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پيش گفتار

كتابي	كه	پيش	رو	دارید	توسط	كارشناسان	و	متخصصين	مدیریت	فني	و	مهندسي	شركت	سایپا	یدك	به	منظور	راهنمائي	تعميركاران	و	
كارشناسان	خودروي	تندر90	ویژه	معلولين	تهيه	و	تدوین	گردیده	شده	است.

اميد	است	كه	تعميركاران	و	كارشناسان	عزیز	با	مطالعه	دقيق	و	رجوع	مستمر	به	این	كتاب،	روش	تعميرات	خود	را	با	دستورات	داده	شده	
در	این	راهنما	هماهنگ	كرده	تا	عالوه	بر	جلوگيري	از	اتالف	وقت،	رشد	كيفي	تعميرات	در	كليه	زمينه	ها	حاصل	گردد.

در	پایان	از	آنجا	كه	ممكن	است	در	این	راهنما	نقص	هائي	وجود	داشته	باشد	و	یا	روشهاي	بهتري	قابل	ارائه	باشد،	از	كليه	عزیزاني	كه	
این	كتاب	را	مطالعه	مي	كنند	در	خواست	مي	شود	تا	در	صورت	مشاهده	هر	نوع	اشكال	مراتب	را	همراه	با	پيشنهادات	ارزشمند	خود	)فرم	

پيشنهادات	در	انتهاي	كتاب	موجود	مي	باشد(	به	مدیریت	فني	و	مهندسي	شركت	سایپا	یدك	ارسال	فرمایند.
الزم	به	ذكر	است	كه	حق	هر	گونه	تغيير	یاكپي	برداري	از	كتاب	مزبور	براي	این	شركت	محفوظ	مي	باشد.	

سایپایدك	 	 	 	 	 	 	
سازمان	خدمات	پس	از	فروش	سایپا 	 	 	 	 	 	

مدیریت	فني	و	مهندسي 	 	 	 	 	 	
 

پيشگفتار
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معرفي مجموعه:
این	مجموعه	شامل	4	قطعه	مي	باشد	و	در	صورت	نياز	هركدام	
به	صورت	مجزا	قابل	تعویض	مي	باشد	كه	به	ترتيب	عبارتند	از:	

1 - اهرم دستي: 
معموالً	سمت	چپ	نصب	مي	شود)مگر	در	شرایطي	خاص	با	توجه	
به	نوع	معلوليت	در	سمت	راست	نصب	شود(	كه	عملكرد	آن	به	
گونه	اي	است	كه	راننده	با	كشيدن	آن	به	سمت	خودش،	باعث	
حركت	پدال	گاز	و	برعكس	با	فشردن	آن	به	سمت	خالف	جهت	
خودش	باعث	فشردن	پدال	ترمز	مي	شود	و	در	حالت	عادي	اهرم	
در	حالت	وسط	قرار	گرفته	و	هيچ	كدام	از	پدال	ها	حركتي	ندارد.
بر	روي	این	اهرم	ضامني	وجود	دارد	كه	در	زمان	فشردن	 ضمناً	
اهرم	)حالت	ترمز	گيري(	با	كشيدن	ضامن	به	سمت	چپ	اهرم	در	
محل	خود	ثابت	مي	شود)حالت	ترمز	دستي(	و	با	فشردن	مجدد،	

اهرم	آزاد	مي	شود	و	در	حالت	وسط	قرار	مي	گيرد.

:)Hand control(مجموعه اهرم دستي كنترل  پدال گاز و ترمز

2 - مجموعه اهرم اصلي:
	وظيفه	این	قطعه	انتقال	حركت	از	اهرم	دستي	به	براكت	پدال	ها	

و	محل	قرار	گيري	آن	در	كنار	ستون	فرمان	مي	باشد.

3 - براكت پدال ترمز:
یک	 از	 و	 باشد	 مي	 ترمز	 پدال	 دادن	 قطعه	حركت	 این	 وظيفه	 	
سمت	به	پدال	ترمز	و	از	سمت	دیگر	به	اهرم	اصلي	متصل	است.

راهنماي	تعميرات	تندر90/	ویژه	معلولين
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4 - براكت پدال گاز: 
وظيفه	این	قطعه	حركت	دادن	پدال	گاز	مي	باشد	و	از	یک	سمت	

به	پدال	گاز	و	از	سمت	دیگر	به	اهرم	اصلي	متصل	است.
تمامي	قطعات	فوق	بوسيله	خارهاي	فلزي	به	یكدیگر	متصل	شده	
اند	كه	در	صورت	بوجود	آمدن	مشكل	در	این	خارها،كل	مجموعه	

بایستي	تعویض	شود.
 

مراحل پياده و سوار كردن مجموعه اهرم دستي 
:)Hand control(كنترل پدال گاز و ترمز

پياده و سوار كردن اهرم دستي:
1	-	براي	باز	كردن	این	قطعه	ابتدا	مطابق	دستورالعمل	ها	وتصاویر	
موجود،	دستگيره	و	پنل	ریموت	نصب	شده	روي	غربيلک	فرمان	را	

باز	كنيد.)در	صورت	وجود	این	آپشن	در	خودرو(
 88C-MR390	بخش	خودروتندر90	فني	مستندات	مطابق	-	2
بوسيله	دستگاه	عيب	یاب	واحد	كنترل	الكترونيكي	كيسه	هوا	را	

غير	فعال	نمایيد.
-MR388 بخش	 فني	خودروتندر90	 با	مستندات	 مطابق	 	- 	3

80A	صفحات	4-1،	اتصاالت	باطري	را	جدا	كنيد.
-MR388 بخش	 فني	خودروتندر90	 با	مستندات	 مطابق	 	- 	4
راننده	 هواي	 كيسه	 نمودن	 باز	 به	 اقدام	 	،8-10 88Cصفحات	

نمایيد.

توجه:
به	صورت	دو	مرحله	اي راننده	 به	كيسه	هواي	 مربوط	  	سوكت	
	مي	باشد	و	ابتدا	باید	آنرا	از	حالت	قفل	بودن	آزاد	و	سپس	اقدام	

به	جدا	كردن	آن	نمود.

5	-	غربيلک	فرمان	را	به	حالت	كاماًل	مستقيم	درآورده	و	مطابق	
باز	 به	 اقدام	 	،15-16 صفحات	 	36A-MR388 دستورالعمل	 با	
نمودن	غربيلک	فرمان	نمایيد.در	هنگام	درآوردن	غربيلک	فرمان	

دقت	كنيد	كه	سوكت	كيسه	هواي	راننده	آسيب	نبيند.
-MR388	بخش	تندر90	خودرو	فني	مستندات	با	مطابق	-	6
را	 برف	پاك	كن	 و	 راهنما	 3-2،	مجموعه	دسته	 84A	صفحات	

باز	كنيد.
روي	 اهرم	 پایه	 نگهدارنده	 آلني	 پيچ	 عدد	 دو	 مطابق	شكل	 	- 	7
و	جدا	كردن	خار	 مهره	 باز	كردن	 از	 و	پس	 باز	 را	 فرمان	 ستون	
فنري	محل	اتصال	این	قطعه	با	اهرم	اصلي،	اهرم	دستي	را	از	محل	

خود	خارج	كنيد.
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باال	 به	سمت	 حد	 از	 بيش	 دستي	خالصي	 اهرم	 كه	 مواردي	 در	
و	پایين	داشته	باشد	الزم	است	تا	پس	از	شل	نمودن	پيچ	آلني	
 3 شماره	 پيچ	 كردن	 محكم	 با	 و	 شكل(	 در	 شده	 داده	 1)نشان	
نمود.در	 برطرف	 را	 مشكل	 	2 آلني	 پيچ	 دوباره	 نمودن	 محكم	 و	
صورتيكه	با	این	عمليات	مشكل	حل	نشد	اقدام	به	تعویض	اهرم	
ترمز	دستي	 در	مواردي	كه	عملكرد	ضامن	 نمایيد	ضمناً	 دستي	
اهرم	دستي	 تعویض	 به	 نياز	 كند	 پيدا	 اهرم	دستي	مشكل	 روي	

مي	باشد.

1	-	ضامن	ترمز	دستي
2	-	پيچ	آلني	شماره	2 

3	-	پيچ	شماره	3

نكات مهم:
1	-	در	اكثر	موارد	اهرم	دستي	در	سمت	چپ	نصب	مي	شود	مگر	
در	شرایطي	خاص	كه	به	دليل	فيزیک	بدني	راننده	و	نوع	معلوليت،	
این	اهرم	در	سمت	راست	نصب	شود	كه	مراحل	باز	و	بست	در	هر	

دو	حالت	تفاوتي	ندارد.
2	-	براي	نصب	مجدد	قطعات	مطابق	مستندات	فني	خودرو	تندر	

90	و	بر	خالف	مراحل	باز	كردن	عمل	كنيد.
3	-	در	هنگام	نصب	مجدد	الزم	است	اهرم	دستي	را	تا	انتها	)به	
سمت	پایين(	بر	روي	ستون	فرمان	فشار	داده	و	سپس	پيچ	هاي	
آلني	مربوطه	را	محكم	كنيد	و	با	حركت	دادن	اهرم	بررسي	نمایيد	
تا	اهرم	درست	نصب	شده	باشد	و	در	هنگام	عملكرد	به	قاب	دور	

فرمان	برخورد		نكند.
4	-	با	توجه	به	حساسيت	مربوط	به	مدار	كيسه	هوا	و	تنظيمات	
كابل	مارپيچ	فرمان،	الزم	است	تا	دستورالعمل	هاي	ایمني	در	این	
خصوص،	مطابق	با	مستندات	فني	خودرو	تندر	90	رعایت	شود.

1(	خار	مربوط	به	اتصال	اهرم	دستي	و	اهرم	اصلي

پياده و سوار كردن مجموعه اهرم بندي:
این	مجموعه	شامل	سه	قسمت	اهرم	اصلي،	براكت	پدال	ترمز	و	

براكت	پدال	گاز	مي	باشد.
براي	باز	و	بست	این	مجموعه	پس	از	جدا	كردن	خار	فلزي	)مطابق	
شكل(	اتصال	اهرم	دستي	از	اهرم	اصلي،	الزم	است	مطابق	تصویر	
مهره	نصب	شده	روي	بدنه	)بين	پدال	گاز	وترمز(	را	باز	و	سپس	
ترمز،كل	 پدال	 به	 ترمز	 براكت	 اتصال	 پيچ	 عدد	 دو	 كردن	 باز	 با	

مجموعه	را	آزاد	و	از	قسمت	پایين	بيرون	بياورید.
1	-	مهره

2	-	پيچهاي	براكت
	جدا	كردن	سه	قسمت	اشاره	شده	در	باال	فقط	با	باز	كردن	خارهاي	

فلزي	تعبيه	شده	در	محلهاي	اتصال	امكان	پذیر	است.
نكته مهم:

قرار	 محل	 تا	 است	 الزم	 ترمز	 براكت	 پيچهاي	 كردن	 باز	 از	 قبل	
نصب	 هنگام	 در	 تا	 شود	 گذاري	 نشانه	 پدال	 روي	 براكت	 گيري	

مجدد	مشكلي	از	نظر	تنظيم	و	محل	قرار	گيري	آن	نباشد.
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تنظيمات و رگالژهاي مورد نياز:
با	توجه	به	اینكه	تنظيمات	صحيح	مجموعه	در	عملكرد	آن	نقش	
این	 عملكرد	 ذیل	 موارد	 در	 تا	 است	 الزم	 كند،	 مي	 ایفا	 مهمي	
مجموعه	نيز	بررسي	و	در	صورت	عدم	عملكرد	صحيح،	تنظيمات	

الزم	صورت	پذیرد:
1	-	در	مواردي	كه	نياز	به	باز	و	بست	مجموعه	اهرم	بندي	باشد.

2	-	در	زمان	تعویض	قطعات	و	فرآیندهاي	تعميراتي	كه	مرتبط	با	
عملكرد	پدال	گاز	و	سيستم	ترمز	باشد.)تعویض	لنتها،	هواگيري	
باز	 مدار	ترمز	و	رگالژ	لنتهاي	عقب،	تعویض	یا	رگالژ	سيم	گاز،	
و	بست	دریچه	گاز،	باز	و	بست	و	یا	تعویض	بوستر	یا	پمپ	ترمز(	
با	 كيلومتر)همزمان	 	10000 اي	 دوره	 هاي	 سرویس	 در	 	- 	3

سرویس	هاي	ادواري	خودرو	تندر	90(
در	ابتدا	پس	از	روشن	نمودن	خودرو		با	فشردن	كامل	اهرم	دستي	
در	جهت	ترمز	گيري	باید	بررسي	نمود	كه	پدال	ترمز	تا	انتها	پایين	
رفته	باشد.در	صورتيكه	عملكرد	پدال	ترمز	كامل	نباشد	الزم	است	
با	شل	كردن	مهره	شماره2	)نشان	داده	شده	در	شكل(	و	با	حركت	
دادن	بوش	متصل	به	براكت	ترمز	تنظيمات	صحيح	صورت	پذیرد	

و	مجدداً	عملكرد	پدال	بررسي	شود.
 سپس	براي	بررسي	صحيح	بودن	تنظيمات	مجموعه	اهرم	بندي	
مي	بایست	اهرم	دستي	را	انتها	در	جهت	گاز	دادن	بكشيد	و	در	
این	حالت	بررسي	كنيد	كه	پدال	گاز	تا	انتها	پایين	رفته	باشد.در	
صورتيكه	پدال	گاز	تا	انتها	پایين	نرود	الزم	است	تا	با	شل	نمودن	
پيچ	آلني	بوش	تعبيه	شده	روي	محور	اصلي	و	با	تغيير	مكان	آن	

مجموعه	را	تنظيم	و	مجدداً	موارد	ذكر	شده	باال	بررسي	شود.	

