
RENAULT

1

ویرایش فارسیمی 2008

ویرایش 3

7711332302

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه 
قبلي و كتبي از رنو اكيداً ممنوع مي باشد.

"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو 
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند."
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88A

188A-

سیم كشي
سيم كشى: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

توجه
در  را  الكتریكی  هاى  تعمیر سیم كشي  اطالعیه  این 
موارد تعیین شده و تحت برخی شرایط مجاز می داند.

شما  مقابل  در  كه  تعمیراتی  مورد  كه  كنید  دقت 
است،مجاز باشد و شرایط تعمیر رعایت شوند.

توجه
 10 از  كمتر  فاصله  در  ديده  آسيب  قسمت  اگر 
كشي  سيم  دارد،  قرار  الكتريكى  اتصال  سانتيمترى 
يك  كه  موردى  در  جز  به  كنيد،  تعويض  را  معيوب 
كيت سيم كشي – اتصال الكتريكى )اتصال الكتريكى 
در  باشد.  داشته  وجود  الكتريكى(  هاى  سيم  حاوى 
اين حالت، براى تعويض قسمت آسيب ديده و اتصال 

الكتريكى از كيت استفاده كنيد.

از 10 سانتيمتری  مطمئن شويد كه خطا در فاصله دورتر 
اتصال الکتريکى قرار داشته باشد.

1- نتیجه عیب یابي
تذكر:

هنگام تعميرات، از در اختيار داشتن آخرين نسخه اطالعيه 
فنى

مطمئن شويد.
عيب يابي اوليه امکان شناسايى خطا در سيم كشي را مجاز 

دانسته است. روش بررسى زير را انجام دهيد.
اتصاالت باتری را جدا كنيد )به MR خودرو مربوطه ، بخش  
80A ، باتری، باتری: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

قطعات مورد نياز را برای دستيابى به محدوده عمليات باز 
و  ها  گيره  از  استفاده  امکان  بايد  عملياتى  محدوده  كنيد. 

سشوار صنعتى با
حفظ قابليت ديد مناسب را فراهم كند.

اتصاالت  روى  بر  مستقیم  عملیات  فنی  اطالعیه  این 
الكتریكی و نحوه نصب اتصاالت را مجاز نمی داند. تنها 

كيت های سيم
كشي ها - اتصاالت الکتريکى مىت وانند امکان تعويض يك 
اتصال الکتريکى را فراهم كنند. اين كيت ها مىت وانند با 

روش هايى همراه باشند

توجه
در دسترس  كافی  اندازه  به  دیده  آسیب  اگر قسمت 
نیست، سیم كشي مربوطه را باز كنید و آنرا روى میز 

تعمیر نمایید.

تذكر:
اتصاالت   - ها  كشي  سيم  كيت  وجود  از  اطمينان  برای 
الکتريکى رجوع كنيد. اين كيت ها به طور كلى با  نمودارهای 

خاص سيم كشي يا عملکرد مرتبط هستند.

تذكر:
اگرخطا در محل نصب اتصال )در اتصال الکتريکى( قرار دارد 
و با مشکل خوردگى يا داغ شدن مرتبط است، سيم كشي 
را  تعويض كنيد يا يك كيت سيم كشي ها - اتصاالت نصب 

نماييد.
همچنين ملحقات اتصال الکتريکى را بررسى كنيد.

تذكر:
در تمام موارد، به خطوط تغذيه و اتصال بدنه و بستن پيچ 
های آنها توجه ويژها ی داشته باشيد )به گشتاور بستن پيچ 

های دفترچه های تعميرات مربوطه مراجعه كنيد(. 

تذكر:
دفترچه  يك  طرف  از  حاضر  فنى  اطالعيه  به  رجوع  اگر 
تعميرات، يك اطالعيه فنى يا يك روش باز كردن - نصب 
مجدد توصيه شده است، روش تعمير متناسب با شکل مورد 

نظر را به كار ببريد.
يا از روش تعميرات معمولى استفاده كنيد، يا روش خاص 
اين  فهرست بندی شده درجدول مرجع روش های خاص 
بخش را انجام دهيد )به بخش سيم كشى: تعميرات مراجعه 

نماييد(.

پس از انجام اين بررسى ها )كه به طور خالصه در نمودار 
تعميرات  اگر  بررسی آورده شده است(،  اجمالی روش 
مجاز باشد، و در مورد روش خاصى نباشد، روش معمولى را 
اجرا نماييد )به بخش سيم كشى: تعميرات مراجعه نماييد(.

توجه
حساس بودن خط الكتركی را بررسی كنید. این موارد 
در جدول مرجع روش هاى خاص این فصل فهرست 
خط  یك  مورد  در  تعمیرات  اگر  اند.  شده  بندى 
الكتریكی حساس است، سیم كشی معیوب را تعویض 
كنید یا در صورت وجود یك روش خاص آنرا به كار 
ببرید. این روش ها در جدول مرجع روش هاى خاص 

این فصل مشخص شده اند.

هنگامى كه قسمت آسيب ديده به اندازه كافى در دسترس 
است، سيم هايى را كه بايد تعمير شوند از سيم كشي اصلى 

جدا كنيد.
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88A

288A-

سیم كشي
سيم كشى: احتياط های الزم برای انجام تعمیرات

- جدول مرجع روش هاى خاص.
• اصول خواندن جدول هاى زیر: 

-  در صورت عدم وجود توضيحات، تمام اجزاء يا اتصاالت الکتريکى كه با عملکردها يا قطعات نام برده مرتبط هستند 
را در نظر بگيريد. به عنوان مثال: برای فرمان الکتريکى جزئياتى ذكر نشده است. انجام هر گونه عمليات بر روی تمامى 

سيم های الکتريکى مرتبط با  فرمان الکتريکى ممنوع است.
-  اگر شکل مورد نظر در هر دو جدول وجود دارد، اولويت را به ابتدا به توصيه شده ها "تعویض سیم كشي" بدهيد، 

سپس موارد مشخص شده را در نظر بگيريد:
• مثال 1 : برای يك اتصال الکتريکى 22 پايه ای كيسه هوا كه در آن بيش از 10 سيم آسيب ديده اند، موارد مشخص 
مراجعه به روش تعميرات كيسه های هوا و پيش كشنده های كمربند ايمنى، و موارد عمومى تعويض سيم كشي را 

توصيه مىنمايند )زيرابيش از 10 سيم با اين مشکل مرتبط هستند(. اولويت را به "تعویض سیم كشی" بدهيد.
• مثال 2 : برای انجام عمليات بر روی يك جفت سيم به هم تابيده )مورد عمومى( عملکرد كيسه هوا )مورد مشخص(، 

موارد 
مشخص روش تعميرات كيسه های هوا و پيش كشنده های كمربند ايمنى، و موارد كلى تعميرات خطوط مالتى پلکس 
را توصيه مى كنند. اولويت را به روش تعميرات كيسه های هوا و پيش كشنده های كمربند ايمنى بدهيد. توصيه های 

موارد مشخص نسبت به توصيه های موارد عمومى ارجحيت دارند.
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88A

388A-

• موارد عمومی:
توصیه هاتوضیحات عملكردها یا قطعات 

تعداد سيم های آسيب ديده كمتر يا برابر دسته سيم الکتريکي
با 10عدد

)به بخش سيم كشى: تعميرات رجوع 
نماييد(

تعداد سيم های آسيب ديده بيشتراز 
10عدد

تعويض سيم كشى

تجهيزات خاص و تجهيزات از پيش نصب 
شده بر روی خودروهای خدماتى و انطباق 

ها

تعويض سيم كشى/

)به بخش اتصال الکتريکى: تعميرات رجوع /اتصاالت يا قطعات مرتبط
نماييد(

تعويض سيم كشياتصال به هم بافته بيش از 3 سيم اتصاالت به هم بافته
اتصال به هم بافته 3 سيم بدون نياز به 

عايق بندی
)به بخش سيم كشى: تعميرات رجوع 

نماييد(
اتصال به هم بافته بيش از 3 سيم با نياز به 
عايق بندی )قسمت های موتور، زير اتاق و 

قسمت های مرطوب درب ها(

تعويض سيم كشي

سيم های خارج از محيط
سيم كشى كامل

تعويض سيم كشيسيم های روكش دار
تعويض سيم كشيسيم های دارای اليه محافظ

اگر سطح مقطع سيم مساوی 0.5mm2 سيم های به هم تابيده
باشد: )به بخش شبکه مالتى پلکس: 

تعميرات رجوع نماييد(
تعويض سيم كشيكابل تخت

تعويض سيم كشيسيم های دارای محافظ حرارتى خاص
سيم های دارای سطح مقطع مسى كمتر 

0.35mm2 از
تعويض سيم كشي

سيم های دارای سطح مقطع مسى بيش 
6mm2  از

تعويض سيم كشي

سيم های آسيب ديده با فاصله كمتر از
)به بخش88A  ، سيم كشي، اتصال 10 سانتيمتر از اتصال الکتريکى

الکتريکى: تعميرات رجوع كنيد(

سیم كشي
سيم كشى: احتياط های الزم برای انجام تعميرات
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88A
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سیم كشي
سيم كشى: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

• موارد مشخص:
توصیه ها ابزار خطوط 

تعويض سيم كشي/فرمان 4 چرخ
تعويض سيم كشىساير خطوط ABS (ABS سيستم ضد قفل چرخ ها(
تعويض سيم كشىحسگرABS (ABS سيستم ضد قفل چرخ ها(

)به بخش سيم كشي كيسه های هوا و پيش كشنده های ساير خطوط كيسه هواكيسه هوا
كمربند ايمنى: تعميرات رجوع نماييد(

)به بخش سيم كشي كيسه های هوا و پيش كشنده های حسگر كيسه هواكيسه هوا
كمربند ايمنى: تعميرات رجوع نماييد(

اتصال الکتريکى واحد كنترل الکترونيکى كيسه هوا
كيسه هوا

)به بخش سيم كشي كيسه های هوا و پيش كشنده های 
كمربند ايمنى: تعميرات رجوع نماييد(

اتصال الکتريکى پيش كشنده كمربند ايمنى كيسه هوا
)squib(

)به بخش سيم كشي كيسه های هوا و پيش كشنده های 
كمربند ايمنى: تعميرات رجوع نماييد(

)به بخش سيم كشي كيسه های هوا و پيش كشنده های اتصال الکتريکى زير صندلىكيسه هوا
كمربند ايمنى: تعميرات رجوع نماييد(

اتصاالت الکتريکى فعال كننده كيسه هوا كيسه هوا
)خطوطپيروتکنيك(

)به بخش سيم كشي كيسه های هوا و پيش كشنده های 
كمربند ايمنى: تعميرات رجوع نماييد(

تعويض سيم كشيشمع پيش گرم كنمحفظه پيش گرم كن )ديزل(
واحد كنترل الکترونيکى 

تعويض سيم كشيصافى جذب كننده بخار بنزينموتور)بنزين(

تعويض سيم كشيميل سوپاپ متغيرواحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيميل سوپاپ متغير ورودی سوختواحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيميل سوپاپ متغير اگزوزواحد كنترل الکترونيکى موتور

واحد كنترل الکترونيکى 
تعويض سيم كشيسيم پيچ قلمىموتور)بنزين(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيدريچه گاز موتوريزه)بنزين و ديزل(

تعويض سيم كشيحسگر ميل سوپاپواحد كنترل الکترونيکى موتور
واحد كنترل الکترونيکى موتور

تعويض سيم كشيحسگر ميل سوپاپ ورودی سوخت)بنزين و ديزل(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيحسگر ميل سوپاپ اگزوز)بنزين و ديزل(

تعويض سيم كشيحسگر ميل سوپاپ رديف B ،Aواحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيحسگر ميل سوپاپ متغير اگزوزواحد كنترل الکترونيکى موتور
واحد كنترل الکترونيکى موتور

تعويض سيم كشيحسگر ضربه موتور)بنزين و ديزل(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيحسگر فشار جلوی توربين)ديزل(
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88A

588A-

سیم كشي
سيم كشى: احتياط های الزم برای انجام تعميرات

• موارد مشخص )ادامه 1(:
توصیه ها ابزار خطوط 

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيحسگر فشار منيفولد)بنزين(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيحسگر فشار متغير صافي ذرات معلق)بنزين(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشىحسگر فشار ريل سوخت)بنزين(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
حسگر فشار تغذيه بيش از حد)بنزين و ديزل(

تعويض سيم كشي به جز برای اتصال 
الکتريکى رابط بر رویKANGOO   )به 

بخش اتصال الکتريکى: تعميرات مراجعه 
نماييد(

به *OTS رجوع نماييد.حسگر پدال گازواحد كنترل الکترونيکى موتور

تعويض سيم كشيحسگر نقطه مرگ باالواحد كنترل الکترونيکى موتور)بنزين و ديزل(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيحسگر خروجي )ثانويه( صافى ذرات معلق) ديزل(

تعويض سيم كشيحسگر دمای هواواحد كنترل الکترونيکى موتور)بنزين و ديزل(
تعويض سيم كشيحسگر دمای جلوی توربينواحد كنترل الکترونيکى موتور )بنزين(

تعويض سيم كشيحسگر دمای سوختواحد كنترل الکترونيکى موتور )ديزل(
تعويض سيم كشيحسگر دمای آبواحد كنترل الکترونيکى موتور )بنزين و ديزل(

حسگر دمای ورودی صافي ذرات معلق واحد كنترل الکترونيکى موتور )ديزل(
تعويض سيم كشي)اوليه(

