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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 
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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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بخش ششم :  برف پاك كن و آب پاشبخش ششم :  برف پاك كن و آب پاش
مرور كلى: سيستم برف پاك كن از بازوى تيغه ى برف پاك كن، ميله ى اتصال دهنده، تيغه و موتور برف پاك كن تشكيل شده است. 

سيستم شوينده از پمپ، مخزن ماده ى شوينده، پركننده و نازل تشكيل شده است. كار سيستم شوينده و برف پاك كن اين است كه 
يك ديد راحت، مناسب، ايمن و قابل اطمينان را از شيشه ى جلوى اتومبيل براى راننده فراهم كنند. تمام اجزاى اين سيستم توسط 

مدار سيستم، نيروى الكتريكى به وجود آمده را به نيروى مكانيكى تيغه هاى برف پاك كن تبديل مى كنند تا آبى را كه بر روى قسمت 
بيرونى شيشه ى جلو پاشيده مى شود را پاك كند و همچنين براى به كار افتادن سيستم آب پاش تا ماده ى شوينده موجود در مخزن 

ماده ى شوينده را در محل مورد نظر اسپرى كند. تركيب اين دو سيستم مى تواند قطره هاى باران، برف، حشرات، آب گل آلود يا 
حشرات كوچك را از روى قسمت بيرونى شيشه ى جلو يى اتومبيل پاك كند تا به راننده يك ديد تميز و واضح در شرايط نامساعد و 

سخت رانندگى ارائه دهد. راننده مى تواند از كليد تركيبى موجود در سمت راست فرمان براى شروع عملكرد سيستم برف پاك كن و آب 
پاش استفاده نمايد. سيستم برف پاك كن داراى حالت هاى مختلف مانند سرعت زياد/كم مستمر و پاك كردن متناوب باشد. اهرم كليد 
تركيبى سمت راست را به جلو فشار دهيد و سپس رها كنيد تا حالت تميز كنندگى سطح سيستم برف پاك كن فعال شود و يك عمليات 
كامل پاك كردن انجام شود.  اهرم را باال بكشيد تا سيستم آب پاش شروع به عمل كند كه در اين صورت ماده ى شوينده توسط نازل 

همانطور كه در شكل 90-4 نمايش داده شده بر روى شيشه ى جلوى اتوموبيل اسپرى مى كند .

نمودار طرح كلى سيستم برف پاك كن و آب پاش: (1)  تصاوير 91-4و 4-92

1. درپوش روى مهره بازوى برف پاك كن.                        
2. مهره ى شش ضلعى با واشر فنرى.

3. بازوى برف پاك كن سمت راست همراه با تيغه.
4. بازوى برف پاك كن سمت چپ  همراه با تيغه.

5. نصب پيچ هاى موتور برف پاك كن و مجموعه ى پايه.
6. موتور برف پاك كن و مجموعه ى پايه.

(2) طرح تيغه ى برف پاك كن اصلى :
a=50 - 70 mm    b =40 - 60 mm : وضعيت توقف تيغه

شكل 4-90

شكل 4-91 شكل 4-92
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زاويه ى پاك كردن تيغه.   تيغه ى راست :  °3  ± °92        تيغه ى چپ : 3°  ± 82°
پاش :  تصاوير 94-4 و 4-95 آب سيستم نازل (3) طرح

تنظيم موقعيت اسپرى كردن:

a=485mm    b=675mm    c=450mm    d=330mm    e=530mm    f=500mm    g=210mm    h=245mm

.60×60 =a تنظيم موقعيت منطقه ى اسپرى كردن:  مربع به مساحت
از يك ميله ى ريز و باريك براى تنظيم محدوده ى نازل استفاده كنيد:  ± 10°

(4) طرح كلى موتور برف پاك كن همانطور كه در شكل 96-4 نشان داده شده است .

III تعمير و نگهدارى مدار برف پاك كن و سيستم آب پاش :
(1) نقشه اتصال انتهاى دسته سيم. تصاوير 97-4 و 98-4 و جدول هاى 15-4 و 16-4 و

17-4 را مشاهده كنيد .