1	-	بوش	متصل	به	براكت	ترمز
2	-	مهره	شماره	2

3	-	بوش	تعبيه	شده	روي	محور	اصلي	و	پيچ	آلني	آن	
4-	خار	نگهدارنده

نكات مهم:
1	-	پس	از	انجام	هر	بار	تنظيمات	الزم	است	تست	جاده	صورت	
پذیرد	تا	از	عملكرد	صحيح	مجموعه	و	صحت	تنظيمات	انجام	شده	

اطمينان	حاصل	گردد.
2	-	با	توجه	به	یكپارچه	بودن	مجموعه،	همواره	باید	عملكرد	هر	
ابتدا	 بهتر	سيستم،	در	 تنظيم	 نمود	و	جهت	 بررسي	 را	 پدال	 دو	
مي	بایست	عملكرد	پدال	ترمز	تنظيم	و	سپس	عملكرد	پدال	گاز	

بررسي	شود.
3	-	عدم	تنظيمات	صحيح	مجموعه	اهرم	بندي	مي	تواند	باعث	
الخصوص	 علي	 و	 گاز	 پدال	 عملكرد	 در	 مشكل	 آوردن	 بوجود	
سيستم	 حياتي	 و	 مهم	 نقش	 دليل	 به	 لذا	 شود،	 ترمز	 سيستم	
 ترمز	در	ایمني	خودرو،	انجام	این	تنظيمات	نيازمند	دقت	زیادي	

مي	باشد.
خارها	 گيري	 قرار	 محل	 و	 اتصاالت	 ناحيه	 از	 صورتيكه	 در	 	- 	4
صداي	غير	عادي	در	حين	عملكرد	بگوش	رسد،	الزم	است	تا	پس	
از	شناسایي	محل	صدا	با	استفاده	از	مقدار	كمي	روغن	یا	گيریس،	

روانكاري	اتصال	مورد	نظر	صورت	پذیرد.

4
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سيستم كالچ اتوماتيک هوشمند
كالچ	گيری	در	خودرو	یكی	از	عمليات	مكرر	رانندگی	است	كه	
و	 عصبی	 های	 تنش	 شهری	 سنگين	 ترافيكی	 شرایط	 در	 بویژه	
ایجاد	 رانندگان	 برای	 را	 شدیدی	 و	 مزمن	 بسيار	 های	 خستگی	
می	كند.	بعالوه	استفاده	از	پدال	كالچ	برای	جانبازان	و	معلولين	
ستون	 و	 پا	 كمر،	 مزمن	 دردهای	 از	 كه	 رانندگانی	 كليۀ	 و	
است.	كاهش	 بسيار	مشكل	 یا	 غير	ممكن	 برند،	 رنج	می	  فقرات	
فعاليت	های	فيزیكی	راننده	با	حذف	عمل	كالچ	گيری	و	عدم	نياز	
به	دقت	و	تمركز	الزم	برای	سنكرونيزه	كردن	عمل	كالچ	گيری	با	
دیگر	عمليات	هدایت	خودرو	)مانند	فرمان	حركت	و	تعویض	دنده	
روی	 بر	 بيشتر	 تمركز	 و	 باعث	عدم	خستگی	 و	هدایت	خودرو(،	
خستگی،	 از	 ناشی	 های	 تنش	 كاهش	 شود.	 می	 خودرو	 هدایت	
ترافيكی،	 مشكالت	 بهبود	 و	 رانندگی	 ایمنی	 افزایش	 بر	 عالوه	

برخوردهای	عصبی	رانندگان	خودرو	را	نيز	كاهش	می	دهد.
مكاترونيكی	 كامل	 یک	سيستم	 هوشمند،	 اتوماتيک	 طرح	كالچ	
بهينه	 و	 هوشمند	 كاماًل	 بصورت	 را	 گيری	 كالچ	 عمل	 كه	 است	
به	جای	رانندۀ	خودرو	انجام	می	دهد.	عمل	كالچ	گيری	یكی	از	
عمليات	پيچيده	و	ماهرانۀ	رانندگی	است	كه	انجام	بهينۀ	آن	تأثير	
بسيار	زیادی	در	پارامترهای	رانندگی	دارد.	این	تأثيرات	از	خاموش	
كردن	خودرو	و	وقفه	در	حركت	آن	گرفته	تا	مصرف	سوخت	و	عمر	
لنت	های	ترمز	و	صفحه	و	دیسک	كالچ	را	در	بر	می	گيرد.	سيستم	
عمل	 الكترونيک	 كنترلر	 از	 استفاده	 با	 هوشمند	 اتوماتيک	 كالچ	
كالچ	گيری	را	بر	اساس	دریافت	مستقيم	و	دقيق	سيگنال	های	
مختلف	در	بهترین	حالت	ممكن	انجام	می	دهد	و	كليۀ	عيوب	و	
اشكاالت	ناشی	از	اشتباه	در	عمل	كالچ	گيری	را	حذف	می	نماید.

معرفی سيستم كالچ اتوماتيک هوشمند
در	 خودرو	 حركت	 آستانۀ	 در	 هوشمند	 اتوماتيک	 كالچ	 سيستم	
عمل	 اتوماتيک	 خودرو	 یک	 مشابه	 كاماًل	 عقب	 دنده	 و	 	1  دندۀ	
های	 پدال	 از	 استفاده	 با	 فقط	 حالت	 این	 در	 راننده	 و	 كند	 می	
گاز	و	ترمز	خودرو	را	كنترل	می	نماید.	سيستم	عمل	نيم	كالچ	
خودرو	را	در	صورت	نياز	بر	اساس	تغييرات	دور	موتور	و	سرعت	
نرم	 و	 آرام	 حركت	 و	 كند	 می	 كنترل	 مرحله	 چند	 در	 خودرو	
خودرو	را	در	مسير	های	مختلف	مسطح	و	شيب	دار	تأمين	می	
نماید.	عملگر	مكانيكی	این	سيستم	بر	اساس	پردازش	اطالعات	
و	 گاز	 های	 پدال	 )تحریک	 رانندۀ	خودرو	 درخواست	 از	 دریافتی	
ترمز(	و	سيگنال	های	متعارف	سيستم	مدیریت	موتور،	با	استفاده	
و	 	AVR نوع	 ميكروكنترلر	 به	 مجهز	 كامپيوتری	 پردازشگر	 از	
نرم	افزار	خاص	كنترل	عملكرد	كالچ	كار	می	كند.	این	سيستم	
بصورت	یک	مدول	كامل	اضافی	)Add-in(	و	موازی	جایگزین	
مكانيزم	معمولی	كالچ	خودرو	می	شود	و	نياز	به	عمل	مكانيكی	
سيستم	 عملكرد	 كند.	 می	 حذف	 كامل	 بطور	 را	 گيری	 كالچ	
شامل	اتوماسيون	كامل	هدایت	خودرو	در	شروع	حركت	خودرو	
)Automatic Stop & Go	و	نيم	كالچ	اتوماتيک	هوشمند(	
برای	 كالچ(	 پدال	 جای	 )به	 الكتریكی	 دگمۀ	 یک	 از	 استفاده	 و	

تعویض	دنده	های	باالتر	از	دنده	1	می	شود.
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1 - مشخصات فني: 
                 10v – 16v DC																			:كاري	ولتاژ

DC Motor												:الكتریكي	موتور	نوع
             RPM 80																:الكتریكي	موتور	دور

           NM 35													:الكتریكي	موتور	گشتاور
             Sec 0.8																		:كالچ	گرفتن	سرعت

2 - اجزاء تشكيل دهنده سيستم : 
2	-1		كنترلر

2	-2		دسته	دنده
 ) Actuator(مكانيكي	عملگر	3	-	2

2	-	4	دسته	سيم
2	-	5	كابل	كالچ

2	-	6	نگهدارنده	ها	و	ساپورتها

2 -1 كنترلر:  
كنترلر	وظيفه	دریافت	و	پردازش	اطالعات	را	بر	عهده	داشته	و	

خروجي	آن		ارسال	پالس	PWM	جهت	كنترل	موتور	الكتریكي			
عملگر	مي	باشد	.

كانكتورهاي	مورد	استفاده	در	این	سيستم	از	نوع	خودرویي	بوده	و	
امكان	مدار	باز	یا	اتصال	كوتاه	در	آن	وجود	ندارد	و	محل	نصب	آن	
در	خودرو	تندر90	در	قسمت	باالي	پدال	ها)كنار	UCH(	روي	

براكت	مربوطه	نصب	مي	شود.
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2 -2 دسته دنده: 
دسته	دنده	از	اجزاي	زیر	تشكيل	شده	است:	

-	كليد	كالچ
 Power	كليد	-

)LED(سيستم	بودن	خاموش	یا	روشن	وضعيت	نمایشگر	-
-	سر	دنده

توسط	دسته	دنده	مي	توان	فعاليتهاي	مرتبط	با	گرفتن	كالچ	و	
خاموش	یا	روشن	كردن	سيستم	و	مشاهده	وضعيت	آن	را	انجام	
داد.یكي	دیگر	از	كاربردهاي	این	كليد،	انجام	عيب	یابي	سيستم	
مي	باشد	كه	بعدا	توضيح	داده	مي	شود.این	نوع	سردنده	در	خودرو	

تندر90	جایگزین	سردنده	اصلي	خودرو	مي	شود.
 

 :)Actuator(2- 3 موتور كالچ
این	قطعه	از	اجزاء	زیر	تشكيل	شده	است:		

-	موتور	الكتریكي
-	گيربكس

 )CPS(كالچ	وضعيت	سنسور	-
وظيفه	این	عملگر	تبدیل	سيگنال	الكتریكي	به	حركت	مكانيكي	
جهت	گرفتن	كالچ	مي	باشد	و	محل	قرار	گيري	آن)پس	از	اتصال	
به	براكت	آن(در	خودرو	تندر	90	مطابق	تصویر	پشت	سپر	جلو	
بایستي	 ایراد	 آمدن	 بوجود	 صورت	 )در	 باشد.	 مي	 چپ	 سمت	

مجموعه	موتور	و	كابل	كالچ	به	صورت	یكپارچه	تعویض	شود(
 

محل قرارگيري موتور كالچ )پشت سپر جلو سمت چپ(
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2 -4دسته سيم: 
اطالعات	ورودي	و	خروجي	مورد	نياز	سيستم	توسط	دسته	سيم	

منتقل	مي	شود.	این	اطالعات	به	شرح	ذیل	مي	باشد:
-	دور	موتور		

-	سرعت	خودرو
-	سنسور	وضعيت	پدال	ترمز	

-	اطالعات	مورد	نياز	دسته	دنده
-	مرحله	دوم	سوئيچ	

-	مستقيم	باطري
-	منفي	باطري

2 -5 كابل كالچ: 
توسط	این	كابل،	موتور	كالچ	قادر	به	گرفتن	كالچ	مي	باشد	كه	در	
خودرو	تندر90	كابل	و	موتور	كالچ	یكپارچه	مي	باشد	و	در	صورت	

خرابي	كابل،	مجموعه	موتور	و	كابل	نياز	به	تعویض	دارد.

2-6 براكت ها: 
روي	 بر	 مكانيكي	 عملگر	 و	 كابل	 روكش	 داشتن	 نگه	 ثابت	 براي	
خودرو،	از	این	براكت	ها	استفاده	مي	شود.	در	خودرو	تندر90	یكي	
از	این	براكت	ها	نگهدارنده	موتور	كالچ	مي	باشد	و	همراه	آن	به	
بدنه	متصل	مي	شود	و	براي	ثابت	نگه	داشتن		كابل	كالچ	از	براكت	
موجود	در	خودرو	تندر	90	استفاده	مي	شود	كه	بر	روي	این	قطعه	
جهت	هماهنگي	با	مجموعه	جدید	یک	سوراخ	به	قطر	11.5	ميلي	

متر	براي	نصب	كابل	كالچ	تعبيه	شده	است.
آن	 اتصال	 نحوه	 و	 موتور	كالچ	 كابل	 گيري	 قرار	 در	شكل	محل	

نشان	داده	شده	است.