تعويض سيم كشيدبى سنج هوای سوخت رسانىواحد كنترل الکترونيکى موتور )ديزل(

تعويض سيم كشيجا به جا كننده ميل سوپاپ رديف B ،Aواحد كنترل الکترونيکى موتور
واحد كنترل الکترونيکى موتور

تعويض سيم كشيشيربرقى هدايت توربوشارژر)ديزل(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيشير برقى مسدود كننده)ديزل(

تعويض سيم كشيانژكتورهاواحد كنترل الکترونيکى موتور
واحد كنترل الکترونيکى موتور

تعويض سيم كشيحسگر ميل سوپاپ ورودی سوخت)بنزين و ديزل(

واحد كنترل الکترونيکى موتور
تعويض سيم كشيگرم كن گازوئيل)ديزل(

تعويض سيم كشيسنسور آب گازوئيلواحد كنترل الکترونيکى موتور )ديزل(
*OTS : عمليات فنى خاص
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• موارد مشخص )ادامه 2(:
توصیه ها ابزار خطوط 

واحد كنترل الکترونيکى موتور)ديزل / 
صافي ذرات معلق(

تعويض سيم كشيحسگر فشار منيفولد

تعويض سيم كشىسنسور سطح و حسگر دمای روغنواحد كنترل الکترونيکى موتور)ديزل(
واحد كنترل الکترونيکى موتور)بنزين و 

ديزل(
)Nox( تعويض سيم كشىسنسور اكسيد ازت

واحد كنترل الکترونيکى موتور)بنزين و 
ديزل(

تعويض سيم كشي سنسور اكسيژن اوليه

واحد كنترل الکترونيکى موتور
) ديزل(

تعويض سيم كشىسنسور اكسيژن ثانويه

واحد كنترل الکترونيکى موتور
) ديزل(

تعويض سيم كشيسنسور اكسيژن تناسبى

واحد كنترل الکترونيکى موتور
) ديزل(

تعويض سيم كشيشير EGR )زيافت دود اگزوز(

تعويض سيم كشي/DAE )فرمان هيدروليك  الکتريکى(
تعويض سيم كشيGMV )مجموعه فن(GMV )مجموعه فن(

) به بخش شبکه مالتى پلکس: تعميرات CANشبکه مالتى پلکس
مراجعه نماييد(

سیم كشي
سیم كشی: احتیاط هاى الزم براى انجام تعمیرات
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3- نمودار اجمالی روش بررسی مشخص شده در این فصل.

سیم كشي
سیم كشی: احتیاط هاى الزم براى انجام تعمیرات

شناسايى يك خطا بر روی سيم كشي.

به محدوده مربوطه دسترسى پيدا كنيد.

باز كردن سيم كشي.

از روش تعميرات معمولى استفاده كنيد. 
مراجعه  تعميرات  كشى:  بخشسيم  )به 

نماييد(

اتصال  كيت  با  مرتبط  روش  از 
الکتريکى استفاده كنيد. 

)به جدول* رجوع نماييد(

روش  مرجع  جدول  جدول*: 
های خاص.

از روش تعميرات خاص استفاده
كنيد. )به جدول* رجوع كنيد(

تعويض سيم كشي.

مورد ارجاع شده به اطالعيه فنى  
 ،MR 6015  ، از طرف يكA

يك اطالعيه فنى يا يك روش باز 
كردن- نصب مجدد انجام شده 

است

اتصاالت باتری را جدا كنيد )به MR خودرو مربوطه،80A ، باترى، 
باترى: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.

دسترسى  آيا 
كافى است؟                  

روش خاصى
وجود دارد؟

رجوع  جدول*  )به 
كنيد(

يا  آ
كيت خاصى
 وجود دارد؟

)DIALOGYS(

يا  آ
خطا در فاصله

بيشتر از 10 سانتى متر اتصال 
الکتريکى قرار دارد؟

آيا خطا
بر روی خط الکتريکى

حساس يا معادل آن واقع شده است؟
)به جدول* رجوع كنيد(.

اتصال 
الکتريکى 

دليل خرابى است؟

يا  آ
خطا در فاصله

متر  سانتى   10 از  بيشتر 
قرار  الکتريکى  اتصال 

دارد؟

يا  آ
كيت اتصال

الکتريکى وجود دارد؟
)DIALOGYS(
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2- اصطالحات.
• كیت سیم كشي - اتصال الكتریكی. 

كيت معموالً شامل يك اتصال الکتريکى است كه خانه 
های آن با سيم های پرس شده به همراه روكش های 

اتصاالت پر شده ا ند.

• خطوط مالتی پلكس یا اتصاالت مالتی پكس.
خطوط اصلى يا فرعى شبکه CAN كه واحدهای 

كنترل الکترونيکى را به هم مربوط مى كنند و از جفت 
های سيم های به هم تابيده تشکيل شده ا ند.

• به هم تابیدگی ها. 
برای جفت های سيم های به هم تابيده:

 )A(= يك به هم تابيدگى

1- هدف و عملكرد.
توصيف محتوای جعبه كيت تعميرات سيم كشي 

همچنين روش و دامنه عملکرد.
به وسيله جعبه كيت مىتوان سيم كشي آسيب ديده 

يا قطع شده در قسمت سيم های الکتريکى را با حفظ 
ويژگى های كاربردی آن

تعمير كرد.
همچنين اين جعبه امکان استفاده از كيت های سيم 

كشى / اتصال الکتريکى را فراهم مى كند.

تمام كابل ها و سيم های الکتريکى با سطح مقطع بين 
0.35mm2 و  6mm2 خارج از "خطوط الکتريکى 

حساس" )كه در اين مستند تعيين شده ا ند( شامل 
اين مورد مى شوند.

سیم كشي
كيت تعمير سيم كشي: اطالعات كلى

توجه
روش  توسط  حساس  الكتریكی  خطوط  تعمیر 
در  روش  این  است.  ممنوع  تنهایی  به  معمولی 
تكمیلی  روش  كه  باشد  مجاز  تواند  می  صورتی 
سیم  بخش  )به  باشد  داشته  وجود  آن  با  سازگار 
تعمیرات  انجام  براى  الزم  هاى  احتیاط  كشی: 

مراجعه نمایید(.

توجه
استفاده از ابزار یا قطعات توصیه نشده درچارچوب

تعمیرات سیم كشي اكیداً ممنوع است.

توجه
تكنیسین  تنها  حساس،  الكتریكی  خطوط  براى 
یا  شده  تائید  تكنیسین  خودرو،  برق  هاى 
كارشناس فنی )با داشتن حداقل مدرک سطح 2 
برق( می توانند تعمیرات شرح داده شده در این 

اطالعیه را انجام دهند

شرايط فنى و حساسيت اين نوع عمليات به تجهيزات 
كيت  جعبه  در  شده  داده  شرح  و  موجود  متناسب 

تعميرات سيم كشي نياز دارد.

)TM(. 3-زمان تعمیرات
فصل  در  تعميرات  متوسط  زمان  يك  هر خودرو  برای 

سيم كشي TM ها مشخص شده است.
كد های مربوطه عبارتند از:

- 0500  برای تعويض اتصال الکتريکى )نصب يك كيت 
اتصال  الکتريکى(.

- 0501  برای تعمير سيم كشي.
تعمير  به محدوده  زمان دسترسى  ها شامل  زمان  اين 
نمى شود. زمان مورد نياز برای باز كردن - نصب مجدد 

سيم كشي مربوطه را اضافه كنيد.

111220
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2- ابزار.
• سیم لخت كن  )7711230416(

اين ابزار يك انبر خودكار است كه امکان بريدن و لخت 
حداكثر   مقطع  سطح  با  الکتريکى  هادی  يك  كردن 

 6mm2

را فراهم مى كند
تنظيم  قابل  متر  ميلى   20 تا  شده  لخت  قسمت  طول 

است.
نحوه استفاده از آن در اين مستند شرح داده شده است 
مراجعه  استفاده  تعميرات سيم كشى:  )به بخش كيت 

نماييد(.

• سیم پرس كن )7711142296(
تعمیرات  جعبه   7711421296 مرجع  شماره 
ابزار جایگزین سیم  این  الكتریكی مطابقت دارد. 
پرس كن با شماره مرجع  7711230417 می شود.
هر دو شماره مرجع براى تعمیرات الكتریكی مجاز 

هستند.

1- جعبه و برچسب.
• جعبه )7711420544( 

  شماره مرجع 7711420544  با جعبه تعمیرات 
الكتریكی جدید منطبق است و جایگزین شماره 

مرجع11229893 77 
می شود.هر دو شماره مرجع براى تعمیرات 

الكتریكی مجاز هستند.
جعبه شامل تمام قطعات شرح داده شده در اين 

فصل مى شود. يك برچسب شماره های مرجع آنها را 
مشخص مى كند.

• برچسب. 
برچسبى كه داخل جعبه چسبيده شده، متشکل از 4 

بخش به زبان های انگليسى و فرانسوی است.
در بخش فوقانى، در قسمت )A( عنوان و شماره 

اطالعيه نشان داده ی شود. در قسمت )B( شماره 
های مرجع خدمات پس از فروش )برای شبکه( و 

MABEC )برای كارخانه ها( وجود دارند كه اجازه 
مى دهند كه قطعات مصرف شده را مجدداً تهيه كرد 

يا ابزار جديد يا يك جعبه ديگر سفارش داد.
در بخش پائينى، در قسمت )C( يك جدول خالصه 

برای كمك به انتخاب روكش های سيم ها و برای هر 
مورد يادآوری توصيه ها

وجود دارد. و در قسمت )D( توصيه هايى برای 
استفاده نشان داده مى شوند.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشي: مشخصات

114245
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3- قطعات مصرفی.
• روكش های لحيم دار.

سيم پرس كن دارای 3 اندازه فك )قرمز، آبى و زرد( 
است كه با مجموع سيم پرس كن ها مطابقت دارند.
اين انبر برای پرس كردن روكش های درون جعبه 

كيت توصيه شده است.
نحوه استفاده از آن در اين مستند شرح داده شده 
است )به بخش كيت تعميرات سيم كشى: استفاده 

مراجعه نماييد(.

سشوار صنعتی  )7711230415(

سشوار صنعتى يك سشوار دمنده هوای گرم مجهز به دو 
نازل است كه برای استفاده در موارد مختلف به كار مى 

روند
 )E( ، )77 11 237 778( نازل متمکز كننده حرارت در
))F( ، 77 11 237 777( نازل متمکز كننده حرارت در

اين وسيله امکان لحيم كاری های مجموعه روكش های 
لحيم دار و جمع كردن روكش ها و قطعات جمع شونده 

حرارتى را فراهم مى كند.
دما و دبي هوای آن قابل تنظيم است و در صفحه نمايشگر 

ديده  مى شود.
.

تنظيم دما از C°80 تا  C°650 طى مراحل C°5 انجام 
مى شود.

در    550l/min تا    200l/min از  هوا  دبي  تنظيم 
5 سطح انجام مى شود كه در صفحه نمايشگر ديده مى 

شوند.
نحوه استفاده از آن در اين مستند شرح داده شده است )به 
بخش كيت تعميرات سيم كشى: استفاده مراجعه نماييد(.

دار  لحيم  حرارتى  شونده  جمع  های  روكش  اندازه   3
قابل  خود  رنگى  های  حلقه  وسيله  به  كه  دارند  وجود 

تشخيص هستند:
برای يك سطح مقطع مسى كامل )مجموع 2  شفاف، 

سيم( بين 0.3 و 0.8mm2  )بسته 20 عددی :
.)7711229418 

 2 )مجموع  كامل  مسى  مقطع  سطح  يك  برای  قرمز، 
سيم( بين 0.8 و   2.0mm2  )بسته 20 عددی : 

)7711229419
 2 )مجموع  كامل  مسى  مقطع  سطح  يك  برای  آبى،   
 : عددی  )بسته 20    4.0mm2 و     2.0 بين  سيم( 

.)7711229420
تمامى آنها روكش های عايق هستند. عايق بندی توسط 
حلقه هايى انجام مى شود كه هنگام داغ شدن دور سيم 

محکم مى شوند.
اين روكش ها تنها برای اتصال يك سيم به سيم ديگر 

به كار مى روند  )1 به 1(.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشي: مشخصات

111426
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•نوار چسب              )7711170331(.
نوار چسب PVC را برای پيچيدن دور سيم ها استفاده 
كنيد. از اين نوار چسب نبايد به منظور حفاظت يا عايق 

بندی الکتريکى استفاده كرد.
نواری است مقاوم در حرارت باال كه با تماس مى چسبد.
•كالف سیم هاى به هم تابیده    )7711229425(

• روكش هاى پرسی.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشي: مشخصات

113686

111375

3 اندازه روكش های جمع شونده حرارتى پرسى وجود 
دارند كه با رنگ خود تشخيص داده مى شوند:

و  0.5 بين  مسى  مقطع  سطح  يك  برای  قرمز،   –
1.5mm2  )بسته 20 عددی : 7711229410(.

و   1.5 بين  مسى  مقطع  سطح  يك  برای  آبى،   –
2.5mm2  )بسته 20 عددی : 7711229416(.

و   3.0 بين  مسى  مقطع  سطح  يك  برای  زرد،   –
6.0mm2  )بسته 20 عددی : 7711229417(.

