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نشان دهنده ها 
صفحه كيلومتر                 

شرح
مجموعه صفحه كيلومتر تشكيل شده است از سه بخش، دستگاه 
سنجش با سرعت سنج، درجه بنزين و حرارت آب و شش چراغ 
نشان دهنده فشار روغن، دينام، ترمزدستي، نور باال و چراغ راهنما 
(چپ و راست). براي روشن كردن صفحه پشت آمپر يا كيلومتر 
شمار از چهار المپ استفاده مي شود. در اين سيستم از يك برد 
با مدارات چاپي تعبيه و جاگذاري شده در پشت صفحه كيلومتر 
شمار كه به آساني توسط يك رابط چند قطبي به درخت سيم و 

داشبورد و منبع قدرت وصل مي شود.

شكل BE-17 مجموعه صفحه كيلومتر كامل

1
2

3
4
5

سرعت سنج               سرعت سنج               
المپ روشنايي 

پشت نشان دهنده
درجه بنزين

درجه حرارت آب
المپ نماي كار 

چراغ هاي راهنما

6
7
8
9

10

المپ فشار روغن
المپ چراغ دينام
المپ ترمز دستي

المپ شاخص نور باال
رابط چند قطبي

جا المپي المپ هاي روشنايي پشت درجه ها به وسيله گيره هايي 
به بورد پشت متصل شده اند كه به آساني با مختصر چرخاندن 

قابل پياده و نصب هستند.
رگالتور  كنند  مي  استفاده  رگالتور  از  آب  و  بنزين  هاي  درجه 
رو  اين  از  رسانده  حداقل  به  را  ولتاژ  نوسانات  از  حاصل  خطاي 

درجه ها بسيار دقيق عمل مي كند.

تعويض
1 - كابل منفي باتري را جدا كنيد.

2 - پنج پيچ باال و پايين متصل به داشبورد قاب كيلومتر را باز 
كنيد.

شكل BE-18 پياده كردن صفحه كيلومتر كامل

3 - دسته سيم رابط را از پشت صفحه كيلومتر بيرون بكشيد.
4 - مهره سيم كيلومتر را شل نموده و سيم كيلومتر را از سرعت 

سنج باز كنيد.
5 - صفحه كيلومتر كامل را به ترتيب عكس پياده كردن نصب 

نمائيد.
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سرعت سنج
تعويض- بازكردن

1 - پس از پياده كردن صفحه كيلومتر، پيچ هاي اتصال درپوش 
آن را شل نموده و نشان دهنده را از پوسته آن جدا نمائيد.

2 - دو پيچي كه سرعت سنج را به صفحه كيلومتر وصل نموده 
شل كرده و سرعت نما را از محل خود خارج نمائيد.

3 - براي نصب مجدد كيلومتر شمار يا سرعت سنج عكس عمل 
فوق را انجام دهيد.

شكل BE-19 پياده كردن سرعت سنج

درجه بنزين و حرارت آب
درجه بنزين از دو بخش يكي قطعه واقع در داخل باك و ديگري 
توسط  باك  داخل  قطعه  است  شده  تشكيل  دهنده  نشان  خود 
يا  و  داشته  نظر  تحت  را  باك  داخل  در  بنزين  سطح  شناورش 
تبديل آن به مقاومت الكتريكي مقدار جريان  برقي كه به نشان 
دهنده مي رود كم يا زياد نمي كند كه باعث باال و پايين شدن 

عقربه مي شود.
درجه آب نيز از خود نشان دهنده و فشنگي داخل موتور تشكيل 
گشته كه فشنگي تغييرات درجه حرارت آب موتور را به مقاومت 
الكتريكي تبديل نموده و از اين طريق جريان برقي كه به حرارت 

سنج مي رود را كنترل مي كند. 
درجه هاي بنزين و آب به بازوي بي متال و سيم پيچ گرمايي 
مجهزند. وقتي سوئيچ را باز مي كنيم برق به سيم پيچ گرمايي 
اين گرما ميله بي متال خم  اثر  را گرم مي كند در  رفته و آن 
گشته و بدين ترتيب عقربه متصل به اين بازو به كار  مي افتد. در 
اثر نوسانات ولتاژ ممكن است خطايي جزيي در مقادير دو درجه 
حاصل شود از اينرو از رگالتور ولتاژ براي ثابت نگه داشتن ولتاژ و 

در نتيجه دقت كامل دو درجه استفاده مي شود.
كه بر روي آن قسمت كننده رگوالتور با روي بي متال و سيم پيچ 
گرمايي تشكيل شده است. وقتي سوئيچ موتور را باز مي كنيم در 
اثر گرماي حاصله در سيم پيچ گرمايي ميله بي متال خم گشته 
و مدار را قطع كرده و بدين ترتيب برق سيم پيچ قطع مي شود. 
با خنك شدن بازوي بي متال مدار دوباره وصل مي شود. تكرار 
اين عمل يك فرماني 8 ولتي توليد مي كند كه دو درجه را تغذيه 