-	محل	اتصال	كابل	به	دوشاخه	كالچ
-	محل	اتصال	كابل	به	براكت	
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سيستم عيب يابی با هشدارهای صوتی

در	این	سيستم	جهت	راحت	نمودن	عيب	یابي	اجزاء،مي	توان
تمامي	ورودي	و	خروجيهاي	سيستم	را	با	شنيدن	هشدارهاي

صوتي	عيب	یابي	نمود	و	یا	از	صحت	عملكرد	آنها	مطلع	شد.	نحوه
عيب	یابي	بصورت	زیر	مي	باشد:

1-	دور	موتور:	
در	صورت	خرابي	سنسور	دور	موتور	و	یا	قطع	شدن	اتصال

آن،	بوقهایي	با	زمان	حدودي	2	ثانيه		شنيده	مي	شود	یكي	دیگر	
)مثاًل	 باشد.	 مي	 موتور	 دور	 وجود	 عدم	 پيغام	 بوق	 این	 عالئم	 از	

زمانيكه	سوئيچ	باز	و	خودرو	خاموش	باشد(

2-	موتور	اتصال	كوتاه:
در	این	حالت	بوق	ممتد	شنيده	مي	شود.

3-	موتور	قطع:
در	صورت	گرفتن	كليد	كالچ	و	یا	ترمز	)در	حالت	توقف(	بوقي	با

زمان	حدودي	3	ثانيه	شنيده	مي	شود.

4-	سنسور	وضعيت	كالچ	خراب:
در	این	حالت	بوقي	با	زمان	حدودي	نيم	ثانيه	شنيده	مي	شود.
)این	سنسور	در	داخل	موتور	نصب	شده	و	در	صورت	خرابي،	نياز

به	تعویض	كل	مجموعه	موتور	كالچ	مي	باشد.(

5-	سوئيچ	پدال	ترمز	یا	كليد	كالچ	خراب:
كليد		 بایستي	 كالالچ	 یا	 ترمز	 پدال	 سوئيچ	 كردن	 چک	 براي	
Power	را	به	مدت	4	ثانيه	نگه	داشته	و	پس	از	شنيدن	صداي	
بوق	رهاكنيد.	در	این	وضعيت	با	فشردن	پدال	ترمز	یا	كليد	كالچ	

صداي	بوق	را	خواهيد	شنيد.

6-	سوئيچ	Power	خراب:
در	صورت	خرابي	این	كليد	سيستم	خاموش	نشده	و	یا	در	وضعيت

عيب	یابي	نمي	رود.
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عيب يابی با استفاده از سيستم هشدار صوتی

رديف
نوع 
عيب

هشدار 
صوتی

داليل عيب نحوه رفع عيب مالحظات

1

)C
PS( ت کالچ

خرابی سنسور موقعي

ض روشن شدن 
بوق مکرر سريع به مح

سيستم کالچ

1-1: قطعی سيم سنسور موقعيت کالچ اتصال برقرار شود از  بعد  باشد،  اتصال  قطعی  مشکل  اگر 
سيستم  هم  باز  اتصال  مجدد  برقراری 
را  موقعيت  سنسور  بوق  صوتی  هشدار 
تحريک  بار  يک  با  که  کند  می  اعالم 
بالفاصله  مکانيکی  حرکت  و  کالچ 
سنسور در موقعيت خود قرار می گيرد 

و هشدار قطع می شود.

1-2: قطعی کانکتور سنسور موقعيت کالچ اتصال برقرار شود

سنسور  برد  سر  کانکتور  قطعی   :3-1
موقعيت کالچ

و  بازديد  کانکتور 
تعويض شود

1-4: خرابی سنسور موقعيت کالچ سنسور موقعيت تعويض 
گردد

2

ت(	گير	كرده	و	باال	نمی	آید
ت	كالچ	كامال	گرفته	)در	پایين	ترین	حال

كالچ	در	حال

بوق	ممتد	و	دائمی

سوئيچ	پدال	ترمز	یكسره	شده	باشد
خرابی	سنسور	پدال	ترمز

در	این	حالت	چراغ	ترمز	در	حالت	آزاد	بودن	
پدال	ترمز	نيز	روشن	می	ماند.

تعویض	یا	تعمير	سنسور	
پدال	ترمز

در	حالتي	كه	كالچ	در	پایين	ترین	حالت	
گير	كرده	باشد،	اگر	در	مود	عيب	یابی	
بوق	ممتد	شنيده	شود،	عيب	مربوط	به	
است	 كالچ	 كليد	 یا	 ترمز	 پدال	 سنسور	
كه	در	این	حالت	ابتدا	سنسور	پدال	ترمز	
با	كنترل	روشن	ماندن	چراغ	ترمز	چک	
می	شود	و	سپس	كليد	كالچ	كنترل	می	

شود.
اگر	در	مود	عيب	یابی	بوق	مكرر	طوالنی	
شنيده	شود،	اتصال	موتور	الكتریكی	در	
و	 شده	 قطع	 كالچ	 بودن	 پایين	 هنگام	
كرده	 گير	 حالت	 ترین	 پایين	 در	 كالچ	

است.
هشدار	 سيستم	 ممتد	 بوق	 شنيدن	 با	
دائم	 بطور	 ترمز	 های	 چراغ	 اگر	 صوتی	
سنسور	 به	 مربوط	 عيب	 بماند،	 روشن	
پدال	ترمز	است	در	غير	اینصورت	كليد	
كوتاه	 اتصال	 دنده(	 دسته	 )روی	 كالچ	

شده	است.
)هشدار	 سریع	 مكرر	 بوق	 صورتيكه	 در	
شود،	 شنيده	 كالچ(	 موقعيت	 سنسور	
باید	 دیگری	 اقدام	 گونه	 هر	 از	 قبل	
مشكل	سنسور	شناسایي	و	مرتفع	شود.

3

قطعی، اتصال بدنه، يا لخت شدن سيم کليد 
کالچ.

کليد پاور کالچ 5 ثانيه نگاه داشته می شود 
)تا وارد مود عيب يابی شود( اگر بوق ممتد 
اتفاق  شنيده شود يکی از دو مورد 2 يا 3 
بازديد چراغ  با  آن  تفکيک  افتاده است که 

ترمز امکانپذير است

کالچ  کليد  اتصال 
)اتصال  شده  جستجو 
کوتاه سيم يا کانکتور يا 
تعمير  سردنده  و  کليد( 

يا تعويض گردد.

4

 بوق	مكرر	طوالنی	
ت	عادی(

)طوالنی	تر	از	حال

هنگام  )در  الکتريکی  موتور  اتصال  کانکتور 
پايين بودن کالچ( قطع شده باشد.
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1 - نحوه باز و بست دسته سيم: 
در	صورتيكه	نياز	به	تعویض	مجموعه	دسته	سيم	باشد	الزم	است	
تا	مطابق	مراحل	ذیل	ابتدا	دسته	سيم	قبلي	را	دمونتاژ	و	سپس	
مونتاژ	 قبلي،	 اتصال	 هاي	 محل	 در	 دقيقاً	 را	 جدید	 سيم	 دسته	

نمود:
-	بعد	از	باز	كردن	چرخ	جلو	چپ	و	گل	پخش	كن	آن	)مطابق	
دستورالعمل	هاي	تعميراتي	خودرو	تندر90(		سوكت	هاي	مرتبط	
با	 	2.5 نمره	 وزرد	ضخيم	 قرمز	 هاي	 سيم	 	( مكانيكي	 عملگر	 با	
نشده استفاده	 آن	 3و4و5	 هاي	 پایه	 كه	 سفيد	 پایه	 	5  سوكت	
	است	(	و	سوكت	مرتبط	با	سنسور	موقعيت	كالچ)	سيم	هاي	رنگ	

سفيد	،	سبز	و	زرد		با	سوكت	4	پایه	سفيد(را	جدا	كنيد.	

نكته: 
در	این	مرحله	الزم	است	تا	سوكت	5	پایه	سفيد	از	دو	سيم	زرد	
و	قرمز	ضخيم	كه	به	آن	وارد	شده،	جدا	شود	تا	بتوان	آنها	را	از	

سوراخ	تعبيه	شده	در	بدنه	خودرو	عبور	داد.
1	-	سوكت	5	پایه	متصل	به	موتور	كالچ

2	-	سوكت	4	پایه	مربوط	به	سنسور	موقعيت	كالچ

نمودن	 باز	 از	 پس	 تندر90	 خودرو	 فني	 مستندات	 با	 مطابق	 	-
ایربگ	راننده،	غربيلک	فرمان،	مجموعه	دسته	راهنما	و	قاب	باالي	

فرمان	اقدام	به	باز	نمودن	صفحه	نشانگرها	نمایيد.
نمره	 مشكي	ضخيم	 یا	 سبز	 )سيم	 بدنه	 اتصال	 تصویر	 مطابق	 	-

2.5(	را	جدا	كنيد.
-	سيم	بنفش	نازك	از	پایه	21	)سيم	بژ	رنگ	دسته	سيم	داشبورد-	
اطالعات	دور	موتور(	سوكت	مشكي	پشت	آمپر	و	سيم	كرم	رنگ	از	
پایه	22)سيم	سبز	رنگ	دسته	سيم	داشبورد	-	اطالعات	سرعت	
خودرو(	سوكت	مشكي	پشت	آمپر	را	از	محل	نشان	داده	شده	در	

شكل	جدا	كنيد.
-	موكت	باالي	پدال	ها	را	باز	كنيد	و	پس	از	جدا	كردن	سوكت	
را	 رنگ	 اي	 قهوه	 نازك	 سيم	 ترمز،	 پدال	 سوئيچ	 بنفش	 پایه	 	3
جدا	 شده	 وصل	 بنفش	 سوكت	 خاكستري(	 )سيم	 پایه3	 به	 كه	

كنيد.)مطابق	تصویر	روبرو(	

 22 و	 	21 پایه	 به	 رنگ	 و	كرم	 بنفش	 اتصال	سيم	 1و2	-	محل	
سوكت	مشكي

3	-	محل	اتصال	سيم	سبز	ضخيم	به	اتصال	بدنه
4	-	محل	اتصال	سيم	قهوهاي	به	پایه	3	سوئيچ	پدال	ترمز

 

مراحل پياده و سوار كردن مجموعه كالچ هوشمند: 
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-	مطابق	مستندات	فني	خودرو	تندر90،	جعبه	فيوز	داخل	اتاق	
از	 یكي	 به	 كه	 را	 آبي	ضخيم	 تصویر	سيم	 مطابق	 و	 كنيد	 باز	  را	
سيم	هاي	قرمز	ضخيم	)12	ولت	مستقيم	باطري(	متصل	شده	و	
سيم	قرمز	نازك	را	كه	به	یكي	از	سيم	هاي	زرد	ضخيم	)12	ولت	

بعد	از	سوئيچ(	متصل	شده	جدا	كنيد.
1	-	سيم	قرمز	نازك	كه	به	برق	12	ولت	بعد	از	سوئيچ	متصل	

شده
ولت	مستقيم	وصل	شده	 	12 برق	 به	 كه	 آبي	ضخيم	 -	سيم	 	2

است.

پایه	سفيد	رنگ	 	4 باز	نمودن	كنسول	وسط،	سوكت	 از	 	-	پس	
مربوط	به	دسته	دنده	را	جدا	كنيد.

1	-	كليد	كالچ
powerكليد	-	2

3	-	سوكت	4	پایه	سفيد	رنگ

سوكت	هاي	مربوط	به	كنترلر	را	جدا	كنيد.	)مطابق	تصویر(	
در	حال	حاضر	تمامي	اتصاالت	مربوط	به	دسته	سيم	جدا	شده	و	
در	این	مرحله	الزم	است	تا	سيمهایي	كه	از	داخل	اتاق	به	سمت	
موتور	كالچ	رفته	را	از	سمت	داخل	اتاق	بيرون	بكشيد	و	مجموعه	

دسته	سيم	را	جدا	كنيد.
1	-	سوكت	شماره	1
2	-	سوكت	شماره	2

3(	سوكت	اتصال	به	دستگاه	تنظيم	كالچ
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نقشه الكتريكي شماتيک مدار كالچ اتوماتيک هوشمند:

1 2 125 4 3

C
lu

tc
h
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نكات مهم:
-		مراحل	نصب	مجدد	دسته	سيم،	برعكس	مراحل	باز	كردن	آن	

مي	باشد.
-	براي	نصب	دسته	سيم	جدید،	دقيقاً	از	محل	هاي	اتصال	استفاده	
شده	در	دسته	سيم	قبلي	استفاده	كنيد	و	محل	هاي	دیگر	دسته	

سيم	اصلي	خودرو	را	زخمي	ننمایيد.
نشانه	گذاري	)توسط	 به	 -	در	هنگام	نصب	سوكت	هاي	كنترلر	
صورتيكه	 )در	 نمایيد.	 توجه	 كنترلر	 و	 ها	 سوكت	 روي	 ماژیک(	

سوكت	برعكس	نصب	شود،	كنترلر	آسيب	مي	بيند(
بدنه	 روي	 نوشته	 به	 الكتریكي	 موتور	 نصب	سوكت	 هنگام	 در	 	-

موتور	در	خصوص	پایه	1و2	آن	توجه	فرمایيد.