تمامى آنها روكش های عايق هستند. عايق بندی توسط 
ديواره درونى انجام مى شود كه هنگام گرم شدن مى 

چسبد.
از اين روكش ها ميتوان برای اتصال يك سيم به سيم 
ديگر )1به 1( يا دو سيم به يك سيم ديگر )2 به 1( 

استفاده كرد.
در مورد اتصال دو سيم به يك سيم  )2 به 1(، ديگر 
تضمينى برای عايق بندی وجود ندارد. روكش ها نبايد 
هنگامى كه به عايق بندی نياز است به كار برده شوند.

• محافظ حرارتى )7711229424(.
مربع   يك  شکل  به  حرارتى  محافظ  نمايشگر  صفحه 
اين  شود.  مى  داده  نشان   250mm در   250mm

صفحه بايد محيط را در برابر 
برقى  سشوار  وسيله  به  شده  ايجاد  گرم  هوای  جريان 

محافظت كند.

PVC

كالفى متشکل از جفت سيم های به هم تابيده است ) 
40 به هم تابيدگى / در طول يك متر خطى( سيم ها 

را به صورت  به هم تابيده حفظ كنيد.
  0.5mm2 هر دو سيم دارای سطح مقطعى برابر با 
و از رده گرمايى T3 هستند. امکان نصب آنها در تمام 
نقاط خودرو هنگام تعميرات سيم های به هم تابيده با 

همان سطح مقطع وجود دارد.

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


88A

1288A-

• لخت كردن یك سیم: 
اين ابزار يك سيم لخت كن خودكار است. نيازی به 
تنظيم نسبت به سطح مقطع سيمى كه بايد لخت 

)6mm2شود، ندارد )حداكثر
 ،)B(برای لخت كردن يك سيم، با جا به جا كردن پايه

طول سيمى را كه بايد لخت شود تنظيم كنيد. برای 
حركت دادن پايه به آرامى

دو قسمت انتهايى را فشار دهيد. طول سيمى كه بايد 
لخت شود به ميلى متر  )mm(بر روی خط كش 

كوچك )C(  خوانده مى شود.
ميزان فشار مورد نياز برای لخت كردن سيم را با جابه 
جا كردن مکان نمای )D( تنظيم كنيد. برای حركت 
دادن مکان نما روی آن فشاردهيد. هر چه مکان نما 

جلوتر باشد، نيروی وارده بيشتر است.

  انتهای سيم را روی پايه )B( قرار دهيد و آنرا از 
طريق فك های)E( جدا كنيد.

دستگيره را فشار دهيد. فك ها سيم را بى حركت نگه 
مى دارند. تيغه ها به طور خودكار موقعيت خود را 

نسبت به سطح مقطع سيم تنظيم كرده و آن را لخت 
مى كنند.

• مشخصات سیم لخت كن: 
  )A(= سيم چين.

 )B(= پايه برای تنظيم طول سيمى كه بايد لخت شود.
 )C(=  خط كش كوچك )درجه بندی به ميليمتر(.

 )D(= تنظيم كننده فشار.
 )E(= فك ها و تيغه های لخت كردن سيم.

• نحوه بریدن یك سیم: 
برای بريدن سيم های الکتريکى تا 6mm2، سيم را در 

شکاف )A(  قرار داده و دستگيره را فشار دهيد.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشى: استفاده

تذكر:
اين فصل يك دستورا لعمل ساده استفاده از ابزار 

جعبه كيت
است.

توجه
با یك فشار خیلی ضعیف، تیغه ها روى عایق سیم 
لیز می خورند. با یك فشار خیلی قوى، تیغه ها 
می توانند رشته هاى مسی را قطع كنند. ابتدا با 
یك تنظیم متوسط شروع كنید و سپس بر اساس 

نتایج حاصله فشار را تنظیم كنید.

توجه
)روكش  بررسی كنید  را  كیفیت سیم لخت شده 
كاماًل برداشته شده و رشته هاى مسی قطع نشده 
شروع  مجدداً  را  عملیات  نیاز  در صورت  باشند( 

كنید.

1- سیم لخت كن.
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• عملیات پرس كردن: 
دسته های انبر را تا انتها فشار دهيد تا انبر آزاد شده و 

فك های آن باز شوند.
انبر، فك های مورد نظر برای پرس كردن را كه  روی 
گذاری  باشد، عالمت  متناسب  استفاده شده  روكش  با 

كنيد.
سيم يا سيم ها را وارد يکى از دو قسمت انتهايى روكش 

كنيد.
فك های انبر را روی حد وسط نقطه ميانى بدنه فلزی 

جايى كه سيم يا سيم ها واقع شدها ند، قرار دهيد.
يا سيم ها، دسته  برای پرس كردن روكش روی سيم 
های انبر را محکم فشار دهيد. هنگامى كه انبر دوباره 

باز مى شود پرس انجام
شده است.

بررسى كنيد كه رشته مسى سيم به طرز صحيح پرس 
شده و بخش پالستيکى روكش قطع نشده باشد.

عمليات پرس كردن را بر روی انتهای ديگر روكش تکرار 
كنيد.

سيم پرس كن تنها انبر توصيه شده برای پرس كردن 
روكش های پرسى جعبه كيت است.

پرس  بايد  كه  هايى  روكش  از  اندازه   3 برای  انبر  اين 
شوند، استفاده مى شود:

- در قسمت )F( پرس كردن روكش های پرسى قرمز.  
- در قسمت )G( پرس كردن روكش های پرسى آبی.
- در قسمت )H( پرس كردن روكش های پرسى زرد .

انجام  را  زير  عمليات  روكش،  يك  كردن  پرس  از  قبل 
دهيد:

– روكش متناسب با سطح مقطع سيم را انتخاب كنيد 
)به بخش سیم كشی: تعمیرات مراجعه نماييد(،

– سيم ها را مطابق با طول توصيه شده لخت كنيد.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشى: استفاده

تذكر:
اگر عمل پرس كردن به خوبى انجام نشده است، سيم 
را تا باالی روكش قطع كرده و عمليات را مجدداً با يك 

روكش جديد شروع كنيد.

111425
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تجهیزات جانبی: 
 )R(=نازل متمركز كننده حرارت

)S(= نازل با محافظ حرارتى.

• اطالت كلی در مورد پارامترهاى تنظیم: 
برنامه  از  در چارچوب جمع كردن روكش های جعبه، 
مطابق  را  تنظيمات  و  كنيد  استفاده   )FREE( آزاد 

توصيه ها اصالح كنيد.
برنامه و تنظيمات آخرين استفاده از سشوار حرارتى با 

عملکرد حافظه نگهداری مى شوند.

• معرفی ابزار: 
شسوار برقى برای جمع كردن روكش های جمع شونده 

حرارتى توصيه شده است.
برای ساير عملکردها، استفاده كننده بايد توصيه ها و 
دستورالعمل های دفترچه راهنمای سازنده را رعايت 

كند.

• مشخصات سشوار برقی:
 )I(=سوئيچ روشن شدن)1( / خاموش شدن )0( 

)J(= صفحه نمايش
 )K(= دكمهSELECT MENU  )انتخاب منوها(.

 )L(=دكمه + برای تنظيم پارامترها.
 )M(= دكمه STANDBY)وقفه/ خنك شدن(.

 )N(=دكمه - برای تنظيم پارامترها.
 )O(=ايه نگهدارنده برای قرار دادن دستگاه روی ميز.

 )P(=ورودی هوای ابزار.
 )Q(=خروجي هوای ابزار.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشى: استفاده

111426

تذكرات مهم
با  باید  كننده  استفاده  ابزار،  از  استفاده  از  قبل 
دستورالعمل هاى ایمني دفترچه راهنماى سازنده 

آشنا شود.

توجه
براى جمع  تواند  )S( می  با محافظ حرارتی  نازل 
ساده  حرارتی  شونده  جمع  هاى  روكش  كردن 

استفاده شود.
هاى  روكش  كردن  جمع  براى  نازل  این  از  نباید 
پرسی و روكش هاى لحیم دار جعبه كیت استفاده 

شود.

تذكر:
نازل متمركز كننده حرارت)R(  برای استفاده از سشوار 
صنعتى بر روی روكش های پرسى و روكش های لحيم 

www.cargarage.irدار جعبه كيت توصيه شده است.
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• روش هاى استفاده: 
از شسوار صنعتى به 2 روش استفاده مى شود. برای 

استفاده مستقيم روی يك عملکرد، ميتوان آنرا در 
دست گرفت. يا ميتوان آنرا بر پايه های نگهدارنده  

)O(خود، روی يك ميز تميز و مرتب قرار  داد. روش 
آخر اين مزيت را دارد كه دو دست استفاده كننده آزاد 

هستند.

• برنامه ها: 
هميشه با برنامه آزاد )FREE( كه روی صفحه نمايش 
)J( نشان داده است، در سطح  )T(كار كنيد. اگر اين 

حالت وجود ندارد، 
عمليات زير را انجام دهيد:

- يك بار روی دكمه انتخاب منوها )K( فشار دهيد،  
- قسمت برنامه  )T( صفحه نمايش)J(  چشمك مى 

زند، 
- به وسيله دكمه های )L( + يا )N( -   برنامه آزاد را 

انتخاب كنيد،
- يك بار دكمه انتخاب منوهای  )K( را فشار دهيد تا 
قسمت )T( صفحه نمايش  از چشمك زدن باز ايستد.

• راه اندازى: 
دستگاه را با رعايت تمام توصيه ها به شبکه الکتريکى 

)  50Hz- 230 Vac یا  60Hz( وصل كنيد.
سوئيچ )I(  را روی دكمه روشن شدن )1(، قرار دهيد. 
دستگاه مطابق با آخرين تنظيمات و برنامه های استفاده 

شده شروع به كار مى كند.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشى: استفاده

تذكرات مهم
دستگاه بالفاصله فرآیند گرم كردن را شروع می 

كند.

تذكرات مهم
در  یا  خود  جعبه  در  دستگاه  دادن  قرار  از  قبل 
محلی دیگر، آن را در دماى محیط قرار دهید تا 

خنك شود.
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• تنظیم دما ودبي هوا: 
برای ايجاد تغيير در تنظيمات يك برنامه (برنامه آزاد 

توصيه شده  است)، عمليات زير را انجام دهيد:
- 2 بار روی دكمه انتخاب منوهای  )K( فشاردهيد،   
- قسمت دمای )U( صفحه نمايش )J( چشمك مى 

زند،
- با كمك دكمه های )L( + يا )N( - دما را تنظيم 

كنيد، 
- يك بار روی دكمه انتخاب منوهای  )K( فشاردهيد،   
- قسمت دبى هوا )V( در صفحه نمايش )J( چشمك 

مى زند،
- با كمك دكمه های )L( + يا )N( - دبى هوا را 

تنظيم كنيد، 
- يك بار روی دكمه انتخاب منوهای  )K( فشاردهيد 
تا قسمت های صفحه نمايش )J( از چشمك زدن باز 

ايستد.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشى: استفاده

تذكر:
برای استفاده از سشوار صنعتى بر روی روكش های 

پرسى يا روكش های لحيم دار، دبي هوا هميشه روی 
ميزان حداكثر تنظيم شده است، فقط تنظيم دما 

تغيير مى كند.
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)COOL/ PAUSE(: روش هاى خاص •
پس از استفاده و قبل از قرار دادن سوئيچ)A( در 

حالت)0(  خاموش سشوار صنعتى را سرد كنيد. به 
همان صورت هنگام وقفه های كوتاه و برای مصرف 

كمتر انرژی، با انجام عمليات زير دستگاه را در حالت 
PAUSE )وقفه( قرار دهيد.

قبل از خاموش كردن سشوار صنعتى:
– يك بار دكمهM( STANDBY(را فشار دهيد،

 COOL گزينه)J(صفحه نمايش )T(قسمت برنامه –
را نمايش مى دهد،

– صبر كنيد دما تا  C°150پايين بيايد و سوئيچ 
حالت خاموش ) 0( قراردهيد.

– برای انتخاب حالت صرفه جويى:
– يك بار دكمه )M( STANDBY را فشار دهيد،

 COOL گزينه)J(صفحه نمايش )T(قسمت برنامه –
را نمايش مى دهد،

– يك بار دكمه )M( STANDBY را فشار دهيد،
 WAIT گزينه)J(صفحه نمايش )T(قسمت برنامه –

را نمايش مى دهد،
– ابزار در حالت صرفه جويى قرار دارد،

– يك بار دكمه M( STANDBY (را فشار دهيد تا 
تنظيمات دوباره به حالت قبلى برگردند و عمليات گرم 

كردن دوباره
شروع شود.

سیم كشي
كيت تعميرسيم كشى: استفاده

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


88A

1888A-

اگرعملیات به صورت 2 سیم و 1 سیم  )2 به 1( 
است، تنها از روكش های پرس شونده استفاده كنيد. 
در اين حالت، ديگر تضمينى برای عايق بودن وجود 

ندارد اين راه كار هنگامى كه به عايق بندی نياز است، 
نبايد به كار برده شود )قسمت های موتور، زير اتاق و 

قسمت های مرطوب درب ها(.

1- انتخاب روكش.
دو شيوه برای اين كار وجود دارد:

– روكش های لحيم دار،
– روكش های پرس شونده.

برای هر شيوه 3 اندازه روكش وجود دارد.
انتخاب روكش بر اساس چهار معيار زير است:

• نوع عملیات

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

تذكر:
اين قسمت در مورد روش تعمیرات معمولی است.

تذكر:
اين اولین مرحله هنگام استفاده از برچسب است.

تذكر:
اين دومین مرحله هنگام استفاده از برچسب است.