جدول 4-15

مقدار استاندارد وظعيت آزمون توضيحات ترمينال رنگ سيم آزمون ترمينال

10~14 V
كليد استارت در حالت ON : كليد تركيبى سمت
راست هميشه در موقعيت پاك كردن با سرعت

زياد است

توان خروجى با سرعت زياد از موتور برف
پاك كن B/U 1 نفر 

شكل 4-95 شكل 4-95

شكل 4-96

شكل 4-97
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    10~14 V
كليد استارت در حالت ON : كليد تركيبى سمت 

راست هميشه در موقعيت پاك كردن با سرعت 
كم است

توان خروجى با سرعت كم از موتور برف 
پاك كن Y/U 2 نفر 

    10~14 V كليد استارت در حالت ON : كليد تركيبى سمت 
راست هميشه در موقعيت پاك كردن است توان خروج از موتور برف پاك كن G/B 3 نفر

1Ω� هميشه سيگنال بدنه كليد تركيبى B 4 نفر 

1Ω�  INT يا  OFF كليد تركيبى هميشه در حالت
قرار دارد

كنترل بازگشت سوئيچ تركيبى سمت 
راست Y/G 5 نفر

    10~14 V ON كليد استارت هميشه در حالت توان ورودى از كليد تركيبى سمت راست R/B 6 نفر

جدول 4-16
مقدار استاندارد وظعيت آزمون توضيحات ترمينال رنگ سيم آزمون ترمينال

موتور با سرعت كم كار مى كند هميشه 1 (+) 5 (-), ورودى موتور برف پاك كن با 
سرعت كم Y/U 1

    10~14 V
 ACC كليد استارت هميشه در حالت

مى باشد
توان وردى موتور برف پاك 

كن U 2

1Ω� موتور هميشه به پايان باز مى گردد سيگنال بازگشتى موتور برف 
پاك كن Y/G 3

موتور با سرعت زياد كار مى كند هميشه 4 (+) 5 (-), ورودى موتور با سرعت زياد B/U 4
1Ω� هميشه سيگنال زمين موتور B 5

جدول 17-4  
   

مقدار استاندارد وظعيت آزمون توضيحات 
ترمينال رنگ سيم آزمون 

ترمينال

    10~14 V
 :ON كليد استارت در حالت

كليد تركيبى سمت راست هميشه 
در حالت شستن است

توان ورودى موتور 
آب پاش G/B 1 نفر 

1Ω� هميشه اتصال بدنه  موتور 
شيشه شوى B 2 نفر

مدار را همان طور كه در شكل 100-4 نشان داده شده است چك كنيد:
شكل 4-99

شكل 4-100
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جدول مشكالت برف پاك كن و آب پاش :  
جدول 4-18

دليل مشكل دليل مشكل
 1. اشكال در كليد تركيبى برف 

پاك كن 
2.  اشكال در موتور برف پاك كن

3.  اشكال در سيم كشى

برف پاك كن غير فعال در حالت 
HI و LO

1. اشكال در لوازم جانبى 
2.  اشكال در فيوز برف پاك كن 

3.  اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 
4.  اشكال در سيم كشى 

برف پاك كن و آب پاش غير فعال

1. اشكال در كليد تركيبى برف 
پاك كن 

2.  اشكال در موتور برف پاك كن
3.  اشكال در سيم كشى

موتور آب پاش غير فعال 
1. اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 

2.  اشكال در موتور برف پاك كن
3.  اشكال در سيم كشى

INT برف پاك كن غير فعال در حالت

1. اشكال در شلنگ آب پاش
2.  اشكال در نازل

هيچ ماده ى شوينده اى اسپرى 
نمى شود

1. اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 
2.  اشكال در موتور برف پاك كن

3.  اشكال در سيم كشى

برف پاك كن غير فعال هنگامى كه 
كليد تركيبى در حالت MIST باشد

ميله لنگ موتور برف پاك كن به 
حال اوليه باز نمى گردد

هنگامى كه كليد تركيبى در حالت  
OFFمى باشد تيغه ها به سمت 

پايين حركت ميكنند و سپس 
كمى  باال مى آيند و در نهايت 

متوقف مى شوند.

1. اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 
2.  اشكال در موتور برف پاك كن

3.  اشكال در سيم كشى

برف پاك كن غير فعال يا داراى 
موقعيت غلط هنگامى كه كليد تركيبى 

سمت راست در حال OFF باشد

بازبينى اجزاى سيستم برف پاك كن و آب پاش :
(1) مجموعَه كليد تركيبى برف پاك كن را چك كنيد. رسانايى بين ترمينال هاى كليد برف پاك كن را همان طور كه در تصوير 4-101 

نشان داده شده است بررسى كنيد.

