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سيستم هاى الكتريكىسيستم هاى الكتريكى

قوانين عمومى عيب يابى

I. بازرسى ظاهرى قبل از تعمير

1. چك كردن فيوزهاى مربوطه و رله.
2. چك كردن آسيب احتمالى،  شارژ، پاكى سطح و سفتى رابط باترى؛

نكات :
(1) هنگامى كه باترى اتصال زمين سفتى ندارد، تالش براى استارت موتور نكنيد وگرنه اتصال به طور جدى آسيب خواهد ديد.

(2) اگر اتصال زمين قطع شده است، شارژ سريع ممنوع است، در غير اين صورت آسيب را به ديود ژنراتور AC وارد ميشود
AC 3. چك كردن سفتى تسمه ژنراتور

II. شرايط عملكرد رابط دسته سيم
1. ترمينال رابط تميز و محكم شود.

2. همه روابط با فشار اتصاالت, محكم نگاه داشته 
شود .

3.برخى رابط ها كليپ هايى براى اتصال رابط بر روى 
بدنه خودرو و يا ساير قطعات مونتاژ دارند، چك شود 

كه كليپ در جاى خود محكم باشد.

4. برخى رابط ها به دو قفل خودكارمجهز هستند كه بايد باز قبل 
جداكردن رابط باز شوند.

5.براى جدا كردن رابط، از كشيدن دسته سيم  بايد اجتناب گردد، به جاى 
آن، گرفتن رابط (براى آنهايى كه قفل خودكار دارند باز كردن قفل نياز 

است) و جدا كردن آن از قطعه متصل نياز است

6. براى آنهايى كه با پالستيك محافظ شدند و يا آستين الستيك دارند، 
در حال جداكردن  آستين جدا شود

7.قبل از اتصال رابط، اطمينان حاصل كنيد كه ترمينال (B) در جاى خود 
است، بدون خميدگيو يا عيب ديگرى. براى روابط با سوراخ هاى متعدد 

c
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



6

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     6 6 

مطمئن شويد كه تمام سوراخ ها از گريس پر شده(روابط ضد آب 
مستثنى هستند) 

قبل از تعمير1.  چك كردن سفتى نگهدارنده (A) و الستيك 
.(B) مهر و موم

2. رابط را به طور مستقيم قرار دهيد، براى اطمينان از قفل شدن 
كامل.

3. قسمت بااليى را در موقعيت تعيين شده نصب و با كمك تسمه 
هاى اتصال براى هر قسمت محكم كنيد.

4. حذف سيم كليپ با دقت، مراقب باشيد كه به اتصاالت آسيب 
 (A) اتصاالت آسيب وارد نشود

5. انبردست را از طريق يك سوراخ در يك زاويه خاص به سمت 
پايين سيم كليپ سر دهيد و پس قسمتى كه قابل باز شدن است 

را به باال فشار دهيد تا كليپ سيم شل شود

6. پس از درست كردن كليپ سيم، اطمينان حاصل كنيد كه  با 
ديگر اجزاى متحرك تداخل نداشته باشد.

7. هارنس را دور از لوله هاى اگزوز و قطعات گرمايشى ديگر، 
اجزاى لبه تيز،و پيچ ها نگهدارى كنيد.

8. قرار دادن پوشش ادامسى در شيار مربوطه  و مواظب باشيد كه 
.(B) پوشش آدامسى خراب نشود

9. استفاده از سرب يا دست بردن در عايق ترك خوردگى ممنوع 
است، در مورد ترك خوردگى، آن را با قطعه جديد و يا با نوار 

چسب برق عايق به خوبى عايق كنيد.

10. پس از نصب هر بخش، اطمينان حاصل كنيد كه هيچ سربى 
در زير بخش گرفتار نشده باشد.

11. هنگام استفاده از دستگاه الكتريكى براى آزمايش تجهيزات، از 
اين كتابچه راهنما پيروى كنيد.

12. پروب تست را در از طرف سربى برش دهيد. (تجهيزات ضد 
آب مثتثنى اند)

13. پروب تستر را از نوك مخروطى وارد كنيد.
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توجه : از سوراخ كردن عايق سرب بايد اجتناب شود، چون سوراخ 
به ضعف هدايت الكتريكى يا  اتصال الكتريكى متناوب است.     