تذكر:
ديدگاه  مقاطع سيم يك  به سطح  مربوط  های  ستون 

كلى از موارد مختلف اشکال را نشان مى دهد.

از  است،   )1 به  سيم)1  به  سيم  به صورت  اگرعمليات 
دار  لحيم  های  روكش  از  يا  پرس شونده  های  روكش 

استفاده كنيد.

رجوع  برچسب  از  برگرفته  روكش  انتخاب  جدول  به 
كنيد.

سطح مقطع سيم های مربوط به عمليات را شناسايى 
تصاوير سيم ها و سطح  بين  نمودار مطابقت  از  كنيد. 

مقطع آنها استفاده كنيد.
بررسى كنيد كه نمودار در مقياس 1 باشد.

سطح مقطع سيم لخت را پيدا كنيد.

• سطح مقاطع سیم.

113688
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• شناسایی تنظیمات.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

تذكر:
اگر شکل مورد نظر وجود ندارد، به موارد خاص رجوع 

نماييد.

تذكر:
اين سومین مرحله هنگام استفاده از برچسب است.

تذكر:
اگر برای يك عمليات امکان استفاده از چندين روكش 
تعداد  با  روكش  تناسب  گرفتن  نظر  در  با  دارد،  وجود 
سيم هايى كهبايد تعمير شوند، ساختار سيم كشي و 
موجود...(  محيط خودرو )ضخامت دسته سيم، فضای 

بهترين روكش را انتخاب كنيد.
های  به ستون  نظر سيم  مورد  پيدا كردن شکل  برای 

سطح مقاطع سيم ها رجوع كنيد.

الکتريکى  نظر، خط  مورد  شکل  گذاری  ازعالمت  پس 
مربوطه را تا تنظيمات پارامترها دنبال كنيد. تنظيمات 
به دمای سشوار  و  بايد لخت شود  به طول سيمى كه 

صنعتى مربوط مى شوند.
را  شده  توصيه  روكش  پارمترها  اين  به  مربوط  ستون 

مشخص مي كند.

در رابطه با مثال های قبل.
مثال 1.

امکان استفاده از دو نوع روكش وجود دارد:
– روكش لحيم دار قرمز.

– روكش پرسى قرمز.
مثال 1.

– فقط استفاده از روكش پرسى آبى امکان دارد.

• موارد خاص. 
اگر شکل مورد نظر در جدول انتخاب ها وجود ندارد، 

برای انتخاب يك روكش مراحل زير را انجام دهيد.
در همه موارد، سطح مقطع هر سيم را شناسايى كنيد 

)رشته های مسى(.

مثال 1.
2 سيم با سطح مقطع هر يك   0.5mm2 را به هم 

متصل كنيد،
)عمليات از نوع سيم به سيم(. به قسمت بااليى ستون 

ها نگاه كنيد )1 به 1(.
هر يك از سيم های )A و C( دارای سطح مقطع 0.5 
mm2است. به خط الکتريکى يا موارد زير رجوع كنيد:

- ستون     ،   0.5mm2 ×   را نشان مى دهد،
- و ستون    ،    0.5mm2 ×     را نشان مى دهد.

مثال 2.
اتصال 3 سيم به يکديگر )عمليات از نوع دو سيم به يك 
سيم(. به  قسمت پائينى ستون ها نگاه كنيد )2 به 1(.

دارای  يك  هر   )B و   A( های  2 سيم  يك  طرف  در 
 C هستند و از طرف ديگر سيمmm2 1 سطح مقطع
دارای سطح مقطع mm2 2 است. به خط الکتريکى يا 

به موارد زير رجوع كنيد:
- ستون A وB،                       را نشان مى دهد،

- و ستونC  ،                   را نشان مى دهد.

114611
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اگر0.5mm2  ≥ مجموع  سطح مقاطع طرف 1  ≥    
1.5mm2، و اگر0.5mm2  ≥ فقط سطح مقطع سيم 

قرمز  پرسى  روكش  از  باشد،   1.5mm2  ≤   2 طرف 
استفاده كنيد.

تنظيم دما C°280  است.
    ≤   1 ≥  مجموع  سطح مقاطع طرف  1.5mm2اگر
مقطع  سطح  فقط   ≤   1.5mm2اگر و   ،  2.5mm2

از روكش پرسى  سيم طرف  2.5mm2 ≤  2 باشد، 
آبى استفاده كنيد.

تنظيم دما C°300  است.
  6mm2≤ 1 3  ≥ مجموع  سطح مقاطع طرفmm2اگر
 2 طرف  سيم  مقطع  سطح  فقط   ≤   3mm2اگر و   ،

≥6mm2باشد، از روكش پرسى آبى استفاده كنيد.
تنظيم دما C°320  است.

برای لخت كردن سيم ها:
برای روكش های پرسى قرمز و آبى 7 ميلى متر از سيم 
تکى )طرف 2( لخت شده است و برای روكش زرد اين 

ميزان 8 ميلى متراست.
اگر دو سيم )طرف 1( دارای يك سطح مقطع هستند، 
آنها را به اندازه 10 ميلى متر برای روكش های پرسى 
قرمز و آبى و به اندازه 11 ميلى متر برای روكش زرد 

لخت كنيد.
مختلف  مقاطع  سطح  دارای   )1 )طرف  سيم  دو  اگر 

هستند، در اين صورت:
برای روكش های پرسى قرمز و آبى، 10 ميلى متر از 
سيم دارای سطح مقطع كوچك تر و 7 ميلى متر از سيم 

دارای سطح مقطع بزرگ تر را لخت كنيد.
دارای  سيم  از  متر  ميلى   11 زرد،  پرسى  روكش  برای 
دارای  سيم  از  متر  ميلى   7 و  تر  كوچك  مقطع  سطح 

سطح مقطع بزرگ تر را لخت كنيد.

• حالت اتصال به هم بافته یك سیم به یك سیم 
)متداول ترین مورد(.

شرایط براى روكش هاى لحیم دار:
دو سطح مقطع سيم )رشته های مسى( را به هم اضافه 

كنيد:
اگر 0.3mm2  ≥ )سطح مقطع +1 سطح مقطع2(  ≥ 
0.8mm2  باشد، از روكش لحيم دار دارای حلقه های 

شفاف استفاده كنيد.
10 ميلى متر از طول هر سيم را لخت كنيد.

تنظيم دما C°300  است.
مقطع2(        سطح   1+ مقطع  )سطح   ≤   0.8mm2اگر
≥  باشد، از روكش لحيم دار دارای حلقه های  2mm2

قرمز استفاده كنيد.
12 ميلى متر از طول هر سيم را لخت كنيد.

تنظيم دما C°340  است.
≥ )سطح مقطع +1 سطح مقطع2(   2mm2اگر

  ≥   3mm2 باشد، از روكش لحيم دار دارای حلقه 
های آبى استفاده كنيد.

15 ميلى متر از طول هر سيم را لخت كنيد.
تنظيم دما C°400  است.

شرايط برای روكش های پرسى:
سطح مقطع هر سيم را جداگانه در نظر بگيريد.

 ≤1.5mm2      0.5 ≥ هر سطح مقطعmm2 اگر
باشد، از روكش پرسى قرمزاستفاده كنيد.

7 ميلى متر از طول هر سيم را لخت كنيد.
تنظيم دما C°280  است.

اگر 1.5mm2≥ هر سطح مقطع  ≥ 2.5mm2 باشد، 
از روكش پرسى آبى استفاده كنيد.

7 ميلى متر از طول هر سيم را لخت كنيد.
تنظيم دما C°300  است.

اگر 3mm2  ≥ هر سطح مقطع  ≥ 6mm2 باشد، از 
روكش پرسى زرد استفاده كنيد.

8 ميلى متر از طول هر سيم را لخت كنيد.
تنظيم دما C°320  است.

• اتصال به هم بافته دو سيم به يك سيم )مورد نادر(.
شرايط برای روكش های پرسى:

مجموع 2 سطح مقطع سيم )رشته های مسى( را كه 
يك طرف روكش قرار دارند و با مجموع طرف 1 برابرند 

را به هم اضافه كنيد.

توجه
موقعیت  با  متناسب  ها  روكش  از  یك  هیچ  اگر 
تعمیرات  تواند  نمی  عمل  این  متصدى  نیستند، 
تعویض  را  كشي  سیم  دهد.  انجام  را  كشی  سیم 

كنید.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات
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جدول تنظیمات )بر اساس برچسب(.   

در مورد يك عمليات از نوع يك سيم به يك سيم  )1 به 1(، سيم های A و C نمايانگر سيم هايى هستند كه هر 
كدام در يك طرف روكش قرار دارند.

در مورد يك عمليات از نوع دو سيم به يك سيم  )2 به 1(، سيم های A و B نمايانگر سيم هايى هستند كه هر 
كدام در يك طرف روكش قرار دارند. 

)A كوچك ترين سطح مقطع است(. C نمايانگر سيم تکى طرف ديگر است.

سطح مقاطع سيم ها

لخت كردن سيم/دما

روكش ها لحيم دارها

شفافقرمز آبىقرمز آبى زرد

پرس شونده

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات
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3- روكش هاى لحیم دار. -آماده سازى.
برای شروع مرحله آماده سازی، مطمئن شويد كه سيم 
كشي به اندازه كافى قابل دسترسى است و روكش ها 

انتخاب شدها ند.
– سيم يا سيم ها را از سيم كشي جدا كنيد.

كافى  اندازه  به  عمليات  محدوده  كه  شويد  مطمئن   –
تناوب نصب شوند  به  بتوانند  ها  و روكش  باشد  وسيع 

)اگر چند سيم وجود دارد(.
به  بزنيد،  را عالمت  بريده شوند  بايد  سيم هايى كه   –

خصوص اگر چند سيم هم رنگ هستند.
– سيم يا سيم های آسيب ديده را قطع كنيد. اگر چند 
سيم عالمت گذاری شدها ند سيم ها را به تناوب قطع 

كنيد تا
فاصله  با  بايد  برش  نگيرند.  قرار  هم  روی  ها  روكش 
حداقل 50ميلى متر از قسمت آسيب ديده و در قسمتى 

انجام شود كه روكش تا نشود.
– سيم يا سيم های تعويضي را با طولى مشابه با سيم يا 
سيم های برداشته شده از روی دسته سيم قطع كنيد.

به  كنيد،  مى  استفاده  دار  لحيم  های  روكش  از  اگر 
اضافه  بافته  هم  به  اتصاالت  برای  متر  ميلى  اندازه30 

برداريد.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

توجه
از  شده  تعویض  سیم  مقطع  سطح  نباید  هرگز 

سطح مقطع سیم اصلی كمتر باشد.

توجه
یك  تعمیر  براى   0.5mm2 سیم  یك  از 

سیم0.35mm2 استفاده كنید.
– با سيم لخت كن انتهای سيم ها را با طول مشخص 
)به  كنيد  لخت  انتخابى  های  روكش  به  نسبت  شده 
بخش كیت تعمیرات سیم كشی: استفاده مراجعه 

كنيد(.
محافظ  با  كشي  سيم  به  نزديك  حساس  نقاط  از   –

حرارتى حفاظت كنيد.

• اتصاالت. 
آماده  عمليات  انجام  برای  ها  سيم  و  الزم  تجهيزات 

هستند:
– روكش لحيم دار را روی يکى از سيم ها بکشيد.

– سيم ها را با تاباندن قسمت لخت آنها به هم متصل 
كنيد.

حلقه  دهيد.  حركت  سيم  لخت  قسمت  در  را  روكش 
لحيم كاری بايد در مركز سيم های لخت و به هم تابيده  
)A(باشد. قسمت سيم های لخت و به هم تابيده بايد 

بين دو حلقه عايق بندی )B( قرار گيرد.

تذكر:
نسبت به نصب )اتصال و داغ كردن( روكش های لحيم 

دار خط به خط، و روكش به روكش اقدام كنيد.

111215
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داغ  عمليات  است،  آماده  ها  سيم  اتصال  كه  هنگامى 
كردن را شروع كنيد.

• داغ كردن روكش لحیم دار. 
با  را  كننده  متمركز  نازل  به  مجهز  صنعتى  سشوار   –
كنيد  روشن  استفاده  برای  الزم  های  احتياط  رعايت 
)به بخش كيت تعميرات سيم كشى: استفاده مراجعه 

كنيد(.
با مقادير مشخص شده تنظيم  را  دما و جريان هوا   –
استفاده  كشى:  سيم  تعميرات  كيت  بخش  )به  كنيد 

رجوع نماييد(.
– مطمئن شويد كه نقاط حساس نزديك به روكش و 
ساير سيم های الکتريکى خطر آسيب ديدگى نداشته 

باشند.
روكش را با شروع از قسمت مركزی آن به صورتى   –
حرارت دهيد تا گرما بر روی حلقه لحيم كاری و قسمت 

لخت سيم ها متمركز شود.
– هنگامى كه مس وحلقه لحيم كاری به ميزان كافى 
داغ شدند، حلقه لحيم كاری آب مى شود و در رشته 

های مسى )C( نفوذ مى كند. 
دو  روی  را  نازل  شد،  آب  كاماًل  لحيم  كه  هنگامى   –

انتهای روكش قرار دهيد تا روكش كاماًل جمع شود.
های   سيم  عايق  دور  روكش  بندی  عايق  های  –حلقه 

)D( محکم مى شوند.

توجه
ها  دست  باشید  مطمئن  ها  سیم  تاباندن  هنگام 

چرب نباشند تا لحیم كارى درست انجام شود.

