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بوق
تعويض

1 - سيم بوق را قطع كنيد.                                  
2 - پيچ هاي اتصال بوق ها به پايه را بازكنيد.

3 - بستن بوق عكس باز كردن آن است پس از بستن بوق نحوه 
عمل آن را آزمايش كنيد. بوق با صداي تن زير در پائين و بوق با 

تن صداي بم را در باال جاگذاري نمائيد.

تنظيم بوق
1 - بوق را به يك گيره ببنديد و با توجه به شكل BE-16  مدار 

بندي نموده و سيم باتري را متصل نمائيد.
2 - كليد را روشن كرده و دقت شود كه ولت متر ولتاژ دو سر را 

از 12 الي 12/5 نشان بدهد.
بوق  مدار براي تنظيم بوق  مدار براي تنظيم بوق  BE-14 شكل

از نظر سطح صدا و حجم و تون آن گوش  3 - به صداي بوق 
دهيد. صداي بوق را طبق نياز طوري تنظيم نمائيد كه آمپر متر 

آمپر مشخص و الزم را نشان دهد.

شكل BE-15 تنظيم بوق
در صورت مبادرت به تنظيم بوق، ابتدا مهره قفلي را شل كرده و 

سپس پيچ تنظيم يا رگالژ را بچرخانيد.
عقربه هاي ساعت  پيچ، جهت  يا رگالژ  تنظيم  به هنگام  توجه: 
جريان كم مي شود (بم) عكس جهت عقربه هاي ساعت جريان 

زياد مي شود (زير)
تنظيم آمپرجريان مصرفيصدا
6 (390)باال 
6 (310)پايين

ارقام داخل پرانتز فركانس پايه است. (هرتز)

4 - پس ازتنظيم صداي بوق جهت ثبات رگالژ، مهره قفلي پيچ 
رگالژ (تنظيم بوق) را محكم كنيد.

شكل BE-16 نحوه مدار بندي سيستم بوق

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ الكتريك بدنه

18

طريقه رفع عيبعيب احتماليعيب

بوق نمي زند.

باتري بيش از حد شارژ است.

سوختن فيوز

دكمه شستي بوق اتصال برقرار نمي كند.

رله بوق معيوب است.

معيوب بودن خود بوق

غلظت آب اسيد باتري را اندازه گرفته و باتري را 
درصورت نياز شارژ كنيد.

فيوز بوق را آزمايش و در صورت سوخته بودن پس از 
رفع عيب آن را تعويض كنيد.

در اين نوع عيب بوق صدا مي دهد.
ترمينال  S (سوئيچ) آفتامات بوق به وسيله شستي 
بوق اتصال بدنه مي شود پس از بررسي شستي را 

تعمير نمائيد.
اگر ترمينال هاي B باتري و H  بوق را به هم متصل 
نمائيد بوق به صدا در مي آيد. در اين صورت آفتامات 

را تعويض نمائيد.
ازقطب مثبت باتري مستقيماً به ترمينال H رله برق 

بدهيد اگر بوق نزد بوق را تعويض كنيد.

بوق ممتد مي زند.

معيوب بودن رله بوق

اتصالي بين دكمه بوق و ترمينال رله بوق 

بوق قطع نمي شود حتي اگر ترمينال S را هم قطع 
كنيم.

در اين صورت رله بوق خراب است.
رله بوق را تعويض كنيد.

درصورتي كه با قطع ترمينال S رله بوق صداي بوق 
قطع شود دكمه بوق را دقيقاً چك كنيد.

درصورتي كه با قطع ترمينال 
قطع شود دكمه بوق را دقيقاً چك كنيد.

درصورتي كه با قطع ترمينال 

ترمينال  S رله بوق را تعمير كنيد.
دكمه بوق را تعويض كنيد.

كاهش صداي بوق و يا كيفيت تن كاهش صداي بوق و يا كيفيت تن 
آن تغييركرده است.

سيم فيوزاتصال كامل ندارد.
بريدگي در سيم

اتصال نامناسب دكمه بوق

تصحيح كنيد.
تعمير يا تعويض نمائيد.

تعمير كنيد.

تشخيص عيب و رفع آن
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