2 - نحوه باز وبست سر دنده: 
اتصال	 آلني	 پيچ	 سپس	 و	 باز	 را	 دنده	 دسته	 چرمي	 روكش	 	 	-

سردنده	را	باز	كنيد.
پایه	سفيد	رنگ	را	جدا	 	4 باز	كردن	سر	دنده	سوكت	 از	 -	پس	

كنيد.
عمل	 كردن	 باز	 مراحل	 برعكس	 دنده	جدید	 سر	 نصب	 براي	 	 	-

نمایيد.				
1(	پيچ	آلني

3 - نحوه باز وبست كنترلر: 
-	براي	باز	و	بست	این	قطعه	فقط	كافيست	دو	عدد	سوكت	آن	را	

جدا	و	با	قطعه	نو	جایگزین	نمایيد.

4 - نحوه باز و بست عملگر مكانيكي و براكت اتصال آن 
به بدنه:

-	مطابق	مستندات	فني	خودرو	تندر90	سپر	جلو	را	باز	كنيد.
-	مطابق	مستندات	فني	خودرو	تندر90	باطري	را	باز	كنيد.

لوله	هواكش)رزوناتور(	 تندر90	 فني	خودرو	 مطابق	مستندات	 	-
را	باز	كنيد.

هيدروليک	 روغن	 مخزن	 كالچ،	 كابل	 به	 بهتر	 دسترسي	 براي	 	-
فرمان	را	از	جایش	خارج	كنيد.)بدون	باز	كردن	لوله	ها(

-	مطابق	تصویر	مهره	هاي	اتصال	كابل	كالچ	به	براكت	مربوطه	و	
دوشاخه	كالچ	را	باز	كنيد	تا	كابل	كالچ	آزاد	شود.

 

1
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1	-	محل	اتصال	كابل	به	دوشاخه	كالچ
2	-	محل	اتصال	كابل	به	براكت

-	سوكت	هاي	موتور	كالچ	را	باز	كنيد.
-	مطابق	تصویر،	به	ترتيب	مهره	شماره	1	و	پيچ	شماره	2	را	باز	و	
مهره	شماره	2	را	شل	كنيد	ومجموعه	موتور	و	براكت	مربوطه	را	

به	همراه	كابل	از	بدنه	خودرو	جدا	كنيد.
1	-	پيچ	شماره	2

1	-	مهره	شماره	1
2	-	مهره	شماره	2
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-	مطابق	تصویر	4	عدد	پيچ	اتصال	موتور	به	براكت	را	باز	و	موتور	
كالچ	را	از	براكت	آن	جدا	كنيد.	

نكات مهم: 
-	براي	مونتاژ	موتور	كالچ	برعكس	مراحل	باز	كردن	عمل	نمایيد.	
-	پيچ	هاي	تنظيم	مغزي	كابل	تا	اندازه	اي	محكم	شود	كه	مغزي	
قرارگيرد.	 كالچ	 اهرم	 كشيدن	 درحال	 ونه	 باشد	 شل	 نه	 كابل	
تنظيمات	نهایي	توسط	دستگاه	تنظيم	كالچ	،	انجام	خواهد	شد.

-	در	صورتيكه	بنا	به	دالیل	مختلف	مثاًل	تعویض	اتاق	و	یا	تصادف	و	
یا	هرگونه	عمليات	صافكاري	و	نقاشي،	نياز	به	سوراخكاري	قطعات	
تعویضي	بدنه	خودرو	باشد	الزم	است	تا	بوسيله	مته	سوراخي	به	
قطر	20	ميليمتر	در	محل	عبور	كابل	كالچ	بر	روي	شاسي	ایجاد	
نمایيد.	سوراخ	محل	عبور	دسته	سيم		در	ناحيه	پشت	پدالها	وجود	
دارد	ولي	با	موم	پوشانده	شده	كه	در	صورت	تعویض	اتاق	كافيست	
نمونه	 نياز،	سعي	شود	مطابق	 )در	صورت	 برداشته	شود.	 موم	 تا	

قبلي	سوراخكاري	صورت	گيرد(
-	الزم	است	تا	در	سرویس	هاي	دوره	اي	در	هر	10000	كيلومتر،	
كابل	 رگالژ	 	،90 تندر	 خودرو	 ادواري	 هاي	 سرویس	 با	 همزمان	
كالچ	به	صورت	دستي	و	سپس	با	دستگاه	تنظيم	صورت	پذیرد.

تصوير دستگاه تنظيم كالچ

 

1	-	محل	سوراخكاري	روي	بدنه	در	ناحيه	پشت	پدال	ها
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-	در	صورتيكه	نياز	به	تعویض	دو	شاخه	كالچ	یا	براكت	سيم	كالچ	
باشد،

الزم	است	تا	شماره	سریال	قطعات	مختص	این	نوع	خودرو	استفاده	
شود.

)سوراخ	به	قطر	6	ميلي	متر	در	دو	شاخه	كالچ	و	سوراخ	به	قطر	
11.5	ميليمتر	در	براكت	سيم	كالچ	مختص	این	خودروها	تعبيه	

شده	است(

1	-	سوراخ	به	قطر	20	ميليمتر	در	ناحيه	شاسي	سمت	چپ
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تغيير  منوی  در   180 روی  ول  كالچ  پارامتر  تنظيم  ج-2: 
پارامترها:

ابتدا	با	استفاده	از	كليد	 با	وارد	شدن	در	منوی	تغيير	پارامترها،	
های	جهت	باال	و	پایين	)بر	روی	صفحۀ	كليد	دستگاه(	و	با	فشردن	
كليد	Select	،	فلش	را	روی	كالچ	ول	تثبيت	می	كنيم	و	سپس	
با	استفاده	از	كليد	های	جهت	،	عدد	كالچ	ول	را	روی	180	تنظيم	

می	كنيم.

 

 انجام تنظيمات سيستم با دستگاه هندي ستينگ : 

الف: تنظيم دقيق كالچ مكانيكی )سيم يا مكانيزم كالچ با 
پدال پايی، مستقل از سيستم كالچ اتوماتيک(:

قبل	از	هر	گونه	تنظيم	سيستم	كالچ	اتوماتيک،	سيم	یا	مكانيزم	
بهترین	 در	 بایستی	 كالچ	 اهرم	 به	 كالچ	 پدال	 مكانيكی	 اتصال	

حالت	متعارف	تنظيم	گردد.

در	 محل	 به	 آنرا	 كابل	 پایه	 	2 سوكت	 ابتدا	 دستگاه	 نصب	 براي	
نظر	گرفته	شده	روي	كنترلر	متصل	نموده	و	براي	روشن	شدن	
محل	 با	 كه	 را	 دستگاه	 تغذیه	 سيم	 و	 خارج	 را	 فندك	 دستگاه،	
روشن	 تا	دستگاه	 قرار	دهيد	 آن	 در	محل	 متناسب	شده	 فندك	
شود،	سپس	توسط	دستگاه	مطابق	ذیل	تنظيمات	را	انجام	دهيد:

ب: روشن كردن دستگاه هندی ستينگ:

ج: مرحلۀ اول، تنظيم پارامتر كالچ ول  و اطمينان از صحت 
تنظيم مكانيكی كابل كالچ:

برای	اطمينان	از	صحت	تنظيم	مكانيكی	در	ابتدا	پارامتر	كالچ	ول	
سيستم	روی	180	تنظيم	و	تثبيت	می	شود.	)مطابق	تنظميات	
روی	صفحۀ	هندی	ستينگ	كه	در	عكس	نشان	داده	شده	است(،	
و	كنترل	لقی	مجاز	و	مناسب	تنظيم	مكانيكی	كابل	كالچ	با	بازدید	
تنظيم	 شود.	 می	 انجام	 كالچ	 اهرم	 روی	 كالچ	 كابل	 مهرۀ	 دو	
مكانيكی	مناسب	حالتی	است	كه	با	تنظيم	پارامتر	كالچ	ول	روی	
باشد	 180	دو	مهرۀ	كابل	كالچ	روی	محل	خود	بخوبی	نشسته	
ولی	با	كوچكترین	اشاره	به	پدال	كالچ	بالفاصله	آزاد	شود.	)كابل	

كالچ	در	آستانۀ	كشيده	شدن	باشد(

ج-1: ورود به منوی تغيير پارامترها:
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اتوماتيک، تنظيم سطح كالچ  د: مرحلۀ دوم تنظيم كالچ 
)Fully Engaged( : كامل گرفته

مقدار	این	عدد	بایستي	به	صورتي	باشد	كه	در	هنگام	گرفتن	دكمۀ	
كالچ	)كليد	كالچ	روی	دسته	دنده(	،	دنده	به	راحتي	جا	برود	.	

)بر روی يک  پارامتر كالچ كاماًل گرفته  اوليۀ  تنظيم  د-1: 
عدد مبنا(:

را	 تنظيم	 	،700 عدد	 روی	 گرفته	 كالچ	 پارامتر	 اوليۀ	 تنظيم	 با	
پارامترها	 تغيير	 ابتدا	وارد	منوی	 این	كار	 برای	 شروع	می	كنيم.	
می	شویم	)مشابه	حالت	ج-1(	و	پارامتر	كالچ	گرفته	را	روی	عدد	

700	تنظيم	می	كنيم.

 

تثبيت  جهت  پارامترها  ذخيرۀ  منوی  كردن  فعال  ج-3: 
)ذخيرۀ( پارامتر كالچ ول روی عدد تنظيم شدۀ 180:

كالچ	 پارامترهای	 از	 یک	 هر	 تنظيم	 بار	 یک	 هر	 از	 پس	 توجه:	
ول،	كالچ	آزاد،	كالچ	گرفته	و	نيم	كالچ	بر	روی	هر	عدد	دلخواه،	
تنظيم	تنها	پس	از	ذخيره	كردن	عدد	مذكور	تثبيت	می	شود	و	
انجام	نشود،	مقدار	 از	تغيير	پارامتر	عمل	ذخيره	كردن	 اگر	پس	
پارامتر	مورد	نظر	تغيير	نخواهد	یافت	و	به	همان	عدد	ذخيره	شدۀ	

قبلی	باز	خواهد	گشت.	

 

ج-4: ذخيره كردن پارامتر كالچ ول بر روی عدد 180:

ج-5: كنترل كيفيت تنظيم مكانيكی كابل كالچ سيستم 
اتوماتيک:

در	این	مرحله،	پس	از	تنظيم	و	ذخيرۀ	پارامتر	كالچ	ول	بر	روی	
اتوماتيک	 سيستم	 كالچ	 كابل	 كشش	 ميزان	 باید	 	،180 عدد	
تنظيم	 با	 كه	 شود	 می	 انجام	 بدینصورت	 كنترل	 شود.	 كنترل	
پارامتر	كالچ	ول	بر	روی	عدد	180،	كابل	كالچ	اتوماتيک	باید	در	
آستانۀ	كشيده	شدن	باشد،	یعنی	در	حالتی	كه	كالچ	گرفته	نشده	
است	مهره	های	تنظيم	كابل	روی	اهرم	نشسته	باشد	و	با	اعمال	
كوچكترین	فشار	جزئی	بر	روی	پدال	كالچ	شروع	به	آزاد	شدن	
نماید.	)تنظيم	كابل	سيستم	اتوماتيک	در	آستانۀ	كشيده	شدن(
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نيم  سطح  تنظيم  اتوماتيک،  كالچ  تنظيم  سوم  مرحلۀ  ه: 
كالچ :

و	 روانی	 و	 خودرو	 آستانه	حركت	 توان	 مي	 مقدار	 این	 تنظيم	 با	
ترمز	 پدال	 كردن	 رها	 از	 را	پس	 به	حركت	خودرو	 آرامی	شروع	
مشخص	نمود	.	آستانۀ	حركت	خودرو	و	روانی	حركت	خودرو	در	
آستانۀ	حركت	از	حالت	سكون	با	تنظيم	دقيق	پارامتر	سطح	نيم	

كالچ	تنظيم	می	شود.

