل روتور، استاتور، يكسو كننده ها، بوش ، پولي، پروانه خنـك كننـده ،   . ظاهر خواهد شد

  . مجموعه ذغالها و رگوالتور ولتاژ مي باشد

  : توضيح
  مي شود  به باتري متصل Sپايه  - 1
 به المپ شارژ متصل مي شود  Lپايه  - 2

  به بدنه وصل مي گردد Eپايه  - 3
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  عملكرد مدار داخلي آلترناتور 
آلترناتور داراي يك رگوالتور از نوع نيمه هادي مي باشد 
كه داخل حلقه هاي فلزي آلترناتور در انتهـاي هوزينـگ   

همه اجزا رگوالتور در يك قالب سـخت  . نصب شده است
ار داده شـده انـد و ايـن مجموعـه بـه همـراه       و محكم قر

مجموعه ذغالها به حلقه هاي فلزي آلترنـاتور در انتهـاي   
  . هوزينگ متصل شده اند

  . ولتاژ رگوالتور احتياجي به تنظيم ندارد
  

دو ذغال، جريان را از طريق دو حلقه فلزي به سيم پـيج  
  . ميدان كه روي روتور نصب شده است ، انتقال مي دهند

  
  
نه استاتور از يك پوسته آهني تشكيل مـي گـردد كـه    بد

شامل چندين ورقه نرم آهن است و شـيارهايي دارد كـه   
كالفهاي سيم پيچي عايق بندي شده در داخل آنها قـرار  

  . مي گيرد
ديود مي باشـد بـه سـيم     6يك پل يكسو ساز كه شامل 

پيچ استاتور آلترناتور متصل شده اسـت و باعـث تبـديل    
  .مي شود DCولتاژ به  ACولتاژ 

  مدار داخلي آلترناتور 
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  شرح مدار 
در اين مدار، سيم پـيچ اسـتاتور ،   . مدارات شارژ باتري و مدارات داخلي آلترناتور نشان داده شده استدر شكل باال

و ) ورروتـ ( پل ديودي يكسوساز و سيم هاي رابط باتري با خط هاي مشكي پر رنگ و سيم پـيچ تحريـك ميـدان    
  . مدارات كنترل ولتاژ با خطر هاي مشكي كم رنگ نشان داده شده اند

  . عملكرد كلي آلترناتور بدين صورت  مي باشد
و  D1و ديـود   RIآلترناتور و توسط مقاومـت   Lبا بسته شدن سوئيچ ، جريان از باتري توسط المپ شارژ به پايه 

  . پس مجدداً به باتري بر مي گرددبه بدنه جاري شده و س TRIاميتر ترانزيستور  –بيس 
  . به باتري بر مي گردد TRIو ترانزيستور ) روتور( اين جريان از طريق سيم پيچ تحريك ميدان 

مابين ترمينال مثبت آلترناتور و بدنه ظاهر مي شود با افزايش سرعت آلترناتور  DCبا عمل كردن آلترناتور ، ولتاژ 
  . ي تهيه مي شود، جريان كافي براي شارژ شدن  باتر

  . صحت عملكرد آلترناتور، با خاموش شدن المپ شارژ پشت آمپر مشخص مي شود
افزايش مي يابد كه در ايـن حالـت ديـود     R3 , R2با افزايش ولتاژ و سرعت آلترناتور ، ولتاژ مابين مقاومت هاي 

  ردد با كاهش ولتاژ خاموش مي گ TR1روشن و  TR2شروع به هدايت مي كند و سپس ترانزيستور  D2زينر 
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

در . به حالت روشن برگـردد TR1از جاري شدن جريان جلوگيري مي كند و باعث مي شود ترانزيستور  D2ديود 
اين سيكل چندين بار در هر ثانيه تكرار مي شود تا ولتـاژ  . اينصورت جريان ميدان و ولتاژ سيستم افزايش مي يابد

  . دود كندآلترناتور را به ميزان از پيش تنظيم شده مح
از عبـور جريـان بـيش از انـدازه از       R4را كـاهش مـي دهـد و مقاومـت      R3ولتاژ عبوري از مقاومت  C1خازن 

  . خاموش است، جلوگيري مي كند TR1ترانزيستور 
بنابر اين ولتاژ بهينه را . يك ترميستور مي باشد كه باعث مي شود ولتاژ تنظيم شده با دما تغيير كند R2مقاومت 
  . رژ باتري تهيه مي كندبراي شا
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  باز وبست تسمه آلترناتور 
  بازكردن 

  .كابل منفي باتري را قطع كنيد - 1
پيچ تنظيم آلترناتور را كه با اسـتفاده از آن   - 2

كشش تسمه آلترناتور تنظيم مي شود، شل 
 . كنيد

 . آلترناتور را حول پايه هاي آن بچرخانيد - 3

تسمه را از روي پولي آلترناتور و پولي واتـر   - 4
 . پمپ جدا كرده و از خودرو خارج نمائيد

  
  
  

  : بستن
  شيارهاي پولي را تميز كنيد و مطمئن شويد كه در روي شيارها آثار خرابي و يا ضربه وجود نداشته باشد  - 1
 . تسمه را دور پولي ها قرار داده و مطمئن شويد كه تسمه به درستي در شيارهاي پولي قرار گرفته است - 2

 . ا مطابق جدول درج شده در قسمت ، تنظيم تسمه آلترناتور تنظيم كنيدكشش تسمه آلترناتور ر - 3

 . كابل منفي باتري را وصل كنيد - 4
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  بازوبست آلترناتور 
  بازكردن 

  كابل منفي باتري را قطع كنيد  - 1
كليه اتصاالت آلترناتور را قطع كرده و كابـل   - 2

 . باتري را از آلترناتور جدا كنيد

ا بـاز نمـوده و تسـمه    پيچ تنظيم آلترنـاتور ر  - 3
ــد  ــارج نمائي ــاتور را خ ــمت  . ( آلترن ــه قس ب

 ) بازكردن تسمه آلترناتور مراجعه شود

پيچ هاي پايه زيرين آلترنـاتور را بـاز نمـوده     - 4
 . وآلترناتور را از روي خودرو جدا نمائيد

 در صورتي كه نياز به تعمير قطعات داخل  :توجه

  . م دهيدآلترناتور مي باشد اقدامات الزم را انجا
  

  : بستن
  . آلترناتور را در جاي خود قرار دهيد - 1
 پيچ هاي پايه هاي زيرين آلترناتور را ببنديد  - 2

 ) به قسمت بستن تسمه مراجعه شود.( پيچ تنظيم را بسته و تسمه آلترناتور را در سرجاي خود قرار دهيد - 3

 . كابل باتري را به آلترناتور وصل كنيد - 4

 ل كنيد اتصاالت پشت آلترناتور را وص - 5

 . كابل منفي باتري را وصل كنيد - 6
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  اتور ناجزاء آلتر

  
  پيچ  - 1
 پولي  - 2

 درپوش جلو  - 3

 روتور - 4

 درپوش عقب - 5

 استاتور  - 6

 رگوالتور - 7

  بلبرينگ - 8
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  پياده و سوار كردن اجزاء آلترناتور 
  پياده كردن 

  . پيچ هاي آلترناتور را باز كنيد -1
  
  
  
  
  
مال ابتدا با يك چكش پالستيكي ضربه هاي سبك اع -2

كرده و سپس يك پيچ گوشتي بين درپوش جلو و هسته 
  . استاتور قرار داده و آن را به طرف پايين بكشيد

  

 چيپ گوشتي را خيلي زياد داخـل نكنيـد،    ! :هشدار

  . زيرا ممكن است باعث خرابي سيم پيچ استاتور شود
  

بـراي  . باز كردن درپوش عقب ممكن است مشـكل باشـد  
 200wش عقب با يـك هويـه   آسان شدن بازكردن درپو

  . قسمت ياتاقانها را گرم كنيد
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

ـ درپوش جلو را با گيره محكم ببنديـد و سـپس مهـره    3
  . پولي را باز كنيد و پولي را جدا نمائيد

  
  
  
  .ـ درپوش جلو را باز كنيد4
  
  
  
ـ با استفاده از بلبرينگ كش بلبرينـگ شـفت روتـور را    5

  . خارج كنيد
  
  
  