خواهد شد.

14. هنگامى كه ترمينال رابط هر واحد را كنترل مى كنيد، پروب 
را به آرامى به رابط از طرف سربى متصل شود تا به قسمت سربى 

ترمينال برسد

15. برخى از رابط ها با گريس پر شده است، وقتى الزم باشد آن را 
دوباره پر كنيد، در صورتى كه گريس آلوده شده آن را تعويض كنيد.

IV. عيب يابى و مراحل آن
1. تاييد عيب تمام اجزاى مدار معيوب را براى تأييد عيب روشن كنيد، توجه كامل به عالئم داشته باشيد. قبل ازپيدا كردن قسمت معيوب، 

شروع به باز كردن قطعات و يا تست آنها نكنيد.
2. تجزيه و تحليل مبتنى بر اصول

به نمودار طرح كلى براى تعيين مدار معيوب رجوع كنيد. از منبع تغذيه انرژى شروع كنيد، و هر يك از مولفه ها را امتداد مسير جريان تا 
زمين چك كنيد، تا به عملكردمدار پى ببريد. اگر بيش از يك مدار معيوب وجود دارد معموال فيوز يا زمين علت اشكال انديك يا تعداد 

بيشتر عيبب در مدار پيدا كنيد و عملكرد آن را بسنجيد.
3.  توجه داشته باشيد كه مواحل مختلف ذكر شده براى عيب يابى و رفع آن بسيار حياتى اند.، يعنى اول قطعاتى كه  به احتمال قوى 

معيوب ند را شناسايى كنيد.
4. تعميرات را در همان زمانى كه عيب شناسايى شد در هر مقطع انجام دهيد. از ابزار مناسب مطابق با عمليات ايمن.

5. تاييد عمليات عادى تمام اجزا در امتداد حلقه تعمير را در همه حالت هاى آزمايش روشن كنيد تا مطمئن شويد كه تمامعيب ها حذف 
شده است. اگر فيوز تست تمام مدارات متصل شده توسط فيوزمورد نياز است. اطمينان حاصل كنيد كه هيچ عيب جديدى حاصل نشود و 

عيب قبلى دوباره ظاهر نشود

DTC عيب يابى با .V

1. ورود خودرو
�  ثبت نام كنيد

� تميز كردن خودرو
� ثبت محيط فعلى خودرو

2. مشكل در ثبت و تجزيه و تحليل پرس و جو در مورد جزئيات 
مشكل، مانند وضعيت و محيطى كه مشكل در آن رخ مى دهد.

DTC 3. آزمايش عالئم و بازرسى توسط
� چك كردن ولتاژ باترى در طول خاموش كردن موتور
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� چك كرئن هارنس، اتصال، و فيوز
.DTC  استارت  موتور در شرايط عملياتى عادى، عاليم و شرايط را تأييد،  بازرسى توسط �

4. استفاده از جدول DTC يا عالئم مشكل 
 مراحل تحقيقاتى پيدا كردن عيب و دامنه سيستم ها و اجزاى سازنده را با توجه به جدول عالئم DTC انجام دهيد.

5. چك كردن قسمت هاى برقى و مشخص كردن عوامل مشكل در اين راه.
6. تعمير

تعمير سيستم هاى آسيب ديده و اجزاء.
7. آزمون تائيد كردن اطمينان حاصل كنيد كه مشكل تحت شرايط يكسان حذف شده است.

8. سابقه تعمير و نگهدارى ضبط سابقه تعمير.

VI. چك فيوز و جايگزينى نوعA  (تيغه)

 B تيغه نوع

 Cتيغه نوع
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فصل  فصل  88  ( شيبيداغ )( شيبيداغ )  سان روفسان روف

1- مرور :
LF7162  يك نوع نورگير سقف مخفى شده است كه نيرو را بر اساس گشتاور يك موتور و از طريق يك اهرم قابل انعطاف به شيشه
شيبيداغ منتقل مى نمايد وآنرا به جلو وعقب مى لغزاند و حركت به جلو يا عقب وباز كردن وبستن را انجام مى دهد و به يك سيستم كنترل
نيز مجهــز است كه وظيفه آن بازكردن , بستن و متوقف ساختن است و ظاهر وويژگى خاصى از نظر راحتى , تهويه خوب و ايمنى به شما
مى دهد . بطوركلى شيبيداغ يك فظاى شخصى ومطمئن را در داخل خودرو برا ى شما تضمين مى نمايد . طراحى منظم و حساب شده آن
تعمير و نگهدارى , باز و نصب آنرا آسان نموده است . بطور كلى مى توان گفت كه اين نوع شيبيداغ برقى با طراحى وتكنولوژى پيشرفته