مي نمايد.
اگر دو درجه بنزين و حرارت آب دريك زمان تواماً از كار بيفتد 

مي توان عيب را به رگالتور نسبت داد.
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شكل BE-20 دياگرام مدار درجه بنزين– آب و رگوالتور ولتاژ
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تعويض
پياده شده است دو پيچي كه  1 - درحالي كه صفحه كيلومتر 
هر يك از اين دو درجه را محكم كرده بازو هر يك از آنها را در 

صورت نياز پياده كنيد.
كردن  باز  جهت  در  درجه  دو  اين  از  يك  هر  نصب   -  2

مي باشد.

شكل BE-21 پياده كردن درجه آب

چراغ فشار روغن
سيستم روغن كاري موتور به چراغي مجهز است كه وقتي فشار 
روغن از 1/4 تا 0/6 كيلوگرم بر سانتي متر مربع (5/7 تا 8/5 پوند 

بر اينچ مربع) كمتر شود روشن مي شود.
در شرايط عادي به هنگام خاموش بودن موتور اگر سوئيچ را باز 
كنيم اين چراغ روشن مي شود به هنگام كاركردن موتور و عادي 

بودن فشار روغن اين چراغ خاموش مي شود.

شكل BE-22 مدار چراغ فشار روغن

چراغ دينام
روشن  دينام  چراغ  باشد  باز  سوئيچ  و  خاموش  موتور  كه  وقتي 
مي گردد ولي به محض روشن شدن موتور و ايجاد برق در مدار 

بايد چراغ دينام خاموش گردد.

شكل BE-23 مدار چراغ دينام
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چراغ ترمز دستي
شكل BE-24 دياگرام مدار چراغ ترمز دستي

مشخصات المپ ها
واتاقالم 

المپ روشنايي پشت آمپر
المپ سيگنال چراغ راهنما

المپ نور باال
المپ چراغ دينام

المپ چراغ فشار روغن
المپ چراغ ترمز دستي

3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
3/4 وات
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

سرعت سنج و كيلومتر شمار كار 
نمي كنند.

عدم سفتي مناسب مهره سيم كيلومتر
 سيم كيلومتر بريده است.

 دنده عقربه سرعت سنج صدمه ديده است.
سرعت سنج معيوب است.

مهره را باز نموده و درست ببنديد.
تعويض كنيد.

دنده را تعويض كنيد.
تعويض نمائيد.

حركت زياد عقربه
سرعت سنج

پيچ خوردگي شديد سيم كيلومتر
صدمه وارده به دنده چرخ دنده سرعت سنج

سرعت سنج معيوب است.

تصحيح كرده يا تعويض نمائيد.
دنده پيستون را تعويض كنيد.

تعويض نمائيد.

عدم پايداري عقربه
سرعت سنج

عدم سفتي مناسب مهره سيم كيلومتر
سيم كيلومتر معيوب است.
سرعت سنج معيوب است.

مهره را باز نموده و درست ببنديد.
سيم كيلومتر را تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.

به هنگام افزودن به سرعت صداي غير 
عادي به گوش مي رسد.

تاب شديد در سيم كيلومتر يا خشك بودن آن
سرعت سنج معيوب است.

سيم كيلومتر را تعويض يا روغن بزنيد.
تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.سرعت سنج معيوب است.سرعت سنج غلط نشان مي دهد.

درگيري نامناسب دنده هاي مارپيچي دوم و سومكيلومتر شمار غلط نشان مي دهد.
صدمه داخلي در مكانيزم كيلومتر شمار

سرعت سنج را تعويض كنيد.

سرعت سنج را تعويض كنيد.

تشخيص عيب و رفع آن
 سرعت سنج
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طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب
سوخته بودن فيوز يا اتصال ناقصدرجه آب و بنزين كار نمي كند.

معيوب بودن رگوالتور ولتاژ

فيوز را از نظر سوختگي يا اتصال ناقص بررسي كنيد.

تعويض نمائيد.
هم درجه آب و هم درجه بنزين غلط 

نشان مي دهند.
ولتاژ رگالتور معيوب است.

اتصال نامناسب سيم ها
تعويض نمائيد.

بررسي كرده و رفع عيب نمائيد.
شمع درجه آب معيوب است.درجه آب كار نمي كند.

خود درجه معيوب است.

اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه 
حركت كند فشنگي معيوب است آن را تعويض نمائيد.

اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه اگرسيم زرد سفيد فشنگي را به بدنه وصل كنيم و عقربه 
حركت نكند درجه را تعويض كنيد.