توجه
گرفت،  قرار  خود  جاى  در  روكش  كه  هنگامی 
صورت  به  مسی  هاى  رشته  تمام  شوید  مطمئن 
صاف قرار داشته باشند تا خطر پاره شدن روكش 
از بین برود. در صورت نیاز عملیات اتصال سیم ها 

را دوباره شروع كنید.

توجه
حلقه هاى عایق بندى باید كاماًل در قسمت عایق 
ها  حلقه  این  باشند  داشته  قرار   )B( سیم  شده 
نباید روى مس یا در محل قطع شدگی عایق قرار 
را  اتصال سیم ها  نیاز عملیات  گیرند. در صورت 

دوباره شروع كنید.

تذكر:
حلقه  روی  بر  را  شده  توصيه  زمان  از  بيشتری  مدت 
لحيم كاریو باقى مدت را روی دو انتهای روكش صرف 

كنيد.
زمان عمليات داغ كردن s±10 است. اين زمان 
فقط جهت اطالع داده شده است. مى توان آن را نسبت 

به تاًثير عمليات حرارتى كم و يا زياد كرد.

توجه
روكش را با سرعت حرارت ندهيد بلکه سشوار صنعتى 
جلوگيری  روكش  سوختن  از  تا  ببريد  عقب  و  جلو  را 

شود.
جريان هوا را مستقيماً روی عايق سيم ها قرار ندهيد تا 

از سوختن آنها جلوگيری شود.

113696
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هنگام اتصال دو سيم به يك سيم، به روش زير ابتدا 
دو سيم را از يك انتها به هم وصل كنيد:

– اگر دو سيم دارای قطر های يکسان هستند قسمت 
لخت شده 2 سيم )E(  را قبل از قرار دادن آنها در 

روكش به هم بتابانيد.

اگر دو سيم دارای قطرهای مختلف هستند قبل از قرار 
دادن آنها در روكش، قسمت لخت شده سيم كوچکتر 

را به دور سيم بزرگتر )F( بپيچانيد. 

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

توجه
براى حفظ  روكش  روى  بر  عملیات  انجام  از  قبل 
تا روكش سرد  كیفیت لحیم كارى، منتظر شوید 

شود )حداقل مدت انتظار: یك دقیقه(.
عایقب  خواص  و  كارى  لحیم  كیفیت  حفظ  براى 
كه  هنگامی  )حتی  نكنید  خم  آنرا  روكش،  ندى 

سرد شده است(.

تذكر:
– هنگام عمليات نصب جا به جا نشويد.

– روكش را بيش از اندازه داغ نکنيد.
– مجموعه را تا سرد شدن آن بى حركت نگاه داريد.

تذكر:
برای اتصال سيم به سيم، عمليات پرس كردن را انجام 

دهيد..

توجه
نیاز  بندى  عایق  به  كه  هنگامی  نباید  عمل  این 
اتاق و  انجام شود )قسمت هاى موتور، زیر  است 

قسمت هاى مرطوب درب ها(.

قرار  خود  سرجای  بايد  دار  لحيم  روكش  چندين  اگر 
گيرند، عمليات را برای هر روكش جداگانه انجام دهيد.
را  نتيجه  شد،  تمام  كردن  داغ  عمليات  كه  هنگامى 
بررسى كنيد )به بخش سيم كشى: بررسى رجوع كنيد(.

4- روكش هاى پرسی.

• ويژگى های اتصال دو سيم به يك سيم.

113691
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عمليات پرس كردن را بر روی انتهای ديگر روكش انجام 
دهيد تا نتيجه زير حاصل شود.

انبر، هر سيم را كاماًل در ميانه های بدنه فلزی درقسمت 
كرده  پرس  پالستيك،  به  رساندن  آسيب  بدون   )G(

است.

• پرس كردن. 
تجهيزات الزم و سيم ها برای انجام عمليات پرس كردن 

آماده هستند:
– سيم پرس كن را برداريد. دسته های انبر را محکم با 
هم فشار دهيد تا انبر آزاد شده و فك های آن باز شوند 
)به بخش كیت تعمیرات سیم كشی: استفاده رجوع 

كنيد(.
كردن  پرس  برای  نظر  مورد  های  فك  انبر،  روی   –
متناسب با روكش انتخاب شده را عالمت گذاری كنيد.

سيم يا سيم ها را تا پايه واقع در داخل بدنه فلزی   –
روكش، وارد يکى از دو انتهای روكش كنيد.

– فك های انبر را روی حد وسط قسمت فلزی كه سيم 
يا سيم ها واقع شده اند، قرار دهيد.

– دسته های انبر را محکم فشار دهيد تا روكش روی 
سيم يا سيم ها پرس شود. هنگامى كه انبر دوباره باز مى 

شود پرس انجام شده است.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

113687

توجه
بررسی كنید كه بخش مسی سیم به طرز صحیح 
پرس شده باشد و بخش پالستیكی روكش بریده 

نشده باشد.
اگر سیم به طول مناسب لخت شده و به درستی 
در بدنه فلزى قرار گرفته باشد، قسمت مسی سیم 

باید به مقدار ناچیزى از بدنه بیرون بزند.

تذكر:
باالی  تا  را  به خوبى پرس نشده است، سيم  اگر سيم 
با يك روكش  را مجدداً  عمليات  و  كنيد  قطع  روكش 

جديد شروع كنيد.
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داغ كردن روكش پرسی.
با  را  كننده  متمركز  نازل  به  مجهز  صنعتى  سشوار   –
رعايت احتياط های الزم برای استفاده روشن كنيد )به 
رجوع  استفاده  كشی:  سیم  تعمیرات  كیت  بخش 

نماييد(.
– دما و جريان هوا را با به كار بردن روش مشخص شده 
در اين اطالعيه با مقادير تعيين شده تنظيم كنيد )به 
بخش كیت تعمیر سیم كشی: استفاده رجوع كنيد(.
– مطمئن شويد كه نقاط حساس نزديك به روكش و 
نداشته  ديدگى  آسيب  خطر  الکتريکى  های  سايرسيم 

باشند.
– روكش را با شروع از قسمت مركزی آن حرارت دهيد.

– هنگامى كه روكش شروع به جمع شدن كرد، نازل را 
روی يك انتها جا به جا كنيد.

– روكش به جمع شدن ادامه مى دهد و يك چسب آزاد 
مى كند.

هنگامى كه انتهای روكش به خوبى جمع و ورودی   –
روكش كاماًل با چسب پوشانده شد، عمليات را برروی 

انتهای ديگر
روكش انجام دهيد تا نتيجه نشان داده شده در قسمت 

)H( حاصل شود.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

113690

تذكر:
حلقه  روی  بر  را  شده  توصيه  زمان  از  بيشتری  مدت 
لحيم كاریو باقى مدت را روی دو انتهای روكش صرف 

كنيد.
زمان عمليات داغ كردن s±10 است. اين زمان 
فقط جهت اطالع داده شده است. مى توان آن را نسبت 

به تاًثير عمليات حرارتى كم و يا زياد كرد.

توجه
سشوار  بلكه  ندهید  حرارت  سرعت  با  را  روكش 
صنعتی را جلو و عقب ببرید تا از سوختن روكش 

جلوگیرى شود.
جریان هوا را مستقیمًا بر عایق سیم ها قرار ندهید 

تا از سوختن آنها جلوگیرى شود.

توجه
براى حفظ  روكش  روى  بر  عملیات  انجام  از  قبل 
ویژگی هاى عایق بندى، صبر كنید تا روكش سرد 

شود )حداقل مدتانتظار: یك دقیقه(.
آنرا  روكش،  بندى  عایق  هاى  ویژگی  حفظ  براى 

خم نكنید )حتی هنگامی كه سرد شده است(.

30

113696

هنگامى كه عمليات داغ كردن تمام شد، نتيجه را بررسى 
نماييد(. رجوع  بررسی  بخش سیم كشی:  )به  كنيد 
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نتيجه نصب صحيح يك روكش پرسى. - بررسى ظاهری.
• عايق سيم ها درون روكش قرار دارند. 

• )روكش های لحيم دار( حلقه های عايق بايد كاماًل 
روی قسمت عايق شده سيم ها قرار داشته باشند.

• )روكش های لحيم دار( لحيم كاری كاماًل آب شده 
است. 

• )روكش های پرسى( چسب روكش های پرسى سدی 
بر روی دو انتهای روكش ها ايجاد مى كند.

• روكش كاماًل دور عايق بندی سيم ها جمع شده 
است. 

• روكش قطع شده، شکاف خورده، يا تغيير رنگ داده 
نيست، و توسط يك رشته مسى سوراخ نشده است.

• عايق سيم ها اثری از آسيب ديدگى در اثر داغ شدن 
نشان نمى دهد.

• سيم كشي و اطراف آن در اثر عمليات حرارتى آسيب 
نديده ا ند.

نتيجه نصب صحيح يك روكش لحيم دار.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

113745

113890
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توجه
ممنوع  اكیداً  مختلف  موارد ضربدر خورده  انجام 

است
روكش لحيم دار به طور كامل جمع نشده است. درقسمت 
است. نشده  محکم  سيم  دور  بندی  عايق  ،حلقه   )I(

روی  بر  مستقيماً  دار  لحيم  روكش  بندی  عايق  حلقه 
قسمت مسى سيم  )J(قرار دارد .

رشته های مسى كه بيرون زدها ند، هنگام جمع شدن، 
روكش لحيم دار را در قسمت )K( را سوراخ كرده ا ند.

روكش جمع شونده حرارتى به طور كامل جمع نشده 
انتهای  روی  بر  سدی  چسب   ،  )L( درقسمت  است. 

روكش ايجاد نکرده است.

مسى  قسمت  روی  بر  مستقيماً  پرسى  روكش  چسب 
سيم در محل )M( قرار دارد.

113746

113748

113749

113750

113747

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات
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4- پوشش ها و محافظ ها.
پس از عمليات:

• سيم های مربوطه را مجدداً در دسته سيم اصلى قرار 
دهيد، 

• دور دسته سيم اصلى را با نوار چسب ببنديد، 
• دسته سيم را محافظت كنيد. برای اين عمل از 

محافظى مانند محافظ های اوليه آن )محافظ های 
صوتى يا ضد آسيب( يا از محافظ های بهتر توصيه 

شده در شبکه قطعات يدكي استفاده كنيد.
شماره های مرجع محافظ ها به ترتيب زير هستند:

- 7711237838- روكش محافظ سيم كشي با قطر 
7mm )مکانيکى(

- 7711237839  - روكش محافظ سيم كشي با قطر 
18mm )مکانيکى(

- 7711237840- روكش محافظ سيم كشي با قطر 
31mm )مکانيکى(

-7711237841 -نوار مخملى برای دسته سيم ها 
)صوتى(

در اثر داغ شدن، روكش و عايق سيم آثاری از آسيب 
ديدگي در نقاط )N( نشان مى دهند.

به روش عيب يابي عملکرد مربوطه مراجعه كنيد.

5- بررسی نهایي.
پس از هر گونه عمليات بر روی سيم كشي، عدم وجود 

 ,EasyClip, Clip(خطا را با كمك ابزار عيب يابي
…(  بررسى كنيد. 

به روش عيب يابي مربوطه مراجعه كنيد.
اگر خطايى موجود است، انجام عيب يابي خودرو را 

به يك مسئولمورد تأييد: )تکنيسين های برق خودرو، 
تکنيسين تائيد شده يا كارشناس فنى با داشتن 

حداقل مدرک سطح 2( بسپاريد.

2- بررسی با ابزار عیب یابي.
هنگامى كه ابزار عيب يابي امکان بررسى خط 

الکتريکي تعمير شده را فراهم مى كند، بررسي را 
انجام دهيد.

3- بررسی عملكرد.
مطمئن شويد كه قطعه يا عملکردی كه خط الکتريکي 
آن تعمير شده است، درست عمل مى كند. در صورت 

نياز، يك تست خودروانجام دهيد.

تذكر:
اتصاالت باتری را مجدداً نصب كنيد )به MR خودرو 
مربوطه، بخش 80A ، باترى، باترى: باز كردن - 

نصب مجدد رجوع كنيد(.

توجه
یك  به  كشي  سیم  براى  كه  تعمیرات  گونه  هر 
روكش حرارتی خاص نیاز دارد، ممنوع است. سیم 

كشي را تعویض كنید.

توجه
مطمئن شوید كه سیم كشي به خوبی نگه دارى و 
محافظت شده باشد تا از هر گونه فرسودگی ناشی 
گونه مشكل صوتی جلوگیرى  هر  و  از ساییدگي 

شود. تذكر:
عدم وجود ايرادها را پس از تعميرات به صورت منظم 

بررسى كنيد

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات
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اتصال   - كشي  سیم  كیت  یك  عملكرد   -2
الكتریكی.

سيم  های  شده،كيت  مشخص  خاص  موارد  در  جز  به 
كشي- اتصال الکتريکى را به صورت زير به كار ببريد:

• از كامل بودن كيت اطمينان حاصل كنيد، 
)محل  الکتريکى  اتصال  تجهيزات  كه  مطمئن شويد   •
سيم ها در خانه های اتصال الکتريکى ( متناسب با نياز 

شما باشد،
• مطمئن شويد كه سطح مقاطع سيم های كيت سيم 
كشي - اتصال الکتريکى با سطح مقاطع سيم سيم كشي 

كه بايد تعمير شود مساوی يا بزرگتر از آن باشند،
• سيم ها را عالمت گذاری كنيد تا مسيرها حفظ شوند.