آلترناتور را  Sكننده و مهره روي پايه  ـ پيچ هاي يكسو6

  . بازكنيد
  
  
  . ـ استاتور را از درپوش عقبي جدا كنيد7
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ـ هنگام بازكردن استاتور ، سه سيم استاتور لحـيم شـده   8
  . به ديودهاي اصلي يكسو كننده را باز كنيد

 هنگام لحيم كردن يا بازكردن لحيم مراقـب   : 1هشدار

ديودها براي مدت زمان طوالني، باشيد كه گرما از هويه به 
  . منتقل نشود

 مراقب باشيد كه فشار زيادي را به سيم هاي  :2هشدار

  ديود وارد نكنيد
هنگام جداكردن يكسو كننده از مجوعه ذغالها دو  - 9

  . صفحه لحيم شده به يكسو كننده را باز كنيد

  سواركردن
  . مراحل سوار كردن عكس مراحل پياده كردن مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
  
 
 

 
 

23 

  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  باتري 
  بررسي وضعيت باتري و شارژ كردن آن ) 1
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  جدول عيب يابي ) 2
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  تست بار 
ثانيه بعد از دشارژ باتري ، ولتاژ باتري مي بايست بيشتر از ولتاژ نشـان داده شـده در جـدول     15پس از مدت ) 1

  . زير باشد
  درجه حرارت محيط  ولتاژ

6/9  20  
5/9  18  
4/9  10  
3/9  4  
1/9  1  
9/8  7 -  
7/8  12-  

  
در صورتي كه ولتاژ باتري در حدود ولتاژ مشخص شده نمي باشد، تست بار را مجدداً انجام دهيد كـه اگـر بـاز    ) 2

  . هم ولتاژ باتري در اين محدوده نبود، باتري بايد مجدداً شارژ شود
ولت  5/12بيشتر از ) انجام دهيد ساعت بعد از شارژ كردن باتري 2عمل اندازه گيري ولتاژ را ( اگر ولتاژ باتري ) 3

  . باشد ولتاژ باتري بعد از تست بار از ميزان استاندارد بيشتر باشد، مي توان از اين باتري استفاده كرد

  بررسي وضعيت باتري 
  . مطمئن شويد كه سوئيچ خاموش بوده و همه مصرف كننده ها خاموش هستند - 1
 ) ابتدا كابل منفي( كابل هاي باتري را قطع كنيد - 2

 . باتري را از روي خودرو برداريد - 3

 براي محافظت پوست از پاشيدن الكتروليت، در هنگام ترك خوردگي يا نشـتي بـاتري مراقبـت هـاي     ! : هشدار
نه ( الزم را بعمل آوريد و هنگام جداكردن باتري از روي خودرو مي بايست يك جفت دستكش الستيكي مناسب 

  . پوشيده شود) از نوع دستكش خانگي
در صورتي كه خرابي در اثر . ـ سيني زير باتري را براي برطرف كردن خرابي هاي ايجاد شده در آن بررسي كنيد4

اسيدباشد الزم است كه منطقه خرابي را با محلول آب گرم و جوش شيرين تميـز كـرده و سـپس بـا يـك بـرس       
  . آب، آن را تميز كنيدمحكم آن را پاك كرده و با يك پارچه نمدار شده با محلول جوش شيرين و 
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  . پاك كنيد) 4( قسمت باالي باتري را نيز با همان محلول شرح داده شده در قمست -5
  . قطب هاي باتري را تميز كنيد -6
بست هاي باتري را تميز كنيد و كابل هاي خراب يا سولفاته شده و كهنه شده و بست هـاي شكسـته شـده را     -7

  . تعويض كنيد
  . درو قرار دهيدباتري را در خو -8
ا به بست هاي باتري وصل كنيد و مطمئن شويد كه قسمت باالي قطـب بـا قسـمت بـاالي بسـت      كابل هاي ر -9

  . كامالً تراز  همسطح مي باشد
  . بست ها را محكم كنيد -10
  .به منظور جلوگيري از اكسيد شدن قطب ها ، قطب ها را به گريس و يا روغن وازلين آغشته كنيد-11
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 بنابر اين . را صادر مي كنند ) گاز هيدروژن( در طي عمليات شارژ باتري ها از خود گاز قابل انفجاري : !دارهش
  رعايت موارد احتياطي زير الزم است 

  . عميات شارژ را در يك محيط با تهويه مناسب انجام دهيد -
 سيگار نكشيد  -

 . از بوجود آمدن شعله يا جرقه جلوگيري كنيد -

شارژ را به باتري متصل كرده و سپس شارژ را به منبع تغذيـه بـرق متصـل كنيـد و آن را روشـن       ابتدا گيره هاي -
 . كنيد

 . شارژ را خاموش كنيد. هنگاميكه عمليات شارژ تكميل شد، قبل از اينكه گيره ها را از باتري جدا كنيد -

  . ه شوداز شارژي كه داراي رگوالتور اتوماتيك ولتاژ ثابت و جريان متغير است استفاد -
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  تنظيم و تعويض باتري 
  پياده كردن 

  . باتري را داخل محفظه موتور و نزديك استارت نصب شده است
  ـ اتصاالت قطب هاي باتري را جدا كنيد1

 براي پيـاده كـردن بـاتري ابتـدا قطـب       !:اخطار

  منفي را جدا كنيد
  . بست نگهدارنده باتري را باز كنيد - 1
 كنيدباتري را پيدا  - 2

  
  
  
  

  : سوار كردن 
مراحل سـوار كـردن عكـس مراحـل عمليـات پيـاده       

  . كردن است

  قطب ها بايد كامالً تميز باشند و پـس از   !:توجه
اينكه اتصال كابلهـا بـا قطبهـا صـورت گرفـت بـراي       
جلوگيري از سولفاته شدن مي بايست گريس اضـافه  

  . شود

 براي سوار كـردن ابتـدا قطـب مثبـت را      !:اخطار
  صل كنيدو
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  عيب يابي 
  مراحل پيدا كردن عيب 

مراحل عيب يابي زير شما را در تعيين موقعيت و تصحيح ايرادات مربوط به سيسـتم شـارژ در كوتـاهترين زمـان     
توجه داشته باشيد كه تمام مراحل زير نيازي به اجرا ندارد و براي هر خرابي يكي از . ممكن، راهنمايي خواهد كرد

  . انجام شودمراحل زير بايد 
  . براي جلوگيري از خرابي وسايل الكتريكي هميشه احتياطات زير را به عمل آوريد

  . قطب هاي مثبت و منفي آلترناتور را دقت كنيد كه جابجا قرار ندهيد
  . به جز موارد ذكر شده در نقشه هاي الكتريكي ، از اتصال كوتاه يا اتصال بدنه كردن خودداري كنيد

  . آلترناتور و باتري اتصال بدنه مشترك دارندمطمئن شويد كه 
براي شارژ باتري توسط دستگاه شارژ ، قطب مثبت باتري را به قطب مثبت شارژ و قطب منفي باتري را به قطـب  

  . منفي شارژ متصل كنيد
  . وجود خرابي در سيستم شارژ ، حداقل با يكي از حاالت زير ظاهر خواهد شد

  خرابي المپ شارژ  - 1
 ف باتري كه به صورت بد استارت خوردن موتور آشكار مي شود شارژ ضعي - 2

 . شارژ بيش از حد باتري كه بوسيله تبخير سريع آب باتري ظاهر مي گردد - 3

  
  . سالم به صورت زير عمل مي كند) باتري( المپ شارژ 

  وضعيت سوئيچ  وضعيت المپ  وضعيت موتور
  بسته  خاموش  خاموش
  باز  روشن  خاموش
  باز  خاموش  روشن

در . در صورت سالم بودن المپ شارژ، به بخش هاي شارژ ضعيف باتري و يا شارژ بيش از حد باتري مراجعه كنيد 
  . غير اين صورت ، موارد زير را بررسي كنيد

  سوئيچ بسته، المپ روشن، موتور خاموش  )1
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ژ ضـعيف بـاتري   در صورت سالم بودن سوئيچ اصلي، پل ديودي يكسوساز را تعويض كنيد، اين حالـت باعـث شـار   
 . خواهد شد

 سويئچ باز، المپ خاموش ، موتور خاموش  )2

باشـد قطعـي    1منشا اين عيب مي تواند مشابه مورد 
در مدار نيز مي تواند عامل بوجود آورنـده ايـن ايـراد    

