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گرمکن شيشه عقب
براي جلوگیري از آسیب دیدن گرمکن شیشه عقب، به 
انتهاي سری ولت متر یک تکه ورق از جنس قلع ببندید.

1- با انگشت بر روي ورق فشار آورده و آن را در امتداد 
هر یک از خطوط گرمکن حرکت دهید و بدین طریق، 

قطعي مدار در گرمکن را بررسي و آن را بیابید.

1: فشار انگشت
2: سری ولت متر

3: ورق از جنس قلع
4: گرمکن

2- کلید گرمکن شیشه عقب را روشن نموده و با استفاده 
از ولت متر ولتاژ هر یک از خطوط را در وسط آن اندازه 
بگیرید. اگر ولتاژ نشان داده شده توسط ولت متر حدود 

6 ولت بود، خط مربوط سالم است.
1: 6 ولت )عادی(

3- اگر خط گرمکن، در فاصله وسط آن تا پایه مثبت 
نشان  را  باشد، ولت متر 12 ولت  و قطع شده  سوخته 

مي دهد.
1: نقطه سوخته )قطعي(

2: 12 ولت

گرمکن شيشه عقب
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4- اگر المنت گرمکن، در فاصله وسط آن تا پایه منفي 
نشان مي  را  ولت  باشد، ولت متر صفر  و قطع  سوخته 

دهد.
1: نقطه سوخته )قطعي(

2: صفر ولت

سری  گرمکن،  مدار  قطعي  نقطه  کردن  پیدا  براي   -5
ولت متر را به آرامي در جهتي که احتمال قطعي در آن 

وجود دارد، حرکت دهید.
نقطه اي که ولتاژ در آنجا تغییر مي کند )به صفر مي 
رسد یا ناگهان از صفر به عددي غیر صفر تغییر مي کند( 

نقطه قطعي مدار است.

تغییر             گرمکن  مدار  قطعي  از  بعد  و  قبل  ولتاژ،   :1
مي نماید.

2: پایه  )-(
3: در این نقطه ولتاژ صفر است.
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گرمکن شيشه عقب

ترمینال  بین  مقاومت  متر  اهم  یک  از  استفاده  با   -6
و  ترمینال  همان  بین  و  گرمکن  المنت  هر  وسط  و 
المنت هاي باالیي و پاییني گرمکن را اندازه بگیرید. در 
قسمتي که قطعي مدار وجود دارد مقاومت دو برابر سایر 

قسمت ها می باشد.
تا  نمایید  جابجا  را  متر  اهم  پراب  معیوب  قسمت  در 
کند،  مي  تغییر  ناگهاني  طور  به  مقاومت  که  نقطه اي 

بیابید.
1: اندازه گیري بین قطب منفي اهم متر و وسط المنت 

)بدون قطعي مدار(
2: نقطه وسط المنت )داراي قطعي مي باشد(

3: اهم متر دوم مقاومتي دو برابر اهم متر اول مي خواند.

تعمير المنت هاي سوخته در گرمکن
لوازم مورد نیاز به شرح زیر است:

1- رنگ با قابلیت رسانایي
2- رقیق کننده رنگ

3- نوار چسب
4- پاک کننده سیلیکون

5- قلم موي ظریف
6- نوار چسب

با پاک  را  المنت روي شیشه  اطراف نقطه قطعي مدار 
کننده سیلیکون، تمیز نموده و مطابق شکل نشان داده 
شده نوار چسب بچسبانید. قوطي رنگ را به خوب تکان 
داده و با استفاده از قلم مو، سه الیه و با فاصله زماني 15 

دقیقه بر روي محل مورد نظر رنگ بزنید.
از  قبل  تا  دهید  اجازه  و  برداشته  را  نوار چسب  سپس 
برقرار کردن برق در المنت ها رنگ کامال خشک شود. 

پس از آنکه رنگ کامال خشک شد )پس از 24 ساعت(، 
الیه هاي باقي مانده و اضافي را با چاقو پاک نمایید.

احتياط
و  نرم  پارچه  یک  با  را  شیشه  تعمیرات،  انجام  از  پس 
خشک یا پارچه نسبتا مرطوب در امتداد المنت ها تمیز 

نمایید. 
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