• سيم هايى از اتصال الکتريکى را كه بايد تعويض شوند 
به طول بيش از 100 ميلى متر و با فاصله، قطع كنيد،

سيم های كيت سيم كشي - اتصال الکتريکى را به   •
طول سيم های قطع شده در سيم كشى مورد تعمير، 
مى  استفاده  دار  لحيم  های  روكش  از  كنيد.اگر  كوتاه 
كنيد، به اندازه 30 ميلى متر برای اتصاالت به هم بافته 

اضافه كنيد،
• روش معمولى را برای اتصاالت به كار ببريد )به بخش 

سیم كشی: تعمیرات رجوع كنيد(.

با كیت سیم  تعمیرات  بررسی و پوشش هاى   -3
كشي -اتصال الكتریكی.

)به  كنيد  اجرا  را  معمولى  تعميرات  روش  بررسى   •
بخشسيم كشى: بررسى رجوع كنيد(يا اگر در باره يك 
مورد خاص است، روش خاص را به كار ببريد )به بخش 
تعميرات  انجام  برای  الزم  های  احتياط  كشى:  سيم 

رجوع كنيد(.
• توصيه های روش تعميرات معمولى مربوط به پوشش 
بخش سیم كشی:  )به  كنيد  اجرا  را  ها  محافظ  و  ها 

بررسی مراجعه نماييد(.

1- كیت سیم كشي - اتصال الكتریكی.
كيت سيم كش- اتصال الکتريکى اجازه مى دهد هنگامى 
الکتريکى دليل خطا است، يا خطا حداقل در  اتصال  كه 
10 سانتيمتری اتصال الکتريکى قرار دارد، تعميرات انجام 

شود.
يك كيت سيم كشي - اتصال الکتريکى معموالً متشکل 

از قطعات زير است:
• حداقل يك اتصال الکتريکى، 

• سيم های پرس شده با اتصاالت مربوطه، 
• قطعات عايق بندی اگر اتصال الکتريکى عايق است، 

• روكش های لحيم دار يا روكش های پرسى مورد نياز  
تعميرات،

• ساير قطعات مخصوص عملکرد مربوطه )محافظ ها،...(.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

توجه
اتصال  كیت  یك  وجود  صورت  در  را  روش  این 
كه  این  مگر  ببرید.  كار  به  كشي  سیم  الكتریكی- 
از  یكی  به  كشی  سیم   - الكتریكی  اتصال  كیت 
در  شده  بندى  فهرست  حساس  الكتریكی  خطوط 
)به  باشد.  مربوط  خاص  هاى  روش  مرجع  جدول 
انجام  براى  الزم  هاى  احتیاط  كشی:  سیم  بخش 
این حالت روش خاص  نمایید(. در  تعمیرات رجوع 

خط الكتریكی حساس مربوطه را اجرا كنید.

توجه
نباید از رنگ سیم ها براى عالمت گذارى استفاده 

شود.
اتصال   - كشي  سیم  هاى  كیت  موارد،  بعضی  در 
با  متفاوتی  هاى  رنگ  داراى  توانند  می  الكتریكی 

رنگ سیم كشي مورد تعمیر، باشند.

تذكر:
 – ايجاد يك كيت سيم كشي  نيست،  اگر كيت موجود 
پذير  امکان  زير  اصول  رعايت  به شرط  الکتريکى  اتصال 

است:
– اتصال الکتريکى مربوط به تعميرات از روی سيم كشي 
جديد كه در بخش قطعات يدكي پيش بيني و برای اين 

تعميرات منظور شده است. برداشته خواهد شد.
وابسته  خاصى  روش  به  تعميرات  به  مربوط  عملکرد   –

نيست.
– اتصال الکتريکى شامل بيش از 10 سيم نمى شود.

اتصال  از  سانتيمتری   10 از  بيش  فاصله  در  ها  سيم   –
الکتريکى بريده مى شوند.

– برای هر خانه، سيم های اتصال الکتريکى كه از روی 
سيم كشى نو برداشته شده ا ند، سطح مقطعي مساوی يا 

باالتر از سطح مقطع های اصلى دارند.
از  الکتريکى كه  اتصال  فلزی  اتصاالت  برای هر خانه،   –
جنس  همان  از  ند،  شدها  برداشته  نو  كشى  سيم  روی 

)طاليي يا قلع( مواد اتصال الکتريکى اصلى هستند.
– توصيه های فهرست بندی شده در اين اطالعيه رعايت 
الزم  هاى  احتیاط  كشی:  سیم  بخش  )به  ند  ا  شده 

براىانجام تعمیرات رجوع نمايد(.
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4- بررسی نهایی.
برای هر گونه عمليات بر روی سيم كشي، عدم وجود 

خطا را با كمك ابزار عيب يابي )Clip( بررسى كنيد.
به روش عيب يابي مربوطه مراجعه كنيد.

به يك  را  يابي خودرو  است، عيب  اگر خطايى موجود 
خودرو،  برق  های  )تکنيسين  تأييد:  مورد  مسئول  فرد 

تکنيسين تائيد شده يا
 )2 سطح  مدرک  حداقل  داشتن  )با  فنى  كارشناس 

بسپاريد.
1- شرایط.
نظر مشتری:

روشن  با  رانندگى،  هنگام  موتور  قدرت  دادن  دست  از 
 ، Kangoo شدن چراغ هشدار سوخت رسانى، بر روی

K9K.وK4M،F9Q، D4F، D7F  موتورهای
دليل ممکن:

ای  پايه   16 الکتريکى  اتصال  سطح  در  اتصال  قطع 
R181  اتصاالت سيم كشي داشبورد ومجموعه پدال 

ها.
2- توصیف روش ترمیم.

از  و  قابل دسترسى  را    R181 رابط  الکتريکى  اتصال 
نگهدارنده  )A(آن جدا كنيد.

سیم كشي
سيم كشي: تعميرات

تذكر:
بررسی  یا  الكتریكي  نقشه  فنی  اطالعیه  بررسي  با 

پیوستگی مطمئن شوید در مورد پایه هاى
B1 است. ، B2 ، B3 ، B4 ، B5 ، B6 

توجه
  R 181 الكتریكی  اتصال  اطراف  در  ها  رنگ سیم 

یكسان نیستند.

26885

بر روی اتصال الکتريکى  R181  و به كمك اطالعيه 
فنى نقشه الکتريکي مربوط به خودرو، پايه های مربوطه 

را با پتانسيومتر پدال گاز عالمت گذاری كنيد

برای هر پايه، به ترتيب زير عمل كنيد:
• سيم مربوطه را از اطراف اتصال الکتريکى ببريد. 

• يك اتصال به هم بافته به وسيله يك روكش لحيم دار 
قرمز از كيت تعميرات سيم كشى، بين سيم الکتريکى 
محفظه  كشي  سيم  و  ها  پدال  مجموعه  كشي  سيم 
كشي:  سیم  بخش  )به  كنيد  درست   )B( سرنشين 

تعمیرات رجوع نماييد(.
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3- بررسی تعمیرات.
پیوستگی:

• پيوستگى هر يك از سيم های شانت شده را بررسى 
كنيد. 

بررسی عملكرد:
• خطاها را پاک كنيد.

• مطابقت پارامترهای حسگر پدال را بررسى كنيد:
به  باشد،   DDCR لکترونيکى  ا  كنترل  واحد  اگر   -
رسانى  سوخت  يابى  عيب   ،  3845A فنى  اطالعيه 
 ،  DDCR VDIAG 04-08-10-0C-14-18-20

بررسى تطبيقى مراجعه كنيد.
باشد،   DCM 1.2 لکترونيکى  ا  كنترل  واحد  اگر   -
به اطالعيه فنى 6500A ، عيب يابى سوخت رسانى 
DCM 1.2 برنامه  4C Vdiag 08، بررسى تطبيقى 

مراجعه كنيد.
به  باشد،   SIM 32 لکترونيکى  ا  كنترل  واحد  اگر   -
رسانى  سوخت  يابى  عيب   ،  3878A فنى  اطالعيه 
 ،  SIM 32SOFT D4 Vdiag 04 CM 1.2

بررسى تطبيقى مراجعه كنيد.
به  باشد،   EDC15 لکترونيکى  ا  كنترل  واحد  اگر   -
اطالعيه فنى 3929A ، عيب يابى سوخت رسانى ديزل
 ،BOSCH EDC15C3- Vdiag 10-14-1  
عيب   ،  3930A فنى  اطالعيه  يا  تطبيقى   بررسى 
 BOSCH EDC15C3 ديزل  رسانى  سوخت  يابى 
Vdiag 0C -، بررسى تطبيقى بر حسب مورد رجوع 

كنيد.
باشد،   SIRIUS 34 لکترونيکى  ا  واحد كنترل  اگر   -
به اطالعيه فنى 3834A ، عيب يابى سوخت رسانى  
Vdiag 08 SIRIUS 34-E932، بررسى تطبيقى 

مراجعه كنيد.
• يك تست جاده انجام دهيد. 

• وضعيت خطاها را بررسى كنيد )موجود و ذخيره شده(. 
بررسی نهایی:

• يك بررسى كامل با ابزار CLIP انجام دهيد و عدم 
وجود خطا را بررسى كنيد.

پس از شانت كردن سيم های مربوطه:
• سيم های الکتريکى شانت شده )C(  را با روكش محافظ 
 )7711237839  ( متر  ميلى   18 قطر  با  كشى  سيم 

محافظت كنيد.
• در دو انتهای سيم ها، روكش محافظ را با نوار چسب         

PVC )D( بپوشانيد.
• اتصال الکتريکى رابط   R181را روی نگهدارنده قرار 

دهيد. 
نوار  كمك  به  را  كشى  سيم  شده  شانت  های  سيم   •

چسب  PVC تثبيت كنيد. 

PVC )D(www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


88A

3388A-

 اين بخش نحوه عايق بندی و تثبيت يك اتصال 
الکتريکى استفاده نشده را هنگام تغيير سيم كشى 

شرح مى دهد.
دو حالت وجود دارد:

- سيم كشى ضد آب در مناطق مرطوب
- سيم كشى غير ضد آب

1- سیم كشی ضد آب در مناطق مرطوب

يافته چسب  ترک  استوانه   ( - چسب 7703397035 
جامد(

- كيت تعمير سيم كشى ) به بخش كيت تعميرات سيم 
كشى : مشخصات مراجعه كنيد(.

• شرح عملیات
آماده سازی درپوش:

- اتصال الکتريکى استفاده نشده را عالمت گذاری كنيد.
آنها  قطر  و  عايق شده  بايستى  هايى كه  تعداد سيم   -

)مس و عايق( را حساب كنيد.

- برا ی هر سيم ، 50 ميلى متر از روكش جمع شونده 
هر  قطر  كنيد.  قطر هر سيم جدا  با  مطابق  را  حرارتى 
سيم بايستى كمتر از قطر داخلى روكش قبل از جمع 
بعداز جمع  از قطر داخلى روكش  بزرگتر  و   )E( شدن 

شدن )F( باشد.
از  استفاده  با  را  شده  بريده  روكش   )G( انتهای    -
كشى  سيم  تعميرات  كيت  در  موجود  صنعتى  سشوار 
 : : مشخصات ) به بخش كیت تعمیرات سیم كشی 
مشخصات مراجعه كنيد( حرارت داده و و تا حدود 15 

ميلى متر )F( آن را جمع كنيد.
سشوار صنعتى به يك نازل جمع شونده مجهز شده و 
با حداكثر جريان هوا   120°C حداكثر   تا  آن  دمای 
سیم  تعمیرات  كیت  بخش  به   ( است  تنظيم  قابل 

كشی : مشخصات مراجعه كنيد(.

• تجهيزات مورد نياز
- روكش ضد آب جمع شونده حرارتى:

 )F( داخلى  قطر 
شدن  جمع  از  بعد 

)mm(

داخلى  قطر 
از  قبل   )E(
شدن  جمع 

)mm(

روكش  قطعه  شماره 
شونده  جمع  آب  ضد 

حرارتى

1 mm 4 mm 7701 069 915 
2 mm 8 mm 7701 033 055 
4 mm 19 mm 7701 033 056 

سیم كشي
اتصال الکتريکى: عايق بندی و تعمير

توجه
مناطق  در  كشی  سیم  گونه  هر  براى  عملیات  این 
مرطوب كه نیاز به ضد آب بودن دارد )مانند موتور 
و نواحی زیر بدنه و نواحی مرطوب درب ها( الزامی 

است.
این روش براى كلیه اتصاالت الكتریكی واقع شده 

روى سیم كشی بكار می رود.

تذكر:
اتصال سيم ها بايد حفظ شود.

اگر چندين سيم به يك اتصال الکتريکى وصل مى شوند، 
هميشه اين اتصال را حفظ كنيد.

سيم های الکتريکى در يك ورودی بايستى  با استفاده از 
روكش های خود لحيم شونده يا روكش های پرسى از كيت 
تعمير سيم كشى به يکديگر متصل شوند )به بخش كیت 

تعمیرات سیم كشی : مشخصات مراجعه كنيد(. 

)E( <قطر سيم با عايق < )F(

توجه
براى جلوگیرى از سوختگی ، همیشه در حین كار از 

دستكش استفاده كنید.
چسباندن  برای  را  آن  شد،  جمع  سيم  انتهای  وقتى   -
مسطح   )G( روكش  داخلى  از چسب  استفاده  با  سطوح 

كنيد.
- اجازه دهيد روكش به مدت 1 دقيقه خنك شود.