اين حالت نيز منجـر بـه شـارژ ضـعيف بـاتري      . باشد
 . خواهد شد

براي تشخيص محل قطعي در مدار به روش زير عمل 
 . دكني

هنگام باز بودن سوئيچ ، سيم متصل به پايـه   )1
L  آلترنــــاتور را جــــداكرده و بــــه بدنــــه  
  وصل كنيد) منفي ( 

) 1(را در سوراخ تسـت   25mmرا متصل كرده و پيچ گوشتي » در صورت روشن شدن المپ، سيم پايه  )2
 . كنيد) بدنه ( را منفي) روتور( وارد كنيد و سيم پيچ ميدان 

آلترنـاتور را بررسـي    L، اتصاالت مابين دسته سيم هـا و پايـه   2المپ در مرحله در صورت روشن نشدن  )3
 . كنيد

را كنتـرل  ) روتور( رگوالتور را تعويض كرده و سيم پيچ ميدان  2در صورت روشن شدن المپ در مرحله  )4
 . كنيد

  سوئيچ باز ، المپ روشن، موتور روشن )3
  . گرفته است اين مورد در بخش شارژ ضعيف باتري مورد بررسي قرار

  شارژ ضعيف باتري 
  . اين حالت كه بصورت استارت ضعيف خودرو ظاهر مي شود مي تواند حداقل توسط يكي از شرايط زير بوجود آيد

  . مطمئن شويد كه شارژ ضعيف باتري به دليل روشن ماندن طوالني مدت مصرف كننده ها نباشد - 1
 . باشد تسمه آلترناتور را كنترل كنيد كه داراي كشش مناسب - 2
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سيم كشي ها را بررسي كنيد، همه كانكتورهـا را از لحـاظ محكـم بـودن و تميـز بـودن، كنتـرل كنيـد،          - 3
 . كابلهاي باتري و اتصاالت بدنه را كنترل كنيد

 : سوئيچ را ببنديد و كانكتورهاي دسته سيم را متصل كنيد و يك ولت متر بين نقاط زير قرار دهيد - 4

  بدنه  آلترناتور نسبت به Sبين پايه  -
 آلترناتور نسبت به بدنه  Lبين پايه  -

  . و باتري مي باشد S,Lدر دو حالت فوق ، خواندن عدد صفر نشانگر قطعي مدار بين پايه هاي 
  . مراحل زير را انجام دهيد 4تا  1ـ در صورت سالم بودن موارد 5

  ـ كابل منفي باتري را جدا كنيد 
  . ناتور وصل كنيدـ يك آمپر متر در مدار به چايه مثبت آلتر
  . ـ مجدداً كابل منفي باتري را وصل كنيد

  . ـ راديو، برف پاك كن، چراغ هاي نور باال و فن بخاري با دور تند را روشن كنيد
  . ـ موتور را روشن كنيد تا بيشترين جريان خروجي را بدست آوريد

باشـد   % 10مي آلترنـاتور در حـدود   ـ در صورتي كه اختالف جريان نشان داده شده توسـط آمپرمتـر و جريـان نـا    
  . آلترناتور سالم است 

  . در غير اينصورت آلترناتور را مطابق مراحل عيب يابي ذكر شده در صفحات بعدي بررسي كنيد 
  

  
  

  شارژ بيش از حد باتري 
در صورتيكه باتري بطور صحيح عمـل كنـد ولـي شـارژ     

  . باتري بيش از حد باشد مراحل زير را دنبال كنيد
را جدا كنيد ، سيم پيچ ) درپوش عقبي( ـ انتهاي بدنه 1

را از نظر بروز اتصـالي كنتـرل كنيـد در    ) روتور( ميدان 
  . صورت وجود اتصالي ، روتور و رگوالتور را تعويض كنيد
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. وصـل كنيـد   ) درپـوش عقبـي  ( ـ اهم متر را با بكاربردن كمترين محدوده بين سيم هاي ذغالها و انتهاي بدنه 2
  تصاالت سيم ها را معكوس كنيد و مقادير را بخوانيدسپس ا

ـ  اگر در هر دو حالت اهم متر عدد صفر را نشان مي دهد سيم هاي ذغال ها اتصال بدنـه شـده و يـا رگوالتـور     3
  . معيوب مي باشد

راي بررسي پيچ را ب. ـ اتصال بدنه شدن ذغال ها مي تواند به دليل بروز اتصالي در واشر عايق و اطراف پيچ باشد4
  ) به بخش تعويض رگوالتور مراجعه شود( در صورت سالم بودن ، رگوالتور را تعويض كنيد . واشر باز كنيد

  

  شرايط تست خودرو 
  . موتور را روشن كنيد  -1
 . چراغ هاي جلو، موتور فن بخاري و كليه مصرف كننده ها را روشن كنيد و ولتاژ باتري را بخوانيد  -2

  نتيجه
ف ولتاژ خوانده شده توسط ولت متر بعد از روشن كردن خودرو و مصـرف كننـده هـا نسـبت بـه قبـل از       ـ اختال1

  . روشن كردن بايستي مقدار استاندارد زير باشد
  0.2V: اختالف ولتاژ استاندارد

ـ اگر عددي كه ولت متر نشان مي دهد نشاندهنده اختالف بيشتر از اسـتاندارد باشـد، احتمـال اتصـالي ضـعيف      2
كانكتورها را . آلترناتور تا پايه مثبت باتري را كنترل كنيد Lدر اين مورد كليه مسير سيم كشي از پايه . جود داردو

پـيش از آنكـه مجـدداً    . از نظر اتصال دقيق كنترل كرده و مطمئن شويد كه رنگ دسته سيم ها صحيح مي باشـد  
  . عمل تست را انجام دهيد آنها را تصحيح كنيد

  كميل تست ، چراغ هاي جلو و موتور فن بخاري را خاموش و سويئچ را ببنديدـ بعد از ت3

  تست جريان خروجي 
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  . در اين تست جريان خروجي آلترناتور، اندازه گيري مي شود

  آماده سازي 
  . ـ پيش از عمل تست موارد زير را كنترل كرده و در صورت لزوم آنها را تصحيح نمائيد1

  . ت را بررسي كنيداتصاال
  . كشش تسمه آلترناتور را كنترل كنيد

  ـ سوئيچ را ببنديد 2
  . ـ كابل منفي باتري را قطع كنيد3
  . جدا كنيد Sـ سيم خروجي آلترناتور را از پايه 4
  
آمپرمتـر را  ) -(فراموش نكنيد كه سيم . و سيم خروجي آلترناتور وصل كنيد Sرا بين پايه  DCـ يك آمپر متر 5
  . سيم خروجي قطع شده متصل كنيد به
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آلترناتور و سـيم منفـي را بـه يـك بدنـه       Sسيم مثبت را به پايه . و بدنه وصل كنيد Sـ يك ولت متر بين پايه 6
  . مناسب وصل كنيد

  : ـ كابل منفي باتري را وصل كنيد7
  . ـ درب موتور را به صورت باز نگهداريد8

  تست 
د بايد برابر با ولتاژ باتري باشد، اگر ولت متر عدد صفر را نشان دهد قطعـي  ـ عددي را كه ولت متر نشان مي ده1

  آلترناتور و پايه منفي باتري وجود دارد و يا از يك بدنه ضعيف استفاده شده است  Sدر سيم بين پايه 
  . ـ موتور را روشن كرده و چراغ هاي جلو را روشن كنيد2
بـا افـزايش دور   . م كنيد و فن بخاري را در حالت دور بـاال قـرار دهيـد   ـ چراغهاي جلو را در حالت نور باال تنظي3

  شود را بخوانيدماكزيمم مقدار جريان خروجي كه به وسيله آمپرمتر نشان داده مي)  rpm 2500موتور 
  نتيجه 

و اگر اين عدد خارج از محـدوده مـورد نظـر بـوده     . باشد A 95-63ـ مقدار اندازه گيري شده بايستي در حدود 1
سيم خروجي آلترناتور در شرايط مناسبي قرار داشته باشد آلترناتور را از خودرو جدا كرده و آن را جداگانه تسـت  

  . كنيد

  جريان خروجي نامي توسط برچسب روي بدنه آلترناتور نشان داده شده است :توجه.  
  . ا ببنديدـ بعد از تكميل شدن تست جريان خروجي سرعت موتور را كاهش داده و سوئيچ ر2
  . ـ كابل منفي باتري را قطع كنيد3
  . ـ آمپر متر و ولت متر را جدا كنيد4
  . آلترناتور وصل كنيد Sـ سيم خروجي آلترناتور را به پايه 5
  . ـ كابل منفي باتري از وصل كنيد6