عقربه حداكثر درجه حرارت را نشان مي 
دهد.

شمع درجه آب معيوب است.

درجه آب معيوب است.

وقتي سوئيچ را مي بنديم عقربه به حداقل مي رود در 
اين صورت فشنگي را تعويض نمائيد.

حتي وقتي سوئيچ را مي بنديم عقربه حداكثر را نشان 
مي دهد در غير اين صورت خود درجه را تعويض نمائيد.

درجه آب معيوب است.درجه آب دقيق عمل نمي كند.

فشنگي معيوب است.
اتصال ناقص سيم ها

اگريك مقاومت40 اهمي به سيم زرد-سفيد فشنگي 
وصل و سيم را به بدنه متصل نموده  و درجه آب حدود 
80 سانتي گراد بخواند در اين صورت درجه سالم است.

اگر در آزمايش فوق درجه آب نرمال باشد فشنگي را 
تعويض نمائيد.

اگر درجه آب كمي كمتر از درجه واقعي را نشان 
مي دهد كل مدار را در طول مسير بررسي كرده و عيب 

ها را رفع نمائيد.
درجه داخل باك معيوب است.درجه بنزين نشان نمي دهد.

خود درجه معيوب است.

اگرسيم زرد قطعه را به بدنه وصل كنيم و عقربه حركت 
كند درجه داخل باك را تعويض كنيد.

درجه را تعويض نمائيد.
درجه داخل باك معيوب است.عقربه وضعيت F را نشان مي دهد.

خود درجه معيوب است.

اگر سوئيچ را ببنديم و عقربه را از  عالمت خالي پايين تر اگر سوئيچ را ببنديم و عقربه را از  عالمت خالي پايين تر 
برود درجه داخل باك را تعويض نمائيد.

اگر در آزمايش باال عقربه باز هم F را نشان دهد خود 
درجه را تعويض نمائيد.

درجه داخل باك معيوب است.درجه بنزين خوب كار نمي كند.

خوددرجه معيوب است.

اتصال ناقص سيم ها

اگريك مقاومت 35 اهمي به سيم زرد درجه داخل باك 
متصل كرده و سيم را به بدنه وصل كنيم و عقربه در 
وسط نماند خود درجه باك بنزين را تعويض نمائيد.

اگر در آزمايش فوق عقربه در وسط نايستد درجه بنزين 
را تعويض نمائيد.

اگر عقربه اندكي كمتر از مقدار واقعي را نشان مي دهد 
سيم را از درجه تا باك بررسي كرده و رفع عيب نمائيد.

درجه آب و بنزين

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ الكتريك بدنه

26

طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

چراغ فشار روغن وقتي سوئيچ 
را باز مي كنيم 

چراغ روشن نمي شود.

سوخته بودن فيوز يا عدم اتصال فيوز

سوخته بودن المپ يا اتصال ناقص سيم

خرابي فشنگي روغن

فيوز را از  نظر سوخته بودن يا عدم اتصال مناسب 
بررسي كنيد و پس از رفع عيب در صورت نياز فيوز را 

تعويض كنيد.
اگرسيم زرد سياه–فشنگي فشار روغن را به بدنه وصل 
كرده و چراغ روشن نشود احتماالً المپ سوخته است 

اگرسيم زرد سياه
كرده و چراغ روشن نشود احتماالً المپ سوخته است 

اگرسيم زرد سياه

تعويض نمائيد.
اگر در آزمايش فوق چراغ روشن شود فشنگي فشار 

روغن را تعويض نمائيد.

وقتي موتور روشن مي شود چراغ 
خاموش نمي شود.

نبودن روغن در موتور يا كم بودن 
سطح روغن

فشار روغن بسيار كم است.
خرابي فشنگي روغن

سطح روغن را بررسي كرده و در صورت نياز روغن 
اضافه كنيد.

سيستم فشار روغن موتور را بازرسي كنيد.
با وجود اين كه موتور كار مي كند و چراغ خاموش

نمي شود شمع يا فشنگي روغن خراب است تعويض 
شود.

چراغ دينام وقتي سوئيچ را باز مي 
كنيم چراغ روشن نمي شود.

سوخته بودن فيوز يا عدم اتصال فيوز

سوخته بودن المپ يا اتصال ناقص سيم

فيوز را از هر دو نظر بررسي كنيد و پس از رفع عيب 
فيوز را تعويض كنيد.

چك كرده و در صورت سوخته بودن تعويض نمائيد.

وقتي موتور روشن مي شود چراغ 
خاموش نمي شود.

سيستم شارژ را بازرسي كرده و رفع عيب نمائيد.عيب در سيستم شارژ

چراغ هاي فشار روغن
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