ه-1: ورود به منوی تغيير پارامترها:

برای	تنظيم	كالچ	كاماًل	گرفته	در	آستانۀ	رها	شدن	كامل	صفحه	
كالچ	و	آزاد	شدن	كامل	كالچ	)راحت	جا	رفتن	دنده	ها(:

هر	 در	 و	 ای	 مرحله	 بصورت	 برود،	 جا	 راحتی	 به	 دنده	 اگر	 الف:	
وضعيت	 مجدداً	 و	 كنيم	 می	 كم	 	700 عدد	 از	 واحد	 	20 مرحله	
جا	رفتن	دنده	ها	را	كنترل	می	كنيم.	این	فرآیند	تا	بجایی	ادامه	
پيدا	می	كند	كه	به	آستانۀ	سخت	جا	رفتن	دنده	ها	برسد	و	از	این	
مرحله	20	-30	واحد	به	آخرین	عدد	اضافه	می	كنيم.	این	20 

واحد	برای	جبران	تغييرات	كابل	كالچ	در	نظر	گرفته	می	شود.
700(	سخت	جا	 اولين	مرحله	)ست	كردن	 در	 ها	 دنده	 اگر	 ب:	
برود،	الزم	است	كه	در	هر	مرحله	20	واحد	به	عدد	پارامتر	كالچ	
گرفته	اضافه	كنيم	تا	بازهم	دنده	به	آساني	جا	برود	و	در	این	حالت	
20	واحد	به	آخرین	عدد	اضافه	می	كنيم.	یادآور	می	گردد	كه	در	
پارامتر	الزم	است	كه	در	منوی	ذخيرۀ	 تغيير	 از	 هر	مرحله	پس	

پارامترها	عدد	جدید	را	ثبت	نمایيم.

د-2: ذخيره كردن عدد اوليۀ 700 برای پارامتر كالچ گرفته:
وارد	منوی	ذخيره	سازی	پارامترها	می	شویم	)مشابه	حالت	ج-3( 
و	عدد	جدید	)700(	را	برای	پارامتر	كالچ	گرفته	ذخيره	می	كنيم.
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ه-3: ذخيره سازی پارامتر نيم كالچ
با	ورود	به	منوی	ذخيرۀ	پارامترها،	عدد	500	را	برای	پارامتر	نيم	

كالچ	ذخيره	می	كنيم.
رها  با  سكون  حالت  در  خودرو  آرام  حركت  كنترل  ه-4: 

كردن پدال ترمز
نيم	كالچ،	حركت	 پارامتر	 از	ذخيره	سازی	 مرحله،	پس	 این	 در	
ترمز	در	حالت	سكون	كنترل	 پدال	 رها	كردن	 با	 را	 آرام	خودرو	

می	كنيم.
درآید،	 حركت	 به	 اندازه	 از	 بيش	 شتاب	 با	 خودرو	 صورتيكه	 در	
پارامتر	نيم	كالچ	را	با	افزایش	مقادیر	10	واحدی	و	ذخيره	سازی	
و	كنترل	در	هر	بار،	اصالح	و	مجدداً	حركت	خودرو	را	كنترل	می	
كنيم.	به	محض	رسيدن	به	حركت	آرام	و	قابل	قبول	عمل	تنظيم	

نيم	كالچ	كامل	شده	است.

ه-2: تنظيم پارامتر نيم كالچ
تنظيم	 	500 عدد	 روی	 را	 كالچ	 نيم	 پارامتر	 مرحله	 این	  در	

می	كنيم.
 

در	صورتيكه	با	رها	كردن	پدال	ترمز	خودرو	حركت	نكند	یا	حركت	
خودرو	بيش	از	حد	آرام	باشد،	پارامتر	نيم	كالچ	را	از	مقدار	500 
از	ذخيره	سازی	 10	واحدی	كاهش	می	دهيم	و	پس	 با	مقادیر	
مقدار	جدید،	حركت	خودرو	را	از	حالت	سكون	كنترل	می	كنيم	
و	كاهش	پارامتر	را	تا	رسيدن	به	حركت	آرام	و	قابل	قبول	خودرو	

ادامه	می	دهيم.
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در  خودرو  پرش  بدون  و  وقفه  بدون  حركت  كنترل  و-2: 
پايان كورس رها سازی كالچ

در	این	مرحله	حركت	خودرو	در	پایان	رها	سازی	كالچ	را	كنترل	
می	كنيم.	اگر	در	حركت	خودرو	در	پایان	رها	سازی	كالچ	حركت	
ناگهانی	و	ضربه	ای	احساس	شود،	عدد	پارامتر	كالچ	آزاد	بایستی	
ول	 كالچ	 پارامتر	 به	 شدن	 تر	 نزدیک	 و	 واحدی	 	10 كاهش	 با	

حركت	خودرو	در	پایان	رها	سازی	كالچ	اصالح	شود.
در	صورتيكه	عدد	پارامتر	كالچ	آزاد	نسبت	به	مقدار	پارامتر	كالچ	
ول	كمتر	از	مقدار	مناسب	باشد،	خودرو	در	هنگام	تعویض	دنده	
كه	 است	 این	 دهندۀ	 نشان	 عالمت	 این	 و	 می	خورد	 اضافی	 گاز	
و	 سازی	 ذخيره	 و	 واحدی	 	10 افزایش	 با	 باید	 آزاد	 كالچ	 مقدار	

كنترل	مجدد	اصالح	گردد.
تنظيم	كالچ	ول	در	این	حالت	باید	به	گونه	اي	باشد	كه	بلبرینگ	
رها	 كاماًل	 حالت	 تا	 آزاد	 كالچ	 فاصلۀ	 در	 	. نباشد	 درگير	 كالچ	
 شده	)كالچ	ول(،	عمل	رها	شدن	كالچ	با	سرعت	بيشتری	انجام
می	شود	و	نباید	در	این	فاصله	هيچگونه	حركت	غير	عادی	و	پرش	

ناگهانی	در	هنگام	رها	كردن	كالچ	احساس	شود.

و: مرحلۀ چهارم، تنظيم سطح كالچ آزاد :
این	تنظيم	مربوط	به	نقطۀ	آستانۀ	رها	شدن	كالچ	است	كه	پس	از	
آن	كالچ	آزاد	می	شود.	حركت	كالچ	از	نقطۀ	كالچ	آزاد	تا	حالت	
كالچ	ول	با	سرعت	بيشتری	انجام	می	شود،	لذا	تنظيم	نامناسب	
این	نقطه	باعث	حركت	ناگهانی	خودرو	در	هنگام	رها	كردن	كالچ	

می	شود.

و-1: تنظيم اوليۀ حالت كالچ آزاد
با	ورود	به	منوی	تغيير	پارامترها،	مقدار	پارامتر	كالچ	آزاد	را	در	
اندازۀ	300	واحد	بيشتر	از	آخرین	مقدار	تنظيم	شده	و	 ابتدا	به	
ذخيره	شدۀ	كالچ	ول	كه	در	مرحلۀ	اول	انجام	شده	است،	تنظيم	
و	ذخيره	می	كنيم.	)در	عكس	نشان	داده	شده،	عدد	پارامتر	كالچ	
آزاد	220	واحد	بيشتر	از	كالچ	ول	نشان	داده	شده	است	كه	یک	
آزاد	 پارامتر	كالچ	 اوليۀ	 مقدار	 بایستی	 در	عمل	 ولی	 است	 مثال	

300	واحد	بيشتر	از	كالچ	ول	تنظيم	و	ذخيره	سازی	شود(
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راه اندازي سيستم :
-	پس	از	نصب	تمامي	قطعات	واتصال	كانكتورها	به	دسته	سيم،	
سوئيچ	را	تا	مرحله	قبل	از	استارت	زدن	بازكنيد	.	دراین	حالت

LED		روي	دسته	دنده	روشن	شده	و	بازر	دستگاه	هر	یک	ثانيه	به
صدا	درمي	آید	.	این	موضوع	نمایانگر	عملكرد	روشن	بودن	سيستم
و	همچنين	عملكرد	صحيح	دستگاه	مي	باشد	.	سپس	خودرو	را	
روشن	نمائيد	،	در	صورت	وجود	دور	موتور	بوق	مذكور	قطع	شده

و	كالچ	در	وضعيت	نيم	كالچ	قرار	مي	گيرد	.
با	 نباشيم،	 اتوماتيک	 كالچ	 از	 استفاده	 به	 مایل	 صورتيكه	 در	 	-
به	 كالچ	 	، ثانيه	 	2 زمان	حدود	 مدت	 به	 	Power كليد	 گرفتن	
حالت	معمولي	برگشته	و	LED	نصب	شده	بر	روي	دسته	دنده	
خاموش	مي	گردد	.	در	این	وضعيت	راننده	مي	تواند	خودرو	را	به
مانند	یک	خودروي	معمولي	با	استفاده	از	پدال	كالچ	به	حركت	

در	آورد	.
-	پس	از	خاموش	كردن	كالچ	برقي	در	صورتيكه	مایل	به	استفاده	
مجدد	از	كالچ	اتوماتيک	هستيد،	پس	از	فشردن	لحظه	اي	كليد	
یا	 ترمز	 پدال	 فشردن	 با	 اتوماتيک،	 نمودن	سيستم	كالچ	 روشن	
كليد	كالچ	روي	دسته	دنده	)	كالچ	كامل	گرفته	شده	(خودرو	را	

در	وضعيت	دنده	1	قرار	دهيد.	

-	نكته	:	پدال	ترمز	زماني	كار	كليد	كالچ	را	انجام	مي	دهد	كه	
خودرو	در	حالت	ایستاده	بوده	و	یا	در	حال	حركت	و	دور	موتور	
زیر	1300و	سرعت	خودرو	كمتر	از	30	كيلومتر	در	ساعت	باشد.

رها	 با	 	، قرار	گرفت	 	1 دنده	 اینكه	خودرو	در	وضعيت	 از	 -	پس	
،	خودرو	 ترمز	 پدال	 روي	 از	 پا	 برداشتن	 یا	 و	 كليد	كالچ	 كردن	
در	وضعيت	نيم	كالچ	قرارگرفته	و	شروع	به	حركت	مي	كند	.	در
صورتي	كه	در	ترافيک	قرار	گرفته	باشيم	،	با	گرفتن	و	رها	كردن
پدال	ترمز	و	بدون	گاز	دادن	قادر	به	حركت	و	توقف	هستيم	.	در

صورتي	كه	شيب	جاده	زیاد	باشد	و	یا	نياز	به	حركت	با	سرعت	
كردن	 رها	 سرعت	 گاز	 پدال	 فشردن	 با	 باشيم	 داشته	  بيشتري	
فشرده	 كامال	 گاز	 پدال	 كه	 صورتي	 در	 یابد.	 مي	 افزایش	  كالچ،	
شود،	كالچ	بالفاصله	رها	مي	شود	و	عمل	پرش	انجام	مي	گيرد	.

كالچ	 كليد	 گرفتن	 با	 فقط	 باالتر	 هاي	 دنده	 تعویض	 جهت	 	- 
دنده	 تعویض	 از	 بالفاصله	پس	 	. نمود	 تعویض	 را	 دنده	 توان	  مي	
به	 توجه	 با	 زمان	 این	 در	 	. نمود	 رها	 را	 كليدكالچ	 بایستي	 مي	
سرعت	خودرو	و	مقدار	دور	موتور	،	سرعت	رها	كردن	كالچ	توسط	

كنترلر	تعيين	مي	گردد	.	
دنده	 و	 داده	 فشار	 را	 كالچ	 كليد	 معكوس	 دنده	 اجراي	 براي	 	-
معكوس	را	عمل	نموده	،	كليد	كالچ	را	رها	سازید	.	دراین	حالت	
سيستم	قادر	به	شناسایي	دنده	معكوس	بوده	و	جهت	جلوگيري	
انجام	 آرامي	 به	 را	 ،	رها	كردن	كالچ	 براي	موتور	 بروز	مشكل	 از	

مي	دهد	.	
-	در	صورتي	كه	نياز	به	توقف	خودرو	باشد	،	بدون	گرفتن	كليد	
سرعتي	 ودرچه	 اي	 دنده	 چه	 در	 خودرو	 اینكه	 از	 فارغ	 و	  كالچ	
مي	باشد	پدال	ترمز	را	فشار	دهيد	،	و	در	صورت	نياز	به	تعویض	
كه	 صورتي	 در	 	. نمایيد	 تعویض	 را	 دنده	 حالت	 همان	 در	 دنده	
بخواهيم	خودرو	را	خاموش	كنيم	،	پس	از	خاموش	كردن	خودرو	
كالچ	در	وضعيت	كامال	رها	شده	قرار	گرفته	و	سيستم	اتوماتيک	

خاموش	مي	گردد	.



راهنماي	تعميرات	تندر90/	ویژه	معلولين

30

مجموعه ريموت كنترل:
این	مجموعه	به	جهت	سهولت	در	استفاده	از	عملكردهاي	ضروري	
در	 و	همچنين	سهولت	 پاك	كن	 برف	 و	 راهنما	 مجموعه	دسته	
ویژه	 توليدي	 راننده)مچي(در	خودروهاي	 توسط	 فرمان	 چرخش	
معلولين	نصب	شده	است	و	شامل-1	پایه	نگهدارنده	-2	فرستنده	

-3	مچي	-4	گيرنده	-5	دسته	سيم	رابط	مي	باشد.	