  ) تنظيم شده( تست ولتاژ رگوله شده 
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  . گيري مي شوددر اين تست ولتاژ رگوالتور اندازه 
  : آماده سازي

  ـ سوئيچ را ببنديد 1
  . ـ پبش از انجام عمل تست موارد زير را بررسي كنيد و آنها را در صورت لزوم تصحيح نمائيد2
  . باتري خودرو به طور كامل شارژ شده باشد -
  . كشش تسمه آلترناتور را كنترل كنيد -
  ـ كابل منفي باتري را قطع كنيد 3
آلترنـاتور وصـل كنيـد و     Sولت متر را به پايـه  (+) سيم ( آلترناتور و بدنه وصل كنيد Sر بين پايه ـ يك ولت مت4

  . را به يك بدنه مناسب يا پايه منفي باتري وصل كنيد) -(سيم 
  آلترناتور جدا كنيد    Sـ سيم خروجي آلترناتور را از پايه 5
آمپر متر را به سـيم خروجـي   ) -(سيم . ه قرار دهيدو سيم خروجي قطع شد Sرا بين پايه  DCـ يك آمپر متر 6

  . قطع شده وصل كنيد
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  . ـ كابل منفي باتري را وصل كنيد7

  تست 
  . همه چراغ ها و مصرف كننده ها را در حالت خاموش نگهداريد. ـ موتور را روشن كنيد1
 10Aتور بـه كمتـر از   قرار دهيد و هنگامي كه جريان خروجي آلترنا RPM 2500ـ موتور را در سرعت حدود 2

  . افت مي كند عددي را كه ولت متر نشان مي دهد بخوانيد

  : نتيجه 
  . ـ ولتاژ اندازه گيري شده بايستي مطابق جدول زير باشد1

 (C)دماي اطراف موتور   ولتاژ رگوالتور

14.2-15.4 -20 

13.9-14.9 20 

13.4-14.6 60 

13.1-14.5 80 

  شدن تست ، سرعت موتور را كاهش داده و سوئيچ را ببنديد ـ بعد از تكميل 2
  ـ كابل منفي باتري را قطع كنيد 3
  ـ ولت متر و آمپر متر را باز كنيد 4
  . آن وصل كنيد Sـ سيم خروجي آلترناتور را به پايه 5
  . ـ كابل منفي باتري را وصل كنيد6
  

  يكسو كننده هاي سه تايي 
  : تست يكسوكننده هاي سه تايي

اتصال بين يكسوكننده و سيم پيچ اسـتاتور را بـا يـك    
اهم متر بايد اتصـال را فقـط در   . اهم متر بررسي كنيد
اگر اتصال در دو جهت باشد يك . يك جهت نشان دهد

ديود اتصال كوتاه شده اسـت و بايسـتي كـل مجموعـه     
  . يكسو كننده تعويض شود
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  تست افت ولتاژ در خروجي آلترناتور 

  
  . آلترناتور تا پايه مثبت باتري را مشخص مي كند Sعيت سيم كشي از پايه اين تست وض

  . ـ در حالت موتور روشن صداي غير عادي از آلترناتور را چك كنيد1
  . ـ سوئيچ را ببنديد و موارد زير را چك كنيد2
  ـ چگونگي نصب آلترناتور و اتصاالت سيم كشي 3
  كشش تسمه آلترناتور  -
  . ي را قطع كنيدـ كابل منفي باتر3
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و كابـل   Sرا بـين پايـه    DCآلترناتور جـدا كنيـد و آمپـر متـر      Sـ كابل خروجي آلترناتور را از پايه 4
آمپرمتـر را بـه كابـل    ) -( و سـيم    Sآمپر متر را به ترمينال (+) سيم . ( خروجي جدا شده، وصل كنيد
  .) خروجي جدا شده وصل كنيد

) -(ولت متر را به پايه مثبت بـاتري و سـيم   (+) سيم . ( وصل كنيد ـ يك ولت متر به پايه مثبت باتري5
  ولت متر را به پايه منفي باتري وصل كنيد

  . ـ كابل منفي باتري را مجدداً وصل كنيد6
  . ـ درب موتور را باز كنيد7
  . ـ موتور را روشن كنيد8
و ديگر چراغهـا را بـراي   دور در دقيقه چراغ هاي جلو  2500ـ در حالت موتور روشن با دور حدود 9

  . ، روشن و خاموش كنيد 30Aتنظيم بار بيشتر از 
در ايـن لحظـه   . تنظيم شود 30Aبه آرامي سرعت موتور را كاهش دهيد تا درچه روي آمپر متر روي 

اخـتالف ولتـاژ بـين دو حالـت چراغهـا روشـن و       . عدد نشان داده شده توسـط ولـت متـر را بخوانيـد    
  . ولت باشد 3/0 خاموش مي بايست ماكزيمم

 Sسيم كشي بـين پايـه   . ولت بيشتر باشد يك ايرادي در خروجي آلترناتور وجود دارد 3/0ـ اگر از 10
  . آلترناتور و پايه مثبت باتري را كنترل كنيد

  . ـ بعد از انجام عمل تست موتور را در حالت دور آرام قرار دهيد11
  يد ـ همه چراغها را خاموش كرده و سوئيچ را ببند12
  . ـ كابل منفي باتري را جدا كنيد13
  . ـ ولت متر و آمپر متر را جدا كنيد14
  . ـ كابل خروجي آلترناتور را به پايه آلترناتور وصل كنيد15
  . ـ كابل منفي باتري را وصل كنيد16
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  )روتور( تست سيم پيچ ميدان 
توسط اهم متر وجود قطعي در سيم پيچ ميـدان را  

گيري مقاومت بـاال نشـاندهنده    اندازه. بررسي كنيد
ــيچ    ــيم پـــــ ــي در ســـــ ــود قطعـــــ   وجـــــ

  . مي باشد
  
  

همچنين  اتصالي يا قطعي بين حلقه فلـزي و بدنـه   
مقاومـت كـم   . روتور را بـا اهـم متـر كنتـرل كنيـد     

  . نشاندهنده وجود اتصالي مي باشد
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  تست پل يكسو ساز
توجه داشته باشيد كه آلترناتور داراي دو حركـت گيـر   

يكي به بدنه متصل است و داراي ولتاژ منفي . باشد مي
باتري مي باشد و ديگري بـه ولتـاژ خروجـي آلترنـاتور     

  . متصل است كه از بدنه عايق شده است
يك واشر عايق بين حرارت گيـر عـايق شـده وانتهـاي     

  . بدنه قرار دارد
به منظور بررسي پل يكسوساز، يك سيم اهم متر را به 

و سيم ديگـر را بـه يكـي از سـه      حرارت گير بدنه شده
  . پايه تيغه اي كانكتورها وصل كنيد

اگـر  . سپس جاي سيم هاي اهم متـر را عـوض كنيـد    
  . عدد اهم متر درهر دو حالت يكسان باشد پل يكسوساز را تعويض كنيد

عـايق شـده و   اين تست را براي حرارت گير اتصال بدنه شده و پايه هاي ديگر سه پايه تيغه اي و بين حرارت گير 
  . هر يك از پايه هاي سه پايه تيغه اي ، تكرار كنيد

در صورتيكه حتي براي يكي از پايه هاي تيغه اي اعداد مذكور در دو حالت يكسان باشد، پل ديودي معيوب است 
  . و بايد آن را تعويض نمود

  

 استفاده نكنيد ولت 220هرگز ازولتاژ باال براي تست اين قسمت مثالً از المپ تست    :توجه .  