و ويژگى هاى عامه پسند ساخته شده است .
ساختار اصلى نور گير برقى سقف در شكل 7/46 نشان داده شده است كه شامل موتور , ميله ضربه گير , كانال آب رو  , ريل لغزش

, تيرك , اهرم قابل انعطاف و شيشه مى باشد
ساختار نور گى 46-7 شكل

كاور(2)    صفحـه كننده تقويت نصب كاور(3)  4- پايه صفحـه كننده تقويت نصب باال   3- پايه سقف جلو چراغ نصب فوقانى  2- پايه صفحه و 1- كاور
5- پايه نصب تقويت كننـده صفحـه كاور (1)   6- پيچ شش گوش با واشـر ارتجاعى ( الستيكى )  7- پايه اتصال اصلى بدنـه نور گيــر  8- سقف  9- سوئيچ
چراغ جلو سقف باال و سوئيچ شيبيداغ   10- چراغ عقب سقف  11- شيشـه نور گيـر 12- پيچ شش گوش با مهـره قفل كن  13- قاب حفاظ شيشـه نور گير

14- آفتاب گير شيبيــداغ  15- شلنگ آبگيـر   16- ماجول كنتـرل شيبـداغ   17- موتور شيبيـداغ

وظائف شيبيــداغ :
1) با نگهداشتن تهويه مناسب داخل خودرو  باعث لذت بردن سرنشينان از هواى تازه مى شود .

2) در زيبا بودن ظاهر  و باالبردن ُرتبه خود رونقش بسيار مؤثرو مهمى را داراست .
3- استفاده از شيبيداغ در ذخيره انرژى حتى به شما كمك مى كند .

3) در انجام پروژه تودوزى سقف يك حمايت كننده نصب براى ايجاد سطح مناسب مى باشد .
4) يكى از وظايف شيبيداغ  اين است كه در موقعيت فشار هنگام بستن نور گير چنانچه مقاومت بيشتر از 100 نيوتن باشدموتور
بر عكس عمل مى كند ونور گير تا آخرين حد خود حركت مى كند وسپس حركت را ادامه مى دهد تا جائيكه مقاومت هوا از

بين برود.
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5) وظيفــه بسته شدن خودكار : وقتى كه سوئيچ بسته باشد و نور گير در وضعيت بسته بودن قرار نگرفته باشد پس از ده ثانيه
نورگير بسته خواهد شد .

روش استفاده از سوئيچ كنترل نور گير برقى :
(1)     عملكــرد لغزش

به آرامى {(Raised losed يا Hidden Open) ( حالت مخفى باز و يا باال آمده بسته )} را كه در كنار سوئيچ  باز لغزشى
”SLIDE OPEN“ قرار دارد را به مدت كمتراز 0/3 ثانيه فشار دهيد تا نورگير به طور اتوماتيك  به حد اكثر مقدارحركت در دكمه
حالت پنهان ويا بسته برسد , در مرحــله حالت لغزش چنانچـه حركت نور گير  به وضعيت حد اكثر مخفى و يا باز نرسيده باشد با زدن

هر كدام از كليد ها , نور گير به همان حالت متوقف خواهد شد
شكل  47-7

a-باز كردن  b -عملكرد لغزشى نور گيــر برقى

بستن عملكرد لغزشى نور گير برقى  :
با فشردن دكمه هاى باز مخفى ويا بسته باال آمده  به مدت بيشتر از 0/3 ثانيه , نور گير به حالت باز مخفى و يا بسته باال آمده

حركت مى كند و چنانچه دكمه رها شود نور گير هم در همان حالت متوقف خواهد شد.
(2) حالت زاويه دار :