محل قرار گيري اجزاء و نحوه باز و بست آنها:
1	-	پایه	نگهدارنده	فرستنده:محل	نصب	این	قطعه	روي	غربيلک	
 Hand دستي	 اهرم	 مقابل	 آن)سمت	 راست	 طرف	 و	 فرمان	
به	 فلزي	 بست	 عدد	 دو	 توسط	 قطعه	 این	 باشد.	 مي	 	)control
غربيلک	فرمان	متصل	مي	شود	و	براي	جدا	نمودن	آن	مي	بایست	
از	 را	 پایه	 سپس	 و	 باز	 را	 ها	 بست	 به	 پایه	 اتصال	 پيچ	 دو	  ابتدا	

بست	ها	جدا	كنيد.
مراحل	نصب	مجدد	برعكس	باز	كردن	مي	باشد.

نكته:
در	هنگام	نصب	پایه	دقت	شود	دو	سوراخ	نشان	داده	شده	در	شكل	
به	سمت	جلو	باشد.این	سوراخها	جهت	قرار	گيري	ضامن	فرستنده	
در	داخل	آن	و	جلوگيري	از	حركت	چرخشي	فرستنده	تعبيه	شده	
است.	)در	صورتيكه	در	سوراخ	پایيني	قرار	داده	شود	ریموت	رو	
به	باال	نصب	مي	شود	و	در	صورتيكه	در	سوراخ	باالیي	قرار	گيرد	

ریموت	رو	به	پایين	نصب	مي	شود(	
1	-	پيچهاي	اتصال	پایه	به	بست

2	-	ضامن	قفل	كننده	ریموت	روي	پایه
3	-	محل	قرارگيري	ضامن	فرستنده

4	-	بست	نگهدارنده

فرستنده بر روي ريموت به دو صورت ثابت مي شود: 
عمودي:		 حركت	 از	 جلوگيري	 فرستنده	جهت	 ثابت	شدن	 الف-	
این	عمل	توسط	شفت	تعبيه	شده	بر	روي	فرستنده	و	قفل	شدن	

آن	در	ضامن	پایه	نگهدارنده	آن	انجام	مي	گردد.

از	حركت	چرخشي:			 جلوگيري	 فرستنده	جهت	 ثابت	شدن	 ب	-	
این	عمل	توسط	قفل	شدن	ضامن	قرار	داده	شده	روي	فرستنده	

در	داخل	سوراخ	پایه	نگهدارنده	آن	انجام	مي	گردد.
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نگهدارنده	 پایه	 روي	 قطعه	 این	 نصب	 محل	 	 فرستنده:	 	- 	2 
برف	 و	 راهنما	 دسته	 مهم	 عملكردهاي	 از	 تعدادي	 و	 باشد	 مي	
پاك	كن	بر	روي	آن	قرار	دارد	كه	عبارتند	از:	بوق،دور	كند	برف	
نور	 و	 باال(	 نور	 نورباال	)چراغ	اخطار	 پاك	كن،راهنما،فالشر،چراغ	
پایين)مطابق	شكل(	و	براي	باز	وبست	آن	مي	بایست	ابتدا	ضامن	
فشار	داده)مطابق	 فلزي	تعبيه	شده	روي	پایه	را	به	سمت	داخل
شكل(	و	همزمان	مچي	روي	پایه	را	بيرون	مي	كشيم	و	در	این	
باز	 پایه	جدا	مي	شود.	مراحل	نصب	برعكس	 از	 حالت	فرستنده	

كردن	مي	باشد.

فرستنده

		گيرنده	
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دسته	سيم	رابط

3	-	مچي:	این	قطعه	دو	وظيفه	برعهده	دارد	كه	عبارتند	از:
الف(سهولت	در	چرخش	فرمان	توسط	راننده	

ب(ثابت	نمودن	فرستنده	بر	روي	پایه	توسط	محور	آن	
طریقه	باز	و	بست	در	مرحله	قبل	توضيح	داده	شده	است.

سوي	 از	 ارسالي	 امواج	 دریافت	 قطعه	 این	 وظيفه	 گيرنده:	 	-4
باشد	 مي	 	 راهنما	 دسته	 عملگرهاي	 به	 آن	 انتقال	 و	 فرستنده	
 UCH و	 اتوماتيک	 كالچ	 كنترلر	 كنار	 آن	 گيري	 قرار	 محل	  و	
ثابت	 خود	 محل	 در	 نگهدارنده	 قاب	 توسط	 كه	 باشد	  مي	

مي	گردد.

1	-	پيچ	اتصال	پایه	به	بست
2	-	ضامن	قفل	كننده	ریموت	

3	-	دور	كند	برف	پاك	كن
4	-	راهنماي	چپ

5	-	نور	باال
6	-	بوق

7	-	نور	پائين
8	-	راهنماي	راست

9	-	فالشر
10	-	مچي	فرمان
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5	-	دسته	سيم	رابط:وظيفه	این	قطعه	برقراري	ارتباط	بين	گيرنده	
ولتاژ	 انتقال	 همچنين	 و	 راهنما	 دسته	 مجموعه	 عملگرهاي	 و	
ارسالي	بعد	از	سوئيچ	جهت	تغذیه	مجموعه	مي	باشد.براي	باز	و	
بست	این	دسته	سيم	ابتدا	مطابق	مستندات	فني	خودرو	تندر90 
كيسه	هواي	راننده،غربيلک	فرمان،قاب	دور	فرمان	و	دسته	راهنما	
را	باز	كنيد	و	مطابق	دستورالعمل	زیر	دسته	سيم	رابط	ریموت	را	
 از	محل	هایي	كه	قباًل	روي	دسته	سيم	داشبورد	تعبيه	شده	به	
سوكت	هاي	دسته	راهنما	و	برف	پاك	كن	متصل	نمایيد.												
-	سيم	مربوط	به	پایه	7	سوكت	14	پایه	سفيد	دسته	برف	پاك	

كن	به	سيم	سفيد	ضخيم	از	دسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	3	از	سوكت	14پایه	سفيد	دسته	برف	پاك	
كن)مربوط	به	دور	كند	برف	پاك	كن(	ابتدا	قطع	و	سپس	سيمي	
 G/W	سبز/سفيد	سيم	به	رفته	داشبورد	سيم	دسته	سمت	به	كه
سوكت	 سمت	 به	 كه	 سيمي	 و	 وصل	 ریموت	 سيم	 دسته	 رنگ	
مربوطه	رفته	است	به	سيم	مشكي/قرمز	B/R	دسته	سيم	ریموت	

متصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	5	سوكت	14	پایه	مشكي	دسته	راهنما	به	

سيم	مشكي/آبي	B/L	كمرنگ	دسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	6	سوكت	14	پایه	مشكي	دسته	راهنما	به	

سيم	قرمز/آبيR/L	دسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	7	سوكت	14	پایه	مشكي	دسته	راهنما	به	

سيم	سبز	دسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	14	سوكت	14	پایه	مشكي	دسته	راهنما	به	

سيم	قرمز	نازك	دسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	12	سوكت	14	پایه	مشكي	دسته	راهنما	به	

سيم	آبي/زرد	L/Yدسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	10	سوكت	14	پایه	مشكي	دسته	راهنما	به	

سيم	قرمز	ضخيم	دسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	پایه	4	سوكت	14	پایه	مشكي	دسته	راهنما	به	

سيم	سبز/زرد	G/Yدسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
 L/Rآبي/قرمز	سيم	به	فالشر	كليد	سوكت	8	پایه	به	مربوط	سيم	-

دسته	سيم	ریموت	وصل	شود.
-	سيم	مربوط	به	اتصال	بدنه	كه	به	صورت	مجزا	از	گيرنده	جدا	
شده)معموالً	رنگ	آن	تركيبي	از	سبز-زرد	و	یا	مشكي	مي	باشد(	

به	یكي	از	بدنه	هاي	كنار	جعبه	فيوز	داخل	اتاق	وصل	شود.
 

1	-	سوكت	14	پایه	مشكي
2	-	پایه	7

3	-	سوكت	14	پایه	سفيد
4	-	پایه	3  
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عيب يابي مجموعه ريموت كنترل:
عملگرهاي	 باید	 ابتدا	 	، كنترل	 ریموت	 عملكرد	 عدم	 درصورت	
در	 	، نمود	 تحریک	 كنترل	 ریموت	 از	 استفاده	 بدون	 را	 مربوطه	
صورت	عملكرد	صحيح	عملگرها	در	حالت	عادي	)	بدون	ریموت	
كنترل(	مي	بایست	ابتدا	باطري	فرستنده	را	بررسي	و	در	صورت	
نياز	تعویض	نمائيد	و	سپس	اقدام	به	بررسي	دسته	سيم	مربوطه	
اینكه	 به	 توجه	 با	 نهایت	 در	 و	 	) قطعي	 وجود	 نظر	 از	 	( نمائيد	
از	 مجموعه	فرستنده	و	گيرنده	توسط	سازنده		جهت	جلوگيري	
ایجاد	اختالل	در	سيستم	كدگذاري	شده	،	الزمست	تا	در	صورت	

خرابي	هر	كدام،	هر	دو	همزمان	مورد	تعویض	قرار	گيرند	.
عملكرد	صحيح	 عدم	 و	 كنترل	 ریموت	 عملكرد	 عدم	 درصورت	 	
با	جداسازي	مجموعه	 ابتدا	 است	 عادي	الزم	 عملگرها	در	حالت	
دسته	سيم	ریموت	و	نصب	سوكتهاي	دسته	سيم	اصلي	در	محل	
اصلي	خود،اقدام	به	بررسي	مجدد	ایراد	نمائيد	و	در	صورتيكه	ایراد	
 برطرف	شده	باشد	ایراد	از	مجموعه	ریموت	و	یا	دسته	سيم	آن	
ریموت	 مجموعه	 به	 مربوط	 ایراد	 اینصورت	 غير	 در	 و	 باشد	 مي	
خودرو	 فني	 مستندات	 مطابق	 است	 الزم	 و	 باشد	 نمي	 كنترل	

تندر90		اقدام	به	رفع	عيب	نمائيد.	

نحوه تعويض باطري فرستنده:
براي	تعویض	این	باطري	در	ابتدا	الزم	است	مطابق	با	توضيحات	
قبلي	اقدام	به	باز	كردن	مچي	و	فرستنده	نمایيد	و	سپس	چهار	
عدد	پيچ	پشت	فرستنده	را	باز	و	باطري	را	تعویض	نمایيد.)مطابق	

شكل(	
1	-	قطب	مثبت

2	-	باطري	فرستنده
3	-	قطب	منفي
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مجموعه صندلي كمكي:
این	مجموعه	جهت	سهولت	راننده	در	هنگام	سوار	و	پياده	شدن	
راننده		 صندلي	 كنار	 در	 معلولين	 ویژه	 	90 تندر	 خودروهاي	 در	
تعبيه	شده	كه	روي	ستون	وسط	سمت	چپ	نصب	مي	شود	و	در	
زمان	سوار	شدن	راننده	)	معلول(	ابتدا	مجموعه	صندلي	كمكي	را	
با	حركت	بطرف	باال	حركت	داده	و	سپس	صندلي	آنرا	90	درجه	
چرخانده	تا	فاصله	خالي	بين	صندلي	راننده	و	بدنه	خودرو	را	پر	
نماید	و	راننده	راحت	تر	بتواند	بر	روي	صندلي	خودرو	سوار	شود	
و	پس	از	سوار	شدن	،	مجدداً	با	حركت	مجموعه	صندلي	كمكي	
بطرف	باال	و	سپس	چرخش	90	درجه	اي	آن	)	بر	خالف	جهت	
باز	شدن	(	،	مجموعه	جمع	شده	و	در	كنار	صندلي	راننده	قرار	

مي	گيرد.
 2- كمكي	 صندلي	 باشد:-1	 مي	 قطعه	 دو	 شامل	 مجموعه	 این	

براكت	نگهدارنده	صندلي	كمكي	روي	ستون
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نحوه باز و بست مجموعه صندلي كمكي:
این	مجموعه	توسط	2	عدد	پيچ	نگهدارنده	در	محل	خود	ثابت	مي	
شود	و	جهت	باز	و	بست	مجموعه	مي	باید	به	طریق	زیر	عمل	نمود:	
1 – پيچ	انتهایي	ریل	سمت	چپ	صندلي	راننده	)	پيچ	شماره	2( 

را	كه	به	پایه	صندلي	كمكي	متصل	شده	است	باز	كنيد.
2– پيچ	آلني	اتصال	دهنده	صندلي	كمكي	به	ستون	)	پيچ	شماره	
1(	را	باز	و	مجموعه	صندلي	كمكي	را	از	محل	قرار	گرفته	شده	

جدا	نمائيد.

1	-	قسمت	بيروني	براكت	و	پيچ	هاي	آن
2	-	قسمت	داخلي	براكت

تصوير مجموعه صندلي كمكي
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روي  كمكي  صندلي  نگهدارنده  براكت  بست  و  باز  نحوه 
ستون:

ستون	 قاب	 و	 كمكي	 صندلي	 نمودن	 باز	 از	 پس	 شكل	 مطابق	
نگهدارنده	 پيچ	 عدد	 دو	 	،)90 تندر	 خودرو	 مستندات	 )مطابق	
براكت	مربوطه	را	باز	كنيد	و	توجه	داشته	باشيد	پس	از	باز	نمودن	

پيچ	دوم	قسمت	داخلي	براكت	پایين	نيفتد.
 