توجه داشـته باشـيد كـه بـه عـايق بـين       . براي عوض كردن پل ديودي يكسو ساز، دو پيچ متصل شده را باز كنيد
  .حرارت گير عايق شده و انتهاي بدنه صدمه وارد نشود

پل هاي ديودي يكسو ساز ممكن است كه در ظاهر تفاوت داشته باشند ولي دو عدد پل ديـودي موجـود در ايـن    
   .رناتورها را مي توان به جاي هم مورد استفاده قرار دادآلت
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  تست سيم پيچ استاتور 
صحت سيم پيچ استاتور را مي توان با يـك اهـم متـر    

يك سر سيم اهم متـر را بـه بدنـه و سـر     . كنترل كرد
سيم ديگر اهم متـر را بـه يكـي از سـيمهاي اسـتاتور      

در صورتيكه عدد خوانده شـده كـم باشـد    . وصل كنيد
  . يم پيچ استاتور اتصال بدنه شده استس
  

نمايش مقاومت بزرگ نشانگر وجـود قطعـي در سـيم    
  . پيچ استاتور مي باشد

  
  

از آن جايي ك مقاومـت داخلـي سـيم پـيچ اسـتاتور      
بسيار كم مي باشد ، تشخيص بروز اتصالي داخل سيم 
پيچ بسيار دشوار است و فقط با روشهاي آزمايشگاهي 

  . قابل تشخيص است
ر صورتي كه آلترناتور از نظر تسـت هـاي الكتريكـي    د

سالم باشد ولي به درستي عمل شـارژ را انجـام ندهـد    
در بعضـي  .  احتمال اتصالي در سيم پـيچ وجـود دارد  

  .شرايط با بروز اتصالي در سيم پيچ ، چراغ اخطار شارژ باتري در حالت دور آرام موتور روشن مي شود
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  تست عملكرد آلترناتور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : براي تست آلترناتور مطابق رويه زير عمل كنيد
  . را متصل كنيد) 1(ـ مطابق شكل كليه اتصاالت به جز مقاومت متغير1

  همچنين هنگام تست از يـك بـاتري كـه    . حتماً منفي باتري و منفي آلترناتور را به هم متصل كنيد  !:هشدار

 Sوات را بـين پايـه    6اهـم بـا تـوان حـداقل      10د و يك عدد مقاومت بصورت كامل شارژ شده است استفاده كني
  . آلترناتور و قطب مثبت باتري قرار دهيد

  ـ بتدريج دور آلترناتور را افزايش دهيد و ولتاژ خروجي آن را بخوانيد 2
خش شارژ بيش ولت بيشتر مي شود با مراجعه به ب  15.5ـ اگر ولتاژ با افزايش دور، قابل كنترل نمي باشد و از 3

اگر اتصال بدنه نشده است رگوالتور را تعويض كنيـد  . از حد باتري چك كنيد كه آيا ذغالها اتصال بدنه شده است 
  . و سيم پيچ ميدان را چك كنيد
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 باتري كه براي تست فوق استفاده مي شود بايد حتماً كامالً شارژ شده باشد :توجه .  

  . ود ، مقاومت متغير را مطابق شكل وصل كنيدولت مي ش 15.5ـ اگر ولتاژ كمتر از 4
ـ آلترناتور را با سرعت متوسط مورد نياز بچرخانيد و مقاومت متغير را به گونه اي تنظيم نمائيـد كـه بيشـترين    5

  . جريان خروجي بدست آيد
  . جريان نامي آلترناتور مي باشد، آلترناتور سالم است% 10ـ در صورتيكه جريان خروجي در حدود 6
جريان نـامي آلترنـاتور نمـي باشـد مقاومـت متغيـر را در همـان        %  10ـ در صورتيكه جريان خروجي در حدود 7

  وضعيت قرار دهيد و سيم پيچ ميدان را بدنه كنيد 
ـ آلترناتور را با سرعت متوسط بچرخانيد و مقاومت متغير را به ميزان مورد نيـاز بـراي بدسـت آوردن خروجـي     8

  . ماكزيمم، تنظيم كنيد
جريان خروجي نامي نمي باشد سيم پيچ ميدان ، ديودهاي سه تـايي ، پـل   % 10ـ اگر جريان خروجي در حدود 9

  . يكسو ساز و استاتور را چك كنيد
  

  تعويض رگوالتور و ذغال ها 
دو پـيچ  بعد از بازكردن سه مهره در پوش آلترناتور ، استاتور و ديودهاي سه تايي، ذغال ها و رگوالتور با باز كردن 

  . باقي مانده، جدا مي شوند
رگوالتور ها ممكن است كه در ظاهر با هم تفاوت داشته باشند ولي در اين آلترناتورها مي تـوان آنهـا را بـه جـاي     

  . يكديگر نيز استفاده نمود
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  تعويض ياتاقانها 
  

هاي صفحه نگهدارنده آن، جدا  ياتاقان هاي نصب شده در قسمت انتهاي بدنه آلترناتور را مي توان با بازكردن پيچ
  نمود

آن از گـريس   4/1در صورتي كه ياتاقان ها سالم باشند، مي بايسـت بـيش از اسـتفاده مجـدد از آنهـا تـا حـدود        
  . مخصوص پر شود

  

  بيش از اندازه آن را پر نكنيد، زيرا باعث گرم شدن آلترناتور خواهد شد :توجه .  

ر قسمت انتهايي سمت حلقه هاي فلزي از داخل آن خـارج شـود بايـد    در صورتي كه گريس ياتاقان نصب شده د
  . ياتاقان را تعويض نمود

  . در اين حالت دوباره روغن كاري و استفاده مجدد از ياتاقان صحيح نمي باشد
اتاقان براي نصب ياتاقان جديد، صفحه نگهدارنده را دور ياتاقان قرار داده و از خارج به داخل بدنه فشار بياوريد تا ي

براي محافظت قسمت داخل بدنه يك سـيلندر توخـالي در آن قـرار دهيـد تـا از      . با قسمت خارجي بدنه تراز شود
  . شكسته شدن بدنه جلوگيري شود
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  سيستم استارت
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  اطالعات عمومي 

  
كابـل هـاي   سيسنم استارت شامل باتري ، موتوراستارت، كليد مغناطيسي ، سويئچ اصلي ، سـيم هـاي اتصـال و    

  . باتري مي باشد
اتوماتيـك  ( هنگامي كه سوئيچ اصلي در وضعيت استارت قرار مي گيرد، جريان جـاري شـده و كليـد مغنـاطيس     

و اهرم شافت كالچ فعال مي شوند و دنده استارت با دنـده رينـگ   ) پيستون( پالنجر . را برق دار مي كند) استارت
  . نزديك شده و موتور استارت شروع به حركت مي كندبه هم  فاليويل درگير مي شود، كنتاكتها 

سـيم پيچـي كـه باعـث     . موازي مي باشد –اين استارت از نوع چهار قطبي با چهار ذغال و سيم پيچ ميدان سري 
وقتي دنده استارت بـا فاليويـل درگيـر    . حركت دنده استارت مي شود داراي دو سيم پيچ جريان و ولتاژ مي باشد

  . ريان حذف مي گرددمي شود سيم پيچ ج
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  شرح عملكرد مدار استارت 

  
شـده و از طريـق    Sهنگامي كه سوئيچ اصلي در وضعيت استارت قرار بگيرد، ولتاژ قطب مثبـت بـاتري وارد پايـه    

  . سيم پيچ ولتاژ ، جريان به بدنه منتقل مي شود
استارت فاليويل را بـا اسـتارت در   در اثر ميدان مغناطيسي توليدي توسط سيم پيچ هاي ولتاژ و جريان، دوشاخه 

بـه هـم    B,Mهمچنين در اثر ميدان مغناطيسي مذكور، كليد مغناطيسي فعال شـده و پايـه هـاي    . گير مي كند
در اين صورت سيم پيچ جريـان از مـدار خـارج شـده     . متصل مي شوند تا بيشترين جريان به موتور استارت برسد

هنگامي كه سوئيچ اصلي از وضعيت اسـتارت  . استارت درگير باقي بماند ولي سيم پيچ ولتاژ فعال مي ماند تا دنده
خارج شود، تغذيه سيم پيچ ولتاژ قطع شده و دوشاخه استارت در اثر نيروي برگشتي فنر به موقعيت عادي بر مي 

  .گردد وارتباط مكانيكي فاليويل و دنده استارت قطع مي شود
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  طرز كار استارت 

ته سيم پيچ يا دو عدد بوبين دارد كه يكي از آنها ضخيم تر و سيم پيچ جريان ناميده مي اتوماتيك استارت دو رش
يك كابل ضخيم نيز از باتري مستقيماً به سر اتوماتيك . شود و به سيم پيچ نازك تر سيم پيچ ولتاژ گفته مي شود

  . استارت متصل مي شود
پـيچ جريـان و   باتري از طريق سوئيچ به فيش سيم  وقتي سوئيچ را در وضعيت استارت قرار مي دهيم جريان برق