�رسنايى بين ترمينال هاى متصل كننده ى برف پاك كن و مجموعَه كليد تركيبى برف پاك كن را بررسى كنيد:   وقتى كه برف پاك كن 
در حالت MIST است، ترمينال هاى 2 و 11 بايدمتصل باشند. وقتى كه در حالت OFF  است، ترمينال هاى 2 و 10 بايد متصل باشند.  
وقتى كه در حالت INT است، هم ترمينال هاى 2 و 10 و هم ترمينال هاى 2 و 11 بايد متصل باشند. وقتى كه در حالت LO است، 

ترمينال هاى 2 و 11 بايد متصل باشند. وقتى كه در حالت HI است، ترمينال هاى 11 و 1 بايد متصل باشند. 
�رسنايى بين ترمينال هاى متصل كننده ى برف پاك كن و آب پاش را بررسى كنيد :  وقتى آب پاش در حالت OFF است، ترمينال ها 

نبايد فعال باشند.  در حالت ON ترمينال هاى 3 و 11 بايد فعال باشند. 
(2)عملكرد مجموعه سوئيچ برف پاك كن را بررسى كنيد: مجموعه ى كليد تركيبى برف پاك كن را در حالت OFF قرار دهيد. قطب 
مثبت باطرى را به ترمينال 11سوكت موتور شيشه شوى و قطب منفى را به ترمينال 8موتور شيشه شوى وصل كنيد. ميله تست قطب مثبت 
ولت متررا به ترمينال 3 اتصال سوئيچ مجموعه سمت راست و قطب منفى را به ترمينال 8 كليد تركيبى را در حالت هاى خاموش-روشن-

خاموششست و شو قرار دهيد. بررسى كنيد كه ولتاژ بين ترمينال هاى 3 و 8 كمتر از  10→1V�14V كمتر از 1Vباشد.
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چك كردن موتور برف پاك كن :
(1) سرعت آرام : قطب مثبت باطرى را به ترمينال 1 كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 5. 

موتور بايد با سرعت كم آغاز به كار كند. F7 را براى كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن مشاهده كنيد. 

(2) سرعت زياد : قطب مثبت باطرى را به ترمينال 4 كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 5. 
موتور بايد با سرعت زياد آغاز به كار كند. F7 را براى كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن مشاهده كنيد .

(3) توقف خودكار : قطب مثبت باطرى را به ترمينال 1 كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 5. 
براى متوقف ساختن موتور برف پاك كن در هر موقعيتى بجز موقعيت توقف خودكار وقتى كه موتور با سرعت كم آغاز به كار مى كند 
اتصال ترمينال 1 را قطع كنيد. براى مدت كوتاهى ترمينال هاى 1 و 3 را متصل كنيد و قطب مثبت را به ترمينال 2 و سپس موتور را راه 
اندازى مجدد كنيد و آن را در حالت سرعت كم قرار دهيد. موتور بايد در موقعيت توقف خودكار متوقف شود. F7 رابراى اتصال دهنده موتور 

برف پاك كن مشاهده كنيد.

 بررسى موتور اسپرى پاك كننده
 در مرحله ى اول موتور و پمپ آب را به مخزن آب شيشه شوينصب كنيد وسپس در آن آب پر كنيد. قطب مثبت باطرى را به ترمينال 
1 موتور شيشه شوى وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 2 متصل كنيد. آب بايد از مخرن اسپرى شود. W1 را براى اتصال دهنده 

موتورشيشه شويمشاهده كنيد.

توجه داشته باشيد كه: همان طور كه در تصوير 102-4 نشان داده شده، 
قبل از نصب بازوى برف پاك كن، ابتدا منطقه ى اتصال و گردش برف 
پاك كن را تميز كنيد تا از احتمال شل شدگى بازو برف كن جلوگيرى كنيد. 

-بررسى نازل اب پاش :  در جهتى كه آب پاش آب را  اسپرى مى كند هوا بدميد و 
مطمئن شويد كه جريان هوا فقط از يك مسير عبور مى كند نه در جهت معكوس. تصوير 

103-4 را ببينيد.
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