نكته: 
در	صورتيكه	نياز	به	تعویض	قاب	ستون	وسط	سمت	چپ	باشد	با	
توجه	به	انجام	تغييرات	روي	قطعات	مذكور	جهت	نصب	صندلي	
كمكي	،	الزم	است	از	شماره	سریال	قطعات	مختص	خودروهاي	

تندر	90	معلولين	سفارش	گذاري	شود	.

1	-	پيچ	هاي	نگهدارنده	براكت	روي	ستون

عيب يابي مجموعه صندلي كمكي:
رویه	 دیدگي	 مجموعه)آسيب	 عملكرد	 در	 ایراد	 بروز	 صورت	 در	
به	 توجه	 با	 	)... و	 صندلي	 مكانيكي	 عملكرد	 در	 صندلي،ایراد	

یكپارچه	بودن	آن	الزم	است	كل	مجموعه	باز	و	تعویض	شود.

1	-	تغييرات	ایجاد	شده	روي	قاب	ستون
2	-	براكت	نگهدارنده	





 تعميرات و سرويس ويلچر باالبراطالعات عمومي
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ويلچر باالبر :
معرفي مجموعه:

سيستم	فوق	جهت	سهولت	در	امر	جابجایي	و	حمل	ویلچر	بر	روي	خودروي	ویژه	معلولين	نصب	مي	گردد.	سيستم	به	گونه	اي	طراحي	
شده	كه	ویلچر	قرار	گرفته	در	آن،	براحتي	در	دسترس	راننده	قرار	مي	گيرد	و	هر	زمان	كه	راننده	نياز	به	استفاده	از	آن	را	داشته	باشد	در	

كمترین	زمان	ممكن	و	بدون	كمک	افراد	دیگر،	توسط	شخص	معلول	در	دسترس	وي	قرار	گيرد.
سيستم	ویلچر	باالبر	كه	یک	سيستم	مكانيكي-	الكتریكي	مي	باشد	و	از	لحاظ	ظاهري	از	یک	محفظه	حمل	ویلچر	و	یک	كنترل	با	دو	

كليد	جهت	دار	باال	و	پایين		تشكيل	شده	كه	كليه	متعلقات	مكانيكي	و	الكتریكي	آن	در	داخل	محفظه	تعبيه	شده	است.
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اجزا اصلی تشكيل دهنده مجموعه :
	اجزا	اصلی	مجموعه	به	شرح	تصاویر	و	مشخصات	ذیل	می	باشد.

ميكروسوئيچ	فنری

ميكروسوئيچ	تله	مكانيک	

	ميكروسوئيچ	باتونی
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موتور	باالبر

مجموعه	كنترلر	الكترونيكی

موتور	محرك	افقی
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تسمه	باالبر	

	رله	موتور	باالبر

	قالب	كارابين
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مجموعه	قالب	نگهدارنده	ویلچر

	دسته	سيم

هند	ست
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مجموعه	باكس

فریم	اصلی

	فریم	صفحه	استقرار	ویلچر
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	فيوز	تنگستن	  80	آمپر

توجه	مهم	:
در	صورت	بوجود	آمدن	مشكل	در	تغذیه	و	یا	بروز	ایراد	در	سيستم،	
اگر	محفظه	ویلچر	باالبر	در	حالت	جمع	شده	باشد،	دریچه	پشت	
را	باز	كرده	و	موتور	افقي	را	كه	با	دو	مهره	M8	بسته	شده	بوسيله	
به	 فشار	دست	 بوسيله	 را	 و	سيستم	 نموده	 آچار	12	-	13	شل	
با	فشار	 ویلچر	 نمودن	 آزاد	 از	 بعد	 و	مجدداً	 بيرون	هدایت	كنيد	
دست	سيستم	را	به	حالت	قبل	برگردانيد	،	همچنين	اگر	سيستم	
باز	بود	بوسيله	آچار	12-13 موتور	افقي	را	شل	نموده	و	با	فشار	

دست	سيستم	را	جمع	كنيد. 

پيچ	هاي	تنظيم	و	سفت
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 مكانيزم و اجزاي مكانيكي :
مكانيزم جعبه اسقرار ويلچر : 

-مكانيزمي	است	كه	توسط	دو	عدد	بازویي	حول	لوالي	مركز	خود	
دوران	نموده	و	در	حالت	عمودي	و	افقي	قرار	مي	گيرد	كه	حالت	
افقي	 بوده	و	حالت	 پایين	آمدن	ویلچر	 و	 باال	 به	 عمودي	مربوط	
مربوط	به	قرار	گرفتن	ویلچر	بر	روي	صفحه	استقرار	و	نهایتاً	قرار	

گرفتن	در	داخل	كاور	محافظ	مكانيزم	مي	باشد.

اجزاي اصلي :

-		موتور	باال	و	پایين	برنده	ویلچر

-			قرقره	متصل	به	موتور

-			صفحه	استقرار	ویلچر

-			دو	عدد	بازویي

-			لوالي	دوران	كننده

-	استوانه	ضربه	گير

-	ميكروسوئيچ	تله	مكانيک

عيوب :

مجموعه	 عملكرد	 عدم	 باعث	 كه	 	: لوال	 نمودن	 پاژ	 گير	 	- 
مي	گردد.

-	در	یک	راستا	نبودن	بازویي	با	ریل	كشویي	مربوطه	)لقي(	:	كه	
باعث	بد	حركت	كردن	مجموعه	مي	شود	و	در	بيشتر	موارد	عدم	

عملكرد	صحيح	را	به	همراه	دارد.

به	 كه	 	: مجموعه	 عملكرد	 هنگام	 در	 عادي	 غير	 و	صداي	 سر	 	-
در	 كه	 باشد	 مي	 مناسب	 گریسكاري	 و	 كاري	 روغن	 عدم	 علت	
لغزند،	 بر	روي	هم	مي	 كه	 قطعاتي	 كليه	 است	 این	صورت	الزم	

گریسكاري	شوند.

 

حركت	افقي

ميله	بازویي
موتور	شماره	2

حركت
	دوراني

لوالي	دوران

قرقره

صفحه	استقرار	ویلچر

استوانه	ضربه	گير	

لوالي	دوران

موتور	شماره1
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مكانيزم ريل كشويي جانبي:

وظيفه	هدایت	مجموعه	مكانيزم	استقرار	ویلچر	به	داخل	و	بيرون	
محفظه	استقرار	را	به	عهده	دارد	كه	این	عمل	توسط	موتور	شماره	
2	و	با	درگيري	با	دنده	شانه	اي	و	حركت	افقي	انجام	شده	و	با	
پایان	 به	 مجموعه	 عقب	 و	 جلو	 در	 ميكروسویيچ	 دو	 به	  برخورد	

مي	رسد.

 اجزاي اصلي:

- موتور افقي 

- ميكروسوئيچ فنري

- ميكروسوئيچ باتوني

عيوب احتمالي و نحوه رفع عيب:

-	بازرسي	جهت	نبودن	شئ	خارجي	در	دو	طرف	ریل	و	همچنين	
دنده	شانه	اي	كه	موجب	عدم	عملكرد	مجموعه	مي	شود.

-	از	هم	پاشيده	شدن	اتصاالت	پيچي	و	جوشي	كه	باید	كنترل	
شود	و	در	صورتيكه	بریدگي	پيچ	پيش	آمد	پيچ	جدید	در	محل	

مورد	نظر	جایگزین	نمایيد.

عمليات	 است	 الزم	 كه	 مجموعه	 حركت	 هنگام	 در	 صدا	 سرو	 	-
گریسكاري	در	محلهاي	لغزش	دو	قطعه	بر	روي	هم	انجام	گيرد.

و	 باعث	صداي	ضربه	 كه	 اي	 استوانه	 گير	 عملكرد	ضربه	 عدم	 	-
همچنين	درست	جا	نرفتن	ویلچر	به	داخل	محفظه	مي	شود	كه	
در	این	حالت	الزم	است	تا	فنر	داخل	آن	بررسي	و	در	صورت	نياز	

تعویض	شود.

در	 كه	 اي	 شانه	 دنده	 هاي	 دندانه	 شدن	 شكسته	 و	 خوردگي	 	-
صورت	بروز	این	ایراد	در	هنگام	حركت	مجموعه	،	جابجایي	با	یک	

پرش	و	ضربه	همراه	مي	باشد.

موتور شماره  2 ) موتور حركت افقی (: 

با	دوران	چرخدنده	بر	روي	دنده	شانه	اي	در	مسير	افقي،	مجموعه	
این	موتور	جعبه	قرار	گيري	ویلچر	را	مطابق	حاالت	زیر	حركت	

مي	دهد	:
طریق	 از	 كه	 دوراني	 صورت	 به	 عمودي	 حالت	 به	 افقي	 	- الف	

مكانيزم	ميله	اي	انجام	مي	شود.
و	 مجموعه	 داخل	 به	 ویلچر	 استقرار	 جعبه	 افقي	 حركت	 	- ب	

همچنين	خارج	نمودن	آن.

موتور	شماره	2

ميكروسوئيچ
پایان	عمليات
	جلو	برنده

ميكروسوئيچ
پایان	عمليات	عقب	برنده
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عيوب احتمالي و نحوه رفع عيب:

1	-	عدم	حركت	افقي	جعبه	ویلچر	باالبر:	در	این	حالت	الزم	است	
تا	موارد	دو	تا	شش	بررسي	شود.

2	-	عدم	درگيري	دنده	با	شانه	اي:	مجموعه	اتصاالت	مكانيكي	و	
پيچ	هاي	تنظيم	بررسي	و	در	صورت	نياز	به	رگالژ	)جهت	درگيري	

دنده	با	شانه	اي(،	توسط	پيچ	هاي	تنظيم	انجام	شود.

3	- وجود	شئ	خارجي	بين	دنده	با	شانه	اي	:	كه	در	این	حالت	
الزم	است	تا	طول	شانه	اي	و	همچنين	محل	درگيري	دنده	با	شانه	
اي	از	نظر	ظاهري	بازدید	و	در	صورت	وجود	شئ	خارجي،	آنرا	از	
تميز	و	سپس	 با	برس	 را	 محل	خارج	كرده	و	قسمت	هاي	فوق	

گيریس	كاري	نمایيد.

4	-	بریدگي	دنده	از	سر	شفت	اصلي	موتور:	در	این	حالت	با	به	كار	
انداختن	موتور	و	همچنين	كار	كردن	آن	)به	طوري	كه	شفت	در	
حال	دوران	باشد(	هيچ	حركتي	در	دنده	ها	مشاهده	نمي	شود	و	
براي	رفع	ایراد	الزم	است	با	جدا	نمودن	سوكتهاي	متصل	به	موتور	
و	همچنين	با	باز	كردن	دو	مهره	سفت	كننده	موتور	به	مكانيزم	و	
سپس	بيرون	كشيدن	موتور	از	محل	استقرار	خود	اقدام	به	تعویض	

آن	با	موتور	سالم	نمایيد.

ولت	  12 برق	 اتصال	 5	-	عدم	وجود	برق	سر	موتور:	در	صورت	
متر	 اهم	 با	 سيمكشي	 مسير	 آن،	 عملكرد	 و	 موتور	 به	 جداگانه	
بررسي	و	در	صورت	وجود	ایراد	در	مسير	سيم	كشي،	نسبت	به	

تعویض	دسته	سيم	اقدام	گردد.	

6-	معيوب	بودن	موتور	:	با	اتصال	برق	12 ولت	جداگانه	به	موتور	
و	نداشتن	عملكرد	موتور	مي	توان	به	این	ایراد	پي	برد.	با	باز	كردن	
دو	مهره	سفت	كننده	موتور	به	مكانيزم	و	بيرون	كشيدن	موتور	از	
ایراد	برطرف	          محل	استقرار	خود	و	جایگزین	نمودن	موتور	سالم	

مي	گردد.

حركت	افقي

ميله	بازویي
موتور	شماره	2

حركت
	دوراني

لوالي	دوران

پيچ	هاي	تنظيم	و	سفت
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موتور شماره 1) موتو باالبر ويلچر ( :
نحوه عملكرد:

باشد	 ویلچر	مي	 آوردن	مجموعه	 پایين	 و	 باال	 موتور	 این	 وظيفه	
ميكرو	 توسط	 و	 	2 شماره	 موتور	 كار	 اتمام	 از	 پس	 كار	 این	 كه	

سوئيچهاي	مربوطه	صورت	مي	پذیرد.
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عيوب احتمالي و نحوه رفع عيب:

1	-	عدم	باال	و	یا	پایين	رفتن	صحيح	ویلچر:

	در	صورت	بوجود	آمدن	این	ایراد	موارد	ذیل	بررسي	شود:

-	اتصالت	سيم	كشي	:	اتصاالت	سيم	كشي	بر	روي	موتور	توسط	
ایراد	در	دسته	سيم،	دسته	 و	در	صورت	وجود	 بررسي	 اهم	متر	

سيم	تعویض	گردد.   

