
دسته راهنما 8

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232 / تجهیزات الکتریکی

 نماي کلي دسته راهنما

1- مجموعه باز شده  دسته راهنما
2- پایه دسته راهنما

3- کلید چراغهاي جلو و دسته راهنما
4- کلید و سیم تایمر برف پاک کن

5- اتصاالت دسته راهنما و چراغ های جلو و بوق
6- اتصاالت دسته برف پاک کن
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۹دسته راهنما

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ تجهیزات الکتریکی

مشخصات فني مجموعه دسته راهنما و برف پاک کن )کليد چند کاره(

موارد  مشخصه  

12v DCولتاژ نامی

ºC ~ +80 ºC 30-دماي کاري

چراغهای جلو و نور )هشدار( و راهنما : 
- روشنایی

- پالک خودرو
- نور پایین

- نور باال
- راهنمای چپ یا راست

- فالشر

توان مصرفی :
5WX6=30W
5WX2=10W
55WX2=110W
55WX2=110W
21WX2+5W=47W
47WX2=94W

برف پاک کن:

30A max :  23.5N.m مقدار جریان موتور در گشتاور -
6A :مقدار جریان در دور کند -

  6.5  A : مقدار جریان در دور تند -
- INT : دور خودکار برف پاک کن

A(Max) 3.8جریان مصرفی شیشه شوی:                   
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- جدول پایه های چراغ راهنما )چشمک زن(

  :  این عالمت نشان دهنده اتصال است. 

1- پایه های TR,TL مربوط به راهنمای راست و چپ 
مي باشند.

FU ( FLASHER UNIT) مربوط به   2- ترمینال
فالشر است.

3- از اتصال  پایه TR و FU راهنمای سمت راست و 
از اتصال  پایه TL و FU راهنمای سمت چپ شروع به 

چشمک زدن می کند.

TR: راهنمای راست )فالشر(
TL: راهنمای چپ )فالشر(

FU: واحد فالشر

بازدید  پایه رله فالشر
منفی  پایه  و  فالشر   B پایه  به  را  باتری  مثبت  1- سر 

فالشر را به بدنه وصل کنید.
2- دقت کنید که هنگام اتصال  پایه L و بدنه دو چراغ 

موازی روشن شوند.
احتياط: جای قطب های مثبت و منفی را در سر پایه 

ها با یکدیگر تعویض نکنید.
در  و  نمایید  بررسي  را  زدن چراغ  فرکانس چشمک   -3
صورت غیرعادي بودن، مجموعه فالشر را تعویض نمایید. 
محدوده فرکانس چشمک زدن Cycle/min          90 ،   و 

نرخ چشمک زدن آن % 15±50  است.
 Starting Time :1.5 sec 4- حداکثر زمان استارت

TRTLFUعملکرد

خاموش

گردش به چپ

گردش به راست

TL

TRFU

MC-AL- 8M

+10
- 15

ELB002

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



11دسته راهنما

راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ تجهیزات الکتریکی

طریقه بازدید
ماننـد شـکل مقابـل با اسـتفاده از یک اهـم متر صحت 
ارتبـاط ترمینال هـای کلید را کنترل کنیـد. در صورت 
را  کلیـد  اسـتاندارد،  مشـخصات  طبـق  ارتبـاط  عـدم 

نمایید. تعویـض 

ELB003

جدول اتصال ترمينال هاي چراغ ها

HBHLHUBATNSBTNوضعیت اهرمنوع نور

باال

در حالت خاموش پایین

هشدار

باال
P در حالت

)چراغ پارک روشن 
است(

پایین

هشدار

باال
H در حالت

)چراغ های اصلی( پایین

هشدار
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عملکرد اتوماتیک برف پاک کن
I: دور کند
II: دور تند

INT: حرکت اتوماتیک برف پاک کن
در وضعیت قرار گیری اهرم برف پاک کن در موقعیت 
پاک  برف  اهرم  روی  مدرج  وضعیت  تنظیم  با   INT
کن تعداد نوسانات در واحد زمان بطور خودکار تنظیم             

می گردد.

پایه بوق
   : این عالمت نشان دهنده اتصال مي باشد.  

1- پایه HO مربوط به بوق خودرو مي باشد و پایه های 
باال و مه شکن  پایین،  نور  ترتیب  به   HB HU، HL و 

عقب می باشد.

HU : نور باال 
HL : نور پایین

TNS: نور باال )نور هشدار( و چراغ های کوچک 
HB: نور مه شکن عقب

BTN : روشنایی جلو آمپر و مه شکن عقب
)HL, HU( برق ورودی چراغ های اصلی : BA

HO : بوق 

 HBHO

HUHLTNS

MC-AL- 6M

BABTN

FBH-EFL- 2M
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