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  S300 تجهیزات الکتریکی/ راهنمای تعمیرات و نگهداری سایپا

سیستم روشنایی

تنظیم روشنایی چراغ جلو
اگر قسمت جلوی خودرو تعمیر شده یا چراغ جلو تعویض شده 

است، موارد زیر را بررسی نمایید.
1( مطمئن شوید که فشار تایر طبیعی است.

2( خودرو و دستگاه آزمون را در یک سطح صاف قرار دهید.
3( مطمئن شوید که خودرو در شرایط بدون بار است )مایع خنک 
کننده، روغن موتور و دیگر مایعات تا سطح طبیعی پر هستند و 
مخزن سوخت پر است( به جز راننده ) یا کاالیی که روی صندلی 

راننده برابر وزن راننده اضافه شود(.
4( چراغ نور پایین را بازکنید. 

5( با استفاده از پیچ تنظیم تمرکز نور را تنظیم نمایید.
6( تنظیم نور را تا رسیدن به میزان استاندارد جدول انجام دهید.

2. سوئیچ تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو                                                          

محل قرارگیری اجزا
1. موتور تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو

شکل شماتیک تنظیم نور چراغ جلو 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



94

  S300 تجهیزات الکتریکی/ راهنمای تعمیرات و نگهداری سایپا

سیستم روشنایی

جدول پارامتر عملکرد روشنایی چراغ جلو

پارامترواحدعنوان

 روشنایی چراغ
جلو

cd＞18000حداکثر تابش نور چراغ

خط مرکزی نور باال

انحراف
به سمت چپ/راست

چراغ چپ
mm

170＞انحراف به سمت چپ
350＞انحراف به سمت راست

350≥چراغ راست

 انحراف به سمن
پایین

 چراغ چپ/چراغ
راست

0.9~1.0

 خط مرکزی نور
پایین

انحراف
به سمت چپ/راست

 چراغ چپ/چراغ
راست

mm
170＞انحراف به سمت چپ

350＞انحراف به سمت راست

 انحراف به سمن
پایین

 چراغ چپ/چراغ
راست

mm0.7~0.9

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



95

  S300 تجهیزات الکتریکی/ راهنمای تعمیرات و نگهداری سایپا

سیستم روشنایی

جدول خطاهای رایج سیستم روشنایی

 روش تعمیر دلیل خطانشانه خطا

چراغ کار نمی کند.

شارژ یا تعویض باتریولتاژ بسیار پایین باتری

 بررسی مدارات مربوطه و تجهیزات الکتریکی وخراب بودن فیوز
 تعویض فیوز بعد از تایید

تعویض رلهرله معیوب است

تعمیر یا تعویض دسته سیم مربوطهمدار باز یا اتصال کوتاه مدار مربوط
تعمیر سوکت یا تعویض دسته سیمتماس ضعیف سوکت مربوط

 بررسی مدارات مربوطه و تجهیزات الکتریکی وایراد کلید چراغ
تعویض کلید چراغ بعد از تایید

تعویض چراغباز بودن مدار چراغ
تعمیر اتصال بدنه یا تعویض دسته سیماتصال بدنه ضعیف

BCM و تعویض معیوب بودن BCM بررسی تغذیه و اتصال بدنه
BCM پس از تایید مشکل

عادی-باز بودن چراغ

تعویض رلهرله معیوب
تعمیر یا تعویض دسته سیماتصال کوتاه شدن مدار مربوط

 چک کردن مدارات مربوطه همچنین وسایلایراد کلید چراغ
الکتریکی و تعویض کلید چراغ بعد از تایید

تعمیر اتصال بدنه یا تعویض دسته سیماتصال بدنه ضعیف

BCM و اتصال بدنه و تعویض معیوب بودن BCM بررسی تغذیه
BCM بعد از تایید

درخشندگی بیش از حد کم/
زیاد چراغ

تعویض چراغعدم هماهنگی تغذیه چراغ با خودرو
شارژ یا تعویض باتریولتاژ باتری بسیار پایین

 بررسی مدارهای مربوط و تعویض دیناممشکل تعدیل ولتاژ دینام
تعمیر اتصال بدنه یا تعویض دسته سیماتصال بدنه ضعیف

هنگام فعال کردن یک چراغ، 
چراغ یا تجهیزات الکتریکی 
دیگری شروع به کارمی کند.

تعمیر یا تعویض دسته سیم مربوطهاتصال کوتاه یا باز بودن مدار مربوط
تعمیر سوکت یا تعویض دسته سیمتماس ضعیف سوکت مربوط

 بررسی مدارهای مربوط و تجهیزات الکتریکی وایراد کلید چراغ
 تعویض کلید چراغ

 تعمیر اتصال بدنهاتصال بدنه ضعیف

BCM بررسی تغذیه BCM و اتصال بدنه و تعویض معیوب بودن
BCM بعد از تایید
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  S300 تجهیزات الکتریکی/ راهنمای تعمیرات و نگهداری سایپا

سیستم روشنایی

چراغ راهنما یا خطر درست کار 
می کند اما نشانگر ایراد دارد.

تعمیر یا تعویض دسته سیم مربوطهاتصال کوتاه یا باز بودن مدار مربوط
تعمیر سوکت یا تعویض دسته سیمتماس ضعیف سوکت مربوط

بررسی تغذیه و اتصال بدنه صفحه نشانگرها و معیوب بودن صفحه نشانگرها
تعویض آن در صورت تایید ایراد

BCM و اتصال بدنه و تعویض معیوب بودن BCM بررسی تغذیه
BCM بعد از تایید

تنها یکی از راهنماها )چپ یا 
راست( درست کار می کنند.

تعمیر یا تعویض دسته سیم مربوطهاتصال کوتاه یا باز بودن مدار مربوط
تعمیر سوکت یا تعویض دسته سیمتماس ضعیف سوکت مربوط

 بررسی مدارهای مربوط و تجهیزات الکتریکی ومعیوب بودن کلید چراغ خطر
تعویض کلید چراغ خطر پس از تایید مشکل

 بررسی مدارهای مربوط و تجهیزات الکتریکی ومعیوب بودن کلید چراغ راهنما
تعویض کلید چراغ راهنما پس از تایید مشکل

تعویض چراغمعیوب بودن چراغ

BCM و اتصال بدنه و تعویض معیوب بودن BCM بررسی تغذیه
BCM بعد از تایید

چراغ جلو )یا عقب( کار
 نمی کند.

تعمیر یا تعویض دسته سیم مربوطهاتصال کوتاه یا باز بودن مدار مربوط
تعمیر سوکت یا تعویض دسته سیمتماس ضعیف سوکت مربوط

 بررسی مدارهای مربوط و تجهیزات الکتریکی وخراب شدن فیوز مربوطه
تعویض فیوز پس از تایید مشکل

تعویض چراغمعیوب بودن چراغ

BCM معیوب بودن BCM و اتصال بدنه و تعویض BCM ررسی تغذیه
بعد از تایید
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