سيم پيچ را آهن ربا كرده و پالنجر با پيستون را به عقب مي كشد و دو شاخه استارت را به  جريان. ولتاژ مي رسد
وقتـي مـدار كامـل    . سيم پيچ نگهدارنده نيز اتصال بدنه خود را از داخل اتوماتيك استارت مي گيرد. جلو مي راند

ر يا پيستون به ته اتوماتيك و استارت به سر بالشتكها مي رسد و در بالشتكها بـه ذغـال مثبـت متصـل     شد پالنج
  . است

در نتيجه در آرميچر نيز ميدان مغناطيسي ايجاد مـي شـود   . ذغال مثبت جريان برق را به آرميچر انتقال مي دهد
آرميچر روبـروي هـم قـرار مـي      Sكها با بالشت Sآرميچر و قطب هاي  Nبالشتكها با  Nكه در اينصورت قطبهاي 

  . گيرند و بنابر قانون فيزيكي دفع قطبهاي همنام و جذب قطبهاي غير همنام ، باعث دوران مي شوند
همزمان با فعال شدن اتوماتيك استارت ، دنده استارت آرميچر نيز مي چرخد و دنده استارت را نيز مـي چرخانـد   

ل موتـور  يـ ل مي شود كه با چرخاندن دنده فاليويباعث چرخش دنده فاليوكه  دنده استارت بر اثر چرخش خود، 
  . اتومبيل روشن مي شود
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  تنظيمات 
  تنظيم دنده استارت 

  . جدا كنيد) كليد مغناطيسي استارت( اتوماتيك استارت  Mرا از پايه ) موتور استارت( سيم بوبين  -1
  . نيدوصل ك Mو پايه  Sولت را مابين پايه  12يك باتري  -2
  . اتوماتيك استارت فعال شده و دنده استارت به جلو حركت مي كند -3
  

 ــدار ــوگيري از   !: هش ــراي جل ــت ب ــن تس اي

ثانيــه  10ســوختن بــوبين بايســتي در كمتــر از 
  . انجام شود

  
بين استارت و تـه اسـتارت   ) لقي( فضاي آزاد -4

  . اندازه بگيريد) فيلر( را با يك فاصله سنج 
  :و ته استارت  لقي بين استارت

 0.02-0.79inc   0.5-2.0mm   
  
اگر اين فاصله خارج از محدوده فوق باشد، به -5

  . منظور كاهش اين فاصله واشرهاي تنظيم اضافي قرار دهيد و به منظور افزايش آن تعداد آنها را كم كنيد
 . پس از تنظيم ، اتوماتيك استارت را بسته و عملكرد استارت را كنترل كنيد-6
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  باز وبست استارت از روي خودرو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : پياده كردن
  كابل منفي باتري را قطع كنيد  - 1
 كابل كيلومتر شمار را جدا كنيد  - 2

 ترمينال و كانكتور موتور استاتور را قطع كنيد  - 3

 مجموعه موتور استارت را جدا كنيد  - 4

 . پيچ هاي نگهدارنده استارت را باز كرده و آن را خارج كنيد - 5

  

  : سوار كردن
  . مراحل عمليات سواركردن عكس مراحل پياده كردن است

 بيش از انجام عمليات سواركردن دقت كنيد كه دنده فاليويل و دنده استارت تميز باشند: توجه.  

    

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
  
 
 

 
 

51 

  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  اجزاء استارت 

  
  ـ ذغالها11  ـ اتوماتيك استارت ، واشر هاي فلزي و فيبري 1
  د، نگهدارنده قالپاقـ پيچ بلن12          ـ فنر برگردان 2
  )قاب انتهايي( ـ قالپاق 13          ـ دوشاخه جلوبرنده 3
  ـ بوش ته قالپاق 14          ـ دنده استارت4
    مجموعه نگهدارنده ذغالها  -15        ـ واشر، خار نگهدارنده 5
  الستيك زير قالپاق -16            ــ واشر 6
  رابط استارت به اتوماتيك -17        ) قاب جلويي( ـ قالپاق 7
  ـ بوش 8
  ـ مته استارت9

  ـ بالشتك ها 10
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  باز وبست اجزاء استارت 
  

  بازكردن 
كابل هاي متصل بـه اسـتارت را بـا بـازكردن      - 1

دو عـدد پـيچ   . مهره مربوطه از آن جدا كنيـد  
نگهدارنده اتوماتيك استارت را باز كرده و فنـر  
برگردان و واشر هاي فلزي و فيبـري را خـارج   

  . كنيد
  

قـاب  ( را باز كرده و قالپـاق   پيچ هاي شش پر - 2
  . و پوسته استارت را از هم جدا كنيد) جلو

  
  

فنر و السـتيك روي دوشـاخه را بـاز كـرده و      - 3
. آرميچر و دوشاخه جلو برنده را بيرون بكشيد

انتهاي شفت آرميچر را در آورده و دقت كنيد 
كه واشر فيبري بين دو واشر فلزي قرار گرفته 

  . باشد
  

  
وي قاب عقب را باز كنيد و با احتيـاط  ـدو عدد پيچ ر4

قاب را از پوسته استارت دور كنيد و فنرهاي ذغال هـا  
را خــارج كــرده و مجموعــه نگهدارنــده ذعالهــا را جــدا 

  . كنيد
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ـ آرميچر را بـه گيـره ببنديـد، حتمـاً يـك السـتيك       5
مناسب روي جاخاري قرار دهيد تا از صدمه ديـدن آن  

ا بـيش از حـد محكـم    در ضمن گيره ر. جلوگيري شود
  . نكنيد

  
  
  
  
ـ خار نگهدارنده ، جا خاري و سـپس مجموعـه دنـده    6

  . استارت را خارج كنيد
  
  
  
  
  

  
  : سواركردن

قسمت هاي متحرك آرميچر را با روغـن موتـور تميـز    
. دنده اسـتارت و جاخـاري را نصـب كنيـد    . چرب كنيد

دقت كنيد كه خار نگهدارنده به درسـتي نصـب شـود،    
اي داخلي و خارجي دوشـاخه و السـتيك   پولك ، فنره

پس از نصب اجزاء روتـور ،  . فنر دوشاخه را نصب كنيد 
ــپس    ــد و س ــرار دهي ــتارت ق ــته اس ــل پوس آن را داخ

   . مجموعه ذعال ها را سرجايش نصب كنيد
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  تست قطعات موجود در سيستم استارت 
و اتصال منفي باتري به بدنـه را بررسـي    پيش از انجام هر كاري، تميزي و محكم بودن اتصاالت الكتريكي استارت

در تعميـر اساسـي موتـور، اسـتارت را     . همچنين از محكم بودن پيچ هاي نگهدارنده استارت مطمئن شـويد . كنيد
  . جهت آزمايش باز كنيد و بوش و ذغالها را تعويض نمائيد

  
  تست مدارها و موتور الكتريكي استارت 

همچنين از سالم بـودن اتصـاالت الكتريكـي بـين سـيم پـيچ       . ارژ شده باشدتوجه داشته باشيد كه باتري كامالً ش
  . استارت، سوئيچ اصلي، باتري و ترمينال هاي آنها و همچنين اتصال منفي باتري به بدنه مطمئن شويد

 ولت بيشتر باشد در غير اينصورت، اتصاالت و مسير 25/0افت ولتاژ بين سوئيچ اصلي و سيم پيچ استارت نبايد از 
  . جريان را بررسي كنيد

همچنين از وجود روغـن بـه مقـدار    . دقت كن يد كه موتور خودرو بدون نيروي مقاوم اضافي قادر به حركت باشد
در صورتيكه تمام موارد فوق سالم بود ولي استارت به درستي عمل نكرد، مـي توانيـد   . كافي در آن مطمئن شويد

  . استارت را باز كرده و تست نمائيد

  
  ) خارج از خودرو( اتوماتيك استارت بدون بار تست 

دقت كنيد كـه بـاتري حـداقل    . آمپر متري را به صورت سري به آن وصل كنيد. استارت را محكم به گيره ببنديد
  . آمپر ساعت بوده و شارژ شده باشد 50
  

 اشته باشدآمپر را د 40جهت تست استارت از كابلي استفاده شود كه قابليت تحمل جريان تا : توجه .  