شده  جمع  طول  كنيد.  كنترل  را  شده  آماده  درپوش   -
نبايد از 15 ميلى متر بيشتر باشد و چسب بايد كامال  در 

انتها در )H( مسدود شود.
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- با استفاده از نوار چسب موجود در كيت تعميرات 
سيم كشى سيم ها و روكش ها )به بخش كيت 

تعميرات سيم كشى : مشخصات مراجعه كنيد( را نوار 
پيچى كنيد.

- محافظ سيم با كيفيت اصل را نصب كنيد )به بخش 
سيم كشى : بررسى مراجعه كنيد(.

- با استفاده از بست نوع COLSON مجموعه را به 
سيم كشى اصلى  هم سطح با روكش ها محکم كنيد. 

در صورت لزوم از چندين بست استفاده كنيد.

جا زدن درپوش ها :

- اجازه دهيد روكش به مدت 1 دقيقه خنك شود.
 )J( بررسى كنيد كه روكش به حد كافى روی سيم -
با يك  جمع شده است.در صورت لزوم اين عمليات را 
روكش جمع شونده حرارتى با قطر كوچکتر تکرار كنيد.

2- سيم كشى های غير ضد آب

برای سيم كشى های غير ضد آب، فقط از روش تثبيت 
استفاده كنيد. 

- اتصال الکتريکى استفاده نشده را عالمت گذاری كنيد.
COLSON مجموعه را به  از بست نوع  با استفاده   -
سيم كشى اصلى محکم كنيد. در صورت لزوم از چندين 

بست استفاده كنيد.
- با موتور در حال كار و خودرو در حال حركت ،بررسى 
ايجاد  تداخلى  صداهای  هيچگونه  مجموعه   كه  كنيد 
نمى كند )به بخش سیم كشی : بررسی مراجعه كنيد(

- اتصال الکتريکى استفاده نشده را عالمت گذاری كنيد.
- اتصال های سيم  روی اين اتصال الکتريکى را عالمت 
با يکديگر در يك ورودی  گذاری كنيد)سيم هايى كه 
اتصال الکتريکى متصل مى شوند(. سيم های الکتريکى 
در يك ورودی بايستى  با استفاده از روكش های خود 
لحيم شونده يا روكش های پرسى از كيت تعمير سيم 
كشى به يکديگر متصل شوند )به بخش سیم كشی : 

تعمیر مراجعه كنيد(.
يکسان  طور  به  را  الکتريکى  اتصال  های  سيم  ديگر   -

ببريد.
- روی هر سيم )I( يك درپوش قرار داده و با استفاده 
از سشوار صنعتى موجود در كيت تعميرات سيم كشى 
 : كشى  سيم  تعميرات  كيت  بخش  )به  مشخصات   :

مشخصات مراجعه كنيد( حرارت داده تا جمع شود.
سشوار صنعتى به يك نازل تيغه دار مجهز شده و دمای 
قابل  هوا  جريان  حداكثر  با   120°C حداكثر  تا  آن 
 : كشى  سيم  تعميرات  كيت  بخش  به   ( است  تنظيم 

استفاده مراجعه كنيد(.

سیم كشي
اتصال الکتريکى: عايق بندی و تعمير

تذكر: 
هنگام تعويض سيم كشى ، ترجيحا عمليات قبل از نصب 

مجدد سيم كشى جديد را انجام دهيد.

توجه
قرار دادن دو سیم با كدهاى اتصال مختلف در یك 
درپوش مجاز نمی باشد. در صورت وجود در جریان 

در سیم ها خطر اتصال كوتاه وجود دارد.

تذكر:
چسب مازاد را پاک نکنيد.

توجه
شونده  جمع  روكش  از  چسب  كافی  حد  به  اگر 
حرارتی رها نشده باشد، عملیات را تكرار كرده و 
مقدارى چسب )به بند تجهیرات مورد نیاز مراجعه 

كنید( داخل روكش اضافه كنید.
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4- بررسی ظاهرى اتصاالت فلزى:
• عدم وجود اتصاالت پس زده شده )اتصال به درستى 
جای نگرفته است و مىت واند از قسمت عقب اتصال 
الکتريکى خارج شود( را بررسى نماييد. كشش مختصر 

روی سيم باعث خارج شدن اتصال مى شود.
عدم وجود تغيير حالت ها )زبانه های خم شده، باز   •
شدن بيش از حد بست ها، اتصال سياه يا ذوب شده...( 

را بررسى كنيد.
• عدم وجود اكسيداسيون را روی اتصاالت فلزی بررسى 

نماييد.

5- بررسی ظاهرى عایق بندى:
)فقط برای اتصاالت الکتريکى عايق(

•وجود بست را در سطح رابط )بين دو قسمت اتصال( 
بررسى  كنيد.

بررسى  الکتريکى  اتصاالت  پشت  در  را  بندی  عايق   •
نماييد: 

-  برای بست های تکى )يك عدد برای هر سيم(، وجود 
قرار گيری  و  الکتريکى  تکى روی هر سيم  بست های 
صحيح آنها در خانه ها )هم سطح محل قرارگيری( را 
وجود  نشده،  استفاده  های  خانه  برای  نماييد.  بررسى 

درپوش ها را بررسى كنيد.

- برای بست های grommet )بست واحدی كه تمام 
سطح داخلى اتصال الکتريکى را ميپوشاند(، وجود بست 

را بررسى كنيد.

-  برای عايق بندی توسط ژل، وجود آنرا در تمام خانه 
حد  از  تر  بزرگ  های  تکه  يا  مازاد  برداشتن  بدون  ها 

بررسى
كنيد )وجود ژل روی اتصاالت آزار دهنده نيست(.

شونده  جمع  )روكش   hotmelt با  بندی  عايق  برای 
حرارتى با چسب(، برسى كنيد روكش به درستى بر روی 
قسمت پشت اتصاالت الکتريکى و سيم های الکتريکى 
جمع شده باشد، و چسب سفت شده از اطراف سيم ها 

خارج شود.
• عدم وجود آسيب بر روی مجموعه بست ها را بررسى 

كنيد )بريدگى، سوختگى، تغيير شکل آشکار...(.

اين قسمت بررسى ظاهری يك اتصال الکتريکى را 
شرح مى دهد.

سیم كشي
اتصال الکتريکى: بررسى

اتصال  شود.  مى  انجام  اتصال  قسمت   2 روی  بررسى 
ميتواند 2 نوع باشد:

– اتصال الکتريکى/ اتصال الکتريکى
– اتصال الکتريکى/ دستگاه

1- بررسی ظاهرى اتصاالت:
• بررسى نماييد اتصال الکتريکى به درستى متصل شده 
و قسمت های نر و ماده اتصال درست به هم وصل شده

باشد.

2- بررسی ظاهرى محیط اتصال:
را چنانچه  نوار چسب...(  بند،  )پين،  تثبيت  وضعيت   •
بررسى  ند،  محکم شدها  خودرو  به  الکتريکى  اتصاالت 

كنيد.
كشى  سيم  های  پوشش  روی  بر  آسيب  وجود  عدم   •
)روكش، فوم آب بندی، نوار چسب...( را در نزديکى سيم 

كشى بررسىكنيد.
• عدم وجود آسيب سيم های الکتريکى را در خروجى 
عايق  سطح  در  خصوص  به  الکتريکى،  اتصاالت 

)فرسودگى، قطعى،سوختگى...( بررسى كنيد.
اتصال الکتريکى را برای ادامه بررسى ها جدا كنيد.

3-بررسی ظاهرى جعبه كنترل هاى پالستیكی:
كنترل خرد  )جعبه  فيزيکي  های  آسيب  عدم وجود   •
شده، ترک خورده، شکسته...(، را به خصوص در سطح 

قطعات شکننده )اهرم، قفل، خانه ها...( بررسى كنيد.
• عدم وجود آسيب حرارتى )جعبه كنترل ذوب شده، 

سياه شده، كج شده...( را بررسى كنيد.
• عدم وجود لکه ها )چربى ها، گل و الی، مايعات...( را 

بررسى كنيد.

تذكر:
تا جايى كه ديده مى شود  بررسى،  برای هر درخواست 
را در صورتى كه  الکتريکى  اتصال  انجام دهيد. يك  آنرا 

خواسته نشده است، باز نکنيد.

تذكر:
الکتريکى عملکرد آنها  اتصاالت  قطع و وصل های مکرر 
را ضايع مى كند و خطر خرابى آنها را باال مى برد. تعداد 

قطع و وصل ها را در حد ممکن، محدود كنيد. 
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2- تجهیزات الزم.
برای تعمير شبکه مالتى پلکس، از قطعات جعبه 

تعميرات سيم كشي استفاده كنيد )به بخش كيت 
تعميرات سيم كشى: مشخصات

رجوع نماييد(.
برای ايجاد اتصاالت، از روكش های لحيم دار با حلقه 

های قرمز )A( استفاده كنيد.

1- تعیین موقعیت خطا.
از ابزار عيب يابي برای تست شبکه مالتى پلکس 

استفاده كنيد )به روش عيب يابي مربوط به خودرو 
رجوع كنيد(

ابزار عيب يابي ميتواند روی شبکه مالتى پلکس 
اتصاالت كوتاه زير را تشخيص دهد:

،+12V   وCAN L  اتصال كوتاه بين •
،+12V وCAN H  اتصال كوتاه بين •

• اتصال كوتاه بين CAN H و بدنه، 
• اتصال كوتاه بين CAN L و بدنه، 

، CAN L و CAN H اتصال كوتاه بين •

مالتی پلكس
شبکه مالتى پلکس: تعميرات

توجه
این روش تنها مختص تعمیرات شبكه مالتی پلكس

)سیم هاى به هم تابیده(است.

تذكر:
ارتباط  بدنه،  و   CAN L بين  كوتاه  اتصال  صورت  در 
بين واحدهای كنترل الکترونيکى مختلف كه شبکه مالتى 
با وجود  نشدها ست.  را تشکيل مى دهند، قطع  پلکس 
اين، شبکه مالتى پلکس به اختالالت حساس مى شود و 

مىت واند دليل خرابى نامنظم باشد.

111376
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3-تعمیرات خط مالتی پلكس.

هريك از دو انتهای سيم ها را به طول 10 ميلى متر 
در قسمت )F( از هر طرف لخت كنيد.

اتصاالت باتری را جدا كنيد)به MR خودرو مربوطه 
، بخش 80A ، باترى، باترى: باز كردن - نصب 

مجدد رجوع كنيد(.
قطعات الزم برای دسترسى به سيم كشى را جدا كنيد.

آن قسمت از سيم ها را كه بايد تعمير شوند از سيم 
كشي اصلى جدا كنيد.

سيم ها را درقسمت های )B(  و )(   ،50 ميلى متر از 
دو طرف قسمت آسيب ديده قطع كنيد.

0.5mm2( از روی كالف سيم های به هم تابيده
مقدار به تابيدگى های خاص ( مخصوص تعميرات 

مالتى پلکس ، سيمس با طول برابر با آنکه از دسته 
سيم حذف شده است ، به اضافه 30 ميلى متر برای 

اتصاالت به هم بافته برداريد
)به بخش كیت تعمیرات سیم كشی :مشخصات 

رجوع كنيد(.

مالتی پلكس
شبکه مالتى پلکس: تعميرات

توجه
قبل از شروع تعمیرات یك خط مالتی پلكس، حتمًا 
بانحوه استفاده از ابزار مخصوص این تعمیرات آشنا 

شوید
)به بخش كیت تعمیرات سیم كشی: استفاده رجوع 

كنید(.

توجه
تابیدگی دسته سیمی كه باید تعمیر شود را بیشتر 
از 100 میلی متر در قسمت )D( باز نكنید. سیم ها 
طول  در  یكنواخت  صورت  به  )E(باید  قسمت   در 

قسمت تعمیر شده، تابیده شوند.

111218

111221

111222

 )C(  
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لحيم دار رجوع كنيد )به بخش سیم كشی: تعمیرات 
مراجعه نماييد(.

عملکرد  به  مربوط  استفاده  برای  الزم  های  احتياط  به 
سیم  بخش  )به  كنيد  رجوع  دار  لحيم  های  روكش 

كشی: تعمیرات مراجعه نماييد(.

برای اتصال و به روش سيم به سيم موارد زير را انجام 
دهيد:

• روكش لحيم دار را روی سيم بکشيد، 
• انتهای سيم ها را به هم بتابانيد.

• روكش را با حلقه اتصال آن در مركز اتصال به هم بافته 
قرار دهيد.

• سشوار صنعتى را روشن كنيد. 
ابزار را روی C°340 با سرعت تهويه تنظيم  دمای   •
شده روی حداكثر تنظيم كنيد )به بخش كيت تعميرات 

سيم كشى:  استفاده مراجعه كنيد(.
• روكش را به نوعى حرارت دهيد تا حلقه قلع )G( روی 
سيم ها آب شده و روكش جمع شونده حرارتى جمع 

شود.

مالتی پلكس
شبکه مالتى پلکس: تعميرات

111215

111373

توجه
حتمًا  را   )  CAN Lو   CAN H هاى)  سیم  رنگ 

هنگام اتصال رعایت كنید.

توجه
روكش جمع شونده حرارتی را با سرعت حرارت 
ندهید بلكه سشوار صنعتی را براى جلوگیرى از 

سوزاندن روكش جلو و عقب ببرید.
جریان هوا را براى جلوگیرى از سواندن، مستقیمًا 

بر روى عایق سیم ها قرار ندهید.
تذكر:

زمان الزم برای انجام لحيم كاری و جمع شدن روكش 
حدود 30s ± 10  است. 