دكمه ( مخفى بسته و يا باز باال آمده ) را كه در كنارسوئيچ زاويه”TILT UP“ قرار دارد را به مدت كمتراز 0/3 ثانيه فشار دهيد تا
باال نورگير به طور اتوماتيك  به حد اكثر مقدارحركت در حالت باال باز و يا حالت كامأل بسته برسد . چنانچــه نور گيــردر مرحله باال

آمدن خودكار در حالى كه به حد اكثر مقدار حركت خود نرسيده باشد يكى از دكمه ها فشرده شود نور گير در همان حالت متوقف خواهد
شد

48-7  شكل 

عملكرد حالت زاويه دار را به مدت بيشتر از 0/3 ثانيه فشار دهيد , نور گيرباال
خواهد آمد و يا بسته خواهد شد . Raised Open or Closed دكمه
چنانچه در همين حال دكمه رها شود حركت نور گير هم متوقف خواهد شد

(1) مراقبت و تعمير و نگهدارى نور گير برقى سقف :
در خالل فعاليت هاى تعمير و نگهدارى معمول بايد از مكانيزم نور گير برقى

(شيبيداغ ) مواظبت بيشترى را انجام داد تا بتوان عمر
اين سيستم را تا حد امكان افزايش داد .

1- بعد از يك دوره استفاده از نورگير سقف دهانه و شيار محل لغزش نور گير

DOOR

OFF

SLIDEOPEN

TI LTUP

DOOR

OFF

SLI DEOPEN

TI LTUP

a b

DOOR

OFF

SLI DEOPEN

TI LTUP

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماى تعميرات ليفان 620 79

رسوباتى را از گرد وغبار وآب بخود مى گيرد كه اگر  تميـز نشوند باعث سائيـدگى و خوردگى آب بند ها و قطعات نور گير مى شوند از
اين رو گوشه ها واطراف مسير لغزش نور گير بايد به صورت دوره اى تميز گردد . هر دو سـه ماه يكبار اطراف نوار هاى آب بنـدى و

كناره هاى شيار لغزش نور گيـر را كامال“ تميـز نمائيد و سپس يك اليه بسيار نازك گريس در شيار لغزش نور گير بماليد .  
2 - قبل از اينكه نور گـير را باز كنيد اطراف آنرا نگاه كنيد كه جسم خارجى در البالى قطعات گير نكرده باشد كه مانع حركت نور گير

گردد و صدمه وارد نمايد .  
3- بيشترين توصيه هائى كه در مورد شيبيداغ مى شود مربوط به نشتى آب است اما استفاده صحيح و تعمير و نگهدارى به موقع بطور

مؤثرى مى تواند از بروز نشتى جلوگيرى بعمل آورد .
4- بعد از فصل زمستان كه قطعات نور گير حالت يخ زدگى دارند و بهم چسبيده اند نبايد نور گير را باز كرد چون حركت قطعات تحت
فشار به موتورنور گير وآب بندهــــا صدمه وارد مى نمايد در چنين حالتى بايد شيبيداغ را كامأل تميز نمود و بعد از باز كردن نور گيـر

لبه هاى قطعات و شيار را از آب هاى جمع شده پاك نمائيد و يا بعد از اينكه گرماى داخل كابين قدرى افزايش يافت و يخ زدگى ها آب
شد نور گير را باز كنيد .  ياد آورى مى شود كه هنگام بارش باران باز كردن نور گير مجاز نيست و هميشه بعد از قطع شدن باران هم

پس از 10 دقيقه رانندگى كه آب اطراف نور گير خشك شد نور گير را باز كنيد و اطراف نور گير را با پارچه تميز نمائيد . 
5- بهتر است كه در جاده هاى ناهموار و پُر دست انداز نور گير را كامال“ بسته نگهداريد چون در اثر لرزش ممك  ن است قطعات نور گير

از آب بندى خارج شوند وصدمه ببينند حتى اگر ارتعاشات زياد باشند امكان آسيب ديدن موتور شيبيداغ  نيز محتمل است .
6- توصيـه اكيد مى شود كه هنگام استفاده از شيبيداغ توجه خاص به كليد و سوئيچ هاى كنترل داشته باشيد چون موارد زيادى از بروز

نقص مربوط به درست استفاده نكردن كليد و سوئيچ ها مى شود .
7- شيشه نور گير به نوعى طراحى شده كه هم عايق گرما وهم ضد اشعه هاى ماورائ بنفش باشد بنابراين در تميز كردن آن دقت