-	شل	شدن	تسمه	:	در	هنگامي	كه	بار	بر	روي	تسمه	باشد	)	ویلچر	
(	و	قرقره	تسمه	را	كاماًل	جمع	نموده	و	با	پایان	یافتن	كار	موتور	به	
علت	وجود	بار،	تسمه	كمي	شل	مي	شود	و	ویلچر	به	پایين	برمي	
گردد	براي	این	منظور	و	رفع	این	ایراد	هميشه	برق	بسيار	ضعيفي	
به	طور	ثابت	به	موتور	باید	اعمال،	تا	با	پایان	یافتن	كار	موتور	این	
ایراد	پيش	نياید	به	همين	منظور	در	مسير	برق	ورودي	به	موتور	
یک	رله	قرار	داده	شده	و	الزم	است	در	صورت	مشاهده	این	ایراد،	
عملكرد	رله	مورد	نظر	بررسي	و	در	صورت	نياز	نسبت	به	تعویض	

آن	اقدام	شود.
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 2	- معيوب	بودن	موتور:	

با	اتصال	برق	12 ولت	مستقيم	به	موتور	و	عدم	عملكرد	آن،	مي	
باز	 با	 برد.	در	صورت	عدم	عملكرد	موتور،	 ایراد	پي	 این	 به	 توان	
كردن	شش	عدد	پيچ	در	دو	طرف	قرقره	و	ضربه	زدن	به	وسيله	
توان	 مي	 قرقره،	 به	یک	طرف	 بيرون	 به	 داخل	 از	سمت	 چكش	
موتور	را	از	محل	اصلي	خارج	و	سپس	با	جایگزین	نمودن	موتور	
سالم	دیگر	و	بستن	شش	عدد	پيچ	اتصال	آن	نسبت	به	رفع	ایراد	

اقدام	نمود.

3	پيج	محكم	كننده

3	پيج	محكم	كننده
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مجموعه كنترلر الكترونيكی:

عملكرد:

كنترل	 را	 عمودي	 و	 افقي	 موتورهاي	 یونيت	 كنترل	 این	
اطالعات	 دریافت	 با	 عمل	 این	 كه	 كند	 مي	 اندازي	 راه	 و	
اگر	 كه	 ترتيب	 بدین	 شود	 مي	 انجام	 ها	 ميكروسوئيچ	  از	
ميكروسوئيچ	هایي	كه	روي	فریم	افقي	نصب	شده	اند	فشرده	شده	
و	انتهاي	كورس	حركت	فریم	را	اعالم	كنند،	موتور	عمودي	فعال	
مي	شود	و	اگر		ميكروسوئيچ	روي	قرقره	موتور	عمودي	فعال	شود	

)	فشرده	شود	(	موتور	افقي	فعال	مي	گردد.

باید	 مرحله	 آخرین	 در	 كه	 باشد	 مي	 اي	 قطعه	 تنها	 قطعه	 این	
از	موتورها،	 اعم	 الكتریكي	 تمام	قطعات	 اگر	 یعني	 تعویض	گردد	
باشد،	 ایراد	 فاقد	 كنترل	 ریموت	 و	 سيم	 دسته	 ها،	 ميكروسوئيچ	
الزم	است	تا	عملكرد	این	قطعه	)	برد	كنترلي	(	بررسي	و	در	صورت	
نياز	تعویض	شود.	براي	تعویض	آن	در	ابتدا	روي	فریم	سوكتهاي	
ورودي	و	خروجي	به	كنترلر	را	جدا	و	سپس	با	باز	كردن	4	پيچ	
محكم	كننده	كنترلر	به	فریم،	آن	را	از	محل	خود	خارج	و	كنترلر	

جدید	را	جایگزین	آن	نمایيد.

ميكروسوئيچ ها:

باشند	 مي	 وصلي	 و	 قطع	 اي	 ضربه	 كليدهاي	 ها،	 ميكروسوئيچ	
كه	جهت	خودكار	نمودن	كنترل	و	یا	تغيير	حركت	و	یا	... بسته	
از	آنجائي	كه	 از	آنها	استفاده	مي	گردد	 به	طراحي	یک	مكانيزم	
با	تحمل	 از	این	كليدها	در	مكانيزم	هاي	مكانيكي	توام	 استفاده	
ضربه	هر	چند	ناچيز	مي	باشد	لذا	این	قطعات	داراي	عمر	محدود	
افتادگي،	 كار	 از	 علت	 به	 ها	 مكانيزم	 ایرادات	 اكثر	 و	 هستند	
شكستگي،	دفرمگي	آنها		مي	باشد	و	جزء		قطعاتي	است	كه	ارزش	
تعمير	مجدد	ندارد	و	در	صورت	بوجود	آمدن	ایراد،	الزم	است	تا	

آنها	را	با	قطعات	جدید	جایگزین	نمایيد.

ميكروسوئيچ	 بودن	 معيوب	 متر	 اهم	 با	 توان	 مي	 حال	 این	 با	
كه	 رسيدیم	 نتيجه	 این	 به	 كه	 صورتي	 در	 و	 داد	 تشخيص	 را	
ميكروسوئيچ	معيوب	مي	باشد	با	باز	كردن	2	پيچ	محكم	كننده	
ميكروسوئيچ	به	فریم	و	یا	قرقره	توسط	پيچ	گوشتي	و	آزاد	نمودن	
سيم	متصل	به	آن،	ميكروسوئيچ	را	از	محل	نصب	خود	خارج	و	

ميكروسوئيچ	جدید	را	جایگزین	نمائيد.

توجه مهم : 

در	صورتيكه	به	هنگام	پایين	آوردن	ویلچر	تسمه	بيش	از	اندازه	
باز	شود	بطوریكه	با	ادامه	كار	موتور	و		گردش	معكوس	تسمه	دور	
قرقره،	به	وضعيت	حركت	رو	به	باال	ادامه	دهد	با	باال	رفتن	ویلچر	
باالبر،	 موتور	 به	 متصل	 سوئيچ	 ميكرو	 به	 قالب	 براكت	 تماس	 و	
ميكروسویچ	عمل	نمی	كند	كه	در	این	حالت	با	كنترل	وضعيت	
قرار	گيري	صحيح	تسمه	)در	صورت	وجود	مورد	تسمه(		و	اصالح	

آن	در	صورت	نياز،	مجددا" عملكرد	ميكرو	سوئيج	كنترل	شود.

سيم كشي و اتصاالت:

نبود	برق	12 ولت	بر	روي	اجزایي	كه	با	این	برق	كار	مي	كنند	
بودن	قطعات	 به	شرط	سالم	 و	ميكروسوئيچ	ها(	 )مانند	موتورها	

الكتریكي	ناشي	از	موارد	به	شرح	ذیل	مي	باشد:

1	-	سوختن	فيوز	داخل	محفظه	موتور.

2	-	شل	بودن	سوكتها	و	در	واقع	اتصال	نادرست	آن	ها،	كه	باید	
محل	اتصاالت	سوكت	ها	از	نظر	اتصال	صحيح	بررسي	شود.

3	-قطع	بودن	سيم	در	مسير	ورودي	به	یكي	از	قطعات	الكتریكي	
در	صورت	 و	 بررسي	 مسير	سيم	كشي	 متر	 اهم	 توسط	 باید	 كه	

قرقره

موتور	شماره1
موتور	شماره2

برد	كنترلي
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 قالب و تسمه اتصال ويلچر:

قالب	نگهدارنده	ویلچر	مكانيزمي	است	كه	باعث	نگهداري	ویلچر	و	
اتصال	آن	به	تسمه	باال	برنده	جهت	باال	و	پایين	رفتن	ویلچر	بوده	
و	همچنين	داراي	سوراخهاي	جهت	تنظيم	مي	باشد	كه	بسته	به	
نوع	ویلچر	مي	توان	آن	را	تنظيم	كرد.	قسمت	هاللي	آن	در	دسته	
ویلچر	و	قسمت	Y	شكل	نيز	توسط	یک	بند	به	ویلچر	بسته	مي	
شود	و	مجموعه	مركزي	آن	به	تسمه	متصل	مي	گردد	كه	داراي	
یک	قسمت	بلبرینگي	جهت	عبور	تسمه	و	همچنين	غلتش	تسمه	

براي	باال	بردن	قالب	مي	باشد.	

نكات مهم : 
1-	توصيه	مي	شود	عصایي	ویلچر	باالبر	در	هنگامي	كه	ویلچر	بر	
روي	آن	سوار	نيست	با	دست	كنترل	شود	تا	به	حالت	تعادل	در	
آمده	و	سپس	كليد	به	سمت	باال	را	فشار	داده	تا	ویلچر	به	سمت	

باال	حركت	كند.		
جانمایي	 وسيله	 به	 قالب	 مركزي	 مجموعه	 فلزي	 صفحه	 	-2
سوراخهاي	روي	قالب	باید	طوري	تنظيم	شود	كه	زیر	ميكروسویيچ	
قرار	گيرد	تا	بتواند	در	هنگام	رسيدن	به	پایان	كورس	خود	با	فعال	

شدن	ميكروسویيچ	به	مجموعه،	فرمان	دهد.
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تسمه:
	یک	نوار	رشته	اي	بافته	شده	مي	باشد	كه	در	هنگام	كشش	از	
مقاومت	باالیي	برخوردار	است	و	پس	عبور	دادن	از	قسمت	مركزي	
قالب،	دو	سر	آن	را	بر	روي	هم	گذاشته	و	توسط	دو	پيچ	به	درون	
قرقره	ببندید. ) توجه	كنيد	كه	طول	باز	شو	تسمه	به	ميزانی	باشد	
كه	امكان	جدا	سازی	ویلچر	فراهم	گردد	و	از	باز	نمودن	بيش	از	
حد	تسمه	جدا" خودداری	گردد	چرا	كه	با	دوران	مجدد	تسمه	بر	
روی	قرقره	به	حالت	معكوس،	ميكرو	سوئيچ	متصل	به	موتور	باالبر	

عمل	نمی	كند.(
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ريموت :
كليدي	است	كه	توسط	آن	مي	توان	وضعيت	باال	و	پایين	رفتن	
ویلچر	را	با	دكمه	هایي	كه	روي	آن	تعبيه	شده	است	كنترل	نمود.

                     
محل	قرارگيري	ریموت	بر	روي	رودري	درب	جلوي	سمت	راننده	
مي	باشد.	كه	براي	قرار	گيري	ریموت	مي	توان	از	قسمت	محفظه	
اي	آن	استفاده	نمود.		)	توجه	داشته	باشيد	كه	هيچگاه	ریموت	در	

مقابل	اشعه	مستقيم	آفتاب	قرار	نگيرد	.	(

عيوب احتمالي و نحوه رفع عيب:
-	به	علت	استفاده	مكرر	ممكن	است	محل	اتصال	دكمه	ها	كارایي	
باز	كردن	 با	 این	صورت	مي	توان	 از	دست	بدهد	كه	در	 را	 خود	
ریموت	و	كنترل	محل	اتصال	به	این	موضوع	پي	برد	و	در	صورت	

معيوب	بودن	ریموت،	آنرا	تعویض	نمود.   
-	قطعي	سيم	در	مسير	ریموت	كه	باید	توسط	اهم	متر	بررسي	
و	در	صورت	وجود	قطعي	در	مجموعه	ریموت،	بایستي	نسبت	به	

تعویض	آن	اقدام	گردد.

تذكرات مهم : 
-	فشار	دادن	همزمان	هر	دو	كليد	ریموت	باعث	از	كار	افتادن	كل	

مجموعه	مي	گردد.   
-	اگر	كليد	سمت	پایين	به	طور	مدام	بعد	از	قرار	گيري	ویلچر	بر	
روي	پایين	ترین	حالت	فشار	داده	شود،	به	دليل	وجود	یک	قرقره	
،	تسمه	به	حالت	معكوس	دور	آن	چرخيده	و	ویلچر	را	به	سمت		

باال	بر	مي	گرداند	كه	این	عمل	كاماًل	اشتباه	است.	
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نقشه سيم كشي مجموعه ويلچر باالبر :
نقشه	هاي	موجود	براي	بررسي	مسير	سيم	كشي	در	مواقع	بروز	ایراد،	مطابق	تصاویر	ذیل	و	صفحات	بعدي	مي	باشد.            
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ: نام و نام خانوادگي:      

تلفن تماس: نام و كد نمايندگي مجاز:     

نقطه نظرات:

امضاء:-----------   

فرم	نظرات	و	پيشنهادات

oAøñíBÿ OÏíýpAR  |ôupôüw oüõ/ uývPî OpìrÂlÚ×ê)SBA(|

|OBoüi :

Oé×ò OíBx:

ðÛÇú ðËpAR:

ðBï ôðBï gBðõAkâþ :

ðBï ôÞl ðíBüñlâþ ìXBq:

Öpï ðËpAR ôKýzñùBkAR

AìÃBF :..................
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