حلقه  روی  بر  را  شده  توصيه  زمان  از  بيشتری  مدت 
انتهای  دو  روی  بر  را  باقيمانده  مدت  و  كاری  لحيم 

روكش صرف كنيد.
است.  شده  داده  اطالع  جهت  فقط  شده  توصيه  زمان 
حرارت  عمليات  تاًثير  به  نسبت  را  زمان  اين  ميتوانيد 

دادن كم و يا زياد كنيد

توجه
قبل از انجام عملیات بر روى روكش، براى حفظ 
تا روكش سرد  بمانید  منتظر  كارى  لحیم  كیفیت 

شود )حداقل مدت انتظار: یك دقیقه(.
براى حفظ كیفیت لحیم كارى و ویژگی هاى عایق 
كه  هنگامی  )حتی  نكنید  خم  آنرا  روكش،  بندى 

سرد شده است(.
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به هم تابيدگى در قسمت )H( وجود ندارد.4- بررسی خط مالتی پلكس.

دو سيم اضافه شده دارای طول های متفاوت هستند.

5- بررسى نهايى.
برای هر گونه عمليات بر روی يك سيم كشي، عدم 

وجود خطا را با كمك ابزار عيب يابى )Clip( بررسى 
كنيد.

به روش عيب يابي مربوطه مراجعه كنيد.
اگر خطايى موجود است، عيب يابي خودرو را به يك 
فرد مسئول مورد تأييد: تکنيسين های برق خودرو، 

تکنيسين تائيد شده يا كارشناس فنى )با داشتن 
حداقل مدرک سطح 2( بسپاريد.

به روش عيب يابي عملکرد مربوطه مراجعه كنيد.

توصيه های روش تعميرات معمولى مربوط به پوشش 
ها و محافظ ها را اجرا كنيد )به بخش سیم كشی: 

بررسی مراجعه نماييد(.

توجه
پس از تعمیر خط مالتی پلكس، حتمًا با كمك ابزار

عیب یابي شبكه مالتی پلكس را بررسی كنید.

تذكر:
ابزار عيب يابي، خطوط تعمير  هنگام بررسى با كمك 
اگر  دهيد.  حركت  بردن  عقب  و  جلو  كمى  با  را  شده 
خط  تعميرات  عمليات   ، است  شده  ثبت  اشتباهى 

الکتريکى معيوب را مجدداً شروع كنيد.

توجه
پس از بررسی مدار مالتی پلكس:

• آنرا مجدداً در دسته سیم اصلی قرار دهید، 
• دور آنرا با نوار چسب ببندید.

توجه
ممنوع  اكیداً  مختلف ضربدر خورده  موارد  انجام 

است.
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توجه
این روش تنها مختص تعمیرات سیم كشي هاى كیسه هاى هوا و پیش كشنده هاى كمربند ایمنی است.

توجه
هرگونه عملیات بر روى سیستم هاى كیسه هوا و پیش كشنده هاى كمربند ایمنی باید توسط افراد 

متخصص و آموزش دیده انجام شود
توجه

انجام عملیات بر روى سیستم هاى پیروتكنیك )كیسه هوا یا پیش كشنده كمربند ایمنی( در نزدیكی 
منبع حرارت یا شعله ممنوع است، زیرا خطر فعال شدن آنها وجود دارد.

توجه
قبل از باز كردن یك واحد كنترل الكترونیكي )ECU( یا قبل از انجام هر گونه عملیات بر روى سیستم 

هاى ایمني یا در نزدیكی آنها، حتمًا واحد كنترل الكترونیكی را با كمك ابزار عیب یابي قفل كنید. 
هنگامی كه این عملكرد فعال است،تمام خطوط راه ا ندازى غیر فعال می شوند و چراغ هشدار كیسه هوا 

در صفحه نشانگرها به طور ثابت روشن می ماند.
توجه

قبل از انجام هر گونه عملیات بر روى یك اتصال )اتصال الكتریكی یا سیم كشي( قطعه پیروتكنیك 
عیب یابی شده داراى خطا، اتصال قطعه پیروتكنیك را جدا كنید.

توجه
براى تمام تعمیرات مرتبط با عملكرد كیسه هوا بررسی خاص با كمك ابزارهاى عیب یابي شبكه ضرورى 

است.

1- راه كار را شناسایی كنید.
خطای مورد نظر بايد در جدول زير قرار داشته باشد. در غير اين صورت، سيم كشي را تعويض كنيد.

قطعات كیسه هاى هوا و پیش
كشنده هاى كمربند ایمنی

راه كارها

اتصال الکتريکى زير صندلى
)روشن شدن چراغ هشدار كيسه هوا(

• اگر اتصال الکتريکى بيش از 10 سيم دارد، عملياتى انجام ندهيد. تعويض سيم كشي، 
مگر مگر اينکه روش خاص )OTS*(وجود داشته باشد.

• در غير اين صورت، اتصال الکتريکى را شانت كنيد. به بخش اتصال الکتريکى زير 
صندلي در اين فصل رجوع كنيد.

عملياتى انجام ندهيد. تعويض سيم كشي، مگر اينکه روش خاص )OTS*(وجود داشته اتصال الکتريکى زير صندلي بر روی ريل
باشد.

اتصاالت الکتريکى )Squib( قطعات پيروتکنيك )فعال 
كننده های كيسه هوا،پيش كشنده كمربند ايمنى،...(

اتصال الکتريکى را با استفاده از كيت اتصاالت الکتريکى كيسه هوا تعويض كنيد. به بخش 
اتصاالت الکتريکى قطعات پيروتکنيك در اين فصل رجوع كنيد.

اتصال الکتريکى واحد كنترل الکترونيکى
كيسه هوا

عملياتى انجام ندهيد. به جز موارد زير سيم كشي را تعويض كنيد:
•اگر روش خاص )*OTS(وجود دارد، در اين صورت اجازه انجام دادن آنرا داريد.

•در صورت شکسته شدن قفل اتصال الکتريکى، تعويض قفل مجاز است.

آسيب ديدگى دسته سيم كيسه هوا و پيش
كشنده های كمربند ايمنى

آسيب  بخش  به  باشد.  داشته  وجود  خاصى  شرايط  اينکه  جز  به  ندهيد  انجام  عملياتى 
ديدگىدسته سيم كيسه های هوا و پيش كشنده های كمربند ايمنى در اين فصل رجوع 

كنيد.
:* OTS عمليات فنى خاص

تذكر: تمام احتياط ها و توصيه هايى كه در  MR ها ذكر شده است را انجام دهيد.

كیسه هاى هوا و پیش كشنده هاى كمربند ایمنی
سيم كشي كيسه های هوا و پيش كشنده های كمربند ايمنى: تعميرات
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)A( نمونه ای از يك اتصال الکتريکى روی ريل صندلى 2-  اتصال الكتریكی زیر صندلي.

هنگامى كه عيب يابي ايرادی را در اتصال الکتريکى زير 
صندلي شناسايى مى كند، اتصال الکتريکى را به روش 

زير شانت كنيد:
سيم های الکتريکى دو طرف اتصال الکتريکى را قطع 

كنيد.
بخش  )به  پلکس  مالتى  تعميرات خطوط  خاص  روش 
شبکه مالتى پلکس: تعميرات رجوع كنيد(، را خارج از 
قسمت تعيين موقعيت خطا، برای شانت كردن اتصال 

الکتريکى اجرا كنيد.

گرفتن  قرار  هنگام  كه  كنيد  بررسى  عمليات،  از  پس 
صندلى در انتهای قسمت جلو يا عقب، سيم خيلى بلند 

يا خيلى كشيده شده نباشد.
نگهداری  و  ها  سيم  ديدن  آسيب  از  جلوگيری  برای 
محافظت  ها  از سيم  شاخه جديد سيم كشى،  صحيح 
كنيد. حلقه های آويزان بدون در نظر گرفتن نوع سيم 

های تعمير شده ممنوع هستند.
هوا  های  كيسه  خطوط  تعميرات  خاص  های  بررسى 
به  انجام دهيد.  را  ايمنى  و پيش كشنده های كمربند 
بررسى  و  هوا  كيسه  خطوط   تعميرات  بررسى  بخش 

نهايى در اين فصل رجوع كنيد.

- اتصاالت الکتريکى قطعات پيروتکنيك.
در مورد اتصاالت الکتريکى فعال كننده های كيسه های 

هوا و پيش كشنده های كمربند ايمنى است.
شناسايى  خودرو  روی  بر  را  مربوطه  الکتريکى  اتصال 

كنيد.
ميباشد،   SQUIB الکتريکى  اتصال  مورد  در  اگر 

تعميرات امکان پذير است.
رنگ اتصال الکتريکى را عالمت گذاری كنيد: آبى، سبز 

يا نارنجى.
شکل اتصال الکتريکى را عالمت گذاری كنيد: مستقيم 

يا زاويه دار.
همان اتصال الکتريکى )از نظر رنگ و شکل( را از داخل 
)به كنيد  انتخاب  هوا  كيسه  الکتريکى  اتصاالت  كيت 

DIALOGY رجوع كنيد(.

تذكر:
ريل،  روی  صندلي  زير  الکتريکى  اتصال  يك  مورد  در 

تعويض سيم كشي اجباری است.

تذكر:
مطمئن شويد كه طول سيم تعويض شده برابر با طول 
به اضافه 30 ميلى  از دسته سيم،  قسمت حذف شده 

متر برای اتصاالت به هم بافته باشد.

تذكر:
مطمئن شويد كه پس از عمليات، دسته سيم به طور 
باشد و هنگام تنظيم  قرار گرفته  صحيح درجای خود 

صندلي در دسترس نباشد.
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بررسى های خاص تعميرات خطوط كيسه های هوا 
و پيش كشنده های كمربند ايمنى را انجام دهيد. به 

بخش بررسى تعميرات خطوط كيسه هوا و بررسى 
نهايى در اين فصل رجوع كنيد.

5- بررسی تعمیرات خطوط كیسه هوا.
با تائيد تعميرات خطوط كيسه هوا از درستى تعميرات 

اطمينان حاصل كنيد:
• با خواندن ميزان مقاومت ظاهری انجام شده توسط 

واحد كنترل الکترونيکى به كمك ابزار عيب يابي، 
كيفيت عمليات را بررسىكنيد.

• واحد كنترل الکترونيکى را با استفاده از ابزارهای 
عيب يابي فعال كنيد.

• چراغ هشدار ديگر نبايد روشن شود.

روش عيب يابي عملکرد كيسه های هوا و پيش كشنده 
های كمربند ايمنى خودرو مربوطه مراجعه كنيد.

توصيه های روش تعميرات معمولى مربوط به پوشش ها 
ومحافظ ها را اجرا كنيد )به بخش سيم كشى: بررسى 

مراجعه نماييد(.

6- بررسی نهایی.
برای هر گونه تعميرات سيم كشي، عدم وجود خطا را با 

كمك ابزار عب يابى )clip( بررسى كنيد.
پيش  و  هوا  های  كيسه  عملکرد  يابي  عيب  روش  به 

كشنده های كمربند ايمنى مربوطه مراجعه كنيد.
به يك  را  يابي خودرو  است، عيب  اگر خطايى موجود 
خودرو،  برق  های  تکنيسين  تأييد:  مورد  مسئول  فرد 
تکنيسين تائيد شده يا كارشناس فنى )با داشتن حداقل 

مدرک سطح 2( بسپاريد.

مثال يك اتصال الکتريکى SQUIB زاويه دار.

روش خاص تعميرات خطوط مالتى پلکس )به بخش 
شبکه مالتى پلکس: تعميرات رجوع كنيد(، را خارج از 
قسمت تعيين موقعيت خطا، برای شانت كردن اتصال 

الکتريکى اجرا كنيد.
بررسى های خاص تعميرات خطوط كيسه های هوا 

و پيش كشنده های كمربند ايمنى را انجام دهيد. به 
بخش بررسى تعميرات خطوط كيسه هوا و بررسى 

نهايى در اين فصل رجوع كنيد.

4- آسیب دیدگی دسته سیم كیسه هاى هوا و 
پیش كشنده هاى كمربند ایمنی.

در حالتى كه امکان بررسى تعميرات با كمك ابزار 
عيب يابي وجود دارد:

• اگر در مورد سيم های به هم تابيده با سطح مقطع 
كمتر يا برابر با0.5mm2   است، روش خاص 

تعميرات خطوط  مالتى پلکس را )به بخش شبکه 
مالتى پلکس: تعميرات رجوع كنيد(، خارج از فصل 

تعيين موقعيت خطا، برای تعمير خطوط انجام دهيد؛
• اگر در مورد سيم های به هم تابيده نيست، از روش 

معمولى برای تعمير سيم كشى استفاده كنيد )به 
بخش سيم كشي: بررسى مراجعه كنيد(.

توجه
انجام هیچ گونه عملیاتی مجاز نیست، مگر اینكه 
امكان  یابي  عیب  ابزار  كمك  با  تعمیرات  بررسی 

پذیر باشد.

تذكر:
هنگام بررسى به كمك ابزار عيب يابي، خطوط تعمير 

شده را با كمى جلو و عقب بردن حركت دهيد.
تغييراتى در  اگر  بماند،  باقى  ثابت  بايد  ميزان مقاومت 
الکتريکى  خط  تعمير  عمليات  شود،  مشاهده  مقاومت 

معيوب را مجدداً شروع كنيد.
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