كليـد را فعـال كنيـد و عـدد آمپرمتـر را      . قـرار دهيـد   Bو  Sيك عدد كليد الكتريكي آمپر باال را بين پايه هـاي  
اگر زماني كه موتور با سرعت يكنواخت و زياد مي چرخد مقدار اندازه گيـري شـده بـا مقـدار اسـتاندارد      . بخوانيد

اگر سرعت كم و جريان مصـرفي زيـاد باشـد،    . سي قرار گيردتفاوت چشمگيري داشته باشد بايد استارت مورد برر
  . و عايق بندي آنها را بررسي كنيد) سيم پيچ ميدان( بالشتكها 
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  تست استارت تحت بار 
اگر گشتاور تحت بار و جريان مصرفي با مقادير استاندارد مطابقت نداشته باشد بايد اسـتارت مـورد بررسـي قـرار     

  . بالشتكها و عايق بندي آن را چك كنيد. جريان مصرفي باال باشداگر گشتاور پايين و . گيرد
  

  تست رله استارت 
رله استارت عمل كرده و مدار عمل كننده سـيم پـيچ   . وقتي كليد استارت در وضعيت استارت زدن قرار مي گيرد

  . استارت بسته مي شود وجريان برقرار مي گردد
  . نده استارت عمل شودجهت تست رله استارت مطابق با قسمت تنظيم د

  
  

  ) اتوماتيك استارت(تست سيم پيچ جريان كليد مغناطيسي 
  . كليد مغناطيسي جدا كنيد Mسيم بوبين را از پايه  - 1
 وصل كنيد   M , Sولت را مابين پايه  12يك باتري  - 2

 شود ثانيه انجام 10اين تست براي جلوگيري از سوختن سيم پيچ بوبين بايستي در كمتر از   !:هشدار . 

اگر دنده استارت حركت كند، در اين صورت بوبين سالم است و در صورتي كه حركت نكنـد بايـد كليـد     - 3
 .مغناطيسي تعويض شود

  
  ) اتوماتيك استارت( تست سيم پيچ ولتاژ كليد مغناطيسي 

  . كليد مغناطيسي جدا كنيد Mسيم بوبين را از پايه  - 1
 . ل كنيدو بدنه وص Sولت را مابين پايه  12يك باتري  - 2

 ثانيه انجام شود -1اين تست براي جلوگيري از سوختن سيم پيچ بوبين بايستي در كمتر از  !:هشدار .  

اگر دنده استارت حركت كند، همه چيز سالم و وضعيت مناسب است اما در صورتي كه دنده استارت بـه   - 3
ي قطعـي دارد و بايسـتي   عقب حركت كرده و مجدداً به جلو حركت كند، سيم پيچ ولتاژ كليد مغناطيسـ 

 . كل اتوماتيك استارت تعويض شود
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ــي    ــد مغناطيس ــت كلي ــت برگش ــك ( تس اتوماتي
  ) استارت

كليـد مغناطيسـي جـدا     Mـ سيم بوبين را از پايه 1
  . كنيد

و بدنه وصل  Mولت را مابين پايه  12ـ يك باتري 2
 . كنيد

 اين تست براي جلوگيري از سـوختن سـيم   !: هشدار

  . ثانيه انجام شود -1ايستي در كمتر از پيچ بوبين ب
ـ دنده استارت بايد به خارج كشيده شـده و رهـا شـود    3

در صورتي كه دنده استارت سريعاً به وضعيت اوليه خـود  
در غيـر اينصـورت كليـد    . برگردد، همه چيز سالم است 

  . مغناطيسي بايستي تعويض گردد

  بازبيني قطعات 
  بررسي كموناتور 

شكل قـرار داده   Vا روي يك جفت بلوك ـ كموناتور ر1
و مقدار خميدگي كموتاتور را با به كار بردن يك سـاعت  

  . بررسي كنيد
   0.05mm (0.02inch): مقدار استاندارد خميدگي آرميچر

  0.1mm(0.0039inch): مقدار خميدگي آرميچر
  . ـ قطر خارجي كموتاتور را بررسي كنيد2

  مقدار استاندارد 
   29.4mm (1.157inch): تور قطر خروجي كمونا

  : مقدار حد
   28.4mm (1.118inch): قطر خروجي كموتاتور

ـ عمـق بخـش هـاي مـابين قسـمت هـاي توخـالي را        1
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  . بررسي كنيد
   0.5mm(0.020inch):مقدار استاندارد

  0.2mm(0.0079inch): مقدار حد 
د و با يك تكه پارچه بنزيني مي توان سـطح آن را  كموتاتور سالم به رنگ قهوه اي تيره صيقلي مي باشد و خال زدگي ندار

در صورت نياز به صـيقلي كـردن توجـه داشـته باشـيد كـه       . معموالً نيازي به صيقلي كردن كموتاتور نمي باشد. تميز كرد
  . باشد 29.1mmحداقل قطر مجاز قسم خارجي كموتاتور مي بايست 

  مجموعه نگهدارنده ذغالها 
حه نگهدارنــده عــدم وجــود اتصــالي مــابين صــف

ذغالها و مجموعـه نگهدارنـده ذغالهـا را بررسـي     
  . كنيد

  

  آرميچر 
دقت كنيد كه روي آرميچر آثار سائيدگي وجـود  

ــد ــته باش ــائيدگي ،  . نداش ــود س ــورت وج در ص
آرميچــر را از لحــاظ وجــود لنگــي در آن تســت 

اگر محـور آرميچـر لنگـي نداشـته باشـد      . كنيد
  . بوشهاي دوطرف آن را تعويض كنيد

  

  ذغالها
در غير اينصورت بايد آنها را با پارچه . ذغالها بايد بتوانند آزادانه در محل خود حركت رفت و برگشتي داشته باشند

  . آغشته به بنزين تميز كرد
  

  فنر ذغالها 
  . وضعيت فنرها را از لحاظ شكل ظاهري و مقدار كشش آنها بررسي كنيد و در صورت لزوم آنها را تعويض نمائيد
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  دنده استارت 
دنده استارت بايد به طور يكنواخت حركـت كـرده و در   

در صـورتي كـه حركـت آن    . جهت ديگر حركـت نكنـد  
. يكنواخت نباشد و يا دندانه هاي آن خورده شده باشـند 

  . بايد دنده استارت را تعويض كرد

  پوسته استارت و بالشتكها 
عدم وجود اتصالي بـين پوسـته و بالشـتكها و همچنـين     

در صوتيكه در . ساييدگي با آرميچر را بررسي كنيد عدم
دور يا گشتاور پايين ، جريان مصرفي استارت باال باشـد  

  . اتصالي بالشتكها به پوسته استارت را تست كنيد
مقاومت پـايين بيـانگر وجـود اتصـالي بـين بالشـتكها و       

  . پوسته استارت مي باشد

  بالشتكها 
بررســي كنيــد  بالشــتكها را از نظــر عــدم وجــود قطعــي
  . مقاومت باال بيانگر وجود قطعي مي باشد

جهت بازوبسته كردن، چهار عدد پـيچ چهـار پـر بـزرگ     
روي پوسته اسـتارت را بـاز كـرده و بالشـتكها را خـارج      

در صورت لزوم با پارچه آغشته بـه الكـل سـفيد    . كنيد 
  . بالشتكها و پوسته استارت را تميز كنيد

  دوشاخه جلو برنده 
ري و اتصاالت اين  دوشاخه را بررسي كرده و شكل ظاه

  . در صورت لزوم قطعات معيوب را تعويض نمائيد
  

  كالچ 
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هنگامي كه كالچ را نگه مي داريد، دنده استارت شروع به چرخش مي كند، دنده استارت بايد بـه نرمـي    - 1
تي عملـي  در صورتي كه كالچ بـه درسـ  . تنها در يك جهت چرخش كند و نبايد در جهت مخالف بچرخد

 . نكند ، كل مجموعه كالچ بايستي تعويض شود

در صورتي كه دنده استارت فرسوده و ناصـاف  . دنده استارت را از جهت فرسودگي يا ناصافي بررسي كنيد - 2
در صورت خراب شدن دنده استارت ، دنده فاليويل را نيز . شده باشد بايستي مجموعه كالچ تعويض شود

 . بررسي كنيد از جهت فرسودگي و يا ناصافي

  

  تميزكردن قطعات موتور استارت 
ـ قطعات را در حاللهاي شوينده غوطه ور نسازيد، قـرار دادن پوسـته اسـتارت و مجموعـه بـوبين و آرميچـر در       1