نمائيد وهيچگاه براى شستن و تميز كردن شيشه نور گير از مواد شوينده چسبناك استفاده ننمائيد و براى تميز كردن , پارچه هاى لطيف
بكار ببريد درضمن در دوره هاى زمانى حدودا“ هرماه يك بار قطعات كوچك محركه را با مقدار خيلى كمى روغن موتور چرب نمائيد.
8- دقت نمائيد كه بچه ها به هيچ وجه از كليد و سوئيچ ها بعنوان سر گرمى وبازى استفاده ننمايند و چنانچه اين عمل اتفاق بيفتد

عالوه بر وارد كردن صدمه به قطعات الكتريكى و موتور نور گير سقف , خطر گاز گرفتگى توسط قطعات متحرك نيز وجود دارد .
9- هرگز نگذاريد كه ذرات چرب گرد وغبار روى نوارهاى آب بندى را بپوشاند چون باعث كم شدن خاصيت آب بندى نوار ها مى شود.
آب رو نور گير سقف از گريس ويا موادى مثل (كره) براى سهولت نصب لوله استفاده نكنيد زيرا احتمال 10- هنگام سرويس اجزاء لوله

ترك خوردن لوله بعد از چرب شدن بيشتر خواهد شد . 
11- چنانچه دهانه يا داخل لوله  آب رو گرفتگى داشته باشد و آب نتواند به موقع ازآن خارج شود نشتى پديد خواهد آمد اگر گرفتگى

داخل لوله ويا دهانه آن باشد جريان آب از اطراف نور گير به داخل خودرو خواهد رفت و چنانچه مجراى عقبى سمت چپ گرفته باشد آب
در قسمت محفظه عقب جمع خواهد شد . بنابراين در حالت معمول لوله و اطراف آن را از ُخرده ريز هاى برگهاى خشك و ذرات خارجى

و چرب تميز نمائيد در صورتيكه چنين گرفتگى پديد آيد مى توانيد نور گير راباز كنيد(باال بزنيد) و با يك وسيله نازك كه تيز و بُرنده
نباشد از دهانه باال در چهار جهت آبگير بزنيد و گرفتگى را رفع نمائيد و يا با دميدن هواى فشار باد از دهانه لوله گرفتگى را رفع نمائيد .

12- همه ساله قبل از وارد شدن به فصل سرما و يا گرما بايستى يك سرى مراقبت هاى ويژه را بر روى شيبيداغ  انجام داد
13- وقفـه در اسستفاده طوالنى از نور گير سقف باعث بهم ريختگى عملكرد آن مى شود و هنگام استفاده مجدد بايد همانند روش

اولين بار استفاده از نور گير عمل شود.
14- بعد از استفاده طوالنى از نور گير سقف ممكن است مقر حركت شيشه نورگير قدرى ُشل شود چنانچه تعمير و نگهدارى هاى الزم
بموقع انجام نشوند وضعيت چپ و راست و جلو وعقب شيشه احتمال دارد كه تغيير كند و بعلت قرار نگرفتن صحيح در وضعيت نرمال
عمل باز شدن و يا بسته شدن بطور كامل انجام نگردد و حتى در امنيت خودرو تأثير گذار باشد .براى جلوگيرى از چنين حالت هائى با

توجه به تميز كردن اطراف قطعات متحرك از گرد وغبار و حشرات هر از چند گاهى چهار عدد پيچ نصب شيشه را چك كنيد ودر صورت
لزوم كامأل سفت بنمائيد .

15- در صورت هر گونه سئوال ودر خواست راهنمائى در ارتباط با شيبيداغ با مراكز تعمير و نگهدارى خودرو ليفان تماس بگيريد.
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پياده و سوار كردن وبازديد نور گير سقف :
صورت  شرايط استفاده از ابزار هاى مخصوص باز وبستن بعضى از قطعات برقى نور گيرسقف فقط مى تواند توسط افراد متخصص و
تحت    در هنگام كار دچار اشكال شود لُطفا“ طبق روش گفته شده در صفحات بعدى عمل نمائيد.LF7162 بگيرد. چنانچه نور گير

برقى سقف مدل
1- عملكرد صحيح نور گير سقف را چك كند و در صورتيكه عملكرد ساختارى نور گير سقف كامأل نرمال است يك سيم از قطب مثبت
منبع تغذيه ( باطرى ) به ترمينال شماره 3 موتور نور گير سقف و يك سيم از قطب منفى باطرى به ترمينال 1 موتور نورگير سقف وصل
نمائيد و عملكرد موتور را مالحظه كنيد سپس با تعويض جاى سيم ها مشاهده كنيد كه جهت گردش موتور تغييرو نور گير باز يا بسته

شود  , در صورت هر گونه سرو صداى غير طبيعى نور گير هنگام باز و بسته شدن موتور نور گير را تعويض نمائيد . 
2- سوئيچ محدود كننده حركت نور گير سقف برقى را چك كنيد در صورتيكه به اندازه الزم حركت نمى كند موتور نور گير سقف برقى را

تعويض نمائيد .
3- مدار اتصال بدنه (اتصال منفى) موتور نور   گير سقف را چك كنيد اگر رضايت بخش نيست , موتور نور گير سقف را تعويض نمائيد .
سوئيچ را بزنيد . OPEN4- عملكرد مدار شكن سيستم نورگير سقف برقى را چك كنيد ؛ نور گير سقف را كامل باز نمائيد ودكمـه

سوئيچ را بزنيد و چك CLOSE ثانيه شنيده مى شود . حال دكمه s 9 to 10  دقت كنيد كه صداى مدارشكن نور گير سقف به مدت
كنيد كه نور گير در عرض 20 ثانيه كامال“ بسته مى شود چنانچه اختاللى در عملكرد مالحظه مى نمائيد موتور نور گير سقف برقى

را تعويض نمائيـد . 

شكل 49-7 ترمينال هاى موتور

(2) باز كردن و نصب نور گير سقف برقى
1- وقتى كه نشانه اى از حركت نادرست نور گير سقف ظاهر مى شود و در حالت

بسته (صفر) مى ماند بايستى شيشه باالى سقف را جدا كرده و اجزاء شيشه را
باز وبست نمائيـد وچنانچه نور گير در وضعيت بسته (صفر) نيست الزم است كه

مجموعه كامل شيبـيداغ را جدا كرده وازهم باز كنيد وبعد از بازديد دوباره ببنديد .
1- باز كردن و نصب مجموعه نور گير سقف :

سه عدد پيچ هر طرف چپ و راست نور گير سقف را باز كنيد شكل 50/ 7  با گرفتن شيشه مجموعه را از بيرون از سقف جدا كنيد
و هنگام نصب درست برعكس روش باز كردن عمل نمائيد و مطمئن شويد كه وضعيت حركت نور گير سقف در حالت بسته (صفر) مى
باشد شيشه را به سمت داخل خودرو گرفته و وضعيت حركت باال وپائين را در دهانه نور گير سقف تنظيم نمائيد و در ارتفاع مناسب پيچ

هاى چپ و راست را ببنديد . 

شكل 50-7 باز كردن شيشه متحرك

2- باز كردن و نصب شيبـــيداغ :
(1) صفحه پشتى درگاهى رابه بيرون بكشيد و چسب هاى نوارى ديواره هاى

كنارى را همانگونه كه در شكل 7/51 نشان داده شده است  در آوريد 
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3456

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماى تعميرات ليفان 620 81

شكل 51-7 باز كردن صفحه پشتى درگاهى

2) قطعات ديواره و پشت را باز كنيد و صفحه روكش شده ستون) C را در آوريد همانگونه كه در شكل 7/52 نشان داده شده است
3) صفحه روكش شده ستون)A. را همانگونه كه در شكل 7/52 نشان داده شده بيرون آوريد  

شكل 52-7 پايه ثابت و آويز گر

a صفحه روكش شده روى ستون -A
b  صفحه روكش شده روى ستون -C

را همانگونه كه در شكل 7/53 نشان داده شده در آوريد. B.(4)- صفحه روكش شده پائينى و باالئى روى ستون

شكل B 7-53باز كردن صفحات پشتى ستون

Aصفحه پشتى باالئى ستون -B
Bصفحه پشتى پائينى ستون -B

前 后

a b

A

B
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(5) سه عدد ميله قالب جلو وعقب را همانطور كه در شكل 7/54 نشان داده شده باز نمائيد

شكل  54-7 باز كردن اهرم قالب هاى ايمنى

(6) سايبان چراغ داخل اطاق را همانگونه كه در شكل 7/55 نشان داده شده
است باز كرده و 2 عدد پيچ اتصال چراغ را در داخل محفظه چراغ مطالعه جدا

نمائيد وچراغ را در آوريد .