اين قسمت ها را فقط بـا يـك تكـه پارچـه پـاك      . حاللهاي شوينده باعث صدمه ديدن عايق بندي آنها خواهد شد
  . كنيد

رك را نيز در موارد شوينده قرار ندهيد به عنوان مثال كالچ در كارخانه روغن كاري مي شود ـ قسمت هاي متح2
  . و قرار دادن آن در مواد شوينده باعث شسته شدن روغن روان كننده از روي آن خواهد شد

آنهـا  ـ قسمت هاي متحرك را مي توان با يك برس آغشته به حاللهاي شوينده تميز كرده و سپس با يك پارچه 3
  . را خشك كرد
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  سيستم چراغها و تجهيزات هشدار دهنده
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  نماي كلي سيستم چراغ هاي بيروني 

  
  چراغ هاي جلو  - 1
 چراغ هاي راهنما  - 2

 ) مه شكن عقب، دنده عقب، چراغ هاي ترمز و چراغ خطر عقب( چراغ هاي عقب  - 3

 چراغ هاي پالك نمره خودرو  - 4
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  تنظيم و تعويض
  جلو  چراغهاي

  پياده كردن 
  .روي چراغ خطر را باز كنيددوپيچ  - 1
 .جلو پنجره را باز كنيد - 2

  .را باز كنيدسمت جلو پتجره دو پيچ  - 3

  
كـانكتور   3با احتياط چراغ جلو را بيرون كشيده و 

  . مربوطه را جدا كنيد

  : سوار كردن 
  . مراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن مي باشد

  

 ز دوبار سواركردن ، چراغ هاي جلو را بررسي و تنظيم كنيدپس ا :توجه .  

  
   عقبتعويض المپ  چراغهاي 

   پياده كردن
  .قاب پالستيكي پشت المپ را بچرخانيد تا باز شودـ 1
  .گيره را به سمت پايين فشار داده و به خارج بچرخانيد تا المپ آزاد گرددـ 2
  .المپ را خارج كنيد -3

  سوار كردن 
  . ار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن استمراحل سو

  

١ 
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  دسته راهنما 
  پياده كردن 

ـ زوارهاي بااليي و پاييني ميـل فرمـان را كـه    1
  . توسط دو پيچ محكم شده اند را باز كنيد

دو پيچ محكـم كننـده دسـته راهنمـا را بـاز       -2
  . كنيد

دسته راهنمـا را خـارج كـرده و دو كـانكتور      -3
  ا كنيدمتصل به آن را جد

  
  

  سوار كردن 
  . مراحل سواركردن عكس مراحل عمليات پياده كردن مي باشد

  

  هنگام سواركردن دسته راهنما جهت صحيح قطعات و كانكتورها را رعايت كنيد :توجه .  
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  چراغهاي عقب 
  پياده كردن 

اين عمل براي چراغهاي عقب سمت راسـت و چـپ   
  : قابل اجرا است

   .عقب را باز كنيدچهار پيچ روي چراغ ـ 1

  .ـ كانكتورهاي مربوطه را جدا كنيد3

  : سوار كردن
مراحل سـواركردن عكـس مراحـل عمليـات پيـاده      

  . كردن است

   عقبتعويض المپ  چراغهاي 
   پياده كردن

  .نگهدارنده پالستيكي المپ را بچرخانيد تا باز شودـ 1
  .المپ را خارج كنيدـ 2

  سوار كردن 
  . احل عمليات پياده كردن استسوار كردن عكس مرمراحل 
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  چراغ پالك نمره خودرو 
  پياه كردن 

ـ كانكتور دو پايه آن كه از پشت سپر عقب 1
  .دسترسي دارد را جدا كنيد

  .دوعدد پيچ روي چراغ را باز كنيد ـ2
   . ـ روكش روي المپ را جدا كنيد3
  . پ را از روي پايه آن بيرون آوريدـ الم4
  

  سوار كردن
 . مراحل عمليات پياده كردن استاحل سوار كردن عكس مر
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  

  بوق 
در هر طرف خودرو يعني پشت سپر جلو در سـمت  

  . راست و چپ يك بوق قرار دارد
  

  پياده كردن 
  ـ قطب منفي باتري را جدا كنيد 1
  ـ پوشش گل پخش كن داخل گلگير را باز كنيد 2
  . ـ كانكتور مربوطه را جدا كنيد3
  
  بازكرده و بوق را خارج كنيد ـ پيچ را 4
  
  

  :سوار كردن
مراحل سواركردن عكس مراحل عمليات پياده كـردن  

  است 
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سيستم برف پاك كن و شيشه 
  يشو
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

   ينماي كلي سيستم برف پاك كن و شيشه شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يسيستم برف پاك كن و شيشه شو
  ) دسته راهنما( ـ دسته برف پاك كن 1
  برف پاك كنموتور  -2
   يـ موتور شيشه شو3
  ) محل نصب اين رله، كنار جعبه فيوز داخل اتاق مي باشد( ـ رله برف پاك كن 4
   يـ مخزن آب شيشه شو5

  عملكرد برف پاك كن 
. موتور برف پاك كـن داراي قابليـت توقـف اتوماتيـك اسـت     . تيغه برف پاك كن با موتور دوسرعته حركتمي كند

برف پـاك  . ش شدن ، هميشه تيغه برف پاك كن در قسمت پايين شيشه متوقف مي شودبطوريكه در زمان خامو
  . ها توسط دسته برف پاك كن كه برروي ميل فرمان قرار دارد، عمل مي كنندي كن ها و شيشه شو
  . و شيلنگ ها مي باشد ي، پمپ شيشه شويشامل مخزن مايع شيشه شو يمجموعه شيشه شو
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

   يپمپ شيشه شو
   پياده كردن

  قطب منفي باتري را جدا كنيد  1
  ) .به كتاب تزئينات وانت و روآ مراجعه نماييد( را پياده كنيد،  يـ مخزن شيشه شو2
  . ـ پس از جدا كردن كانكتور و شيلنگ مايع، با احتياط پمپ را از واشر آب بندي مخزن آزاد كنيد3
  
  

  سوار كردن
  . استمراحل سوار كردن عكس مراحل عمليات پياده كردن 
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  دسته برف پاك كن 
  پياده كردن 

زوارهاي بااليي و پاييني ميلـه فرمـان كـه     - 1
  . توسط دو پيچ محكم شده اند را باز كنيد

دو پيچ محكم كننده دسته برف پاك كـن   - 2
 را باز كنيد

دســته بــرف پــاك كــن را خــارج كــرده و   - 3
 . كانكتور را جدا كنيد

  

  سوار كردن 
ت پيـاده  مراحل سوار كردن عكـس مراحـل عمليـا   

  كردن است 
  

   شيلنگ هاي شيشه شوي
  پياده كردن 

  اتصال شيلنگ از پمپ به سه راهي تقسيم را جدا كنيد  - 1
 . شيلنگ را از زير ابروئي خارج كنيد - 2
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  
  
  
  
  
  
  
  

  دسته سيم ها
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  

  شماي كلي دسته سيم ها

  
  

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
  
 
 

 
 

73 

  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

  شرح تعداد  شماره
دسته سيم اصلي  1/1  1
دسته سيم موتور  1/1  2
سيم داخل در جلو راست دسته  1/1  3
دسته سيم داخل در جلو چپ  1/1  4
دسته سيم منيفولد  1/1  5
آمپرمتوسط 15 فيوز  8/8  6
آمپر متوسط 20فيوز  1/1  7
آمپرمتوسط 30فيوز  2/2  8
  سيم رابط كليد برف پاك كن و شيشه شوي  1/1  9

 رددسته سيم صفحه كليدوسط داشبو  1/1  10

دسته سيم چراغ داشبورد  1/1  11
   OMVL - CNGتبديل به  -دسته سيم رابط موتور   1/1  12
دسته سيم عقب  1/1  13
دسته سيم پشت آمپر  1/1  14
راهه23ترمينال دسته سيم  1/1 15
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  پيكان وانت راهنماي تعميرات و سرويس تجهيزات الكتريكي

 ليست ابزار الكتريكي

 

 رديف
کد اختصاصی 

  پدر

کد 

اختصاصی 

  فرزند

  شکل  شرح  کد سازنده

1  

25605001 

يا 

25605003 

 ------  ------  
دستگاه تستر 

 باتري 

  يا
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