شكل  55-7 باز كردن چراغ داخل فضاى عقب

(7) پس از باز كردن دو پيچ اتصال پايه المپ داخل فضاى عقب را باز نمائيد . 
(8) همانگونه كه در شكل هاى 7/56  و 7/57 نشان داده شده است , كاور

جعبه جا عينكى را باز كنيد و دو پيچ اتصال زيرآنرا بازكرده و كانكتور مجموعه
سوئيچ نور گير سقف ونور باالجلو را جدا نمائيد . 

شكل 57-7 باز كردن چراغ باال جلو شكل 56-7 جعبه جاى عينك

(9) آفتاب گير هاى چپ و راست را پائين بياوريد و آويز ثابت شونده و نشيمنگاه را طبق شكل 7/58  خارج سازيد .
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a

b

شكل 58-7 پايه وآويز ثابت شونده                      شكل 59-7 باز كردن گيره هاى سايبان

a - آويـز          b- پايه ثابت شونده
(10) سه عدد درپوش پالستيكى ُپشت سا يبـان را كه در شكل 7/59 نشان داده شده با لبه اهرم مناسب باال كشيده و درآوريد . 

(11) اتصال بين لوله هاى تخليه چهار طرفه و مخزن آب را جدا كنيد .
(12) اتصال كابل يونيت كنترل نور گيرسقف را جدا كنيد.

(13) طبق روند نشان داده شده در شكل 7/60 پيچ و مهره هايگيره اى اتصال بين نور گير سقف وكاور باالئى را باز كنيد . 
* روش نصب بر عكس روند باز كردن است و هنگام نصب دقت نمائيد كه لوله هاى تخليه آب رو پيچ و خم بر ندارند و گرفتگى در آنها

ايجاد نشود .

3. راه اندازى سيستـــم :
پس از خاتمه تعمير و سرويس سوئيچ جرقه را باز كنيد ودكمـه SLIDE OPEN“  رابزنيد وقدرى نگه داريد تا يك سيكل عمل

  . نورگيرسقف به پايان برسـد
شكل 59-7 باز كردن مجموعه شيبيداغ
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جدول عيب يابى و رفع عيب نور گير سقف برقى

راه حل ( روش بر طرف كردن عيب )دالئل ممكنوضعيت غير نرمال

نور گير نمى تواند حركت باز و يا بسته
شدن را بطور كامل انجام دهد

مسير لغزش را از ذرات خارجى پاك كنيد ومقدار بسيار كمىجمع شدن ذرات خارجى
روغن در محل لغزش بماليد

تغيير شكل كم را مى توان اصالح و تنظيم نمود اماتغيير شكل صفحه لغزش و نصب
درصورت تغيير شكل زياد بايد قطعات تعويض گردند

بادامك ها را تعويض نمائيدسائيدگى شديد بادامك ها
زمان عملكرد طوالنى است صفحه كنترل حركت

صفحه كنترل را تعويض نمائيدترك بر داشته است

بعد از تميز كردنبادامك لبه بازوى لغزش را قدرى گريسگير داشتن بازوى لغزاننده
بزنيد ويا صيقل دهيد

دوباره اتصال خط را برقرار كنيداتصال برق اصلى موتور نور گير درست برقرار نشده

خط را وصل نمائيدموتور نور گير وصل نيست

موتور فرسوده وخوردگى پيدا كرده . استفاده چندين 
موتور را تغويض نمائيدساله بتدريج عملكرد را كاهش مى دهد

ببنديد و چسب مايع روى آن بزنيدشكل صفحه نصب افتاده استTمهره
اتصال پالگ به كانكتورپالگ درست در جاى خودش 

پالگ و كانكتور پالگ را باز و دوباره نصب نمائيدنيست

نقطه هاى اتصال را با پارچه تميز نمائيداتصال پالگ به كانكتور پالگ تميز نيست

دوباره سيم كشى را انجام دهيد12- قطعى مدار بُرد را چك كنيد
در گيرى دنده و شافت قابل انعطاف خروجى موتور

دوبار تنظيم و نصب نمائيدصحيح نيست

د رمحل صحيح نصب نمائيد و دوباره حركت ولغزش رفتراهنماى مسير لغزش گير كرده است
وبرگشتى را چك كنيد

نور گير حركت بر خاستن و پائين
آمدن را تكرار مى كنـد

تعويض شيشهشيشه نور گير خيلى بزرگ است
بعد از مدتى كار كردن پيچ ُشل مى شود كه باعث مى

گردد حركت نور گير به عقب برگردد
شيشه نور گير را باز كنيد و در وضعيت كامال» جلو قرار

دهيد و پيچ ها را سفت نمائيــد

  قدرى صفحه كنترل صيقل دهيدتداخل كردهB  پخ صفحه كنترل با قطعه كنترل

قطعه را تعويض نمائيدحالت ارتجاعى شانه از بين رفته است

زمان حركت طوالنى است و دامنه بازى ساختار حركتى
وقتى كه نور گير مى خوابد زياد است شانه هاى چپ و

راست درست در محفظه مسير لغزش قرار نگرفته اند
وضعيت شانه را تنظيم وتعمير نمائيد

جمع شدن آب و يا نشتى
كانل آب نور گير سقف را به تناوب چك كنيد و ذرات گردگرفتگى در دهانه ويا داخل لوله آب رو

وغبار وبرگ ريزه را از آب رو خارج نمائيد
تعويض نمائيدترك خوردگى نوار هاى آب بندى
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صدا ولرزش غير طبيعى نور گير

هنگام بستن ويا باز كردن نور گير لبه نور گير هميشه
با قاب نور گير اصطكاك پيدا مى كند وغالبا» علت
جمع شدن خاك وشن وباد و بارندگى ويا روانكارى نا

كافى است

از يك تكه پارچه خيس براى تميز كردن استفاده نمائيد و
بعد از تميز كردن يك اليه نازك گريس به محل بماليد

قطعه را در آوريد و بعد ازتميز كارى مقدارى گريس اعمالوجود گرد وغبار و ذرات خارجى در محفظه بادامك
نمائيد

وقتى نورگير باز است شانه بطور واضح با مسير لغزش
تداخل دارد

مجموعه صفحات نصب چپوراست و صفحه لغزش را تنظيم
نمائيد

ميله ضربه گير را تنضيم و صيقل دهيد و بدنه آسيب ديدهميله ضربه گير با قسمت باالى سقف گير دارد
را تعمير نمائيد

نوار نورگير سقف با قسمت باز باالى سقف اصطكاك
وضعيت جلو وعقب شيشه را تنظيم نمائيددارد

دكمه كنترل كننده مدار صفحه نور 
خط را چك كنيد و دوباره متصل نمائيداتصال خط ضعيف استگير عمل نمى كند

حركت نور گير آرام و نرم نيست

قطعات متحرك مربوطه را تميز نمائيد و قدرى گريسحركت ساختارى چرخ الستيكى فاقد روانكار است
روانكارى اعمال نمائيد

حركت موتور را متوقف نمائيد تا موتور سرد شود و سپس ازموتور بيش از حد گرم شده است
آن استفاده نمائيد

مقدار كمى گريس به قسمت هاى لغزنده اعمال كنيدمقاومت حركت شافت قابل انعطاف خيلى زياد است

اصطكاك مداوم بين نوار هاى آب بندى و قسمت افتادن نوارهاى آب بندى
نوار ها را تعمير و يا با شيشه نو تعويض نمائيدباالى خودرو

براى جلوگيرى از گير داشته از پودر تالك براى روان كردنبد بودن آب و هوا و يا استفاده زيادگير كردن نوار هاى آب بندى
حركت استفاده نمائيد و يا شيشه را عوض كنيد

حركت نور كير براى باز كردن به 
مجموعه بادامك را تعويض نمائيدغلطك شافت بادامك افتاده است ( ندارد )وضعيت صفر نمى رسد

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir




