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سيستم هاى الكتريكىسيستم هاى الكتريكى

قوانين عمومى عيب يابى

I. بازرسى ظاهرى قبل از تعمير

1. چك كردن فيوزهاى مربوطه و رله.
2. چك كردن آسيب احتمالى،  شارژ، پاكى سطح و سفتى رابط باترى؛

نكات :
(1) هنگامى كه باترى اتصال زمين سفتى ندارد، تالش براى استارت موتور نكنيد وگرنه اتصال به طور جدى آسيب خواهد ديد.

(2) اگر اتصال زمين قطع شده است، شارژ سريع ممنوع است، در غير اين صورت آسيب را به ديود ژنراتور AC وارد ميشود
AC 3. چك كردن سفتى تسمه ژنراتور

II. شرايط عملكرد رابط دسته سيم
1. ترمينال رابط تميز و محكم شود.

2. همه روابط با فشار اتصاالت, محكم نگاه داشته 
شود .

3.برخى رابط ها كليپ هايى براى اتصال رابط بر روى 
بدنه خودرو و يا ساير قطعات مونتاژ دارند، چك شود 

كه كليپ در جاى خود محكم باشد.

4. برخى رابط ها به دو قفل خودكارمجهز هستند كه بايد باز قبل 
جداكردن رابط باز شوند.

5.براى جدا كردن رابط، از كشيدن دسته سيم  بايد اجتناب گردد، به جاى 
آن، گرفتن رابط (براى آنهايى كه قفل خودكار دارند باز كردن قفل نياز 

است) و جدا كردن آن از قطعه متصل نياز است

6. براى آنهايى كه با پالستيك محافظ شدند و يا آستين الستيك دارند، 
در حال جداكردن  آستين جدا شود

7.قبل از اتصال رابط، اطمينان حاصل كنيد كه ترمينال (B) در جاى خود 
است، بدون خميدگيو يا عيب ديگرى. براى روابط با سوراخ هاى متعدد 
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مطمئن شويد كه تمام سوراخ ها از گريس پر شده(روابط ضد آب 
مستثنى هستند) 

قبل از تعمير1.  چك كردن سفتى نگهدارنده (A) و الستيك 
.(B) مهر و موم

2. رابط را به طور مستقيم قرار دهيد، براى اطمينان از قفل شدن 
كامل.

3. قسمت بااليى را در موقعيت تعيين شده نصب و با كمك تسمه 
هاى اتصال براى هر قسمت محكم كنيد.

4. حذف سيم كليپ با دقت، مراقب باشيد كه به اتصاالت آسيب 
 (A) اتصاالت آسيب وارد نشود

5. انبردست را از طريق يك سوراخ در يك زاويه خاص به سمت 
پايين سيم كليپ سر دهيد و پس قسمتى كه قابل باز شدن است 

را به باال فشار دهيد تا كليپ سيم شل شود

6. پس از درست كردن كليپ سيم، اطمينان حاصل كنيد كه  با 
ديگر اجزاى متحرك تداخل نداشته باشد.

7. هارنس را دور از لوله هاى اگزوز و قطعات گرمايشى ديگر، 
اجزاى لبه تيز،و پيچ ها نگهدارى كنيد.

8. قرار دادن پوشش ادامسى در شيار مربوطه  و مواظب باشيد كه 
.(B) پوشش آدامسى خراب نشود

9. استفاده از سرب يا دست بردن در عايق ترك خوردگى ممنوع 
است، در مورد ترك خوردگى، آن را با قطعه جديد و يا با نوار 

چسب برق عايق به خوبى عايق كنيد.

10. پس از نصب هر بخش، اطمينان حاصل كنيد كه هيچ سربى 
در زير بخش گرفتار نشده باشد.

11. هنگام استفاده از دستگاه الكتريكى براى آزمايش تجهيزات، از 
اين كتابچه راهنما پيروى كنيد.

12. پروب تست را در از طرف سربى برش دهيد. (تجهيزات ضد 
آب مثتثنى اند)

13. پروب تستر را از نوك مخروطى وارد كنيد.



راهنماى تعميرات ليفان 620 7

توجه : از سوراخ كردن عايق سرب بايد اجتناب شود، چون سوراخ
به ضعف هدايت الكتريكى يا  اتصال الكتريكى متناوب است.

خواهد شد.

14. هنگامى كه ترمينال رابط هر واحد را كنترل مى كنيد، پروب
را به آرامى به رابط از طرف سربى متصل شود تا به قسمت سربى

ترمينال برسد

15. برخى از رابط ها با گريس پر شده است، وقتى الزم باشد آن را
دوباره پر كنيد، در صورتى كه گريس آلوده شده آن را تعويض كنيد.

IV. عيب يابى و مراحل آن
1. تاييد عيب تمام اجزاى مدار معيوب را براى تأييد عيب روشن كنيد، توجه كامل به عالئم داشته باشيد. قبل ازپيدا كردن قسمت معيوب،

شروع به باز كردن قطعات و يا تست آنها نكنيد.
2. تجزيه و تحليل مبتنى بر اصول

به نمودار طرح كلى براى تعيين مدار معيوب رجوع كنيد. از منبع تغذيه انرژى شروع كنيد، و هر يك از مولفه ها را امتداد مسير جريان تا
زمين چك كنيد، تا به عملكردمدار پى ببريد. اگر بيش از يك مدار معيوب وجود دارد معموال فيوز يا زمين علت اشكال انديك يا تعداد

بيشتر عيبب در مدار پيدا كنيد و عملكرد آن را بسنجيد.
3.  توجه داشته باشيد كه مواحل مختلف ذكر شده براى عيب يابى و رفع آن بسيار حياتى اند.، يعنى اول قطعاتى كه  به احتمال قوى

معيوب ند را شناسايى كنيد.
4. تعميرات را در همان زمانى كه عيب شناسايى شد در هر مقطع انجام دهيد. از ابزار مناسب مطابق با عمليات ايمن.

5. تاييد عمليات عادى تمام اجزا در امتداد حلقه تعمير را در همه حالت هاى آزمايش روشن كنيد تا مطمئن شويد كه تمامعيب ها حذف
شده است. اگر فيوز تست تمام مدارات متصل شده توسط فيوزمورد نياز است. اطمينان حاصل كنيد كه هيچ عيب جديدى حاصل نشود و

عيب قبلى دوباره ظاهر نشود

DTC عيب يابى با .V

1. ورود خودرو
�  ثبت نام كنيد

� تميز كردن خودرو
� ثبت محيط فعلى خودرو

2. مشكل در ثبت و تجزيه و تحليل پرس و جو در مورد جزئيات
مشكل، مانند وضعيت و محيطى كه مشكل در آن رخ مى دهد.

DTC 3. آزمايش عالئم و بازرسى توسط
� چك كردن ولتاژ باترى در طول خاموش كردن موتور
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� چك كرئن هارنس، اتصال، و فيوز
.DTC  استارت  موتور در شرايط عملياتى عادى، عاليم و شرايط را تأييد،  بازرسى توسط �

4. استفاده از جدول DTC يا عالئم مشكل 
 مراحل تحقيقاتى پيدا كردن عيب و دامنه سيستم ها و اجزاى سازنده را با توجه به جدول عالئم DTC انجام دهيد.

5. چك كردن قسمت هاى برقى و مشخص كردن عوامل مشكل در اين راه.
6. تعمير

تعمير سيستم هاى آسيب ديده و اجزاء.
7. آزمون تائيد كردن اطمينان حاصل كنيد كه مشكل تحت شرايط يكسان حذف شده است.

8. سابقه تعمير و نگهدارى ضبط سابقه تعمير.

VI. چك فيوز و جايگزينى نوعA  (تيغه)

 B تيغه نوع

 Cتيغه نوع
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بخش اول : صفحه آمپرهابخش اول : صفحه آمپرها

1 نگاه كلى

(OBD) 1.اندازه گير سرعت چرخش موتور     2. چراغ چك موتور
3. نشانه بيش از حد گرم شدن موتور      4. نشانه ناكافى بودن فشار روغن

5. هشدار شارژ باطرى      6. ميله تنظيم كيلومتر شمار اتومبيل 
7.  نشان دهنده درجه حرارت موتور     8. كيلومتر شمار اتومبيل

9.  كيلومتر شمار كلى اتومبيل     10. نشانه سوخت
11. ساعت       12. ميله تنظيم ساعت

14. هشدار دهنده روغن ترمز.      120km 13.هشدار در سرعت بيش از
15. يادآور كمربند صندلى      16. هشدار سوخت ناكافى
ABS 17. سرعت سنج      18.هشدار عيب در

19. نشان دهنده باال بودن ترمز دستى      20. هشدار عيب در كيسه هوا
21. نشانه چراغ راهنما      22. نشان دهنده دنده

23.  نشانه موقعيت المپ      24. نشانگر باز بودن دربهاى خودرو
25. چراغ نشان دهنده المپ جلو پايين     26. چراغ نشان دهنده نور باال چراغ جلو

27. نشانه چراغ مه شكن جلو     28.  نشان دهنده رادار پشت
29. نشانه چراغ مه شكن عقب     30.  نشانه دنده عقب

31. نشانه  باز بودن در صندوق عقب     32. نشانه روشن بودن گرمكن شيشه عقب 
33. نشانه مشكل فراتر از  OBD موتور

(OBO خارج از) چراغ چك موتور
پانل جلو همانطور كه در شكل نشان داده شده است, به تجهيزات الكترومكانيكى اطالق مى شود كه درجلوى راننده، باالتر از ستون فرمان 
قرار گرفته است و متشكل از قطعات نصبى، قطعات  برقى و غيره مى باشد. تمام مدارهاى پنل جلو تركيب  به وسيله يك رابط در قسمت 
پشت  متصل مى شوند. تمام ابزار ها و شاخص ها تحت حفاظ مناسب در پشت يك ورقه پالستيكى شفاف قرار گرفته اند تا به طور واضح 
قابل ديد باشند. پشت ورق شفاف پالستيكى پوشش محافظ قرار گرفته است. نورصفحه نمايش توسط يك پوشش محافظت ميشود تا از 
روشنايى و انعكاس نور محيط جلو گيرى كند.و به سهولت قابل ديدن باشد. .پانل از چند اليه تشكيل شده است. در نزديك به مركز پانل، 
دو ورودى بزرگ وجود دارد كه دو ابزار اصلى (شناگر سرعت - نشانگر دور موتور) قابل ديدن مى باشد كه  در مركز آن، صفحه نمايش ال 
سى دى وجود دارد، هر يك از صفحه هاى نمايش تا دو پانل مربع ايزومتريك دارندكه از طريق آنها ابزار هاى جانبى (نشانه سوخت و نشا 

موتور) را مى توان ديد. در زير آنها هم نشانگر هايى وجود دارد كه كه از طريق آن مسافت پيموده شده را مى توان خواند.
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نشانه هاى هشدارى نيز معموال در همين صفحه نمايش جلو مشخص مى شوند. رنگ آميزى تيره ى پانل به شناسايى اجزائ از طريق
قسمت هاى هادى نور و قسمت هاى تيره سهولت مى بخشد.  عالئم, شاخص ها و آيكون ها نيز به صورت نيمه شفاف اند كه از قسمت

پشتى روشن مى گردند.

هشدار خطا در سيستم ترمز هشدار ناكافى بودن فشار روغن هشدار شارژ باترى نشانه حرارت بيش از حد 
موتور

هشدار ناكافى بودن
سوخت

هشدار خطا در كيسه هوا ياد آور بستن كمر بند ABS هشدار خطا در نشانه  OBD موتور نشانه قرار گرفتن ماشين 
در پارك

گرمكن شيشه عقب راهنماى سمت چپ راهنماى سمت راست چراغ چشمك زن چراغ جلو نور باال

چراغ جلو نور پايين نشان دهنده موقعيت چراغ مه شكن جلو مه شكن عقب چراغ چك موتور (خارج 
(OBD از

نشانه رادار دنده عقب باز بودن در هاى جانبى باز بودن درب صندوق عقب سرعت بيشتر از 12 
كيلومتر بر ساعت

ق
سمت پنل توسط نور LED روشن مى گردد تا واضح و قابل ديد باشد. هر قسمت و نشانه توسط LED  جداگانه روشن مى شود. تمام
LED كامال  به تخته مداردر پشت محفظه پنل جوش خورده اند. پنل دستگاه به سيستم كلى الكتريكى مدار متصل است، كه در مسير

هاى مختلف به مدار اتومبيل متصل ميشوند وو به شيوه هاى مختلف محافظت شده اند.

2. جايگذارى

همانطور كه در شكل نشان داده شده است.
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III. ترمينال و ولتاژ
همانطور كه در شكل نشان داده شده است.

2.  براى توضيحات ترمينال به جدول زير مراجعه كنيد
ترمينال آزمايش رنگ سيم توضيح ترمينال شرايط آزمايش مقدار استاندارد

A1 – بدنه زرد/سفيد سيگنال خطاى كيسه هوا سويچ استارت باز, راهنما روشن, خاموش كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
A3–  بدنه زرد/قهوه اى نشانه ترمز پارك نشانه ترمز روشن, خاموش 10-14 ولت, كمتر از 1 ولت
A4 – بدنه سفيد/سبز ABS سيگنال ترمز سويچ استارت باز, نشانه روشن, خاموش كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
A6 – بدنه U//زرد نشانه وضعيت كمربند راننده استارت باز, كمربند بسته, باز  10-14 ولت, كمتر از 1 ولت
A7 – بدنه قرمز/زرد BCM سيگنال هشتار چراغ عملكرد اشتباه BCM خاموش, 

روشن
كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

A9 – بدنه مشكى نور پشتيبان صفحه پانل هميشه كمتر از 1 اوهم
A10 – بدنه سفيد/مشكى LIA BA9 سيگنال ورودى رادار دنده عقب روشن شود LIA سيگنال
A12 – بدنه بنفش/سفيد سيگنال اشتباه در ترمز نشانگر ترمز خاموش, روشن كمتر از 1ولت, 10-14 ولت
A13 – بدنه S نشانه باز بودن, بسته بودن در جلو 

چپ
در باز روشن, در بسته خاموش كمتر از 1 ولت, 10 تا 14 ولت

A14 – بدنه S/B نشانه باز بودن, بسته بودن در جلو 
راست

در باز روشن, در بسته خاموش كمتر از 1 ولت, 10 تا 14 ولت

A15 – بدنه S/G نشانه باز بودن, بسته بودن در عقب 
چپ

در باز روشن, در بسته خاموش كمتر از 1 ولت, 10 تا 14 ولت

A16 – بدنه S/Y نشانه باز بودن, بسته بودن در عقب 
راست

در باز روشن, در بسته خاموش كمتر از 1 ولت, 10 تا 14 ولت

A17 – بدنه قرمز سيگنال برق روشن شدن چراغ سوئيچ چراغ خاموش = روشن كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
A18 – بدنه خاكسترى/زرد +Bقدرت باترى هميشه كمتر از 1 اهم
A19 – بدنه بنفش/آبى IG1قدرت موتور هميشه كمتر از 1 اهم
A20 – بدنه بنفش/ آبى IG1قدرت موتور هميشه كمتر از 1 تهم
A21 – بدنه O/G سيگنال سرعت (ورودى) استارت باز, چرخ حركت دهنده را به 

ارامى بچرخانيد
سيگنال پالسى ايجاد شود

A22 – بدنه سفيد/مشكى سيگنال كار موتور موتور روشن شود سيگنال پالسى ايجاد شود
A23 – بدنه W/U سيگنال انژكتور بنزين هميشه كمتر از 1 اهم
A24 – بدنه N سيگنال درجه حرارت موتور موتور كار كند, درجه حرارت افزايش يابد سيگنال پالسى ايجاد شود

B 3– بدنه قرمز/مشكى سيگنال نور پايين استارت باز, چراغ نور پايين 
خاموش,روشن

كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

B4 – بدنه ارغوانى/سبز سيگنال نور باال استارت باز,نورباال خاموش, روشن كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
B5 – بدنه زرد/سفيد چراغ مه شكن جلو استارت باز, مه شكن جلو خاموش, 

روشن
كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

B6 – بدنه سبز/قرمز lamplet سيگنال قدرت Lamplet   خاموش, روشن كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
B8 – بدنه V/G سيگنال شارج كردن ژنراتور موتور كار كند, نشانگر شارژ خاموش, 

روشن
كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
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 B9 – بدنه مشكى/سفيد سيگنال فشار روغن المپ هشدار فشار روغن روشن, خاموش كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
B10 – بدنه سبز/مشكى سيگنال اشتباه در موتو باز كردن استارت, نشانگر روشن, 

خاموش
كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

B11 – بدنه Lg/W چراغ مه شكن عقب استارت باز, چرامه شكن عقب خاموش, 
روشن

كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

 B12 – بدنه S/V چراغ هشدار باز بودن درب صندوق 
عقب

درب صندوق عغب باز, بسته كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

B13 – بدنه N/W نشانگر ضد يخ شيشه عقب نشانگر ضد يخ عقب خاموش, روشن كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت
B14 – بدنه سبز  OBD خارج از SVS هشدار مشكل

موتور
نشانگر روشن, خاموش كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

B19 – بدنه قرمز/زرد سيگنال راهنما, چپ استارت باز, راهنماى چپ خاموش, 
روشن

كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

B20 – بدنه N/Y سيگنال راهنما, راست استارت باز, راهنماى راست هخاموش, 
روشن

كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

B21 – بدنه سبز سيگنال قفل خودبخودى باز, بسته كمتر از 1 ولت, 10-14 ولت

IV. عالئم اشكال
عالئم علت عالئم علت

1 پنل صفحه نمايش كار 
نمى كند

1 اشكال از فيوز
2 اشكال سيم كشى و اتصال
3 خرابى خود صفحه نمايش

2 سرعت سنج مشكل دارد
1 سنسور سرعت ايراد دارد

2 اشكال سيم كشى و اتصال
3 خرابى صفحه نمايش

3 شتاب سنج كار نميكند
ECM 1 مشكل در موتور يا

2 اشكال در سيم كشى و اتصال
3 خرابى صفحه نمايش

4 نشانگر بنزين مشكل دارد
1 اشكال در سنسور سنجش بنزين

2 اشكال سيم كشى و اتصال
3 خرابى صفحه نمايش

5 حرارت سنج آب كار 
نمى كند

1 خرابى سنسور دماى اب
2 اشكال سيم كشى و اتصال

3 خرابى صفحه نمايش

6 رادار دنده عقب درست بوق 
نمى زند

1اشكال سيم كشى و اتصال
2 خرابى صفحه نمايش

3خرابى سنسور دنده عقب
4 خرابى سوئيچ دنده عقب

5 خرابى كليد باز كننده سوئچ اخبار
BCM اشكال در كنترول كننده

7 ياد آور بسته بودن كمر 
بند درست كار نمى كند

1 اشكال در سوئيچ الى درى همه 
دربها

2 اشكال در ECU  كيشه هوا
3ا شكال سيم كشى و اتصال

4 خرابى صفحه نمايش

8 ياد آور باز بودن درب خودرو 
درست كار نمى كند

1 اشكال در سوئيچ الى درى همه 
درب ها

2 اشكال سيم كشى و اتصال
3 خرابى صفحه نمايش

V. بازرسى كردن برق

1. پانل جلو كار نمى كند
(1) بررسى مراحل

1) چك كردن فيوز (60A) از داخل كابين راننده (واقع در جعبه فيوز در داخل اتاق موتور). اگر سالم است،  به مرحله 2 برويد، اگر نه، را 
تعويض كنيد.

2) چك كردن فيوز (10A) (واقع در جعبه فيوز داخل اتاق). اگر نرمال است، رفتن به مرحله 3، اگر نه، فيوز را تعويض كنيد.
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3) بررسى فيوز  (5A) جعبه پنل (واقع در جعبه فيوز داخل اتاق). اگر عادى است، به مرحله 4برويد اگر نه، فيوز را تعويض كنيد.
4) چك كردن خود صفحه آمپر.

صفحه آمپر را جدا كنيد سوئيچ استارت را در موقعيت روشن قرار دهيد، بررسى ولتاژ بين پايانه اتصال A19 ،A18 و A20 پنل و بدن، به 
طور معمول بايد در حدود 14V~ 10 باشد.

� چك كردن مقاومت بين ترمينال A9 اتصال و بدنه، به طور معمول بايد كمتر از 1Ω. اگردر شرايط طبيعى است، صفحه آمپر را تعويض 
كنيد، اگر نه، تعمير و يا تغيير سيم واتصال دهنده.

(2) بررسى مدار همانطور كه در شكل بعدى نشان داده شده است. 
2. خطا د رعملگرد كيلومتر شمار

(1) بررسى مراحل
1) بررسى برق ورودى سنسور سرعت.

قرار داردن سوئيچ در حالت ON، بررسى ولتاژ بين T2 - 1 و بدنه، به طور معمول بايد در حدود 10 ~14 ولت باشد.
اگر نرمال است،  به مرحله ى 2) برويد، اگر نه، تعمير و يا تعويض فيوز، سيم و اتصال.
2) بررسى پايانه ى زمينى سنسور سرعت همانطور كه در شكل نشان داده شده است.

بررسى مقاومت بين T2 - 2 و بدنه، به طور معمول بايد كمتر از 1Ω باشد اگر نرمال است رفتن به مرحله 3) برويد، اگر نه، تعمير و يا 
تعويض سيم و اتصال دهنده.

3) بررسى صفحه آمپر
اهرم دنده در موقعيت N، بلند كردن چرخ هاى جلو با چك، سوييچ در موقعيت ON، بررسى ولتاژ بين پايانه هاى دسته سيم A21 و 
A9 صفحه كليد زمانى كه چرخ ها به نوبه خود به آرامى، به طور معمول، حركت مى كنند ولتاژ  حدود 14V ~ 5  در پيك ولتاژ توليد 

مى شود. اگر عادى است، صفحه آمپر را تعويض كنيد، اگر نه، تعمير و يا تغيير سيم واتصال و همچنين سنسور كيلومتر.
(2) بررسى مدار همانطور كه در شكل بعدى نشان داده شده است. 
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3.اشكال در نشانگر دور موتور

(1) بررسى مراحل
.ECM 1) بررسى سيگنال دور موتور خروجى

چك كردن ولتاژ بين پايانه هاى كانكتور A22 و A9 صفحه آمپر زمانى كه موتور، به طور معمول در حال كار است، اوج ولتاژ 5V بايد 
توليد شود.اگر عادى است، تعويض صفحه آمپر، اگر نه، تعمير و يا تعويض سيم،اتصال دهنده يا سيستم تزريق الكترونيكى.

2) چك كردن مدار همانطور كه در شكل بعدى نشان داده شده است.

4- اشكال در نشانگر مقدار سوخت
(1) بررسى مراحل

1) چك كردن مقاومت سنسور سطح سوخت.
قطع اتصال دسته سيم F11 پمپ سوخت F11، بررسى مقاومت بين ترمينال كانكتور- F11 و F11 - 3  سنسور  سوخت زمانى نشانگر 

شناور سنسور سوخت در سطح بين E و F قرار دارد
2.مقاومت مربوط نشانگر شناور زمانى كه در حالت F است  حدود 5Ω ~ 1، در حالى كه مقاومت مربوط به زمانكه نشانگر شناور در 

حالتE  قرار دارد 116Ω ~ 112 استاگر نرمال است، به مرحله 2 برويد، اگر نه، تعويض سنسور سطح سوخت (واقع در پمپ سوخت).
2) چك كردن سيم كشى و اتصال بين صفحه آمپر و پمپ سوخت.
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� قطع ارتباط  اتصال بدنه صفحه آمپر،  اتصال بدنه پمپ سوخت  F11 قطع باقى مى ماند.
.1Ω به طور معمول كمتر از ،F11 - 3 و A23 اندازه گيرى امپدانس بين ،�

.1Ω و بدنه، به طور معمول كمتر از A9 اندازه گيرى امپدانس بين ترمينال دسته سيم �
.100KΩ و بدنه، به طور معمول بيشتراز A23 اندازه گيرى امپدانس بين ترمينال پنل صفحه كليد �
.100KΩ پنل صفحه كليد و بدنه، به طور معمول بيشتراز  A9 اندازه گيرى امپدانس بين ترمينال �

اگر نرمال است تعويض پنل صفحه كليد وگر نه تعمير يا تعويض سيم و متصل كننده.
(2) چك كردن مدار طبق شكل بعدى
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5. اشكال در نشانگر درجه حرارت موتور
(1) بررسى مراحل

1) چك كردن سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده
قطع اتصال دسته سيم سنسور درجه حرارت موتور وقتى كه درجه حرارت در 90 � است، مقاومت بين ترمينال سيم سنسور درجه حرارت 

و  بدنه را بايد در حدود 98Ω ~ 75 باشد.اگر نرمال است، به مرحله 2) برويد، اگر نه، تعويض سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده.
2) چك كردن سيم كشى و اتصال بين پنل صفحه آمپر و سنسور درجه حرارت .

� قطع اتصال بين پنل صفحه آمپر و رابط دسته سيم موتورسنسور درجه حرارت قطع شده باقى مى ماند.
� چك كردن امپدانس بين ترمينال A24 پنل صفحه آمپر با  ECM  ترمينال  65، به طور معمول بايد كمتر از 1Ω باشد.

� اندازه گيرى امپدانس بين  پايانه A24 پنل صفحه آمپر و بدنه، به طور معمول بايد بيشتراز 100KΩ.باشد
اگر عادى است، تعويض ژنل صفحه كليد، اگر نه، تعمير و يا تعويض سيم وكانكتور.

(2) بررسى مدار همانطور كه در شكل بعدى نشان داده شده است.
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6. هشدار باز بودن دربهاى خودرو بخوبى كار نمى كند.
(1) بررسى مراحل

1) بررسى سوئيچ الى درى سمت جلو چپ از و بعد بستن درب جلو سمت چپ، چك  كردن  حالت خاموش روشن، بين A13 صفحه آمپر  
و بدنه، به طور معمول بايد  درحالت روشن  (مقاومت كمتر از 1Ω)  و خاموش (مقاومت بيشتر از KΩ 100) باشداگر  نرمال است،  به 

مرحله 2) برويد، اگر نه، سوئيچ الى درب جلو چپ را تعويض كنيد.
2) بررسى سوئيچ الى درى سمت راست جلو.

باز و بعد بستن درب جلو راست، چك كردن حالت خاموش روشن بينA14 صفحه آمپر و بدنه. به طور معمول بايد در حالت روشن ( 
مقاومت كمتر از 1Ω) و خاموش (مقاومت بيشتر از KΩ 100)اگر  نرمال است، رفتن به مرحله 3)، اگر نه، سوئيچ الى درى درب سمت 

راست جلو را تعويض كنيد.
3) بررسى سوئيچ الى درى درب عقب سمت چپ

باز و بعد بستن  درب عقب سمت چپ، چك كردن حالت خاموش روشن بين  A15 صفحه آمپر و بدنه. به طور معمول بايد در حالت روشن  
(مقاومت كمتر از 1Ω) و در حالت خاموش (مقاومت بيشتر از KΩ 100)اگر نرمال است، رفتن به مرحله 4)، اگر نه، تعويض سوئيچ الى 

درى درب عقب سمت چپ.
4) چك سوئيچ المپ درب عقب راست

باز و سپس بستن درب جلو راست، چك كردن حالت خاموش روشن بين A16 صفحه آمپر و بدنه  به طور معمول بايد در حالت روشن( 
مقاومت كمتر از 1Ω) و در حالت خاموش (مقاومت بيشتر از KΩ 100)اگر نرمال است،  به مرحله 5) برويد، اگر نه، تعويض درب عقب 

راست سوئيچ الى درى.
5) بررسى سوئيچ الى درى صندوق عقب

باز كردن و سپس بستن درب صندوق عقب، چك كردن حالت خاموش روشن  بين B12 پنل صفحه كليد و بدنه، به طور معمول بايد 
در حال روشن ( مقاومت كمتر از 1Ω) و در حالت خاموش (مقاومت بيشتر از KΩ 100) اگر نرمال است، به مرحله بعدى برويد، اگر نه، 

تعويض سوئيچ الى درى صندوق عقب.
(2) بررسى مدار همانطور كه در شكل بعدى نشان داده شده است. 
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7. ياد آور بسته نبودن كمربند راننده كار نمى كند
علت ها: - اشكال در پنل صفحه كليد

اشكال در ECU  كيسه هوا
اشكال در سيم كشى و اتصال

اشكال در قفل كمربند

VI. بررسى اجزاء سيستم
چك كردن سرعت سنج همانطور كه در شكل نشان داده شده

A: سوكت سيم تعمير و نگهدارى سنسور سرعت 
B : سنسور سرعت

C : پورت سيگنال  سنسور سرعت 
D : پورت برق سنسور سرعت

E : پورت اتصال زمين سنسور سرعت
(1) آماده سازى سيم تعمير و نگهدارى و مولتيمتر عددى؛

(2) باال بردن قسمت جلويى ماشين، از پايه هاى مطمئن استفاده 
شود؛

(3) سوئيچ در وضعيت ON  دنده در حالت N؛
(4) چرخاندن چرخ، چك كردن با مولتى متر كه آيا ولتاژ بين 0 - 
5V  است يا بيش از اين مقدار است. اگر سيگنالى موجود نيست، 
تعويض سنسور سرعت، در صورتى كه عادى است، به مرحله (5) 

برويد؛
(5) سرعت سنج را چك كنيد در صورتى كه اشاره گر به درستى كار نمى كند، صفحه آمپر تعويض كنيد.

2. بررسى وضعيت خروجى سيگنال سرعت
(1) آماده سازى سيم تعمير و نگهدارى و مولتى متر عددى؛

(2) باال بردن قسمت جلويى ماشين، از پايه هاى مطمئن استفاده شود؛
(3) سوئيچ در وضعيت ON  دنده در حالت N؛

C7 - 1 و C7 - 10 10  برانيد. بررسى ولتاژ بين پايانه هاى كانكتورkm / h  (4) اتومبيل را با سرعت 
صفحه آمپر، به طور معمول بايد حدود 14V ~ 5 با فركانس ارتعاش از 14 بار در ثانيه  اگر پاسخ نرمال نيست، تعويض آمپر صفحه كليد 

يا سنسور سرعت (كيلومتر).
توجه : سيگنال خروجى  را در هنگامى كه  سوييچ  در موقعيت ON و اتصال دسته سيم برقرار است چك كنيد.

3.چك كردن سرعت سنج (كيلومترشمار)
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استارت زدن موتور در 0,5V ± 13,5V DC، دماى محيط 25 � ± 5 �،  با اتصال به دستگاه عيب ياب براى اندازه گيرى سرعت 
چرخش، مقدار اندازه گيرى شده بايد همسان با مقدار نشان داده شده در سرعت سنج باشد و در محدوده مجاز، همانطور كه در جدول زير 

نشان داده شده است.
محدوده مجاز سرعت سنج (به جدول زير مراجعه كنيد)

4. چك كردن نشانگر سوخت
(1) قطع اتصال دسته سيم سنسور سطح سوخت،  سوئيچ در موقعيت ON، بررسى نشانگر سوخت، به طور معمول در موقعيت E قرار 

داشته باشد؛
(2) اتصال ترمينال هاى اتصال دهنده ى F11 - 2 و F11 - 3 در سمت سيم سنسور سطح سوخت، سوئيچ در موقعيت ON، چك 

كردن نشانگر سوخت، به طور معمول بايد در جايگاه F باشد؛
5. چك كردن المپ هشدار سطح سوخت، قطع اتصال دسته سيم سنسور سوخت، سوئيچ در موقعيت ON، به طور معمول نشانگر 

سوخت بايد در موقعيت E باشد، المپ هشدار دهنده سوخت روشن باشد.
6. چك كردن دماسنج آب

(1) قطع اتصال دسته سيم سنسور درجه حرارت، مايع خنك كننده سوييچ در موقعيت ON  چك كردن نشانگر درجه حرارت موتور، به 
طور معمول بايد در موقعيت C باشد ؛

(2) اتصال ترمينال اتصال دهنده در سمت سيم سنسور درجه حرارت  به بدنه، و چك كردن نشانگر دماسنج آب، كه به طور معمول در 
موقعيت H  باشد؛

7. چك كردن المپ هشدار كمربند صندلى
(1) سوئيچ در موقعيت ON،  كمربند صندلى راننده باز، بررسى المپ هشدار دهنده كمربند راننده  به طور معمول روشن باشد ؛

(2) سوئيچ در موقعيت ON، كمربند صندلى راننده بسته، بررسى المپ هشدار دهنده كمربند راننده، به طور معمول خاموش باشد ؛
(3) قطع كردن اتصال قفل كمربند و اتصال ترمينال كانكتور در طرف قفل كمربند به بدنه. سوئيچ در موقعيت ON، كمربند صندلى 

راننده بسته، بررسى چراغ هشدار دهنده كمربند  صندلى، به طور معمول روشن باشد؛
8. چك كردن المپ اخطار فشار روغن

قطع اتصال دسته سيم المپ اخطار فشار روغن، سوئيچ در موقعيت ON ،اتصال ترمينال اتصال در طرف المپ اخطار فشار روغن و 
بدنه، به طور معمول، المپ هشدار دهنده بايد روشن باشد.

9. چك كردن سوئيچ المپ اخطار فشار روغن 
قطع اتصال بدنه المپ اخطار فشار روغن، و بررسى رسانايى جريان

بين ترمينال فشار روغن سوئيچ المپ هشدار دهنده و بدنه. هنگامى كه موتور خاموش باشد، سيم كشى بين ترمينال و بدنه بايد رسانا يا 
هادى جريان باشد، زمانى كه موتور كار مى كند، سيم كشى بين ترمينال و بدنه بايد رسانا و هادى نباشد.

10.چك كردن زنگ هشدار باز بودن درها: 
سوئيچ بر موقعيت ON (IG1)، اگر يكى از چهار درب باز باشد زنگ به صدا در مى آيد، اگر اين شرايط بر طرف شود  متوقف مى شود.
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11. چك كردن المپ هشدار دهنده ترمز 
(1) بررسى چراغ اخطار ترمز دستى : قطع سوئيچ ترمز پارك، ترمينال كانكتور در طرف سيم سوئيچ  ترمز پارك و با دسته سيم كانكتور 

متصل كنيد. سوئيچ در موقعيت ON، بررسى چراغ اخطار ترمز پارك، به طور معمول بايد روشن باشد؛
(2) چك كردن المپ هشدار سطح مايع ترمز: قطع اتصال المپ هشدار سطح مايع ترمز اتصال كوتاه ترمينال اتصال در طرف سوئيچ 

ترمز پارك سيم، سوئيچ در موقعيت ON، بررسى المپ هشدار دهنده سطح مايع ترمز، به طور معمول روشن باشد.
12. بررسى سوئيچ هشدار سطح مايع ترمز: درب مخزن مايع و پاك كننده را بر داريد، قطع اتصال دسته سيم سوئيچ هشدار سطح مايع 
ترمز و بررسى رسانايى بين پايانه هاى سوئيچ هشدار دهنده سطح مايع ترمز، به طور معمول هنگامى كه شناور باال است رسانا نيست. 

بيرون كشيدن روغن ترمز در مخزن و بررسى رسانايى بين ترمينالهاى سوئيچ هشدار دهنده سطح مايع ترمز، به طور معمول هنگامى كه 
شناور پايين است رسانا مى باشد.

.
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بخش دوم : شيشه باالبربخش دوم : شيشه باالبر

شماى كلى
عمليات سيستم : سوئيچ را در پانل درب فشار دهيد تا پنجره باال و يا پايين رود همانطور كه در شكل نشان داده شده است راننده مى تواند 
از سوئيچ اصلى بر روى پانل جلو درب در سمت راننده تمام پنجره ها را باال پايين ببرد. سوئيچ ايمنى شيشه باالبر در پانل جلوى درب در 
كنار راننده است و مى تواند با استفاده از كليد A سوئيچ ها را در تمام پنجره ها غير فعال كند. تنها زمانى كه  سوئيچ اتومبيل در موقعيت 

ON  است مى تواند پنجره ها را باال پائين كند.
چند اينچ باال بردن EX : سوئيچ كنترول باالبر پنجره را به باال فشار دهيد براى ≥ 300ms، شيشه پنجره مربوطه باال خواهد رفت، و پس 

از آن رها كردن سوئيچ، باال رفتن متوقف مى شود.
LX / DX : : سوئيچ كنترول باالبر پنجره را به باال فشار دهيد، شيشه پنجره مربوطه باال خواهد رفت، و پس از آن رها كردن سوئيچ، 

باال رفتن متوقف مى شود
EX / LX / DX (2) : سوئيچ كنترول باالبر پنجره را به پائين فشار دهيد براى ≥ 300ms، شيشه پنجره مربوطه بپايين خواهد رفت، و 

پس از آن رها كردن سوئيچ، پايين رفتن متوقف مى شود
(3) باال رفتن خودكار

EX : سوئيچ كنترول باالبر پنجره را به باال فشار دهيد براى ≤ 300ms، شيشه پنجره مربوطه باال خواهد رفت، شيشه باال بر تا رسيدن 
شيشه به باال عمل خواهد كرد. اگر تشخيص سيگنال كه آيا به باال رسيده ازبين رفته باشد باال بر به مدت  8 ثانيه كار مى كنند و سپس 
متوقف مى شود براى محافظت از موتور. اگر يك دستور ديگر باال بردن يا پايين آوردن شيشه در طول باال رفتن شيشه داده شود، باال بر 

متوقف مى شود.
اگر چيزى سر راه باال رفتن شيشه قرار گرفته باشد باال رفتن شيشه بالفاصله متوقف مى شود و شروع به پايين آمدن به طور خودكار مى 

كند، در طول پايين آمدن شيشه، تمام عمليات غير قابل استفاده خواهد بود تا شيشه كامال به پايين برسد.
(4) پايين رفتن خودكار :

EX / LX / DX : سوئيچ كنترول باالبر پنجره را به پايين فشار دهيد براى ≤ 300ms، شيشه پنجره مربوطه پايين خواهد رفت، شيشه 
باال بر تا رسيدن شيشه به پايين عمل خواهد كرد. اگر تشخيص سيگنال كه آيا كامال به پايين رسيده ازبين رفته باشد باال بر به مدت 8 

.
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ثانيه كار مى كنند و سپس متوقف مى شود براى محافظت از موتور. اگر يك دستور ديگر باال بردن يا پايين آوردن شيشه در طول پايين
رفتن شيشه داده شود، بپايين آمدن متوقف مى شود.

اجزاى سيستم به شرح زير است :
(1) سوئيچ باالبر پنجره
(2) موتور باالبر پنجره

BCM  (3) كنترل كننده بدنه
از آخرين فن آورى، روش و مواد در سيستم باال بر پنجره استفاده شده، به عنوان مثال، براى اطمينان از عملكرد خوب عايق بندى، طراحى
دقيقى به همراه استفاده از فيلم هاى ضد آب و قابل تنفس (موتور به آسانى  ميتواند تفاوت فشار در مقايسه با خارج  را تشخيص دهد وقتى
كه درجه حرارت در طول روشن بودن موتور افزايش مى يابد، پس از آن ضعيف ترين نقطه از نظر آب بندى نمايان مى شود، بنابراين،
موتور نياز به دستگاهى دارد كه بتواند تنفس كند و به تعادل فشار كمك كند، بنابراين  براى از بين بردن تاثير تفاوت فشار در ضعيف ترين
نقطه آب بندى، فيلم قابل تنفس بهترين راه حل است، زيرا نتنها مى تواند تعادل اختالف فشار گاز را از برقرار كند، مى تواند مانع از ورود
اب به موتور گردد) ؛ در مورد حفاظت از گرم شدن بيش از حد، محافظ پليمر overcurrent PTC استفاده شده است تا به صورت
فورى و موثر تر حفاظت از موتور در اثر سوختگى ناشى از اشكاالت خارجى (مانند اشكال در سوئيچ) را انجام دهد. در نظر گرفتن شرايط
آكوستيك، طرح ويژه اى بر روى محور چرخش جاذب شوك و سايش در نظر گرفته شده تا  از تاثير فلز و صداى مالش در سرعت باال
چرخش جلوگيرى كند. در مورد قسمت توليد كننده نيرو، رابط آن به طور مستقيم و بدون سيم سربى متصل شده است تا اشتباهاتى مانند
تماس ضعيف سيم حذف شوند. ساختار دو قطبى DC با مغناطيس دائمى مورد استفاده قرار گرفته، دستگاه حفاظت گرم شدن بيش از حد
مجهز در داخل، مستقل ازحفاظت الكتريكى خارجى ؛ زمانى كه موتور عمل مى كند، تحت اثر نيروى مغناطيسى، موتور مى چرخد   ، و از
طريق توربين هاى كاهنده سرعت بزرگ براى توليد سرعت پايين و گشتاور باال در چرخ دنده ى خروجى، هنگامى كه موتور گير كند و يا
خطاهاى هاى الكتريكى رخ مى دهد، دستگاه محافظ گرم شدن بيش از حد با قطع كردن بالفاصله ى قدرت باعث محافظت از موتور از
احتمال حرارت ديدن بيش از حد ناشى از افزايش مستمر قدرت شيشه باالبر براى باال بردن يا پايين آوردن،  مى گردد. حفاظت اتوماتيك

از مدار در دسترس است  و پس از يك توقف پنج دقيقه اى مدار به صورت خودكار باز يابى مى شود.

II.جانمايى قطعات

A: پانل نرده بانى سوئيچ درب جلو چپ 

B :موتور باالبرنده فريم شيشه اى جلو
سمت چپ

C : پايه ى باال برنده ى فريم شيشه اى
جلو سمت چپ 

D : پانل نرده بانى سوئيچ درب جلو
راست

E : موتور باالبرنده فريم شيشه اى جلو
سمت راست

F پايه ى باال برنده ى فريم شيشه اى
جلو سمت راست

G : پانل نرده بانى سوئيچ درب عقب
چپ

H : پايه ى باال برنده ى فريم شيشه اى
عقب سمت چپ

I: موتور باالبرنده فريم شيشه اى عقب
سمت چپ

J پانل نرده بانى سوئيچ درب عقب راست
K : پايه ى باال برنده ى فريم شيشه اى

عقب سمت راست 
L: موتور باالبرنده فريم شيشه اى عقب سمت راست

.
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1. سوئيچ باال برنده ى فريم شيشه اى جلو سمت چپ (شكل)

2. توضيح سوئيچ پانل نرده بانى جلو راست، سمت  عقب راست و عقب چپ (شكل)

.
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3. توضيح باالبر فريم شيشه (شكل)

4. سوئيچ باالبر فريم جلو چپ

مقدار استانداردشرايط آزمايشتوضيح ترمينالرنگ سيمترمينال آزمايش
موتور باالبرنده فريم چپ عقب باال بنفش/سياهبدنه

برود
سوءيچ بر روىON باال بردن –توقف 

شيشه
4 تا 5 ولت، كمتر از 1

موتور باالبرنده فريم چپ عقب پايين بنفشبدنه
بيايد

سوءيچ بر روىON، پايين كشيدن- 
توقف 

4 تا 5 ولت، كمتر از 1

10 تا 14 ولتسوئيچ امنيت را فشار دهيد، هميشهسوئيچ امنيتسبزبدنه
10 تا 14 ولتهميشهورودى برق دائم B+سفيد/قرمز6- بدنه
موتور باالبرنده فريم چپ جلو باال 7N/B- بدنه

يرود
سوءيچ بر روىON، باال بردن – 

توقف
4 تا 5 ولت، كمتر از 1

موتور باالبرنده فريم چپ جلو پايين 8N- بدنه
بيايد

سوءيچ بر روىON، پايين آوردن، 
توقف

4 تا 5 ولت، كمتر از 1

موتور باالبرنده فريم راست عقب زرد/سياه9 – بدنه
باال برود

4 تا 5 ولت، كمتر از 1سوءيچ بر روىON، باال بردن- توقف

موتور باالبرنده فريم راست عقب زرد10- بدنه
بپايين برود

سوءيچ بر روىON، پايين آوردن 
- توقف 

4 تا 5 ولت، كمتر از 1

كمتر از 1 اهمهميشهپايه ى الكتريكىسياه12- بدنه
سيگنال پالسى ايجاد شودچراق روشن، نور پس زمينه روشنقدرت نور پس زمينه قرمز14- بدنه
موتور باال برنده فريم راست جلو 15U/G- بدنه

باال برود
سوءيچ بر روىON، باال بردن – 

توقف
4 تا 5 ولت، كمتر از 1

موتور باالبرنده فريم راست عقب 16U/Y- بدنه
پايين برود

سوءيچ بر روىON، پايين آوردن 
– توقف

4 تا 5 ولت، كمتر از 1

.
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5. مدار باالبر پنجره

6. جدول عالئم مشكل در باال برنده 
علتعالئم

تمام باالبرها كار نمى كنند
كنترولر BCM ايراد دارد
فيوز باالبر پنجره ايراد دارد

ايراد سيم كشى

يك باالبر پنجره كار نمى كند
سوئيچ باالبر همان پنجره ايراد دارد

موتور باالبر پنجره ايراد دارد
ايراد سيم كشى

سوئيچ امنيت جلو سمت چپ ايراد داردسيستم قفل پنجره كار نمى كند
ايراد سيم كشى III. چك كردن اجزائ

 
  سوئيچ پانل نردهاى درب جلو چپ را چك كنيد. براى چك كردن سوئيچ باالبرنده فريم جلو سمت چب به جدول باال مراجعه كنيد.

.
1

 بررسى رسانايى بين ترمينالهاياتصال سوئيچ باال برنده.
:
مانند ساير درب ها 

 چك كنيد اگر سوئيچ باالبرنده قاب شيشه اى عادى است
(
1)

 
سوئيچ ايمنى در سوئيچ نرده پانل درب جلو چپ را فشار دهيد، سوئيچ باال برنده سمت چپ جلو را در موقعيت up قرار دهيد، به طور معمول

 
ترمينال 3 و ترمينال 12 رسانا مى شود، ترمينال7 و ترمينال 12 رسانا مى شوند. سوئيچ را در موقعيت  Down به طور معمول ترمينال

 
3 و ترمينال 12 هادى ميشوند، ترمينال 8 و12 هادى مى شوند. چك كردن بقيه دكمه هاى باال برنده مانند مراحل ذكر شده در باال. اگر

رسانايى انجام نمى شود، سوئيچ باال برنده مربوطه را تعويض كنيد.

.
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(2) بررسى كنيد اگر سوئيچ ايمنى طبيعى است
اگر فقط سوئيچ ايمنى در سوئيچ  پانل درب جلو چپ را فشار دهيد، به طور معمول ترمينال 3 وترمينال 12 هادى مى شوند و در صورتى 
كه سوئيچ ايمنى در سوئيچ  پانل درب جلو چپ فشار داده نشده باشد به طور معمول ترمينال 3 و ترمينال 12 رسانا نمى گردد. اگر هدايت 

انجام نمى شود ،سپس سوئيچ باالبر مربوطه را تغيير دهيد.
(3) بررسى كنيد  كه نور پس زمينه سوئيچ پانل درب جلو چپ طبيعى است

اتصال ترمينال 14 (14V ~ 10) به منبع نيرو، ترمينال 12، اگر نور پس زمينه روشن است، روشن به معنى درست بودن رسانايى است، در 
حالى كه خاموش نشانه عدم كاركرد است.

2. چك كردن موتور باال برنده قاب شيشه اى 
اتصال مثبت باترى به ترمينال 5 از موتور باال برنده قاب شيشه اى، منفى به ترمينال 4، شيشه باال ميرود.

اتصال مثبت باترى به ترمينال 4 موتور باال برنده قاب شيشه اى، منفى به ترمينال 5، شيشه  پايين مى آيد.

.
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بخش سوم : قفل مركزىبخش سوم : قفل مركزىBCMBCM، سيستم دزد گير، سيستم دزد گير

I. شماى كلى
سيستم قفل مركزى بخشى از BCM (ماژول كنترل بدنه)، به طور مشترك با دزدگير استفاده مى شودسيستم، عمدتا مسئول كنترل موتور 
چهار قفل درب ها، ورود از راه دور بدون كليد و كنترل روشنايى داخلى ،غيرفعال شدن استارت موتور بعد از به صدا در آمدن دزدگير، مكان 
يابى خودرو و غيره است. به كتابچه راهنماى استفاده براى اطالعات بيشتر رجوع كنيد، اصل كنترل همانطور كه در شكل نشان داده شده، 

است.

منطق كنترل قفل مركزى مطابق است با Q / LFQ J07,009 - 2008 منطق مشخصات فناورى LF7162 كنترل قفل مركزى سدان 
/ سيستم دزد گير.

.
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شرايط تنظيم دزدگير : قطع سوئيچ استارت، سوئيچ بيرون آورده شود، چهار درب و درب صندوق به خوبى بسته شود.
وضعيت كنترل از راه دور : عمليات كنترل از راه دور بى فايده است در زمانى كه سويچ درجايگاه خود است.

1. عمليات قفل كردن
تحت وضعيت باز بودن قفل درب،  عمليات قفل كردن مى تواند از طرق بسيارى قابل شناسايى باشد، و راه هاى مختلف مى تواند نتايج 

متنوع به ارمغان بياورد.
(1) قفل شدن اتوماتيك حين رانندگى

هنگامى كه ماشين با سرعت تا 20KM / ساعت حركت مى كند، قفل خودكار  چهار درب به طور همزمان عمل مى كنند، در طول يك 
 20KM 20 / ساعت كاهش مى يابد و سپس تاKMدور رانندگى (خودرو متوقف نشود و سوئيچ بسته نشود) هنگامى كه سرعت به كمتر از

/ ساعت دوباره افزايش مى يابد، عمليات قفل دوباره اجرا نمى شود بدون توجه به اينكه آيا باز كردن قفل درب انجام شده يا نه.
(2) قفل كردن از طريق داشبورد

از سوئيچ كليدى بر روى داشبورد براى قفل كردن استفاده كنيد، قفل چهار درب به طور همزمان عمل مى كنند.
(3) قفل كردن از طريق كنترل از راه دور

با فشار كليد قفل  بر روى كنترل از راه دور، قفل كردن چهار درب به  طور همزمان انجام خواخد شد، نور چشمك زن براى يك بار و 
صداى اعالم گر براى يك بار عمل مى كند.

4) قفل كردن از طريق قرار دادن كليد قفل درب
قرار دادن كليد قفل درب بر روى سوراخ قفل درب، با حركت دادن آن آن در خالف جهت عقربه، قفل چهار درب به طور همزمان عمل 

خواهد كرد
(5) قفل كردن درب توسط دكمه

.
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دكمه قفل درب ميتواند باعث  نمايش وضعيت قفل درب شود، يعنى اگر عالمت قرمز بيرون باشد به معناى باز بودن قفل و اگر به سمت 
داخل باشد به معناى قفل است. حركت دكمه قفل درها در داخل خودرو، تنهادرب مربوطه را قفل خواهد كرد، و درهاى بقيه قفل نمى شوند.

(6) جريان منطقى از عملكرد قفل شدن درب ها در شكل نشان داده شده است.

2.عمليات باز كردن قفل
تحت وضعيت قفل درب، عمليات بازكردن قفل مى تواند از طرق  بسيارى انجام شود  و نتايج متنوع به ارمغان بياورد.

(1) باز كردن قفل از طريق داشبورد
سوئيچ باز كردن قفل در روى داشبورد براى باز كردن قفل درها، دو مرحله باز كردن قفل در دسترس است.مرحله اول باز كردن قفل درب 

راننده، مرحله دوم براى باز كردن بقيه سه درب است.
(2) باز كردن قفل از طريق كليد

قرار دادن كليد در سوراخ كليد درب، چرخاندن در جهت عقربه هاى ساعت، قفل چهار درب به به طور همزمان باز خواهد شد.
باز كردن قفل ها توسط سوئيچ استارت

پس از توقف خودرو، گرداند كليد احتراق را از"ACC" به "ON"،  چهار درب به طور همزمان باز خواهد شد
(4) باز كردن توسط كيسه هوا

در طى يك برخورد، همزمان با تحريك ايجاد شده از باز شدن كيسه هوا، SDM  كيسه  هوا سيگنالى مى فرستد كه به باز كردن قفل 
چهار درب به طور همزمان منجر مى شود.

(5) باز كردن از طريق ريموت كنترل 
كليد باز كردن قفل ريموت را فشار دهيد، باز كردن قفل چهار درب عمل خواهد كردبه طور همزمان، نور چشمك زن براى دو بار روشن 

خواهد شد و صداى اعالم گر براى دو بار عمل خواهد كرد.
(6) جريان منطقى عملكرد باز كردن قفل درب

نكته 1 : وقتى كه كليد را مغزى سوئيچ وارد مى شود،  فشار كليد قفل وكليد باز كردن قفل كنترل از راه دور بى فايده است.
3. تنظيم زنگ هشدار

.وضعيت تنظيم زنگ هشدار:  سوئيچ باز، سوئيچ از جايش بيرون آورده شود، چهار درب و صندوق عقب بسته .
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(1) تنظيم زنگ هشدار توسط ريموت كنترل 
1) هنگامى كه شرايط تنظيم زنگ هشدار ايجاد شد،  كليد قفل بر روى كنترل از راه دور را فشار دهيد،  چهار درب به طور همزمان قفل 
خواهند شد،  فالشر براى يك بار مى زند  و صداى اعالن گر براى  يك بار به صدا در مى آيد.  نشانگر دزد گير روشن مى شود، همراه با  

قطع سيستم سوخت و ترمز براى نشان دادن حالت آماده باش.
2) اگر دزدگير با چهار درب و صندوق بسته عمل نكرده باشد، فالشر  به مدت ده ثانيه ميزند، پس از ده ثانيه، نشانگر دزد گير چشمك مى 

زند، به همراه قطع سيستم سوخت و ترمز براى نشان دادن حالت آماده باش است.
(2) تنظيم زنگ هشدار توسط دو بار باز كردن قفل از طريق ريموت كنترول

� هنگامى زنگ هشدار به صدا در آيد، با فشار كليد باز كردن قفل بر روى كنترل از راه دور، باز كردن چهار درب به طور همزمان اجرا 
مى شود ،فالشر در 2 نوبت چشمك مى زند و صداى دزدگير در دو نوبت به صدا در مى آيد و دزدگير خاموش مى شود، و تامين سوخت 

مجددا امكان پذير مى گردد.
� اگر هيچ يك از درها در عرض 30 ثانيه باز نشد، چهار درب قفل مى شود، دزدگيرچشمك مى زند، همراه با قطع  سوخت و ترمز به 

نشانه حالت آماده باش.
(3) جريان منطقى از تنظيم زنگ هشدار

 4.قطع دزدگير
هنگامى كه دزدگير تنظيم شده باشد، ورود غير مجاز و يا رفتار دزدانه  تشخيص داده مى شود وخودرو، تنها در صورتى كه سيستم دزد گير 

توسط شخص مجاز درست قطع گردد، خودرو ميتواند عمل كند..
(1) عمليات قطع دزدگير از طريق باز كردن كليد از كنترل از راه دوربا فشار كليد باز كردن قفل كنترل از راه دور زمانى كه سيستم در حالت 
هشدار است، باز كردن چهار درب به طور همزمان عمل مى كنند، نور چشمك زن براى دو بار، سيستم اعالن گر براى 2 بار عمل مى 
كند؛ دزدگير متوقف مى شود و سيستم سوخت دوباره فعال مى گردد..اگر خودرو در حالت قطع دزدگير باشد، باز شدن چهار درب به طور 

همزمان عمل خواهد كرد.
(2) جريان منطقى از عمليات قطع دزدگير

همانطور كه در شكل نشان داده شده است.
5.نشانگر قفل كردن

اگر قفل خودرو باز شده باشد هنگامى كه از خودرو استفاده نمى شود،، سيستم وضعيت را مشخص كرده و با نشانگرى قفل خودرو را 
پيشنهاد مى كند..

(1) نشانگر قفل دزدگير
1) هنگامى كه سوئيچ روشن است، سوئيچ بيرون كشيده شود، چهار درب و صندوق بسته باشد، در صورتى كه كليد قفل كردن كنترل  از 

راه دور ظرف مدت ده ثانيه فشرده شودتنظيم زنگ هشدار اجرا خواهد شد.
2) اگر كليد قفل كردن كنترل كننده  راه دور براى تنظيم زنگ هشدار در عرض ده ثانيه فشرده نشود چشمك زن نور سه بار و صداى 

اعالن گر سه بار براى نشانگر قفل كردن به اجرا در مى آيد و زنگ هشدار عمل مى كند..
(2) جريان منطقى از قفل كردن نشانه تنظيم زنگ هشدار

.
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همانطور كه در شكل نشان داده شده است.

6. مكان ياب اتومبيل 
هنگامى كه بيش از حد  اتومبيل در يك پاركينگ وجود داشته باشد پيدا كردن ماشين دشوار است. مكان ياب براى راحت تر كردن اين 

عمل طراحى شده است.
(1) عملكرد

زمانى كه خودرو در حالت هشدار است، با فشار كليد باز كردن قفل كنترل از راه دور براى بشتر از 2 ثانيه، مكانياب عمل ميكند، با روشن 
شدن چشمك زن و ايجاد صداى اعالن گر به مدت 15 ثانيه وتوقف پس از آن.در عرض 15S، اگر هر كليد بر روى كنترل از راه دور فشار 

داده نشود، عملكرد مكان ياب قطع مى شود..
 (2) جريان منطقى از عملكرد مكان ياب

همانطور كه در شكل نشان داده شده است

(EX) 7.باز كردن صندوق عقب، از طريق عملكرد الكتريكى
(1) فشار كليد باز كردن صندوق روى كنترل از راه دور هنگامى كه در وضعيت هشدار نيست

هنگامى كه در وضعيت هشدار نيست، كليد باز كردن در صندوق موجود در كنسول مركزى براى باز كردن درب صندوق بكار مى ايد نشانگر 
باز بودن درب صندوق بر روى صفحه آمپر (شماره 31 ) روشن مى شود،درب صندوق را مى توان با دست باز كرد براى بستن، فشار دست 
الزم است، صفحه آمپر را چك كنيد (شماره 31 ) تا  مطمئن شويد درب بسته است. اگر درب صندوق در عرض 60 ثانيه بسته نشد، نور 

فلش زن براى دادننشانه روشن مى شود.
(2) براى باز كردن درب صندوق در طول زمان هشدار

1)  بى فايده است كه كليد صندوق عقب بر روى كنترل از راه دور را هنگامى كه كليد درون سوئيچ است فشار دهيد. تنها زمانى كه كليد 

.
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بيرون كشيده شده باشد، مى توان از ريموت كنترول استفاده كرد.
2) در طول زمان هشدار، الزم است اول  دزدگير قطع گردد، پس از آن كليد باز كردن صندوق ريموت را فشار دهيد، صندوق باز مى 

شودو نور نشانگر باز بودن صندوق بر روى پنل روشن مى شود،

II مكان اجزائ

B : سوئيچ هشدار باز كردن A:  ماژول (مدول) كنترل بدن   
D : كنترل مركزى درب جلو راست C : سيستم ايمنى دزدگير   

F :  كنترل مركزى درب عقب سمت راست E : سوئيچ الى درى    
H : سوئيچ الى درى G : كنترل مركزى درب عقب سمت چپ 

J: سوئيچ باالبر قاب شيشه اى جلو سمت چپ I : كنترل مركزى درب جلو چپ   

III. پايان قفل
براى تعريف ماژول كنترل بدنه (BCM) قفل درب مركزى به شكل ها و جداول بعدى مراجعه كنيد.

مقدار استانداردشرايط آزمايشتوضيح ترمينالرنگ سيمترمينال آزمايش
كمتر از 1 اهمهميشهموتور قفل مركزى3S/B-1 بدنه
كمتر از 1 اهمهميشهقفل درب جلو چپزرد/سياه3-2 بدنه
كمتر از 1 اهمهميشه باز كردن درب جلو چپسفيد/سياه3-3 بدنه
كمتر از 1 اهمهميشهاتصال بدنهسياه3-4 بدنه
كمتر از 1 اهمهميشهاتصال بدنهسياه3-9 بدنه

كمتر از 1 اهمهميشه اتصال بدنهسياه3-10 بدنه
وقتى كليد باز كردن يا بستن ريموت كنترول فشار داده خروجى توانسبز/سفيد3-13 بدنه

مى شود
10 تا 15 ولت

كمتر از 1 اهمهميشهبستن بقيه 3 درب3N/G-19 بدنه
كمتر از 1 اهمهميشه باز كردن بقيه 3 درب3N/W-20 بدنه
كمتر از 1 اهمهميشه اتصال بدنهسياه3-27 بدنه

.
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ترمينال آزمايش رنگ سيم توضيح ترمينال شرايط آزمايش مقدار استاندارد

1-1 بدنه سياه/قرمز كنترل خروجى نور داخلى

هنگامى كه نور سقف دروضعيت "درب" قرار ارد، نور سقف 
هنگام باز شدن درب توسط كنترل از راه دور روشن يا  هر 
كدام از درب ها باز شور،روشن مى گردد. اگر درب ها بعد 
از 30 ثانيه پس از زدن دكمه باز توسط كنترل از راه دور 

باز نشوند نور چراغ سقف خاموش مى گردد .مراجعه به 
راهنماى كاربرى براى اطالعات بيشتر.

كمتر از 1 ولت

1-2 بدنه زرد/سبز كنترل خروجى مغزى كليد

اگردرب جلو چپ زمانى كه كليد از داخل سوئيچ بيرون 
آورده شده باز شود، نشانگر حلقه كليد به مدت 30 ثانيه 

روشن خواهد شد، در صورتى كه درب جلو چپ بسته شود، 
در عرض 30 ثانيه، نشانگر حلقه كليد براى 15 ثانيه ديگر 
روشن خواهد ماند و سپس خاموش مى گردد اگر كليد در 

سوئيچ قرار داره شود بالفاصله خاموش مى گردد، هنگامى 
كه كليد در بيايد نشانگر  بعد از 15 ثانيه خاموش مى 
گردد. مراجعه به راهنماى كاربر يافتن اطالعات بيشتر.

كمتر از 1 ولت

1-4 بدنه ارغوانى/سبز كنترل سوخت
الين + قبل از استارت موتور—بعد از استارت موتور كمتر از 1 ولت – 10 تا 

14 ولت
1-20 بدنه سياه/زرد بستن با كليد فعال كمتر از 1 اهم
1-22 بدنه سفيد/زرد باز كردن با كليد فعال كمتر از 1 اهم

.



36

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     36 36 

مقدار استانداردشرايط آزمايشتوضيح ترمينالرنگ سيمترمينال آزمايش
كمتر از 1 اهمفعالبازكردن سوئيچ كنترل مركزى2U/W-1 بدنه
كمتر از 1 اهمفعالبستن سوئيچ كنترل مركزى2G/U-2 بدنه

كمتر از 1 اهمهميشهگيرنده آنتن ريموت كنترل BCMسفيد2-17 بدنه

IV. چك كردن مدار

V. دزد گير
در طول حالت هشدار، اگر كليد وارد سوئيچ شود، سوئيچ اتصال كوتاه ميكند، چهار درب و درب پشتى باز مى شود و، و سپس سوخت خروجى 
غير فعال مى گردد، صداى اعالن گر به طور مداوم به صدا در مى آيد و چشمك زن ميزند، پس از 20 ثانيه، صداى اعالن گر متوقف مى 
شود، فقط فلش ادامه مى يابد ؛ پس از 10 ثانيه ديگر، فلش نيز متوقف مى شود؛ زنگ خطر تنها مى تواند با فشار دادن كليد آنالك متوقف 

شود و پس از آن، سوئيچ فعال ميشود و جريان سوخت برقرار مى گردد.

.
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براى رفع عاليم نقص قفل مركزى كنترل بدن، به جدول مراجعه كنيد
علتنشانهعلتنشانه

سيستم كنترل قفل درب كار 
نمى كند

1 نقص در انتقال برق
2نقص در ماژول كنترل بدنه

3نقص سيم كشى

مشكل در بازكردن و بستن قفل 
(سوئيچ و كليد قفل مركزى)

1 نقص در سيسنم كنترل هواى داخل
2 نقص در ماژول كنترل بدنه

3نقص در سيم كشى
4 نقص كليد در قفل يا باز كردن

1 نقص در موتور قفل دربفقط قفل يك در كار نمى كند
تمام قفل 4 درب كار نمى كنند2 نقص سيم كشى

1 نقص ماژول كنترل بدنه
2 نقص وسيله كنترل سوئيچ

3 نقص موتور قفل در
4 نقص سيم كشى

ريموت كنترول كار نمى كند

1 نقص در سوئيچ الى درى
2 نقص سوئيچ قفل و باز كردن درب
3نقص ماژول كنترل بدنه (دريافتى)

4 باترى ضعيف يا نقص فرستنده 
ريموت

5 نقص سيم كشى

اشتباه در قفل كردن (كليد در 
سوئيچ، قفل كردن اتوماتيك هنگام 

توقف)

1 نقص چفت كننده
2 نقص ماژول بدنه
3نقص سيم كشى 

VI چك كردن اجزا
1. چك كردن ابتدايى

(1)  هنگام قفل كردن درب؛ در سمت راننده با استفاده از كليد، تمام درها بايد قفل شوند، زمانى كه درب در سمت راننده را با استفاده از 
كليد باز كنيد، تمام درها بايد باز شوند.

(2) چك كردن امنيت
� اگر دزد گير هنوز فعال نيست، و كليد آنالك بر روى كنترل از راه دورفشرده  شده،  فقط باز شدن درب ها اجرا خواهد شد.

� اگر سيستم دزدگير فعال است، پس از آنالك توسط كنترل از راه دور،  المپ چشمك  زن براى دو بار و صداى اعالن گر براى دو بار 
مى زند و دزدگير خاموش ميشود..

� اگر سيستم دزدگير فعال شده باشد، و هيچ درى پس از فشردن آنالك كنترول راه دور باز نشود سيستم دزدگير به همراه قفل كردن 
درب ها فعال مى شود، نور چشمك زن يا صداى اعالن گر نمى زند..

چك كردن سيستم قفل جلو سمت چب در شكل آمده
فعال كننده قفل جلو سمت چپ

.

1) بررسى رسانايى سوئيچ  قفل / باز فعال ساز قفل مركزى درب جلو سمت چپ :
هنگامى كه سوئيچ قفل كردن / باز كردن محرك قفل مركزى درب جلو سمت چپ در موقعيت قفل باشد پايانه هاى محرك 2 و 4 

بايد هادى باشند، زمانى كه  در موقعيت ميانى قرار دارد، پايانه هاى محرك 2و 4 نبايد هادى باشند، پايانه هاى 2 و 3 هم هادى نيستند. 
زمانى كه آن را در حالت آنالك قرار گيرند پايانه هاى 2 و 3 بايد هادى شوند. اگر هدايت انجام نميشود، تعويض سوئيچ قفل كردن / باز 

كردن.
(2) بررسى وضعيت سوئيچ قفل كردن / باز كردن فعال ساز قفل مركزى درب سمت چپ.

اتصال پايانه مثبت باترى به ترمينال 5 فعال ساز قفل درب جلو سمت چپ و اتصال پايانه منفى به ترمينال 6،

.
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اهرم كنترل قفل درب جلو چپ به موقعيت قفل وارد مى شود. 
اهرم كنترل محرك به موقعيت آنالك تغير موقعيت مى دهد اگر شرايط فوق الذكر را انجام ندهيم.

3. بررسى محرك قفل مركزى درب جلو راست، سمت چپ عقب و درب عقب راست همانطور كه در شكل نشان داده شده است محرك 
قفل مركزى درب جلو راست، سمت چپ درب عقب و درب عقب راست

اتصال مثبت باترى را به ترمينال 1 از فعال ساز قفل مركزى وصل كنيد و منفى را به ترمينال 2،اهرم كنترل  قفل مركزى در حالت  قفل 
قرار مى گيرد. برعكس اهرم كنترل  قفل مركزى به موقعيت آنالك تغير موقعيت ميدهد  اگر شرايط فوق الذكر ايجاد نشود. در غير اين 

صورت سوئيچ را تعويض كنيد.
4. بررسى علت عدم عملكرد سيستم ورود بدون كليد از راه دور 

چك كردن مراحل
(1) كنترل كردن

1) چك كردن اوليه
� در محدوده 1M از اتومبيل، با فشار كليد بر روى كنترل از راه دور براى 1S، چك كند كه آيا تمام درها

قفل و يا بار مى شوند، در اين حالت سوئيچ داخل استارت نيست و تمام درها قفل اند.
� فشار كليد بر روى كنترل از راه دور براى سه بار و چك كردن  اينكه LED روى كنترول نيز براى 3 بار  چشمك مى زند اگر كليد را 
فشار دهيد و نگه داريد  LED بايد به طور ثابت روشن بماند. توجه : اگر كليد رابراى بيش از سه بار فشار داديد و LED هنوز هم روشن 

نيست، باترى ممكن است تمام شده باشد
2) چك كردن قفل كردن خودكار

� زمانى كه خودرو در حالت دزدگير باشد، با فشار كليد آنالك بر روى كنترل از راه دور، در صورت عدم باز كردن هيچ درب ظرف مدت 
30 ثانيه پس از باز كردن قفل، به صورت خودكار تمام درها قفل خواهند شد ودزدگير  دوباره فعال مى شود، چشمك زن فالش نمى زند 

و اعالم گر به صدا در نمى آيد.
� تحت شرايط فوق، اگر هر درب ظرف مدت 30 ثانيه پس از باز كردن قفل باز شود، قفل شدن خودكار انجام نمى شود.

3) بررسى امنيتى
� هنگامى كه كليد در داخل سوئيچ استارت است  اگر  كليد قفل و يا باز كردن كنترل از راه دور فشار داده شود، هيچ درب قفل يا باز 

نميشود.
� اگر كنترل از راه دور متعلق به اتومبيل نباشد قفل و يا باز شدن درب ها عمل نمى كند.،فقط زمانى كه كنترل كننده از راه دور ثبت شده 

استفاده شود قفل درب بايد باز يا بسته شود
4) زمانى كه كليد داخل سوئيچ نيست و درب باز است و يا نيمه بسته است، بستن درب با كنترل از راه دور، درب را قفل خواهد كرد با 

ايجاد صداى هشدار.
5) بررسى سيگنال المپ فالش

� با فشار كليد قفل بر روى كنترل از راه دور : دزدگير فعال مى شود ( نشانگر دزدگير چشمك مى زند و جريان سوخت خاموش مى گردد)، 
قفل اجرا ميگردد، اگر تنظيم دزدگير درست باشد، چشمك زن براى يك بار و صداى نشانگر براى يك بار ميزند، اگر تنظيم دزدگير درست 

انجام نشود، چشمك زن براى 10 ثانيه مى زند، اعالن گر صدا نمى كند، و با بستن درب ها چشمك زن خاموش ميشود.

.
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� فشار كليد آنالك بر روى كنترل از راه دور : دزدگير غير فعال مى شود، چهار درب باز مى گردند، نور چشمك زن فرمان براى  دو بار و 
صداى اعالن گر براى دو بار ميزند و اگر دزدگير فعال نبوده، تنها آنالك اجرا خواهد شد.

� اگر آنالك توسط كنترل از راه دور تحت شرايط دزدگير انجام شود و هيچ دربى ظرف مدت 30 ثانيه باز نشود، قفل كردن خودكار انجام 
خواهد شد و دزدگير فعال ميشود بدون فلش چشمك زن يا صداى اعالن گر.

� نشانگر تنظيم كردن قفل : سوييچ استارت قطع، كليد  بيرون كشيده شده، همه درها بسته اند، اگر قفل در عرض 10 ثانيه بسته نشود، 
نور چشمك رن صفحه كليد سه بار و اعالنگر سه بار مى زند به نشانه  قفل كردن درب ها.

� مكانياب اتومبيل : با فشار كليد قفل بر روى كنترل از راه دور براى بيش از 2 ثانيه، محل خودرو نمايان ميشود، چشمك زن  به مدت 
15 ثانيه  ميزند، صداى اعالنگر براى هر 0,2s براى مدت 0,6 ثانيه ميزند، پس از 15 ثانيه توقف مى كند. اگر هر كليدى ظرف 15 ثانيه 

فشرده شود، عمليات مكان ياب مربوطه به پايان رسيد.
� دزدگير : در طول وضعيت هشدار، در صورتى كه كليد به سوئيچ وارد شود، سوئيچ اتصال كوتاه ميكند، و سپس سوخت خروجى قطع مى 
گردد، صداى اعالن كننده به طور مداوم ميزند و چشمك زن فش ميزند، بعد از 20 ثانيه، اعالنگر توقف مى كند، فقط فلش   همچنان پس از 
10 ثانيه ديگر مى زند، و سپس فلش متوقف مى شود.، زنگ خطر را مى توان با فشار دادن كليد باز كردن قفل خاموش كرد، سپس سوئيچ 

استارت فعال ميشود و جريان سوخت برقرار مى گردد.
� نشانه المپ آسيب ديده : اگر المپ نور اصلى آسيب ديده باشد، فركانس هاى فلش (چراغ چشمك زن) نور آن طرف روى صفحه آمپر 

دو برابر ميشود.
� كليد صندوق بر روى كنترل از راه دور (EX) : در شرايط هشدار، اول قفل را باز كنيد و سپس درب صندوق را باز كنيد. اگر ظرف 60 ثانيه 
باز كردن قفل اجرا نشود و صندوق بسته نشود، نور فرمان چشمك مى زند تا نشان دهنده اشتباه احتمالى در باز كردن باشد. فلش متوقف مى 
شود بس از باز كردن يا بسته شدن صندوق. اگر شرايط فوق الذكر برقرار است، سيستم در حالت عادى است، اگر نه، به مرحله بعدى برويد.

(2) بررسى باترى كنترل از راه دور 
پس از فشار دادن سوئيچ كنترل از راه دور سه بار ،نور LED كنترل از راه دور بايد سه بار روشن شود.اگر اين مورد درست است، به مرحله 

بعدى برويد و اگر نه  باطرى را تعويض كنيد.
(3) چك كردن نور درونى

نور درونى در موقعيت On بايد روشن باشد.
نور درونى در موقعيت DOOR، بررسى كنيد در صورتى كه در باز است نور روشن باشد.

اگر در وضعيت عادى است، به مرحله بعدى ادامه دهيد و اگر نه، تعمير و يا تغيير نور درونى.
(4) كنترل طيف عملكرد كنترل از راه دور

در 1متر دور از درب راننده، فشار سوئيچ كنترل از راه دور جديد و يا از همان
مدل ماشين، چك كردن سيستم كه در حالت عادى باشد.

نكته : وقتى نور داخلى در موقعيت DOOR باشد، سوئيچ كنترل از راه دور را فشار دهيد، نور درونى فلش ميزند.اگر اين گونه است كنترل 
از راه دور را تعويض كنيد. اگر نه، به مرحله بعدى برويد.

(5) بررسى سوئيچ باز كردن قفل 
در زمانى كه كليد در سوئيچ قرار داده و سپس كليد بيرون كشيده  شود، بررسى رسانايى بين پايانه هاى 2 و 1 از سوئيچ، به طور معمول از 

هادى به نارسانا تغير پيدا مى كند.
اگر اين مورد درست است، به مرحله بعدى برويد اگر نه، تعويض سوئيچ احتراق يا قفل.

BCM (6) بررسى
سيستم جرقه زنى سوئيچ باز،  رله سوخت  را بيرون بكشيد و بررسى رسانايى  خط كنترل سوخت بدنه به رله سوخت، و همچنين ولتاژ بين 

.14V ~ 10 (1-4) كنترل سوخت كنترل كننده بدنه و بدنه، به طور معمول حدود BCM ترمينال پين
اگر در شرايط عادى است، به مرحله بعدى برويد و اگر نه، BEM را تعويض كنيد.
(7) بررسى بسته شدن پنجره چهار درب به صورت خودكار توسط كنترل از راه دور

  ،(-3) 35BCM(3-1)، نور صفحه كنترول پين BCM كنترل كننده بدنه، و بررسى ولتاژ بين موتور قفل مركزيپين BCM3 قطع رابط
.12V ~ 10 3-32 از ترمينال كنترل بدنه، و بدنه به ترتيب، به طور معمول در حدود) BCM 3-23 و) BCM(پين شيشه باال بر

بررسى مقاومت بين كنترل كننده بدن پايانه هاى BCM) ،(9-3) BCM ،(4-3) BCM (3-10و BCM 3-27، و  بدنه، به طور 

.



40

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     40 40 

معمول كمتر از 1Ω باشد. بررسى رسانايى بين كنترل بدن پايانه هاى BCM (3-33 و BCM (3-34 و باالبر در سمت چپ جلوى  قاب 
شيشه. بررسى رسانايى بين موتور باالبر شيشه راست عقب سمت چپ و راست درب عقب، و ترمينال مربوط به خود را در BCM. اگر آن 

طبيعى است، به مرحله بعدى را ادامه دهيد و اگر نه، تعمير و يا تعويض موتور باالبر قاب شيشه اى. 
.
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بخش چهارم : آينه بغل برقىبخش چهارم : آينه بغل برقى

I. بررسى كلى

توسط سوئيچ الكتريكى بر روى داشبورد و در سمت چپ صندلى راننده، آينه هاى جانبى برقى سمت چپ و راست را مى توان براى چرخش 
به چپ، راست يا باال و پايين،  با قابليت تنظيم زاويه بيش از 7 درجه قابل تنظيم است.در طول توقف خودرو، راننده مى تواند آينه جانبى 
را تا كند، تا ازآسيب هاى ممكن حفاظت شود، اين قابليت با تنظيم زاويه بيش از 85 درجه همراه است. وقتى كه آينه جانبى را از پشت 
ضربه مى خورد، پوشش آينه براى حفاظت از آينه، حداكثر به ميزان 105 درجه به عقب جمع ميشود. اگرآينه شكست، قطعات كوچك آينه 

در قاب باقى مى ماند تا امنيت كافى ايجاد شود.
شامل موارد زير است 

(1) آينه برقى چپ و راست 
(2) اجزائ سوئيچ آينه هاى الكتريكى جانبى 

II. مكان اجزاء
1. همانطور كه در شكل نشان داده شده 

.است.
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2. مشاهده جداگانه.

1)آينه جانبى برقى  
2) درپوش آينه جانبى  

3)براكت  
4)كموتاتور 

5)واحد پايه آينه
6)آينه   
7)پايه :   

8)پيچ نصب   
9)واشر 

III. پايانه و ولتاژ 
1. براى آينه جانبى برقى، به شكل ها ى بعدى رجوع كنيد

سوئيچ استارت در موقعيت ACC، آينه برقى سمت چپ را براى تنظيم 
 ،1Ω چپ و راست انتخاب كنيد  چپ: 2-3هادى اند، مقاومت كمتر از
5-1 هادى اند، مقاومت كمتر از 1Ω راست: 5-3 هادى اند، مقاومت 

1Ω 1، 2-1هادى اند، مقاومت كمتر ازΩ كمتر از
سوئيچ استارت در موقعيت ACC، آينه برقى سمت چپ را براى تنظيم 

باال و پايين انتخاب كنيد  
باال: 6-3 هادى اند، مقاومت كمتر از 1Ω، 1-2هادى اند، مقاومت 

كمتر از 1Ω پايين: 5-3 هادى اند، مقاومت كمتر از 1Ω، 2-1 هادى 
1Ωاند، مقاومت كمتر از

سوئيچ استارت در موقعيت ACC، آينه برقى سمت راست را براى 
تنظيم چپ و راست انتخاب كنيد چپ: 3-2هادى اند، مقاومت كمتر 

از 1Ω، 1-10هادى اند، مقاومت كمتر از 1Ω راست: 3-10هادى اند، 
1Ω 1، 2-1 هادى اند، مقاومت كمتر ازΩ مقاومت كمتر از

سوئيچ استارت در موقعيت ACC، آينه 
برقى سمت راست را براى تنظيم باال و پايين 

انتخاب كنيد  باال: 9-3هادى اند، مقاومت 
كمتر از 1Ω، 1-2هادى اند، مقاومت كمتر از 
1Ω پايين: 2-3هادى اند، مقاومت كمتر از 

1Ω1، 1-9هادى اند، مقاومت كمتر ازΩ

.
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2. موتور آينه هاى الكتريكى جانبى (1) سوئيچ استارت در موقعيت ACC، سوئيچ آينه جانبى برقى را براى تنظيم چپ و راست انتخاب 
كنيد 5 (+) 1 (-) موتور چرخش به سمت چپ 5 (-) 1 (+)موتور چرخش به سمت راست (2) سوئيچ استارت در موقعيت ACC، سوئيچ 

آينه جانبى برقى را براى تنظيم باال و پايين انتخاب كنيد 4 (-) 5 (+) موتور چرخش به پايين 4 (+) 5 (-) موتور چرخش به باال

IV.  جدول نشانه ى وجود مشكل 
علتنشانهعلتنشانه

آينه هاى جانبى كار نمى كنند

ايراد از فيوز
مشكل سوئيچ
مشكل موتور

اشكال در سيم كشى

مشكل در سوئيچآينه هاى جانبى درست كار نمى كنند
مشكل در موتور

V. بررسى قطعات
1. چك كردن سوئيچ، چك كردن موارد همانطور كه قبال اشاره شد، اگر هدايت كامل نيست، تعويض سوئيچ سمت آينه.

2. چك كردن آينه، چك كردن اجزائ همانطور كه قبال توضيح داده شد، اگر مورد انتظار برآورده نشد، تعويض موتور آينه بغل، سيم اتصال 
از سمت موتور آينه�.

VI.  شاخص دزدگير
چك كنيد كه آيا دزدگير ايراد دارد :

همانطور كه در شكل نشان داده شده است، پايه 2 اتصال بدنه، پايه 1 متصل به (14V ~ 10) منبع نيرو، شاخص دزدگير بايد روشن باشد.
اگر طبيعى است به بررسى و تعمير اشتباهات ديگر برويد، اگر نه، تعويض شاخص دزدگير.

VII. تنظيم سوئيچ نور پس زمينه 
چك كنيد اگر سوئيج تنظيم نور پس زمينه مشكل دارد يا نه:

همانطور كه در شكل نشان داده شده است، پين 3 اتصال بدنه، پايه 2 متصل به (14V ~ 10) منبع نيرو، پين 1 به صورت تصادفى
متصل  به  يك سوئيچ  با  نور  پس زمينه،  تنظيم  نور پس زمينه تنظيم  سوئيچ به 

صورت دستى، بايد تغيير در روشنايى وجود داشته باشد اگر درست كار مى كند.
اگر اين طبيعى است به بررسى و تعمير اشتباهات ديگر برويد، اگر نه، تعويض سوئيچ 

.تنظيم كننده نور پس زمينه.
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بخش پنجم: روشنايى سيستم بخش پنجم: روشنايى سيستم 

I.نگاه كلى 
سيستم روشنايى براى ارائه روشنايى براى رانندگى در شب، شامل چراغ هاى بيرونى چراغ جلو، نور پشتيبان،  المپ صفحه شماره ،نور مه 
شكن و غيره، و نورهاى درونى داشبورد، نور شامل چراغ داخلى، المپ صندوق عقب، المپ درب، نورهاى زمينه مختلف و غيره. هرالمپ  
در مكان مورد نياز نصب شده است ،و به سوئيچ كنترل، سيم، فيوز محافظ و غيره مجهز است، كه سيستم روشنايى، را تشكيل مى دهند 
همچنين داراى نشانگر سيگنالى است كه براى هشدار دادن به راننده گان ديگرويا پياده ها  پا  براى اطمينان از رانندگى ايمن مى باشد، 

شامل سيگنال براى فرمان، ترمز، خطر هشدار، و غيره است. اجزاى آن  در جدول نشان داده شده 
توجه : از حباب هايى بجز با مشخصات نشان داده شده استفاده نكنيد، وگر نه المپ ماشين آسيب خواهد ديد.  المپ هالوژن را دست نزنيد 

و با سطح چرب تماس نداشته باشد، وگرنه طول عمر المپ  كوتاه خواهد شد 

پارامتر هاى تكنيكىمدلاسم
H112V55Wنورپايين چراغ جلو

H312V55Wنور باال چراغ جلو

LED0,8W 12Vنور موقعيت جلو

PY21W12V21Wنور راهنماى چراغ جلو

WY5W12V5Wنور راهنماى كناره

H312V55Wنور مه شكن جلو

LED12V1Wنور موقعيت چراغ عقب

LED12V1,2Wچراغ ترمز عقب

P21W12V21Wچراغ پس زمينه عقب

PY21W12V21Wچراغ راهنماى عقب

LED12V3Wچراغ مه شكن عقب

W5W12V5Wچراغ صفحه شماره عقب

LED12V0,5Wچراغ ترمز روى صندوق عقب

12V5W-(Q12V5Wچراغ سقفى عقب

W5W12V5Wچراغ صندوق عقب

LED12V0,24Wچراغ در ها

II. مكان اجزاء

.نور جلو
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تركيب جبهه رابط المپ

مدار چك كردن نور جلو

.
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چراغ عقب

نور مه شكن جلو

.
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چراغ راهنماى كناره

چراغ ترمز روى صندوق

چراغ سقفى عقب

چراغ صندوق عقب

.
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III. بررسى و تعمير
1. پياده كردن و سوار كردن چپ و راست چراغ تركيبى جلو در يك مرحله، مرحله پياده كردن بر خالف مراحل سوار كردن اند.

(1) پياده كردن پنجره مشبك رادياتور
(2) پياده كردن پانل داخلى گلگير جلو سمت چپ 
(3) پياده كردن پانل داخلى گلگير جلو سمت راست

(4) پياده كردن سپر جلو
(5) پياده كردن چراغ جلو سمت چپ

براى بيرون آوردن چراغ مركب سمت چپ جلو سه پيچ آن را مطابق شكل درآوريد و پايه ى همان سمت ماشين را جدا كرده و سپس 
سوكت الكتركى المپ را همانطور كه در شكل نشان داده شده است جدا كنيد

(6) بيرون آوردن المپ نور پايين چراغ جلو از چپ
همانطور كه در شكل نشان داده شده است، پوشش آب بندى مربع شكل را 
جدا كنيد، گيره فنرى را جدا كنيد، پس از آن المپ نور پايين چراغ جلو در 

سمت چپ قابل جدا شدن است.

(7) جدا كردن المپ نور باال چراغ جلو از چپ همانطور كه در شكل 
نشان داده شده است. 4-76، پوشش آب بندى مربع شكل را جدا 

كنيد، گيره فنرى، را جدا كنيد پس از آن المپ نور باالى چراغ جلو 
جدا شدن است.

(8) چراغ كنترل سمت چپ چراغ جلو را جدا كنيد (مانند شكل)

تنظيم نور چراغ جلو
(1) آماده سازى خودرو: اطمينان حاصل كنيد كه اجزاء اطراف المپ 
جلو آسيب نديده باشد و مخزن سوخت پر شده باشد. ماشين را خالى 

.



50

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     50 50 

از  مسافر و هر نوع بار اضافى كرده و محلول خنك كننده را تا خط 
نشان پر كنيد. تاير ها را تا فشار مناسب پر كنيد، چرخ زاپاس، لوازم 

يدكى جك و كيت ابزار را به موقعيت اصلى برگردانيد، و صندوق 
عقب را خالى كنيد، يك مرد به وزن معمول (75kg)  در صندلى 

راننده نشسته باشد.
(2) آماده سازى تنظيم نور : خودرو را در يك محل تاريك پارك 

كنيد، تا مرز بين روشنايى و تاريكى قابل مشاهده باشد. مرز كامال 
آشكار است، در زير ان مرز نورالمپ جلو قابل مشاهده است، در 
حالى كه در باالى آن نور نامرئى ميگردد. اين در حالى است كه 

خودرو در خط وسط  در حالت 90 درجه نسبت به ديوار باشد، 
فاصله 3M بين ديوار و ماشين در موجود باشد. خودرو را در حالت 

كامال مسطح پارك كنيد. كاغذ سفيد ضخيم (4M 2M) به عنوان 
صفحه نمايش كه  در مركز آن خطى عمود كشيده شده است (خط 
-  V)، همانطور كه در شكل نشان داده شده است. تنظيم صفحه 

نمايش (صفحه نمايش را راست بر روى زمين بگذاريد تا خط 
-  V به خط وسط خودرو هماهنگ گردد). همانطور كه در شكل 
نشان داده شده است، خطوط پايه بر روى صفحه نمايش كشيده 
مى شوند (خط H، خط V سمت چپ، خط V راست). خط پايه 

دربررسى نور پايين و نور باال متفاوت مى باشند: خط مركزى چراغ جلو را بر روى صفحه نمايش تنظيم كنيد، خط H (ارتفاع چراغ جلو) 
به صورت افقى در صفحه نمايش ترسيم شده كه از عالمت وسط عبور مى كند، خط V چپ و خط V راست (عالمت مركز چراغ جلو 

سمت چپ و راست به ترتيب ) به صورت 2 خط عمود كشيده مى شوند تا خط H مركز مربوطه خود را قطع كنند.

بررسى كنيد: وقتى يك طرف المپ تركيبى جلو را چك مى كنيد،  طرف ديگر را بپوشانيد و يا با قطع ارتباط برق از تداخل بدون كنترل 
المپ تركيب مقابل با تنظم نور جلوگيرى كنيد.

توجه : چراغ جلو تركيبى را بيش از 3 دقيقه نپوشانيد، از آنجا كه بلوك شيشه اى تركيبى از رزين هاى مصنوعى، كه در برابر افزايش زياد 
.گرما اسيب پذير هستند، ساخته شده است آسيب مى بيند.
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4) تنظيم  نور فكوس كننده ى عمودى : پيچ تنظيم A  را با پيچ گوشتى بچرخانيد تا نور در محدوده تعيين شده تنظيم شود، با چرخاندن 
پيچ گوشتى A در جهت عقربه هاى ساعت، تمركز نوربه سمت باال حركت مى كند، و برعكس، رو به پايين. تنظيم تمركز افقى : پيچ تنظيم 
B  را براى تنظيم با استفاده از يك پيچ گوشتى بچرخانيد، براى تنظيم كردن نور در قسمت عالمت زده شده وقتى كه ييچ B در جهت 
عقربه هاى ساعت چرخيده شود نور به سمت باال حركت مى كند، و برعكس آن، رو به پايين. همانطور كه در شكل نشان داده شده است.

5) تنظيم پرتو نور پايين. همانطور كه در شكل نشان داده شده است، 
براى تنظيم پرتو نور پايين، پيچ تنظيم را به طور عمودى حركت دهيد 
وقتى كه چرخش پيچ جهت عقربه هاى ساعت است، نور به سمت باال 
حركت مى كند در غير اين صورت رو به پايين. همانطور كه در شكل 

نشان داده شده است

.
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چك كردن سوئيچ كنترول نور چپ مانند شكل

(1) بررسى رسانا بودن سوئيچ كنترل چراغ مه شكن جلو و عقب 
هنگامى كه كليد كنترل نور خاموش است، ترمينال ها نبايد با 

يكديگر رسانا باشند، وقتى كه سوئيچ مه شكن به سمت نور جلو 
باشد، ترمينال هاى 1 و 2، 4، 6 و 7 بايد هادى باشند، وقتى كه 

سوئيچ در موقعيت مه شكن عقب است، ترمينال هاى 1 و 2، 17 
بايد هادى باشند.

(2)بررسى رسانايى كليد نور پايين چراغ جلو: هنگامى كه سوئيچ نور پايين در موقعيت چشمك زن مى باشد، پايانه هاى 7 و 15 و 16 بايد 
رسانا باشند، زمانى كه كليد نور پايين درموقعيت چراغ جلو باشد، ترمينال هاى 6 و 4، و ترمينال هاى 3 و 4 بايد رسانا باشند، وقتى كه  كليد 

نور پايين در موقعيت نور باال باشد، ترمينال هاى 7 و 15 بايد رسانا شوند.
(3) بررسى رسانايى سوئيچ سيگنال از نور راهنما : هنگامى كه سوئيچ سيگنال در موقعيت دور زدن يا راهنماست، ترمينال هاى 10 و 11، و 
پايانه هاى 12 و 13 بايد  هادى باشند، هنگامى كه سيگنال نيست، ترمينال ها نبايد با يكديكر رسانا باشند، هنگامى كه سيگنال در موقعيت 

راهنما به سمت چپ است، پايانه هاى 9 و 10، و پايانه هاى 13 و 14 بايد رسانا شوند.
(4) بررسى هدايت از سوئيچ نور مه  شكن جلو : هنگامى كه سوئيچ خاموش است، ترمينال 1 و 2، 4بايد هادى باشند، هنگامى كه كليد 

روشن است، ترمينال 1 و 2، 4 بايد هادى باشند.

.
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(5) بررسى هدايت سوئيچ كنترل چراغ جلو قبل از روشن شدن Auto: زمانى 
كه سوئيچ در موقعيت AUTO قرار دارد ترمينال 5 و 6، 7 بايد هادى باشند.
4. بررسى رله نور مه شكن جلو همانطور كه در شكل نشان داده شده است

رله معموال در حالت باز است. رله نور مه شكن جلو را چك كنيد، مقاومت بايد بين ترمينال 1 و 2 در حدود 90Ω ~ 60 شود، در حالى كه 
ترمينال 3 و 4 نبايد هادى باشند؛ اعمال ولتاژ باترى بين ترمينال 1 و 2 از رله، پايانه هاى 3 و 4 بايد هادى باشند.

5. بررسى چراغ چشمك زن (فالشر راهنما) هر دو سمت همانطور كه در شكل نشان داده شده است.

بررسى هدايت نور از سوئيچ هاى اضطرارى : سوئيچ نور اضطرارى بر روى خودرو نصب شده، و هنگام فشردن آن، در صورتى كه سوئيچ 
فالش بزند، نرمال است وگر نه تعويض سوئيچ.

(2) بررسى روشنائى نوربراى سوئيچ نور اضطرارى: اتصال مثبت باترى به ترمينال B5 از سوئيچ اضطرارى، منفى به ترمينال B15، بايد 
روشن شود.

6بررسى نور سقفى عقب : در هنگامى كه سوئيچ خاموش است، 
ترمينال ها با يك ديگر نبايد رسانا باشند، هنگامى كه كليد خاموش 

است، ترمينال 2 و 3 بايد هادى باشند، زمانى كه سوئيچ در حالت 
Door است، ترمينال 1 و 2 بايد رسانا باشد، همانطور كه در شكل 

نشان داده شده است.

7بررسى كنترل سيگنال فلش

(1) سيگنال هاى فلش 
توسط كنترل كننده بدن 

BCM كنترل مى گردند، 
همانطور كه در جدول 
مورد نياز است، ولتاژ و 

همچنين ارتباط بين پايانه 
هاى هدايت رابط سيم 
فلش بررسى شود. اگر 

بررسى نتايج با انچه در 

.
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جدول ذكر شده و مورد نياز است يكسان نيست، بررسى مدار مربوطه. براى اطالعات بيشتر، به شكل و جدول بعدى رجوع كنيد.

جدول 14-4

مقدار استانداردشرايط آزمونرنگ سيمآزمون ترمينال
1Ω كمتر از كليد چراغ اضطرارى را فشار دهيد، هميشه7B/R-2  نفر

1Ω كمتر ازكليد تركيبى سمت چب در گردش به چپ، هميشه8N/R-2  نفر

1Ω كمتر ازكليد تركيبى سمت چب در گردش به راست، هميشه9N/B-3  نفر

10�14Vكليد تركيبى سمت چب در گردش به چپ، هميشه17R/Y-3 نفر
10�14Vكليد تركيبى سمت چپ در گردش به راست، هميشه18N/Y-3 نفر
10�14Vنور فرمان با توان ورودى ثابت35R/G-3 نفر

8. وضعيت عمليات سيستم تاخير نور داخلى را چك كنيد.
(1) بخش هاى اصلى : نشان دهنده ى حلقه جاى كليدو چراغ عقبى كابين.

(2) نمودار شدن نور سقف.
(3) هنگامى كه كليد چراغ سقف مربوط به درب مى باشد، پس از باز شدن توسط ريموت كنترل يا باز شدن هريك از درب ها چراغ سقف 
روشن مى شود. اگر هيچ دربى باز نشده باشد در ظرف 30 ثانيه پس از قفل كردن با ريموت كنترل چراغ سقف خاموش مى شود. (درب را 
باز كنيد) 8 ثانيه بعد از اين كه درب را بستيد، روشنايى نوركمتر مى شود ونور به تدريج در ظرف 5 ثانيه ى ديگر ناپديد مى شود. دكمه ى 

قفل كردن را در روى ريموت كنترل فشار دهيد، بعد از اينكه درب بسته شد، نور سقف فورا خاموش مى شود. 
(4) درب جلويى سمت چپ را باز كنيد. وقتى كليد استارت را بيرون كشيده شده باشد، نمايشگر حلقه جاى كليد براى 30 ثانيه روشن مى 
شود. اگردرب جلويى سمت چب در ظرف 30 ثانيه بسته شود، نمايشگر حلقه جاى كليد خاموش مى شود. 15ثانيه پس از بسته شدن درب، 
وقتى كليد استارت را به حلقه ى قفل وارد كنيم، نمايشگر فورا خاموش مى شود. وقتى كه كليد بيروش كشيده شود، نمايشگر روشن مى 

شود و پس از مدت 15 ثانيه خاموش مى شود.

.
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بخش ششم :  برف پاك كن و آب پاشبخش ششم :  برف پاك كن و آب پاش
مرور كلى: سيستم برف پاك كن از بازوى تيغه ى برف پاك كن، ميله ى اتصال دهنده، تيغه و موتور برف پاك كن تشكيل شده است. 

سيستم شوينده از پمپ، مخزن ماده ى شوينده، پركننده و نازل تشكيل شده است. كار سيستم شوينده و برف پاك كن اين است كه 
يك ديد راحت، مناسب، ايمن و قابل اطمينان را از شيشه ى جلوى اتومبيل براى راننده فراهم كنند. تمام اجزاى اين سيستم توسط 

مدار سيستم، نيروى الكتريكى به وجود آمده را به نيروى مكانيكى تيغه هاى برف پاك كن تبديل مى كنند تا آبى را كه بر روى قسمت 
بيرونى شيشه ى جلو پاشيده مى شود را پاك كند و همچنين براى به كار افتادن سيستم آب پاش تا ماده ى شوينده موجود در مخزن 

ماده ى شوينده را در محل مورد نظر اسپرى كند. تركيب اين دو سيستم مى تواند قطره هاى باران، برف، حشرات، آب گل آلود يا 
حشرات كوچك را از روى قسمت بيرونى شيشه ى جلو يى اتومبيل پاك كند تا به راننده يك ديد تميز و واضح در شرايط نامساعد و 

سخت رانندگى ارائه دهد. راننده مى تواند از كليد تركيبى موجود در سمت راست فرمان براى شروع عملكرد سيستم برف پاك كن و آب 
پاش استفاده نمايد. سيستم برف پاك كن داراى حالت هاى مختلف مانند سرعت زياد/كم مستمر و پاك كردن متناوب باشد. اهرم كليد 
تركيبى سمت راست را به جلو فشار دهيد و سپس رها كنيد تا حالت تميز كنندگى سطح سيستم برف پاك كن فعال شود و يك عمليات 
كامل پاك كردن انجام شود.  اهرم را باال بكشيد تا سيستم آب پاش شروع به عمل كند كه در اين صورت ماده ى شوينده توسط نازل 

همانطور كه در شكل 90-4 نمايش داده شده بر روى شيشه ى جلوى اتوموبيل اسپرى مى كند .

نمودار طرح كلى سيستم برف پاك كن و آب پاش: (1)  تصاوير 91-4و 4-92

1. درپوش روى مهره بازوى برف پاك كن.                        
2. مهره ى شش ضلعى با واشر فنرى.

3. بازوى برف پاك كن سمت راست همراه با تيغه.
4. بازوى برف پاك كن سمت چپ  همراه با تيغه.

5. نصب پيچ هاى موتور برف پاك كن و مجموعه ى پايه.
6. موتور برف پاك كن و مجموعه ى پايه.

(2) طرح تيغه ى برف پاك كن اصلى :
a=50 - 70 mm    b =40 - 60 mm : وضعيت توقف تيغه

شكل 4-90

شكل 4-91 .شكل 4-92
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زاويه ى پاك كردن تيغه.   تيغه ى راست :  °3  ± °92        تيغه ى چپ : 3°  ± 82°  
(3) طرح نازل سيستم آب پاش :  تصاوير 94-4 و 4-95

تنظيم موقعيت اسپرى كردن:

a=485mm    b=675mm    c=450mm    d=330mm    e=530mm    f=500mm    g=210mm    h=245mm

.60×60 =a تنظيم موقعيت منطقه ى اسپرى كردن:  مربع به مساحت
از يك ميله ى ريز و باريك براى تنظيم محدوده ى نازل استفاده كنيد:  ± 10°

(4) طرح كلى موتور برف پاك كن همانطور كه در شكل 96-4 نشان داده شده است .

III تعمير و نگهدارى مدار برف پاك كن و سيستم آب پاش :
(1) نقشه اتصال انتهاى دسته سيم. تصاوير 97-4 و 98-4 و جدول هاى 15-4 و 16-4 و 

17-4 را مشاهده كنيد .

جدول 4-15

مقدار استاندارد وظعيت آزمون توضيحات ترمينال رنگ سيم آزمون ترمينال

    10~14 V
كليد استارت در حالت ON : كليد تركيبى سمت 

راست هميشه در موقعيت پاك كردن با سرعت 
زياد است

توان خروجى با سرعت زياد از موتور برف 
پاك كن B/U 1 نفر 

شكل 4-95 شكل 4-95

شكل 4-96

شكل 4-97 .
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    10~14 V
كليد استارت در حالت ON : كليد تركيبى سمت 

راست هميشه در موقعيت پاك كردن با سرعت 
كم است

توان خروجى با سرعت كم از موتور برف 
پاك كن Y/U 2 نفر 

    10~14 V كليد استارت در حالت ON : كليد تركيبى سمت 
راست هميشه در موقعيت پاك كردن است توان خروج از موتور برف پاك كن G/B 3 نفر

1Ω� هميشه سيگنال بدنه كليد تركيبى B 4 نفر 

1Ω�  INT يا  OFF كليد تركيبى هميشه در حالت
قرار دارد

كنترل بازگشت سوئيچ تركيبى سمت 
راست Y/G 5 نفر

    10~14 V ON كليد استارت هميشه در حالت توان ورودى از كليد تركيبى سمت راست R/B 6 نفر

جدول 4-16
مقدار استاندارد وظعيت آزمون توضيحات ترمينال رنگ سيم آزمون ترمينال

موتور با سرعت كم كار مى كند هميشه 1 (+) 5 (-), ورودى موتور برف پاك كن با 
سرعت كم Y/U 1

    10~14 V
 ACC كليد استارت هميشه در حالت

مى باشد
توان وردى موتور برف پاك 

كن U 2

1Ω� موتور هميشه به پايان باز مى گردد سيگنال بازگشتى موتور برف 
پاك كن Y/G 3

موتور با سرعت زياد كار مى كند هميشه 4 (+) 5 (-), ورودى موتور با سرعت زياد B/U 4
1Ω� هميشه سيگنال زمين موتور B 5

جدول 17-4  
   

مقدار استاندارد وظعيت آزمون توضيحات 
ترمينال رنگ سيم آزمون 

ترمينال

    10~14 V
 :ON كليد استارت در حالت

كليد تركيبى سمت راست هميشه 
در حالت شستن است

توان ورودى موتور 
آب پاش G/B 1 نفر 

1Ω� هميشه اتصال بدنه  موتور 
شيشه شوى B 2 نفر

مدار را همان طور كه در شكل 100-4 نشان داده شده است چك كنيد:
شكل 4-99

شكل 4-100

.
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جدول مشكالت برف پاك كن و آب پاش :  
جدول 4-18

دليل مشكل دليل مشكل
 1. اشكال در كليد تركيبى برف 

پاك كن 
2.  اشكال در موتور برف پاك كن

3.  اشكال در سيم كشى

برف پاك كن غير فعال در حالت 
HI و LO

1. اشكال در لوازم جانبى 
2.  اشكال در فيوز برف پاك كن 

3.  اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 
4.  اشكال در سيم كشى 

برف پاك كن و آب پاش غير فعال

1. اشكال در كليد تركيبى برف 
پاك كن 

2.  اشكال در موتور برف پاك كن
3.  اشكال در سيم كشى

موتور آب پاش غير فعال 
1. اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 

2.  اشكال در موتور برف پاك كن
3.  اشكال در سيم كشى

INT برف پاك كن غير فعال در حالت

1. اشكال در شلنگ آب پاش
2.  اشكال در نازل

هيچ ماده ى شوينده اى اسپرى 
نمى شود

1. اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 
2.  اشكال در موتور برف پاك كن

3.  اشكال در سيم كشى

برف پاك كن غير فعال هنگامى كه 
كليد تركيبى در حالت MIST باشد

ميله لنگ موتور برف پاك كن به 
حال اوليه باز نمى گردد

هنگامى كه كليد تركيبى در حالت  
OFFمى باشد تيغه ها به سمت 

پايين حركت ميكنند و سپس 
كمى  باال مى آيند و در نهايت 

متوقف مى شوند.

1. اشكال در كليد تركيبى برف پاك كن 
2.  اشكال در موتور برف پاك كن

3.  اشكال در سيم كشى

برف پاك كن غير فعال يا داراى 
موقعيت غلط هنگامى كه كليد تركيبى 

سمت راست در حال OFF باشد

بازبينى اجزاى سيستم برف پاك كن و آب پاش :
(1) مجموعَه كليد تركيبى برف پاك كن را چك كنيد. رسانايى بين ترمينال هاى كليد برف پاك كن را همان طور كه در تصوير 4-101 

نشان داده شده است بررسى كنيد.

�رسنايى بين ترمينال هاى متصل كننده ى برف پاك كن و مجموعَه كليد تركيبى برف پاك كن را بررسى كنيد:   وقتى كه برف پاك كن 
در حالت MIST است، ترمينال هاى 2 و 11 بايدمتصل باشند. وقتى كه در حالت OFF  است، ترمينال هاى 2 و 10 بايد متصل باشند.  
وقتى كه در حالت INT است، هم ترمينال هاى 2 و 10 و هم ترمينال هاى 2 و 11 بايد متصل باشند. وقتى كه در حالت LO است، 

ترمينال هاى 2 و 11 بايد متصل باشند. وقتى كه در حالت HI است، ترمينال هاى 11 و 1 بايد متصل باشند. 
�رسنايى بين ترمينال هاى متصل كننده ى برف پاك كن و آب پاش را بررسى كنيد :  وقتى آب پاش در حالت OFF است، ترمينال ها 

نبايد فعال باشند.  در حالت ON ترمينال هاى 3 و 11 بايد فعال باشند. 
(2)عملكرد مجموعه سوئيچ برف پاك كن را بررسى كنيد: مجموعه ى كليد تركيبى برف پاك كن را در حالت OFF قرار دهيد. قطب 
مثبت باطرى را به ترمينال 11سوكت موتور شيشه شوى و قطب منفى را به ترمينال 8موتور شيشه شوى وصل كنيد. ميله تست قطب مثبت 
ولت متررا به ترمينال 3 اتصال سوئيچ مجموعه سمت راست و قطب منفى را به ترمينال 8 كليد تركيبى را در حالت هاى خاموش-روشن-

خاموششست و شو قرار دهيد. بررسى كنيد كه ولتاژ بين ترمينال هاى 3 و 8 كمتر از  10→1V�14V كمتر از 1Vباشد.

شكل 4-101 .
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چك كردن موتور برف پاك كن :
(1) سرعت آرام : قطب مثبت باطرى را به ترمينال 1 كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 5. 

موتور بايد با سرعت كم آغاز به كار كند. F7 را براى كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن مشاهده كنيد. 

(2) سرعت زياد : قطب مثبت باطرى را به ترمينال 4 كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 5. 
موتور بايد با سرعت زياد آغاز به كار كند. F7 را براى كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن مشاهده كنيد .

(3) توقف خودكار : قطب مثبت باطرى را به ترمينال 1 كليد اتصال دهنده موتور برف پاك كن وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 5. 
براى متوقف ساختن موتور برف پاك كن در هر موقعيتى بجز موقعيت توقف خودكار وقتى كه موتور با سرعت كم آغاز به كار مى كند 
اتصال ترمينال 1 را قطع كنيد. براى مدت كوتاهى ترمينال هاى 1 و 3 را متصل كنيد و قطب مثبت را به ترمينال 2 و سپس موتور را راه 
اندازى مجدد كنيد و آن را در حالت سرعت كم قرار دهيد. موتور بايد در موقعيت توقف خودكار متوقف شود. F7 رابراى اتصال دهنده موتور 

برف پاك كن مشاهده كنيد.

 بررسى موتور اسپرى پاك كننده
 در مرحله ى اول موتور و پمپ آب را به مخزن آب شيشه شوينصب كنيد وسپس در آن آب پر كنيد. قطب مثبت باطرى را به ترمينال 
1 موتور شيشه شوى وصل كنيد و قطب منفى را به ترمينال 2 متصل كنيد. آب بايد از مخرن اسپرى شود. W1 را براى اتصال دهنده 

موتورشيشه شويمشاهده كنيد.

توجه داشته باشيد كه: همان طور كه در تصوير 102-4 نشان داده شده، 
قبل از نصب بازوى برف پاك كن، ابتدا منطقه ى اتصال و گردش برف 
پاك كن را تميز كنيد تا از احتمال شل شدگى بازو برف كن جلوگيرى كنيد. 

-بررسى نازل اب پاش :  در جهتى كه آب پاش آب را  اسپرى مى كند هوا بدميد و 
مطمئن شويد كه جريان هوا فقط از يك مسير عبور مى كند نه در جهت معكوس. تصوير 

103-4 را ببينيد.

شكل 4-102

.شكل 4-103
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قسمت هفتم :  سيستم صوتىقسمت هفتم :  سيستم صوتى

1. نگاه كلى  
اين سيستم؛ ويدئوى ديجيتال دستگاه هاى متنوع را همانند يك تئاتر كوچك موسيقى براى تزئين خودروى شما گرد هم مى آورد و رضايت 

شما را از سى دى / درگاه يو اس بى / اى ام اف ام فراهم مى كند.
اين دستگاه ساخته شده است از: 1. تقويت كننده ى انتن.2.انتن با مدار چاپى .مجموعه سى دى 4.بلند گو5. اتصال  يو اس بى 

عملكرد :اين سيستم براى ايجاد برنامه هاى سرگرم كننده و ايجاد اطالعات از طريق دريافت  پردازش و تقويت اى ام اف ام سيگنال راديو 
در فركانس تجارى از ايستگاه محلى رايو است. بواسطه ى انتن چاپ شده  سيگنال هاى الكترو مغناطيسى از ايستگاه راديو به مدوالسيون 
جريان ضعيف تبديل مى شوند و سپس از طريق تقويت كننده ى انتن و كابل به راديو منتقل مى شوند. سپس راديو سيگنالهاى ضعيف 
دريافت شده را به سيگنالهاى قوى قبل تقويت خواهد كرد. و سپس ان را به بلند گو منتقل مى كند.سپس سيگنالهاى قوى را به لرزش هوا 

تبديل مى كند تا سيگنال به صدا مبدل شود.
كاربر ميتواند خودش سيستم صوتى مورد نظرش رااز مد لهاى ديگر  انتخاب كند تا امكانات الزم را براى صدا و ويدئو مثل نوار كاست /
سى دى / وى سى دى را فراهم سازد.مهم نيست كه چه نوعى را انتخاب مى كنيد اجزا و مولفه هاى سيستم صوتى سيگنال هاى صوتى 

موجود  در ماشين را  براى همه ى افراد در ان تقويت و معادل خواهد ساخت.
سيتم صوتى رابط فركانس راديو و رابط امواج الكترو مغناطيسى را با مدار داخلى پايدار و مقاوم مى كند.

اندازه هاى بيرونى:
1. مكان تقويت كننده ى انتن زمينى

2. مكان راديو زمينى
3. موتور انتن زمينى و بدنه ى وسيله

4.نوع مقاومت شمع موتور
5. سيم پيچ احتراق ثانويه ى ضد صداى راديو

2. تعاريفى از رابط هاى سيستم صوتى
: B رابط سيم : A رابط سيم

تعريف B تعريف A

بوق عقب سمت راست+ 1 1  هدايت كنترل چرخ (-) 
بوق عقب سمت راست- 2 هدايت كنترل چرخ+ 2
بوق جلو سمت راست+ 3 خالى 3
بوق جلو سمت راست- 4 نيروى اى سى سى+ 4

بوق جلو سمت چپ+ 5 دكمه ى تعديل نور عقب+ 5
بوق جلو سمت چپ- 6 دكمه ى معكوس- 6

بوق عقب سمت چپ+ 7 باترى وسيله ى نقليه 7
بوق عقب سمت چپ- 8 جى ان دى 8

شكل 4-104

.
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مقدار استاندارد شرايط سنجش تعريف پايانه رنگ سيم سنجش پايانه
- - W/G  هدايت كنترل چرخ - (ذخيره)   A1بدنه
- - هدايت كنترل چرخ + (ذخيره) Y/W A2بدنه

14V�10 ACC گزينه ى احتراق بر
هميشه

نيروى ورودى وقتى كه گزينه ى احتراق بر است
ACC

Y A4بدنه

14V�10 گزينه ى تركيبى در موقعيت لمپلت ورودى سيگنال نور عقب سيستم صوتى R A5بدنه
1Ω� ذخيره سيگنال ورودى  هميشه G/N A6بدنه

14V�10  هميشه نيروى متعادل و نرمال ورودى سيستم صوتى W/Y A7بدنه
1Ω�  هميشه زمينه سازى سيستم صوتى B A8بدنه

- V  خروجى بلند گوى عقب از سمت راست+  سيستم صوتى در حال پردازش B1بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلندگوى عقب از سمت راست- V/B B2بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش GR  خروجى بلند گوى جلو از سمت راست+ B3بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى جلو از سمت راست- GR/B B4بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى جلو از سمت چپ+ W B5بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش W/B  خروجى بلند گوى جلو از سمت چپ- B6بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى عقب از سمت چپ+ N B7بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى عقب از سمت چپ- N/B B8  بدنه

مجموعه كامل راديو سيستم صوتى.شكل 4-106

 (تعريف پايانه ى كنترل شده ى بلندگو)
 مربوط مى شود به شكل 106-4 و جدول 4-20

شكل 4-106

شكل 4-107

.
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جدول 4-20
مقدار استاندارد شرايط سنجش توضيحات پايانه رنگ سيم سنجش پايانه

- -  ورودى بلند گو  سيستم صوتى در حال پردازش بدنه ى 1
- سيستم صوتى در حال پردازش ورودى بلند گو - بدنه ى 2

جدول خطاى سيستم صوتى:
جدول 4-21

نتيجه خطا نتيجه خطا
1.خطا در مدار روشن سازى سيستم صوتى

2.خطا در مجموعه سى دى خوان
روشن سازى شب سيستم صوتى 

نمى تواند كار كند
1.خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
2. خطا در مجموعه سى دى خوان

با فشردن كليد پاور سيستم 
صوتى كار نمى كند

1.خطا در مدار بلند گو 
2  .خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
3.خطا در مجموعه سى دى خوان

كيفيت كم صوتى در تمامى 
حاالت(درجه صدا خيلى پايين 

است)

1.خطا در مدار بلند گو
2.خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
3.خطا در مجموعه سى دى خوان

نداشتن صداى بلند گو در 
هر حالتى

  1.خطاى سى دى
2. .خطا در مدار نيروى سيستم صوتى

3.خطا در مجموعه سى دى خوان

عدم توانايى قرار دادن سى دى و 
يا نيامدن بال فاصله ى سى دى به 

بيرون بعد از قرار دادن آن

1.خطا در مدار انتن
2.خطا در مجموعه سى دى خوان

عدم توانايى پخش 
راديو(نپذيرفتن)

1.خطاى سى دى
2. .خطا در مدار نيروى سيستم صوتى

3.خطا در مجموعه سى دى خوان

عدم توانايى بيرون راندن وى سى 
دى /سى دى

1.خطا در سى دى
2. خطا در مدار نيروى سيستم صوتى

3.خطا در سى دى

گر چه سيستم روشن شده 
است اما سى دى هنوز 

پخش نشده است
1.خطا در سى دى

2.نسب نا مناسب مجموعه سى دى خوان
صداى متناوب در مواقع خواندن 

سى دى
1.خطا در سى دى 

2.خطا در جمع بندى سى دى خوان
كيفيت كم صدا در مواقع 

پخش سى دى
1.خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
2.خطا در مجموعه سى دى خوان

3.خطا در سيم كشى مدار ارتباط كنترل 
شده

پانل گزينه هاى لمسى كار 
نمى كند

 چك كردن اجزاى سيتم صوتى:

شكل 4-108

.
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1.با فشردن كليد (پاور) سيستم صوتى كار نمى كند:
با توجه به نمودار مدار شكل108-4 "1. اطراف CAB براى احتماالت ممكن كه باعث وقوع مدار كوچك هاى الكتريكى مى شود چك 
كنيد و CAB را خشك نگهدارى كنيد.2  .   ولتاژ ميان پايانه ى رابط 7A مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را بسنجيد.

ولتاژ بايد V 14~10 باشد.3. مقاومت ميان پايانه ى رابط A 8 مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را بسنجيد. مقاومت بايد 
�1Ωباشد.4. كليد احتراق را بر اى سى سى تغيير دهيد. .ولتاژ ميان پايانه ى رابط 4A مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه 
را بسنجيد. ولتاژ بايد V 14~10  باشد. اگر تمامى موارد باال نرمال بود  مجموعه سيستم صوتى را جايگزين يا چك كنيد اگر نه سيم كشى 

و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد.
2.عدم كاركردروشن سازى سيستم صوتى در شب :

دندهى كنترل نور را از مجموعه كليد ادقام نور به چراغ مه تغيير دهيد ولتاژ ميان پايانه رابط A5 مجموعه سيستم صوتى و بدنه وسيله نقليه 
را با توجه به نمودار مدار از شكل 108-4 بسنجيد، ولتاژ بايد  V 14~10 باشد. اگر ولتاژ نرمال است مونتاژ CD را بازرسى يا جايگزين كنيد؛ 

اگر نه سيمكشى و رابط را تعمير يا جابجا كنيد. 
3. نداشتن صداى بلند گو در هر حالتى 

با توجه به نمودار مدار شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد. 
صفحه نمايش را چك كنيد. 

سوئيچ را به ACC تغيير دهيد. 
سيستم صوتى را در موقعيت روشن قرار دهيد. 

صفحه نمايش روشن مى شود .
اگر تمامى موارد باال نرمال بود به گام بعد برويد اگر نه به گام پنجم برويد.

كنترل كننده درجه صدا و باالنس صدا را متعادل كنيد. 
دكمة كنترل درجه صداى سيستم صوتى را به اجرا در آوريد و باالنس صدا را متعادل كنيد تا متوجه شويد كدام بلندگو در حالت بى صدا است. 
اگر يك بلندگوى مشخص در حالت بى صدا است به گام بعدى برويد اگر تمامى بلندگو ها بى صدا هستند سيستم صوتى را چك و يا 

جايگزين كنيد. 
بلند گو را چك كنيد 

رابط بلندگو را قطع كنيد مقاوت ميان پايانه هاى بلندگو را بسنجيد. مقاومت بايد Ω 9~2 باشد.
اگر نرمال است به گام بعدى برويد اگر نه بلندگو را تعويض كنيد. 

رابط ميان سيستم صوتى و بلندگو را چك كنيد. 
اگر نرمال است به گام بعدى برويد؛ اگر نه سيمكشى و رابط را تعمير و يا جايگزين كنيد.

مجموعهCD خوان را چك كنيد 
ولتاژ ميان پايانهى رابط A7 مجموعه سيستم صوتى و بدنه وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ بايد Ω 14~10 باشد. 

ولتاژ ميان A8 مجموعه سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ با كمتر از Ω 1 باشد. 
كليد احتراق را بر ACC تغيير دهيد ولتاژ ميان پايانهى رابط A4 مجموعهى سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ بايد 

Ω 14~10 باشد. 
اگر تمامى موارد باال نرمال است، مجموعهى CD خوان را چك يا تعويض كنيد، اگر نه سيم كشى و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد. 

4. نمى توان CD را در آن قرار داد يا CD بالفاصله بعد از قرار گرفتن بيرون ميآيد، CD را نميتواند بخواند. 
با توجه به نموار مدار شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد : 

اطمينان حاصل كنيد كه  CD مشكل ندارد و هيچ عيب، ترك، خدشه، خار و يا ديگر نواقص را نداشته باشد. اگر نرمال بود به گام بعد 
برويد، اگر نه، مشكل CD همچنان باقيست.

چك كنيد كه CD با روى اشتباه وارد نشود و اگر درست است به گام بعدى برويد؛ اگر نه CD را درست وارد  دستگاه كنيد .
CD مشكل دار را با CD سالم جايگزين كنيد كه خطا دوباره ايجاد مى شود يا خير. اگر نرمال است، مشكلCD  همچنان باقيست، اگر 

نه به گام بعدى برويد. 
چك كنيد كه آبا جستجوگر خودكار راديو به صورت نرمال كار ميكند يا خير. اگر نرمال است، مجموعهCD خوان را تعمير يا جايگزين 

كنيد؛ اگر نه به گام ششم برويد. 

.
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چك كنيد كه آيا رطوبت CAB به مراتب تغيير مى كند يا خير، اگر به مراتب تغيير ميكند، دليل چگالى تغيير دما و رطوبت است (قبل از 
استفاده مدتى به آن استراحت دهيد) اگر نه، مجموعه CD خوان را چك و تعويض  كنيد. 

مجموعه CD خوان را چك كنيد:  
ولتاژ ميان پايانه ربط A7 مجموعهى سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد. ولتاژ بايد V 14~10 باشد.

مقاومت ميان رابط A8 مجموعهى سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد. مقاومت بايد كمتر از Ω 1 باشد. 
كليد احتراق را به ACC تغيير دهيد. ولتاؤ ميان پايسانهى رابط A4 مجموعه سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ بايد 

V 14~10  باشد. 
اگر نرمال است، مجموعهى CD خوان را تعمير و يا جايگزين كنيد؛ اگر نه سيمكشى و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد. 

CD .5 را نميتواند بيرون بياورد. 
چك كنيد آيا جستجوگر خودكار راديو نرمال كار ميكند:

اگر نرمال كار ميكند؛ مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد، اگر نه به گام پنجم برويد. 
دكمه CD خوان را از سيستم صوتى فشار دهيد، دكمه خروج CD يا بستن برنامه را براى 2 ثانيه يا حتى بيشتر فشار دهيد و چك كنيد 

كه آيا CD بيرون ميآيد يا خير. 
اگر نرمال است به گام بعدى برويد؛ اگر نه مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد. 

چك كنيد كه آيا صدا در موقع رانندگى در جادهى نامساعد تكه تكه است يا خير. 
اگر نرمال است به گام بعدى برويد، اگر نه خطا در CD هم چنان وجود دارد. 

نصب مجموعهCD خوان را چك كنيد 
اگر نرمال است، خطا در CD هم چنان وجود دارد؛ اگر نه، به گام بعدى برويد

مجموعه CD خوان را چك كنيد. 
ولتاژ ميان پايانهى رابط A7 مجموعهى سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را چك كنيد، ولتاژ بايد 14V~10 باشد. 

مقاومت ميان پايانه ى رابط A8 مجموعهى سيستم صوتى و بدنه ى وسيله نقليه را چك كنيد، مقاومت بايد كمتر از Ω 1 باشد. 
كليد احتراق را ACC تغيير دهيد؛ ولتاژ ميان پايانه ى رابط A4 مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را چك كنيد ولتاژ بايد

V 14~10 باشد. 
اگر نرمال است، مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد؛ اگر نه سيمكشى يا رابط را تعمير يا جايگزين كنيد. 

6- كيفيت كم صوتى در مواقع اجرايى CD (صدا بسيار پايين است.) نسبت مجموعه ىCD خوان را چك كنيد اگر نرمال است، (صدا 
بسيار پايين است.) خطا در ديسك همچنان وجود است اگر نه؛ مجموعه CD خوان را چك كنيد. 

 7- عدم توانايى دريافت بخش صدا (پذيرش ضعيف) 
با توجه به نمودار مدار شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد:

چك كنيد كه آيا جستجوگر خودكار راديو خوب كار ميكند يا خير. 
اگر نرمال كار مى كند مجموعه ى CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد، اگر نه به گام بعدى برويد. 

چك كنيد كه آيا تمامى امكانات متراكم به خوبى كار مى كند (مانند، برف پاك كن، وزنده ى تصفيه هوا، باالبر شيشه)
اگر هر يك از اين امكانات در حال كار ميباشند، اين تاثير از اين امكانات متراكم است. اگر نه به گام بعد برويد. 

از آنتن چاپ شده تست صدا بگيرد. 
كليد احتراق را در ACC قرار دهيد، راديو را روشن كرده و حالت AM را انتخاب كنيد. چك كنيد كه آيا صداى بلندگو با قراردادن آچار 

پيچ گوشتى بر روى آنتن منجر شده است يا خير. 
اگر نرمال است مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد؛ اگر نه به گام بعدى برويد.

مجموعه آنتن سيستم صوتى را چك كنيد. 
سوكت اتصال هوايى را از مجموعه سيستم صوتى جدا كنيد.

پس از اتصال رابط راديويى، كليد احتراق را به ACC تغيير دهيد، راديو را روشن كنيد و در حالت AM قرار دهيد. چك كنيد كه آيا صداى 
بلندگو با قراردادن وسائل آهنى مثل پيچ گوشتى ريز تيغه ى صاف يا سيم شكنندهاى بر روى پايه آنتن راديو ايجاد شده باشد. 

اگر نرمال است به گام بعد برويد اگر نه، مجموعهCD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد. 
8. پانل كليدهاى لمسى كار نمى كند. 

.
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با توجه به به نمودار موارد شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد 
وجود لكه در پانل لمسى را چك كنيد؛ اگر لكه ها باقى ماندند؛ سطح را از لكه ها تميز كنيد؛ اگر نه؛ به گام بعدى برويد چك كنيد؛ كه آيا 

كليد لمسى خوب كار مى كند يا خير؛ اگر خوب كار مى كند به گام بعدى برويد اگر نه مجموعهCD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد. 
مجموعه پخش كننده ى چند رسانه اى را چك كنيد: 

ولتاژ ميان پايانه هاى رابط A7 از مونتاژ سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را بسنجيد. ولتاژ بايد V 14~10  باشد 
ولتاژ ميان پايانه هاى رابط A8 را مونتاژ سيستم صوتى و بدنه ى وسيله نقليه را بسنجيد. ولتاژ بايد كمتر از Ω 1باشد. 

كليد احتراق را به ACC تغيير دهيد  ولتاژ ميان پايانه هاى رابط ولتاژ بايدV 14~10  باشد. اگر نرمال است به گام بعدى برويد اگر نه 
،سيمكشى و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد. 

.
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بخش هشتم : سيستم رادار دنده عقب بخش هشتم : سيستم رادار دنده عقب 

سيستم رادار دنده عقب وسيله نقليه يك نوع سيستم هشداردهنده است كه از اصول رديابى پيروى مى كند. با نصب كردن چندين رادار 
فراصوتى، سيگنال ها دريافت و اطالعات دريافتى به كنترل كننده فرستاده مى شود. براساس زمان ورودى سيگنال، كنترل كننده مى تواند 
فاصله تا مانع را محاسبه كندو با ايجاد صداهاى متفاوت و هشدارهاى مشخص در فاصله هاى متفاوت فاصله بين مانع و وسيله نقليه را به 

راننده اعالم نمايد و ايمنى و آسودگى را افزايش دهد.
\s1- حالت اخطارى كه در اين سيستم رادار دنده عقب استفاده مى شود يك صفحه نمايشLCDاست كه در صفحه نمايش آمپر ها در 

جلو راننده قرار دارد.همانطور كه در شكل 109-4 نشان داده شده:

2- محدوده رديابى رادار: در شكل 110-4 ديده مى شود.

سيستم رادار دنده عقب
s\

مسافت رادار دنده عقب درروىLCDبا نشان دادن (سه فاصله متفاوت)انجام مى گيرد و درصفحه آمپرجلو كنترل مى شود، تشخيص 
فواصل معين و نمايش آن در پايين توضيح داده مى شود:

a. وقتى فاصله معينs ، بيشتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در سه قسمت وجود ندارد: در نتيجه هيچ اخطارى وجود ندارد. 
b. وقتى فاصله معينs، بيشتر از 1 متر وبرابر يا كمتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در يك اليه بيرونى وجود دارد(هشداربه مدت 1 

ثانيه)
c. وقتى فاصله مشخص s، بيشتر از 0/5 متر و مساوى يا كمتر از 1 متر باشد ،سيگنال نورى در 2 اليه بيرونى وجود دارد.(هشداربه مدت 

0/5 ثانيه)
d. وقتى فاصله مشخص s ،كمتر از 0/5 متر باشد سيگنال نورى در هر سه اليه وجود دارد.( هشدار مكرر)

3- مؤلفه هاى سيستم
(1)رادار دنده عقب       (2) كاوشگردنده عقب     (3) عالمت دهنده دنده عقب (روى پانل اتوماتيك)

II . سيستم پايانى رادار دنده عقب : در شكل 11-4 و جدول 22-4 ديده مى شود

 

.
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22-4 جدول
ترمينال مورد ارزيابى رنگ سيم شرح ترمينال شرايط تست مقدار استاندارد

BCM(1-8)بدنه G/N سيگنال ورودى دنده عقب روشن كردن سوئيچ جرقه و استفاده از 
دنده عقب، هميشه

14~10ولت
14~10ولت

BCM(1-19)بدنه W/B سيگنال Linورودى دنده عقب به ابزار اطالعات گير بكس پالس سيگنال ايجاد شده
BCM(2-18)بدنه R/Y هشدار خطاى BCMخروجى  به 

شاخص صفحه آمپر
زمانيكه راداردنده عقب وجود موانع را 

هشدار ميدهد
14~10ولت

BCM(2-20)بدنه B منفى بودنتوان كاوشگر فراصوت هميشه كمتر از 1 اهم
BCM(2-21)بدنه G مثبت بودن توان  كاوشگر فراصوت هميشه 14~10ولت
BCM(2-22)بدنه Y سيم  هشدار شماره 1   كاوشگر 

فراصوت
وقتى كاوشگر كار مى كند، سيگنالى از 

BCM  به بيرون فرستاده مى شود
پالس سيگنال ايجاد شه

BCM(2-23)بدنه R/W سيم  هشدار شماره 2   كاوشگر 
فراصوت

وقتى كاوشگر كار مى كند، سيگنالى از 
BCM  به بيرون فرستاده مى شود

پالس سيگنال ايجاد شده

BCM(2-24)بدنه R/Y سيم  هشدار شماره 3 كاوشگر فراصوت وقتى كاوشگر كار مى كند، سيگنالى از 
BCM  به بيرون فرستاده مى شود

پالس سيگنال ايجاد شده

بررسى مدار:  در شكل 112-4 نشان داده شده است

شكل 4-111

شكل 4-112

.
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 Instrument cluster interface :نمايشگر صفحه آمپر
Reverse radar display module  ماجول نمايش رادار دنده عقب :

Automatic reverse switch :سوئيچ اتوماتيك دنده عقب

III.نكات سيستم رادار دنده عقب
اين سيستم جزو تجهيزات اضافى رانندگى است,استفاده از آينه عقب نما ضرورى است. راننده بايد بداند كه هنگام عقب رفتن  احتمال 

تصادف به دليل سرعت رفتن در دنده عقب و عدم دقت وجود دارد
1.تست عملكرد نرمال سنسور در شرايط زير امكان پذير نمى باشد

(1)چنانچه سنسور به وسيله برف يا خاك پوشيده شده باشد (با آب شستشو دهيد تا به حالت نرمال بر گردد)
(2)چنانچه سنسور با دست  پوشانده شود

(3) دماى پايين محيط بيرون و يخ زدگى سنسور باعث خرابى آن ميشود
2. حالت تشخيص سنسور در شرايط زير تغيير خواهد كرد

(1)چنانچه سنسور به وسيله برف يا خاك پوشيده شده باشد (با آب شستشو دهيد تا به حالت نرمال بر گردد)
(2)  وسيله نقليه در معرض آفتاب يا در دماى پايين قرار گيرد

3. خطاى رديابى ممكن است در شرايط زير پديدار شود
(1) رانندگى در جاده ناهموار,جاده شنى يا چمنزار

(2) تحت تاثير صداهاى توليد شده از بوق اتومبيل هاى ديگر, صداى موتور - موتور سيكلت,سيستم ترمز هواى وسايل نقليه سنگين و يا  
كاوشگرتحت تاثير موج صداى وسايل نقليه ديگر قرار مى گيرد

(3) پوششبه وجود آمده توسط باران وگل وُشل
(4)انحراف زياد وسايل نقليه

(5) سنسور پوشيده شده به وسيله برف يا خاك
(6)وسيله نقليه با يدك كش

(7)نزديك شدن وسيله نقليه ديگرى با يدك كش
(8) راندن خودرو در كنار جدول

4. سنسور نمى تواند به دليل شكل يا ويژگيهاى موانع تشخيص دهد
(1) اشياء سيمى شكل مانند سيم يا طناب

(2)اشيا يى كه مى توانند موج صدا را تا حد زيادى جذب كنند مثل كتان,توده برف و غيره
(3) اشياء با لبه هاى تيز

(4) جسم خيلى كوتاه 
(5)جسم خيلى مرتفع يا قسمت بااليى جسم بر آمده است

(6)سنسور به سختى اصابت كرده يا كوبيده شده
(7) وسيله نقليه خيلى نزديك به پله ها بوده سيستم 

مسافت بين انتهاى پله ها وپشت وسيله نقليه را نتوانسته 
به درستى تشخيص دهدكه باعث خرابى گل پخش كن 

عقب مى شود

(8) همانطور كه در شكل 114-4 نشان داده شده است زمانى  كه خودرو به 
ديوار نزديك مى شود خطا در هشدار به دليل رديابى نادرست مسافت مى باشد.

شكل 4-114

شكل 4-113 .
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 IV. سيستم خود تشخيص و عيب ُزدا
1. تست اوليه

(1) سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد وضعيت اهرم تعويض دنده را روى عقب بگذاريد و براى اطمينان امنيت خودرو از ترمز دستى 
استفاده كنيد و سيستم رادار دنده عقب را چك كنيد. 

(2) دنده  را در حالت عقب قرار دهيد تا فشنگى دنده عقب عمل نمايد
(3)شيئ استوانه اى شكل با قطر 60 ميلى متر را اطراف سنسور بچرخانيد ومحدوده رديابى سنسور را اندازه گيرى كنيد

(4) وقتى  كه سنسور يك مانع را شناسايى مى كند, شاخص، وضعيت و زنگ هشدار دهنده را بررسى كنيد
a. وقتى فاصله معينs ، بيشتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در سه قسمت وجود ندارد: در نتيجه هيچ اخطارى وجود ندارد. 

b. وقتى فاصله معينs، بيشتر از 1 متر وبرابر يا كمتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در اليه بيرونى وجود دارد(هشداربه مدت 1 ثانيه)
c. وقتى فاصله مشخص s، بيشتر از 0/5 متر و مساوى يا كمتر از 1 متر باشد ،سيگنال نورى در 2 اليه بيرونى وجود دارد.(هشداربه مدت 

0/5 ثانيه)
d. وقتى فاصله مشخص s ،كمتر از 0/5 متر باشد سيگنال نورى در هر سه اليه وجود دارد.( هشدار مكرر)

  528± 10  MM : تست  ارتفاع
2.چك كردن عملكرد (چك اتوماتيك)

(1)عملكرد چك اتوماتيك ال سى دى را چك كنيد و صداى هشدار : حدود 0/4 ثانيه بعد از چرخاندن سوييچ جرقه روى روشن ,وضعيت 
اهرم دنده را دردنده عقب بگذاريد, عملكرد شاخص و صداى هشدار را چك كنيد. زمان عملكرد سيستم بايد در حالت تست نرمال باشد، 

0,8±0,2 S اكنون ثانيه
(2) اگر شاخص ال سى دى روشن نباشد يا زنگ هشدار صدايى بصورت واضح  شده توليد نكند، ممكن است كه سيم آن قطع شده باشد. 

جدول خطاها جدول 4-23
علتخطاعلتخطا

به طور كلى كار نمى كند.
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.اشكال درمداربرق
2.اشكال در راداردنده عقب

زنگ خطر كار نمى كند
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.خطادر مدار زنگ خطر
2.خطادر رادار دنده عقب

گاهى اوقات شاخصLCD كار نميكند
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.خطادر شاخص مدار سيستم 
محرك

2.خطادر راداردنده عقب

مدارقطع و قفل شدگى شاخص
در قسمت چك اتوماتيك

1.خطادر سنسور يا سنسور از مواد 
خارجى پوشيده شده
2.خطادر مدار سنسور

در دنده عقب،سيستم كار نمى كند
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.خطادر مدار سوييچ دنده عقب
2.خطادر رادار دنده عقب

1.خطادر مدار زنگ خطرُولوم صداى زنگ خطر بسيار پايين است
2.خطادر رادار دنده عقب

V .عيب يابى
1. به طور كلى كار نمى كند :

شكل 115-4(1)چك كردن مدار همانگونه كه در شكل 115-4 نشان داده شده است .
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(2) مراحل بررسى
1) كانكتور سيم كشى كاوشگر رادار دنده عقب ، پايه كالف سيم را جدا كنيد و مقاومت بين پايه 3 در شكل و بدنه را چك كنيد, مقاومت 

بايد كمتر از 1 اهم باشد
2) سوييچ  را روى حالت روشن بچرخانيد و دنده را در وضعيت عقب را بگذاريد , ولتاژ پايه در شكل 1و بدنه را چك كنيد ,ولتاژ بايد بين 

10 تا 14 ولت باشد. اگر نرمال است رادار دنده عقب  را عوض كنيد در غير اين صورت مرحله بعدى را اجرا كنيد
2. زنگ خطر كار نمى كند بررسى شود كه ايا آسيب ديده است يا نه

1) مدار را طبق شكل 115-4 بررسى كنيد
2)مراحل بازديد

3)بررسى كنيد كه ايا سيگنال خروجى وجود دارد يا خير. 
�كانكتور صفحه آمپر را قطع كنيد.

�پس از استارتر زدن موتور، دنده را درعقب قرار دهيد و سيگنال بلوكى خروجى درBCM  را چك كنيد (19-1) با نوسان سنج بررسى 
كنيد. اگر نرمال  است، مرحله بعدى را ادامه دهيد و اگر نه، بررسى كنيد كه آيا  كنترل كننده و كاوشگرBCM آسيب نديده باشند

2) سيم  كشى و كانكتوررا بازديد نمائيد
� اتصال بدنه كانكتور كنترل كننده BMC  خودرو را جدا كنيد.

�كانكتور صفحه آمپر را جدا كنيد.
�مقاومت پوشش كنترل كننده BMC خودرو (19-1) و صفحه آمپرA10 را چك كنيد،

مقاومت بايد كمتر از 1Ω باشد.
اگر آن نرمال  است، مرحله بعدى را ادامه دهيد و اگر نه، سيم كشى و اتصال  را تعمير و يا تعويض كنيد.

3) بررسى كنيد كه زنگ  هشدار صفحه آمپركار مى كند
�سوئيچ جرقه را روشن كنيد،يكى ازچهاردرب خودرو را باز كنيد،زنگ هشدار بايد به صدا در آيد. 

�اگرسيگنال سرعت به صفحه آمپر ارسال شود و سيمكشى سالم باشد ،صفحه آمپر را تعويض كنيد. 
اگر آن نرمال است ،مراحل عيب يابى را ادامه دهيد، اگر نه، صفحه آمپر را جايگزين كنيد.

3.  عمل نكردن سيستم در دنده عقب
(1) مدار را بررسى كنيد : شكل. 4-115

(2) مراحل را چك كنيد
1) رادار دنده عقب را چك كنيد

�سوئيچ جرقه را روشن كنيد،اهرم دنده را در دنده عقب قرار دهيد.
�ولتاژ بينBCM (1-8)و بدنه وسيله نقليه  را چك كنيد بايد بيش از 8 ولت باشد.

اگر نرمال است، كاوشگر رادار  دنده عقب و كنترل كننده BCM را چك كنيد، اگر نه، مرحله بعدى را ادامه دهيد.
2) فشنگى دنده عقب را چك كنيد. 

�اتصال سيم سوييچ دنده عقب (فشنگى) را جدا كنيد.
�دنده را در دنده عقب گذاشته ومقاومت بينBCM (1-8) و IG2 را اندازه گيرى كنيد، اگرمقاومت بيش از 100KΩ است هنگاميكه 

كه مقاومت بين سيم كشى سوئيچ دنده عقب و BCM كمتر از 1Ω، در نتيجه(فشنگى)سوئيچ دنده عقب خراب است وآن را تعويض 
كنيد.

اگر نرمال است، مرحله بعدى را ادامه دهيد و اگر نه، سوئيچ دنده عقب را تعويض كنيد.
3) چك كردن كانكتور و سيم كشى.

سيم رابط سوئيچ دنده عقب  به BCM را چك كنيد و بررسى كنيد آيا اتصال آن درست است يا خير. 
.اگر آن طبيعى است، عيب يابى ديگر قطعات را ادامه دهيد، اگر نه، سيم كشى و اتصال را تعمير و يا جايگزين كنيد.
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بخش نهم: باترى و ديگر سيستم هاى الكتريكىبخش نهم: باترى و ديگر سيستم هاى الكتريكى

1)نگاه كلى 

اين قسمت باترى،شبكه توزيع نيرو، سيستم شيشه گرم كن عقب، سيستم الكتريكى بوق و ساعت الكتريكى را پوشش مى دهد.

2)باترى

شكل 4-116

توجه:

1: اگر براى استارت زدن موتور به باترى كمكى نياز باشد بايد يك جفت كابل مخصوص و يك باترى V12 در اختيار داشته باشيد.
2: بعد از اتصال كابل باترى اطمينان حاصل كنيد كه كابل محكم به باترى بسته شده تا يك ارتباط خوب را تضمين كند.

چگونه از باترى استفاده كنيم؟ 
1: سطح باترى (به خصوص باالى ان) بايد هميشه خشك و تميز نگه دارى شود. اگر سطح ان مرطوب است و يا اكسيده شده باترى 

دچار تخليه ى الكتريكى خواهد شد.
2: اگر براى مدت طوالنى قصد استفاده از ان را نداريد بايد كابل منفى ان را جدا كنيد.

توجه: الكتروليت را با سطح پوست, چشم, پارچه و يا سطوح رنگ شده تماس ندهيد. اگر تماسى برقرار شد بعد از تماس براى 15 دقيقه با 
اب ان را بشوييد و به دنبال رسيدگى پزشكى و دارويى باشيد.

3: سولفات باترى. اگر باترى براى مدت طوالنى استفاده نشده و نسبت الكتريكى كمتر از 1,1 دارد, سولفات صفحه ى قطب زيرين 
باترى رخ خواهد داد كه تخليه ى كامل الكتريكى ايجاد مى شود.

در مقايسه با باترى نرمال,  اگر چه باترى سولفات زده در مراتب اول شارژ و ولتاژ باالترى را داراست اما جريان برق در آن ثابت نيست.
براى مراقبت از باترى : باترى بايد در وضعيت شارژ خوبى نگه دارى شود.توجه: براى نگهدارى از باترى با توجه به نكات روى باترى 

عمل كنيد.
3) سيستم سوييچ برق

اگر فيوز سوخته باشد ان را بعد از برطرف كردن داليل خطاى مربوطه تعويض كنيد.
فيوز را با مشخصات معين به كار بگيريد هيچ فيوزى متجاوز از مشخصات داده شده قابل قبول نيست.

فيوز را مورب نصب نكنيد ان را به طور صحيح در جعبه فيوز نصب كنيد.
رله ها اساسا" : نرمال باز، نرمال بسته و يا تلفيقى هستند

4) سيستم شيشه گرم كن عقب عبارت است از: شبكه گرمايشى شيشه عقب,رله شيشه گرم كن عقب, كليد شيشه گرم كن عقب: در 
حالت تلفيقى با كليد چراغهاى اضطرارى ،و يا دركناركليد كنترل كننده تهويه هوا ( براى تهويه برقى)

جدول خطا (4-24)

نتيجهخطا

نقص در شيشه گرم كن عقب
1.اشكال در رله گرم كن عقب
2.اشكال در فيوز گرم كن عقب

3. اشكال در سوئيچ گرم كن عقب
4. اشكال در سيم كشى

كليد شيشه گرم كن عقب را ( براى تهويه برقى) همانطور كه در شكل 117-4 نشان داده شده چك كنيد.

.
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مجموعه ى رابط

هنگامى كه كليد شيشه گرم كن در موقعيت روشن است پايانه هاى 15 و 12 بايد متصل باشند. هنگامى كه در موقعيت خاموش است 
نبايد متصل باشند. اگر اتصال خارج از مشخصات است كليد شيشه گرم كن را تعويض كنيد.

چراغ نمايشگر كليد شيشه گرم كن عقب (براى تهويه برقى) را چك كنيد. .هنگامى كه سر منفى به پايانه ى 9 است و زمانى كه چراغ 
نمايشگر كليد شيشه گرم كن عقب روشن است باترى را از سر + به پايانه 3 تهويه از مجموعه پايانى رابط  متصل كنيد. اگر روند خارج از 

مشخصات است كليد شيشه گرم كن را تعويض كنيد.

5) ساختار سيستم بوق برقى
سيستم بوق با كليد بوق كه در زير سرپوش تزئينى كيسه هواى مركزى مخفى شده واقع در فرمان شروع به كار مى كند.

با فشردن سرپوش كيسه هوا ,فيوز بوق كه انرژى الكتريكى الزم را به بوق منتقل مى كند  مى تواند شروع به كار كند.
مدار را همانطور كه در شكل 118-4 نشان داده شده چك كنيد.

جعبه كنترل كيسه هوا(4-118)

شكل 4-117

شكل 4-118

.
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A3 : بوق يادآور كمربند ايمنى
A6 : چراغ هشدار ياداور كمربند ايمنى

A1 : ارتباطKبا پايهرابط شماره 12
A24 : به شاخص كيسه هوا

PDM خروجى به : A6
A8,A7 : كليد كمربند ايمنى راننده

A15- : به رله بوق
A1+ : فنر سيم پيچ             مدول كيسه هواى راننده 

A12 : مدول كيسه هواى سرنشين 
A21,-A22+ : كمربند ايمنى سمت سر نشين

جدول خطا(4-25)

نتيجهخطا

نقص در 2 بوق

سوختن  فيوز
نقص در رله  بوق

نقص در كليد بوق 
نقص در بوق

نقص در فنر ساعتى (سيم پيچ فرمان)
نقص در سيم كشى 

نقص در بوقنقص در 1 بوق
نقص در سيم كسى

بوق در حالت بوق كشيدن مى ماند
نقص در رله بوق
نقص در كليد بوق

نقص در فنر ساعتى (سيم پيچ فرمان)
نقص در سيم كشى

 

.
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فصل  فصل  88  ( شيبيداغ )( شيبيداغ )  سان روف سان روف 

1- مرور :
 LF7162  يك نوع نورگير سقف مخفى شده است كه نيرو را بر اساس گشتاور يك موتور و از طريق يك اهرم قابل انعطاف به شيشه  
شيبيداغ منتقل مى نمايد وآنرا به جلو وعقب مى لغزاند و حركت به جلو يا عقب وباز كردن وبستن را انجام مى دهد و به يك سيستم كنترل 
نيز مجهــز است كه وظيفه آن بازكردن , بستن و متوقف ساختن است و ظاهر وويژگى خاصى از نظر راحتى , تهويه خوب و ايمنى به شما 
مى دهد . بطوركلى شيبيداغ يك فظاى شخصى ومطمئن را در داخل خودرو برا ى شما تضمين مى نمايد . طراحى منظم و حساب شده آن 
تعمير و نگهدارى , باز و نصب آنرا آسان نموده است . بطور كلى مى توان گفت كه اين نوع شيبيداغ برقى با طراحى وتكنولوژى پيشرفته 

و ويژگى هاى عامه پسند ساخته شده است .
ساختار اصلى نور گير برقى سقف در شكل 7/46 نشان داده شده است كه شامل موتور , ميله ضربه گير , كانال آب رو  , ريل لغزش 

, تيرك , اهرم قابل انعطاف و شيشه مى باشد 
ساختار نور گى 46-7 شكل

1- كاور و صفحه فوقانى  2- پايه نصب چراغ جلو سقف باال   3- پايه نصب تقويت كننده صفحـه كاور(3)  4- پايه نصب تقويت كننده صفحـه كاور(2)   
5- پايه نصب تقويت كننـده صفحـه كاور (1)   6- پيچ شش گوش با واشـر ارتجاعى ( الستيكى )  7- پايه اتصال اصلى بدنـه نور گيــر  8- سقف  9- سوئيچ 
چراغ جلو سقف باال و سوئيچ شيبيداغ   10- چراغ عقب سقف  11- شيشـه نور گيـر 12- پيچ شش گوش با مهـره قفل كن  13- قاب حفاظ شيشـه نور گير 

14- آفتاب گير شيبيــداغ  15- شلنگ آبگيـر   16- ماجول كنتـرل شيبـداغ   17- موتور شيبيـداغ 

وظائف شيبيــداغ :
1) با نگهداشتن تهويه مناسب داخل خودرو  باعث لذت بردن سرنشينان از هواى تازه مى شود .

2) در زيبا بودن ظاهر  و باالبردن ُرتبه خود رونقش بسيار مؤثرو مهمى را داراست .
3- استفاده از شيبيداغ در ذخيره انرژى حتى به شما كمك مى كند .

3) در انجام پروژه تودوزى سقف يك حمايت كننده نصب براى ايجاد سطح مناسب مى باشد .
4) يكى از وظايف شيبيداغ  اين است كه در موقعيت فشار هنگام بستن نور گير چنانچه مقاومت بيشتر از 100 نيوتن باشدموتور
 بر عكس عمل مى كند ونور گير تا آخرين حد خود حركت مى كند وسپس حركت را ادامه مى دهد تا جائيكه مقاومت هوا از 

بين برود.
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5) وظيفــه بسته شدن خودكار : وقتى كه سوئيچ بسته باشد و نور گير در وضعيت بسته بودن قرار نگرفته باشد پس از ده ثانيه 
نورگير بسته خواهد شد .

روش استفاده از سوئيچ كنترل نور گير برقى :
(1)     عملكــرد لغزش

  به آرامى {(Raised losed يا Hidden Open) ( حالت مخفى باز و يا باال آمده بسته )} را كه در كنار سوئيچ  باز لغزشى 
 ”SLIDE OPEN“ قرار دارد را به مدت كمتراز 0/3 ثانيه فشار دهيد تا نورگير به طور اتوماتيك  به حد اكثر مقدارحركت در دكمه
حالت پنهان ويا بسته برسد , در مرحــله حالت لغزش چنانچـه حركت نور گير  به وضعيت حد اكثر مخفى و يا باز نرسيده باشد با زدن

            هر كدام از كليد ها , نور گير به همان حالت متوقف خواهد شد
 شكل  47-7 

 a-باز كردن  b -عملكرد لغزشى نور گيــر برقى     

بستن عملكرد لغزشى نور گير برقى  :
با فشردن دكمه هاى باز مخفى ويا بسته باال آمده  به مدت بيشتر از 0/3 ثانيه , نور گير به حالت باز مخفى و يا بسته باال آمده  

حركت مى كند و چنانچه دكمه رها شود نور گير هم در همان حالت متوقف خواهد شد. 
(2) حالت زاويه دار :

   دكمه ( مخفى بسته و يا باز باال آمده ) را كه در كنارسوئيچ زاويه”TILT UP“ قرار دارد را به مدت كمتراز 0/3 ثانيه فشار دهيد تا 
 باال نورگير به طور اتوماتيك  به حد اكثر مقدارحركت در حالت باال باز و يا حالت كامأل بسته برسد . چنانچــه نور گيــردر مرحله باال

 آمدن خودكار در حالى كه به حد اكثر مقدار حركت خود نرسيده باشد يكى از دكمه ها فشرده شود نور گير در همان حالت متوقف خواهد
 شد

                                         48-7  شكل 

عملكرد حالت زاويه دار را به مدت بيشتر از 0/3 ثانيه فشار دهيد , نور گيرباال 
خواهد آمد و يا بسته خواهد شد . Raised Open or Closed دكمه

 چنانچه در همين حال دكمه رها شود حركت نور گير هم متوقف خواهد شد 
(1) مراقبت و تعمير و نگهدارى نور گير برقى سقف :

در خالل فعاليت هاى تعمير و نگهدارى معمول بايد از مكانيزم نور گير برقى 
(شيبيداغ ) مواظبت بيشترى را انجام داد تا بتوان عمر 

اين سيستم را تا حد امكان افزايش داد .
1- بعد از يك دوره استفاده از نورگير سقف دهانه و شيار محل لغزش نور گير 

DOOR
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SLIDEOPEN

TI LTUP
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TI LTUP

a b
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رسوباتى را از گرد وغبار وآب بخود مى گيرد كه اگر  تميـز نشوند باعث سائيـدگى و خوردگى آب بند ها و قطعات نور گير مى شوند از 
اين رو گوشه ها واطراف مسير لغزش نور گير بايد به صورت دوره اى تميز گردد . هر دو سـه ماه يكبار اطراف نوار هاى آب بنـدى و 

كناره هاى شيار لغزش نور گيـر را كامال“ تميـز نمائيد و سپس يك اليه بسيار نازك گريس در شيار لغزش نور گير بماليد .  
2 - قبل از اينكه نور گـير را باز كنيد اطراف آنرا نگاه كنيد كه جسم خارجى در البالى قطعات گير نكرده باشد كه مانع حركت نور گير 

گردد و صدمه وارد نمايد .  
3- بيشترين توصيه هائى كه در مورد شيبيداغ مى شود مربوط به نشتى آب است اما استفاده صحيح و تعمير و نگهدارى به موقع بطور

مؤثرى مى تواند از بروز نشتى جلوگيرى بعمل آورد .
4- بعد از فصل زمستان كه قطعات نور گير حالت يخ زدگى دارند و بهم چسبيده اند نبايد نور گير را باز كرد چون حركت قطعات تحت 
فشار به موتورنور گير وآب بندهــــا صدمه وارد مى نمايد در چنين حالتى بايد شيبيداغ را كامأل تميز نمود و بعد از باز كردن نور گيـر

لبه هاى قطعات و شيار را از آب هاى جمع شده پاك نمائيد و يا بعد از اينكه گرماى داخل كابين قدرى افزايش يافت و يخ زدگى ها آب
شد نور گير را باز كنيد .  ياد آورى مى شود كه هنگام بارش باران باز كردن نور گير مجاز نيست و هميشه بعد از قطع شدن باران هم

پس از 10 دقيقه رانندگى كه آب اطراف نور گير خشك شد نور گير را باز كنيد و اطراف نور گير را با پارچه تميز نمائيد . 
5- بهتر است كه در جاده هاى ناهموار و پُر دست انداز نور گير را كامال“ بسته نگهداريد چون در اثر لرزش ممك  ن است قطعات نور گير 

از آب بندى خارج شوند وصدمه ببينند حتى اگر ارتعاشات زياد باشند امكان آسيب ديدن موتور شيبيداغ  نيز محتمل است .
6- توصيـه اكيد مى شود كه هنگام استفاده از شيبيداغ توجه خاص به كليد و سوئيچ هاى كنترل داشته باشيد چون موارد زيادى از بروز 

نقص مربوط به درست استفاده نكردن كليد و سوئيچ ها مى شود .
7- شيشه نور گير به نوعى طراحى شده كه هم عايق گرما وهم ضد اشعه هاى ماورائ بنفش باشد بنابراين در تميز كردن آن دقت 

نمائيد وهيچگاه براى شستن و تميز كردن شيشه نور گير از مواد شوينده چسبناك استفاده ننمائيد و براى تميز كردن , پارچه هاى لطيف 
بكار ببريد درضمن در دوره هاى زمانى حدودا“ هرماه يك بار قطعات كوچك محركه را با مقدار خيلى كمى روغن موتور چرب نمائيد. 

8- دقت نمائيد كه بچه ها به هيچ وجه از كليد و سوئيچ ها بعنوان سر گرمى وبازى استفاده ننمايند و چنانچه اين عمل اتفاق بيفتد 
عالوه بر وارد كردن صدمه به قطعات الكتريكى و موتور نور گير سقف , خطر گاز گرفتگى توسط قطعات متحرك نيز وجود دارد .

9- هرگز نگذاريد كه ذرات چرب گرد وغبار روى نوارهاى آب بندى را بپوشاند چون باعث كم شدن خاصيت آب بندى نوار ها مى شود.
آب رو نور گير سقف از گريس ويا موادى مثل (كره) براى سهولت نصب لوله استفاده نكنيد زيرا احتمال 10- هنگام سرويس اجزاء لوله

ترك خوردن لوله بعد از چرب شدن بيشتر خواهد شد . 
11- چنانچه دهانه يا داخل لوله  آب رو گرفتگى داشته باشد و آب نتواند به موقع ازآن خارج شود نشتى پديد خواهد آمد اگر گرفتگى 

داخل لوله ويا دهانه آن باشد جريان آب از اطراف نور گير به داخل خودرو خواهد رفت و چنانچه مجراى عقبى سمت چپ گرفته باشد آب 
در قسمت محفظه عقب جمع خواهد شد . بنابراين در حالت معمول لوله و اطراف آن را از ُخرده ريز هاى برگهاى خشك و ذرات خارجى 

و چرب تميز نمائيد در صورتيكه چنين گرفتگى پديد آيد مى توانيد نور گير راباز كنيد(باال بزنيد) و با يك وسيله نازك كه تيز و بُرنده 
نباشد از دهانه باال در چهار جهت آبگير بزنيد و گرفتگى را رفع نمائيد و يا با دميدن هواى فشار باد از دهانه لوله گرفتگى را رفع نمائيد .

12- همه ساله قبل از وارد شدن به فصل سرما و يا گرما بايستى يك سرى مراقبت هاى ويژه را بر روى شيبيداغ  انجام داد
13- وقفـه در اسستفاده طوالنى از نور گير سقف باعث بهم ريختگى عملكرد آن مى شود و هنگام استفاده مجدد بايد همانند روش 

اولين بار استفاده از نور گير عمل شود.
14- بعد از استفاده طوالنى از نور گير سقف ممكن است مقر حركت شيشه نورگير قدرى ُشل شود چنانچه تعمير و نگهدارى هاى الزم 
بموقع انجام نشوند وضعيت چپ و راست و جلو وعقب شيشه احتمال دارد كه تغيير كند و بعلت قرار نگرفتن صحيح در وضعيت نرمال

عمل باز شدن و يا بسته شدن بطور كامل انجام نگردد و حتى در امنيت خودرو تأثير گذار باشد .براى جلوگيرى از چنين حالت هائى با 
توجه به تميز كردن اطراف قطعات متحرك از گرد وغبار و حشرات هر از چند گاهى چهار عدد پيچ نصب شيشه را چك كنيد ودر صورت 

لزوم كامأل سفت بنمائيد .
. 15- در صورت هر گونه سئوال ودر خواست راهنمائى در ارتباط با شيبيداغ با مراكز تعمير و نگهدارى خودرو ليفان تماس بگيريد.
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 پياده و سوار كردن وبازديد نور گير سقف :
صورت  شرايط استفاده از ابزار هاى مخصوص باز وبستن بعضى از قطعات برقى نور گيرسقف فقط مى تواند توسط افراد متخصص و 
تحت    در هنگام كار دچار اشكال شود لُطفا“ طبق روش گفته شده در صفحات بعدى عمل نمائيد.LF7162 بگيرد. چنانچه نور گير 

برقى سقف مدل
1- عملكرد صحيح نور گير سقف را چك كند و در صورتيكه عملكرد ساختارى نور گير سقف كامأل نرمال است يك سيم از قطب مثبت 
منبع تغذيه ( باطرى ) به ترمينال شماره 3 موتور نور گير سقف و يك سيم از قطب منفى باطرى به ترمينال 1 موتور نورگير سقف وصل 

نمائيد و عملكرد موتور را مالحظه كنيد سپس با تعويض جاى سيم ها مشاهده كنيد كه جهت گردش موتور تغييرو نور گير باز يا بسته 
شود  , در صورت هر گونه سرو صداى غير طبيعى نور گير هنگام باز و بسته شدن موتور نور گير را تعويض نمائيد . 

2- سوئيچ محدود كننده حركت نور گير سقف برقى را چك كنيد در صورتيكه به اندازه الزم حركت نمى كند موتور نور گير سقف برقى را 
تعويض نمائيد .

3- مدار اتصال بدنه (اتصال منفى) موتور نور   گير سقف را چك كنيد اگر رضايت بخش نيست , موتور نور گير سقف را تعويض نمائيد .
سوئيچ را بزنيد . OPEN4- عملكرد مدار شكن سيستم نورگير سقف برقى را چك كنيد ؛ نور گير سقف را كامل باز نمائيد ودكمـه 

 سوئيچ را بزنيد و چك CLOSE ثانيه شنيده مى شود . حال دكمه s 9 to 10  دقت كنيد كه صداى مدارشكن نور گير سقف به مدت  
كنيد كه نور گير در عرض 20 ثانيه كامال“ بسته مى شود چنانچه اختاللى در عملكرد مالحظه مى نمائيد موتور نور گير سقف برقى

را تعويض نمائيـد . 

شكل 49-7 ترمينال هاى موتور

(2) باز كردن و نصب نور گير سقف برقى
1- وقتى كه نشانه اى از حركت نادرست نور گير سقف ظاهر مى شود و در حالت 

بسته (صفر) مى ماند بايستى شيشه باالى سقف را جدا كرده و اجزاء شيشه را 
باز وبست نمائيـد وچنانچه نور گير در وضعيت بسته (صفر) نيست الزم است كه 
مجموعه كامل شيبـيداغ را جدا كرده وازهم باز كنيد وبعد از بازديد دوباره ببنديد .

1- باز كردن و نصب مجموعه نور گير سقف :
سه عدد پيچ هر طرف چپ و راست نور گير سقف را باز كنيد شكل 50/ 7  با گرفتن شيشه مجموعه را از بيرون از سقف جدا كنيد  

 و هنگام نصب درست برعكس روش باز كردن عمل نمائيد و مطمئن شويد كه وضعيت حركت نور گير سقف در حالت بسته (صفر) مى 
باشد شيشه را به سمت داخل خودرو گرفته و وضعيت حركت باال وپائين را در دهانه نور گير سقف تنظيم نمائيد و در ارتفاع مناسب پيچ 

هاى چپ و راست را ببنديد . 

شكل 50-7 باز كردن شيشه متحرك

2- باز كردن و نصب شيبـــيداغ :
(1) صفحه پشتى درگاهى رابه بيرون بكشيد و چسب هاى نوارى ديواره هاى 

كنارى را همانگونه كه در شكل 7/51 نشان داده شده است  در آوريد 

12
3456

.
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شكل 51-7 باز كردن صفحه پشتى درگاهى

2) قطعات ديواره و پشت را باز كنيد و صفحه روكش شده ستون) C را در آوريد همانگونه كه در شكل 7/52 نشان داده شده است 
3) صفحه روكش شده ستون)A. را همانگونه كه در شكل 7/52 نشان داده شده بيرون آوريد   

شكل 52-7 پايه ثابت و آويز گر

  a صفحه روكش شده روى ستون -A
 b  صفحه روكش شده روى ستون -C

را همانگونه كه در شكل 7/53 نشان داده شده در آوريد. B.(4)- صفحه روكش شده پائينى و باالئى روى ستون

شكل B 7-53باز كردن صفحات پشتى ستون 

Aصفحه پشتى باالئى ستون -B
Bصفحه پشتى پائينى ستون -B 

前 后

a b

A

B

.
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 (5) سه عدد ميله قالب جلو وعقب را همانطور كه در شكل 7/54 نشان داده شده باز نمائيد 

شكل  54-7 باز كردن اهرم قالب هاى ايمنى

(6) سايبان چراغ داخل اطاق را همانگونه كه در شكل 7/55 نشان داده شده 
است باز كرده و 2 عدد پيچ اتصال چراغ را در داخل محفظه چراغ مطالعه جدا 

نمائيد وچراغ را در آوريد .

شكل  55-7 باز كردن چراغ داخل فضاى عقب

(7) پس از باز كردن دو پيچ اتصال پايه المپ داخل فضاى عقب را باز نمائيد . 
(8) همانگونه كه در شكل هاى 7/56  و 7/57 نشان داده شده است , كاور 

جعبه جا عينكى را باز كنيد و دو پيچ اتصال زيرآنرا بازكرده و كانكتور مجموعه 
سوئيچ نور گير سقف ونور باالجلو را جدا نمائيد . 

      شكل 56-7 جعبه جاى عينك                شكل 57-7 باز كردن چراغ باال جلو

(9) آفتاب گير هاى چپ و راست را پائين بياوريد و آويز ثابت شونده و نشيمنگاه را طبق شكل 7/58  خارج سازيد .

DOOR

OFF

SLIDE
OPEN

TILT
UP

OFF

DOOR SLIDE
OPEN

TILT
UP

.
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a

b

شكل 58-7 پايه وآويز ثابت شونده                      شكل 59-7 باز كردن گيره هاى سايبان 

a - آويـز          b- پايه ثابت شونده    
(10) سه عدد درپوش پالستيكى ُپشت سا يبـان را كه در شكل 7/59 نشان داده شده با لبه اهرم مناسب باال كشيده و درآوريد . 

(11) اتصال بين لوله هاى تخليه چهار طرفه و مخزن آب را جدا كنيد .  
(12) اتصال كابل يونيت كنترل نور گيرسقف را جدا كنيد.  

(13) طبق روند نشان داده شده در شكل 7/60 پيچ و مهره هايگيره اى اتصال بين نور گير سقف وكاور باالئى را باز كنيد .   
* روش نصب بر عكس روند باز كردن است و هنگام نصب دقت نمائيد كه لوله هاى تخليه آب رو پيچ و خم بر ندارند و گرفتگى در آنها 

ايجاد نشود .

3. راه اندازى سيستـــم :
 پس از خاتمه تعمير و سرويس سوئيچ جرقه را باز كنيد ودكمـه SLIDE OPEN“  رابزنيد وقدرى نگه داريد تا يك سيكل عمل

  . نورگيرسقف به پايان برسـد
شكل 59-7 باز كردن مجموعه شيبيداغ

5

5

4

4

3 3

3

33

3
3

2 2 2 2

1

.
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جدول عيب يابى و رفع عيب نور گير سقف برقى

راه حل ( روش بر طرف كردن عيب )دالئل ممكنوضعيت غير نرمال

نور گير نمى تواند حركت باز و يا بسته 
شدن را بطور كامل انجام دهد

مسير لغزش را از ذرات خارجى پاك كنيد ومقدار بسيار كمى جمع شدن ذرات خارجى
روغن در محل لغزش بماليد

تغيير شكل كم را مى توان اصالح و تنظيم نمود اما تغيير شكل صفحه لغزش و نصب
درصورت تغيير شكل زياد بايد قطعات تعويض گردند

بادامك ها را تعويض نمائيدسائيدگى شديد بادامك ها
زمان عملكرد طوالنى است صفحه كنترل حركت

صفحه كنترل را تعويض نمائيد ترك بر داشته است

بعد از تميز كردنبادامك لبه بازوى لغزش را قدرى گريس گير داشتن بازوى لغزاننده
بزنيد ويا صيقل دهيد 

دوباره اتصال خط را برقرار كنيداتصال برق اصلى موتور نور گير درست برقرار نشده

خط را وصل نمائيد موتور نور گير وصل نيست

موتور فرسوده وخوردگى پيدا كرده . استفاده چندين 
موتور را تغويض نمائيد  ساله بتدريج عملكرد را كاهش مى دهد

ببنديد و چسب مايع روى آن بزنيد شكل صفحه نصب افتاده استTمهره
اتصال پالگ به كانكتورپالگ درست در جاى خودش 

پالگ و كانكتور پالگ را باز و دوباره نصب نمائيد نيست

نقطه هاى اتصال را با پارچه تميز نمائيد اتصال پالگ به كانكتور پالگ تميز نيست

دوباره سيم كشى را انجام دهيد 12- قطعى مدار بُرد را چك كنيد
در گيرى دنده و شافت قابل انعطاف خروجى موتور 

دوبار تنظيم و نصب نمائيد صحيح نيست

د رمحل صحيح نصب نمائيد و دوباره حركت ولغزش رفت راهنماى مسير لغزش گير كرده است
وبرگشتى را چك كنيد

نور گير حركت بر خاستن و پائين 
آمدن را تكرار مى كنـد

تعويض شيشهشيشه نور گير خيلى بزرگ است
بعد از مدتى كار كردن پيچ ُشل مى شود كه باعث مى 

گردد حركت نور گير به عقب برگردد
شيشه نور گير را باز كنيد و در وضعيت كامال» جلو قرار 

دهيد و پيچ ها را سفت نمائيــد

  قدرى صفحه كنترل صيقل دهيدتداخل كردهB  پخ صفحه كنترل با قطعه كنترل

قطعه را تعويض نمائيدحالت ارتجاعى شانه از بين رفته است

زمان حركت طوالنى است و دامنه بازى ساختار حركتى   
وقتى كه نور گير مى خوابد زياد است شانه هاى چپ و  

راست درست در محفظه مسير لغزش قرار نگرفته اند
وضعيت شانه را تنظيم وتعمير نمائيد

جمع شدن آب و يا نشتى
كانل آب نور گير سقف را به تناوب چك كنيد و ذرات گرد گرفتگى در دهانه ويا داخل لوله آب رو

وغبار وبرگ ريزه را از آب رو خارج نمائيد
تعويض نمائيدترك خوردگى نوار هاى آب بندى

i
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صدا ولرزش غير طبيعى نور گير

هنگام بستن ويا باز كردن نور گير لبه نور گير هميشه 
با قاب نور گير اصطكاك پيدا مى كند وغالبا» علت 

جمع شدن خاك وشن وباد و بارندگى ويا روانكارى نا 
كافى است

از يك تكه پارچه خيس براى تميز كردن استفاده نمائيد و 
بعد از تميز كردن يك اليه نازك گريس به محل بماليد

قطعه را در آوريد و بعد ازتميز كارى مقدارى گريس اعمال وجود گرد وغبار و ذرات خارجى در محفظه بادامك
نمائيد

وقتى نورگير باز است شانه بطور واضح با مسير لغزش 
تداخل دارد 

مجموعه صفحات نصب چپوراست و صفحه لغزش را تنظيم 
نمائيد

ميله ضربه گير را تنضيم و صيقل دهيد و بدنه آسيب ديده ميله ضربه گير با قسمت باالى سقف گير دارد
را تعمير نمائيد

نوار نورگير سقف با قسمت باز باالى سقف اصطكاك 
وضعيت جلو وعقب شيشه را تنظيم نمائيددارد

دكمه كنترل كننده مدار صفحه نور 
خط را چك كنيد و دوباره متصل نمائيداتصال خط ضعيف استگير عمل نمى كند

حركت نور گير آرام و نرم نيست

قطعات متحرك مربوطه را تميز نمائيد و قدرى گريس حركت ساختارى چرخ الستيكى فاقد روانكار است
روانكارى اعمال نمائيد

حركت موتور را متوقف نمائيد تا موتور سرد شود و سپس از موتور بيش از حد گرم شده است
آن استفاده نمائيد

مقدار كمى گريس به قسمت هاى لغزنده اعمال كنيدمقاومت حركت شافت قابل انعطاف خيلى زياد است

اصطكاك مداوم بين نوار هاى آب بندى و قسمت افتادن نوارهاى آب بندى
نوار ها را تعمير و يا با شيشه نو تعويض نمائيدباالى خودرو

براى جلوگيرى از گير داشته از پودر تالك براى روان كردن بد بودن آب و هوا و يا استفاده زيادگير كردن نوار هاى آب بندى
حركت استفاده نمائيد و يا شيشه را عوض كنيد

حركت نور كير براى باز كردن به 
مجموعه بادامك را تعويض نمائيدغلطك شافت بادامك افتاده است ( ندارد )وضعيت صفر نمى رسد

i
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فصل پنجم:كيسه هوافصل پنجم:كيسه هوا

بخش اول : ساختار، اصول عملكرد و قوانين صحيح نگهدارى

1 – شكل و ساختار كيسه هوا
LF7162داراى دو سيستم كيسه يكى در قسمت مركزى فرمان و ديگرى بر

روى داشبورد در قسمت سمت راست قرار دارند.به طور كلى سيستم كيسه هوا شامل عملگر كيسه هواى راننده، عملگر كيسه هواى 
سر نشين، فنر ساعتى كيسه هوا، يونيت الكتريكى كيسه هوا، پيش كشنده كمربند ايمنى براى قسمت راننده و مسافر، سيم كشى اصلى 

كيسه هوا، نمايشگر هشدار دهنده و اجزاء ديگرمى باشد
طرح كلى كيسه ى هواى اين خودرو در شكل 1-5 نشان داده شده است. 

    
1 – يونيت الكتريكى كنترل كيسه هوا 

( ايى سى يو )
يونيت كنترل كيسه هوا يا همان ايى 
سى يو در بخش ميانى وسيله نقليه و 
در قسمت زيرين پانل كنترل مركزى

 نصب شده است (شكل 1- 5 )
يونيت كنترل كيسه هوا (ايى سى يو) 

در زمانى كه ولتاژ باترى بر اثر  برخورد 
ضعيف يا قطع مى شود اين قابليت را 
دارد كه كمتر از 0/01 ثانيه عمل كند.
دو نوع مدار كيسه هوا در مدل ال اف 

7162 تبيين شده است.2 مداره و 4 
مداره كه عملكرد آنها همزمان با تسمه 

سفت كن كمربند ايمنى مى باشد.
2 – عملگر كيسه هواى راننده

عملگر جدا نشدنى كيسه هواى راننده 
متشكل شده است از ژنراتور گاز، كيسه، 

درپوش وسط غربيلك فرمان و چند سرى از اجزاى كمكى ديگر كه در قسمت مركزى غربيلك فرمان نصب شده است ( شكل 5-2 )

          

عملكرد اصلى عملگركيسه هواى راننده:
 در شرايط استفاده معمول عملگر، سيگنال هاى حرارتى را از( اس آر اس ايى 
سى يو) يا همان سيستم مكمل محافظت كه در يونيت الكتريكى نصب شده 

است را دريافت مى كند. پس از برخورد  يا تصادف، گازژنراتور جرقه مى گيرد 
و اين عمل به سرعت باعث ازدياد حجم  هوا مى شود كه باعث باز شدن 

كيسه هوا مى گردد. به اين ترتيب از جان راننده محافظت مى شود.

شكل 5-1

شكل 5-2
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3 – فنر ساعتى كيسه هوا 
تمام ارتباط عملگر كيسه هوا با يونيت يا همان (ايى سى يو) توسط فنر 

ساعتى كيسه هوا انجام مى شود. اين فنر در داخل فرمان نصب شده 
و همزمان با فرمان در حال گردش است. اين فنر تشكيل شده است از 

كابلهاى درهم و قابل گردش، صفحه ى گردشى، محفظه، سيم كشى برقى 
و چند سرى از قطعات كمكى آن و غيره كه روى سوييچ مركب نصب شده 

است.(شكل 5-3)

چگونگى عملكرد فنر ساعتى كيسه هوا:
پوسته محافظ فنر ساعتى روى ستون فرمان ثابت شده است و قسمت بااليى صفحه گردشى فنر ساعتى  به داخل غربيلك فرمان فشرده 

شده است  و كابل هاى قابل چرخش بين محفظه نصب و صفحه ى گردشى قرار گرفته اند. زمانى كه فرمان به سمت چپ يا راست 
گردش مى كند، صفحه ى گردشى فنر نيز همزمان با فرمان به گردش در مى آيد و باعث ارتجاع فنر مى شود و مانع از بهم تابيدن سيم 

ها مى گردد، اين عمل باعث به وجود امدن يك ارتباط دائم و مطمئن بين سيم كشى و سيگنال هاى الكتريكى ميشود. بدين ترتيب 
سيم كشى فنر ساعتى مانند پل براى تامين الكتريسته از بدنه خودروبه اجزاى عملكردى گفته شده در فرمان مى باشد.

4 – عملگر كيسه هواى سر نشين جلو
عملگر كيسه هواى سرنشين 

متشكل شده از ژنراتور گاز، كيسه 
و چند سرى اجزاى كمكى آن 

و غيره كه در محفظه ى بااليى 
داشبورد نصب شده است مى 

باشد.(شكل 5-4)

عملكرد اصلى عملگر كيسه هواى سرنشين جلو:
در شرايط استفاده معمول عملگر، سيگنال هاى حرارتى را از( اس آر اس ) (ايى سى يو) يا همان سيستم مكمل محافظت كه در يونيت 
الكتريكى نصب شده است را دريافت مى كند. پس از برخورد  يا تصادف، گاز ژنراتور جرقه مى گيرد و اين عمل به سرعت باعث توليد 

حجم زيادى از هوا مى شود كه باعث باز شدن كيسه هوا مى 
گردد. به اين ترتيب از جان سر نشين محافظت مى شود.

5 –كالف سيم كشى كيسه هوا
سيم كشى كيسه هوا براى اتصال يونيت كيسه هوا، فنر 
ساعتى كيسه هوا و سيم كشى داشبورد استفاده مى شود 

.(شكل 5-5)
                     

شكل 5-3

شكل 5-4

شكل 5-5
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6 – چراغ هشدار (اس آر اس)

اين چراغ را مى توان در مجموعه ى صفحه ى آمپر 
مشاهده كرد 

زمانى كه مدار تشخيص دهنده ى نصب شده بر 
روى يونيت كيسه هوا نقصى را دريافت مى كند، 

چراغ هشدار( اس آر اس) روشن شده و به اين 
ترتيب راننده را از وجود نقص فنى در كيسه هوا 

مطلع مى سازد. در شرايط معمولى روشن شدن اين 
المپ به مدت  پنج ثانيه نشانه وجود ايراد نيست. در شرايط ويژه مانند نقص فنى مدار يا ايرادهاى داخلى سيستم يا در زمانى 

كه يونيت الكتريكى بيشتر از 8 نقص را دريافت و ثبت كند، اين چراغ به حالت روشن در مى آيد. به بيان ساده تر زمانى كه چراغ هشدار 
دهنده (اس آر اس) سيگنالهاى غير عادى را نمايش مى دهد راننده بايد كيسه هوا را در تعميرگاه مجاز مورد بررسى قرار دهد.

وقتى كه مدار (اى سى يو) كيسه هوا نقصى را پيدا كند، چراغ اخطار (اس آر اس) بايد روشن شود تا به راننده عملكرد نادرست كيسه هوا 
را اخطار دهد. در شرايط عادى و نرمال چراغ پس از 5 ثانيه بعداز روشن شدن ،خاموش مى شود. 

اصول عملكرد كيسه هوا
زمانى كه برخورد يا تصادف در قسمت جلوى اتومبيل اتفاق مى افتد، سنسورها سيگنال هائى دال بر  برخورد به (ايى سى يو) يا همان 

يونيت كنترل كيسه هوا مى نمايند ويونيت بعد از تجزيه و تحليل  در صورت نياز تصميم به توليد و ارسال سيگنالهاى حرارتى مى گيرد. 
به اين ترتيب تكان ها و سيگنا لهاى حرارتى به سرعت توليد شده و اين حرارت باعث گرم شدن لوله هاى حرارتى در عملگر كيسه هوا 
ميشود و مواد توليد كننده گاز در هريك از عملگرهاى كيسه هوا توسط اين لوله ها گرم ميشوند. بنابرين مقدار زيادى گاز تقريبا در زمان 
كوتاهى توليد شده و باعث فعال شدن كيسه هوا، باز شدن در پوش كيسه هوا و در نتيجه ظاهر شدن شكل كلى كيسه هوا مى شود. به 
اين ترتيب از ضربه خوردن راننده و مسافر در حين تصادف جلو گيرى شده و احتمال صدمه ديدن راننده و مسافر بسيار كاهش و يا به 

صفر مى رسد.

قوانين ايمنى براى نگهدارى كيسه هوا
در طول نگهدارى كيسه هوا، اگر كيسه هوا به طور صحيح بازبينى نشود ممكن است به طور ناگهانى باز شده و خسارات زيادى را به بار 

آورد. همچنين ممكن است در اثرعدم بازبينى صحيح كيسه هوا در مواقع نياز به خوبى يا اصال" عمل نكند.به اين ترتيب لطفا با دقت 
راهنماى نگهدارى را مطالعه كنيد تا عمل بازبينى به درستى انجام شود.

1 – بازبينى، نصب و نگهدارى بايد توسط متخصص انجام شود.
2 – از استفاده از چراغ هاى معمولى بازبينى، ولتاژ و اهم سنج هاى معمولى در حين بازبينى خوددارى كنيد. اين كار بايد توسط ولتاژسنج 

هاى مخصوص ( كمتر از 10 كيلو اهم) به منظور اندازه گيرى دقيق ولتاژو مقاومت انجام شود.
3 – در زمان عيب يابى و رفع نقص كيسه هوا، قبل از جدا نمودن باترى از مدارعيب ياب يا همان كد تشخيص نقص را دوباره چك 

كرده و بازخوانى كنيد تا از صحيح و سالم بودن آن مطمئن شويد.
4 – قبل از انجام هر گونه عمليات خاص براى بازبينى كيسه هوا، قطب منفى باترى را از مدار خارج كنيد. سپس براى مدت 3 دقيقه 

صبر كرده و بعد شروع به انجام عمليات بازبينى كنيد در غير اين صورت احتمال  باز شدن ناگهانى كيسه هوا در حين بررسى  وجود دارد.
توجه: پس از خارج كردن باترى از مدار حتما 3 دقيقه صبر كرده و سپس كار بازبينى را آغاز كنيد در غير اين صورت احتمال مى رود كه 

كيسه هوا به طور ناگهانى باز و باعث به وجود آمدن خسارات جدى شود.
5 –حتى بعد ازكوچكترين برخورد يا تصادف عملگر كيسه هوا و يونيت كنترل را مورد بازبينى قرار دهيد.حتى اگر كيسه در برخورد باز 

نشده باشد.
6 – اگر احتمال مى رود كه سنسور يونيت كنترل در حين بازبينى دچار تكان مى شود قبل از هرگونه بررسى يونيت را از مدار خارج كنيد.
7 – از استفاده قطعات كهنه و دست دوم كيسه هوا كه قبال در وسيله ى ديگرى مورد استفاده قرار گرفته اند جدا خوددارى كنيد.قطعات 

حتما بايد نو باشند.

شكل 5-6 i
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8 – تعمير و نصب مجدد عملگر كيسه ى هوا و يونيت كنترل ممنوع مى باشد.
9 – در صورت باز شدن ناگهانى يا مشاهده تكان، لرزه، صدا و ... و يا حتى ضربه خوردن عملگر كيسه هواى راننده مسافر و يا يونيت 

كنترل، محفظه و يا حتى قطعات اصلى و فرعى كه در ارتباط با يكديگر عمل مى كنند، تعويض قطعات الزامى مى باشد.
10 – از قرار دادن عملگر كيسه هواى راننده و سر نشين و يا يونيت كنترل كيسه هوا در معرض مستقيم حرارت يا شعله خود دارى كنيد
11 – در زمان اسپرى كردن رنگ قطعاتى مانند يونيت كنترل و يا عملگر كيسه هواى راننده و مسافر را از مدار جدا كنيد. ممكن است 

دماى باال ( بيشتر از 93 درجه سانتى گراد ) برروى اين قطعات تاثير بگذارد.
12 – فواصل بين قطعات در يونيت كنترل يا همان(ايى سى يو) اعم از فواصل بين يونيت و ساعت فنرى يا ساعت با عملگر كيسه هواى 
راننده و مسافر و همين طور فواصل بين عملگر و يونيت  كنترل همگى توسط مكانيزم هاى محافطتى دقيق براى جلوگيرى از باز شدن 
ناگهانى اندازه گيرى و جدا سازى شده اند. بنابراين در زمان محافظت و بازبينى از ابزار آالت دقيق براى جلوگيرى از بازشدن ناگهانى  و 

آسيب ديدن قطعات استفاده شود.
13 – به برچسب هاى هشدار دهنده موجود برروى هريك از قطعات و همچنين قطعات ديگر داخل وسيله نقليه توجه كنيد. بازبينى با 

توجه به دستورات ويژه ى روى اين برچسب ها الزامى است.
14 – در طول بازبينى كيسه هوا عملگر كيسه هوا پس از بيرون اوردن و چك شدن بايد به سرعت به جايگاه خود بازگردانده و نصب 
شود. در صورتى كه كار بازبينى عملگر پايان يافت آنرا به سرعت به جايگاه اصلى خود باز گردانيد و نصب كنيد. توجه داشته باشيد كه 
اين كار بدون دقت و تمركز كافى انجام نگيرد. زمانى كه كيسه هوا در حال نصب است قسمت باز شونده انرا به سمت باال نگه داريد.

15 – معاينه الكتريكى  كيسه هوا بايد پس از عمليات نصب و نگهدارى كامل سيستم كيسه هوا انجام شود. فقط زمانى كيسه هوارا به 
مدار نصب كنيد كه از سالم بودن تمام قطعات الكتريكى مطمئن شده ايد.

16 – هيچ كس در زمان اتصال كيسه  هوا به منبع انرژى حق ندارد در داخل اتومبيل بماند.توجه داشته باشيد كه قبل از بررسى و تعمير 
كامل يونيت كنترل، اين يونيت را به منبع انرژى وصل كنيد.

17 – پس از اتمام كار بررسى سيستم كيسه هوا حتما چراغ هشدار دهنده ى (اس آر اس) را در داخل خودرو  مورد بررسى قرار دهيد.
18 – زمان اتمام و انقضاى عمر مفيد كيسه هوا را در دفترچه راهنما پيدا كنيد. در صورت اتمام اين زمان حتما قطعات و برچسب را 

تعويض و نو كنيد.
i
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بخش دوم: تشخيص نقص و پاك  كردن آنبخش دوم: تشخيص نقص و پاك  كردن آن
سيستم كيسه هواى LF7162  خود مى تواندتشخيص نقص را انجام دهد و طرز عملكرد تشخيصى آن به صورت زير مى باشد:

الف. مدار چراغ هشداردهنده SRS عيب ياب هوشمند
1.سوئيچ را در حالت روشن قرار داده و چراغ هشداردهنده SRS را بررسى كنيد.

2.در صورتى كه سيستم از لحاظ عملكرد سالم باشد، چراغ هشدار دهنده به مدت 5 ثانيه روشن شده و بعد خاموش مى گردد.
3.روشن ماندن  پيوسته چراغ هشدار دهنده نشانگر يك  يا چندين نقص در سيستم مى باشد سپس كد نقص را باز خوانى كنيد و نقصها 

را به كمك  قسمت دوم اين بخش برطرف نماييد.
4. اگر چراغ هشدار دهنده SRS گاهى بعد از وصل شدن سوئيچ به مدت 5 ثانيه روشن شد  يا حتى چراغ هشدار دهنده SRS پس از 

اينكه بسته شد، روشن شد  مدار چراغ هشدار دهنده SRS را بمنظور مشاهده اتصال كوتاه  با توجه بخش 2,5بررسى نماييد.

ب. بازخوانى نقص
باز خوانى نقص را توسط ابزارهاى عيب يابى انجام دهيد. 

(1)سوكت عيب ياب را به رابط  آن در روى خودرو متصل نمائيد
(2)نقص را همانطور كه در قسمت عيب يابى اشاره و در جدول DTC 5-1 نمايش داده شده است بازخوانى كنيد

5-1  DTC جدول
DTC توضيحات  LIFAN

DTC
 BOSCH DTC
IN EEPROM

ECUايراد داخلى در سيستم Tbd 9000
وضعيت نقص Tbd 9001

مقاومت زياد كيسه هواى راننده Tbd 8026
مقاومت كم كيسه هواى راننده Tbd 8022

اتصال كوتاه كيسه هواى راننده به بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd 8024
اتصال كوتاه كيسه هواى راننده به باترى Tbd 8025

مقاومت زياد كيسه هواى سر نشين Tbd 8017
مقاومت كم  كيسه   هواى سر نشين Tbd  8016

اتصال كوتاه كيسه هواى سر نشين به بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd  8018
اتصال كوتاه كيسه هواى سر نشين به باترى Tbd  8019

مقاومت زياد كشنده كمربند ايمنى راننده Tbd  8065
مقاومت كم كشنده كمربند ايمنى راننده Tbd  8064

اتصال  كوتاه كشنده كمربند راننده به بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd 8066
اتصال كوتاه كشنده كمربند راننده به باترى Tbd 8067
مقاومت زياد كشنده كمربند ايمنى سر نشين Tbd 8058
مقاومت كم كشنده كمربند ايمنى سر نشين Tbd 8057

اتصال كوتاه كشنده كمربند مسافربه بدنه يا اتصال سيم روى سيم Tbd 8059
اتصال كوتاه كمربند سر نشين به باترى Tbd 8060

ولتاژ باالى باترى Tbd 9328
ولتاژ كم باترى Tbd 9327

نقص مدار سوييچ زبانه قفلكمر بند ايمنى راننده Tbd 8097
اتصال كوتاه چراغ هشدار دهنده به بدنه يا قطع بودن آن Tbd 8671

i
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اتصال  كوتاه چراغ هشدار دهنده به باترى Tbd 8673
خطا در مدار چراغ هشدار سوئيچ قفل كمربند ايمنى سمت راننده Tbd 8595

ج. بررسى و تعمير نقص  (در جدول 2-5 نشان داده شده است)
جدول 5-2

شيوه پاك كردن نقصمنطقه خطاهاى احتمالى رديف 

سيم اتصال به بدنهكامل نبودن اتصال بدنه1
1.آماده سازى قبل از بررسى 2.اتصال بدنه را بررسى كنيد،اگر عادى باشد به مرحله 
بعد برويد اما اگر متصل نباشد آنرا تعمير كنيد.3.سيم كشى را بررسى كنيد چنانچه 

قابل تعمير باشند ،تعمير و جنانچه ايراد دارند تعويض نمائيد

1.آماده سازى  قبل از بررسى  2. ولتاژ باترى را بررسى كنيد اگرخيلى كم بود شارژ باترىولتاژ بسيارزياد2
كرده و يا باترى را تعويض كنيد.

3
DAB وجود نداشتن

مدول كيسه هوا
سيم كشى فنر ساعتى

ECU  كيسه هوا

اماده سازى قبل از بررسى 2. مدار كيسه هواى راننده را بررسى كنيد اگر سالم بود 
به مرحله 3 برويد و در غير اين صورت به 5 برويد. ECU .3كيسه هواى را بررسى 

نماييد اگر سالم باشد به مرحله 4 برويد در غير اين صورت كيسه هواى ECU را 
تعويض نماييد 4. مدول كيسه هواى راننده را بررسى كنيد اگر سالم بود قسمتهايى 

كه نقص داشته اند  را درست كرده و در غير اين صورت مدول كيسه هواى راننده را 
تعويض نماييد. 5. فنر ساعتى را بررسى كنيد اگر سالم باشد به مرحله 6 برويد در غير 
اين صورت فنر ساعتى را تعويض نماييد6. سيم كشى بين  ECUكيسه هوارا بررسى 
كنيد اگر سالم بود قسمتهايى كه نقص داشته اند  را درست كرده و در غير اين صورت 
ECU كيسه هوا و فنر ساعتى را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشى را تعويض 

نماييد

4PAB وجود نداشتن

سيم كشى مدول  كيسه
هواى سر نشين جلو 
 ECU كيسه هوا

اماده سازى قبل از بررسى 2. مدار كيسه هواى سر نشين را بررسى كنيد اگر سالم بود 
به مرحله 3 برويد و در غير اين صورت سيم كشى را تعويض يا  تعمير كنيد  يا  رابطه 

ى بين ECUكيسه هوا و مدول كيسه هواى سر نشين وصل كنيد.
ECU .3 كيسه هوا را بررسى كنيد اگر سالم بود به مرحله 4 رفته در غير اين صورت 

ECUكيسه هوا را تعويض نماييد.4. مدول كيسه هواى سر نشين جلو را بررسى 
كنيد اگر سالم بود قسمتهايى كه نقص داشته اند  را درست كرده و در غير اين صورت 

مدول كيسه هواى سرنشين جلو را تعويض نماييد.

i
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1. مدار كيسه هوا در شكل 7-5 و جدول 3-5 نشان داده شده است. 

جدول 3-5 نام پين هاى ECU  كيسه هوا و ترمينال ها 
نام شماره

خط Kو رابط تشخيص 12 فيت A1
خروجى صداى هشدار ياد آور نبستن كمربند ايمنى A3

BCM خروجى ضربه (تصادف ) به A5

سوييچ كمربند ايمنى
A7
A8

خط نيرو A12
چراغ هشدار نبستن كمربند ايمنى راننده A14

شكل5-7

i
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مدول كيسه هواى راننده
-A15
+A16

مدول كيسه هواى سرنشين جلو
+A17
-A18

كشش كمربند ايمنى راننده
-A19
+A20

كشش كمربند ايمنى سر نشين
+A21
-A22

GND A23
به شاخص كيسه هوا A24

2.آمادگي قبل از كنترل
قبل از نگهداري، بخش 3,1 را در مورد قوانين ايمني براي حفاظت از كيسه هوا را با دقت بخوانيد. به عالوه مواردي كه براي آماده 

سازي آمده سازى آمده است را نيز انجام دهيد.
1. پايانه منفي را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

2. عملگر كيسه هوا راننده و سرنشين جلو را قطع كنيد عملگر كيسه هوا را در زمان ذخيره سازي  به سمت باال نگه داريد ( به روش جدا 
سازى دربخش 5 نگاه كنيد). 

3.رابط عملگر كيسه هواي راننده و سرنشين جلويي را قطع كنيد ؛ رابط  ECUكيسه هواي در تصوير5-8نشان داده شده است.

3.كنترل ولتاژ بسيار كم يا بسيار زياد
      on ).1.سيم جريان منفى را به باتري وصل كنيد، كليد استارت را در وضعيت روشن، قراد دهيد(IG

2.ولتا   ژpw را در انتهاى سيم كشى كيسه هوا اندازه بگيريد.
V 14≈10 3.ولتاژ نرمال

4.كنترل سيم كشى و رابط
1. ارتباط سيم كشى كيسه هوا را امتحان كنيد. پايين بودن مقاومت كمتر از 1 اهم را بررسى كنيد. 

2. اتصال ساير سيم كشى ها و تر مينال ها را بررسى كنيد.
3.روكش تمام سيم ها را به منظور آسيب ديدگى بررسى كنيد.
4. رابط سيم كشى ها را  به منظور آسيب ديدگى كنترل كنيد.

5.كنترل ECU كيسه هواي 
ECU .1 كيسه هواي را به سيم كشى وصل كنيد (به تصوير 8-5) نگاه كنيد.

شكل5-8
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2.سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
3.كليد جرقه را دروضعيتACC يا روشن بچرخانيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.

4. كد نقص چشمك زن را با عيب ياب برطرف كنيد.و دوباره كد نقص DTC رابخوانيد 
6.كنترل مدول (عملگر) كيسه هواي راننده 

1.كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد.
2.سيم جريان منفي را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

3.عملگر كيسه هواى راننده را وصل كنيد(به تصوير 9-5 نگاه كنيد).

4.پايانه منفي را به باتري متصل كنيد و كمتر 3 دقيقه منتظر بمانيد.
5. وضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.

6. كد نقص چشمك زن را با عيب ياب برطرف كنيد.و دوباره كد نقص DTC رابخوانيد
7.كنترل مدار كيسه هواي راننده

1.مقاومت بين DA+  و DA- در يك طرف فنر ساعتى را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال بايد باالي M Ω1 باشد.
 M كيسه هواي را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال در محدوده ECUدر طرف DA- در طرف فنر ساعتى و +DA 2.مقاومت بين

Ω  1 است.
3.مقاومت بين AD- در يك طرف فنر ساعتى و-DA در طرفECU كيسه هوا را اندازه گيري كنيد.

8.كنترل قطعات كيسه هوا سرنشين جلويي
1.كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد.

2.سيم جريان منفى را از باتري جدا كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
3. رابط عملگر كيسه هواي  سرنشين جلو را متصل كنيد.

4.سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
5.موضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.

6.كد نقص چشمك زن را با عيب ياب برطرف كنيد.و دوباره كد نقص DTC رابخوانيد
9.كنترل مدار كيسه هواي سرنشين جلوي

1.مقاومت بين PA+  و PA- در يك طرف فنر ساعتى را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال بايد باالي M Ω1 باشد.
 M Ω كيسه هوا را اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال در حدود ECU در طرف  PA-در طرف فنر ساعتى و +PA 2.مقاومت بين

1است.
3.مقاومت بين PA- از كيسه هوا و-PA  در طرف ECU كيسه هوا را اندازه گيري كنيد.

10. چك كردن كشنده كمربند ايمني راننده
1.كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد. 

2.سيم جريان منفى را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.  
3.زبانه اتصال كمربند ايمني راننده را وصل كنيد(به تصوير 10-5 نگاه كنيد).

شكل5-9
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4.سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
5.موقعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد. 

6.چشمك زني DTC را با ابزار تشخيصى يا خواندن آن برطرف كنيد.   
11.كنترل كشنده كمربند ايمني راننده

1. مقاومت بين RLP+  و  RLP- در يك سمت ECU كيسه هوا اندازه گيري كنيد. مقاومت نرمال باالي M Ω 1 است.
2.مقاومت بين RLP+ در يك طرفECUكيسه هوا و RLP+ در يك سمت كشنده كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

مقاومت نرمال در حدودM Ω 1 است.
3. مقاومت بين RLP- در يك طرفECUكيسه هوا و RLP- در يك سمت  كشنده كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

مقاومت نرمال در حدود  M Ω 1 است.
12.كنترل كمربند ايمني سرنشين جلو

1. كليد جرقه را به وضعيت قفل بچرخانيد.
2. سيم جريان منفى را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.           

3. رابط روي كمربند ايمني سر نشين جلويي را متصل كنيد. شكل 10-5 را نگاه كنيد. 
4. سيم جريان منفي را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

5. وضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد و كمتر از 20 ثانيه صبر كنيد.
6. چشمك زني DTC را با ابزار تشخيصى يا خواندن آن برطرف كنيد.   

13.كنترل مدار كمربند ايمني سر نشين جلو
1. مقاومت بين RLP+   و   RLP- در يك سمت ECU كيسه هوا اندازه گيري شود. مقاومت نرمال باالي M Ω 1 است.  
2.مقاومت بين  RLP+ در يك طرف ECU كيسه هوا و RLP+  در يك طرف ديگر كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

رابطه معمول در حدود M Ω 1 است.  
3..مقاومت بين RLP- در يك طرفECUكيسه هوا و RLP- در يك سمت كمربند ايمني راننده را اندازه گيرى كنيد.

مقاومتنرمال در حدود M Ω 1 است.
14.كنترل فنرساعتى

1. رابط بين ECU  كيسه هوا و فنر ساعتى را قطع كنيد (به تصوير 10-5 نگاه كنيد).
2. مقاومت در يك طرف ECU  كيسه هوا اندازه گيري كنيد. مقامت نرمال بايد بيشتر از 1 اهم باشد. 

3. مقاومت بين A+   در يك سمت فنر ساعتى و A+  دريك طرف ECU كيسه هوا را اندازه گيري كنيد. مقاومت معمول در حدود 
Ω1 است.

 Ω1 كيسه هوا را اندازه گيري كنيد مقاومت نرمال در حدود ECU دريك طرف -A در يك سمت فنر ساعتى و  -A 4. مقاومت بين
است.

SRS5.كنترل نقص مدار المپ خطر
در وضعيت هاي نرمال كه كليد جرقه از حالت قفل شدن به ACC يا روشن تغيير مي كند، المپ خطرSRS بايد به مدت 5ثانيه روشن 

كمربند ايمنى پيش 
كشنده راننده

كمربند ايمنى پيش 
iكشنده سرنشين جلو
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شود و سپس به طور خودكار قطع مى شود، و اگر هرگونه نقصي در سيستم كيسه هوا باشد چراغ خطر SRS  روشن مى شود ولى 
خاموش نمى شود. كد نقص نشان داده شده از طريق چشمك زن را طبق مراحل توضيح داده شده بخوانيد

اگر المپ روشن بماند زمانى كه سوييچ جرقه در وضعيت قفل باشد و يا چراغ در وضعيتى كه سوييچ روشن است به صورت خاموش 
باشد، يقينا مدار چراغ SPS  عملكرد نادرستى دارد. با مراجعه به جدول سيم كشى سيستم كيسه هوا( جدول 7-5) مدار را بر طبق مراحل 

روند بررسى كنيد. 
1.كنترل روشنايي ثابت در زمان قفل بودن كليد جرقه

1.كليد اشتعال را به موقعيت قفل بچرخانيد.
2. سيم جريان منفى را از باتري قطع كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.  

3.رابط ECU كيسه هوا را قطع كنيد.
4.كابل اتصال بدنه قطب منفي باتري را وصل كنيد و حداقل 3 دقيقه منتظر بمانيد.

5. قطع شدن المپ خطرSRS بررسى كنيد.اگر خاموش شد ECU كيسه هوا بايد تعويض شود. اگر نه،مدار المپ خطر را بررسى كنيد.
SRS 2.كنترل مدار المپ خطر

قبل از بررسي مدارالمپ خطر SRS فيوز موتور ECU را امتحان كنيد.اگر فيوز سوخته باشد آن را تعويض كنيد و اگر به طور نرمال كار 
كند روند بررسى زير را دنبال كنيد. 

1.آمادگي قبل از بررسى
2. سيم جريان منفى را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.

3. وضعيت  كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد
4. ولتاژ بين پين  LA،در قسمت ECU كيسه هوا و بدنه وسيله نقليه را اندازه گيري كنيد.

5. ولتاژ نرمال:v 4≈0 مى باشد .اگر ولتاژ نرمال نباشد المپ خطر SRS  را بررسي كنيد و يا مدار آن را تعميير نماييد و اگر عادي بود 
ساير مراحل را دنبال كنيد.

6. سيم جريان منفى را از باتري قطع كرده و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد. 
7.رابط ECU كيسه هوا را متصل كنيد(به تصوير 5-11 نگاه كنيد). 

8. سيم جريان منفي را به باتري متصل كنيد و كمتر از 3 دقيقه صبر كنيد.
9. وضعيت كليد جرقه را به  ACCيا روشن تغيير دهيد

10. بررسى كنيد آيا المپ خطر روشن شده يا خير. اگر روشن شود عيب فني را برطرف كنيد، اگرنه پايانه LAازECU كيسه هواي را 
بررسي كنيد. اگر نرمال باشد، بايد  كيسه هوا ECUرا تعويض كنيد.

كمربند ايمنى پيش 
كشنده سرنشين جلو

كمربند ايمنى پيش 
كشنده راننده

ايربگ سرنشين جلو

فنر ساعتى

ايربگ راننده
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بخش سوم : تشخيص خطاى خودرو بعد از تصادف و برخورد بخش سوم : تشخيص خطاى خودرو بعد از تصادف و برخورد 

ماشين ها را بعد از تصادف حتى بدون وجود كيسه هوا چك كنيد. به قسمت 4 كه به روش هاى مربوطه براى نصب و يا خارج كردن 
اجزا مى پردازد، مراجعه كنيد.

عيب يابى، با وجود كيسه هوا
در مواقعى كه كيسه هوا بعد از برخورد قرار داده شده است، يك سيستم خطاياب با توجه به روش هاى ذكر شده در قسمت 2 بياوريد. 

اجزاى ذكر شده را تعويض كنيد.
ECU كيسه هوا

مدول كيسه هواى راننده
مدول كيسه هواى سرنشين جلو

مدول كمربند ايمنى راننده
مدول كمربند ايمنى سرنشين جلو

نكته : جداسازى ECU كيسه هواى قديمى، مدول كيسه هاى راننده، مدول كيسه هواى سرنشين جلو، مدول كمربند ايمنى راننده، 
مدول كمربند ايمنى سرنشين جلو، براى پيدا كردن خطاى موجود الزم است.

اجراى زير را چك كنيد. اگر الزم بود آنها را تعويض كنيد.
فنر ساعتى. رابط و سيم كشى فنر ساعتى را براى وجود خرابى و نحوه ى عمل مدار فنر ساعتى طبق 2، 3.، 10 چك كنيد. اگر الزم بود 

آن را تعويض كنيد.
فرمان، ستون فرمان و فرمان اجزاى شفت پايينى. براى وجود هر چيزى غيرعادى و يا خرابى چك كنيد. اگر الزم بود آنها را تعمير و يا 

جايگزين كنيد.
سيم كشى. استحكام و ثبات سيم كشى كيسه هوا، سيم كشى و رابط را براى وجود هر نوع خرابى و پايانه را براى وجود خرابى چك 

كنيد. اگر الزم بود آنها را تعويض كنيد.

2. عيب يابى، بدون وجود كيسه ى هوا
در مواقعى كه كيسه هواى ماشين بعد از برخورد با سرعت پايين يك سيستم خطاياب با توجه به روش هاى ذكر شده در قسمت 2 

بياوريد و اجزاى ذكر شده را چك كنيد.
ECU كيسه هوا. جعبه ى ECU كيسه هوا و پايه را براى وجود هر نوع تورفتگى، ترك و خرابى چك كنيد، رابط و پايانه ( ترمينال )را 

براى وجود هر نوع خرابى چك كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه ECU كيسه هوا به صورت عادى نصب شده است. اگر الزم بود آن را تعويض كنيد.

2. كيسه هواى رانده. در پوش تزئيينى را به علت وجود تورفتگى، ترك و يا خرابى، سيم كشى و رابط را براى وجود خرابى و پايانه را 
براى وجود خرابى چك كنيد. هم چنين جايگاه ژنراتور سوخت را براى وجود هر نوع تورفتگى، ترك و خرابى، محل اتصال دكمه ى 

سيم فرمان را براى احتمال وجود خرابى، چك كنيد. چك كنيد كه آيا اين مدول به صورت عادى نصب شده يا خير. اگر الزم بود آنها را 
تعويض كنيد.

كيسه هواى سرنشين جلو. درپوش تزئين را به علت وجود تو رفتگى، ترك، سيم كشى و رابط را براى وجود خرابى و پايانه را براى وجود 
خرابى چك كنيدو بررسى كنيد كه آيا اين مدول به صورت عادى نصب شده يا خير. اگر الزم بود آن را تعويض كنيد.

كمربند ايمنى راننده. كمربند را براى وجود هر نوع تو رفتگى، ترك و خرابى، سيم كشى و رابط را براى وجود خرابى و پايانه را براى وجود 
خرابى، چك كنيد. چك كنيد كه كمربند به طور صحيح نصب شده باشد. اگر الزم بود آن را تعويض كنيد.

كمربند ايمنى سرنشين جلو. كمربند ايمنى سرنشين جلو را براى وجود هر نوع تو رفتگى، ترك و خرابى، سيم كشى و رابط را براى وجود 
خرابى و پايانه را براى وجود خرابى چك كنيد. چك كنيد كه كمربند به طور صحيح نصب شده باشد. اگر الزم بود آن را تعويض كنيد.

فنر ساعتى. رابط و سيم كشى فنر ساعتى را براى وجود خرابى و مدار اجرايى فنر ساعتى را طبق 2، 3، 64 چك كنيد. اگر الزم بود آن را 
تعويض كنيد.

i
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سيم كشى. استحكام و ثبات سيم كشى كيسه هوا، سيم كشى و رابط را براى وجود هر نوع خرابى و پايانه را براى وجود خرابى چك 
كنيد. اگر الزم بود آنها را تعويض كنيد.

نكته: تمامى اجزاى كيسه هوا را در صورتى كه به واسطه ى آب خيس شده اند، جايگزين كنيد.
كليد SST را فشار دهيد و كيسه هوا را باز كنيد. وقتى كه المپ LED كليد SST روشن است، هم زمان كيسه هوا باز مى شود.

i
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بخش چهارم:  باز كردن و نصببخش چهارم:  باز كردن و نصب
در طى روند تعميرLF7162 سيستم كيسه هوا، ممكن است باز و نصب مدول كيسه هواى راننده، مدول كيسه هواى سر نشين جلو، فنر 

ساعتى كيسه هوا، ECU كيسه هوا و سيم كشى كيسه هواالزم شود. برخى از فرآيندهاى باز كردن و نكات مهم به شرح زير معرفى 
شده است.

توجه داشته باشيد : قبل از باز و نصب كردن ،آماده سازى زير را انجام دهيد:
1. سوئيچ جرقه را در موقعيت ONقرار دهيد و SRS ECUكيسه هوا را َكد دار نمائيد 

2. سوئيچ جرقه را ببنديد (در وضعيت قفل)
3. كابل منفى باترى راجدا كنيد و حداقل 3دقيقه صبر كنيد.

I. بازو نصب  مجموعه مدول ECUكيسه هوا 
توجه : باز كردن محفظه مجموعهECUكيسه هوا  ممنوع است مگر واقعا ضرورى باشد.مدار مركب آن ممكن است در اثر تماس با 

ترمينال ها آسيب ببيند.
1. نكاتى در باره باز كردن مجموعه ECUكيسه هوا

(1) سوكت رابط  را جدا كنيد. توجه : رابط راهنگام نصب مجموعهECU قطع كنيد. 
(2) پيچ ها با آچارباز كرده و مجموعه ECUكيسه هوا را خارج كنيد.

2. نكاتى براى نصب مجموعه ECUكيسه هوا
(1) مجموعه ECUكيسه هوا  را با آچار در جهت درست نصب كنيد. توجه: اطمينان حاصل كنيد كه گشتاور سفت  كردن

8 نيوتن متر است
(2) رابط را وصل كنيد .

3. پس از نصب چك كنيد. پس از نصب، مجموعه كيسه هوا ECU را براى سفتى آن چك كنيد.

(DAB)نكاتى براى باز كردن، نصب و نگهدارى مدول كيسه هواراننده .II

1. مراحل باز كردن و نكات مورد توجه
(1) سوئيچ جرقه را در وضعيت قفل قرار دهيد.( بسته )

(2) كابل منفى باترى  را براى بيشتر از 3دقيقه جدا كنيد.
(3) دو پيچ شش گوش لبه دار را در طرف چپ و راست توپى فرمان جدا كنيد.

(4) مدول كيسه هواى راننده  را از فرمان  بكشيد، و رابط فنر ساعتى را  از ترمينال توليد كننده گاز قطع كنيد.
توجه: صفحه سياه فنرى بايد با يك پيچ گوشتى نوك تخت خيلى كوچك  برداشته شود.

(5) رابط سيم بوق را قطع كنيد، و مدول كيسه هوا را خارج كنيد. مراحل باز كردن خاتمه يافت.
توجه: مراقبت  باشيد سيم كشى كيسه هوا هنگام خارج كردن مدول كيسه هواى راننده كشيده نشود و درپوش وسط غربيلك فرمان رابه 
سمت باال درهنگام نگهدارى مدول قرار دهيد. از هم باز كردن مدول كيسه هواى راننده مجاز نمى باشد. به مدول كيسه هوا ضربه وارد 

نكنيد. در صورت ضربه، مدول را بايد تعويض نمائيد. مدول را در معرض  دماى بيش از 90 درجه سانتى گراد  قرار دادن، و تماس با روان 
كننده،  روغن روان كننده و همچنين آب ممنوع مى باشد. مدول قديمى را در يك كيسه مهر و موم كرده و آن را به شركتLifan بر 

گردانيد. 

2. مراحل نصب و نكات 
(1) مدول كيسه هواى جديدى را براى راننده نصب كنيد، رابطى بين فنر ساعتى و توليد كننده گاز نصب كنيد.

توجه: در ژنراتور گاز، زبانه رابط سياه را درگير كنيد. سپس رابط سيم بوق را وصل كنيد.
(2) كل مدول را در غربيلك فرمان  قرار دهيد، وضعيت مدول كيسه هوا را تنظيم كنيد و از ميزان بودن  شكاف در چهار گوشه اطمينان 

حاصل كنيد. و سپس دو پيچ شش گوش را در موقعيت مربوطه با استفاده از آچار سوكت شش گوش و گشتاور N·m 8. سفت كنيد. 
(3) وسط  غربيلك فرمان را چك كنيد. پس از نصب، به آرامى فرمان  رابه سمت چپ و راست بچرخانيد، مطمئن شويد كه هيچ سر و 

صدا و يا چيزى غير طبيعى وجود ندارد.

i
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3. نكته براى نگهدارى 
براى مدول كيسه هواى راننده LF7162، نيازى به نگهدارى هيچ قسمتى به جز تعمير بوق وجود ندارد. اگر مشكلى رخ دهد، يك بوق 

جديد نصب كنيد.
توجه: اطمينان حاصل كنيد كه نصب قطعه جديد توسط  فرد حرفه ايى در مراكز تعيين شده مى باشد.

(PAB)نكاتى جهت باز كردن، نصب و نگهدارى مدول كيسه هواى سر نشين جلو .III
1. مراحل باز كردن ونكات قابل توجه

(1) سوئيچ جرقه را ببنديد (وضعيت قفل )
(2) كابل منفى باترى  را براى بيشتر از 3دقيقه قطع كنيد.

(3) نوار تزئينى درب جعبه داشبور را باز كنيد، ازداخل جعبه داشبورد پيچ اتصال مدول كيسه هوا ى سر نشين جلو را توسط آچار و از 
ستون لوله اى داشبورد باز نمائيد

توجه : هنگام جابجائى سيم هاى رابط كيسه هوا، مراقبت باشيد به سيم كشى كيسه هوا آسيب نرسد.
(4) هنگامى كه جعبه داشبورد را باز مى كنيد، به آرامى  داشبور را به باال برده و رابط ترمينال ژنراتور كيسه هوا را با يك پيچ گوشتى 

تخت كوچك برداريد.
(5) مدول كيسه هواى سرنشين جلو راباز كنيد. مهره ثابت كننده مدول كيسه هواى سرنشين جلورا باز كنيد، نوار هاى اتصالى  روى 

كيسه هواى سر نشين را از شكاف بيرون كشيده و مدول كيسه هوا را از داشبورد بيرون بياوريد. 
مدول كهنه كيسه هواى سر نشين جلو را در كيسه ايى مهر و موم كرده، و آن را به شركت Lifan باز گردانيد. 

توجه : باز كردن مدول كيسه هواى سرنشين جلو ممنوع مى باشد.
2.. مراحل نصب و نكات قابل توجه

(1) مدول كيسه هوا ى جديد سر نشين جلو را نصب كنيد. مدول  را به درستى درمقرپيچ هاى مربوطه بر روى داشبورد قرار دهيد. و با 
آچار سه مهره لبه دار قفل كن را با گشتاور  8 نيوتن متر سفت كنيد.

(2) پيچ ها را روى حلقه (نوار هاى بيرون كشيده شده از شكاف را)باز كنيد ،و سپس آن را روى داشبور داخل حلقه مدول كيسه هوا قرار 
دهيد وپيچ ها را با  گشتاور8 نيوتن متر سفت كنيد. 

(3) پس از نصب داشبورد در محل مربوطه  در ماشين، رابط سيم كشى كيسه هوا را داخل ترمينال ژنراتور هوا در مدول كيسه هواى 
سرنشين جلو وصل كنيد. 

(4) داشبورد را بر روى ماشين محكم كنيد.
(5) در اين لحظه، سوراخ نصب در پايين مدول كيسه هوا  بايد به طور مستقيم و مقابل سوراخ نصب، درروى ستون لوله اى داشبورد 

باشد. آن ها را با پيچ سفت كنيد. 
(6) جعبه داشبورد را نصب كنيد.

(7) پس از نصب، سطح داشبورد را از لحاظ مسطح بودن بازديد نمائيد. در صورت بروز مشكل آن را دوباره نصب و تنظيم كنيد.
توجه : نصب و تنظيم مدول بايد توسط متخصصين براى جلوگيرى از بروز خطر باشد.

3. نكاتى براى نگهدارى 
مدول كيسه هوا براى راننده و سر نشين در اين مدل از خودرو نيازى به تعمير و نگهدارى ندارد. در هنگام بروز مشكل آن را تعويض 

كنيد.
توجه: اطمينان حاصل كنيد كه قطعه ى جديد توسط  افرد حرفه اى در مراكز خدمات تعيين شده نصب مى شود. 

IV. نكاتى براى باز كردن، نصب و نگهدارى فنر ساعتى
1. مراحل باز كردن ونكات قابل توجه

(1) اطمينان حاصل كنيد كه چرخ ها در وضعيت راست و مستقيم هستند.
(2) سوئيچ جرقه را در وضعيت قفل قرار دهيد.(بسته)

(3) كابل منفى باترى  را براى بيشتر از 3 دقيقه جدا كنيد.
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(4) مدول كيسه هواى راننده را جدا كنيد. مهره M12ثابت كننده غربيلك فرمان را با آچار بوكسΦ19 باز كنيد، و غربيلك فرمان را به 
آرامى  خارج كنيد.

(5) پيچ هاى روى كاور سوئيچ مركب رابا پيچ گوشتى چهارسو باز كنيد، و سپس به آرامى كاور سوئيچ مركب را خارج كنيد.
(6) رابط متصل به فيش ورودى فنر ساعتى را قطع كنيد.

(7) فنر ساعتى را از ستون فرمان جدا كنيد، و به دو بست فنر ساعتى كه بر روى ستون فرمان بسته شده است توجه داشته باشيد. فنر 
ساعتى قديمى  را جدا كرده و در  كيسه اى بسته و آن به شركت خودرو چون گكينگ Lifanباز گردانيد.

2. مراحل نصب و نكات قابل توجه
فنر ساعتى جديد براى كيسه هوا نصب كنيد. قطعه قفل  راقبل از نصب غربيلك فرمان باز نكنيد

(1) فنر ساعتى رادر شفت ستون فرمان قرار دهيد.
(2) فنر ساعتى را به سمت پايين، با فشار مناسب فشار دهيد ،از دو بست پالستيكى و يك بست فلزى براى نصب 

ستون فرمان استفاده كنيد.
توجه : براى بستن دو بست پالستيكى دقت نمائيد كه هر دو به يك اندازه سفت شونداگر سگگ ها شكسته شوند،بايد فنر ساعتى جديد 

استفاده شوند.
(3) چك كنيد آيا سگگ هاى فنر ساعتى در جاى درست خودش قرار گرفته است يا خير.

(4) كاورجلو و پشت سوئيچ مركب را به ستون غربيلك فرمان توسط2 عدد پيچ نصب وسفت كنيد.
(5) اطمينان حاصل كنيد كه چرخ هاى در وضعيت راست و مستقيم هستند (به دستوالعمل نصب فنر ساعتى مراجعه كنيد) و غربيلك 
فرمان را نصب كنيد. سپس غربيلك فرمان را با عالمت شفت اصلى ستون فرمان هم تراز كنيد، و مهرهاى  نصب غربيلك فرمان را 

سفت كنيد. اگر غربيلك فرمان جديد است، آن را تنظيم كنيد و سپس قطعه قفل فنر ساعتى را جدا كنيد.
توجه : قطعه قفل فنر ساعتى را در صورت نياز در خواست نمائيد

(6) قطب منفى باترى را وصل كنيد و سوئيچ جرقه رادر وضعيت روشن قرار دهيد.
3. نكاتى براى تعميرونگهدارى 

براى فنر ساعتى كيسه هواىLF7162، نيازى به تعمير و نگهدارى و كاليبراسيون نمى باشد!
i
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بخش پنجم : نكاتى براى از دور خارج كردن مدول كيسه هوابخش پنجم : نكاتى براى از دور خارج كردن مدول كيسه هوا

هر زمان كه مدول كيسه هوا به صورت (غير قابل استفاده)در مى آيد بايدابتدا مدول كيسه هوا را بر داشته شود. چنانچه قرار است كه 
خودروئى كال" از دور خارج شود و مجهز به كيسه هوا است مدول كيسه هوا بايد هميشه تمهيدات زير بايد بكار گرفته شود و اگر مورد 

غير طبيعى پيش آمد، بامركز خدماتLifan تماس بگيريد. و در غير اين صورت مدول را به بخشهاى مرتبط به قسمتهاى دور ريختنى  
تحويل دهيد.

1. هنگام استفاده از كيسه هوا، صدايى بلند شنيده خواهد شد. بنابراين ،كيسه هوا بايد در فضاى باز و خارج بدون مزاحمت براى ديگران 
استفاده شود.

2. استفاده ازكيسه هوا، بايد توسط افراد حرفه ايى انجام شود.
3. پس از استفاده از كيسه هوا، مدول كيسه هوا بسيار داغ خواهد شد. بنابراين ،آن را تا حداقل 30 دقيقه بعد از استفاده دست نزنيد.

4. هنگام دست زدن به مدول كيسه هواى استفاده شده، از دستكش و عينك ايمنى استفاده كنيد. پس از اتمام اين عمليات، دستهايتان 
را بشوييد.

5.آب زدن به مدول كيسه هواى استفاده شده ممنوع مى باشد.
6. پس از استفاده از مدول كيسه هوا، ژنراتور گاز به دماى باالميرسد ،و بايد بيش از30 دقيقه صبر كنيد تاسرد شود و بعد به آن دست 

بزنيد.
7. استفاده از دستكش و عينك ايمنيبراى جداسازى مدول كيسه هواى استفاده شده، مورد نياز است.

8.كيسه هوا را درون يك كيسه پالستيكى قرار دهيد، دهانه كيسه را ببنديد و سپس آن را به عنوان قطعه قراضه به مراكز جمع آورى 
اشياء مضر براى محيط زيست ارسال نمائيد شكل 12-5 را مشاهده كنيد. 

9. پس از آن، فراموش نكنيد كه دستهايتان را بشوييد.
توجه : راههاى حفاظت از محيط زيست براى مدول كيسه هواى استفاده شده، مورد نياز است.

شكل5-12

مدول ايربگ
كيسه پالستيكى 

i
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فصل ششم : سيستم كولر فصل ششم : سيستم كولر 

بخش اول: معرفى
اين مجموعه  از خودرو  داراى سيستم تهويه با كاركرد خنك كنندگى، گرمايى و تهويه است. سيستم تهويه ى هوا براى كاهش دماى 

خودرو در تابستان ‚ گرم  و آب كردن يخ شيشه جلوى اتومبيل در زمستان مورد استفاده قرار مى گيرد. سيستم تهويه ى هوا كامال مورد 
نياز و راه اندازى آن بسيار راحت مى باشد.

اصول كلى كمپرسور خنك كننده ى دستگاه تهويه ى هوا 
سيستم خنك كنندگى شامل : كمپرسور ‚ اواپراتور، كندانسور بسيار خنك كننده با دريافت كننده خشك‚ سوپاپ انبساط ‚ مكانيزم كنترل 

و فن بخارى و غيره است تصوير 1-6 را مشاهده كنيد:

1. كندانسور بسيار خنك كننده  
2. كليد فشار            

 3. فن بخارى 
 4. اواپراتور                      

5. شير انبساط                     
6. كمپرسور

ساختار كمپرسور خنك كننده ى خودرو را در تصوير مشاهده مى كنيد. با راندن موتور كمپرسور، گاز خنك كننده را از اواپراتور بيرون 
ميكشد و به داخل كندانسور وارد مى كند. گاز خنك كننده با فشار باال و آزاد كردن گرما در كندانسور به مايع تبديل مى شود. گرما با 

هوا، به خارج از خودرو مى رود. بعد از عمل فشردن شير انبساط‚ فشار مايع خنك كننده كاهش پيدا مى كند. با كاهش فشار‚ مايع خنك 
كننده 

شكل6-1

شكل6-2

i
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در اواپراتور به گاز تبديل مى شود. هواى سرد اطراف اواپراتور به وسيله ى فن بخارى به داخل خودرو دميده مى شود. گاز خنك كننده 
دوباره بوسيله ى كمپرسور بيرون كشيده مى شود و به داخل كندانسور پمپاژ مى شود. عمل خنك كنندگى به صورت چرخه تكرار مى 
شود و هواى گرم را از داخل خودرو به بيرون منتقل مى كند و موجب كاهش دماى داخل خودرو و مطلوب كردن دماى آن مى شود. 

تصوير 2-6 را مشاهده كنيد.

اصول كلى سيستم گرمايى
آب گرم براى سيستم گرمايى ‚ به همراه موتور خنك كننده به عنوان منبع گرما اعمال شده است. سيستم گرمايى اساسا شامل : مبدل 
گرمايى ‚ لوله هاى سرد كننده ‚ فن بخارى ‚ لوله هاى هوا ‚ تهويه هوا ‚ مكانيزم كنترل و غيره است. مكان گرمايش مجموعه هواى 

گرم و اپراتور با همديگر تلفيق 
شده اند و از فن بخارى مشابه 

و هواكش به همراه سيستم 
خنك كننده استفاده شده است. 

تصوير 3-6 را مشاهده كنيد

1. لوله هاى هوا       
2. لوله ى خنك كننده  
3. فن بخارى            
4. مبدل گرمايى       

وقتى موتور كار مى كند، توسط درجه حرارت 
باالى سيلندر موتور، گرما ايجاد مى شود 

و مايع خنك كننده ى پمپاژ شده در مبدل 
حرارتى از طريق لوله اب توسط سيستم خنك 
كننده به داخل مخزن اب پمپاژ مى شود. هوا 
گرما را از اطراف فن بخارى بوسيله ى خنك 
كننده ى داخل خودرو يا شيشه جلوى ماشين 

به بيرون مى دهد تا بتواند دماى وسيله ى 
نقليه را افزايش دهد يا يخ انرا بشكند. بعد از 

فرايند خنك كنندگى در مبدل حرارتى ‚ مايع 
خنك شده به مخزن آب برگردانده مى شود. 

ادامه چرخه مى تواند باعث گرم شدن هوا 
شود. تصوير را مشاهده كنيد 

شكل6-3

شكل6-4

دماى آب باال

دماى متوسط آب

دماى آب پايينرادياتور

موتور

مخزن آبپمپ آب

i
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3. سيستم كنترل تهويه هوا  

سيستم تهويه هوا شامل مدار كنترلى دور فن‚ مدار كنترل كالج كمپرسور و مدار كنترل محافظ ايمنى و مدار ارتباطات اطالعات است. 
سيستم متشكل از سوييچ تهويه هوا ‚ كنترل كننده ى تهويه هوا (سيستم تهويه ى هواى الكترويكى ) ‚ سنسور دماى سرد ‚ سوييچ 

فشار‚ دريچه ى مغناطيسى و كنترل كننده ى دما و غيره است. سيستم كنترل تهويه ى هوا كار موثرسيستم تهويه ى هوارا تحت هر 
شرايطى ضمانت مى كند و همچنين عملكرد صحيح سيستم تهويه هوا و موتور را ضمانت مى كند .

كنترل دماى خنك كننده 
اين سيستم غالبا شامل سنسور دماى اواپراتور ‚ كنترل كننده ى A/C و مدار مربوطه و غيره است. وقتى دماى اواپراتور تغيير مى كند ‚ 

نتيجتا مقاومت سنسور تغيير مى كند و باعث مى شود كنترل كنندهA/C سيگنال ولتاژ مربوط به درجه حرارت باال را دريافت مى كند. 
بوسيله ى مدار تقويتى، تقويت مى شود. سيگنال، عملكرد فيوز كالچ الكترومغناطيسى را كنترل مى كند. زمان اتصال كالج دستگاه 
تقويت كننده ى الكترومغناطيسى ‚ كالج الكترومغناطيسى كمپرسور متصل مى شود ‚ كمپرسور شروع  به كار مى كند و دماى هوا 

كاهش پيدا خواهد كرد. زمان اتصال رله كالج الكترو مغناطيسى ‚ كالج الكترومغناطيسى كمپرسور  متصل مى شود ‚ كمپرسور شروع 
به كار مى كند و دماى هوا كاهش خواهد يافت. هنگام قطع رله كالج الكترومغناطيسى، كالج الكترومغناطيسى قطع مى شود، عملكرد 

كمپرسور متوقف مى شودو دما افزايش مى يابد. با كنترل كمپرسور ‚ سيستم كنترل تهويه هوا دماى خنك  مجموعه را نگه مى دارد.
براى كاهش بار موتور تحت فشار مشخص ‚ با تزريق سوخت الكترونيكى موتور كمپرسور را كنترل مى كند : وقتى موتور شروع به كار 

مى كند  با شتاب دادن ناگهانى به خودرو و افزايش سرعت كمپرسور تهويه هوا از كار متوقف ميشود .

كنترل حفاظت ايمنى 

كنترل حفاظت ايمنى اساسا عملكرد معمولى سيستم را ضمانت مى كند. با مشاهده فشار سيستم و دما بويسله ى سوييچ فشار نصب شده 
در لوله سخت فشار باال مى توان كنترل حفاظت امنيتى را شنا سايى كرد. عملكرد سيستم حفاظت ايمنى : 

(1) حفاظت فشار پايين : براى فشار زير MPa 0,02±0,196. سوييچ فشار (بين A4-1 و A4-3) سوييچ ها قطع مى شود ‚ نيروى 
كالج كمپرسور قطع شده و كار كمپرسور متوقف مى شود .

(2) حفاظت فشار باال : براى فشار بيشتر از  MPa 0,2±3,14‚ كليد سوييچ ( بين A4-1 و A4-3 ) قطع مى شود ‚ نيروى كالج 
كمپرسور قطع مى شود و كار كمپرسور متوقف مى شود .

(3) كنترل فشار باال : براى فشار باال  يا برابر MPa 0,1±1,77، سوييچ فشار ( بين A4-2 و A4-4) سوييچ ها روشن مى شود ‚ يك 
سيگنال به موتور ECM  فرستاده مى شود تا باعث شود فن الكترونيكى در سرعت باال شروع به كار كند .

(4) حفاظت دماى پايين : دماى زير c˚2  بوسيله ى سنسور دماى اواپراتور احساس مى شود ‚ نيروى كالج كمپرسور قطع مى شود و كار 
كمپرسور متوقف مى شود .

(5) حفاظت دماى باال : دماى بيشتر از c˚110,25 بوسيله ى سنسور دماى خنك كننده احساس مى شود ‚ محافظ گرماى باال براى 
كمپرسور اعمال مى شود ‚ نيروى كالج كمپرسور قطع مى شود و كار كمپرسور متوقف مى شود .

4. سيستم كنترل خنك كنندگى موتور   
سيستم كنترل خنك كنندگى شامل سنسور دماى خنك كنندگى ‚ موتور ECM و 1# ‚ 2#  و 3#رله كنترل فن الكترويكى ‚ فن خنك 

كنندگى ‚ تنظيم كننده استحكام فن خنك كنندگى ‚ فن چگالش و مدار مربوط. بسته به سنسورهاى  دماى مربوط و سيگنال هاى 
سوييچى ‚ موتور ECMوضعيت روشن و خاموش فيوزمدار  را  كنترل مى كند :

(1) براى  دماى خنك كننده از c˚93 تا c˚96  ‚ موتور ECMفيوز1# و  3#  را تحت تاثير برق قرار مى دهد ‚دو فن الكتريكى به 
صورت موازى به هم وصل مى شوند و همزمان با هم در سرعت پايين كار مى كند .

(2) براى  دماى خنك كننده ازc˚98   تا c˚100  ‚ موتور ECMفيوز2#  را تحت تاثير برق قرار مى دهد و فن خنك كننده در سرعت 
باال عمل مى كند .

(3) براى دماى خنك كننده نزديك به c˚110 چراغ هشدار مجموعه صفحه امپر چشمك مى زند .

i
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(4)  براى بستن سوييچ تهويه هوا ‚ فن الكترويكى در سرعت پايين كار مى كند و پايين يا باال بودن دماى خنك كننده مهم نيست.
(5) فشار سيستم خنك كننده ى تهويه ى هوا بيشتر يا برابر MPa 0,1±1,77  :فن الكترويكى در سرعت باال كار مى كند.

(6) در سيگنال هاى دماى خنك كننده ى غير عادى (سنسور دماى خنك كننده ى منفصل شده ) موتور  ECM با بار سنگين عمل 
خواهد كرد و فن الكترويكى در سر عت باال كار مى كند .

i
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بخش دوم : نماى ظاهرى سيستمبخش دوم : نماى ظاهرى سيستم

سيستم نماى ظاهرى شماره 1 سيستم 
كنترل الكتريكى تهويه هوا و گرمايى در 

شكل 5-6 آمده است. 

نماى ظاهرى شماره 2 سيستم كنترل الكتريكى تهويه هوا و گرمايى در شكل 6-6 آمده است. 

1.سنسور نور خورشيد  
2. صفحه آمپر 

3. مدول كنترل تهويه هوا  
ECU .4  موتور  

5. كنترل كننده تهويه هوا  
6. سنسور دماى اتاق

7. جعبه فيوز

كنترل كننده تهويه هواى الكتريكى در شكل 6-7 
نشان داده شده است. 

1.كليد كولر  
2. كليد انتخاب حالت گردش هواى داخلى و خارجى 

3. گرمكن شيشه 
4. دكمه تنظيم كننده باد گرم / سرد 

5. دكمه تنظيم كننده هوا  
6. دكمه انتخاب هواى (انتخابى)

شكل6-5

شكل6-6

شكل6-7

i
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نماى ظاهرى شماره 2 سيستم كنترل 
الكتريكى تهويه هوا و گرما در شكل 

8-6 آمده است. 

در شكل 9-6 قسمتهاى مختلف و به صورت جداشده تهويه هوا نشان داده شده است. 
شكل6-8

شكل6-9

i
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در شكل 10-6 قسمتهاى مختلف و به صورت جداشده تهويه هوا نشان داده شده است.

شكل6-10

كانال اصلى هواى

مجموعه فن بخارى

كانال هواى كف

كانال بااليى هواى كف اتاق

كانال هواى جلو

كانال هواى مرطوب

مجموعه يونيت اواپراتور

مجموعه يونيت بخارى

i
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بخش سوم : اجزاى نگهدارى بخش سوم : اجزاى نگهدارى 

پارامترهاى اجرايى سيستم تهويه هواى الكتريكى LF7162 نشان داده شده است. 
086-WXH مدل كمپرسور
جريان موازى نوع

16mm×370×590مجموعه كندانسور L×W×D mm مشخصات
4,5m/s< سرعت جلو ظرفيت انتقال گرما

نوع متوالى نوع

اواپراتور مركزى

HVAC مجموعه

258×250×38 L×W×D mm مشخصات
سرعت جريان هواى ورودى  (h/m³) 450, ظرفيت 

4,1Kw<سرمايى ظرفيت سرمايى

4 جهت تنظيم جريان هوا
450  m   3 /h   ≤  جريان سرما

جريان هواى حداكثر
300  m   3 /h   ≤ جريان گرما

R134a نوع
سرمايش

500g± 50g حجم تزريق
PAG56 نوع

روان كننده
120ml حجم تزريق

4,0 K ≤ كمپرسور1800 دور حداكثر ظرفيت سرمايى
سيستم تهويه هوا

180c ~ 32 .c دامنه تنظيم دما

II- بررسى تسمه كمپرسور تهويه هوا 
تسمه جديد داخل موتور بيش از 5 دقيقه قابل استفاده نميباشد.تسمه ى استفاده شده داخل موتور بيش از 5 دقيقه قابل استفاده نمى 

باشد. تسمه محرك نصب كنيد و مطمئن شويد كه ايا 
تسمه به خوبى با شيار تسمه منطبق شده است. ( شكل 

11-6) با دست از قرار گرفتن شيب تسمه بر روى 
شيارهاى آن اطمينان حاصل نماييد. 

III بررسى فيلتر هوا 

1-جعبه داشبوردرا همانطور كه در شكل12-6 نشان داده شده است باز كنيد .براى 
جزئيات لطفا به بخش روش باز كردن جعبه داشبورد رجوع كنيد.

فيلتر را مانند تصوير 13-6 بيرون بكشيد.

شكل6-11

شكل6-12

شكل6-13

صحيحاشتباهاشتباه

i
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عامل فيلتر را به سمت باال بيرون بكشيد و عامل تهويه هوا را 
بررسى كنيد.(طبق تصوير 14-6) عامل فيلتر را به دليل عامل 

نقص داشتن تهويه هوا عوض كنيد. 

بررسى  مخزن اواپراتور 

مجزا كردن لوله هوا 
(1)جدا كردن لوله بااليى از مخزن

�تخته پوشاننده داشبورد را برداريد( لطفا به روش جدا كردن از داشبورد مراجعه كنيد)
�مانند تصوير 15-6 بست محافظ را از دو طرف لوله هوا جدا كنيد.

شكل 6-15 
(2)لوله هوا پايينى  را 

از مخزن جدا كنيد

�جايگاه (سيت) را 
به عقب حركت دهيد
�موكت را بكشيد و 
لوله هوا بااليى چپ 
و راست را جدا كنيد 

سپس همه ى لوله هاى هوا را بيرون بكشيد.
لوله هواى بااليى را از روى كف چپ جدا كنيد .طبق مكانى كه در تصوير 16-6 با پيكان نشان داده شده است لوله هواى بااليى را از 

كنار كف چپ تكان دهيد تا شل شود.

لوله هواى بااليى را از روى كف  سمت راست جدا 
كنيد.طبق مكانى كه در تصوير 17-6 نشان داده شده 
است لوله هواى بااليى را از كنار كف سمت راست تكا 

تا شل شود.

شكل6-14

شكل6-15

شكل6-16

i
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2-جدا كردن مخزن

 (1)آب را از سيستم خالى كنيد
(2) طبق تصوير 18-6 مجموعه لوله تهويه هوا را جدا كنيد. 

(همانطور كه در شكل 18-6 نشان داده شده)

 
دو انتهاى لوله ى M 16 را با آچار 24 و 27 ميلى مترى باز كنيد و دو انتهاى لوله ى M 8  را با آچار 17 و 19 ميلى مترى باز كنيد 

سپس مهره ها و مجموعه لوله تهويه هوا را جدا كنيد. 
 (3)بست را از مجموعه لوله تهويه هوا جدا كنيد.طبق تصوير 

19-6 بست شلنگ را از لوله ى ورودى و خروجى  يونيت گرما 
خارج كنيد.( همانطور كه در شكل19-6 نشان داده شده )

(4) پوشش پايينى داشبورد را جدا كنيد( لطفا به روش جدا سازى 
داشبورد  مراجعه كنيد).

(5)لوله هوا و سيم كشى را از باال و پايين تهويه هوا جدا كنيد.
(6) غربيلك فرمان و ستون فرمان را جدا كنيد(لطفا به روش جدا 

سازى غربيلك و ستون فرمان مراجعه كنيد)
(7) قاب پايينى داشبورد و كنترل كننده تهويه هوا را جدا كنيد 
( لطفا به روش جداسازى قاب پايينى داشبورد و كنترل كننده 

تهويه هوا مراجعه كنيد)
(8) پيچ اتصال به ستون لوله اى تو خالى زير داشبوردرا شل كنيد.

(9)ستون لوله اى را جدا كنيد ( لطفا به روش جدا سازى ستون 
لوله اى مراجعه كنيد)

(10) طبق تصوير 20-6 سه مهره را جدا كنيد. 

(11) مهره ها ى  را مطابق تصوير 21-6 جدا كنيد.

شكل6-18

شكل6-19

شكل6-20

شكل6-21

مهره
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(12) پيچ و مهره ها ى تصوير باال را جدا كنيد سپس مى توانيد محفظه هوا 
را  مانند تصوير 22-6 بيرون بكشيد.

(13) مجموعه يونيت اواپراتور را جدا كنيد.
1) صفحه ى پوشاننده ى ورودى و خروجى اواپراتور را جدا كنيد.

2) دو لوله ى ورودى و خروجى و گيره نگاه دارنده و همچنين سوپاپ انبساط  
را بيرون بكشيد.

3)صفحه ى لوله سمت راست اواپراتور را جدا كنيد.
4) در اين مرحله مى توانيد اواپراتور را بيرون بكشيد.

5) دو حلقه O  شكل را ار اواپراتور مركزى جدا كنيد. ( شكل 6-23)

(14) يونيت بخارى را جدا كنيد.

1)صفحه ى پوشاننده ى ورودى و خروجى بخارى و خروجى پايينى هوا CABرا طبق تصوير 24-6 جدا كنيد.
2) دو پيچ نگاه دارنده بست  را از لوله ورودى و خروجى بخارى جدا كنيد و بست نگاه دارنده را بيرون بكشيد.

 (15)محل اتصال خنك كننده و لوال آن را جدا كنيد..
 (16)مقاومت فن را باز كنيد.

دو پيچ مقاومت فن را جدا 
كنيد.

شكل6-22

شكل6-23

شكل6-24

لوله ورودى رادياتور 
بخارى

لوله برگشت رادياتور بخارى

 رادياتور بخارى

هواى خروجى
فن هواى گرم

بست لوله هاى رادياتور بخارى
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(17) مجموعه فن بخارى را به همراه مقاومت فنباز نمائيد. توسط سه پيچ، مجموعه فن بخارى را با موتور طبق 
تصوير 25-6 جدا كنيد.

(18) سنسور اواپراتور را جدا كنيد.
1)طبق تصوير 26-6 اواپراتور را خارجكنيد.

2)سنسور دماى اواپراتور را از پيستون شناور، محفظه اواپراتورسمت راست بيرون بكشيد.

3- نكات نصب 
(1)مجموعه اواپراتور را نصب كنيد.

1)دو حلقه O شكل جديد و رابط سوپاپ انبساط را با روغن 
.(PAG56 :روغن كمپرسور ).كمپرسور بپوشانيد

2) دو حلقه O شكل جديد  را به مجموعه اواپراتور نصب 
كنيد.

(2)دو لوله ورودى و خروجى را نصب كنيد ( بست نگاه 
دارنده و سوپاپ انبساط) .

دو پيچ شش گوش را با آچار شش گوش5 ميلى مترى 
.( N.m 3,5:گشتاورسفت كردن ).نصب و محكم كنيد

V. بررسى مجموعه كمپرسور

برداشتن و نصب كردن 
قبل از برداشتن كمپرسور ابتدا بايد آب خالى شود.بعد از برداشتن و نصب كمپرسور آب را داخل كمپرسور قرار دهيد و از سفتى تسمه 

محرك كمپرسور مطمئن شويد.

(1)جداسازى لوله تهويه هوا 
براى جلوگيرى از ورود مواد خارجى مانند گرد و غبار به داخل لوله جدا شده و محل اتصال لوله به اواپراتور بايدتمام لوله ها و شلنگ ها با 

در پوش هاى لبه داربه خوبى درزبندى شوند.در غير اين صورت روغن كمپرسور و خشك كن هوا رطوبت را جذب مى نمايند

 (2)برداشتن تسمه حركتى كمپرسور
تسمه نگاه دارنده پمپ فرمان را شل كنيد.(براى جزئيات تخصصى لطفا به برداشتن پمپ فرمان مراجعه كنيد)پيچ تنظيم كننده را شل 

كنيد و تسمه حركتى را برداريد.

(3)برداشتن كمپرسور
براى اين عمل،مراقب پاشيدن روغن كمپرسور باشيد. نكات مهم براى چك كردن  نصب:

كالچ مغناطيسى را تست عملى كنيد. 
قطب مثبت باطرى را به طور مستقيم به گيره اتصال كالچ مغناطيسى و قطب منفى را به بدنه 

كمپرسور متصل كنيد.اكر كالچ مغناطيسى به طور عادى عمل كند شما صداى تلق تلقى را 
مى شنويد.طبق تصوير 27-6 اگر پولى تسمه به آرماتوربرخورد نكند صدا ايجاد نمى شود و 

اشتباهى وجود دارد. 

شكل6-25

شكل6-26

شكل6-27
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جداسازى و سر هم كردن:
مهره قفل خودكارراطبق موارد
جداسازى  تصوير 28-6 جدا

كنيد.

1-سويچ محافظ گرماى بيش از حد
كمپرسور

2-مهره قفل خود كار
3-واشر

4-سر آرميچر(كالچ)
5-حلقه فنرى

6-روتور
7-حلقه فنرى 
8 –كويل كالچ

در تصاوير 20-6 و 30-6 ضروريات سر هم كردن كوئل كالچ مشاهده
مى شود.

هنگام  نصب سيم پيچ كالچ به پوسته كمپرسور دقت نمائيد كه
سوراخ پين پوسته كمپرسور درست با برجستگى سيم پيچ كالچ

منطبق باشد

شكل6-28

شكل6-29

شكل6-30

شكل6-31

پين روى كالچ كمپرسور

سوراخ روى كمپرسور
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 توجه  : هنگام  نصب حلقه فنرى دقت كنيد كه طرف مخروطى حلقه به 
سمت بيرون قرار گيرد (طبق شكل )

براى نصب كالچ الكترو مغناطيسى ابزار مخصوص بايد استفاده شود و بعد 
مهره قفل خودكار به مقدار معين بسته شود تا فاصله الزم را براى كالچ ايجاد 

نمايد (مطابق شكل 6-32 )

مطمئن شويد كه آيا انحراف خالصى كالچ مغناطيسى همراه 
مطابق با مقدارهاى استاندارد مى باشد يا خير.اگر با معيارهاى 

استاندارد مغايرت دارد آن را با واشر تنظيم كنيد. مقدارهاى 
استاندارد:mm 0,5-0,3.طبق تصوير 33-6 سويچ محافظ گرما ى 

بيش از حد كمپرسور را بررسى كنيد. 

قسمت فلزى سويچ محافظ گرماى زياد موتور را داخل روغن موتور قرار دهيد.با بخارى  گاز آن را گرم كنيد تا دما به استاندارد برسد.طبق 
تصوير 34-6 مطمئن شويد كه آيا انتها سويچ روشن است يا خير.

سويچ محافظ گرماى زياد كمپرسور
روشن:كمتر از 105 درجه سانتى گراد

خاموش:بيشتر از 130درجه سانتى گراد(در حالت خاموش، 
كمترين دما 125 درجه سانتى گراد مى باشد)

نكته:در هنگام گرم كردن،  دما نبايد از دماى ضرورى تجاوز كند.

VIبررسى مجموعه كندانسور با مخزن آب

1. بازديد در روى خودرو
(1)مجموعه كندانسور را چك كنيد.

1)بررسى كنيد كه آيا سطح سينك حرارتى كندانسور كثيف است يا خير.اگر كثيف باشد با برس موئى پاك كنيد.به دليل احتمال اسيب به 
سينك حرارتى آن رابا آب نشوييد.نكته: به سينك حرارتى مجموعه كمپرسورآسيب نزنيد.

2)براى رفع خميدگى سينك حرارتى كمپرسورآن را با انبردست يا پيچ گوشتى صاف كنيد.
(2)نشتى كمپرسور سرمايى را بررسى كنيد.

1)نشتى گاز درمحل اتصال لوله گاز را با نشت ياب بررسى كنيد.
2)اگر نشتى گاز در محل اتصال موجود باشد محل اتصال را با گشتاورسفت كردن  بررسى كنيد.

2. باز و بستن بروى خودرو
(1)براى اطالع از جزئيات چگونگى باز كردن مخزن آب لطفا به روش مخزن آب رجوع كنيد. 
(2)دو لوله اتصال كمپرسور را قطع كنيد و دو پيچ بااليى كمپرسور را باز نماييد و بيرون بكشيد.

(PAG56:روغن كمپرسور).شكل را بپوشانيد O (3)با روغن كافى كمپرسور محل اتصال سرپوش  و حلقه
( N.m 12 گشتاور محكم كردن).(4)فيلتر و سرپوش  را به مجموعه كندانسور با آچار 10 ميلى مترى شش گوش نصب كنيد

(5)مجموعه كندانسور را به مخزن آب نصب كنيد.
(6)مجموعه لوله تهويه هوا را نصب كنيد.

شكل6-32

شكل6-33

شكل6-34
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1)پيچ لوله بااليى را باز كنيد ،همه قسمت ها ى مجموعه كندانسور را نصب كنيد.
2)يك مهره O شكل  درزگيرجديد را در اتصال لوله نصب كنيد و محل اتصال را با روغن كمپرسور كافى بپوشانيد. (روغن كمپرسور 

(PAG56
3)پيچ ها مجموعه لوله تهويه هوا و مجموعه كندانسوربا مخزن آب  را متصل نماييد.

نكته:طبق موارد گشتاور آن محكم كنيد.
4)مبرد را تزريق كنيد.مقدار الزم : 500 گرم.

5) گرم كردن موتور
6)وجود نشتى مبرد را بررسى كنيد.

VII . تعويض مجموعه تقويت كننده تهويه هوا  
1.جداسازى

(1)جداسازى مجموعه تزيينى داشبورد.
(2)جداسازى مجموعه تقويت كننده تهويه هوا.

1)كانكتور را قطع كنيد.
2)مجموعه تقويت كننده تهويه هوا را برداريد.

2.نصب كردن 
براى نصب كردن روند معكوس برادشتن را انجام دهيد.

VIII. برداشت و تعمير لوله سرد كننده

1-نقص هاى معمول براى لوله سرد كننده نامناسب بودن  مبرد  و نبود مبرد  به دليل مانع يا سوراخ شدن  لوله مبرد است.
(1) خنك سازى  ضعيف يا انسداد كامل به دليل خميدگى يا كجى لوله مى باشد. 

(2)نشتى به دليل آسيب يا شل شدن اتصال لوله به وجود مى آيد.
2-جدا سازى سيستم مبرد
اخطاربراى جداسازى لوله:

(1)طبق تصوير 35-6 هنگام شل كردن بايد دو آچار را طورى بگيريد كه از آسيب چفت لوله ها خوددارى كنيد.

(2)براى جداسازى لوله ها، بايد اتصال لوله را با پيچ يا پارچه درزبندى شود تا از ورود  آلودگى به داخل لوله 
خوددارى كنيد.

3.مواردكلى و اصلى بررسى سيستم خنك سازى لوله:
(1)شل شدگى احتمالى و نشتى اتصال لوله را بررسى كنيد. شل شدگى موجود در اتصال را محكم كنيد اگر 

نشتى هنوز  بعد از محكم كردن وجود داشت بايد آسيب مهره O شكل و لوله ها را بررسى كنيد. 
(2)خم شدن احتمالى، كجى و خميدگى به وجود آمده در لوله يا آسيب روى رزوه اتصال لوله  و غيره را 

بررسى كنيد.اگر هركدام از مشكل ها ى فوق وجود داشت لوله را عوض كنيد.
(3)بررسى كنيد كه آيا لوله كثيف است يا خير.اگر لوله كثيف باشد آن را با الكل خالص بشوييد. آن را بعد از 

خشك شدن  كامل نصب كنيد.
نكته:لوله ها را با هواى متراكم، پاك نكنيد.

(4)نصب لوله سيستم خنك سازى
براى نصب لوله سيستم خنك سازى بايستى از دو عدد آچار استفاده نمائيد تا گشتاور مورد نظر حاصل شود. اتصال شل نمى تواند لوله ها 

را به طور كامل درزبندى كند.محكم كردن زياد هم مى تواند رزوهاتصال لوله را به راحتى بشكند. 
اخطار براى نصب :

(1) درزگير Oرينگ  مناسب  بايد استفاده شود. دقت كنيد كه Oرينگ نيفتد يا آسيب نبيند.
(2)براى نصب Oرينگ را با مقدارى روغن كمپرسور بپوشانيد.

شكل6-35
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(3)قبل از نصب ،اتصال لوله را با مقدارى روغن كمپرسور
بپوشانيد.

(4)بعد از نصب لوله الزم است كه از درستى نماى ظاهرى
لوله مطمئن شويد كه آيا لوله با قسمت ها ديگر برخورد
دارد يا خير. بعد از اتمام نصب وجود نشتى يا توليد خال
درلوله  را چك كنيد و ماده خنك كننده را تزريق كنيد.

عمل و اجرا سيستم تهويه هوا را بررسى كنيد.
نكته مهم:

(1)هنگام جداسازى لوله دقت كنيد كه هر دو انتهاى اتصال
بايد درزبندى شود.جنس درزبندى بايد طورى باشد كه

نسبت به خرابى R134 مقاوم باشد تا نسبت به مواد بيگانه
و لوله هاى آب محافظت كند.

(2)طبق تصوير 36-6 براى نصب لوله همه دهانه ها و
تسمه هاى  لوله را در جاى اصلى شان قرار دهيد.

IX. برداشتن و تعمير فن كندانسور
طبق تصوير 6-37

1-لوله متصل به مخزن انبساط و رادياتور را باز كنيد.
2-بعد از برداشتن دو پيچ نگه دارنده طبق تصوير مجموعه  فن را مى توانيد برداريد.

3-براى نصب روش ها و دستور ها را برعكس روش جدا سازى انجام دهيد.

شكل6-36

شكل6-37
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بخش چهارم :  تشخيص خطابخش چهارم :  تشخيص خطا

I. تشخيص خطاى  سيستم

i.  بررسى كردن از طريق مشاهده مستقيم
1. براى چك كردن خطا مانند از كار نكردن و يا عملكرد غير طبيعى سيستم تهويه مطبوع، برخى ازعالئم آشكار با استفاده از مشاهده 

مستقيم بررسى مى شود. با مشاهده مستقيم (ازنگاه كردن، لمس كردن و گوش دادن) مى توان نقص را به دقت و به آسانى تشخيص، و 
به سرعت آن را براطرف كرد. 

(1) به دقت، وجود آسيب ديدگى  درخط لوله، ترك و لكه روغن روى سطح كندانسور و اواپراتور را مشاهده كنيد. اگر لكه روغنى در 
كندانسور، اواپراتور و يا خط لوله هاى مربوطه وجود دارد ،از حباب صابون براى تشخيص نشتى استفاده كنيد. مناطق اصلى بررسى نشتى 

عبارتند از :
� اتصال هريك از خط لوله ها و هر اتصال سوپاپ ؛

�اتصال بين شيلنگ؛
�كمپرسوردرزگير روغن، صفحه پوشش جلو وعقب، پددرزگير،وغيره

�خراش وتغييرشكل درسطوح كندانسور و اواپراتور؛
(2) چشمى را بازديد نماييد. با مشاهده چشمى و خطوط لوله مى توانيد مبرد را بازديد نماييد. قبل از مشاهده، موتور را روشن كنيد و 

سيستم تهويه مطبوع را روشن كنيد، و موتور را با دور باال به مدت 5 دقيقه بكار اندازيد. 
(2000r/min ~ 1500). سپس شرايط گردش گاز مبرد را مى توان از طريق پنجره مشاهده كرد:

�در هنگام گردش عادى و گاهى اوقات مشاهده ى يك حباب هوا،گازمبرد در شرايط عادى مى باشد.
�عدم رئويت حباب هوا، هر دو احتمال ،گازمبرد كامل و بدون گاز مبرد وجود دارد. اگرهواى خروجى سرد باشد،گازمبرد درشرايط عادى 

مى باشد، اگرنه، احتماالهيچ گازى وجود ندارد.
�در هنگام رئويت حبابهاى زياد،گاز مبردكافى نمى باشد.

(3) مدارهاى الكتريكى را چك كنيد. چك كنيد آيا قعطى مدار مربوطه وجود دارد يا خير.
2. چك نقص با لمس كردن با دست

(1) انتهاى فشار باال ى سيستم هاى برودتى تهويه هوارا چك كنيد. تهويه هوا را روشن كرده، كمپرسور سرمايى را براى مدت 10 ~ 20 
دقيقه به كار اندازيد. خطوط لوله، و بخش هايى از انتهاى فشار باال ى سيستم تهويه هوا را لمس كنيد. از كمپرسور خروجى → كندانسور 
→ محفظه ى  خشك تا ورودى انبساط سوپاپ را لمس كنيد، به طور معمول، دماى آن ها بايد از داغ به سرد بايد تغيير كند. اگر بخش 

خاصى در اين روند، به خصوص گرم مى باشد، انتشار گرما از آن قسمت در وضعيت بدى است، اگر قسمتهايى سرد هستند،  با مشكالتى 
مانند انسداد، وجود نداشتن گاز مبرد، توقفكار كمپرسور يا كار كردن در شرايط ضعيف و يا غيره ممكن است وجود داشته باشد.

(2) انتهاى كم فشار تهويه مطبوع سيستم هاى برودتى را بررسى كنيد. تهويه هوا را روشن كرده، كمپرسور سرمايى را براى مدت 10 
~ 20 دقيقه به كار اندازيد. خطوط لوله، و بخش هايى از انتهاى فشار پايين سيستم تهويه هوا را لمس كنيد. از كمپرسور تا ورودى 

كمپرسوررا لمس كنيد، به طور معمول، دماى آن ها بايد از خنك تا خيلى سرد تغيير كند. اگر سرما و يخ زدگى احساس نشد، سيستم 
سرمايى در شرايط غير طبيعى مى باشد.

(3) وجود تفاوت دما در خروجى كمپرسور را چك كنيد. تهويه مطبوع  را روشن كنيد؛ كمپرسور هاى برودتى را براى مدت  10 ~ 
20دقيقه روشن كنيد، دو انتهاى ورودى و خروجى كمپرسور را لمس كنيد.اختالف دماى واضحى بايد بين انتهاى فشار باال و فشار كم  

كمپرسور وجود داشته باشد. اگر تفاوت دما واضح نباشد و يا تفاوت دما وجود داشته باشد ،احتماال هيچ مبردى موجود نمى باشد و يا مبرد 
بسيار كم است.

(4) مدارهارا چك كنيد. چك كنيد آيا كانكتور سيم در ارتباط خوب است يا خير. وجود نداشتن كانكتور سيستم تهويه هوا، باعث مى شود 
مدارها شل و گرم مى شوند. اگر برخى از كانكتورها، شل و يا سطح دماى آن با لمس كردن  نسبتا باال (گرم)  است، در داخل كانكتور، 

ارتباط ضعيف وجود دارد، كه باعث مى شود سيستم تهويه مطبوع از كار بيافتد و يا در شرايط غير طبيعى كار كند.
3. چك كردن مشكل با گوش دادن

صداهاى غير طبيعى كمپرسور  را با دقت گوش كنيد و كاركردن نرمال كمپرسور را براى تشخيص اينكه آيا مبرد به اندازه كافى وجود 
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دارد و  يا كمبود مقدار آن را چك كنيد، كمبود و فقدان مبرد باعث نقص در كمپرسور و يا مدار آن مى شود.
4. نواقص رايج و روش هاى برطرف كردن آن

(1) سرد نكردن سيستم تهويه هوا،  دليل آن توقف در كمپرسور و فن مى باشد.
1) قطع شدن كنترل محافظ فيوز، پس از پيدا كردن علت، با محافظ فيوزى با همان مشخصات تعويض كنيد.

2) خط كنترل يا سيم زمينى را قطع كنيد - شل شدگى يا قطع اتصال هر يك از ترمينالها و يا سيمهاى زمينى را چك كنيد
آنها را دوباره محكم به هم وصل كنيد.

3) نقص فيوزفن - چك كنيد كه فيوز فن آسيب ديده يا خير و اتصال درست انتهاى آن را بررسى كنيد.
اگر آسيب وجود داشت ،آن را  تعمير و يا تعويض كنيد.

4) نقص كويل كالچ الكترومغناطيسى - بررسى اينكه آيا جريان الكتريكى در كويل كالچ وجود دارد يا خير. اگر جريان الكتريكى وجود
ندارد، آن را تعمير و يا تعويض كنيد.

5) نقص كنترل كننده الكتريكى دما، چك كنيد آيا سنسوردماى مقام الكتريكى آسيب ديده يا خير، و بررسى كنيد آيا ويژگى هاى
مقاومت حرارتى طبيعى است يا خير، و سپس قسمت تقويت كننده را بررسى كنيد. اگر نقص كنترل كننده دما وجود داشته باشد،  آن را

تعمير و يا تعويض كنيد.
6) نقص سوئيچ فشار-  گاز مبرد G)( 300KPa)) را به سيستم هاى برودتى تزريق كنيد. اگر سيستم برودتى شروع به كار دوباره كند،
سوئيچ فشار كم در شرايط نرمال  مى باشد و اگر نه، نقص در سوييچ  كم فشار وجود دارد. سوئيچ فشار اتصال كوتاه دارد. اگر سيستم

شروع به كار كند، نقص در سوئيچ فشاروجود دارد. روش مدار كوتاه نيز مى تواند براى بررسى سوئيچ فشار باال اعمال شود. سوئيچ هاى
فشار داراى نقص را تعمير و تعويض كنيد.

7) متوقف شدن كار دمنده - چك كنيد آيا مدارفن  در شرايط عادى است يا خير، آيا پره هاى فن مسدود شده اند  و موتور فن آسيب
ديده است يا خير.

(2) كافى نبودن ظرفيت برودتى
1) كم بودن بيش از حد سرد كننده كه هر دوى پر فشار و كم فشار نسبتا كمتر ميشود. رديابى نشتى را انجام دهيد، نشتى را تعمير و

دوباره گاز  تزريق كنيد  تا فشار به حالت عادى برگردد ؛
2) بيش از حد بودن سرد كننده، هم پر فشار و هم كم فشار نسبتا باالتر  مى باشند و فشارسنج به   شدت نوسان مى كند. گاز را تخليه

كرده دوباره با مقدار مشخص پر نماييد.
3) وجود رطوبت در سيستم-  پس از كار كردن كولر براى يك دوره، فشار كم تخليه مى شود، يخ زدگى در شير انبساط ظاهر مى شود،

هواى خروجى سرد نمى باشد. تهويه هوا را خاموش كرده و مجددا آن را روشن كنيد. بعد از كاركردن نرمال  تهويه هوا براى مدت
كوتاهى، مشكل فوق دوباره نمايان مى شود.نشتى نم هوا و يا رطوبت در گاز خنك كننده يا  روغن مبرد بيش از حد مى باشد. خشك

كن  را تعويض كنيد و زمان تخليه را افزايش دهيد، مواد خنك كننده خشك را اضافه و دوباره روغن كارى كنيد.
4) وجود مواد آلوده و كثيف در سيستم-  سمت كم فشار به نظر در حالت خالء مى باشد، سيستم فشار باالدر طرف پايين تر مى باشد،

تراكم رطوبت و سرما و يخ زدگى در جلو و عقب لوله هاى دريافت خشكى يا سوپاپ انبساط مى باشد  و خروجى هوا سرد نمى باشد. اگر
اين وضعيت بعد از خاموش كردن، بهبود نشود، مشكل و نقص انسداد ماده كثيف مى باشد. دريافت كننده خشكى و قطعات مسدود شده

با آلودگى را تعويض كنيد ؛
كمپرسور آسيب ديده است، نشتى وجود دارد، كم فشار باال ى فشار باال مى باشد ولى هنگامى كه بر عكس آن اتفاق بيافتد يعنى فشار

باال، باالى فشار پايين باشد كمپرسور را تعويض كنيد.
5) تسمه حركتى كمپرسور بيش از حد گشاد شده است- سرعت چرخش كمپرسور خيلى آهسته مى شود، خروجى هوا سرد نيست ،سر و

صدا ى لغزيدن تسمه شنيده مى شود. تسمه را بكشيد يا تعويض كنيد.
6) لغزيدن كالچ كمپرسور -كمپرسور به طور عادى كار نمى كند. كالچ  را باز كنيد، و آن را تعمير و يا تعويض كنيد ؛

7) مقدارى گرما از جريان هواى كندانسور آزاد مى شود-هر دوى فشار باال و فشار كم بيش از حد باال هستند.چك كنيد آيا فن به طور
عادى كار مى كند و آيا سوئيچ سرعت باد در شرايط عادى است يا خير؛

8) پره كندانسور با غبار مسدود شده است-فشار باال بسيار سريع ميشود ،ايجاد حرارت ضعيف مى كندو تاثيرات مثبت آن را از بين مى
برد. گرد و غبار روى كندانسور را پاك كنيد ؛

9) پره اواپراتور باغبار هوا مسدود شده است و هواى خروجى كاهش مى يابد. با دميدن نيتروژن و هواى فشرده، گرد و غبار را پاك كنيد ؛
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10) پاك كننده هواى اواپراتور با گرد و غبار و يا اشياى خارجى مسدود شده است-  هواى خروجى كاهش مى يابد. تميزكننده را تعويض 
يا تميز كنيد ؛

11) گشاد شدن دهنه سوپاپ هواباعث مى شود هر دو  پر فشار و كم فشار بيش از حد باال رفته و گاز مبرد بيش از حد از اواپراتورمى 
گذرد و نمى تواند به طور كامل تبخير شود. سوپاپ انبساط را تعويض كنيد. 

12) نشتى سرسوپاپ انبساط باعث مى شودهر دوى پر فشار و كم فشار در سمت پايين تر قرار گرفته. سوپاپ انبساط را تعويض كنيد ؛
13) تنظيم عملكرد نامناسب ترموستات – استارت مكرر، روى تهويه هوا تاثير مى گذارد .ترموستات را مجددا تنظيم و تعويض كنيد؛

14) وجود روان كننده بيش از حد در سيستم- هر دوى فشار باال و فشار پايين در سمت باالتر هستند، روان كننده زيادى را خارج كنيد.
15) بسته نشدن كامل درب دريچه هواى كولر، مقدارى هواى گرم از خارج وارد خودرو مى شود. درب گردش هواى تازه را به طور كامل 

ببنديد ؛
16) بسته نشدن درب هواى سرد و گرم HVAC- هوا گرم مى شود. درب هواى سرد و گرم را به طور كامل ببنديد.

17) مسدود شدن خط لوله تامين هوا –هواى خروجى كم مى شود و سرو صدا افزايش مى يابد. انسداد خط لوله را برطرف سازيد. 
خط لوله است.

3. كاهش متناوب دماى كولر
داليل اصلى يخ زدن درپوش سيستم ، نقص كنترل كننده دما ،فيوز و لغزش كالچ كمپرسورو اتصال ضعيف كويل، و غيره  مى باشد:

1) نقص هاى كنترل كننده و فيوز، لغزش كالچ كمپرسور و اتصال ضعيف كويل، و غيره مى باشد. 
2) اتصال ضعيف كويل كالچ كمپرسور، اتصال ضعيف  به زمين و اتصال شل -  كالچ خيلى زود در هنگام كاركردن جدا مى شود. 

اتصال را محكم كنيد.
3) كنترل كننده  غير طبيعى دما- يخ زدگى شديدى روى سطح اواپراتورايجاد مى شود، هيچ هواى سردى خارج نمى شود. كنترل كننده 

دما را تعويض كنيد.
4. سر و صدا بيش از حد كولر

1) صداهاى فن، كمپرسور، تسمه حركتى و و قسمت تصادف (برخورد)، و غيره
2) سر و صدا ى عملكرد سوپاپ انبساط.
5. كافى نبودن هوا ى گرم ،تهويه مطبوع

1) آسيب ديدگى موتورفن - موتور فن را چك كنيد، آن را تعمير و يا تعويض كنيد ؛
2) نشت هواى بخارى-  پد درزگير راتعويض كنيد ؛

3) باز شدن غير طبيعى دهانه درهواى سرد و گرم - درب هواى سرد و گرم را درحالت كاركردن چك كنيد.
4) رسوب گرد و غبار يا تغيير شكل دادن پره هاى بخارى –گردش هواى ضعيف- بخارى را تعويض و تميز كنيد ؛

5) مسدود شدن لوله هاى آب داغ بخارى با رسوب ؛بخارى را تعويض كنيد.
6) كافى نبودن آب موتور ، چك كنيد آيا نشتى در سيستم آب وجود دارد يا نه، آن را تعمير وآب را دوباره پر كنيد. 

جدول 6-2

اقدامات  داليل نقص  رويداد
دوباره تخليه و گاز مبرد را دوباره تزريق كنيد 1. نشتى هوا در سيستم

باال بودن هر دوى كم فشار و پر فشار 

گاز مبرد اضافى را خالى كنيد 2.پر كردن مجدد بيش از حد گاز مبرد
روان كننده زيادى را خارج كرده و يا تعويض 

كنيد. 
3.روان كننده بيش از حد

گرد و غبار روى سطح كندانسور را شسته و 
تميز كنيد ان را تعويض كنيد

4.از بين بردن گرماى ضعيف

كندانسور را بررسى كرده و يا يا كندانسور را 
تعويض كنيد.

5.كاركرد غير طبيعى فن خنك كننده 
كندانسور و واتر تانك ( مخزن آب)
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گاز را دوباره اضافه كنيد 1.كم بودن گاز مبرد

نشتى را جستجو و قطعات نشتى را تعويض كم فشار بودن هر دوى كم فشا ر و پر فشار 
كنيد.

2. وجود نشتى در گاز مبرد

ارينگ را تعويض كنيد 3. .آسيب ديدگى ارينگ
دهانه باز شونده سوپاپ اطمينان را تنظيم و يا 

آن را تعويض كنيد.
1.باز شدن بيش از حد دهانه سوپاپ 

انبساط  و يا آسيب آن
گاز مبرد اضافى را خارج كنيد.باال بودن فشار كم فشار و طبيعى بودن فشار باال  2.پر كردن بيش از حد گاز مبرد

كندانسور را تعويض كنيد.  3.ايجاد نقص در كندانسور
گاز را دوباره اضافه كنيد 1.كم بودن گاز مبرد

گاز اضافه را تخليه نمائيدكم بودن فشار كم فشار و طبيعى بودن فشار باال 2. زياد بودن مقدار گاز  تزريق شده
سطح اواپراتور را تميز كرده و يا آن را تعويض 

كنيد. 
3.وجود غباردر سطح يا مسدود شدگى 

در اواپراتور 
كمپرسور را بررسى كرده و آن را تعويض كنيد. 1.كاهش كارآرايى كمپرسور

دهانه باز شونده سوپاپ اطمينان را تنظيم و يا كم فشار بودن پر فشار، پر فشار بودن كم فشار 
آن را تعويض كنيد.

2.مسدود شدن لوله (داكت) هوا

سيستم را تميز كنيد.  1.دستگاه را متوقف كرده، فشارپائين به 
سرعت افزايش مى يابديخ مى زند

كم فشار بودن پر فشار، فشار منفى كم فشار 
سيستم را تميز كنيد. دستگاه را متوقف كرده، فشارپائين  به 

سرعت كاهش مى يابد يخ مى زند
هسته تميز كننده ورودى را تعويض كنيد. 1.مسدود شدگى تميز كننده هواى 

ورودى 

ولتاژ نرمال 
 كافى نبودن 
خروجى هوا 

داكت هوا را تميز كنيد.  2.مسدود شدگى داكت (لوله)هوا
سطح اواپراتور را تميز كنيد.  3.گرد و غبار سطح اواپراتور 

فن موتور را بررسى كنيد و يا آن را تعويض 
كنيد.

4.. از كار افتادن فن موتور

بررسى كنيد 1.ولتاژ ناپايدار ،تامين كننده قدرت 
خودرو

2. اتصال بدنه وجود دارد
كالچ يا تسمه را تعويض يا بررسى كنيد.  لغزيدن تسمه كالچ  فشار باال نمى تواند به حجم مشخص برسد 

آن را تعويض كنيد يا درست بودن وضعيت سر 
سنسور را چك كنيد. 

1.ضعيف بودن سنسور دماى اواپراتور 

يخ زدگى اواپراتور 

بررسى كنيد 2.سيم كشى و يا ورودى سنسور دماى 
اواپراتور ضعيف مى باشد. 

گاز مبرد اضافى را خارج كنيد.  3.گاز مبرد بيش از حد
چك كنيد آيا سرعت فن نرمال است يا خير 4.كافى نبودن حجم هواى گذرى در 

اواپراتور 
تعويض كنيد 5.نقص سوپاپ انبساط 

i
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iii.گاز مبرد را چك كنيد
حجم گاز مبرد را با مشاهده پنجره شيشه اى (چشمى) روى كولر چك كنيد.

نكته : اگر گاز مبرد به انداز كافى موجود مى باشدو دماى محدوده باالتر از حد نرمال مى باشد، حبابهاى هوا را از پنجره شيشه اى 
مشاهده كرده و شرايط نرمال را مى توانيد از روى حبابها تشخيص دهيد. 

شرايط تست:   
1500r/min :سرعت موتور
سرعت كنترل فن : HI  باال

سوييچ كولر: روشن 
 MAXپانل كنترل دما: حداكثر سرما

COLD
باز بودن كامل درب خودرو

iv. تزريق مبرد، در شكل 38-6 نشلن 
داده شده است. 

1.خارج كردن مبرد از سيستم
(1). كولر را روشن كنيد.

(2). وقتى موتور در كار كرد، كمپرسور كولر را به مدت 5 يا 6 دقيقه به كار اندازيد، مبرد را به حركت درآورده و روغن باقى مانده (رسوب)
از تمام قسمتهاى كمپرسور را جمع آورى كنيد. 

(3). بد كار كردن موتور
(4). مبرد را خارج كنيد. 

توجه: براى خارج كردن مبرد، سوپاپ يك طرفه را فشار دهيدو به آهستگى خارج كنيد و از خارج شدن روغن كمپرسور جلوگيرى كنيد. 
تزريق مبرد

تخليه كردن با پمپ تخليه
500±50g :مقدار استاندارد .(HFC-R134a) اضافه كردن در

گرم كردن موتور
نشتى مبرد را چك كنيد.با ردياب نشتى گاز آن را چك كنيد.

تشخيص خطا 
تاثير ضعيف مبرد، نمودار 39-6 را مشاهده كنيد. 

ATC غير طبيعى، نمودار 40-6 را مشاهده كنيد.
تاثير گرمايى ضعيف، نمودار 41- 6 را مشاهده كنيد. 

شكل6-38
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بخش بخش 55: تدابيرسيستم تهويه مطبوع: تدابيرسيستم تهويه مطبوع

R134-A استفاده از مبرد خالص .I
1.ماده خنك سازى واقعى134a-R باا اجزاى تشكيل دهنده  استاندارد ومحتواى رطوبت و گاز فول بايد استفاده شود.13,6 گيلو گرم 

ماده خنك كننده توصيه مى شود.
2.شارژكردن كولرمى بايست پيروشروط كارخانه دستگاه باشد .كاهش ياافزايش  آن تاثيرخنك كنندگى راكاهش خواهدداد.

3.قبل ازتزريق خنك كننده چك كنيدكه آيا درزگير ارينگ لوله درشرايط خوبى است و آيا نشتى  قسمتى از آن وجود دارد يا خير.
كردن  بكار  شروع  از  بعد  كرد.  تزريق  پائين  فشار  فشارباالو  طرف  از  همزمان  بصورت  توان  مى  بكاركند  شروع  كمپرسور  اينكه  از  4.قبل 

كمپرسور تنها مى توان از طرف فشار پائين كمپرسور به آهستگى تزريق كرد. شكل 42-6 را مشاهده كنيد. 
5.پس از قراردادن متوسط خنك كننده   134a-Rرد ياب الكترويكى رابراى بررسى نشتى استفاده كنيد.

.IIروغن رابصورت صحيح اضافه كردن
1. روغن را مى بايست مطابق بانوع و ماركى كه توسط  توليدكننده كمپرسورقيدشده بكارببريد.روغن باماركهاوانواع مختلف را با يكديگر 

تركيب نكنيد، كه باعث آسيب كمپرسورمى شود.
2. مقدار تزريق مى بايست مطابق يك سرى قوانين باشد.روغن اثر زيادى بروى گرماى گيربكس  دارد.روانكارى زياد، تاثيرات تهويه 
مطبوع را كاهش خواهد داد. دركل افزودن روغن هنگامى كه كارخانه روغن  را تزريق كرده است، الزم و ضروررى نمى باشد.هنگام 

تعويض اجزاى زير، روغن رابصورت صحيح اضافه كنيد:كندانسور 20 ميلى ليتر، خشك كن 30 ميلى ليتر،اواپراتور 30 ميلى ليتر و مسير 
لوله ها 10 ميلى ليتر

3.روغن قدرت خوبى براى جذب آب دارد بنابراين الزم است كه مدت زمان تماس روغن با هواراتاحدامكان كاهش دهيد.
4.قبل ازتزريق ابتدابايدروغن موجوددرخطوط لوله چك شود.اگرروغن سياه است ياگرده ته نشين شده ى كربن موجوداست كل سيستم 
تهويه راكامالتميزكرده وتمامى روغن راخارج و عوض كنيد.نكته:آب وعوامل فرسايشى ياعوامل قابل احتراق ومنفجره براى تميزكردن  

سيستم تهويه هواممنوع مى باشند. عوامل تميز كننده141b_R ومتان توصيه مى شود.
5.روغن قبل ازايجاد خالء بايد از خروجى اگزوز كمپرسور تزريق شود.

شكل6-42
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.IIIزمان ايجادخالء كافى ودرجه خالء
1.ايجادخالء نبايد بيشتراز20دقيقه باپمپ خالء قوى باشد.

2. فشارمطلق زير1000pa را نگه داريد. 
3.قبل ازتزريق خنك كننده فشار را براى بيش از 5 دقيقه حفظ كنيد و تست فشردگى هوا را انجام دهيد.اگرنتايج آزمايش مثبت است 

ايجاد خالء را به مدت 5  دقيقه ادامه دهيد.

i
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فصل هفتم: تزيينات خودروفصل هفتم: تزيينات خودرو

بخش1:كابل

.Iدستگيره كنترل داخلى ومجموعه كابل درب محفظه موتور
درطول نصب دستگيره كنترل داخلى ومجموعه كابل دربمحفظه موتور در ابتدا به به قسمت 1 و بعد به قسمت 2 وارد مى شود، سپس به 

قسمت 4 از طريق قسمت 3 متصل كنيد و در انتها دستگيره كنترل داخلى و صفحه داشبور را متصل كنيد.از اتصال كابل در طول سيم 
كشى بعد از رفتن به قسمت 2 اطمينان حاصل كنيد.در قسمت 2 پايه پوشش 
محفظه چرخ جلو وجود دارد.كابل از داخل پايه پوشش گذشته ودرقسمت3  با 

يك بست ثابت مى شود مطابق آنچه در شكل 1-7 نشان داده شده است.

1. پانل داشبورد       
2. صفحه  شلنگ -چرخ چپ جلو

3.لوله سراسرى مخزن آب
4.ابزار قفل كن مجموعه درب محفظه موتور

.IIدستگيره كنترل داخلى و مجموعه كابل مخزن سوخت
درطول نصب،دستگيره كنترل داخلى ابتدابايك پيچ درقسمت1ثابت  شده وسپس كابل از پشت قسمت 1 وارد شده، از ميان سوراخ هاى 
موجوددرقسمت 2،3،4،7،6به منظور چرخيدن و گذر كردن به سايرقسمت هاى صفحه فلزى  رفته و درنهايت قسمت انتهاى پين شفت 

بروى قسمت8 نصب خواهدشد. بعد از عبور كردن درپشت قسمت1،مسيركابل  بايد همسو با سيم كشى باشد.درهنگام ثابت كردن انتهاى 
پين شفت، ابتدا ماسوله اى تنظيم پين شفت رابروى قسمت8قرارداده  و سپس انتهاى پين شفت  رابروى ماسوله اى تنظيم پين شفت 

درطرف ديگرقسمت8مطابق آنچه در شكل 2-7 نشان داده شده نصب نماييد.

1.تنه سمت چپ صندلى جلو
2.صفحه داخلى درچپ- قسمت ميانى 
3.صفحه داخلى در چپ- قسمت عقب

4. صفحه داخلى جايگاه چرخ عقب-  چپ
5.پانل داخلى ستون Cچپ    

6.پانل اتصال چپ محل قرارگيرى شاسى تقويت كننده جلو       
7.بست قفل كن لوله تغذيه سوخت

شكل7-1

شكل7-2

i



134

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     134 134 

بخش بخش 22: شيشه  اتومبيل: شيشه  اتومبيل

.Iمعرفى
شيشه جلوتوسط درزگيرpolyurethane  نصب مى گردد.درهنگام تعويض، استفاده از چسب مناسب و چسبى كه بتواند استحكام 

چسبندگى سطح را ايجاد كند و همچنين اتخاذ مراحل مناسب از موارد ضرورى مى باشد .
نكته:1.درهنگام استفاده ازدرزگيرشيشه و روكش پايه بايد به راهنماى دستورالعمل مراجعه كنيد. انجام چسب كارى درزگيرشيشه به دليل            
استفاده نادرست يااهمال روند انجام آن، نتايج بدى را در بر خواهد داشت .ازاين رو لطفا قبل از نصب،دستورالعمل هاوعالمت تجارى تهيه 

شده توسط سازنده درزگيرشيشه رابدقت مطالعه كرده و  طبق مراحل ونكات پيش برويد.
2.سطح پوشش فرسوده شده ياآسيب ديده بايددوباره روكش شود درغيراين صورت خوردگى توسعه خواهديافت.

ابزارالزم دراين مرحله:
1.درفش2.سيم پيانو  3.برس جهت اعمال مواد چسبى

4.ابزار برش (تيغ موكت بر ) 5.صفحه پالستيكى چسب كارى  6.ابزار تزريق مواد چسب(جهت استفاده براى پر كردن درز)  7.چاقوى 
بطانه كارى(جهت استفاده براى پرداختقسمتهاى چسب كارى)

.IIشيشه جلوى اتومبيل
1.جدا كردن شيشه:

(1)سطح داخلى وخارجى وقسمت هاى مجاورشيشه راتميزكنيد.         
(2)بازوى برف پاكن هاراجدا كنيد
3)نواردرزگيرى كنارى راجدا كنيد.

(4)بدنه اطراف شيشه راجهت محافظت بدنه ماشين باچسب نوارى بپوشانيد
(5) تاجاييكه لبه شيشه عقب ديده شود،  نواردرزگيراطراف شيشه را جدا و قطع كنيد.

(6)بوسيله سوراخ كن براى فروكردن چسب يك  سوراخ ايجادكنيدوسيم پيانو را ازداخل آن عبوردهيد.
(7)چسب اطراف شيشه رابا سيم پيانوجداكرده وبه دونقطه ثابت در شيشه جلو توجه كنيد.

نكته:سيم پيانوبايدتاحدامكان جهت محافظت ازبدنه بايد به شيشه نزديك باشد.
(8)جهت حصول اطمينان ازاينكه ضخامت هرقسمت 2-1 ميلى متر مى باشدبايك چاقوچسب قسمت هاى اتصال به بدنه را پرداخت 

كنيد.
نكته:قبل ازپرداخت بدنه با چاقو، روغنى را كه در  قسمت هاى اتصال به بدنه بر جاى مانده را با الكل ياموادى شبيه آن پاك نمائيد.

(9)قبل ازتعويض شيشه، نواردرزگيركهنه وچسب بجامانده را جدا كنيد.
2.نصب شيشه جلو

(1) بدنه خودرو(يالبه شيشه) را كه نيازبه چسباندن واتصال به شيشه را دارند،بايك ماده تميزكننده، پاك كنيد.  (حداقل 10  دقيقه خشك 
كنيد)

(2)نوارقديمى ،رنگ وسطح فلزراكامالتميزكنيد.اگررنگ وسطح  خودرو آسيب ديد هرگز ازچسب باقى مانده براى پوشاندن آنها استفاده 
نكنيد.

نكته1:عملكرد صحيح وزمان خشك شدن آن  بايدطبق دستورالعمل راهنماى كارخانه سازنده صورت گيرد.
2:جهت چسباندن واتصال شيشه به سطوح چسب خورده قديمى و بدنه دست نزنيد.

(3)نوارجديدرابروى شيشه نصب كنيد.بمنظورسهولت ،نواررابه مدت يك ساعت ونيم دردماى35درجه سانتى گراد قراردهيد.
(4)جهت چسباندن شيشه به بدنه سطح شيشه رابايك پارچه تميز،پاك كنيد.اگرازمواد شوينده براى تميزكردن استفاده مى كنيد  

درپايان بمدت10دقيقه آن راخشك كنيد.
(5)بايك قلموى جديدسطح شيشه رابراى چسباندن واتصال به بدنه به ضخامت اوليه 15ميلى متر بپوشانيد.

نكته1:عملكرد صحيح وزمان خشك شدن  بايدطبق دستورالعمل راهنماى كارخانه سازنده صورت گيرد.
2:به سطح پوشش دست نزنيد.

(6)چادرمخصوص رابروى شيشه كشيده و آنرا  با چسب نوارى بپوشانيد

i
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نكته :
1:از حاشيه شيشه شروع كنيد.

2:سطح پوشش اوليه را خراب نكنيد.
3:پس از پوشش،بالفاصله شيشه را به بدنه فشار داده.

4:پس از پوشش،  براى نصب و انتقال شيشه ازصفحه پالستيكى چسب كارياستفاده كنيد.
5:مرحله6و7رادرحدود10دقيقه براى تضمين استحكام چسب انجام دهيد.

6:عملكرد صحيح وزمان خشك شدن بايدطبق دستورالعمل راهنماى كارخانه سازنده صورت گيرد.
7:جهت چك كردن چسبيده شدن شيشه ،به سطح چسب خورده قبلى و بدنه را دست نزنيد.

(7)صفحه پالستيكى چسب كارى رانگه داشته،شيشه را به سمت بدنه فشارداده و صفحه شيشه و نواحى مجاور نواررا را با كف دست 
كوبيدهبه گونه اى كه شيشه كامالبه بدنه بچسبد.

نكته:به بدنه يا سطح شيشه آسيبى واردنكنيد.
(8)نواردرزگيراطراف رانصب كنيد.

(9)بعدازسفت شدن چسب با پاشيدن آب باشيلنگ به شيشه، وجود هر گونه نشتى را چك كنيد. اگر آب نشت كند، شيشه راخشك كرده 
ومحل نشت راباچسب پركنيد.بعدازاين كاراگرهمچنان نشتى وجودداشت  شيشه را تعويض كنيدو دوباره مراحل باال را انجام دهيد. 

نكته
1:ازآب بافشار زياد استفاده نكنيد.

2:درهنگام خشك كردن نگذاريد قسمت پوشانده شده باچسب مستقيمادرمعرض هواى فشرده قرارگيرد. براى خشك كردن شيشه از 
المپ هايى با اشعه مادون قرمز يا مواردى مشابه استفاده نكنيد. 

3:قبل ازاينكه چسب كامالخشك شود، بستن ناگهانى در اتومبيل منجر به شل شدن يا افتادن شيشه مى شود،    
ازاين رو قبل ازاينكه قسمت چسب خورده كامال بچسبددر را بصورت صحيح بازوبسته نمائيد.

4:اگر نوار كامال نچسبيده باشد، تازمانى كه قسمت هاى چسب خورده كامال وصل شود، آن را بانوارچسب بچسبانيد.
5:هرچسبى مدت زمان مشخصى براى سفت شدن دارد.از دستورالعمل هاى توصيه شده راهنماى كارخانه،    
براى مدت زمان خشك شدن كامل چسب و انجام اقدامات الزم قبل خشك شدن قسمتهاى چسب خورده، استفاده كنيد.   

6:قبل ازچسبيده شدن كامل قسمت هاى چسب خورده و براى اطمينانازسفت شدن كامل چسب،ازرانندگى خوددارى كنيد.
(10) تيغه برف پاك كن شيشه رانصب كنيد.

.IIIشيشه عقب اتومبيل
1.جدا كردن شيشه عقب:

(1)سطح داخلى وخارجى وقسمت هاى مجاورشيشه راتميزكنيد.          
 (2)رابط اتصال دهنده شيشه عقب راجداكنيد.

نكته:در هنگام جداكردن رابط، كابل را نكشيد بلكه ابتدا كارت قفل رابط راشل كنيد سپس رابط رانگه داشته وشل كنيد.
(3)نوار درزگيرى كنارى را جدا كنيد.

(4)بدنه اطراف شيشه را جهت محافظت بدنه ماشين ، باچسب نوارى بپوشانيد.
(5)تا جاييكه لبه شيشه عقب ديده شود،  نوار درزگير اطراف شيشه را جدا و قطع كنيد.

(6)بوسيله سوراخ كن براى فروكردن چسب يك  سوراخ ايجاد كنيد و سيم پيانو را ازداخل آن عبور دهيد.
(7)چسب اطراف شيشه رابا سيم پيانو جداكرده و به دو نقطه ثابت در شيشه جلو توجه كنيد. نقاط ثابت 176 ميلى متر از لبه شيشه فاصله 

دارند.
نكته: سيم پيانو بايد تا حد امكان جهت محافظت از بدنه بايد به شيشه نزديك باشد.

(8)جهت حصول اطمينان از اينكه ضخامت هر قسمت 2-1 ميلى متر مى باشد با يك چاقو چسب قسمت هاى اتصال به بدنه را پرداخت 
كنيد.

نكته: قبل ازپرداخت بدنه با چاقو، روغنى را كه در  قسمت هاى اتصال به بدنه بر جاى مانده را با الكل ياموادى شبيه آن پاك نمائيد.
(9)قبل از تعويض شيشه ، نوار درزگير كهنه و چسب بجامانده را جدا كنيد.
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2.نصب شيشه عقب
(1)بدنه خودرو(يالبه شيشه) را كه نيازبه چسباندن واتصال به شيشه را دارند، بايك ماده تميزكننده، پاك كنيد.  (حداقل 10 دقيقه خشك 

كنيد)
(2)نوارقديمى ،رنگ وسطح فلزراكامالتميزكنيد.اگررنگ وسطح  خودرو آسيب ديد هرگز ازچسب باقى مانده براى پوشاندن آنها استفاده 

نكنيد.
نكته1:عملكرد صحيح وزمان خشك شدن آن  بايدطبق دستورالعمل راهنماى كارخانه سازنده صورت گيرد.

2:جهت چسباندن واتصال شيشه به سطوح چسب خورده قديمى و بدنه دست نزنيد.
(3)نوارجديدرابروى شيشه نصب كنيد.بمنظورسهولت ،نواررابه مدت يك ساعت ونيم دردماى35درجه سانتى گراد قراردهيد.

(4)جهت چسباندن شيشه به بدنه سطح شيشه رابايك پارچه تميز،پاك كنيد.اگرازمواد شوينده براى تميزكردن استفاده مى كنيد درپايان 
بمدت10دقيقه آن راخشك كنيد.

(5)بايك قلم موى جديدبه ضخامت 15ميلى مترسطح لبه شيشه را باچسب آستريبپوشانيد.
نكته1:عملكرد صحيح وزمان خشك شدن  بايدطبق دستورالعمل راهنماى كارخانه سازنده صورت گيرد.

2:به سطوحى كه بايد مواد پوشش زده شود دست نزنيد.
(6) به شيشه عقب چسب را اعمال كنيد. 

نكته
1:ازلبه بيرونى شيشه شروع كنيد.

2:سطحى كه چسب آسترى خورده خراب نشود.
3:پس ازاعمال مواد پوشش دهنده بالفاصله شيشه را در روى بدنه قرار داده وفشار دهيد

4: براى نصب و انتقال شيشه از ابزار صفحه مكنده استفاده كنيد.
5:مرحله6و7رادرحدود10دقيقه براى تضمين استحكام چسب انجام دهيد.

6:عملكرد صحيح وزمان خشك شدن بايدطبق دستورالعمل راهنماى كارخانه سازنده صورت گيرد.
(7)صفحه پالستيكى چسب كارى رانگه داشته، شيشه رابه سمت بدنه فشارداده و صفحه شيشه و نواحى مجاور نوار را با كف دست 

كوبيده به گونه اى كه شيشه كامالبه بدنه بچسبد.
نكته:به بدنه يا سطح شيشه آسيبى واردنكنيد.

(8)نوار درزگير اطراف را نصب كنيد.
(9)بعدازسفت شدن چسب با پاشيدن آب باشيلنگ به شيشه، وجود هر گونه نشتى را چك كنيد. اگر آب نشت كند،شيشه راخشك كرده و 

محل نشت را با چسب پركنيد.بعدازاين كاراگر همچنان نشتى وجود داشت شيشه را تعويض كنيدو دوباره مراحل باال را انجام دهيد. 
نكته

1:ازآب بافشارزياد استفاده نكنيد.
2:درهنگام خشك كردن نگذاريد قسمت پوشانده شده باچسب مستقيمادرمعرض هواى فشرده قرارگيرد. براى خشك كردن شيشه از 

المپ هايى با اشعه مادون قرمز يا مواردى مشابه استفاده نكنيد. 
3:قبل ازاينكه چسب كامال خشك شود، بستن ناگهانى در اتومبيل منجربه شل شدن يا افتادن شيشه مى شود، ازاين رو قبل از اينكه 

قسمت چسب خورده كامال بچسبد در را بصورت صحيح بازوبسته نمائيد.
4:اگر نوار كامال نچسبيده باشد، تازمانى كه قسمت هاى چسب خورده كامال وصل شود، آن را با نوار چسب بچسبانيد.

5:هرچسبى مدت زمان مشخصى براى سفت شدن دارد.از دستورالعمل هاى توصيه شده راهنماى كارخانه، براى مدت زمان خشك شدن 
كامل چسب و انجام اقدامات الزم قبل خشك شدن قسمتهاى چسب خورده، استفاده كنيد.

6:قبل ازچسبيده شدن كامل قسمت هاى چسب خورده و براى اطمينانازسفت شدن كامل چسب،ازرانندگى خوددارى كنيد.
(10)رابط اتصال دهنده شيشه عقب رانصب كنيد.
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بخش سوم:  كمربند ايمنى  بخش سوم:  كمربند ايمنى   

نكته:
 (1)بست هاى جدا شده بايد در محل اصلى خود دوباره نصب شوند.در صورت نياز به تعويض بست ها ،تعويض بايد با قطعات مشابه 

انجام گيرد. اگر قطعات مشابه موجود نباشد ،ميتوان از بست هايى با اندازه ،ابعاد و قدرت مشابه (يا داراى قدرت باالتر) استفاده كرد.بست 
هاى غير قابل باز يافت و بست هايى كه براى قفل شدن به قالويز احتياج دارند،بايد از ماشين حذف شوند.(اگر نصب مجدد بست ها با 
گشتاور سفت كننده ى معين انجام مى گيرد ،آنها را به گشتاور داده شده سفت كنيد.عدم رعايت اين نكات سبب آسيب ديدگى اجزاى 

سازنده يا سيستم مى شود.
2)ممكن است كمر بند ايمنى و اجزا كمك كننده ى آن روى اجزاى اصلى و سيستم تاثير بگذارد.از اين رو بررسى دقيق و تعويض اجزا با 

قطعات اصلى كارخانه حائز اهميت مى باشد.
3)در صورت نياز به تعويض كمر بند ايمنى ،سگگ و كمربند را با هم عوض كنيد تا از اتصال كامل و صحيح زبانه ى قفل وسگگ 

مطمئن باشيد.

Iكمربند ايمنى صندلى جلو :
1.جدا كردن :همانطور كه در تصوير 3-7 نشان داده شده 

است.

45N·m گشتاور سفتى پيچ :
1.پيچ ثابت كننده ى قسمت باال 2.پيچ ثابت كننده ى قسمت پايين 3.منقبض كننده ى كششى(طناب كششى كمربند)

1) كابل منفى را از باترى جدا كنيد.
2)سيستم كيسه هوا را از كار بياندازيد.

3)پانل محافظ ستون "بى" را جدا كنيد.
4)كمر بند ايمنى را از بدنه ى وسيله ى نقليه جدا كنيد.

2.نصب:مراحل نصب برعكس مراحل جداسازى است.البته نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
1)پيچى كه براى نصب حلقه ى كمر بند ايمنى مورد استفاده قرار ميگيرد بايد از مدل پيچ خوش تراش با سيستم انگليسى باشد. پيچهايى 

(20UNF-16/7).با ابعاد و اندازه ى متفاوت غير قابل قبول خواهد بود
2)مطمئن شويد كه پيچ ثابت كننده تا گشتاور معين سفت شده است.به تصوير در باال مراجعه كنيد.

3:45N·m :(a))گشتاور سفت كننده 

IIكمربند ايمنى صندلى عقب:
1.جدا سازى:در تصوير 4-7 نشان داده شده است.

شكل7-3
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1)سيم كاتد را از باطرى قطع كنيد.
2)سيستم كيسه هوا را از كار بياندازيد.

3)پشتى صندلى عقب را جدا كنيد.
4)صفحه نگاه دارنده ى تخته طاقچه جدا كنيد.
5)پيچ منقبض كننده ى كمر بند ايمنى عقب را 

باز كنيد..
6)تشك صندلى عقب را باز كنيد.

7)پيچ قسمت انتهايى قسمت "اس" را جدا كنيد.
8)كمربند ايمنى عقب را از بدنه باز كنيد.

2.نصب:دستورات نصب و راه اندازى به صورت معكوس ِمراحل جدا سازى انجام مى گيرد.

IIIنكاتى براى نگهدارى و تعمير كمربند ايمنى  :
پيش از تعمير يا تعويض كمربند ايمنى ،به نكات زير توجه كنيد:

1)كمربند ايمنى بايد به صورت عادى و نرمال به منقبض كننده و سگگ قفل متصل شود.
2)از تماس و برخورد اشياى تيز و برنده با كمر بند ايمنى جلوگيرى كنيد.

3)از خم كردن و آسيب ديدگى قسمت هاى سگگ قفل يا صفحه ى قفل جلو گيرى به عمل آوريد.
4)از وارد آوردن خط و خش و رنگ كردن كمربند پرهيز كنيد.(فقط تميز كردن با اندكى صابون و آب گرم بالمانع است.)

5) پيچ منقبض كننده را براى جلوگيرى ازكج شدن كمربند، هنگام نصب آن نگه داريد. 
6)در صورت معيوب بودن منقبض كننده يا كالهك آن از تعمير پرهيز كرده و آنرا تعويض كنيد.

7)كمربند را خشك و تميز نگه داريد.
8)در صورت ضرورت قطعات ناقص و معيوب را تعويض كنيد.

9)در صورتى كه كمربند دچار پارگى شده است و يا به طرق مختلف آسيب ديده است ،آنرا تعويض كنيد.
10)سوراخهاى پانل تزيينى را با اشياى ديگر پر نكنيد.

قسمت چهارم:درب جانبى جلو

I .:تجزيه نمودار
به تصوير 5-7 نگاه كنيد.

1)منقبض كننده ى سمت راست قسمت جلو
2)كالهك محافظ سر كمربند ايمنى

3)پيچ شش گوشه لبه دار
4)پيچ شش گوشه لبه دار
5)پيچ شش گوشه لبه دار
6)پيچ شش گوشه لبه دار

7)كنترل كننده ى ارتفاع كمربند
8)منقبض كننده ى سمت چپ قسمت جلو 

شكل7-4

شكل7-5

كشنده
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9)منقبض كننده كمربند صندلى عقب 
10)پيچ شش گوشه لبه دار

11)مجموعه بست قفل اتصال دوتايى صندلى عقب
12)مجموعه تسمه كمرى و بست قفل صندلى عقب

II: شيشه درب جانبى جلو
1.جدا سازى:

1)سوئيچ باالبر شيشه ى درب جانبى جلو را جدا كنيد.
2)پانل محافظ در را جدا كنيد.
3)اليه درز گير در را جدا كنيد.

4)سوئيچ باالبر شيشه را وصل كرده و شيشه را تا وضعيت مناسب پايين آوريد.(تا جائيكه 2 سوراخ نصب شيشه نمايان گردد)
5)براى نصب شيشه پيچ ها را باز كنيد.

6)شيشه درب جلو را باز كنيد.
2.نصب:نصب شيشه ى در را مطابق با معكوس فرايند ذكر شده انجام دهيد و به نكات زير توجه كنيد:

1)بررسى كنيد كه آيا قسمت باالى شيشه و كانال كشويى به طور يكنواخت به هم تماس دارند يا خير، و در هنگام نصب باال و پايين 
رفتن شيشه ثابت است يا خير.

2)با استفاده از چسب،نوار درز گير در را محكم بچسبانيد.

III: باالبر شيشه
1.جدا سازى:

1)جداسازى شيشه درب جانبى قسمت جلو را مطابق با فرايند ومراحل جداسازى شيشه در را انجام دهيد.
2)اتصال باالبر الكتريكى شيشه را از سيم كشى موتور قطع كنيد.

3)پيچ قاب باالبر شيشه را باز كنيدو قاب را خارج كنيد.
2.آزمايش و بررسى:

1)بررسى كنيد كه آيا هيچ كدام از اجزا براى حركت و دوران باالبر شيشه به روغن كارى احتياج دارند يا خير.
2)بررسى كنيد كه آيا اهرم باالبردچار فرسودگى ،ساييدگى  و يا خرابى هست يا خير.

3.نصب:باالبر شيشه جلويى را مطابق با معكوس دستورات نصب كنيد.
توجه: بررسى كنيد كه آيا قسمت باالى شيشه و كانال كشويى به طور يكنواخت به هم تماس دارند يا خير، و در هنگام نصب باال و پايين 

رفتن شيشه ثابت است يا خير.

IV: قفل درب جانبى قسمت جلو
1.جدا سازى:

1)مجموعه سوئيچ باالبر شيشه ى درب جانبى جلو را باز كنيد.
2)پانل محافظ تزيينى درب را جدا كنيد.

3)نوار درزگير درب را باز كنيد.
4)پس از قطع تمام اتصاالت و رسانه هاى برقى مجموعه قفل در و دسته ى داخلى درب را از هم باز كنيد.

5)دستگيره درب را جدا كنيد.
2.نصب:با توجه به نكات زير،راه اندازى و نصب را به صورت عكس دستورات انجام دهيد:

1)حلقه قفل را نصب و تنظيم كنيد.حلقه قفل را به سمت باال و پايين حركت دهيد تا تقريبا با شيار قفل درب در يك راستا قرار گيرد.
سپس پيچ را محكم كنيد.

توجه:حلقه قفل بايد به صورت افقى تنظيم شود و به سمت باال و پايين حركت كندو قفل در را تنظيم نكنيد.
 2)تنظيمات را به گونه اى انجام دهيد كه درب هنگام بسته شدن كامال با بدنه كيپ شود.

توجه:لوالها و مفاصل حلقه قفل را مرتبا با روغن معمولى يا گريس چرب كنيد.

i
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V:     مجموعه درب جانبى قسمت جلو
1.جدا سازى:

1) سپرجلو را جدا كنيد.
2)سيم كشى در را جدا كرده و محدود كننده ى در را باز كنيد.با استفاده از جك يك قطعه چوب را به عنوان تكيه گاه صفحه ى در 

،مابين جك و صفحه قرار دهيد.براى جدا سازى مجموعه درب،پيچ هاى ،لوالها را باز كنيد.
2.نصب:عمل راه اندازى و نصب با توجه به نكات زير ،طبِق عكِس مراحل و دستورات گفته شده انجام گيرد.

نكات:
1)سطح لوال هاى نصب شده را با درز گيربپوشانيد و تمام قطعات را با غلطاندن در گريس ،روغن كارى كنيد.

2)وصله يا تعمير نوار هاى استريپ باعث ايجاد تراوش و چكه كردن مى شود.در شرايط نياز ،نوار را تعويض كنيد.
3)به منظور جا انداختن صحيح در ،حلقه قفل در را مطابق با دستورات داده شده در "نصب قفل در"تنظيم كنيد.

4)هنگام بستن در را در تماس كامل با بدنه قرار دهيد.
5i)پس از نصب، شكاف هاى در را هنگام باز و بسته شدن بررسى كنيد و در صورت وجود شكاف، در را تنظيم كنيد.
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بخش پنجم: درب جانبى عقببخش پنجم: درب جانبى عقب

I.تجزيه نمودار:تصوير 6-7 را مشاهده كنيد.

1)مجموعه شيشه كنارى سمت راست - عقب
2)مجموعه شيشه مثلثى (سمت راست -عقب)
3)درزگير شيشه ى مثلثى (سمت راست عقب)

4)نوار درزگير شيشه ى سمت راست عقب 
5)پايه نگه دارنده شيشه سمت راست عقب 

6)  مجموعه پايه نگه دارنده شيشه(براى پنجره 
سمت راست عقب)

7) مجوعه قاب  شيشه باالبر(براى پنجره سمت 
راست عقب)

8)نواردرزگيردرب سمت راست عقب
9) مجموعه لوالى بااليى درب سمت راست 

عقب
10)مجموعه لوالى پايينى درب سمت راست 

عقب
11) مجموعه محدودكننده ى درب سمت 

راستعقب
12)نواردرزگيرقاب دربسمت راست عقب

13) مجموعه دستگيره ى بيرونى درب(سمت 
راست عقب)

14)مجموعه دستگيره داخلى درب سمت راست
15)قفل در(سمت راست عقب)

16)حلقه قفل در(سمت راست عقب)

II.شيشه ى درب سمت راست
1.جداسازى:

1)مجموعه كليد باالبرشيشه درب عقب راجداكنيد.
2)پانل محافظ تزيينى درب عقب راجداكنيد.

3)نواردرزگيردرب عقب راجداكنيد.
4)ريل متحرك پنجره درب عقب و شيشه لچكى را منظور جلوگيرى ازآسيب ديدگِى جداكنيد.

5)شيشه درب عقب راجداكنيد.
2.نصب:عمل نصب شيشه ى در را مطابق باعكِس مراحل گفته شده درجداسازى انجام داده و به نكات زير توجه كنيد:

1)بررسى كنيد كه آيا قسمت باالى شيشه و كانال كشويى به طور يكنواخت به هم تماس دارند يا خير، و در هنگام نصب باال و پايين 
رفتن شيشه ثابت است يا خير.

2)بااستفاده ازچسب، نوار درزگير را محكم بچسبانيد.

III: شيشه باالبر
1.جداسازى:

1)شيشه درب عقب را مطابق بامراحل"جداسازى شيشه درب عقب" جداكنيد.
2)باالبرشيشه ى الكتريكى را ازسيم كشى موتورقطع كنيد.

3)پيچ قاب باالبر را بازكرده وقاب باالبرشيشه رابيرون آوريد.

شكل7-6
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2.آزمايش وبررسى:
1)بررسى كنيدكه آيا اجزا براى حركت ودوران باالبرشيشه به روغنكارى احتياج دارند ياخير.

2)بررسى كنيد كه آيا اهرم باالبردچار فرسودگى ،ساييدگى  و يا خرابى هست يا خير.
3.نصب: مطابق با معكوس دستورات، قاب شيشه باالبر پنجره جلو رانصب كنيد.

توجه:  بررسى كنيد كه آيا قسمت باالى شيشه و كانال كشويى به طور يكنواخت به هم تماس دارند يا خير، و در هنگام نصب باال و 
پايين رفتن شيشه ثابت است يا خير.

IV:قفل درب جانبى عقب
1.جداسازى:

1)مجموعه سوئيچ باالبر شيشه ى دربعقبرابازكنيد.
2) روى درى درب عقب را جدا كنيد.

3)نواردرزگيرراجداكنيد.
4)ريل متحرك پنجره درب عقب و شيشه لچكى را منظورجلوگيرى ازآسيب ديدگِى جداكنيد.

5)دستگيره ى داخلى درب جلو ومجموعه قفل درب عقب راپس ازقطع تمام اتصاالت برقى بازكنيد.(دستگيره ى بيرونى درب عقب 
درآخرجدا مى شود)

2.نصب:عمل نصب برطبق معكوس دستورات داده شده انجام مى گيرد. به نكات زيرتوجه كنيد:
1)حلقه ى قفل را نصب وتنظيم كنيد وآن را به باال و پايين حركت دهيد تاجائيكه محورآن با شيارقفل در،تقريبا در يك راست اقرارگيرد.

سپس پيچ راسفت كنيد.
توجه:حلقه ى قفل بايد به صورت افقى قرارگيرد و به باال و پايين حركت كند.

2)هنگام بسته شدن، درب بايد بابدنه دراتصال كامل باشد.
توجه:به صورت منظم، مفاصل و لوالهاى حلقه ى قفل را با روغن معمولى ياگريس، روغنكارى كنيد. 

پنچ:     مجموعه درب جانبى عقب
1.جدا سازى:

1)دستگيره ى در را جدا كنيد.
2)محدود كننده ى در را جدا كنيد.

3)با استفاده از جك يك قطعه ى چوبى را به عنوان تكيه گاه صفحه ى در ،بين جك وصفحه قرار دهيد.
4)براى جداسازى مجموعه در،پيچ هاى لوالها را باز كنيد.(در هنگام جدا كردن لوالهاى پايينى و بااليى درب عقب،پيچها را باز كنيد)

2.نصب:نصب درب جانبى عقب مطابق عكس دستورات انجام ميگيرد.
1)سطح لوال هاى نصب شده را باسيالنت (درز گير) روكش كنيدوبا غلطاندن قطعات در گريس ،آنها را روغن كارى كنيد.

2)وصله زدن و تعمير نوار هاى درز گير منجر به نشتى مى شود.در چنين شرايطى حتما آنها را تعويض كنيد.
3)به منظور قرار دادن صحيح درب در جاى خود ،مطابق با قسمت "نصب قفل در "حلقه ى قفل در را تنظيم كنيد.

4)هنگام بستن،درب را در تماس كامل با بدنه نگه داريد.
5)پس از نصب ،شكاف ها وشيار هاى در را هنگام باز و بسته شدن بررسى كنيد و در صورت وجود شكاف، در را دوباره تنظيم كنيد.

i
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بخش ششم: مجموعه  صندلىبخش ششم: مجموعه  صندلى

 ساختار مجموعه صندلى راننده:
مجموعه ساختار در شكل 7-7 نشان داده شده است.

پيچ را روى گشتاور 20/4 نيوتن متر ثابت كنيد.
 قطعات و نگهدارى صندلى راننده

توجه: روند نصب و عيب يابى معكوس هستند بنابراين در 
اين جا فقط به مراحل اضافى ،نصب اشاره خواهد شد.

I.  مرحله باز كردن
(1) روكش پايين محافظ پانل صندلى راننده را از جاى 

خود بيرون آوريد.
1.  پيچ آن را باز نماييد.

2. روكش پايين محافظ پانل صندلى راننده را بيرون آوريد.
(2) درپوش جلوى پاى سمت راست صندلى راننده را 

درآوريد.
(3) درپوش عقب پاى سمت راست صندلى راننده را بيرون 

آوريد.
(4) دو پيچ جلويى صندلى راننده را باز نماييد.

(5) دو پيچ عقب صندلى راننده و كل مجموعه را باز نماييد.
(2) مرحله نصب

معكوس دستور العمل جدا سازى عمل كنيد و به نكات زير توجه كنيد.
(1) قالب شيشه اى مجموعه كليد باالبر در كنارى عقب را برداريد.

III .ساختار مجموعه صندلى جلو (سرنشين شاگرد)
1/ ساختار مجموعه در شكل 8-7 نشان داده شده 

است.
توجه: روند نصب و عيب يابى معكوس هم هستند 

بنابراين در اين جا فقط به مراحل اضافى نصب اشاره 
خواهد شد.

1. مرحله باز كردن
(1) روكش پايين محافظ پانل صندلى سرنشين را از 

جاى خود بيرون آوريد.
. درپوش جلوپايى سمت چپ صندلى سر نشين را 

بيرون آوريد.
. درپوش عقب سمت چپ صندلى سرنشين را باز كنيد.

(2)كالهك عقب سمت چپ صندلى سر نشين را باز 
نماييد.

(3) دو پيچ قسمت جلويى ريل صندلى سرنشين جلورا 
برداريد.

(4) دو پيچ عقب صندلى سرنشين جلو و تمام مجموعه را برداريد .گشتاور 20/4 نيوتن متر.

شكل7-7

شكل7-8
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(2) مراحل نصب 
معكوس دستور العمل جدا سازى مى باشد و به نكات زير توجه كنيد:

پيچ را روى گشتاور 20/4 نانومتر ثابت كنيد.

IV . قطعات و تعمير و نگهدارى مجموعه صندلى عقب
ساختار مجموعه در تصوير 9-7 نشان 

داده شده است.

2. مراحل باز كردن
توجه: روند نصب و عيب يابى معكوس هم هستند بنابراين در اين جا به مراحل اضافى نصب اشاره خواهد شد.

(1) پشت سرى را برداريد.
(2) نصب روكش صندلى، همانطور كه در شكل 10-7 نشان 
داده شده است، دو بخش جلوى بالشتك صندلى را به سمت 

باال بكشيد و آن ها را در بياوريد.
توجه: پايه پد به راحتى فرم خود را از دست مى دهد به 

منظور جلوگيرى از بدفرم شدن از سالم بودن دسته هاى 
كنارى دو قالبى كه در تصوير 10-7 نشان داده شده 

اطمينان حاصل كنيد. 

(3) مجموعه پشت سمت چپ صندلى عقب را برداريد 
(همانطور كه در شكل 11-7 نشان داده شده )

1. پوشش جلويى پشت صندلى عقب را باز كنيد.
2. مجموعه صندلى عقب را خم كنيد.

3. دو پيچ و پشتى صندلى عقب را باز كنيد.

شكل7-9
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4. همانطور كه در شكل نشان 12-7 نشان داده شده، مجموعه سمت راست 
پشت صندلى عقب را برداريد.

1. پوشش جلويى پشت صندلى عقب را باز كنيد.
2. مجموعه صندلى عقب را خم كنيد.
3. دو پيچ و صندلى عقب را برداريد.

(5) همانطور كه در شكل 13-7 نشان داده شده است، مجموعه سمت چپ 
پشت صندلى عقب و پيچ ها و مجموعه صندلى عقب را برداريد.

1. پيچ هاى ثابت پايينى در قسمت چپ پشت صندلى عقب را باز كنيد.
2. همانطور كه در شكل 13-7 به آن اشاره شده است پشت سمت چپ 

صندلى عقب را بيرون بكشيد.

(6) مجموعه سمت راست پشت صندلى عقب، پيچ ها و قسمت كنارى صندلى عقب را باز كنيد.
1. پيچ هاى ثابت پايينى در قسمت راست پشت صندلى عقب را برداريد.

2. سمت راست صندلى عقب را بكشيد.
(7) لوالى چپ پشتى صندلى عقب، پيچ و لوال را برداريد.

(8) لوالى راست پشتى صندلى عقب، پيچ و لوال را برداريد.
(9) با توجه به شكل 14-7 لوالى مركزى صندلى عقب را برداريد.

1. دو پيچ و لوال را برداريد.
2. لوال را درآوريد.

(10) مجموعه دسته صندلى را درآوريد.
1. پوشش لوال دسته صندلى را به وسيله پيچ گوشتى باز كنيد توجه: قسمت 

تيز پيچ گوشتى را قبل از كار كردن روكش كنيد.
2. پيچ ها و دسته صندلى را برداريد.

(11) لوالى مركزى صندلى عقب را با 2 پيچ نصب كنيد.گشتاور : 20/4 نيوتن متر
(12) لوالى چپ پشت صندلى عقب را با 2 پيچ نصب كنيد.گشتاور: 18/1 نيوتن متر

(13) لوالى كنارى پشت صندلى عقب را با 2 پيچ در گشتاور 18/1 نيوتن متر نصب كنيد.
(14) مجموعه پشت صندلى كنارى عقب را با 2 پيچ در گشتاور 7/8 نيوتن 

متر نصب كنيد.
توجه: در موقع نصب، در ابتدا قالب را در قسمت باالتر بدنه كنارى عقب 

آويزان كنيد.
(15) مجموعه پشت صندلى سمت راست را با 2 پيچ در گشتاور 7/8 نيوتن 

متر نصب كنيد.
توجه: در موقع نصب، در ابتدا قالب را در قسمت باالتر بدنه كنارى عقب 

آويزان كنيد.
(16) مجموعه سمت چپ پشت صندلى عقب را با 2 پيچ در گشتاور 18/1 

شكل7-12
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نيوتن متر نصب كنيد.
(17) مجموعه سمت راست پشت صندلى عقب را با 2 پيچ در گشتاور 18/1 نيوتن متر نصب كنيد.

(18) مجموعه تشك صندلى عقب را مانند شكل 15-7 نصب كنيد.

1. قالب را روى بدنه محكم آويزان كنيد(قسمت عقب)
2. ترك بند قاب صندلى را روى دو قالب Sشكل جلو قرار دهيد.

توجه: بسته شدن صندلى را تائيد كنيد (از محكم بودن صندلى مطمئن شويد)

V. قطعات و تعمير و نگهدارى مجموعه صندلى عقب.
1/ ساختار قطعات در تصوير 16-7- نشان داده شده است.

2. مراحل باز كردن
(1) مجموعه تخته پشت صندلى عقب را برداريد.

1. با توجه به شكل 17-7 دكمه باز كننده را باال بكشيد تا تخته پشت  
باز شود و آن را روى تخته عقب هل دهيد.

2. مجموعه صندلى عقب را خم كنيد.
3. دو پيچ كنارى لبه پايه چپ و راست را باز كنيد.

توجه: برداشتن پيچ ها در ابتداى كار قابل قبول است.
(2) پشت سمت چپ صندلى عقب را برداريد.

1. پيچ ها را برداريد.
2. با توجه به شكل 18-7 به منظور جداكردن 

قالب دسته صندلى، بدنه مجموعه قسمت عقب  
را رو به سمت باال برده و در امتداد نوك پيكان 

نگه داريد.

شكل7-18
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توجه: اگر قالب در طول جداسازى آسيب ديد مجموعه قسمت عقبى را تعويض كنيد.
(3). مجموعه سمت راست عقب را بر اساس روند سمت چپ عقب كه در باال مطرح شد برداريد.

(4) با اشاره به شكل 10-7 مجموعه تشك صندلى عقب را برداريد.

دو برآمدگى قسمت جلوى تشك صندلى را باال بكشيد و آنها را برداريد.
توجه:  پايه پد به راحتى فرم خود را از دست مى دهد به منظور جلوگيرى از بدفرم شدن از سالم بودن دسته هاى كنارى دو قالب نشان 

داده شده در شكل اطمينان حاصل كنيد.
3. روند نصب

I. با توجه به شكل 15-7 تشك صندلى عقب را نصب كنيد.
1. بتشك را به سمت عقب هل دهيد و تخته عقب را به تشك ميخ كنيد (پين كنيد)

2. پايه هاى قاب صندلى را در مقر كشوئى قرار دهيد. (قسمت جلو)
توجه: بسته شدن تشك صندلى را تائيد كنيد.
2. مجموعه دسته صندلى چپ را نصب كنيد.

1. بر عكس مراحل برداشتن عمل كنيد، به منظور ثابت كردن قالب روى 
بدنه دسته صندلى در جهت نشان داده در  شكل 19-7 عمل كنيد. 

2. پيچ و لوال را با گشتاور 9/8 نيوتن مترببنديد.
(3) نصب مجموعه سمت راست صندلى عقب با مراحل صندلى عقب 

سمت چپ مطابق است.
نصب

9,8N·m: گشتاور
مجموعه پد پشت صندلى عقب را مطابق شكل 20-7 نصب كنيد. 

براى نصب آن از يك پيچ شش گوش لبه دار كنارى در كنار چپ همانند كنار 
راست استفاده كنيد. بعد از نصب، پد پشتى عقب را مى توان چرخاند.

22,1N·m :گشتاور
توجه: قبل از نصب ،چك كنيد آيا صفحه اتصال كنارى با پد پشتى محكم است 

يا خير( اگر شل است آن را با گشتاور 22,1N·m محكم كنيد)

شكل7-19

شكل7-20
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بخش  هفتم :  دكوراسيون داخلى و خارجىبخش  هفتم :  دكوراسيون داخلى و خارجى

I. سقف
 1. جدا سازى سقف (طرح استاندارد):

همانطور كه در شكل 21-7 نشان داده شده است در ابتدا ستون A، B، C، چراغ سقف، آفتاب گير و
آينه داخلى ديدعقب  را جدا سازيد، 8  را با گيره  سگگ، و 6  را با پوشش آن جدا كنيد، پوشش تزئينى سقف را جدا كرده و سپس مى 

توانيد آسترى سقف را برداريد. در همين حال، 1، 2، 3 روى 
صفحه فلزى سقف چسبيده خواهد شد.

1. پد عايق حرارتى عقب سقف   
2. پد عايق حرارتى ميانى سقف

3. پد عايق حرارتى جلو سقف  
4. پد عايق حرارتى  پانل محافظ سقف

5. پانل محافظ سقف    
6. پيچ نصب

7. دستگيره سقف  
8. بست ثابت كننده سقف 

II. طاقچه عقب همانطور كه در شكل 22-7 نشان داده شده است.

1. روكش تورى بلند گو سمت چپ – پانل محافظ بااليى طاقچه
2. روكش تورى بلند سمت راست – پانل محافظ بااليى طاقچه

3. بست نصب روكش تورى  بلند گو   
4. بست نصب پانل محافظ

5. پد نمدى طاقچه    
6 پانل محافظ بااليى طاقچه

7. صفحه تزئينى مقر طاقچه عقب

باز كردن طاقچه عقب: اول، ستون C و چراغ ترمز سوار شده  را جداكنيد و دوم، صندلى هاى عقب  را بر گردانيد وكمربند ايمنى را از 4 
بيرون آورده و 6، 7 و 5 را به ترتيب حذف كنيد. 1و 2 روياز طريق 3 و 4 ثابت مى شوند.

(توجه: افتاب گير عقب در 4 در مدلهاى لوكس اضافه شده است بنابراين بست آن روى پايين ترين قسمت ابزار آفتاب گير قرار گرفته 
است. هنگام حذف 4 براى ثابت كردن 7، 7 را به طور مستقيم باال بكشيد و بست  را در اين قسمت مى توان خارج كرد. 1 و 2 روى 7 

جوش داده مى شود. چهار پد كوچك به جاى 5 در طرحهاى استاندارد قرار داده مى شود. )

شكل7-21

شكل7-22
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(ورودى) درب جلو
1. حذف قسمت كنارى درب در شكل  23-7 نشان داده 

شده است. 

1. مهره مربع شكل پالستيكى   
2. بستپوششى كوچك صوتى روى زاويه بااليى درب 

3. پوشش كوچك صوتى درب جلو سمت چپ- زاويه بااليى درب 
4. پوشش كوچك صوتى درب جلو سمت راست- زاويه بااليى درب

5. مجموعه پانل محافظ كنار درب جلو – چپ  
6. مجموعه پانل محافظ كنار درب جلو – راست

7. پيچ هاى مركب ثابت كننده   
8. پوشش پيچ اتصال محل دستگيره درب

9. پيچ محل قرار دادن دست قسمت كنارى درب- جلو  
10. محل قرار دادن دست قسمت كنارى درب- چپ

11. محل قرار دادن دست قسمت كنارى درب- راست 
12. مجموعه پد نمدى درزگير كنارى درب جلو – چپ

13. مجموعه پد نمدى درزگير كنارى درب جلو – راست 
14. بست ثابت كننده پانل محافظ درب - جلو

15. پيچ درزبندى

3و 4 را جدا كنيد، و 15 و 9  را با پيچ گوشتى چهار سو باز كنيد، 8 و 7  را نيز باز كنيد.5 و 6 را  از 10 و 11  باز كرده، و سيم كشى را 
باز كنيد. 5 و 6  را خارج كرده و مشاهده كنيد آيا 14 بر روى ورق فلزى مانده است يا خير، اگر مانده است، آن را با گيره خارج كرده به 
5 و 6 باز گردانيد. اگر الزم است 12 و 13 را جدا كنيد، در ابتدا دستگيره و پايه محل قرار دادن دست روى در را جدا كرده و 12 و 13 

را خارج كنيد، اگر الزم است كه آنها را دوباره در جايشان قرار دهيد، از چسب مايع استفاده كنيد. اگر 1 نيازبه تعويض دارد، آن را با پيچ 
گوشتى لبه تخت جدا كنيد.

IV. (ورودى) درب عقب 
1. نصب

� شيار در را در قسمت پايينى دايره اى شكل درب همانطور كه در شكل نشان داده شده چسب بزنيد.
�مجموعه پد نمدى آب بندى قسمت كنارى درب عقب  را بر روى صفحه آهنى  داخل درب چسبانده و سپس اطمينان حاصل كنيد كه 

سوراخ آن دقيقا مقابل صفحه آهنى مى باشد و آنها را محكم فشار دهيد.
�پايه نصب جايگاه قرار گيرى دست روى درب را نصب كنيد.

�از نصب  تمامى پيچ هاى اتصالى دستگيره داخلى درب اطمينان حاصل كنيد، 7 بست ثابت كننده ى صفحه درب روى پايه صفحه 
درب نصب كنيد. در ابتدا محل سگگ هاى قسمت باالى بدنه را بين صفحه درب و شيشه قرار دهيد. همانطور كه شكل 24-7 نشان 

داده، سپس سگگها را 
در سوراخهاى نصب 

بست زده و آنها را 
فشار دهيد، سپس پانل 
محافظ صفحه داخلى 
درب نصب شده است. 

شكل7-23
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�پايه پوشش دستگيره داخلى را پس از نصب پيچ ها، نصب كنيد.
� پس از نصب سيم كشى روى محل قرار گيرى دست روى صفحه درب، در ابتدا محل قرار گيرى دست را در سوراخ نصب صفحه درب 

تنظيم كنيد و سپس فنر قفلى را در طرف جلو داخل سوراخ نصب درصفحه درب فشار دهيد. جايگاه دست را با استفاده از پيچ محكم 
كنيد.

صندوق عقب
1باز كردن ديواره صندوق عقب، در شكل 25-7 نشان داده شده است.

شكل7-25
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درب محفظه صندوق عقب را مى توان پس از جداكردن 11 بست ثابت كننده جدا كرد. موكت صندوق عقب روى قسمت داخلى صندوق 
مى باشد. با برداشتن موكت آن مى توان پوشش مشبكو الستيك زاپاس را مشاهده كرد، كه آنها با اتصال دهنده ها ثابت نشده اند.

كاورهاى  چپ وراست و صفحه مشبك عقب توسط بست هاى پالستيكى محكم شده اند بنابراين پس از برداشتن بستها، آنها جدا مى 
شوند. صفحه هاى پوششى براى چك كردن  و نگهدارى روى كاورهاى محافظ چپ و راست به ترتيب بسته شده اند.

(توجه: صفحه مشبك براى خودش بست هاى كنارى دارد مراقب باشيد به آنها هنگام جدا كردن آسيب نزنيد.)

باز كردن هوا گير ديواره بدنه عقب، در شكل 26-7 نشان داده شده است. 

چهار بست كنارى باز كن هوگيرديواربدنه عقب با جدا شدن قسمتهاى ديگر 
عقب مشخص و معلوم مى شوند. بست هاى كنارى را با دست يا ابزار هايى كه 
آنها را به سمت بيرون هل مى دهد كمك كرده و باعث مى شود اين قطعه جدا 

شود.  

VI. ديواره جانبى
1. مجموعه ديوار جانبى در شكل 27-7 نشان داده شده است. 

(1) آسترى (تو دلى )جلو و عقب 
سپر ميانى بر روى 4 محل در بدنه 
( درA درشكل) و 3 محل (B در 

شكل)  به ترتيب ثابت شده است. در 
طول نصب، بست ها را مستقيما در 

سوراخهاى آنها  قرار داده و پس از آن 
 A، ، پانل هاى محافظ ستون هاى

B، C را مى توان نصب كرد.

(2) بست ها را روى پايه نصب پانل 
محافظ بااليى ستون A قرار دهيد (مجموع : 2) در ابتدا بستهاى كوچك را در محل هاى منطبق با سوراخ آنها قرار دهيد، 

2 بست را در داخل صفحه فلزى ستون A  در سوراخ بست ها قرار دهيد و در نتيجه پانل محافظ بااليى ستون A نصب مى شود. 
(3) پد نمدى داخل پانل محافظ بااليى ستون Cو 5 بست روى آن را محكم كنيد. در ابتدا بست هاى كوچك پايينى را داخل سوراخ 

صفحه فلزى ستون C قرار داده و 5 بست را داخل سوراخ صفحه فلزى كرده و  در نتيجه پانل محافظ بااليى ستون C محكم مى شود.
(4) بست هاى كوچك پايينى را روى پانل محافظ بااليى ستون B  داخل سوراخ صفحه فلزى ستون كرده و بستها را در طرف بااليى 

  B كرده و نتيجتا ستون  B داخل سوراخ هاى منطبق با سوراخ ستون
ثابت مى شود، همانطور كه در شكل 28-7نشان داده شده است.

(5) 2 بست ثابت كننده را داخل پانل محافظ پايينى ستون B  و ستون 
قسمت باالى پانل محافظ پايينى، داخل سوراخ هاى پانل محافظ 

كرده و بست هاى پايينى را در محل هاى مناسب قرار داده ( همانطور 
كه در شكل باال نشان داده شده). 2 بست ثابت كننده بايد در سوراخ 

هاى بست نصب شوند.

شكل7-26
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(6) فنر فشرده را روى لبه ى بست  پانل محافظ پايينى ستون A  از صفحه 
فلزى قرار داده و به سمت جلو فشار دهيد. بست ها را روى پيچ طرف داخلى وارد 

كرده و پانل محافظ را مقدارى به سمت  داخل فشار دهيد.
(7) پانل محافظ جلو و عقب درب را نصب كنيد، انتهاى نوار آب بندى درب زير 

پانل محافظ  را فشار داده و ستون كوچك اتصال به ستون B پانل پايينى محافظ  
را به سوراخ گرد متناظر با پانل محافظBقرار داده، و محل بست ها را ( 3 بست 

در D و 2 بست در C ) در محلهاى مشخص نصب در بدنه قرار دهيدو همچنين 
بست پايين اتصال به پانل محافظ ستون B  را در محل درستش نصب كنيد. 

شكل 29-7 را مشاهده كنيد.

توجه : بست هاى سمت پايين پانل محافظ درب بايد  دقيقا در سوراخ هاى ورق فلزى قرار گيرد در غير اينصورت بست ها 
خم خواهند شد.بست هاى پانل محافظ بايد دقيقا منطبق با شيار بست زيرين شوند. 

VII. پد عايق حرارتى
1. نصب پد عايق حرارتى ديواره جلويى

(1) در ابتدا پنج بست را در سوراخ  نصب پد عايق 
حرارتى ديواره جلويى  نصب كنيد،دهان فوقانى پد را باز 

كرده و آن را در ستون زير شيشه جلو قرار داده (شكل 
30-7) ،و بعد سطح آن را به پانل داشبورد چسبانده ، 

محل پنج بست رادر پيچ هاى مربوطه روى پانل داشبورد 
قرار دهيد.

(2) دو بست را به ترتيب روى  هر طرف نصب كنيد.
اليه عايق حرارتى محفظه موتو رادر شكل. 7-31 

مشاهده كنيد.

نصب اليه عايق حرارتى محفظه موتور : اليه عايق حرارتى محفظه موتو ر را به قسمت جلوى پانل داشبورد وصل كنيد، 
پس از نصب ساير اجزاى پانل داشبورد ،اليه را مى توان ثابت كرد. نصب ابزارهاى تزيينى كنسول اليه عايق حرارتى محفظه موتور،  

درشكل32-7 مشاهده كنيد : كنسول تزيينى اليه عايق حرارتى محفظه موتور را روى  صفحه پوشش قسمت مركزى قرار دهيد، اگر به 
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خوبى منطبق شوند تنها با 2 بست مى توان آنها را ثابت 
كرد( همانطور كه در شكل باال نشان داده شده است)

VIII. موكت
نصب موكت، در شكل 33-7نشان داده شده است. 

الف سطح كف را تميز كنيد.

ب موكت را داخل برده، آن را در ابتدا روى دسته كنترل مركزى پهن كرده. قسمت ميانى جلو سمت راست را در ابتدا و 
سپس سمت چپ را چسب بزنيد. 

ج  بست ها را نصب كنيد.
د در دو سوراخ مربع در سمت عقب موكت نصب كنيد.

IX. نوارقاب كنسول (شكل 34-7و7-35)

شكل7-32
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1. پيچ شش گوش لبه دار 
2- پيچ  

3- پيچ شش گوش لبه دار
4- پيچ شش گوش لبه دار
5-مهره شش گوش لبه دار 

6- پيچ  
7- بست پالستيكى  

8- مهره فنرى
9- مهره شش گوش لبه دار

X. صفحه اصلى ابزار، همانطور كه در شكل 7-36 
نشان داده شده است. 

 
1. درپوش سنسور نور خورشيد

2. درپوش سنسور نورى 
3. پانل ابزار گارد بااليى 

4. درپوش قاب كيسه ى هواى سرنشين جلو
5. قاب دور صفحه آمپر

6. پيچ
7. مجموعه ى دريچه ى ميانى كوچك
8. مجموعهى دريچه ى چپ كوچك
9. مجموعهى دريچه ى راستكوچك

10. سگگ قفل كن نوار تزيينى صفحه آمپر 
11. نوار تزيينى سمت چپ پانل صفحه آمپر

12. نوار تزيينى سمت راست  پانل صفحه آمپر
13. پانل محافظ پايينى صفحه آمپر

14. جعبه كوچك  دفترچه يادداشت - چپ
15. قاب محافظ پايينى فرمان
16. جعبه دفتر چه يادداشت

17. فنر عقب رانبادى
18. پيچ خودكار

شكل7-35
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نكات جزئيات نصب
جعبه يادداشت – راست

بعد از اينكه فنر فشرده بادى و جعبه داشبورد 
بسته شدند، فنر فشرده بادى را در گوشه ى 

سگك جا بزنيد. (همانطور كه در دايرهى شكل 
37-7 نشان داده شده)

سپس قسمت پايينى جعبه يادداشت را همانطور كه در شكل 38-7 نشان داده شده جا بزنيد.

چفتهاى زير قاب گارد بااليى را به بدنهى ماشين 
اتصال دهيد.

همانطور كه در شكل 39-7 از نماى پشت نشان داده شده، 5 سگك هستندكه به بدنه ى ماشين در قسمت جلوى قاب ابزار چسبيده 
شده اند.

5 سگِك زير قاب گارد بااليى بايد به قسمت پايينى ميلهى زير شيشه جلو بسته شوند.5 سگك و 4 پيچ بر زير قاب گارد بااليى و پايينى 
به عنوان ابزار و امكانات اتصال دهنده وجود دارند. 4 پيچ و 7 مهرهى فنر نوع A به قسمت پايينى چپ و راست دريچهى AIC و در 

قسمت ميانىCD و قاب AIC بسته مى شوند.
4پيچ در شكل هاى 40-7 و 41-7 نشان داده شده اند. 

از نماى پشت، 5 سگك و 4 پيچ الزم هستند كه به قاب گارد پايينى و بااليى متصل شوند. 
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XI. بست هاى تزيينى كنسول

1. سكگ (گيره)
2. پانل نمايروى دسته دنده

3. فنرپانل بيرونيپوشش جاليوانى 
جلو

4. پد ضربگير جا ليوانى جلو
5. قاب بيرونى جا ليوانى جلو

6. پيچ پايه
7. مكانيزم كليد فنر جعبه يادداشت 

روى بست هاى تزيينى كنسول 
8. پد ضربگير كاور جعبه يادداشت

9. جايگاه فنرى سكگ پايينى كليد 
كاور جعبه يادداشت روى بست 

هاى  تزيينى كنسول 
10. جايگاه سكگ پايينى كليد كاور 

كوچك جعبه يادداشت روى بست 
هاى تزئينى كنسول

11. سكگ بااليى كليد كاور 
كوچك 12. جعبه يادداشت روى 

بست هاى تزيينى كنسول 
13.پد ضربگير كاور جعبه يادداشت

14. قاب داخلى از كاور بااليى 
كاور كوچك جعبه يادداشت روى 

بستهاى تزيينى كنسول
15. جعبه كوچك يادداشت روى 

بستهاى تزيينى كنسول
16. پيچ اتصال دهنده قاب داخلى و 
خارجى كارو كوچك جعبه يادداشت 

روى بستهاى تزيينى كنسول
17. پيچ پايه ى بست خميده بااليى 

جعبه يادداشت بستهاى تزيينى 
كنسول

18. مكانيزم بست خميده بااليى جعبه يادداشت روى بستهاى تزيينى كنسول
19. مكانيزم بست خميده پايينى جعبه يادداشت روى بستهاى تزيينى كنسول

20. يچ پايه ى مكانيزم بست خميده پايينى جعبه يادداشت روى بستهاى تزيينى كنسول
21. اليهى نمدى داخلى جعبه يادداشت بستهاى تزيينى كنسول

22. پيچ 
23. جا سيگارى كوچك كامل عقب

24. قاب گارد عقبى كنسول
25. درپوش الستيكى كاور برد تزمر دستى

26. كاورزير قابترمز دستى 
27. صفحات كوچك جا ليوانى جلو 

28. پيچ 
29. جاسيگارى كامل جلو

1. تفكيك 
تسمه تزيينى را از داشبرد و قاب كنترل A/C خارج كنيد. 

2پيچ اتصال دهندهى داشبرد و بست هاى تزيينى كنسول واقع در زير قاب كنتزل A/C را خارج كنيد. 
پيچ 3 را خارج و جايگزين كنيد.(2 پيچ چپ و راست)

قاب برد ترمز دستى را خارج كنيد. 
قاب جعبه يادداشت كنسول بست هاى كمكى را باز كنيد و دو پيچ واقع در كف را خارج كنيد. 

مجموعه ى بست هاى تزيينى كنسول را خارج كنيد.

شكل7-42

i
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XII.  جايگزين اجزاى سپرجلو (شكل 7-43)

1. پيچ خودكار با سر شش گوش
2. پيچ سر پالستيكى
3. بست پالستيكى

4. پيچ خودكار چهار سو
جلو پنجره 

5. آرم
6. سپر جلو

7. يچ خودكار داراى سر شش گوش 

جلو پنجره را خارج كنيد 
بست پايه را از جلو پنجره و 2 سر پيچ الستيكى خارج كنيد.

با كمك يك پيچ گوشتى 3 خرك و جلو پنجره را از هم باز كنيد.
نكته : قبل از استفاده از پيچ گوشتى سر آن را با يك نوار چسب بپوشانيد. 

گلگير چرخ جلو چپ باز كنيد.
(الف) 2 پيچ را باز كنيد

(ب) گلگير چرخ جلو چپ را باز كنيد. 

شكل7-43 .
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نكات:
الزم نيست كه كامًال گلگير چرخ جلو چپ را باز كنيد؛ مى تواند در گام 4 اگر قسمتى از آن باز شد، باز شود. 

گلگير چرخ جلو راست را باز كنيد. نكته : همانطور كه در گام 2 گفته شد
2 پيچ متصل كنندهى سپر جلو گل پخش كن موتور را خارج كنيد. 

سپر جلو را باز كنيد 
نوار نگه دارنده را در ضرب گير قرار دهيد.

2 پيچ خودكار متصل كنندهى دو گوشهى چپ و راست سپر جلو و ضرب گير را باز كنيد. 
4 خرك راست و چپ و سپر را با يك پيچ گوشتى باز كنيد.

نكات :
قبل از استفاده از پيچ گوشتى لبه هاى آن را با يك نوار چسب بپوشانيد.

رابط هاى 2 چراغ مه شكن را قطع كنيد (اختيارى)
مجموعه ى چراغ مه شكن سمت چپ را باز

پيچ و چراغ مه شكن را باز كنيد 
مجموعه ى چراغ مه شكن سمت راست را باز كنيد. 

پيچ و چراغ مه شكن را باز كنيد 
سيستم رديابى فاصله را به كمك پيچ گوشتى باز كنيد.

نكته : قبل از استفاده از پيچ گوشتى نوك آن را با يك نوار چسب بپوشانيد.
پايه اتصال دهنده ى چپ سپر جلو را با انبر دست نوك سوزنى باز كنيد.

پايه اتصال دهنده ى سمت راست سپر جلو را باز كنيد.
نكته : در گام 8 نيز همانطور عمل كنيد.

اسكلت سپر جلو را باز كنيد 
نگه دارنده خرك 

سپر جلو 
جلو پنجره 

پايه اتصال دهندهى سمت چپ سپر جلو
نكته : قبل از استفاده از پيچ گوشتى نوك آن را با يك نوار چسب بپوشانيد 4 مهره، 4 پيچ و اسكلت سپر جلو را باز كنيد. 

پايه اتصال دهندهى سمت چپ سپر جلو را نصب كنيد 
پايه اتصال دهندهى سمت راست سپر جلو را نصب كنيد 

اسكلت سپر جلو را نصب كنيد. 
اسكلت سپر جلو را با 4 پيچ و 4 مهره نصب كنيد. 

پايه اتصال دهندهى سمت چپ سپر جلو را نصب كنيد 
پايه اتصال دهندهى سمت راست سپر جلو را نصب كنيد 

اسكلت سپر جلو را نصب كنيد. 
.جلو پنجره را با 2 پيچ نصب كنيد. 
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XIII. اجزاى سپر عقب(شكل 7-44)

 
پدال ديوارى عقب را جدا كنيد.

3بست را جدا كنيد.
8 خرك و روكش را به كمك پيچ گوشتى باز كنيد.قبل از استفاده از  پيچ گوشتى سر ان را با يك نوار چسب بپوشانيد.

2.نمد كفپوش صندوق عقب  را بر داريد.
3.نمد سمت چپ صندوق عقب را برداريد. 4سگك و نمد سمت چپ صندوق عقب را به كمك سگك باز كن جدا كنيد. نكته: قبل از 

استفاده از  پيچ گوشتى سر ان را با يك نوار چسب بپوشانيد.
4. نمد سمت راست صندوق عقب را برداريد. نكته: مشابه گام 3

5.   چراغ  مركب باالى عقب-چپ را برداريد.
     1. به كمك يك اچار 3 مهره ى متصل كننده ى چراغ باالى مركب را باز كنيد.

     2. رابط هاى چراغ را باز كنيد.
     3. چراغ باالى مركب را باز كنيد. نكته: مراقب باشيد تا رنگ سطح ماشين و رنگ ضد زنگ بدنه را خراش ندهيد.

6.  چراغ باالى مركب عقب-راست را برداريد. نكته: مشابه گام 5.
7.   گل پخش كن كوچك عقب- چپ را باز كنيد.

          1. 2 پيچ و گل پخش كن كوچك عقب- چپ را باز كنيد.
          2. كليد گيره ى فنرى BL234 و واشر مطابق ان  Q40208 را باز كنيد.نكته: كليد را با يك پيچ گوشتى 4سو بچرخانيد.

8. گل پخش كن كوچك عقب- راست را باز كنيد.نكته:مشابه گام 7.
9. سپر عقب را برداريد.

   2پيچ خودكار واقع در سمت چپ سپر عقب را با يك پيچ گوشتى باز كنيد.
2پيچ خودكار واقع در سمت راست سپر عقب را با يك پيچ گوشتى باز كنيد.

2 پيچ سمت چپ سپر عقب را باز كنيد.

شكل7-44
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2 پيچ سمت راست سپر عقب را باز كنيد.
2 كليد گيره ى فنرى BL1409 واقع در پايين سپر عقب را باز كنيد.

نوار محافظ در زير ورقه ى فلزى ديوارى قرار دهيد.
سپر عقب و پايه هاى متصل كننده ى چپ و راست را باز كنيد. نكته: 4 جك چپ و راست را به كمك پيچ گوشتى باز كنيد.

بعد از جدا كردن سپر عقب و قطعات اتصال دهنده ى چپ و راست ديواره ى عقب, سپر را باز كنيد. نكته: سپر عقب را به ارامى با گرفتن 
2 طرف ان  با دست به سمت عقب بكشيد و به ارامى ان را به اين طرف و ان طرف تكان دهيد تا سپر از جكهاى قطعات اتصال دهنده 

ى چپ و راست ديوار عقبى جدا شود.
سيستم جستجو گر رادار : رابط هاى سيم جستجو گر را قطع كنيد.

10.سيستم جستجو گر رادار: جستجو گر را برداريد.
11. پايه اتصال دهنده ى چپ سپر عقب را بر داريد.

12. پايه اتصال دهنده ى راست سپر عقب را بر داريد.
13. اسكلت بندى سپر عقب را بر داريد:اسكلت سپر مى تواند بعد از جدا كردن 6 مهره جدا شود.

14. پايه ى چپ اسكلت سپر عقب را برداريد: 3پيچ و پايه ى چپ  اسكلت سپر عقب را جدا كنيد .
15. پايه ى راست اسكلت سپر عقب را برداريد: 3پيچ و پايه ى راست اسكلت سپر عقب را جدا كنيد .

11,5N.m. : 16. پايه ى چپ اسكلت سپر عقب را نصب كنيد. با 3 پيچ  را نصب كنيد و گشتاور تنظيم كننده
11,5N.m .: 17. پايه ى راست اسكلت سپر عقب را نصب كنيد. با 3 پيچ نصب كنيد و گشتاور تنظيم كننده

18. سپر عقب را با 4 سگك و 4 پيچ و 4 مهره واقع در دو طرف نصب كنيد. براى نصب گام هاى جدا سازى را بر عكس عمل كنيد.

.
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بخش هشتم : ابعاد بدنه خودرو بخش هشتم : ابعاد بدنه خودرو 

شكل7-44
شكل7-45

.
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مالحظه  پارامتر قطر
(ميلى متر ) نقطه اندازه گيرى رديف مالحظه پارامتر قطر 

(ميلى متر ) نقطه اندازه گيرى رديف

1223,6 I-K 17 690 A-a 1
1146,4 I-L 18 835,2 A-B 2
1490,6 1-L 19 685,2 A-C 3
1126,5 M-m 20 1365 B-b 4
834,7 M-N 21 1136,6 C-c 5
1024,9 M-O 22 1256,4 C-b 6
374,8 N-O 23 1147,4 C-d 7
1066,6 P-p 24 952,8 C-E 8
1028 Q-q 25 706 C-F 9

1524,9 R-r 26 911,5 D-d 10
1398 S-s 27 888 D-E 11
1097 T-t 28 507,9 D-F 12

1506,7 β-β 29 848,8 E-F 13
1550,2 δ-δ 30 1437,9 G-H 14
1608,7 P-β 31 1130,4 I-i 15
1056,4 G-g 32 1255,2 I-J 16

توضيحات كاربرد و قطر سوراخ هاى محل نصب قطعات

توضيحات رديف  توضيحات رديف 
محفظه قرار گيرى جوش پانل عقب Q,o محفظه سوار كردن مجموعه رادياتور موتور  A,a

محفظه سوار كردن قطعه اتصال سپر عقب R,r محفظه سوار كردن گلگير B,b
محفظه سوار كردن چراغ عقب S,s محفظه سوار كردن كمك جلو  C,c
محفظه سوار كردن چراغ عقب T,t محفظه سوار كردن مجموعه محافظ D,d

محفظه سوار كردن مجموعه رادياتور موتور U,u سوراخ محل نصبدياق زيرموتور  E,e
محفظه قرارگيرى جوش كف جلو  V,v سوپاپ تناسبى 4 طرفه F

محفظه قرارگيرى جوش كف جلو W,w سوراخ زير درگاهى درب J

محفظه سوار كردن كمك عقب X,x محفظه سوار كردن محدود كننده در جلو  K

قالب بكس عقب  Y,y محفظه سوار كردن گلگير L

Z,z محفظه سوار كردن محدود كننده در عقب N

سوراخ زير درگاهى درب O.
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مورد 4 : عيب هواگيرى از مدار داخلى HECU؛پدال اسفنجى يا بزرگ شدن پدال ممكن است بعد از يك بار عمل  ABS رخ دهد. انجام 
دوباره عمليات هواگيرى الزم است.

مورد 5 : عيوب مصنوعى، مورد 2 و 4؛ دوباره كارى ضرورى است.
مورد 6 : شبيه به مورد 5؛ اما نشت شديد ممكن است باعث شود انجام دوباره عملى نباشد.

5.اقدامات براى  عيوب هواگيرى و پر كردن (داخل سيستم ترمز را خشك كنيد).
(1) تاييد عيب. تاييد همه اتصاالت را از پمپ اصلى تا چرخ سيلندر : سوراخ HECU، اتصال ترمز، اتصال شلنگ ترمز، پيچ هواگيرى 

سيلندر ترمز و كاسه ترمز غيره.
(2) با توجه به دستورالعمل براى پيشگيرى از نشت پس از تاييد عيب و دوباره سوار شود.

(3) اتصال تجهيزات دوباره به اتصال قطعه اى از پين 25 از ECU و يا اتصال ابزار تشخيصى به سيم K (پين 7). زمانى كه اتصال به قطعه 
اتصال مدار متصل شود بايد سيم هاى ويژه استفاده شود. مدار اتومبيل بايد متصل شود و يا استارت شود وقتى اتصال به سيم K  (پين 7)  

ايجاد مى شود. مخزن روغن پمپ اصلى بايد به تجهيزات تامين كننده روغن ترمز متصل شود و يا هميشه روغن در مخزن روغن باشد. 
 DTC .وجود دارد DTC با دوباره بهم وصل كردن تجهيزات و ابزار تشخيصى براى بررسى اينكه آيا هنوز هم HECU (4) تشخيص
براى اولين بار در صورت وجود بايد حذف گردد. (اگر عيب(1) هنوز تاييد نشده است، تاييد عيب نيز الزم است.) اگر DTC را نمى توان 
حذف كرد،به "جدول چك DTC" در بخش 24 رجوع كنيد (اگر عيب در HU، موتور و ECU وجود دارد، هواگيرى و پركردن را در 

HECU نمى توان عملى كرد) .
(5) پس از فشردن رها پدال ترمز، پيچ روغن گيرى سيلندر ترمز يا كاسه ترمز را باز كنيد تا هواى داخل خارج شود. اين عمل بايد براى 
همه چرخها  انجام شود تا روغن ترمز خروجى بدون هيچ هوايى باشد و پدال ترمز كامال سفت شود. هنگام دوباره سرهم كردن تجهيزات 

كه مى تواند خالء شكل گيرد و يا با روغن ترمز پر شده باشد، به آيتم (10) مراجعه كنيد.
(6) عمل هواگيرى را با دوباره سر هم كردن تجهيزات و يا ابزار تشخيصى و با فشار روى پدال ترمز انجام دهيد، اگر هيچ نيروى واكنش 
وجود ندارد، فشردن  كردن پدال ترمز را تا زمانى كه عمل هواگيرى تمام شود تكرار كنيد. (در عمل هواگيرى : تكرار روند استارت و متوقف 
كردن با دريچه مغنا طيسى كه به طور معمول بسته است و با فاصله 2 ثانيه براى 1 دقيقه، و حفظ كار موتور. تكرار فشردن و رها كردن 

پدال بايد بر روى دريچه سلنويد بسته انجام شود در حالى كه موتوركار مى كند)
(7) انجام دوباره عمليات شماره 5(هواگيرى) را بايد براى همه چرخ ها انجام مى شود.

آيتم 5  هواگيرى) و  شماره 6 (عمل  عمليات  تكرار  نيست،  شده  مشخص  خصوصيات  انطباق با  اگردر  ترمز،  پدال  بازى  گيرى  اندازه   (8)
 HECU(هواگيرى).  عمل بازى پدال ترمز اگر پس از  10 بار تكرار عمل هواگيرى هنوز با خصوصيات همخوانى نداشته باشد، ، با  اضافه

زاپاسى (مرطوب) را جايگزين كرد. و سپس اين عمليات را دوباره انجام دهيد.
(9) اتصال دوباره تجهيزات و ابزار تشخيصى به HECU و بررسى مجدد كه آيا هنوز هم DTC وجود دارد. اگر بله، حذف DTC، و 

سپس قطع دوباره تجهيزات يا ابزار تشخيصى.
(10) در هنگام استفاده از ديگر تجهيزات (كه مى تواند خالء توليد كند يا ازمايع پر شده است)، روش ها به شرح زير است.

1)  عمليات در حال انجام شرح داده شده در بند (1) -- (4) در باال؛
بعد از اين كه پمپ خال به مدت S 60 كار كند، خالء داخل سيستم ترمز شكل مى گيرد.

3) عمل هواگيرى در بند 6 باال ، بايد 10 ثانيه قبل از جدايى خالء انجام شود.
4)عمل فشار پدال و آزاد كردن آن را انجام ندهيد. 

5) پر كردن روغن ترمز را براى بيش از 20 ثانيه در زمان جداسازى هاى خالء (100Psi/7bar در باال).
6) پايان پر شدن مايع ترمز و عمل هواگيرى.

7) عمليات در روند شرح داده شده در بند 8-9.
6. بررسى عيب در بازرسى و آزمايش عمليات ABS (قسمت مرطوب داخل سيستم ترمز).

(1) اتصال تجهيزات و يا ابزار تشخيصى. شرايط زير بايد وجود داشته باشد :
1) سيم ويژه بايد در هنگام اتصال به پين 25 قطعه اتصال از ECU استفاده شود.

2) در هنگام اتصال به سيم (پين 7)، مدار وسيله نقليه بايد متصل شود و يا وسيله نقليه بايد استارت شده باشد.
3)ظرف روغن پمپ اصلى بايد به تجهيزات ترمز اضطرارى وصل باشد، و يا بايد هميشه روغن ترمز در روغن دان باشد.

(2) تشخيص HECU با  تجهيزات و ابزار تشخيصى براى بررسى اينكه آيا DTC هنوز هم وجود دارد.

.
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1) حذف DTC براى اولين بار در صورت وجود.
 ،ECU وجود دارد يا موتور و HU در بخش 24 مراجعه شود( اگر عيب در "DTC را نمى توان حذف كرد، به "جدول چك DTC 2) اگر

اگزوز و پر كردن HECU نمى تواند عمل كند).
(3) پس از فشردن پدال ترمز، پيچ روغن گيرى سيلندر ترمز يا كاسه ترمز را باز كنيد تا هواى داخل خارج شود. اين عمل بايد براى همه 

چرخ ها  انجام شود تاروغن ترمز خروجى بدون هيچ هوايى باشد و پدال ترمز كامال سفت شود.
(4) حالت خروجى را با دوباره سره هم كردن تجهيزات و يا ابزار تشخيصى و با فشار روى پدال ترمز انجام دهيد، اگر هيچ نيروى واكنش 

وجود ندارد، تكرار فشار وآزاد كردن پدال ترمز را تا زمانى كه هواگيرى تمام شده است انجام دهيد. 
5) انجام دوباره عمليات شماره 3 (هواگيرى) را بايد براى همه چرخ ها انجام مى شود.

آيتم 3  و  هواگيرى)  (عمل  شماره 4  تكرارعمليات  نيست،  شده  مشخص  خصوصيات  با  انطباق  اگردر  ترمز،  پدال  بازى  گيرى  اندازه   (6)
(هواگيرى). عمل بازى پدال ترمز اگر پس  از 10 بار تكرار هنوز با خصوصيات همخوانى نداشته باشد، با  يدكى HECU (مرطوب) را 

جايگزين و سپس انجام دوباره اين عمليات.
(7) اتصال دوباره تجهيزات و ابزار تشخيصى به HECU و بررسى مجدد كه آيا هنوز هم DTC وجود دارد. اگر بله، حذف DTC، و 

سپس قطع دوباره تجهيزات يا ابزار تشخيصى.

.
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رو يه تصوير به اين صورت مى باشد:
1) پا بر روى پدال ترمز بگذاريد ‚ سيم L را به بدنه وصل كنيد و سپس سوئيچ را باز كنيد تا جريان برقرار شود.

2) المپ هشدار ABS روشن مى شود و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود.
3) بعد از خاموش شدن المپ هشدار ABS  به مدت 1 ثانيه پا را از روى پدال برداريد.

4) پدال را براى 1 ثانيه رها كنيد و سپس به مدت 1 ثانيه آنرا فشار دهيد اين رويه را براى 5 بار تكرار كنيد. المپ هشدار در مدت اين
عملكرد خاموش نمى شود.

5) المپ هشدار ABS  روشن است و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود و كد نقص در اين حالت حذف مى شود .
بعد از حذف كد نقص حالت ECU ABS   به حالت عادى باز مى گردد. عملكرد پردازش آن شبيه تشخيص نقص مى باشد. اگر هيچ

ABS را به بدنه وصل كنيد و سپس سوئيچ را براى اتصال جريان باز كنيد ‚ المپ هشدار L نباشد، سيم   ECU ABS نقصى در
چشمك خواهد زد همانند تصوير 18-3 نشان مى دهد  و معانى عالمت ها مانند باالست.

DTC4. جدول
در جدول 3-8 وجود دارد. DTC (1) محتواى  مشاهده كنيد.DTC (2) جدول هاى 3-9، 3-10، 3-11، 3-12، 3-13، 

14-3، و 15-3  را براى جدول

وقتى تعداد خطاها بيشتر از 2 عدد باشد؛ كد خطاها
را پاك كنيد اگر همان كد

C1 200               C 1 203
C1 206               C 1 209DTC

اتصال كوتاه يا بدنه سنسور:
خطا در اتصال مثبت باترى به سنسور وجود آمده
است و يا در اتصال منفى باترى به سنسور، اتصال

بدنه يا اتصال كوتاه رخ داده است
علت

شكل3-17

شكل3-18

سوئيچ استارت

L سيم

پدال ترمز

ABS المپ هشدار

دوره حذف درعرض 1ثانيه درعرض 2ثانيه درعرض 2ثانيه

يكبار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار

.
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انتقال پين ECU و 
قطعه را جدا كنيد و 

سپس مقاومت دو طرف 
پين A را بررسى كنيد

انتقال بين سيم و سنسور را جدا كنيد. از شرايط 
نصب و موقعيت پين مطمئن شويد

اگر بين 1500~700 اهم باشد
انتقال پين را اصالح كنيد قطعه را به 

درستى نصب كنيد
اگر شرايط مناسب باشد

اتصال بين هر پين Aرا با سيم بدنه 
بررسى كنيد.

 B و A بررسى كنيد كه بين پين
دسته سيم و سنسور مدار برقرار باشد

اگر جريان الكتريكى 
برقرار است

مقاومت دو انتهاى پايه C سنسور را 
بررسى كنيد

قطعى سيم را برطرف 
كنيد؛ سيم را تعويض 

كنيد

اگر بين 1500~700 
اهم باشد

سنسور را تعويض كنيد

مرحله 1 را تكرار كنيد

پايه اتصال B  و C سنسور را جدا 
كنيد: اتصال بين پايه A با اتصال 

اگر اتصال برقرار بدنه را بررسى كنيد.
نبود.

اتصال بين پايه C و 
اتصال بدنه را بررسى 

كنيد
جريان الكتريكى 

برقرار است
اتصال بين هر پايه دسته سيم را تعويض كنيدجريان الكتريكى برقرار است

A با قطب مثبت 
باترى را چك كنيد

سنسور را تعويض كنيد
اتصال بين پايه هاى مرحله 2 را تكرار كنيد

B و C را با باترى 
بررسى كنيد

جريان الكتريكى نبود

جريان الكتريكى برقرار است
واحد كنترل هيدروليكى را 

تعويض كنيد

اتصال بين پايه C و 
قطب مثبت باترى را 

چك كنيد

جريان الكتريكى برقرار است

دسته سيم را تعويض كنيد

سنسور را تعويض كنيد
شكل19-3مرحله 3 را تكرار كنيد

.
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جدول 3-8
DTC محتوا DTC محتوا

200 C1 مدارسنسور جلويى سمت چپ قطع و يا اتصال كوتاه 206 C1 مدار سنسور عقبى سمت چپ قطع و يا اتصال كوتاه
201 C1 اشكال درسنسور جلويى سمت چپ يا حلقه دنده سنسور  207 C1 اشكال درسنسور عقبى سمت چپ يا حلقه دنده سنسور
202 C1 اشكال در فاصله سنسور تاحلقه دنده جلويى سمت چپ 208 C1 اشكال در فاصله سنسورتا حلقه دنده عقبى سمت چپ
203 C1 سنسور جلويى سمت راست باز / اتصال كوتاه 209 C1 سنسور عقبى سمت راست باز / اتصال كوتاه
204 C1 اشكال درسنسور جلويى سمت راست يا حلقه دنده سنسور 210 C1 اشكال درسنسور عقبى سمت راست يا حلقه دنده سنسور
205 C1 اشكال در فاصله سنسور تا حلقه دنده جلويى سمت راست 211 C1 اشكال در فاصله سنسورتا حلقه دنده عقبى سمت راست
101 C1 ولتاژ بسيار باالى باطرى(باالى 17 ولت)  112 C2 اشكال در فيوز يارله سوپاپ سلونوئيد
102 C1 ولتاژ بسيار پايين باطرى ولت)4/9 (زير  402 C2 اشكال در فيوز موتور يا موتور

604 C1
اشكال در مدار داخلى

ECU
يا سيم پيچ سوپاپ سلونوئيد

5. تخليه و پر كردن روغن ترمز
روش تخليه و پر كردن روغن ترمز

سيستم مكش و مخزن پركننده روغن ترمز را حركت دهيد.
بعد از اتصال مكنده، مخزن روغن و SDL استارت بزنيد.

با دريچه سولنويد بسته معمولى برانيد و اولين مكش را استفاده كنيد.
آزمايش چكه ى بيش از اندازه

آزمايش حداقل چكه بعد از جدا كردن اولين مكش
از دومين مكش استفاده كنيد وموتور را راه بيندازيد.

 
بعد از پركردن و افزايش فشار و نگه داشتن روغن، فشار روغن ترمز را كم كنيد. به صورت نرمال توقف كنيد با دريچه ى سولنويد بسته

و روغن ترمز را اضافه كنيد.
اتصال تجهيزات مكش و مخزن روغن را قطع كنيد.

كالهك مخزن روغن را بپوشانيد /  SDL  را قطع كنيد.
وارد قسمت بعدى شويد.

شكل3-20

.
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2. چك كردن تجهيزات
(1) هرچه درجه ى مكش پايين تر باشد بهتر است. مطمئن شويد كه فشنگى روغن حداكثر مكش  mmHg 1 ايجاد مى كند.

(2) چك كنيد كه آيا مكش در داخل بليد اسكرو در تجهيزات هيدروليك (ديسك ترمز يا سيلندها) در ترمز عقب در زمان مشخص ايجاد 
مى شود. (بايد كمتر از mmHg 5-10 باشد بعد از اتصال مكش براى 20 تا 25 ثانيه)

(3) چك شود كه آيا ولتاژ كاركرد در HECU 10-12 ولت همان طور كه مشخص شده است.
(4)دور زمانى (C/T)چك شود و اينكه آيا زمان عملكرد با مدت مشخص شده همخوانى دارد .

1) دور زمانى كمتر از 90: دريچه سولنويد را در حال كار بگذاريد
2) دور زمانى بين 90 تا 180 ثانيه: تكرار عمل باز كردن دريچه سولنويد براى 2 ثانيه و بستن آن براى 2 ثانيه

3) دور زمانى بيشتر از 180 ثانيه: كل زمان عملكرد سلونويد را به كمتر از 90 ثانيه تنظيم كنيد.
3. نكاتى در مورد خروجى و پر كننده روغن

(1) در هنگام پر كردن روغن ترمز، به دليل آن كه سطح روغن بعد از پر كردن پايين مى آيد، فشار پر كردن روغن نميتواند ثابت بماند. 
در نتيجه بايد مقدار و يا فشار روغنبيش از آن چه مورد نياز است باشد.

(2) معموال عملكرد منظم، در يك سيكل زمانى خاص مى باشد..
(3) همانطور كه داخل HECU يدكى مرطوب مى باشد، عمليات تخليه هوا الزم نيست (عمليات هواگيرى در بند 5 تعريف شده)

هواگيرى مى تواند براى همه چرخها به طور مستقيم (به منظور افزايش راندمان و حساسيت پدال، هواگيرى با دستگاه ترجيح داده مى 
شود . 

(4) ولتاژ HECU از 12V ~ 10 در طول عمليات هواگيرى ترجيح داده مى شود. از آنجا كه هنگام استفاده از دستگاه عيب ياب, باترى 
وسيله نقليه استفاده مى شود نبايد مشكلى وجود داشته باشد. (اگر عمليات هواگيرى با ولتاژ باال تكرار مى شود، سيم پيچ ECU ممكن 

است آسيب ببيند.)
4. روش تائيد عيب هواگيرى (جدول 21-3) 

(جدول 21-3)

مورد 1 : شرط بعد از عمليات طبيعى.
مورد 2 : وضعيت اتصال بد ترمز دنده (سوراخ HECU / لوله / شيلنگ ترمز)؛ تكرار عمل هواگيرى الزم است.

مورد 3 : شبيه به مورد 2؛ اما نشت شديد ممكن است باعث شود انجام دوباره عملى نباشد.

.
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ABSABS بخش سوم: بازكردن و نصب بخش سوم: بازكردن و نصب

1. شرايط تامين قطعات يدكى 
1. تفاوت بين HECU خشك و  HECUمرطوب (تصوير 3-8) 

خشك       مرطوب          

بزرگترين تفاوت بين HECU خشك و HECU مرطوب 
در مدار دوم آنها (بين سوپاپ نرمال بسته  و پمپ اصلى) است 
كه در HECU خشك اين مدار هوا گيرى نمى شود.  در واقع

HECU مرطوب  بعد از تعويض هواگيرى و پر كردن ضرورى 
خواهد بود و درHECU خشك بعد از تعويض هوا گيرى و 

 HECU پر كردن براى مدار دوم الزم مى شود  عالوه بر آن
مرطوب داراى پيچ هاى آب بندى است و در HECU خشك 

يك اليه نازك محافظتى وجود دارد. 

  2. توجه 
اگر پيچ روى HECU مرطوب هنگام حمل باز شده باشد، 

هواگيرى و پر كردن معمول سيستم ترمزبراى مدار اول ضرورى 
است اما براى مدار دوم الزم نيست.

2. نكاتى در باره بازكردن و نصب 
HECU 1. موارد نصب

(1) اليه نازك حفاظتى را ازروىHECU جدا كنيد و لوله هاى پمپ اصلى و پمپ پايين چرخ را قبل از شروع كار چك كنيد (پمپ اصلى 
: PMC و MCS سيلندر چرخ هاى جلو چپ، جلو راست  و عقب چپ، عقب راست) 

(2) مطمئن شويد كه لوله ترمز سفت شده باشد و گشتاور آن را با آچار ُتركمتر 14 نيوتن متر سفت نمائيد

(3) هيچ ماده خارجى در سوراخ هاى HECU و لوله 
هاى ترمز نبايد وارد شود. تصوير 9-3  را مشاهده كنيد. 

HECU 2. نكاتى درباره ى مجموعه پايه
(1) از آنجا كه به دليل وجود اصطكاك ممكن است 

بالشتك پايه HECU با بستن سه عدد پيچ درست در 
جاى خود قرار نگيرد اشكال ندارد، اگر روى سطح آن را 

به مقدار كمى روغن بماليد.

شكل3-9

شكل3-10

چيچ نصب

پايه

واحد كنترل هيدروليكى

لنت ميانى

شكل3-8

.
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(2) براى راحت تر شدن كار  3عدد پيچ را  ابتداء  داخل بالشتك ضربگير و بعد روى پايه و سپس روى HECU نصب كنيد .
(3) مطمئن شويد كه سه عدد پيچ به مقدار 20 نيوتن متر سفت شده اند ( همانطور كه در شكل 10-3 نشان داده شده است)

3. نكاتى در بارهHECU و مجموعه پايه نصب 
(1) لوله ترمز و قسمت پايه HECU را نصب كنيد و سپس HECU را براى سرعت بدنه ى خودرو به وسيله ى پيچ مخصوص نصب 

كنيد .
(2) از محكم شدن پيچ (خاص براى سرعت بدنه خودرو) اطمينان حاصل كنيد به مقدار 23 نيوتن متر سفت شده اند.

(3) دوباره مطمئن شويد كه لوله ى پمپ اصلى و پمپ پايين چرخ به درستى نصب شده اند. ( پمپ اصلى : PMC و MCSسيلندر 
چرخ هاى جلو چپ، جلو راست  و عقب چپ، عقب راست )را چك كنيد.

(4) لوله ى ترمز را به مقدار 40 نيوتن متر سفت كنيد.

4. نكات ديگر
(1) از ابزار عيب ياب براى پيدا كردن داليل نقص قبل 

از تعمير استفاده كنيد.
(2) تنها قبل از نصب، قطعات يدكى را باز كنيد .

(3) فقط از قطعات اصلى  استفاده كنيد .
(4) به تميزى لوله ها توجه كنيد ‚ و از پارچه هاى ُپرز 

دار براى تميز كردن استفاده ننمائيد.
(5) سطح را به وسيله ى تميز كننده هاى  بدون روغن 

معدنى قبل از جداسازى تميز كنيد.
(6)هرگز از هواى متراكم و يا حركت دادن خودرو زمانى 

كه سيستم باز شده است استفاده نكنيد.
(7) خروجى فشار هيدروليك ABS را .به محض 

جداسازى مجموعه با در پوش ببنديد.
(8) قطعات دست و پا گير كه مانع كار مى شوند را جدا كنيد.

(9) از روغن ترمز dot#4 استفاده كنيد.
(10) قطعات آب بندى را با روغن ترمز چرب كنيد و از روغن موتور يا روغن هاى ديگر استفاده نكنيد.

(11) نشتى اتصاالت همه ى لوله هاى هيدروليك را چك كنيد .

HECU 5. تعويض
(1) قطعه اتصال پين 25 و سيم كشى  HECUدر قسمت موتور 

زمانيكه موتور خاموش است جدا كنيد (همانطور كه در تصوير 3-11 
نشان داده شده است).

(2) مهره ى 6m10 ×1  لوله ى ترمز HECU را با اچار 10 در خالف 
عقربه هاى ساعت باز كنيد. (گشتاور 14 نيوتن متر)

(3) سه پيچ يا مهره ى روى پايه را با اچار 13 در خالف جهت عقربه 
هاى ساعت باز كنيد .پيچ يا مهره را 23 نيوتن مترسفت نمائيد

(4)سه پيچ 6HECU m 6 را با اچار آلن mm 5 در خالف جهت 
عقربه هاى ساعت باز كنيد (همانطور كه در تصوير 12-3 نشان ميدهد)
(5) شش پيچ روى HECU مرطوب را با اچار آلن6mm  در خالف 

جهت عقربه هاى ساعت خارج كنيد مانند تصوير 3-13 

شكل3-11

شكل3-12

.



176

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     176 176 

HECU (6) مرطوب و  پايه را با ابزار 5mm (اچار شش ضلعى ) با سفت كردن سه پيچ m6  در جهت عقربه هاى ساعت متصل 
كنيد همانطور كه در تصوير 14-3 مشاهده مى كنيد .

(7)  براى نصب قطعه جديدHECU  عكس روش باز كردن ( 1تا 3 ) را اجرا نمائيد.

.
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بخش چهارم: تشخيص عيب و رفع نقصبخش چهارم: تشخيص عيب و رفع نقص

1. روش تشخيص نقص ( تصوير 3-15 )

2. نكته هايى درباره ى تشخيص نقص (جدول 3-5 )
همانطور كه ABS به وسيله ى فشار هيدروليك الكترونيكى كنترل مى شود ‚ اتفاقات جدول زير در شرايط كار نرمال ABS ‚ هستند 

نه در هنگام پديد آمدن نقص .
جدول 3-5

توضيحات رويداد
گاهى اوقات صدا مانند برخورد از محفظه موتور بعد از استارت زدن ايجاد مى شود. اين صدا طبيعى است و دليل آن 

صداى خود كنترل ABS است صداى سيستم خود كنترل

1.صداى موتور در واحد هيدروليكى ABS؛
2. صدا با لرزش پدال ترمز؛

3. صداى تاثير دسته موتور، ناشى از ترمز يا صداى ناهنجار توسط اصطكاك بين چرخ ها و زمين  مى باشد كه هنگام 
كاركردABSايجاد مى شود.

توجه : چرخ ممكن است صداى ناهنجار هنگام كاركرد طبيعى ABS ايجاد كند .

ABS صداى كاركردن

گاهى اوقات فاصله ترمز، وسيله نقليه مجهز بهABSطوالنى تر ازخودرو بدون سيستم  ABSبر روى برف يا جاده 
خاكى خواهد بوددر اين مواقع راننده بايد دقت بيشترى به خرج دهد.  كاركرد ABSبا فاصله ترمز زياد

3. نكات كليدى درباره ى تعمير نواقص ديناميكى
اتصاالت ضعيف ممكن است در سيستم كنترل الكترونيكى ‚ مدار الكتريكى و سيگنال هاى قسمتهاى ورودى و خروجى اتفاق بيافتد كه 

باعث ايجاد نقص ديناميكى يا تشخيص دائم عيب توسط عيب ياب شود. اگر اين اشكال ادامه پيدا كند گاهى عيب آشكار مى شود و 
تشخيص عيب واقعى را مشكل مى نمايد.

1. مواقعى كه لرزش دليل اصلى است :
(1) كانكتور را به آرامى به همه ى جهات تكان دهيد. 

(2) سيم كشى را به آرامى به همه ى جهات تكان دهيد. 
(3) سنسور را به آرامى به همه ى جهات تكان دهيد.    

(4) قسمت هاى متحرك ديگر (مانند بلبرينگ چرخ ) و چرخ را به آرامى تكان دهيد.
نكته : اگر سيم كشى پيچ خورده يا با محكم كشيدن ترك خورده ‚ بايد با قطعه جديد تعويض شود. مخصوصا زمانى كه خودرو در حال 

حركت است و سنسور به باال و پايين حركت مى كند كه  اين ممكن است باعث قطع و وصل لحظه اى مدار شود. در نتيجه ‚ چك 
كردن سنسور سيگنال بايد در زمان حركت خودرو انجام شود .

شكل3-15

.
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2. زمانى كه گرماى زياد يا سرماى زياد دليل اصلى است:
قسمت هاى آسيب ديده را با فن بخارى گرم كنيد: (با اسپرى يخ خشك چك كنيد ).

3. وقتى كه مقاومت زياد اتصال مدار تامين قدرت دليل اصلى  مى باشد:
تمام سوئيچ هاى الكتريكى از جمله چراغ هاى جلو و گرم كن عقب را باز كنيد. اگر مشكل دوباره نشان داده نشد در ان صورت فقط در 

صورت نمايان شدن دوباره مى تواند شناسايى و تعمير شود. عموما نواقص ديناميكى موقتى بدتر مى شود ولى بهتر نمى شود.
4.شناسايى نواقص ABS و عيب يابى
1. المپ هشدار ABS  را چك كنيد.

 چك كنيد آيا المپ هشدار ABS   در موارد  زير روشن است يا خير.  
(1) كليد خودرو را بچرخانيد تا جريان اتصال يابد و سپس المپ هشدار ABS   روشن مى شود و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود.

(2) اگر مورد شماره 1 اتفاق نيافتد نشان دهنده خطا و نقص مى باشد( به جدول DTC مراجعه كنيد ) 
(3) اگر المپ هشدار روشن نشود به جدول اشتباه DTC مراجعه كنيد.

2. جدول نواقص معمول (جدول 3-6)
جدول 3-6

چراغ خطر
عملكرد دليل محل

EBD ABS

خاموش خاموش

قفل شدگى چرخ، انحراف ترمز نصب نادرست لوله ترمز

سيم كشى خودرو
ABS و EBD استارت غير طبيعى نشتى روغن دنده ترمز

ترمز نگرفتن نقص نصب سيم
ABS كاهش كاركرد نقص اگزوز

خاموش روشن ABS شروع به كار نكردن نقص موتور موتور
روشن روشن EBD و ABS استارت نزدن ECU نقص اتصال كليد

ECU

EBD وABS استارت نزدن نقص اتصال كليد كنترل سوپاپ
EBD وABS استارت نزدن ECU اتصال بدنه ضعيف
EBD وABS استارت نزدن ECU نقص

خاموش روشن ABS شروع به كار نكردن نقص سيم برق موتور
خاموش روشن ABSيك:شروعبهكارنكردن

مدار سنسور باز و يا اتصال بدنه است

سنسور سرعت چرخ
روشن روشن EBD و  ABS دو: استارت نزدن

خاموش روشن ABS شروع نادرست
نقص رينگ دنده

نقص به هم ريختگى سنسور
روشن روشن EBD و ABS استارت نكردن نقص مجراى هوا

3. خواندن نقص بدون عيب ياب
(1) هدف و شرايط  خواندن DTC بدون عيب ياب

   ABS از طريق المپ هشدار DTC ،مى تواند شناسايى شود   ABS اگر هيچ وسيله عيب يابى در دسترس نباشد ‚ شرايط نقص
خوانده مى شود در نتيجه ميتواند خطا و نقص را تاييد و برطرف سازد. اگر DTC كد دو رقمى است به شماره ى جدول پايه DTC در 

قسمت 24 مراجعه كنيد.
شرايط استفاده:

2km/h 1) سرعت كمتر از
2) به ابزار عيب ياب وصل نشده باشد.

3)سيمL (پيچ 7 در رابط تشخيص داخلى ) در مدت تشخيص هميشه اتصال بدنه است .
بعالوه ECU ‚  ى ترمز ABS ( قبل از تشخيص ) بعد از خواندن DTC به حالت اوليه (نرمال) بر مى گردد .

.
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روش : بعد از تشخيص سيم Lرا از زمين قطع كنيد ‚ كليد را به سمت خاموش بچرخانيد و دوباره وصل كنيد.
(2) روش خواندن نقص بدون عيب ياب

اگر شرايط خواندن DTC بدون ابزار شناسايى نقص است، به  صورت مرحله اى بخوانيد. مراحل در تصوير3-16 

1) سيم L  را به بدنه وصل كنيد و كليد خودرو را بچرخانيد تا جريان متصل شود.
2) المپ هشدار ABS روشن و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود كه شروع كار  تشخيص را نشان مى دهد .

3) المپ هشدار ABS براى 3 ثانيه خاموش كه مراحل نقص را نشان مى هد .
 DTC 4) خواندن

5) المپ هشدار ABS براى 3 ثانيه خاموش مى شود كه نشانگر نمايش نقص بعدى است. 
6) خواندن و  نمايان ساختن DTC جديد يا نمايش ُكد نواقص قبلى .

معانى عالمت هاى تصوير 16-3 در جدول 7-3 نوشته شده است. 
جدول 3-7

مدت زمانى  توضيحات عالمت  عالمت 
3,0 ثانيه  نشان دهنده شروع، چشمك زدن چراغ  T1
3,0 ثانيه  فاصله بين دو تشخيص عيب T2
0,5 ثانيه  فالش با فاصله چراغ هشدار،زمانتشخيص نقص است T3
1,5 ثانيه  فواصل مكانى اعداد مختلف به اين شكل است كه (دهگان زودتر از يكان با يك فاصله كوتاه نشان داده مى شود) T4

براى مثال: روندى را كه در تصوير 16-3نمونه تشخيص كد بوسيله چراغ چشمك زن سيستم را نشان داده، در منطقه B نمايش شروع 
كد نقص است، فاصله C نمايانگر فاصله بين دو كد تشخيص است كه در ابتداء اين فاصله گذاشته مى شود، فاصله D نمايشگر كد كامل 
است بدين صورت كه سه چشمك T3  نمايش عدد دهگان كد يعنى 2 است و T4 فاصله بين دهگان و يكان كد است و بهمين ترتيب 

براى خواندن كد بعدى كه 22 است تحليل نمائيد.
(3) حذف كد نقص بدون ابزار شناسائى خطا

هر كد نقص بايد به ترتيب حذف شود يعنى بعد از حذف يك كد نقص بايد به سراغ حذف كد بعدى رفت (همانطور كه در تصوير 3-17 
نشان داده شده است )

شكل3-16

L سيم

كليد استارت

ABS چراغ هشدار

.
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7) وسايل جانبى ميل ترمز دستى را همانطوركه در شكل75-2 نشان داده، جدا كنيد. 
اتصال  را از سوئيچ ميل ترمز دستى جدا كنيد.

2. پس از باز كردن 2 پيچ ميل ترمز دستى را بيرون بياوريد.
8) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را باز كنيد.  پيچ ها را باز كرده و اجزاى سوييچ ترمز 

دستى را جدا كنيد.
(2) نصب

1) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را نصب كنيد.
2) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را با پيچ نصب كنيد.

1. كابل ترمز دستى  را بر روى ميل نصب و سرب تنظيم مهره شماره 1 را نصب كنيد.
.13N.m : 2. ميل ترمز دستى را با 2 پيچ محكم كنيد. گشتاور سفت كردن

3. اتصال سوئيچ ترمز دستى را نصب كنيد.

3) جعبه داشبورد را باز كرده و دو پيچ انتها را باز كنيد.
4) پوشش كف ترمز را جدا كنيد.

5) پيچ 3 (اعم از چپ و راست) را باز و تعويض كنيد.
6) دو پيچ از نوار كنسول ثابت كننده و نوار زير كنسول پانل كنترل كولر را نصب كنيد.

7) نوار تزيينى و پانل كنترل كولر را نصب كنيد.
8)بازى (حركت) ميل ترمز دستى را چك كنيد.

9) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را تنظيم كنيد.
4. لوازم جانبى ميل ترمز دستى قطعات و اجزاى آن را (همانطور كه در شكل76-2  نشان داده) جدا سازيد. 

(1) حذف
اجزاى كابل شماره 2 ترمز دستى را جدا كنيد و همين كار را با سمت راست تكرار كنيد.

1) نوار تزيينات صفحه آمپر و پانل كنترل كولر را جدا كنيد.
2) دو پيچ نوار ثابت كننده كنسول و نوار جانبى كنسول پانل كنترل كولر زيرين  را جدا سازيد.

3) پيچ 3 (اعم از چپ و راست)  را جدا  و تعويض كنيد.
4) پوشش ترمز كف را جدا كنيد.

5) پوشش جعبه داشبورد را باز كنيد، و دو پيچ پايينى را باز كنيد.
6) رويه مهره شماره 1 را برداريد.

7) وسايل جانبى ميل ترمز دستى را همانطور كه در شكل 76-2 نشان داده جدا سازيد. 
1. اتصال سوئيچ  ميل ترمز دستى را برداريد.

2. پس از بازكردن 2 پيچ ميل ترمز دستى را بيرون بياوريد.
8) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را باز كنيد. پيچ و اجزاى سوئيچ ترمز دستى را جدا كنيد.

شكل2-75

شكل2-76

.
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شكل2-77

9) اجزاى لوله اگزوز جلو را باز كنيد.
10) رويه جلو عايق حرارتى شماره 2 كف را جدا 

كنيد. 2 پيچ  را باز كرده و رويه جلو عايق حرارتى  
كف را بيرون آوريد.

11) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را باز كنيد.
1. كابل شماره 3 ترمز دستى را پس از باز كردن 4 

پيچ از بدنه خودرو جدا كنيد.
2. اجزاى كابل  را پس از قطع اجزاى كابل شماره 

3 ترمز دستى از باالنس كننده آن جدا كنيد.
12) چرخ عقب را جدا كنيد.

13) وسايل جانبى ديسك ترمز را جدا كنيد.
14) كفشك ترمز جلو را برداريد.

15) خود تنظيم ميل عقب سمت چپ را جدا كنيد.
16) كفشك ترمز عقب را برداريد.

17) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را جدا كنيد. اجزاى كابل شماره 3ترمز دستى را از بالشتك نگهدارنده پس از از باز كردن پيچ ها 
همانطور كه در شكل 77-2 نشان داده جدا كنيد.

(2) نصب
1) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را، همانطور كه در شكل ن78-2 شان داده شده نصب كنيد. 

1. اجزاء كابل شماره 3 ترمز دستى را به باالنس كننده نصب كنيد.
5,4 N.m : 2.با 4 پيچ كابل شماره 3 ترمز دستى را محكم كنيد. گشتاور سفت كردن

2) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را نصب كنيد. اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را توسط پيچ به بالشتك نگهدارنده ببنديد. گشتاور 
  7,8 N.m : سفت كردن

3) آن را به روغن مقاوم در برابر حرارت آغشته كنيد.
4) كفشك ترمز را نصب كنيد.

5) فنر به عقب برگرداننده كفشك ترمز را نصب كنيد.
6) ميل خود تنظيم LR ترمز را نصب كنيد.

7) كفشك ترمز جلو را نصب كنيد.
8) نصب ديسك ترمز را بررسى كنيد.

9) لوازم جانبى ديسك ترمز را نصب كنيد.
10) معيار كفشك ترمز را تنظيم كنيد.

11) چرخ عقب را تنظيم كنيد. گشتاور سفت كردن 
103 N.m :  پيچ

12) به طور موقت مهره سربى را سفت كنيد.
13) رويه عايق حرارتى كف شماره2 جلو را نصب 

.5,5 N.m : كنيد. با 2 پيچ رويه حرارتى كف شماره 2جلو را محكم كنيد. گشتاور سفت كردن
14) اجزاى لوله اگزوز جلو را نصب كنيد.

15) ميل كف جلو  را توسط 2 پيچ نصب كنيد.
16) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را چك كنيد.

17) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را تنظيم كنيد.
18) وجود نشتى هوا چك كنيد.

19) لوازم جانبى جعبه داشبورد را نصب كنيد.
20) اجزاى تغيير اهرم كف را نصب كنيد.

شكل2-78 .
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21) جعبه داشبورد را نصب كنيد.
22) متعلقات وسايل جانبى نوار كنسول را نصب كنيد.

.
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بخش بخش 44 سيستم بنزين سيستم بنزين

I. نصب و جدا سازى 
اقدامات قبل از جدا سازى 

بنزين را تخليه كنيد.
از ريختن بنزين به زمين جلوگيرى كنيد.

منجيد انباره جانبى را برداريد.
اقدامات بعد از نصب كردن

بنزين را پر كنيد.
وجود هر گونه نشتى را بررسى كنيد.

منجيد انباره جانبى را نصب كنيد.
روند جدا سازى قطعات در شكل 79-2 نشان داده شده است.

1. اجزاى شلنگ اتصال باك بنزين و كنيستر
2. اجزاى لوله برگشت باك بنزين 
3. اجزاى باك بنزين / شلنگ فيلتر

4. حلقه گيره ها ( انعطاف پذير و به صورت نوار استيل 
مى باشند)

5. فيلتر بنزين
6. مجموعه كامل پمپ بنزين

7. درزگير پمپ بنزين
8. مجموعه كامل باك بنزين

9. اجزاى نوار ثابت كننده سمت راست –باك بنزين
(40N·m)10. پيچ شش گوش و واشر مسطح

11. بست مار پيچ نوع " بى"
12. شلنگ برگشت بنزين

13. اجزاى نوار ثابت كنننده سمت چپ باك بنزين
14. اجزاى كاربندى  (نصب) لوله برگشت هوا "بى"

15. اجزاى بااليى لوله باك  
16. اجزاى نصب لوله برگشت بنزين "اى"

17. خار فنرى زير محافظ باك بنزين
18. محاظ (سپر ) باك بنزين

19. خار فنرى باالى محافظ باك بنزين
20. اجزاى در باك بنزين

21. بست مار پيچ نوع "بى"
22. لوله باك قسمت پايينى

23. محافظ پايينى لوله باك بنزين

نكاتى براى جدا سازى مخزن بنزين
ماشين را باال ببريد. هنگام باالبردن مخزن بنزين با جك به وسيله اى مجهز باشيد تا از برگشتن و وارونه شدن مخزن بنزين جلوگيرى 

كند. 
براى تعمير يك قسمت خاصى از لوله الستيكى بيهوده تالش نكنيد، در عوض تمام لوله را تعويض كنيد.

(3) لوازم جانبى  را بپوشانيد و محفظه را هنگامى كه سيستم بنزين در حال كار است مسدود كنيد تا از ورود گرد و غبار و ديگر اشيا آلوده 
به سيستم بنزين از خط لوله باز و يا ورودى هاى ديگر جلوگيرى كنيد.

(4) مراقبت باشيد تا همه اجزاى سيستم بنزين تميز باشد.

شكل2-79 .
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توجه:توجه:
(1)  پيچ هاى  ثابت  كننده M10 4مورد استفاده براى مخزن سوخت را دوباره نصب كنيد، و آنها را با گشتاور 40N.m محكم كنيد.

(2) تمام بست ها را محكم و آنها را در صورت لزوم تعويض كنيد.
(3) تمام شلنگ هاى كه خم و يا آسيب نديدند در هنگام جداسازى و نصب را بررسى كنيد.

(4) سوئيچ جرقه براى 2 ثانيه باز كنيد، و سپس آن را براى 10 ثانيه ببنديد. سپس دوباره آن را باز كرده و وجود نشتى بنزين را چك 
كنيد.

پمپ بنزين الكتريكى
1. تعويض فيلتر بنزين
جدا سازى فيلتر بنزين

(1) فشار سيستم بنزين را خارج كنيد.
(2) سوخت اضافى را در يك ظرف مناسب بريزيد.

(3 خطوط لوله بنزين رااز دو طرف فيلتر بنزين جدا كنيد. شكل 80-2 يك فيلتر بنزين را پس از جدا سازى نشان مى دهد.

2. نصب فيلتر بنزين
(1) محافظ فيلتر جديد بنزين را جدا سازيد.

(2) شلنگ هاى بنزين رابه دو سر فيلتر بنزين متصل كنيد.
(3) درپوش لوله باك بنزين از مخزن بنزين را پيچ كنيد.

(4) كابل قطب منفى باترى را دوباره متصل كنيد.
(5) سوئيچ جرقه براى 2 ثانيه باز كنيد، و سپس آن را براى 10 ثانيه ببنديد. سپس دوباره آن را باز كردن و وجود نشتى بنزين را چك 

كنيد.
توجه:

پس از اتصال لوله فشار باال، آن را در جهت منفى (مخالف) بكشيد و اتصال و معيار اتصال 3 ميلى متر را چك كنيد.

شكل2-80

اتصال دهنده كابل

پمپ الكتريكى بنزين
لوله بنزين برگشتى

لوله بنزين فشار باال
شير مقاومتى

شناور .
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بخش بخش 55 : سيستم خنك كننده موتور : سيستم خنك كننده موتور

هشدار
از باز كردن در پوش رادياتور و يا شل كردن پيچ براى زه كشى زمانى كه موتور در حال كار مى باشد و يا رادياتور بيش از حد داغ است، 
اجتناب كنيد، كه اين موارد براى جلوگيرى از صدمه جدى در اثر مايع جوش  و بخار است. عالوه بر اين ،موتور و سيستم هاى خنك كننده 
نيز ممكن است آسيب ببينند. موتور را متوقف و منتظر بمانيد تاخنك شود. در غير اين صورت، مراقبت بيشترى نياز است زمانى كه شما 
درپوش را باز مى كنيد. يك پارچه ضخيم بر روى در پوش قرار داده،و آن را در خالف جهت عقربه به آرامى بچرخانيد و اين عمل را تا 
جايى كه فشار تخليه شود تكرار كنيد.هنگامى كه شما اطمينان حاصل كرديد كه هيچ فشارى وجود ندارد، در پوش رادياتور را با پارچه فشار 

داده و سپس آن را باز كنيد.
جزييات استانداردهاى تعمير 

 103kpa.-74 : مقدار استاندارد تعمير و نگهدارى به استاندارد فشار باز شدن سوپاپ در پوش رادياتور بستگى دارد. استاندارد پوشش رادياتور
.64kpa :Limit

II. خنك كننده
مايع خنك كننده  به صورت ضد يخ G11 با ظرفيت L 8,5 مى باشد.

III.، تعمير و نگهدارى وسيله نقليه 
در شكل 81-2 نشان داده شده است. 

1.مجموعه كامل رادياتور
2. پيچ شش گوش و واشر مسطح 

3. نگهدارنده بااليى نصب 
4. بوش بااليى نصب
5. بوش پايينى نصب

6. فن الكتريكى با سينى فن
7. مهره شش گوش لبه دار

8. تيغه استيل، گيره حلقه انعطاف پذير
9. مجموعه كامل مخزن بنزين با لوله سر ريز

10. پيچ ها با واشر مسطح 
11. بست شلنگ مارپيچ نوع "بى"

12. لوله خروجى آب رادياتور
13. لوله ورودى آب رادياتور

1.بررسى فشار باز شدن سوپاپ درپوش رادياتور
64kPa : و حداقل kPa 74-103 : استاندارد

2. بررسى آب 
(1) بررسى كنيد سطح آب بين "F" و "L"باشد. 

(2)بررسى كنيد آياآب با روغن موتور مخلوط شده است يا خير.
3. تعويض خنك كننده

(1) پيچ تخليه و پوشش رادياتور به ترتيب باز كنيد. آب رادياتور، تهويه هواى گرم و موتور را تخليه كنيد؛
(2) سوپاپ تخليه ى بدنه سيلندر  را جدا كنيد و آب را تخليه كنيد.

شكل2-81 .
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(3) مخزن آب را جدا و آن را تخليه كنيد؛
(4) پس از تخليه آب، رادياتور را تا در پوشش آب پر كنيد و لوله هاى آب را تميز كنيد؛

(5) پيچ دريچه تخليه ى بدنه سيلندر  را سفت با گشتاور مشخصN·m 5±40 سفت كنيد .
(6) اطمينان حاصل كنيد كه پيچ تخليه رادياتور محكم شده است ؛

(7) مخزن آب را نصب كنيد.
(8) آب را در  رادياتور پر كنيد تا اينكه مخزن به سطح "پرF"" برسد، آب : G11 ضد يخ. مجموع ظرفيت : 8,5 ليتر

(9) نصب در پوش رادياتور ؛
(10) موتور  را استارت زده و آن را گرم كنيد تا ترموستات كاركند ؛

(11) موتور را بعد از آن كه چندين با در دور باال كار كرد متوقف كنيد.
(12) وقتى كه موتور سرد شد، در پوش رادياتور را برداريد، و سپس آب را در مخزن رادياتور بريزيد. آب داخل رادياتور بايد به سطح پر 

برسد. 

IV. پمپ آب
1. جدا سازى و نصب

(1) مواد خارجى را از روى واشر با شابر يا برس سيمى تميز كنيد.
(2) اقداماتى پس از نصب و قبل از جدا سازى :

1. آب را تخليه و پر نماييد. (در بعضى از مدلها براى نصب واتر پمپ از نوعى چسب آب بند استفاده مى شود)
2. باز و بستن كاور تسمه تايم.

(3) واتر پمپ را هنگامى كه چسب هنوز نم دار است نصب كنيد. 
نكاتى براى نصب :

2. نصب و راه اندازى پمپ آب

V. شيلنگ ورودى و خروجى آب 
1. اقداماتى بعد از نصب و قبل از جدا سازى 

(1) آب را تخليه و پر نماييد (با توجه  به جزئيات مربوطه در اين فصل).
(2)پوشش موتوررا جدا و نصب نماييد (به جزئيات مربوطه در اين فصل مراجعه كنيد).

(3) پوشش شلنگ پايينى را جدا و وصل نمائيد.
(4) باترى و پايه آن را جدا و نصب نماييد. براى پياده كردن آن مطابق به شكل. 81-2 عمل نماييد.

2. نكاتى براى جدا سازى 
(1) لوله ورودى و خروجى آب را قطع كنيد. عالمتى بر روى هم راستايى لوله هاى ورودى و خروجى رادياتور بگذاريد.

(2) لوله ورودى آب را جدا سازيد. پيچ نصب مخزن انبساط فشار را جدا سازيد. و مخزن خفه كن زيگزاگى صدا را جدا سازيد.
3. نكاتى براى نصب

(1) در مرحله اول سطح نصب بيرونى و داخل اُرينگ را  مرطوب كرده  و سپس آنها را وراد كنيد.
(2) مجموعه ترموستات را نصب كنيد (براى جزئيات بيشتر به قسمت موتور مراجعه كنيد)

1) مواد خارجى روى  واشر  را با اسكريپر يا برس سيمى تميز كنيد.
2) درزگير مشخص شده را به طور صاف قرار دهيد. درزگير و آب بندى در بعضى قسمتها مورد نياز نمى باشد.

3) ترموستات را زمانى درزگير هنوز مرطوب است (در عرض 15 دقيقه) نصب كنيد.
(3) اتصال لوله هاى خروجى و ورودى رادياتور آب

1) لوله هاى خروجى و ورودى آب را به كانكتور يا بخش مربوطه  از كانكتور لوله تخليه متصل كنيد. 
2) بر اساس عالمت هم راستايى بر روى لوله ورودى آب و گيره متصل كنيد.

.
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VI. رادياتور
جدا سازى و نصب رادياتور

(1) اقدامات الزم قبل از باز كردن تخليه آب 
1) پيچ تخليه آب و درب رادياتور را به ترتيب بر داريد، و سپس آب را از رادياتور، لوله آب هواى گرم و موتور تخليه كنيد.

2) سوپاپ تخليه  را از بدنه سيلندر جدا كنيد و آب را از مجراى خنك كننده  تخليه كنيد.
3) مخزن آب را جدا كرده آب  را تخليه كنيد ؛

4) پس از تخليه آب، آب را تا پوشش رادياتور پر كرده و خط لوله آب را تميز كنيد ؛
5) صفحه شلنگ پايينى را جدا كنيد ؛

6) فيلتر هوا  را برداريد؛
7) باترى و پايه ان را برداريد.

(2) اقدامات  پس از باز كردن قطعات :
1) سيل آب بندى معين  را بر روى  رزوه پيچ  دريچه تخليه آب روى بدنه سيلندر بكشيد.

 40±5 N·m : پاك و تميز كنيد. سفت  كردن گشتاور LT5699 سيل : سيل قديمى را قبل از استفاده سيل جديد
2) اطمينان حاصل كنيد كه پيچ تخليه آب رادياتور محكم شده است ؛

3) مخزن آب را نصب كنيد ؛
4) رادياتور  را از آب پر كنيد، و مخزن انبساط را تا سطح "F" فول پر نماييد  ؛ آب :  از نوع Guardd ShellFreeze. كل ظرفيت : 

7 ليتر
5) در پوش رادياتور را نصب كنيد ؛

6) موتور  را استارت زده و آن را  گرم  كنيد تا ترموستات شروع به كار كند ؛
7) پس از چند بار باال بردن دور موتور آن را متوقف كنيد ؛

8) وقتى كه موتور سرد شد، درپوش رادياتور  را برداريد، و سپس آب را در مخزن رادياتور پر كنيد. آب بايد در مخزن به سطح "F" برسد.
9) مكمل ATFو بررسى ؛

10) صفحه شلنگ پايينى را نصب كنيد ؛
11) باترى و پايه را نصب كنيد ؛

12) فيلتر هوا را نصب كنيد.
(3) مراحل باز كردن (شكل 2-82)
باز و نصب مجموعه فن الكتريكى

لوله ورودى و خروجى آب رادياتور را جدا كنيد. در ابتدا هم راستايى لوله ورودى و خروجى و گيره هاى رادياتور را عالمت گذارى كنيد.
نكاتى براى نصب :

لوله خروجى رادياتور را نصب كنيد. شلنگ را داخل رادياتور و قسمت معين شده موتور كنيد كه اين عمل بر اساس عالمت  هم راستايى 
روى گيره رادياتور مى باشد. 

.
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بخش بخش 66: سيستم هواى ورودى و اگزوز: سيستم هواى ورودى و اگزوز
I. مجموعه فيلتر هوا جدا سازى و نصب 

(شكل 82-2مجموعه فيلتر سدان با موتورTRITEC1,6L را نشان مى دهد) در شكل نشان داده شده است.
توجه : قسمت اصلى  فيلتر از كاغذهاى باطله و رزين ساخته شده است. نكاتى براى عملكرد :

1.هنگام باز كردن و نصب دقت كنيد كه به فيلتر ضربه وارد نشود.
2.هنگام نصب دقت كنيد كه قسمت زيرين فيلتر با لوله خرطومى هوا منطبق باشد.

1. حلقه گيره قابل انعطاف استيل
2. شلنگ تخليه بخاركارتل
3. بست مار پيچ نوع "بى"

4. مجموعه شلنگ ورودى موتور
5. پوشش بااليى فيلتر

6. فيلتر هوا
7. بست فنرى

8. پوشش پايينى فيلتر هوا
9. مجموعه فيلتر هوا

10. پيچ شش گوش و واشر مسطح
11. بوش لوله اى

12. پوشش ضد لرزش 
13. دكمه سنبه پرچ

14. مجموعه لوله ورودى فيلتر هوا
15. عايق  اسفنجى صداگير 

كاواكى
16. پيچ شش گوش لبه دار

17. مجموعه صدا گير كاواكى
18. مهره شش گوش لبه دار

19. بوش پيچ جوش 

باز و نصب لوله و منجيد اگزوز
باز و نصب در شكل نشان داده شده است. ( شكل 83-2 سيستم اگزوز موتور TRITEC1,6L را نشان مى دهد. 

شكل2-82 .
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شكل2-83
1. پوشش عايق حرارتى كف (جلوى لوله اگزوز)
2. پوشش پايينى پانل  عايق حرارتى لوله اگزوز

3. پوشش شماره 1 عايق حرارتى پايينى مخزن سوخت لوله اگزوز
4. پوشش شماره 1 عايق حرارتى پايينى سمت راست عقب لوله اگزوز

5. پيچ شش گوش با واشر مسطح
6. مهره شش گوش با واشر نوارى
7. پوشش ضد لرزش عايق حرارتى
8. مجموعه شماره 1 منجيد عقب

9. نوار شماره 2 معلق پالستيكى منجيد عقب
10. پوشش شماره 1 عايق توپى

11. فنر شماره 2 متراكم
12. پيچ شماره 2 فنر متراكم

13. پايه شماره 1 ضد جداشدن لوله اگزوز
14. لوله اگزوز با مجموعه شماره 1 پيش تصفيه كننده

15. نوار معلق پالستيكى
16. پوشش شماره 1 عايق توپى 
17. مجموعه شماره 1 لوله اگزوز

18. مهره شش گوش لبه دار

1.هشدار
موتور و سيستم اگزوز بيش از حد گرم هستند و ممكن است باعث صدمه شوند. موتور را متوقف كنيد تا موتور و سيستم اگزوز سرد 

شود. و سپس سيستم اگزوز را باز كنيد.
1) كابل قطب منفى باترى را قطع كنيد.

2) شكل 83-2 را به منظور مراحل باز كردن مشاهده كنيد.
3) براى نصب، عكس روش باز كردن عمل نمائيد.

2. بازرسى
موتور را استارتر زده  و نشتى سيستم اگزوز را چك كنيد.

* درصورت نشت، تعمير و يا تعويض نمائيد.
در صورت بازشدن جوش يا آسيب ديدگى چنانچه الزم است قطعه يا قطعات را تعويض نمائيد.

باز و نصب لوله اگزوز و منجيد

.
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باز و نصب لوله اگزوز در شكل نشان داده شده است. ( شكل 83-2 سيستم اگزوز موتور TRITEC1,6Lرا نشان مى دهد)
1. پوشش عايق حرارتى كف (جلوى لوله اگزوز)

2. پوشش عايق حرارتى پايينى پانل ---- لوله اگزوز
3. پوشش شماره 1 عايق حرارتى پايينى مخزن سوخت لوله اگزوز

4. پوشش شماره 1 عايق حرارتى پايينى لوله سمت راست- عقب لوله اگزوز
5. پيچ شش گوش با واشر مسطح
6. مهره شش گوش با واشر نوارى
7. واسطه ضد لرزش عايق حرارتى

8. منبع اگزوز عقب
9. بوش الستيكى منجيد عقب

10. حلقه عايق واسطه
11. فنر شماره 2 

12. پيچ  فنر شماره 2
13. پايه شماره 1 ثابت نگه دارنده لوله اگزوز

14. لوله اگزوز با مجموعه شماره 1 پيش تصفيه كننده
15. بوش الستيكى منجيد

16. حلقه عايق واسطه
17. مجموعه لوله اگزوز شماره 1

18. مهره شش گوش لبه دار

1.هشدار
موتور و سيستم اگزوز بيش از حد گرم هستند و ممكن است باعث صدمه شوند. موتور را متوقف كنيد تا موتور و سيستم اگزوز سرد شود. 

و سپس سيستم اگزوز را باز كنيد.
1) كابل قطب منفى باترى را جدا كنيد.

2) شكل 83-2 را به منظور مراحل جدا سازى مشاهده كنيد.
3) براى نصب، عكس روش جدا سازى عمل كنيد.

.



192

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     192 192 

2. بررسى
موتور را استارت زده و هر گونه نشتى را در  اجزاء مجموعه سيستم اگزوز چك كنيد. در صورت وجود نشتى، آن قطعه را تعمير و يا 

جايگزين كنيد. تمام قطعات و مجموعه ها را چك كنيد. در صورت بازشدن جوش و يا آسيب، آن قطعه را در صورت نياز تعويض كنيد. 

.
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ABSABS فصل سوم : ترمز فصل سوم : ترمز

ABS عملكرد و قسمتهاى : I بخش

ABS عملكرد .I
2. اطمينان عملكرد فرمان خودرو
3. تضمين كوتاهترين فاصله ترمز

II. قطعات  ABS (در شكل 3-1)
ABS خودروى LF620 متشكل ازيك واحد كنترل الكترونيكى، واحد كنترل هيدروليك، سنسور و موتور مى باشد.

(ECU) 1. واحد كنترل الكترونيكى
واحد كنترل الكترونيكى در واقع يك ريزپردازنده است، كه سرعت 4 چرخ، افزايش و كاهش سرعت را با توجه به سيگنال دريافتى از 

سنسور براى تعيين وضعيت لغزش و تحريك كردن سلونوئيد و موتور به منظور افزايش، كاهش و حفظ فشار و غيره را محاسبه مى كند.

(HCU) 2. واحد كنترل هيدروليكى
واحد كنترل هيدروليك متشكل از دو مدار هيدروليك و دريچه سلونوئيد  مى باشد كه وضعيت لغزش را محاسبه و تصميم گيرى مى 

كند كهABS با توجه به سيگنال دريافتى از سنسور عمل مى نمايد، سپس برنامه مربوط به شروع عمل دريچه سلونوئيد و موتور را براى 
افزايش، كاهش وحفظ فشار را كنترل مى كند.

شكل1-3 .
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3. حسگر
حسگر، سيگنال را ازطريق صفحه  دندانه دار( تشخيص دهنده گردش چرخ) به ECU مى فرستد.

4. موتور
موتور بر طبق دريافت سيگنال ازECU مى چرخد. و ياتاقان اين چرخش  را به حركت رفت و برگشتى مستقيم تبديل مى كند تا روغن 

ترمز را به جريان بيندازد   .   

ABS بخش دوم:   اصول
ABS 1. اصول كنترل

  تصوير 2-3 اصول كلى كنترل ABS را نشان مى دهد.
ABS 2.روش كار

  1. شرايط عملكرد معمول ترمز (جدول 1-3 و تصوير 3-3 )
جدول 3-1

وضعيت دريچه سلونوئيدى الكتريسته دريچه سلونوئيدى
باز خاموش به طور نرمال باز است

بسته خاموش به طور نرمال بسته است

فشار پمپ اصلى از طريق سلونوئيد (به طور نرمال باز)  به سيلندر ترمزچرخ منتقل مى شود تا اينكه ترمز اعمال شود. اگر به ترمز مجدد 
نيازى نباشد راننده مى تواند فشار را از روى پدال ترمز بر دارد ‚ كه اين كار اجازه مى دهد روغن ترمز به پمپ اصلى براى كاهش فشار 

باز گردد. 
2. شرايط عملكرد ABS ( كاهش فشار ) (جدول 2-3 و تصوير 3-4 ) 

شكل3-2

ABS رنج كنترل

شروع كاهشى فشار

نيروى ترمز چرخ

شروع افزايش 
فشار

اصطكاك عرضى چرخ

سرعت بدنه خودروسرعت چرخ

سرعت بدنه خودرو

نسبت لغزشى .
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جدول 3-2 

شرايط دريچه سلونوئيدى الكتريسته دريچه سلونوئيدى
بسته روشن به طور نرمال باز است
باز روشن به طور نرمال بسته است

اگر وسيله ى نقليه مجهز به ABS است  هنگامى كه فشار ترمز خيلى زياد مى شود‚ ضريب اصطكاك كاهش پيدا مى كند و سرعت 
چرخ ها زودتر از  بدنه خودرو كاهش مى يابد. در نهايت چرخ قفل مى شود كه باعث مى شود ECU سيگنالى به HCUمبنى بر كاهش 
فشار وارد آمده برچرخ  بفرستد كه سوپاپ نرمال باز؛ بسته و سوپاپ نرمال بسته باز مى شود و بعد از آن روغن ترمز بطور موقت از سيلندر 
چرخ به مخزن فشاركم  (LPA) بر مى گردد و توسط پمپ روغنى كه از موتور نيرو مى گيرد به سيلندر اصلى بر مى گردد .مخزن فشار 

شكل3-3

شكل3-4

.
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زياد بين مخزن فشار كم و سيلندر اصلى  ريتم فشارى (كه توسط پمپ روغن بوجود آمده و ناشى از اندازه گيرى مقاومت فوران سيال مى 
باشد) را كاهش مى دهد.

3.  شرايط عملكرد ABS ( نگهدارى ) ( جدول 3-3 و تصوير 3-5 ) 
جدول 3-3

وضعيت دريچه سلونوئيدى الكتريسته دريچه سلونوئيدى
بسته روشن به طور نرمال باز است
بسته خاموش به طور نرمال بسته است

زمانى كه  از طريق كم و زياد شدن فشار؛ فشارمناسبى به سيلندر چرخ اعمال شود، فشار سيلندر چرخ همچنان حفظ خواهد شد .
4. روش انجام كار ABS (افزايش فشار) ( جدول 4-3 و تصوير 3-6 ) 

شكل3-5

شكل3-6

.
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جدول 3-4

وضعيت دريچه سلونوئيدى الكتريسته دريچه سلونوئيدى
باز خاموش كه به طور نرمال باز است

بسته خاموش كه  به طور نرمال بسته است
ECU زمانى كه فشار كاهش پيدا كند ‚ اگر روغن ترمز زياد تخليه شود يا ضريب اصطكاك افزايش يابد فشار هر چرخ بايد افزايش پيدا كند
به منظور افزايش فشار سيلندر چرخ يك سيگنال افزايش فشار بر چرخ را به HCU مى فرستد. سوپاپ نرمال باز, بسته و سوپاپ نرمال 
بسته ، باز خواهد شد. در هنگام كاهش فشار ،روغن ترمز موجود در LPA تحت شرايط فشار همراه  با چرخش موتور خارج و از طريق 
پمپ سيلندر اصلى و سوپاپ نرمال باز به طرف سيلندر چرخ هدايت خواهد شد مخزن فشار زياد بين مخزن فشار كم و سيلندر اصلى ريتم 

فشارى (كه توسط پمپ روغن بوجود آمده و ناشى از اندازه گيرى مقاومت فوران سيال مى باشد ) را كاهش مى دهد.
در ارتباط با نحوه عملكرد توضيح داده شده در بخش 4-2 مى توان گفت : تا زمانى كه خودرو به صورت كامل مطابق با شرايط قفل شدن 

متوقف نشده است ABS كار خواهد كرد و بنابراين امنيت و اجراى فرمان را ضمانت مى كند. 

3. طريقه كنترل EBD ( تصوير 3-7 )
EBD ثبات كار را ضمانت مى كند. چرخ عقب بعد از چرخ جلو متوقف خواهد شد. همانطور كه ترمز جلو بيشتر از ترمز عقب كار مى كند 
‚ چرخ عقب زمانى زودتر متوقف خواهد شد كه فشارى برابر با فشار جلو را دريافت كند. براى جلوگيرى از اين حالت يك سوپاپ (سوپاپ 
پى) جهت كاهش فشار چرخ عقب تعبيه شده است ؛خودروهائى كه مجهز به سيستمABS هستند به اين سوپاپ نياز ندارند چون سيستم

ABS مى تواند فشار ترمز چرخ عقب را با روند تكميلى و افزايش  ثبات كنترل نمايد. 

شكل3-7

توزيع ثابت

EBD نقطه شورع

توزيع ايده آلتوزيع ايده آل

نقطه جدايش

.
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فهر ست مطالب

صفحهصفحهموضوعموضوع 

فصل دوم: سيستم شاسى

5اكسل و دسته موتور
14سيستم فرمان
26سيستم ترمز

45سيستم باك بنزين
47سيستم خنك كننده موتور

51سيستم هواى ورودى و اگزوز

ABS فصل سوم: ترمز
ABS 55عملكرد و قسمتهاى

ABS 56اصول كاركرد
ABS 60بازكردن و نصب قطعات

63تشخيص عيب و رفع نقص

.
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فصل دوم: سيستم شاسى فصل دوم: سيستم شاسى 

بخش اول : اكسل و دسته موتور  : نگاه كلى اكسل و دسته موتور جلو 

 (N·m 36)1. مهره شش گوش لبه دار
2. صفحه فشار باالى دمپر جلو

3. مجموعه كامل كمك جلو-چپ 
(N·m 240) 4. پيچ شش گوش لبه دار

(N·m 240) 5. مهره شش گوش لبه دار
6. ميله موج گير جلو- مجموعه كامل ميله 

اتصال
7. پيچ شش گوش همراه با واشر مسطح 
(N·m 210 :عمودى N·m 180  :افقى)

8. پين نمدى 
9. مهره اشپيل خور شش گوش لبه دار(100 

(N·m
10. مجموعه كامل بازوى پايين جلو- چپ

11. درپوش الستيكى قاب  فرعى
12. مجموعه كامل قاب فرعى

13. پيچ شش گوش با واشر مسطح (210 
(N·m

(N·m 75)14. مهره شش گوش لبه دار
15. پايه پالستيكى ميله موج گير  جلو
16. ميله موج گير  محفظه موتور- جلو
17. پيچ شش گوش با واشر نوارى(23 

(N·m
18. مجموعه كامل ميله تعادل جلو

19. مهره شش گوش لبه دار
20. مجموعه كامل بازوى پايينى جلو- 

راست
21. مجموعه كامل كمك جلو- راست

(N·m 75) 22. مهره شش گوش لبه دار

اكسل و دسته موتور  تحت شرايط يكسان مى توانند كشش زيادى  را تحمل كنند. به عنوان شاخص اصلى اجرايى خودرو، قدرت ديناميكى 
آن ها بايد از همه لحاظ براى تعيين حركت اكسل تقويت شود. به طور كلى، خودروها توسط اكسل عقب رانده مى شوند به دليل اينكه 2/3 
وزن  كل خودرو توسط اكسل عقب متحمل مى شود كه به اين ترتيب كشش بهترى را ايجاد مى كند. خودرو سدان، ويژه سوارى شخصى 
وقتى كه  به طور كامل از هر 5 مسافر پر مى شود، اكسل جلو همراه با موتور، گيربكس، راننده و سرنشين كنار راننده بيشتر از سرنشينان 
عقب بر روى اكسل عقب وزن وارد مى كنند. افراد چاق معموال كنار صندلى راننده مى نشينند و بار بيشترى را بر روى اكسل جلو وارد مى 

كنند. بنابراين، فشار بيشترى روى محور جلو نسبت به محور عقب وارد مى شود.
زمانى كه خودرو توسط محور جلو رانده مى شود، افزايش وزن بر روى اكسل جلو مقاومت فرمان را زياد خواهد كرد، در نتيجه پاسخ فرمان 
قوى تر و عملكرد آن آسان تر مى شود. موتور به صورت عرضى قرار گرفته است، كه مناسب با خودروهاى ديفرانسيل جلو مى باشد و 

كاهنده اصلى هزينه و تعمير و نگهدارى مى شود. بنابراين، محور جلو LF620 اكسل محرك فرمان مى باشد
در واقع به عنوان محور فرمان و محور رانندگى عمل مى كند. اكسل متشكل از سگدست فرمان، مجموعه كامل قاب فرعى، مجموعه كامل 

شكل 1-2

.
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بازوهاى پايينى جلو، چپ و راست و دسته موتورشان مى باشد. كه در موارد زير استفاده مى شود:
و  جانبى  نيروى  مركز،  از  گريز  نيروى  اينرسى،  نيروى  ترمز،  نيروى  كشش،  خودرو،  ظرفيت  وزن،  مانند  گشتاور،  و  نيرو  تمام  تحمل   .1

فرسودگى تنش بوجود آمده تحت بار متناوب، و غيره
2. كاهش اثرات ناشى از لرزش، و ايجاد راحتى در حين سوارى و ثبات رانندگى.

3. جابجايى آسان فرمان
4. انتقال گشتاور موتور به چرخ سمت چپ و راست بعد از افزايش گشتاور از طريق كاهش سرعت و سپس تبديل آن به كشش رو به 

جلو.
سيستم دسته موتور جلو LF620 يك تعليق مستقل مك فرسون مى باشد. به شكل1-2 براى ساختارش مراجعه كنيد.

اين قطعه متشكل است از فنر لوله، كمك از نوع كنيسترى، دو جهته ، نامتقارن و همزمان، نوارتثبيت كننده، بازوى پايينى مثلثى مى 
باشد. فنر لوله خارج از مركز به كنيستر كمك متصل شده است ،در نتيجه پايه "يو" شكل فنر دسته موتور را تشكيل مى دهد. باالى پايه 
"يو" شكل به طور انعطاف پذيرى به بدنه خودرو متصل شده است. محدود كننده توقف روى كمك نصب شده است  و بلبرينگ كفگرد 

روى حلقه برجسته (نافى) باالى كمك قرار گرفته است. مركز پين سگدست دسته موتور جلو، خطوط كمك و فنر لوله بر روى هم 
منطبق نيستند، و يك فاصله خارج از محور فاصله سگدست را تشكيل مى دهد كه زاويه شيب پين سگدست از زاويه ميل پيستون بزرگتر 

است. اين طراحى از ويژگى هاى زير برخوردار است :
1. از غير تنظيم شدن عرضى فرمان هنگام پيچش دسته موتور مستقل،جلوگيرى مى كند، و ساييدگى و پاره شدن چرخ را كاهش      

مى دهد. 
2. هنگاميكه پيچش انعطاف پذيرى روى دسته موتور اتفاق مى افتد، پارامترهاى موقعيت چرخ ها هر كدام يكديگر را تكميل مى كنند 

هر چند كه پين سگدست تغيير كند و بنابراين ثبات خودرو افزايش مى يابد.
3. ساختار فشرده:كمك، فنر لوله اى و پين سگدست فرمان با يكديگر تركيب شده و ابعاد كوچك و از فضاى كمترى را توليد مى كنند 

كه براى موقعيت خودرو با موتور ساخته شده درجلو و محرك جلو مفيد مى باشد. 
4. تغييرات كم در محل چرخ جلو در طول رانندگى ايجاد ميكند.  بنابراين لطفا شيب و زاويه كسترپين سگدست را تنظيم نكنيد.

5. بار غير مجاز سبكتر در نظر گرفته شده، كه تاثير بار را روى دسته موتور كاهش داده و راحتى و روانى رانندگى را افزايش دهد.
6. چرخ هاى سمت چپ و راست به طور مستقل لوال شده اند، كه به تماس چرخ ها در جاده كمك كرده و لغزش خودرو را بر اثر تماس 

جاده كاهش و راحتى و ثبات خودرو را افزايش مى دهد.
2. دسته موتور عقب. 
به شكل 2-2 مراجعه كنيد

1. مجموعه كامل كمك عقب- چپ
(75N·m)2. مهره شش گوش لبه دار
(75N·m)3. پيچ شش گوش لبه دار

(85N·m)4. پيچ شش گوش گوش لبه دار
5. مجموعه كامل كمك عقب- راست

6. مهره شش گوش لبه دار
(75N·m)7. پيچ شش گوش لبه دار

8. پيچ شش گوش لبه دار
9. پيچ شش گوش لبه دار

10. واشر بزرگ
11. مهره شش گوش لبه دار

(120N·m)12. اجزاى جوش اكسل عقب
13. اجزاى ميل ثابت كننده عقب

شكل 2-2

.
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اكسل عقب دسته موتور يك محور در عقب خودرو مى باشد، كه عملكرد آن به صورت زير مى باشد :
1. تمام نيرو و گشتاور، مانند وزن، بارمجاز اسمى، كشش، نيروى ترمز، نيروى اينرسى، نيروى گريز از مركز، نيروى جانبى و فرسودگى تنش 

بوجود آمده تحت بار متناوب، و غيره را تحمل مى كند. 
2. ارتعاش و ضربه را كاهش، و راحتى خودرو و ثبات رانندگى را افزايش 

مى دهد. مجموعه اكسل عقب LF620 در شكل2-2 نشان داده شده 
است. مجموعه اكسل عقب از اجزاى جوش محور عقب (13)، كمك 

عقب-چپ (1)، كمك عقب- راست (6)، اجزاى ميله تثبيت كننده عقب 
(14) و بوش راست و چپ اكسل عقب، تشكيل شده است. دسته موتور  
يك بازوى معلق عقب با يك ميله پيچشى مى باشد. محور اصلى بدنه 

به طور مستقيم به بدنه و سپس با سيستم دسته موتور متصل شده است. 
سپس اجزا روى بدنه نصب شده است. فنر و كمك در نزديكى محور 

خودرو نصب شده اند. بازوهاى كمكى در اطراف محور خط وسط بدنه 
خودرو، يعنى موازى محور خودرو حركت مى كنند، كه به باال و پايين، به 

موازات بدنه خودرو و بدون زاويه كمبرحركت مى كنند.برجسته ترين مزيت 
آن ايجاد فضاى زياد بين چرخ چپ و راست و ايجاد هيچ زاويه كمبرى از بدنه مى باشد، 
و چرخ عقب (خار دار) بازوى حركتى دسته موتور براى بدنه خودرو ايجاد تعادل مى كند.
3. پارامترهاى تنظيم چرخ: اگر چرخ ها از هم ترازى خوب هندسى اى برخوردار باشند، 

بهره ورى سوخت و عمر تاير ها افزايش مييابد. 

1. زاويه كستر پين سگدست : زاويه بين باالترين نقطه مركز چرخ و جهت عمودى 
سمت ديد كنار خودرو مى باشد در شكل 3-2 نشان داده شده است. زاويه كستر مثبت 
(+) مى باشد، وقتى كه زاويه شيب جلو منفى است. برگشتگى پين سگدست بر كنترل 

جهت مكانيزم فرمان تاثير مى گذارد اما روى سايش و پارگى چرخ تاثير نمى گذارد. در 
صورتى كه زاويه كسترپين سگدست يك چرخ بيشتر از چرخ هاى ديگر باشد، اين چرخ 

به سمت خط مركز خودرو حركت كرده و خودرو به سمت جلو سمتى كه زاويه كستر  
پين حركت ميكند.

2- زاويه كمبر چرخ: شكل بيرونى آن از جلوى خودرو نشان داده شده است. زاويه كمبر 
چرخ به زاويه چرخ خارج از جهت عمودى نشا ن داده شد. در شكل 4-2  مى باشد. اگر 

نقطه باالى زاويه به سمت خارج برود، زاويه كمبر مثبت(+) خواهد شد و در حاليكه به 
سمت داخل رود زاويه منفى(-) مى شود. به سمت بيرون بودن آن نه تنها بر كنترل جهت تأثير ميگذارد بلكه باعث كهنگى و پاره شدن 

چرخها مى شود. بيرون بودن بيش از حد آن باعث كهنگى چرخها و باعث مى شود خودرو به سمت زاويه كمبر بزرگتر يا يك طرف 
حركت كند. 

3. همگرايى چرخ: به حركت چرخ به داخل و خارج از مركز خط هندسى يا 
خط جلو راننده تلقى مى شود. همگرايى منفى، حركت خارجى چرخ، مى باشد كه 

در شكل 5-2 نشان داده شده است. 
همگرايى چرخ ها براى تضمين حركت موازى آنها طراحى شده است. و 
همچنين اين همگرايى مقدارى به چرخش خودرو در هنگام رانندگى به سمت 

جلو كمك مى كند. تنها با وجود همگرايى، چرخ ها مى توانند به طور موازى در 
سطح جاده حركت كنند. 

شكل 2-4

شكل2-3

شكل 2-5

.
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4. زاويه پرتاب: چرخ هاى جلو نقش هدايت خودرو را دارند در حاليكه چرخ
هاى عقب دنباله روى آنها هستند. اين كه دنباله روندگى چرخ ها بر اثر زاويه
پرتاب مى باشد كه زاويه بين دنباله روندگى چرخ هاى عقب و خط مركز بدنه

خودرو مى باشد. ( در شكل 6-2 نشان داده شده است).

5- پارامتر هاى استاندار تنظيم چرخ،
جدول 2-1

IIII. جدول برطرف كردن خطا،. جدول برطرف كردن خطا،

جدول 2-2

فعاليت دليل احتمالى مشكل
چك كنيد كه بار نامناسب توزيع نشده باشد و يا فنر غير استاندار

نباشد(فنركوتاه شده) ارتفاع نامناسب خودرو( ارتفاع باال يا پايين جلو يا عقب)

تكيه به يك سمت
سيستم فرمان را چك كنيد شكستگى يا سائيدگى جعبه دنده و يا شكستگى ميله 

اتصال
ترمز را چك كنيد سيستم ترمز

چرخ ها را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ ها
بلبرينگ چرخ جلو را چك كنيد شكستگى بلبرينگ چرخ

تقدم و تاخر يا تعويض چرخ چرخ و تاير
چك كنيد كه بار نامناسب توزيع نشده باشدو يا فنر غير استاندار

نباشد (فنركوتاه شده) ارتفاع نامناسب خودرو( ارتفاع باال يا پايين جلو يا عقب)

سيستم فرمان را چك كنيدتنظيم نبودن چرخ شاتون يا ميله اتصال
تست بازوى اتصالى را در اين بخش انجام دهيد اتصال كروى  بازوى نگهدارنده زيرين دسته موتور

چرخ را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ
زاويه كستر عقب را چك كنيد زاويه كستر نادرست چرخ

كج بودن غربيلك فرمان
دسته موتور عقب را چك كنيد صدمه به دسته موتور عقب

در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جديد را نصب و چك كنيد بوش يا ميله هاى اتصال باالنس جلو وعقب

رانندگى سخت
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جديد را نصب و چك كنيد بوش بازوى پايه زيرين دسته موتور جلو
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جديد را نصب و چك كنيد بوش بازوى دسته موتور عقب

كمك فنرعقب را چك كنيد ترمز و فنر جلو
كمك عقب را چك كنيد كمك فنرعقب

شكل2-6
.
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بلبرينگ چرخ را چك كنيد خوردگى بلبرينگ چرخ جلو
تست گلوله اتصالى را در اين بخش انجام دهيدصداى زياد اتصال كروى  بازوى نگهدارنده زيرين دسته موتور

دسته موتور را چك كنيد صدمه به دسته موتور
باد چرخ را تنظيم كنيد باد نامناسب چرخ

تاير سائيده شده و نامناسب
چرخها را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ

بلبرينگ چرخ جلو را چك كنيد صدمه يا خوردگى بلبرينگ چرخ جلو

لرزش
تاير را چك كنيد. تاير را باالنس كرده يا يك تاير جديد نصب 

كنيد چرخ و تاير

چرخها را تنظيم كنيد تنظيم نادرست چرخ
سيستم فرمان را چك كنيد عملكرد غير طبيعى سيستم فرمان

IIIIII. نگهدارى . نگهدارى 

تنظيم چرخ جلو 
تنظيم خارجى چرخ جلو

تنظيم خارجى چرخ جلو همان طور كه در شكل 7-2 نشان داده شده است مى باشد. 
پايه نگهدارنده (ساپورت) را در روى گيره روميزى ثابت نمائيد طورى كه سوراخ هاى 
آن با  پانل جانبى منطبق شود پيچيدگى مى تواند توسط سوراخ مقر پيچ (بين صفحه 

ساپورت و مفصل فرمان) تنظيم شود .

1. زاويه كمبر
2. سوراخ باالى مفصل فرمان
3. سوراخ پايينى مفصل فرمان
2- تنظيم همگرايى چرخ جلو.

1. مهره شش گوش قفل شونده
2. شفت ميل مهار فرمان

3. گيره درزگير

شكل 2-7

شكل 2-8

.
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جزييات به صورت زير مى باشد :
گيره(كلمپ)كوچك گردگير روى ميله تعادل فرمان را باز كنيد.

غربيلك فرمان را در حالت وسط قرار دهيد.
همانطور كه در شكل 8-2 نشان داده شده است، پيچ شش گوش را آزاد كرده و ميله تعادل فرمان را براى يك زاويه همگرايى مناسب

بچرخانيد.
مطمئن شويد كه هرگردش  ميله تعادل در يك طرف معادل طرف ديگر پيچانده شود.

مهره قفل شونده را محكم كنيد.
گيره گرد گير را وصل كنيد.

ii. تعويض قسمتها و اجزاى مجموعه
تعويض مجموعه توپى چرخ ترمز جلو

باز كردن مجموعه توپى چرخ ترمز جلو
خودرو را باال برده و جك را به طور درست زير آن قرار داده و مجموعه چرخ

را باز كنيد.
همانطور كه در شكل 9-2 نشان داده اتصال سنسور سرعت چرخ را از

سوكت و پايه آن جدا كنيد.

پايه سيلندر ترمز و سيلندر ترمز را جدا كنيد و آن را در زير بدنه
خودرو ببنديد تا از خميدگى يا حتى آسيب لوله ترمز به دليل سنگينى

وزن سيلندر ترمز جلوگيرى كنيد.
سپس ديسك ترمز را جدا كنيد.

مهره هاى شفت را باز كنيد.
همانطور كه در شكل 10-2 نشان داده است ابزار جدا كننده را از
روى توپى نصب كنيد تا بتوانيد شفت بلبرينگ ،چرخ ،توپى و بلبرينگ

چرخ با 3 مهره رل جدا كنيد.

مطابق شكل 11-2 بلبرينگ چرخ را در
بياوريد.

2- نصب مجموعه توپى چرخ ترمز جلو
براى نصب، روند جداسازى را برعكس
اجرا كنيد. وقتى كه سنسور چرخ جلو

را نصب كرديد، مطمئن شويد كه بست
اتصالى كامال قفل شده باشد.

ميله تعادل جلو را تعويض كنيد
ميله تعادل جلو را باز كنيد. اتصاالت

مربوطه را باز كنيد. مجموعه قاب فرعى
را به پايين هدايت كنيد مطابق شكل

12-2 مى باشد.

شكل 2-9

شكل 2-10

.
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ميله تعادل جلو را مطابق شكل 13-2 خارج كنيد.
2- نصب: ميل تعادل جلو را نصب كنيد. (برعكس جدا 

كردن قطعات) عمل كنيد. 
سگدست فرمان را تعويض كنيد.

تعويض سگدست همراه با مجموعه كامل دنده ترمز مطابق 
با قسمتهاى ذكر شده در مورد دنده ترمز مى باشد.

تعويض مجموعه طبق پايين
مجموعه طبق پايين را باز كنيد

چرخ را بچرخانيد تا قسمتهاى مربوطه از چرخ جلو تا 
حداقل وضعيت حركت كنند.

مطابق شكل 14-2 پين دوشاخه و مهره اشپيل خور را از 
پين پيچى سرگلوله ايجاد كنيد و به سگدست فرمان ضربه بزنيد 

تا پين گلوله طبق پايينى  از سگدست فرمان جدا شود. 

شكل 2-12

شكل 2-13

شكل 2-14

پين قفل كن و مهره را باز كنيد. براى 
جداسازى سيبك از سگدست فرمان به 

سگدست ضربه نزيند 

.
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2 پيچ و مهره  را جدا سازيدو مجموعه طبق پايين را خارج كنيد مطابق
شكل 15-2. لطفا مهره قفل شونده را نچرخانيد چون هر چرخش به آن

صدمه مى زند.
مجموعه طبق پايين را چك كنيد

قبل از نصب مهره هاو پين پيچى سرگلوله اى را بيش از 5 بار همانطور
كه در شكل 16-2 نشان داده شده تكان دهيد.

با استفاده از آچار تركمتر با يك سرعت چرخش به مدت 2 تا 4 ثانيه
مهره را بچرخانيد و گشتاور چرخش را براى بار پنچم ثبت كنيد. گشتاور

0,05  1,98Nm چرخش

نصب
به طور موقت مجموعه كامل بازوى پايينى دسته موتور جلو را باز
كنيد.  با دوپيچ و مهره مجموعه كامل بازويى پايين دسته موتور جلو

را ببنديد. همانطور كه در شكل 17-2  نشان داده شده است نيازى به
تركمتر نمى باشد.

طبق پايين دسته موتور جلو را به سگدست فرمان با مهره ها وصل كنيد.

گشتاور سفت كردن : 100N.m مى باشد. شكل 18-2 را دنبال كنيد.
نصب اشپيل توجه: در صورتيكه سوراخ دوشاخه به درستى با پين تنظيم
نشده باشد. لطفا قدرى بيشتر سفت كنيد تا سوراخ مقابل پين قرار بگيرد.
طبق پايين دسته موتور جلو راكامال" سفت كنيد. همانطور كه در شكل

17-2 نشان داده شده بازويى پايين را با دو پيچ محكم كنيد.

تعويض كمك
مجموعه كامل كمك جلو را بازكنيد.

چرخ جلو را باز كنيد.

شكل 2-15

شكل 2-18

موقتًا دو مهره را سفت كنيد

شكل 2-16

پنج مرتبه سيبك زير طبق را به طرف عقب و جلو تكان دهيد

شكل 2-17

موقتا دو مهره را سفت كنيد

.
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شلنگ ترمز را بازكنيد. پيچ، شلنگ ترمز و خار سيم كشى سنسور سرعت 
(اى بى اس) را ازپايه كمك مطابق شكل 19-2 جدا كنيد.

كمك جلو همراه با فنر لوله اى را جدا سازيد.
مهره هاى اتصال ميل تعادل جلو و كمك جلو را باز كنيد. سپس كمك 
فنررا از سگدست فرمان جداكنيد 2 مهره و پيچ اتصالى مجموعه كامل 

كمك جلو و سگدست فرمان را همانطور كه در شكل 20-2 نشان داده 
جدا كنيد. 

كمك جلو را از فنر لوله اى جدا كنيد و بعد  3 مهره براكت تعليق
جلو را مطابق شكل 2-21 جدا نمائيد.

2.نصب مجموعه كامل كمك جلو
براى نصب برعكس روند باز كردن عمل نماييد. 

3.مجموعه كمك عقب را باز كنيد.
1- چرخ عقب را باز كنيد

2-مجموعه كامل كمك عقب سمت راست و چپ را مطابق 
شكل 22-2 باز كنيد.

با جك قاب اكسل عقب را باال ببريد.
مهره ضخيم شش گوش متصل به كمك عقب را از مجموعه 

قاب فرعى عقب جدا كنيد.

يك پيچ و 2 مهره متصل به مجموعه كامل كمك عقب و بدنه خودرو 
را جدا سازيد.

4-كمك عقب را از بدنه جدا سازيد.
نصب مجموعه كامل كمك عقب: براى نصب، برعكس روند باز كردن 

عمل كنيد.
مجموعه كامل كمك را بررسى كنيد.  چك كنيد آيا مقاومت غيرطبيعى اى
 يا صدايى هنگام فشار دادن يا كشيدن ميله فشارى كمك توليد مى شود 

يا نه. در صورت هر گونه موارد غير نرمال، لطفا كمك را تعويض كنيد. 

شكل 2-19

شكل 2-21

شكل 2-22

شكل 2-20

مهره هاى ايمنىمهره هاى ايمنى

.
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بخش II. سيستم فرمان 
سيستم فرمان يك مكانيزم خاص براى تغيير و حفظ موقعيت خودرو مى باشد. فرمان براى تغيير جهت در يك زمان خاص بر اساس نياز 
راننده در هنگام رانندگى مى باشد و همچنين با سيستم رانندگى كامال همكارى مى كند تا حركت خودرو بطور ثابت باشد در شرايطى كه 
خودور از مسيرش به خاطرتاثيرات اتفاقى سطح جاده خارج مى شود. فرمان، يكى از مهمترين سيستمها براى حفظ ايمنى رانندگى مى باشد. 
بنابراين، بررسى و حفظ سيستم خودور به موقع يكى از مهمترين اقدامات براى حفظ ايمنى و تصادفات كمتر است. فرمان ليفان 620 از 
چرخ فرمان 1، ستون فرمان 2، كليد پمپ فرمان 5 ، مخزن روغن 4، جعبه فرمان 3 و اجزاء ديگر مطابق شكل 23-2 تشكيل شده است. 

1. پايه خط برگشت
2. پيچ شش گوش و واشر 

مسطح
3. گيره خط برگشت

B 4. پايه خط برگشت
5. لوله ورودى پمپ روغن 

فرمان
A 6. بست شلنگ حلزونى نوع
A 7. بست شلنگ حلزونى نوع
8. مجموعه كامل مخزن روغن 

كليد فرمان
9. پيچ شش گوش و واشر 

مسطح
10. بست مخزن روغن كليد 

فرمان
11. پايه مخزن روغن كليد 

فرمان
12. مجموعه كامل پمپ روغن 

كليد فرمان
13. مجموعه كامل خط برگشت 

فرمان
14. مجموعه كامل لوله ورودى 

دنده فرمان
15. پيچ شش گوش لبه دار
16. اجزاى پايه A خط لوله 

روغن
17. پين خاردار

18. مهره ظريف شش گوش 
اشپيل خور

19. مجموعه كامل ميله اتصالى 
و دنده فرمان

20. پيچ شش گوش لبه دار
21. پوشش آكوستيك روى 

دنده فرمان
22. پوشش آكوستيك طوقه 

روى دنده فرمان
23. اجزاى درپوش گرد گير ستون فرمان

24. ستون فرمان و مجموعه كامل مكانيسم تنظيم
25. مجموعه كامل فرمان

شكل 2-23 .
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II. تشخيص مشكل سيستم فرمان . تشخيص مشكل سيستم فرمان 

نكات بررسى
هنگام تعويض اجزاء دقت زيادى را بكار بگيريد. اقدام نامناسب احتمال دارد روى عملكرد سيستم فرمان تاثير گذاشته و منجر به تصادف 

شود.
سيستم SRS: اين خودور به سيستم SRS  همانند كيسه هواى راننده و سرنشين. اگر كيسه هوا به درستى نصب وتعمير نشود (باز شدن ) 
ناگهانى آن منجر به تصادفات جدى خواهد شد. جدول زير مربوط به پيشگيرى هاى كمكى سيستم تعمير ونگهدارى و  شامل (باز كردن 

،نصب و بازديد و يا تعويض قطعات) مى باشد.
جدول برطرف كردن مشكل

با كمك جدول برطرف كردن مشكل ( در جدول 3-2) تشخيص نقص بسيار آسان خواهد شد. جدول زير مشكالت رايج را نشان مى دهد. 
تمامى مشكالت را با راهكارهاى اين جدول برطرف سازيد. هر يك از اجزا را به ترتيب بررسى كنيد. اين اجزا را در صورت لزوم تعمير يا 

تعويض كنيد. 
جدول 2-3

عملكرد دليل احتمالى مشكل
سايز تايرها را چك كنيد و باد آنها را تنظيم 

كنيد اندازه الستيك نامناسب يا فشار باد زياد تايرها.

وقتى كه فرمان ثابت و خودور به طور 
مستقيم به جلو حركت مى كند، خودرو 

به طرفين كشيده مى شود

بار را تنظيم كنيد بار بيش از حد خودرو يا بار نامتعادل.
در صورت لزوم جعبه فرمان يا سيبك ميل 

فرمان (چينى ميل فرمان) جلو را تعويض كنيد گشادى ويا شكستگى ميله مهار اكسل جلو.

پيچها را محكم و يا تعويض كنيد شل ويا گشاد شدن پيچهاى جعبه فرمان.
مجموعه سيبك زير كمك دسته موتور ا 

تعويض كنيد گشاد شدن يا خوردگى سيبك زير دسته موتور.

سفت كردن پيچهاى شفت پينيون
سفت كردن شفت اتصال ستون فرمان

شل بودن پين چار شاخ ستون فرمان و مجور دنده پيستون 
ديفرانسيل .

سفت چارشاخ ستون فرمان را تعويض كنيد شل شدگى يا شكستگى چارشاخ گاردان ستون فرمان
در صورت نياز تنظيم كنيد تنظيم نادرست همگرايى( زاويه  تو- اين)

اجزاى دسته موتور عقب را محكم يا تعويض 
كنيد گشاد شدن يا شكشتگى دسته موتور عقب

باد تايرها را تنظيم كنيد فشار باد نادرست تايرها

كشيده شدن خودرو به يك سمت 
هنگام رانندگى روى جاده صاف 

درصورت لزوا از تايرهاى جديد استفاده كنيد سايز نادرست تايرها يا تايرهاى با آج هاى مختلف
بار را تنظيم كنيد بار بيش از حد خودرو يا بار نامتعادل

در صورت لزوم تنظيم كنيد تنظيم نادرست همگرايى( تو-اين)
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جلو را 

تعويض كنيد شكستن اجزاى دسته موتور جلو .
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در شرايطى كه سرعت وسيله نقليه زير 50 
كيلومتر در ساعت (30mph)، دنده را خالص 
كنيد، سوئيچ را روى وضعيت I (موتور خاموش) 

بچرخانيد. در صورتى كه وسيله نقليه هنگام 
توقف به يك طرف كشيده نشد،مجموعه جعبه 

فرمان را تعويض كنيد در صورتى كه وسيله 
نقليه به يك طرف كشيده شد، چرخهاى جلو  
همان طرف را با چرخ هاى عقب همان طرف 
عوض نمائيد و در صورتيكه خودرو دوباره به 

همان جهت متمايل شد تعليق جلو را بازديد و 
زاويه تواين را تنظيم نمائيد.

عملكرد نامتعادل شير جعبه دنده فرمان

كشيده شدن خودرو به يك سمت 
هنگام رانندگى روى جاده صاف

در صورت لزوم تنظيم كنيد. نرمال بودن ترمزهاى جلو و عقب را چك كنيد.
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور عقب را 

تعويض كنيد.
خميدگى و تا شدن اجزاى دسته موتور عقب و شكستگى حلقه 

فنر دسته موتور عقب / جلو را بررسى كنيد
در صورت لزوم اجزاى دسته موتور عقب را 

تعويض كنيد.
پيچها را سفت كنيد.

گشاد شدن يا سائيده شدن اجزا دسته موتور عقب و پيچ را چك 
كنيد.

در صورت لزوم سيبك فرمان را تعويض كنيد. اتصال شفت ورودى  جعبه دنده فرمان

صداى كوبيدن يا زوزه كشيدن جعبه 
فرمان  وسفتى چرخها هنگام رانندگى 

در جاده خاكى يا سخت

در صورت نيازجعبه دنده فرمان را تعويض 
كنيد. شل بودن يا خوردگى ميله مهار اكسل جلو

پيچها را سفت يا در صورت لزوم تعويض كنيد. شل بودن يا شكسته شدن پيچهاى جعبه فرمان
پيچها را سفت كنيد. شل شدن پيچها و چارچاخ ستون فرمان وسيبك فرمان

پيچهاى گردگير سيبك را سفت يا تعويض 
كنيد. شل شدن پيچ هاى گرد گير سيستم تعليق و يا سيبك فرمان

در صورت لزوم ستون فرمان را تعويض كنيد. شفت نامناسب ستون فرمان
فشارباد چرخها را تنظيم كنيد. باد نامناسب چرخ ها

بعد از گرداندن فرمان به يك سمت، 
فرمان به مكان مركزى خود باز نمى 

گردد، مگر به كمك راننده كه در 
هنگام گرداندان فرمان با سمتى و 

ممانعت آن مواجه مى باشد.

در صورت لزوم تايرها را تعويض كنيد. سايز يا نوع نادرست آج چرخ ها

ستون فرمان را تنظيم كنيد. تنظيم نبودن ستون فرمان يا گير كردن محافظ ستون به 
غربيلك فرمان

اتصال آن را تعويض كنيد. گير داشتن چار شاخ سال ستون فرمان
در صورت لزوم بالشتك  را تعويض كنيد. پاره شدگى مقر آب بندى بالشتك شفت ستون فرمان

در صورت نيازجعبه  دنده فرمان را تعويض 
كنيد. گيرداشتن و يا شكستگى ميل تعادل

در صورت لزوم اجزاى دسته موتور جلو را 
تعويض كنيد. شكستگى يا خوردگى اجزاى سيستم تعليق

در صورت لزوم تنظيم كنيد. تنظيم نبودن همگرايى (تو- اين)چرخ ها
ستون فرمان را تعويض كنيد. گرفتگى بلبرينگ ستون

سيستم هيدروليك فرمان را بشوئيد. .آلوده شدن روغن فرمان
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در صورت لزوم روغن را دوباره پر كنيد و نشتى 
روغن را چك كنيد. كافى نبودن روغن پمپ فرمان

سنگين به نظر رسيدن فرمان هنگام 
رانندگى يا پارك

كشش لواز م جانبى تسمه را چك كنيد. كشش نادرست لوازم جانبى تسمه ها
در صورت نياز شلنگ كولر را تعويض كنيد. نشتى شلنگ بيرونى كولر

تخليه هواى سيستم هيدروليك فرمان را چك 
كنيد. سرعت دور آرام نادرست موتور

پولى يا تسمه پمپ هيدروليك فرمان را 
تعويض كنيد. شل شدن يا خراب شدن پولى يا تسمه پمپ هيدروليك فرمان

جريان پمپ و فشار آن را چك كنيد. به تست 
جريان پمپ و فشار در اين بخش مراجعه كنيد. فشار و يا جريان روغن پمپ خارج از  اندازه مشخص است

شلنگ و كولر را تميز كنيدو در صورت لزوم آن 
را تعويض كنيد مسدود شدن شلنگ يا خط لوله كولر

وجود مواد خارجى يا آلوه به سيستم را چك 
كنيد. سيستم هيدروليك فرمان را بشوييد. كثيف و آلوده شدن شفت فرمان

سيستم را هوا گيرى كنيد. وجود هوا در روغن فرمان
ارتفاع سطح روغن را درست كنيد. بيش از حد روغن پر كردن

اجزايى را كه مشكوك به نشتى مى باشد را نشتى روغن
شناسايى و تعمير كنيد. نشتى اجزاء

در صورت لزوم تسمه جانبى را تعويض كنيد. درستى كشش تسمه يا لغزش آن را چك كنيد.

تسمه پروانه جانبى خودور صداى جيغ 
بلند را توليد مى كند ( به خصوص 

هنگامى كه فرمان تا آخر مى چرخدو 
خودرو به حالت پارك در مى آيد)

اجزاء جانبى تسمه را تعويض كنيد شل شدن يا شكستگى اجزاء جانبى تسمه صداى تق تق از پمپ فرمان 
روغن را تا سطح معين پر كنيد و سيستم را 

هواگيرى كنيد كافى نبودن روغن و امكان نشتى
صدا از پمپ هيدروليك فرمان

نشتى را چك و تعمير كنيد ودر صورت لزوم 
پمپ هيدروليك فرمان جديد نصب كنيد. پمپ هيدروليك فرمان

نرمال روغن در دمايى كمتر از 54 درجه سانتى گراد از سوپاپ كنار 
گذر جريان يافته وبه پوسته سوپاپ پمپ مى رود صداى فش

هوا را از سيستم خارج كنيد وجود هوا در روغن و نشتى در سيستم
در صورت نياز پمپ هيدروليك فرمان را صداى  زار زدن (نفس نفس)

تعويض كنيد
اُ رينگ ( نشت بند روغن) درپوش سوپاپ يك طرفه را بررسى 

كنيد .
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ارتفاع سطح روغن را درست كنيد. روغن بيش از حد

نشتى در پمپ هيدروليك فرمان
يا باك بنزين

يك درپوش روغن جديد يا اُرينگ جديد نصب
كنيد.

شل شدن، شكستگى ويا نداشتن در پوش روغن يا نداشتن
اُرينگ درپوش

در صورت نياز يك اتصال شلنگ جديد نصب
كنيد. شل شدن يا شكستگى اتصال شلنگ

پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. نشتى و يا شكستگى كاسه نمد شفت ،شكسته شدن روتورشفت 
مانند خش يا ضرب ديدگى، خوردگى بوش يا ماسوله اى شفت

پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. لوله ورودى

پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. سوراخ شلنگ
در صورت نياز مهره ها را سفت كنيد. شل بودن مهره هاى اتصال لوله خروجى يا  در پوش سوپاپ
پمپ هيدروليك جديدى نصب كنيد. شكسته شدن اتصال، مهرها ،درپوش و يا لوله خروجى

روغن را تا سطح معين پر كنيد و نشتى در
سيستم را بررسى كنيد. كافى نبودن روغن فرمان هيدروليك 

در صورت نياز آن را تعويض كنيد.صداى غير طبيعى خوردگى چارخ فرمان
چك ودر صورت نياز تعويض كنيد. معيوب بودن پره پمپ فرمان هيدورليك
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. معيوب بودن جعبه فرمان

باد آن را تنظيم كنيد. فشار باد نادرست تايرها

كافى نبودن برگشت فرمان
چرخها را تنظيم كنيد. نادرست بودن تنظيم چرخ جلو

تنظيم كنيد و در صورت لزوم تعويض نماييد. خم شدن ستون فرمان
در صورت لزوم تعويض كنيد. عملكرد نادرست دنده فرمان

در صورت نياز آن را تعويض كنيد. فرسوده شدن سگدست فرمان

خالصى بيش از حد
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. خوردگى سيبك زير طبق
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. خوردگى شفت ميانى و اتصال لغزشى رابط دوشاخه
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. خوردگى بلبرينگ چرخ جلو
در صورت نياز آن را تعويض كنيد. عملكرد نادرست جعبه فرمان

باد تايرها را تنظيم كنيد. تنظيم نادرست باد تايرها

فرمان سنگين

روغن را تا سطح معين پر كنيد و وجود نشتى
در سيستم را بررسى كنيد. كم بودن روغن فرمان هيدروليك

چرخها را تنظيم كنيد. تنظيم نادرست چرخ جلو
در صورت نياز تعويض كنيد خوردگى سگدست فرمان
در صورت نياز تعويض كنيد خوردگى سيبك زير طبق

در صورت نياز چك و تعويض كنيد خم شدن ستون فرمان
در صورت لزوم تعويض كنيد عملكرد نادرست پره پمپ فرمان هيدروليك

در صورت نياز آن را تعويض كنيد .عملكرد نادرست جعبه فرمان



راهنماى تعميرات ليفان 620 215

IIIIII. تعميرونگهدارى. تعميرونگهدارى
حركت آزاد و راحت فرمان را چك كنيد روش چك كردن 

حركت روان فرمان به شرح زير است :
1. اطمينان حاصل كنيد كه چرخ ها در وضعيت مستقيم رو به 

جلوى جاده هستند.
2. به آرامى فرمان را بچرخانيد، حركت آزاد و روان آن را چك 

كنيد. همانطور كه در شكل 24-2 نشان داده شده، آزادى يا 
خالصى فرمان كمتر از 20 درجه مى باشد. 

فرمان و ستون فرمان در شكل 25-2 نشان داده شده است.
جداسازى و نصب مجموعه كامل غربيلك فرمان و ميل فرمان

شكل 2-25

شكل 2-24

مجموعه كامل غربيلك فرمان

مجموعه كامل ستون فرمان

پين پالستيكى

گردگير ميل فرمان

پين پالستيكى

يرينگ صداگير جعبه فرمان

صداگير جعبه فرمان

.
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توجه :
 براى تعمير و نگهدارى پمپ فرمان اين نكات را انجام دهيد.

قطب منفى باترى را قطع كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه چرخ هاى جلو در وضعيت مستقيم روبه جلو هستند.

1. باز كردن
1. مجموعه كليد بوق را باز كنيد.

توجه : اتصال كيسه هوا را زمانيكه سوئيچ روى حالت"روشن" است جدا 
كنيد. 

2) دو پيچ رابا آچار بكس يا پيچ گوشتى شل كنيد تا زمانى كه سر پيچ به 
پوسته برسد

 همانطور كه  در شكل 26-2 نشان داده شده است .

3. كليد بوق را از داخل فرمان همانطور كه در شكل 2-27 
نشان داده شده است خارج كنيد.

4. با استفاده از پيچ گوشتى بخش قفل شده اتصال كيسه 
هوا را آزاد و سپس اتصال كيسه هوا را جدا سازيد.

توجه : دقت كنيد هنگام خارج كردن مجموعه كليد بوق، 
اتصال سيم كشى كيسه هوا جدا نشود و هنگام نصب 

صفحه باالئى را هنگام قرار دادن مجموعه به باال بكشيد؛ 
دكمه مجموعه بوق را جدا نكنيد.

5. سوكت اتصال را جدا كنيد.

6. مهره ثابت كننده وسط غربيلك فرمان را باز كنيد، 
همانطور كه در شكل  28-2 نشان داده شده است. 

7. محل قرار گرفتن غربيلك بر روى شافت اصلى فرمان را عالمت 
گذارى كنيد.

8. از ابزار مخصوص براى در آوردن غربيلك فرمان استفاده كنيد.
9. درپوش پايينى ستون فرمان را در آورده. سه پيچ  درپوش پايينى 

ستون فرمان را مطابق شكل 29-2 خارج كنيد. 

10. سوئيچ جرقه را در وضعيت ACC قرار بدهيد، و 
مجموعه فنر لوله اى را جدا سازيد.

 توجه : سوئيچ مركب با يك گيره فلزى و 2 گيره 
پالستيكى به صفحه نصب متصل شده است. ابتدا گيره 
فلزى را با پيچ گوشتى به باال اهرم كنيد و سپس گيره 
هاى پالستيكى را جدا كنيد. ساختار را در شكل 2-30 

مشاهده كنيد. 

شكل 2-26

شكل 2-27

شكل 2-28

شكل 2-29

سه پيچ منحنى شده را باز كرده تا پوسته 
بااليى و پايينى ميل فرمان باز شود.

.
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جلو).11. سوئيچ مركب چپ را مطابق شكل 31-2 باز كنيد. (مجموعه سوئيچ كاهنده نور 
12. سوئيچ مركب سمت راست را باز كنيد (مجموعه سوئيچ برف پاك كن).

13. درپوش گردگير ستون فرمان را برداريد.
14. مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان را جدا سازيد، همانطوركه در 

شكل32-2شان داده شده است. 
محل انطباق دو شاخه كشويى و شفت ميانى را عالمت گذارى كنيد.

2- پيچ A وB، را شل كرده و سپس شفت ميانى را جدا كنيد.

15. مجموعه ستون فرمان را باز كنيد، همانطوركه در 
شكل33-2 نشان داده شده است. 

كانكتور و بست سيم كشى را از مجموعه ستون فرمان جدا 
كنيد.

3 پيچ  ومجموعه ستون فرمان را جدا سازيد.

16. مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان را جدا سازيد. 
محل انطباق شفت اصلى و شفت ميانى را عالمت گذارى كنيد همانطور 

كه در شكل 34-2 نشان داده شده است.
 پيچ وشفت ميانى  را جدا كنيد.

شكل 2-30

شكل 2-32

شكل 2-33

شكل 2-34

فنر لولكليد برف پاك كن
كليد دسته راهنما و كليد چراغها

شكل 2-31

ابتدا خار فلزى را با نيروى زياد باز كنيد

س دو پين 
سپ

پالستيكى را باز كنيد

مطابق با عالمت

.
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17. پايه نگهدارنده سوئيچ را از ستون فرمان جدا سازيد، همانطور كه
در شكل35-2 نشان داده شده است.

با استفاده از سنبه،روى مركز دو پيچ مخروطى را عالمت گذارى
كنيد.

2 – با مته 3 -4 ميلى مترى دو پيچ را سوراخ كنيد.
3- 2 پيچ و مجموعه پايه نگهدارنده سوئيچ روى ستون فرمان را

توسط يك پيچ گوشتى جدا كنيد.
18. صفحه گيره فوقانى ستون فرمان را جدا كنيد.

19. مغزى سوئيچ راجدا كنيد ،همانطوركه در شكل 36-2نشان داده شده است.

سوئيچ را در  وضعيت ACC قرار دهيد.
- قفل را به طرف پايين فشار دهيدو مغزى قفل را با پيچ گوشتى

بيرون بكشيد.
20. مجموعه كليد هشدار بازبودن قفل  را جدا كنيد.

1- سوئيچ هشدار باز بودن قفل را از مجموعه سوئيچ جرقه جدا كنيد.
2- مجموعه سوئيچ  هشدار باز بودن قفل را باز كنيد.

21. مجموعه سوئيچ جرقه را جدا كنيد. 2 پيچ و همچنين مجموعه
سوئيچ جرقه را از پايه ستون فرمان جدا سازيد.

(2) نصب
1. براى نصب مجموعه سوئيچ جرقه و سوئيچ هشدار باز بودن قفل، بر

عكس روش باز كردن عمل نماييد.
2. مجموعه مغزى قفل سوئيچ جرقه را نصب كنيد.

1.  اطمينان حاصل كنيد كه سوئيچ جرقه روى وضعيتACC مى باشد.
2. مجموعه مغزى قفل سوئيچ جرقه را نصب كنيد.

3) قفل بودن فرمان را بررسى كنيد.
1. قفل بودن فرمان را بدون كليد بررسى كنيد.

2.  مكانيزم قفل فرمان  را براى آزاد شدن هنگامى كه كليد در سوئيچ قرار مى گيرد در وضعيت ACCبررسى كنيد.
4) پايه نگهدارنده سوئيچ را روى ستون فرمان نصب كنيد.

1. از دو پيچ مخروطى براى نصب موقت مجموعه سوئيچ كمكى گيره روى ستون فرمان استفاده كنيد.
2. دو پيچ مخروطى  را با پيچ گوشتى تا جائيكه از مهره جدا شود، باز كنيد.

5) مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان  را نصب كنيد.
1. شفت ميانى و شفت  اصلى را طبق نشانه تنظيم كنيد.

2. شفت ميانى را با پيچ نصب كنيد. گشتاور سفت كردن آن : N·m36 مى باشد.
6) مجموعه ستون فرمان را نصب كنيد.

1. مجموعه ستون فرمان را با سه پيچ نصب كنيد. گشتاور سفت كردن آن : N·m .21مى باشد.
2.سوكت اتصال را به بست دسته سيم كشى وصل كنيد.

7) مجموعه شفت ميانى شماره 2 فرمان را وصل كنيد.
1. انطباق شفت ميانى و دوشاخه كشويى را تنظيم كنيد.

N·m .28 : را با پيچ گوشتى محكم كنيد. گشتاور سفت كردن A را نصب و پيچ B2. پيچ
8) پوشش محافظ ستون فرمان را نصب كنيد.

9) سوئيچ برف پاك كن را نصب كنيد. مجموعه سوئيچ برف پاك كن و كانكتور را نصب كنيد.
10) مجموعه سوييچ تنظيم كننده (ديمر) چراغ جلو را نصب كنيد. مجموعه سوييچ تنظيم كننده (ديمر) چراغ جلو و كانكتور را نصب كنيد

شكل 2-36

شكل 2-35
.
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12) فنر ساعتى را هنگامى كه كليد در وضعيتACC  است نصب نماييد
13) كليد داخل قفل را چك كنيد. 

14) درپوش فوقانى ستون فرمان را نصب كنيد. درپوش بااليى و پايينى ستون فرمان را با سه پيچ متصل كنيد.
15) فنر ساعتى را تنظيم كنيد.

1.  اطمينان حاصل كنيد كه سوئيچ جرقه در وضعيت خاموش باشد.
2. اطمينان حاصل كنيد كه ترمينال منفى باترى قطع شده باشد. توجه : كاركرد پس از 90 ثانيه.

3. ديسك كابل را خالف جهت عقربه با دست تا آنجا كه ديگر نمى توان چرخاند، بچرخانيد.
4.  ديسك كابل را در جهت عقربه ى ساعت حدود 2,5 دور بچرخانيد، و عالمت را تنظيم كنيد.

توجه : ديسك كابل مى تواند در اطراف مركز حدود 2,5 دايره بچرخد.
16) مجموعه فرمان را نصب كنيد.

1. عالمت انطباق مجموعه فرمان و شفت اصلى فرمان را تنظيم كنيد.
2. فرمان را با مهره قابل بست نصب كنيد. گشتاور سفت كردن : N·m50مى باشد.

3. كانكتور را متصل سازيد.
17) مجموعه دكمه بوق را بررسى كنيد.
18) مجموعه دكمه بوق را نصب كنيد.

توجه
1. اجزاى كيسه هوا وسيله نقليه ديگرى را براى خودرو استفاده نكنيد. در صورت نياز يك كيسه هواى ديگر خريدارى كنيد.

A. اطمينان حاصل كنيد كه مجموعه دكمه بوق با پيچش مشخص نصب شده است.
B. هنگامى كه كانكتور يا شلنگ قطع، ترك برداشته، فشردگى يا نقصى ايجاد شد، مجموعه كليد بوق را تعويض كنيد.

C. هنگام نصب بوق ، اطمينان حاصل كنيد كه سيم آن جدا نشده و با ساير قستمها گيره شده باشد
2. كانكتور كيسه هوا را اتصال كنيد.

3. دكمه بوق را پس از قرار دادن شيار پيچ در درپوش آن نصب كنيد.
4. دو جعبه پيچ را با آچار سوكت نصب كنيد. گشتاور سفت كردن : 8,8N·m ميباشد.

19) فرمان را تنظيم كنيد.
4. اجزاى فرمان هيدوروليك را بررسى كنيد.

(1) ميزان روغن جعبه فرمان هيدورليك را چك كنيد. 
1. وسيله نقليه را در يك محل صاف پارك كنيد در حالتى كه موتور روشن است ولى خودرو حركت نمى كند، فرمان را چندين بار 

بچرخانيد، اين عمل به منظور افزايش دماى روغن (50-60 درجه سانتى گراد) مى باشد. 
2. موتور را روشن كنيد و فرمان را چندين بار قفل و باز كنيد.

3. روغن بدون هوا و جمع شدگى و سفت شدن آن را چك كنيد.
4. موتور را متوقف كنيد و سطح مايع را براى هر تغييرى چك كنيد. در صورتى كه تغيير سطح بيش از 5ميلى متر است هواى آن را 

تخليه كنيد.
5. مايع (روغن) فرمان هيدروليك را تعويض كنيد. 

ايجاد نقص در فرمان هيدروليك را بررسى ودر صورت لزوم قطعات را تعويض نماييد و روغن آن را نيز تعويض نماييد. در شرايطى كه 
فرمان به درستى حركت نكرد نيز روغن را تعويض كرده. مراحل تعويض آن به شرح زير مى باشد :

(1) چرخ جلو را با جك باال برده  و يا وسيله نقليه را بطور  كامل باال ببريد.
(2) شلنگ برگشت، مخزن مايع فرمان  را قطع كنيد. يك لوله پالستيكى به شلنگ برگشت متصل كرده و مايع را در ظرف مناسب جمع 

آورى كنيد. از پاشيدن مايع به بدنه خودرو و اجزاى آن اجتناب كرده و يا رد پاشيدن شدن آن را  بالفاصله پاك كنيد.
(3) با عملكرد دور آرام موتور، براى تخليه كردن مايع ،چندين بار فرمان را از حالت قفل به باز و برعكس بچرخانيد، به طور متناوب 

چندين بار موتور را استارت زده تا از تخليه روغن اطمينان حاصل كنيد. 
(4) شلنگ برگشت را متصل، و با گيره آن را ثابت كنيد.

(5) مخزن را با روغن مخصوص پر كنيد، باالتر از حداكثر سطح، و كمتر از سطح حداقل پر نكنيد. روغن : ESSOATF.D. ميزان پر 

.
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كردن روغن : 0,825 ليتر مى باشد.
(6) با عملكرد دور آرام موتور، براى تخليه كردن مايع از سيستم فرمان، چندين بار فرمان را از حالت قفل به باز و برعكس بچرخانيد .

(7) دوباره ميزان سطح روغن را بررسى كنيد. جهت رسيدن روغن به سطح حداكثر مخزن آن را با روغن مخصوص در صورت نياز دوباره
پر كنيد.

6. هوا را از سيستم فرمان هيدروليك خارج كنيد.
(1) چرخ جلو  را توسط جك باال ببريد.

(2) به طور متناوب موتور را براى چندين بار استارت بزنيد، و در همين حال، به منظور باال بردن دماى روغن، فرمان را  از قفل به باز و
برعكس براى 5 تا 8 بار بچرخانيد، و سپس فرمان را را به حالت صاف بگذاريد و به ميزان روغن در مخزن توجه داشته باشيد.

(3) ميزان مايع در مخزن را 3 تا 5 دقيقه بعد دوباره پس از تك كار كردن موتور بررسى كنيد و ميزان آن را با مرحله (2) مقايسه كنيد. اگر
فاصله كمتر از 5mm است نشان دهنده اين است كه حباب و يا امولسيون در مايع وجود ندارد و هوا از داخل سيستم به طور كامل تخليه

شده است. در غير اين صورت، گام مرحله (4)و (5) را تا زمانى كه هوا به طور كامل تخليه نشده است، تكرار كنيد.
(4) سطح مايع را بررسى كنيد. در صورت لزوم مخزن را  با روغن تا سطح معين پر كنيد.

توجه
1.  در طول تخليه هوا، مايع بايد باالتر از سطح حداقل مخزن باشد.در غير اين صورت، آن را از روغن بيشترى پر كنيد.

2. ذرات هواى محلول  در مايع با روشن بودن موتور تخليه مى شود. بنابراين، تخليه هوا را زمانى انجام دهيد كه موتور روشن است .
3. افزايش سريع سطح روغن پس از توقف موتور، نشان دهنده تخليه ناقص هوا مى باشد.

4. تخليه ناقص هوا در سيستم باعث لرزش صدا از پمپ و ايجاد
صداى غير طبيعى از سوپاپ كنترل هوا مى شود كه ممكن است

موجب تخريب پمپ و ديگر قطعات شود. 
7. فشار روغن را چك كنيد (شكل 37-2 را مشاهده كنيد) 

1. پمپ روغن را از شلنگ فشار باال قطع كرده و ابزار خاصى را 
وصل كنيد.

(2) هوا را تخليه كرده و فرمان را براى چندين بار به منظور باال
بردن دماى مايع تا 50-60 درجه ساننى گراد، بچرخانيد.

1000r/±100 (3) موتور  را استارت زده و سرعت چرخش آن را
minنگه داريد.

(4) سوپاپ قطع كن گيج فشار را به طور كامل قطع كنيد و چك
كنيد آيا فشار پمپ روغن به حالت استاندارد مى باشد. مقدار 

.8MPa:استاندارد
(5) پمپ روغن را در حالت انحراف از مقدار استاندارد تعويض كنيد.

(6) سوپاپ قطع كن  گيج فشاررابه طور كامل باز كنيد و  چك
كنيد آيا فشار روغن در مقدار استاندارد مى باشد، بدون اينكه تحت

.MPa 0,2-0,7:بار باشد. مقدار استاندارد
(7) هرگونه انحرافى از مقدار استاندارد مى تواند توسط خط بنزين ضعيف يا دنده فرمان باشد. آن را تعمير كرده و دوباره فشار

را اندازه گيرى كنيد.
.7,9MPa :(8) چك كنيد آيا فشار روغن به مقدار استاندارد در حالت چرخش فرمان از قفل به باز و برعكس آن مى باشد. مقدار استاندارد
(9) در صورت فشار روغن پايين تر از مقدار استاندارد است، دنده ى فرمان را قطع يا وصل كنيد؛ در صورت باالتر بودن، پمپ روغن را

تعويض كنيد.
(10) شلنگ فشار باال را با ترك متر شده پس از حذف از ابزار خاص، سفت كنيد. گشتاور سفت  كردن:55N.m ±5 مى باشد.

(11) تخليه هوا
8. جعبه فرمان هيدورليك را بررسى كنيد: شكل38-2 را نگاه كنيد.

شكل 2-37

شير قطع كن
مانومتر

پمپ روغن
ابزار اتصال

ابزار اتصال

ترموستات
مخزن هيدروليك فرمان

.
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1. شفت فرمان پايينى
2. پيچ

3. درب محفظه صدا روى جعبه فرمان
4. اتصال (كانكتور) خط لوله روغن جعبه فرمان

5. پيچ
6. مجموعه كامل جعبه فرمان

7. قاب فرعى

باز كردن
روغن فرمان را تخليه كنيد.

2.  لوله خروجى فشار باالى روغن متصل به پمپ روغن فرمان  را باز كنيد، پيچ توخالى را باز، و پايه شلنگ متصل به موتور را برداريد.
3. دنده فرمان را از شفت پايينى آن جدا سازيد.

4.  اتصال دهنده بين دنده فرمان و خط لوله برگشت روغن را جدا سازيد، و قاب فرعى جلو و مجموعه كامل  فرمان را از بدنه خودرو جدا 
كنيد.

5. مجموعه جعبه فرمان را از قاب فرعى جلو جدا كنيد.
(2) جعبه فرمان هيدروليك را بررسى كنيد. 

توجه: اجزاى داخلى دنده فرمان  نمى تواند جدا شود، اما براى تعمير توسط توليد كننده جايگزين و يا برگردانده مى شود.
1) مقاومت در برابر لرزش ميله اتصال فرمان را چك كنيد. 

1. ميله اتصال فرمان را با قدرت براى 10 بار تكان دهيد.
2. انتهاى ميله فرمان را رو به پايين بگيريد، مقاومت در برابر لرزش آن را توسط مقياس فنرى اندازه گيرى كرده و آن را با مقدار استاندارد 

مقايسه كنيد.
مقدار استاندارد : N.m 1,5-4,9 مى باشد.

3. در صورتى كه از مقدار استاندارد  باالتر باشد، ميله اتصال فرمان را تعويض كنيد.
هنگامى كه پايين تر از مقدار استاندارد است، چك كنيد آيا سيبك گشاد شده يا صداى "غژغژ" شنيده مى شود. اگر به آرامى تكان مى 

خورد، درست است ولى  اگر گشاد شدگى و يا صداى غير طبيعى شنيده مى شود، ميله اتصال فرمان را جايگزين كنيد. 
2) انتهاى سيبك ميله اتصال فرمان و درپوش گردگير را بررسى كنيد. 

درپوش گردگير رامحكم توسط انگشت فشار دهيد و وجود هر گونه ترك يا آسيبى راروى درپوش گرد گير را چك كنيد.
2. در صورت وجود ترك و يا آسيب روى درپوش گردگير، اتصال بيرونى ميله را جايگزين كنيد، با اين حال، در صورت نگهدارى، تنها 

درپوش گردگير را تعويض كنيد.
3) نصب و راه اندازى فرمان هيدورليك براى نصب، بر عكس روش باز كردن عمل نماييد .

شكل 2-38

.
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بخش سوم: سيستم ترمز
سيستم ترمز براى تبديل نيروى وارده برپدال ترمز از سوى راننده جهت ترمزتمام چرخ ها تلقى مى شود. سپس سيستم هيدروليك نيروى 
ترمز را به هر چرخ توزيع مى كند. بوستر خالء ترمز براى كاهش نيروى پدال و افزايش فشار هيدروليكى بكار مى رود. ترمز دستى براى  
چرخ هاى عقب و به صورت دستى عمل مى كند. خودورى  LF620 داراى دو سيستم ترمز، سيستم ترمز رانندگى و سيستم ترمز دستى 
مى باشد. سيستم ترمز(پدالى) موتور بوستر خالء ABS سيستم ترمز هيدروليك است. و ترمز دستى جهت كنترل ترمز عقب با سيستم هاى 
كابلى است كه از چرخ ضامن دار خود راه انداز و ساختار قفل جغجعه استفاده مى كند. ABS توسط واحد كنترل هيدروليكى (HCU) در 

سيستم هيدروليك كنترل مى شود و تنها هنگامى كه سنسور سرعت خودرو تشخيص دهد چرخ ها قفل مى شوند.

I. تشخيص مشكل
سيستم برطرف كردن مشكل ترمز در جدول 4-2  نشان داده شده است. الويت موارد در جدول نشان دهنده ترتيب مشكالت احتمالى مى 

باشد. همه اجزاء و قطعات را به ترتيب بررسى كنيد. در صورت نياز قطعات مربوطه را تعويض كنيد.
جدول 2-4 

اقدام مورد نياز دليل احتمالى مشكل
زاويه تنظيم چرخ ها رابررسى كنيد. تنظيم نبودن زاويه چرخها 

ترمز خوب نمى گيرد
يا منحرف مى گردد

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. لنت ترمز

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. ديسك ترمز

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. سيلندر ترمز
به WDS مراجعه كنيد. سنسور ميزان روغن ترمز

چراع قرمز (اخطار) ترمز دائما" روشن است
خالص و ترمز دستى را تنظيم كنيد. اجزاى كنترل ترمز دستى

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. سائيدگى بيش از حد لنت ترمز
پمپ ترمز اصلى را تعويض كنيد. ميل پيستون پمپ اصلى ترمز

هوا را از سيستم تخليه كنيد. وجود هوا در سيستم

خالى كردن  پدال
پمپ اصلى ترمز را چك كنيد. پمپ اصلى ترمز

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. ديسك ترمز

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. لنت ترمز

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. سيلندر ترمز
فرو رفتن آهسته پدال

پمپ اصلى ترمز را چك كنيد. پمپ اصلى ترمز
هوا را از سيستم تخليه كنيد.. هوا در سيستم

چك و در صورت لزوم تعويض كنيد.پدال پايين يا نرم است لنت ترمز
اجزاى بوستر را چك كنيد. بوستر ترمز

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. لنت ترمز
قفل شدن پدال هنگامى كه به آرامى روى آن 

چك و در صورت لزوم تعويض كنيد.با پا فشار وارد مى كنيم ديسك ترمز
اجزاى بوستر را چك كنيد. بوستر ترمز

در صورت نياز روغن كارى كنيد. كافى نبودن روغن كارى قسمتهاى كشويى

ترمز پايين مى گيرد
چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. لنت ترمز
چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. ديسك ترمز

بلبرينگ چرخ را چك كرده و تعويض نماييد. بلبرينگ چرخ
پدال ترمز را چك كرده و تعمير نماييد. پدال ترمز

.
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اجزاى بوستر را چك وتعمير كنيد. بوستر ترمز

پدال هنگام آمدن گير دارد
چك كنيد و در صورت نياز قطعات جديد را جايگزين

كنيد. سيلندر ترمز

به WDS  مراجعه كنيد. سيستم كنترل ثبات الكتريكى ( اگر مجهز باشد)
پدال ترمز را چك و تعمير كنيد. پدال ترمز

به WDS  مراجعه كنيد. سيستم كنترل ثبات الكتريكى ( اگر مجهز باشد)

تست اجزاى پمپ اصلى را كه در اين بخش ذكر شدهبرگشت نصفه يا آرام پدال ترمز
انجام دهيد. پمپ اصلى ترمز

پدال ترمز را تعمير و چك كنيد. پدال ترمز
چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. لنت ترمز

چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد.ارزش هنگام ترمز گرفتن سيلندر ترمز
چك كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد. ديسك ترمز

.
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IIII. بررسى سيستم ترمز، جدول . بررسى سيستم ترمز، جدول 44--22

i تخليه هوا از روغن ترمز

لطفا در هنگام تعمير سيستم ترمز كامال هوا را تخليه كنيد و يا وجود هوا را 
در خط لوله ترمز در نظر بگيريد. توجه : روغن ترمز را بر روى رنگ نپاشيد، 

درصورت پاشيدن فورا" تميز كنيد .

روغن ترمز را در مخزن بريزيد (همانطور كه در شكل 39-2 نشان داده شده 
است.)

روغن ترمز : DOT4، مقدار پر كردن:  0/72 ليتر
2. هواى پمپ اصلى ترمزرا تخليه كنيد.

توجه : هوا را از پمپ اصلى ترمز، اگر پمپ جدا شده يا مخزن خالى باشد 
نيز تخليه كنيد 

1) اتصال خط لوله روغن را از پمپ اصلى ترمز قطع كنيد.
2) به آرامى روى پدال پا گذاشته و بدون حركت آن را نگه داريد، همانطور 

كه در شكل 40-2 نشان داده شده است. 

3) محفظه آن را از بيرون توسط انگشتان بگيريد، و پدال ترمز را مانند شكل. 41-2 رها 
كنيد.

4) مرحله 2) و3) را تكرار براى3 يا4 بار تكرار كنيد.
3. هوا را از لوله روغن ترمز  خالى كنيد (شكل 42-2) شكل 2-42
1) لوله هاى پالستيكى را به سيلندر ترمز و پمپ پايين وصل كنيد.

2) براى چند بار پا را روى پدال گذاشته و سپس پايتان را روى آن نگه داريد و پيچ تخليه 
هوا را باز كنيد.

3) پيچ تخليه هوا را بالفاصله هنگامى كه روغن ترمز به جريان آمد ببنديد، و پدال ترمز را 
آزاد كنيد. 

4) مرحله 2)و3) را تا زمانى كه همه هوا از روغن ترمز بيرون نرفته است تكرار كنيد.
0,8:N.m 5) مراحل فوق را براى اگزوز هوا هر پمپ ترمز تكرار كنيد. گشتاور سفت كردن

4. ميزان روغن را در مخزن بررسى كنيد.
 DOT4:ميزان روغن را بررسى كنيد. در صورت لزوم دوباره روغن ترمز را پر كنيد. روغن ترمز

شكل 2-39

شكل 2-40

شكل 2-41 .
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II. بررسى پدال ترمز
1. ارتفاع پدال را همانطور كه در شكل43-2نشان داده شده است

بررسى كنيد. ارتفاع آن از كف: 136تا 146ميلى متر
2. تنظيم ارتفاع پدال.

1) پوشش كنسول مركزى را برداريد.
2) كانكتور را از سوئيچ المپ ترمز جدا سازيد.

3) مهره قفل كن سوئيچ المپ ترمز را آزاد كرده و سوئيچ المپ
ترمز را جدا سازيد.

4) مهره قفل كن را ازU اتصال آزاد سازيد.
5) ميل فشارى پدال را بچرخانيد، و ارتفاع پدال را تنظيم كنيد.

6) مهره قفل كن ميل فشارى را ببنديد. گشتاور سفت
26N.m:كردن

7) سوئيچ المپ ترمز را نصب كنيد.
8) كانكتور سوئيچ المپ ترمز را وصل كنيد.

9) به پدال ترمز 5–15ميلى متر فشار وارد كنيد و سپس
المپ سوئيچ ترمز را بچرخانيد تا جايى كه المپ روشن

شود. سپس مهره را قفل كنيد.
10) پس از نصب، به پدال ترمز 5-15ميليمتر فشار وارد
كرده، و سپس بررسى كنيد آيا المپ ترمز روشن است

(المپ بايد روشن باشد).
3. حركت آزاد و روان پدال را چك كنيد.

1) موتور را متوقف كرده، پدال را چندين بار تا زمانى كه
خاليى در بوستر وجود نداشته باشد با پا فشار دهيد.

2) پدال را تا جاييكه كه مقاومت احساس شود با پا فشار دهيد. فاصله را همانطور كه در شكل 44-2نشان داده اندازه گيرى كنيد. حركت
آزاد پدال : 6-1 ميلى متر است. در صورتيكه حركت آزاد پدال خارج از مشخصات ذكر شده باشد، فاصله فشنگى المپ ترمز را بررسى

كنيد. در صورت وجود فاصله نادرست، سيستم تشخيص ترمز را بررسى كنيد. فاصله المپ ترمز: 2,4-0,5 ميلى متر مى باشد .
4. فاصله ترمز را بررسى كنيد. شكل 2-45.

ميل فشارى ترمز دستى را شل كنيد. هنگامى كه موتور را روشن مى
كنيد، پا را روى پدال بگذاريد. فاصله ترمز را همانطور كه در شكل

45-2 نشان داده اندازه گيرى كنيد. به پدال يك نيروى 140 نيوتنى
وارد كنيد.  فاصله ترمز بايد بيش از 55 ميلى متر باالتر از زمين باشد.

در صورتى كه فاصله خارج از مشخصات ذكر شده باشد، سيستم
تشخيص ترمز را بررسى كنيد.

شكل 2-43

شكل 2-44

فاسله باقيمانده بعد از اعمال نيرو به پدالشكل 2-45

.
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5.جداسازى و نصب. شكل 46-2 را مشاهده 
كنيد.

(1) جدا سازى 
1) اجزاى صفحه آمپر را جدا سازيد.

2) كانكتورUميل فشارى پمپ اصلى ترمز 
را قطع كنيد. بست و پين ميل فشارى را جدا 
سازيد و پمپ اصلى ترمز را از پدال ترمز جدا 

كنيد.
3) پايه پدال ترمز را جدا كنيد. 

1.پيچ را از پدال كمكى ترمز جدا كنيد. شكل47-2 را مشاهده كنيد. 

2.كانكتور المپ ترمز را قطع كنيد.
3,4. مهره و پدال كمكى ترمز را قطع سازيد. شكل48-2 را مشاهده 

كنيد. 

4) مجموعه كامل پدال ترمز را جدا سازيد.
1. پيچ و مهره ها را از پدال كمكى ترمز جدا سازيد.

2.پدال ترمز و 2بوش را جدا سازيد.
5) اجزاء  چراغ ترمز را برداريد.

1.  سوئيچ چراغ ترمز و مهرهاى قفل آن را جدا سازيد.
2. سوئيچ چراغ ترمز را از پدال كمكى ترمز جدا سازيد.

6 روكش پدال ترمز را از پدال جدا سازيد.

شكل 2-43

شكل 2-47

شكل 2-48

فشنگى ترمز عقب

پين پدال ترمز

بررسى پدال ترمز

.
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(2) نصب
1) روكش پدال ترمزرا برروى پدال نصب كنيد.

2) اجزاى المپ ترمز را بر روى پدال ترمز نصب كنيد.
3) پدال ترمز را نصب كنيد.

1.روى سطح و دوسر 2 بوش نو گريس گليكول( پايه ليتيوم) بزنيد.
37N.m : 2. پدال ترمز و 2 روى پدال كمكى ترمز را با پيچ و مهره نصب نماييد. گشتاور سفت كردن

4) نصب پدال كمكى ترمز.
N.m 13 : 1. پدال كمكى ترمز را  توسط 4 مهره وصل كنيد. گشتاور سفت كردن

2.كانكتور سوئيچ المپ ترمز را نصب كنيد.
20N.m : 3.پيچها را درون پدال كمكى ترمز قرار دهيد. گشتاور محكم كردن

5) كانكتور U ميل فشارى را به پمپ اصلى متصل كنيد.
1.پايه ليتيومى را به روغن گليكل آغشته كرده و روى پين ميل فشارى بكشيد.

2.بست پين ميل فشارى را به ميل فشار پمپ اصلى ترمز وصل كنيد.
6) اجزاى صفحه آمپر را نصب كنيد.

7) ارتفاع پدال ترمز را بررسى و تنظيم كنيد.
8) حركت روان پدال ترمز را بررسى كنيد.

9) فاصله ترمز از پدال ترمز را بررسى كنيد. پس از 
مونتاژ، ارتفاع ،حركت روان و فاصله ترمز از پدال ترمز 

را بررسى و تنظيم كنيد.

III.  بررسى پمپ اصلى ترمز و بوستر خالء
1. خالء بوستر را بررسى كنيد

1) سفتى و فشرگى هوا را چك كنيد. شكل 49-2 را 
مشاهده كنيد.

1. موتور را استارت زده و حركت كنيد پس از 1-2 
دقيقه متوقف كنيد و به آرامى براى چندين بار پايتان 

روى پدال بگذاريد.
توجه : اين عمل نشانگر مناسبى براى سفتى و فشردگى هوا مى باشد در شرايطى  كه پدال در اولين فشار پا بسيار پايين رفته و در 

دومين و سومين فشار پا روى پدال به آرامى به باال مى آيد. 
 2.هنگامى كه موتور كار مى كند، با را روى  پدال ترمز گذاشته  و سپس موتور را متوقف كنيد. توجه :

اين عمل نشانگر مناسبى براى سفتى و فشردگى هوا مى باشد به شرطى كه فاصله ترمز در مدت 30 ثانيه بعد از گذاشتن پا روى پدال 
تغييرى نكند. 

2) بررسى عملكرد.
1. هنگامى كه سوئيچ جرقه در وضعيت خاموش مى باشد، براى چند بار پا را روى پدال گذاشته، و سپس بررسى كنيد آيا فاصله پدال 

تغيير مى كند يا خير. 
2. پا روى پدال گذاشته و موتور را استارت بزنيد. اگرپدال كمى به پايين برود طبيعى است

2. سوپاپ يك طرفه خأل را چك كنيد.
1) بست را برداشته و لوله خأل را قطع كنيد.

2) سوپاپ يك طرفه خأل را جدا كنيد.
3) بررسى كنيد آيا مسير بوستر تا موتور تهويه مى شود يا خير.

4) در صورت خطا و مشكل، سوپاپ يك طرفه خال را تعويض كنيد.
3. نشتى روغن ترمز را در خارج از پمپ اصلى ترمز بررسى كنيد.

4. بعد از توقف موتور ،چندين بار پا روى پدال گذاشته و همچنان پا را روى پدال نگه داريد. وجود پايين  (فرو) رفتن پدال و نشتى فشار 
در داخل پمپ اصلى ترمز را بررسى كنيد. در شرايط وجود مشكل پمپ اصلى ترمز را تعويض كنيد.

شكل 2-49

.
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IVIV. بررسى ترمز. بررسى ترمز

1. بررسى ترمز دنده جلو
(1) حذف يا براشتن

1) چرخ جلو را باز كنيد.2) روغن ترمز را تخليه كنيد. توجه: از پاشيدن روغن ترمز بر روى رنگ خوددارى كنيد، در صورت پاشيدن فورا 
پاك كنيد.

3) سيلندر ترمز ديسك جلو را برداريد.
1.كانكتور پيچ و واشررا از سيلندر ترمز ديسك جلو ترمز برداريد، و سپس 

شلنگ را قطع كنيد. شكل 50-2 را مشاهده كنيد. 

2,2پيچ را پس از اطمينان حاصل كردن پين كشويى، پمپ پايين 
ديسك ترمز جلو حذف كنيد. شكل 51-2 را مشاهده كنيد.

1,2 لنت ترمز همراه با صدا روكش صداگير را حذف كنيد.
2-2 صدا گيرهاى شماره 1 و 2 را از هر لنت جدا كنيد.

5) قطعه نگهدارنده بالشتك ترمز جلو را باز كرده و(لقمه هاى ترمز ) را از پايه ترمز جدا كنيد.
6) پين كشويى پمپ پايين ديسك ترمز جلو را 

برداريد. پين كشويى  ديسك پمپ  اصلى ترمز را 
نيز برداريد.

7) پوشش گردگير پين كشويى ديسك جلو را 
برداريد. پوشش گردگيردوم را از پايه نگهدارنده 

پمپ پايين ترمز جلو برداريد. شكل 52-2 را نگاه 
كنيد.

8) پمپ پايين كمكى ديسك ترمز جلو  سمت چپ 
را برداريد. محافظ (روكش) را پس از در آوردن 2 

پيچ خارج كنيد.

شكل2-50

شكل2-51

شكل2-52

.
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9) پوشش گردگير پمپ پايين ترمز را در آوريد. حلقه
هاى ثابت كننده و كاور گردگير را با پيچ گوشتى در

بياوريد. به شكل 53-2 نگاه كنيد.
توجه : روغن ترمز را نپاشيد.

10) پيچ تخليه هوا دنده ى  ترمز ديسك جلو را
برداريد.

11) پيستون داخل پمپ پايين ترمز جلو را برداريد.
1. پارچه يا معادلى بين پمپ پايين و پيستون قرار

دهيد.
2. به پيستون از پمپ پايين با هواى فشرده باد وارد
كنيد. شكل 54-2 را مشاهده نماييد. توجه: دست

خود را جلوى پيستون در هنگام دميدن هواى
فشرده قرار ندهيد.

12) درزگير روغن پيستون را جدا سازيد. درزگير روغن را
از پمپ پايين ترمز با پيچ گوشتى برداريد. به شكل 2-55

نگاه كنيد.

بررسى
1) ترمز پمپ پايين و پيستون را بررسى كنيد. فرسودگى يا خراشيدگى

پيستون را چك كنيد.
2) ضخامت پوشش لنت ترمز را چك كنيد. ضخامت  آن را توسط خط

كش اندازه گيرى كنيد. شكل 56-2 را نگاه كنيد.
ضخامت استاندارد : ضخامت 11,0ميلى متر ؛ حداقل ضخامت : 

1,0ميلى متر.

3) ورق فوالدى شاخص پوشش ترمز جلو را چك كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه ورق فوالدى به اندازه كافى انعطاف پذير و عارى از
زنگ زدگى، كثيفى و ساير مواد خارجى مى باشد، و هيچ ترك يا سايشى ندارد.

4) ضخامت ديسك ترمز را چك كنيد. ضخامت ديسك ترمز را با يك كوليس ميكرومتر اندازه گيرى كند. استاندارد : 25,0ميلى متر : 
حداقل : 23,0ميلى متر.

شكل2-53

شكل2-54

شكل2-55 .
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5) ديسك ترمز را بيرون بياوريد.
1.روى ديسك ترمز و توپى چرخ را عالمت بگذاريد.

2. ديسك ترمز را بيرون بياوريد.
6) ديسك ترمز را نصب كنيد. توجه : نصب آن از قسمتى باشد كه 

ضخامتش كمتر است.
7) حركت و نوسان ديسك ترمز را چك كنيد.

1. موقتى ديسك ترمز را محكم كنيد. گشتاور سفت كردن : 
.103N.m

2.حركت و نوسان ديسك ترمز  را در 10ميلى متر دور از لبه بيرونى 
ديسك ترمز توسط شاخص شماره انداز، اندازه گيرى كنيد. شكل 

57-2 را نگاه كنيد. حداكثر : 0,05ميلى متر.

3. در صورتى كه نوسان ديسك ترمز به حدش يا بيشتر ميرسد، 
شاخص محور بلبرينگ و  نوسان توپى چرخ را چك كنيد. اگر 
دو بلبرينگ و توپى نرمال باشند، نوسان ديسك ترمز را تنظيم 

كنيد.
(3) نصب

1) به طور موقت پيچ تخليه هوا روى پمپ پايين ترمز را ببنديد.
2) نصب درزگير روغن پيستون.

1.  پايه ليتيوم را به روغن گليكول آغشته و بر روى درزگير 
جديد روغن پيستون بكشيد.

2. درزگير روغن جديدى را داخل پمپ پايين ترمز قرار دهيد.
3) نصب پيستون ترمز.

1. پايه ليتيوم را به روغن گليكول آغشته وبه پيستون ترمز بكشيد.
2. پيستون را داخل ديسك جلو پيستون پمپ پايين متصل كنيد.

توجه : به زور پيستون را داخل پمپ پايين ترمز نچرخانيد.
4) پوشش گردگير پمپ پايين ترمز را نصب كنيد.

1. پايه ليتيوم را به روغن گليكول آغشته و روى پوشش گردگير پمپ پايين ترمز بكشيد و آن را به پمپ ترمز نصب كنيد. توجه : پوشش 
گردگير را در شيار بين پمپ پايين و پيستون نصب كنيد.

2. خار فنرى را توسط يك پيچ گوشتى نصب كنيد. توجه : به پوشش گردگير پمپ پايين آسيب نزنيد.
5) محافظ پمپ پايين ترمز جلو سمت راست را نصب كنيد. محافظ را توسط 2 پيچ سفت كنيد. 

88 N.m : گشتاور سفت كردن
6) درپوش گردگير بوش ديسك ترمز جلو را نصب كنيد .

1. گريس گليكول (پايه ليتيوم) بر روى سطح هر دوكاور گردگير بماليد.
2. 2 كاور گردگير را به  پايه سيلندر ترمز جلو نصب كنيد.

7) پين كشويى پمپ پايين ديسك ترمز جلو را نصب كنيد.
1.به دو پين كشوئى گريس گليكول (پايه ليتيوم) بزنيد 2 پين و سطح درزگير روغن بكشيد.

2. 2 پين كشويى را به محافظ پمپ پايين ديسك ترمز جلو متصل كنيد.
8) نصب اجزاى لنت ترمز.

توجه : صدا گير بايد همزمان بالنت ترمز تعويض شود.

شكل2-56

شكل2-57

شكل2-58

.
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1.گريس روى هر دو طرف صدا گير لنت بكشيد. شكل 58-2 را نگاه كنيد.
1. صدا گيررا روى هر يك از لنتهاى ترمز نصب كنيد.

2. عالمت پوشش به سمت باال است. لنت ترمز دورنى و سپس بيرونى را نصب كنيد.
توجه : سطح اصطكاك بين لنت ترمز و ديسك ترمز بايد عارى از روغن موتوريا هر روغنى باشد.

9) ديسك جلو پمپ پايين را نصب كنيد.
1.پمپ پايين ديسك جلو را توسط 2 پيچ نصب كنيد. شكل 59-2 را نگاه 

34 N.m : كنيد. گشتاور سفت كردن

واشر جديد و شلنگ را توسط پيچ اتصال، متصل كنيد. گشتاور سفت  
كردن : N.m 30. توجه : شلنگ را محكم در محفظه پمپ پايين قرار 

داده و از اين قرار گيرى اطمينان حاصل كنيد.
10) هواى پمپ پايين ترمز را تخليه كنيد.

11) هواى داخل خط لوله ترمز را تخليه كنيد.
12) هرگونه نشتى روغن ترمز را چك كنيد.

.103 N.m : 13) چرخ جلو را نصب كنيد. گشتاور سفت كردن

2. بررسى دنده ترمز عقب نمودار جداسازى قطعات اجزاء ترمز دنده عقب را نشان مى دهد. شكل 60-2 را نگاه كنيد.

(1) جداسازى قطعات
1) چرخ عقب را برداريد.

2) روغن ترمز را تخليه كنيد.

شكل2-59

شكل2-60

پين كشويى سيلندر ترمز جلو

 گردگير

پايه سيلندر چپ
پين كشويى سيلندر 

ترمز جلول

لنت ترمز

شلنگ  گردگير

روكش صداگير شماره 2

روكش صداگير شماره 1

پيچ اتصال

واشر

كاسه نمد بلبرينگ

 گردگير

 خار رينگى
 بلبرينگ چرخ جلو

پيچ تخليه هوا

c
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توجه : روغن ترمز را روى رنگ نپاشيد، در صورت پاشيدن بالفاصله 
بشوييد.

3) پمپ پايين ديسك ترمز عقب را جدا كنيد.
1. واشر و پيچ اتصالى را از پمپ پايين ديسك ترمز عقب جدا كنيد، و 

سپس شلنگ را قطع كنيد. شكل 61-2 را نگاه كنيد.
2 پيچ را پس از اطمينان حاصل كردن از پين كشويى پمپ پايين ديسك 

ترمز عقب جدا كنيد.
شكل 62-1 را نگاه كنيد.

4) مجموعه لنت ترمز عقب را جدا كنيد.
1. لنت ترمز را با 2 صدا گيرش جدا كنيد.

2. صدا گير شماره 1 و شماره 2 را از هر دو لنت جدا كنيد.
5) قطعه نگه دارنده لنت ترمز عقب را جدا كنيد. 2 لنت اصطكاك را از 

محافظ پمپ اصلى ترمز جدا كنيد.

6) پين كشويى پمپ پايين ديسك ترمز عقب را جدا كنيد. پين كشويى  را از محافظ پمپ اصلى ديسك ترمز جدا كنيد.
7) پوشش گردگير پين كشويى، ترمز عقب را جدا كنيد.2 پوشش گرد گير را از محافظ پمپ پايين ديسك ترمز عقب جدا كنيد. شكل 

63-2 را نگاه كنيد.

8) محافظ پمپ پايين ديسك ترمز عقب سمت چپ را جدا كنيد. 2 پيچ پس از آن محافظ را خارج كنيد.

شكل2-61

شكل2-62

شكل2-63

c
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9) پوشش گردگير پمپ پايين ترمز را خارج كنيد. حلقه
ثابت كننده و پوشش گردگير را توسط يك پيچ گوشتى

جدا كنيد. شكل 64-2 را نگاه كنيد.

10) پيچ تخليه هوا را از ديسك ترمز دنده عقب جدا كنيد.
11) پيستون پمپ پايين ترمز عقب را جدا كنيد.

1. يك پارچه يا معادل آن بين پمپ پايين و پيستون قرار
دهيد.

2.هواى متراكم را روى پيستون پمپ پايين بگيريد. شكل
65-2 را نگاه كنيد.

توجه : دست خود را در هنگام دميدن هواى فشرده جلوى
پيستون قرار ندهيد. روغن ترمز را نپاشيد.

12) درزگير روغن را از پيستون جدا كنيد. درزگير روغن  را از
پمپ پايين خارج كنيد. شكل 66-2 را نگاه كنيد.

(2) بررسى
1) پيستون و پمپ پايين را بررسيكنيد. فرسودگى يا خراشيده
شدن پيستون را بررسى كنيد.
2) ضخامت پوشش لنت ترمز را چك كنيد ضخامت آن را با
خط كش اندازه گيرى كنيد. شكل 67-2 را نگاه كنيد.
استاندارد : 10,0ميلى متر:حداقل 1,0  ميلى متر.

3) صفحه فوالدى شاخص  پوشش ترمز جلو را چك كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه ورق فوالد به اندازه كافى انعطاف پذير
و عارى از زنگ زدگى، خاك، ساير مواد خارجى، ترك يا سايش

مى باشد.
4) ضخامت ديسك ترمز را چك كنيد. ضخامت ديسك ترمز را با

يك پيچ ميكرومتر اندازه گيرى كنيد.
استاندارد : 9,0 ميلى متر. حداقل : 8,0 ميلى متر.

5) ديسك ترمز عقب را خارج كنيد.
1.روى ديسك ترمز و توپى چرخ عالمت گذارى كنيد.

2. ديسك ترمز را خارج كنيد.
6) نصب ديسك ترمز. توجه :  از قسمتى كه ضخامت آن كمتر است نصب نماييد.

7) آزادى حركت ديسك ترمز را چك كنيد.
103N.m : 1.به طور ديسك ترمز را ببنديد. گشتاور سفت كردن

2. آزادى حركت ديسك ترمز را  در 10 ميلى متراز لبه بيرونى ديسك ترمز توسط شاخص ساعت اندازگيرى  ،اندازه گيرى كنيد. شكل

شكل2-64

شكل2-65

شكل2-66
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68-2 را نگاه كنيد. حداكثر0,05 ميلى متر

3. در صورتى كه آزادى حركت ديسك ترمز به ميزان حدش يا بيشتر
مى رسد، استاندارد اكسل بلبرينگ و حركت نو.سانى توپى چرخ را چك
كنيد. اگر بلبرينگ و توپى نرمال بودند، حركت نوسانى ديسك ترمز را

تنظيم كنيد.
(3) نصب

1) به طور موقت پيچ تخليه هوا در پمپ ترمز عقب را ببنديد.
2) درزگير روغن پيستون را نصب كنيد.

1.روى سيل  پيستون گريس گليكول (پايه ليتيوم) بزنيد

2. درزگير روغن جديد را داخل پمپ پايين نصب كنيد.
3) پيستون ترمز را نصب كنيد.

1.گريس گليكول (پايه ليتيوم) به پيستون ترمز بزنيد.
2. پيستون را به پمپ پايين ديسك جلو نصب كنيد. توجه : به

زور پيستون را داخل پمپ پايين نچرخانيد.
4) پوشش گردگير پمپ پايين را نصب كنيد.

1.به كاور گردگير  پمپ ترمز جديد گريس گليكول(پايه ليتيوم)
بزنيد.

توجه : پوشش گردگير را در شيار بين پمپ پايين و پيستون نصب كنيد.
5. حلقه نگه دارنده را توسط يك پيچ گوشتى نصب كنيد.

توجه : پوشش گردگير پمپ پايين را آسيب نزنيد.
5) محافظ چپ پمپ پايين ترمز عقب را نصب كنيد.  محافظ را با 2 پيچ محكم كنيد. گشتاور سفت كردن : N.m 88 6) پوشش گردگير

بوش ديسك ترمز عقب را نصب كنيد.
1.گريس گليكول (پايه ليتيوم) روى هر دو طرف پوشش گردگير جديد بكشيد.

2. 2 پوشش گردگير را داخل محافظ پمپ ديسك ترمز جلو نصب كنيد.
7) پين كشويى پمپ ديسك ترمز عقب را نصب كنيد.

1.گريس گليكول(پايه ليتيوم) روى 2 قسمت كشويى پين و سطح درزگير روغن بكشيد
2. 2 پين كشويى را به محافظ پمپ پايين ديسك ترمز جلو نصب كنيد.

8) قطعه نگه دارنده لنت ترمز عقب را نصب كنيد. 2 قطعه نگه دارنده را از پمپ پايين ديسك ترمز عقب جدا كنيد.
9) اجزاى لنت ترمز را نصب كنيد. توجه : صدا گير

ترمز بايد در هنگام تعويض لنت تعويض شود.
1. گريس روى هر دو طرف صدا گير لنت بكشيد.

شكل 69-2 را نگاه كنيد.
2. صدا گير را روى هر دو لنت نصب كنيد.

3. عالمت پوشش به سمت باال است. قسمت داخلى
لنت ترمز را در ابتدا و سپس خارجى را نصب كنيد.

شكل2-67

شكل2-68

شكل2-69
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: سطح اصطكاك بين لنت ترمز و ديسك بايد عارى از روغن موتور يا توجه 
روغن و چربى باشد.

) پمپ پايين ديسك عقب را نصب كنيد. 10
. پمپ پايين را توسط 2 پيچ نصب كنيد. شكل 70-2 را مشاهده كنيد. 1

34 N.m : گشتاور سفت كردن
. واشر جديد و شلنگ را توسط پيچ اتصال، متصل كنيد. گشتاور سفت  كردن 2

: N.m 30 مى باشد.
: از اينكه شلنگ محكم در داخل محفظه قفل شونده پمپ پايين قرار توجه 

گرفته اطمينان حاصل كنيد.
) روغ ترمز را در مخزن پر كنيد. 11

) هوا را از  پمپ پايين تخليه كنيد. 12
) هوا از خط لوله ترمز تخليه كنيد. 13

) سطح روغن ترمز را در مخزن چك كنيد. 14
) وجود هر گونه نشتيروغن را چك كنيد. 15

.103 N.m : چرخ عقب را نصب كنيد. گشتاور سفت كردن ( 16

v. سيستم ترمز دستى را چك كنيد سيستم ترمز

دستى در شكل 71-2نشان داده شده است.
1. مجموعه كامل اهرم كنترل ترمز دستى

2.محافظ كابل هاى عقب و جلو
3.كابل ترمز دستى

برطرف كردن مشكل

جدول 2-5

عملكرد مناسب براى برطرف كردن مشكل دليل احتمالى مشكل  مشكل 
كابل ترمز دستى را چك كنيد و آن را تنظيم كنيد.

كنترل كننده ترمز دستى را چك كنيد.
1.كابل ترمز دستى 

2.كنترل كننده  ترمز دستى ترمز دستى غير فعال 

كابل ترمز دستى را چك كنيد
كنترل كننده ترمز دستى را چك كنيد

1.كابل ترمز دستى 
2.كنترل ترمز دستى آزاد نشدن ترمز دستى 

تنظيم كنيد 1.ميل ترمز دستى ( تنظيم نادرست)

قفل شدن ترمز دستى
تنظيم كنيد 2.كابل ترمز دستى ( قفل شدگى)
تنظيم كنيد 3.تنظيم نبودن فاصله (گپ) كفشك ترمز

در صورت نياز تعويض كنيد 4.لنت ترمز دستى ( ترك يا خوردگى )
تعويض كنيد كشيدگى يا جمع شدگى فنر ( شكسته شدن )

جدول 2-5 داليل احتمالى براى مشكالت ترمز دستى را بيان ميكند. اين جدول توالى مشكالت را نشان مى دهد. همه قطعات را بررسى
و در صورت لزوم تعويض كنيد.

شكل2-70

شكل2-71
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تنظيم
(1) چرخ عقب را جدا سازيد.

(2) ترمز پدالى را تنظيم كنيد.
103 N.m : (3) چرخ عقب را نصب كنيد. گشتاور سفت كردن

(4) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را بررسى كنيد. ميل را نگه داريد و 
تعداد كليك. آن را شمارش كنيد. بازى ميل ترمز دستى: 6-9 كليك 

تحت نيروى 200 نيوتن مى باشد.

(5) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را تنظيم كنيد. شكل 72-2 را مشاهده 
كنيد.

1) پوشش جعبه داشبورد را برداريد.
2) كابل مهره تنظيم شماره 1 را بچرخانيد تا جاييكه كشيده شدن بازى ( 

حركت ) ميل نرمال باشد.
3) پوشش جعبه داشبورد را نصب كنيد.

3. لوازم جانبى ميل ترمز دستى قطعات و اجزاهاى سازنده را همانطور كه در 
شكل 73-2نشان داده شده جدا سازيد. 

1) نوار صفحه آمپروپانل كنترل كولر را همانطور كه 
درشكل 74-2نشان داده جدا سازيد.

1. نوار دور صفحه آمپر
2. پانل كنترل كولر

3. پيچ
4. كاور ترمز دستى 

5. جعبه داشبورد 

2) دوپيچ ثابت كننده پوشش كنسول و پوشش كنسول 
زير پانل كنترل كولر را جدا سازيد.

3) پيچ3 (هر دو طرف چپ و راست) را جدا كنيد.
4) پوشش ترمز پايى را جدا كنيد.

5) پوشش جعبه كنسول را باز، و دو پيچ در پايين را جدا كنيد.
6) سر بمهره تنظيم شماره 1 را برداريد.

شكل2-72

شكل2-73

شكل2-74
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پيوست پيوست 11

موارد خطا و اشتباه در تعمير

:HECU موارد اشتباه در تعمير
ABS در موارد صداى عملكرد  HECU 1. جايگزينى

جايگزينى HECU در مواردى كه تشخيص نادرست صداهاى ايجاد شده از مسير برقى و موتور به عنوان عيب به شمار مى آيند هنگامى
كه ABS در حال كار است.

اين طبيعى است كه سر و صدا وجود داشته باشد در طول كاهش فشار ترمز و يا افزايش آن هنگامى كه ABS كار مى كند. حجم سر و
صدا با توجه به فشارهاى مختلف به تمام چرخ ها متفاوت است. اين اشكال نيست و بايد به مشتريان توضيح داده شود.

وقتى تشخيص ECU در مورد اينكه موتور در حال كار و سرعت خودرو 10 كيلومتر / ساعت هست يا نه اولين بار پس از شروع، يك
مشترى حساس ممكن است سر و صدايى بشنود، كه آن هم شرايط طبيعى عملكرد ABS است.

EBD در مورد صداى در حال كار HECU 2. جايگزينى
مورد جايگزينى اشتباه HECU  هنگامى كه صداى "كليك" از چرخ عقب هنگام ترمز به عنوان عيب شمرده شود.

ABS مى تواند به عنوان EBD كار كند. زمانى كه چرخ هاى عقب قبل از چرخ جلو قفل شود، ABSفشار ترمز چرخ عقب كاهش خواهد
داد، كه ممكن است سر و صدا ايجاد كند. اين طبيعى است.

3.جايگزينى HECU در مورد انحراف ترمز
شود. مى  منحرف  طرف  يك  به  زدن  ترمز  زمان  در  خودرو  كه  اى  پديده  مورد  در   HECU جايگزينى  مورد 
ABS تجهيزات كمكى ترمزاست كه براى محاسبه سرعت تمام چرخ ها به وسيله ECU و حفظ بهترين نيروى ترمز و پايدارى عمليات

به كار مى رود. هنگامى كه يك اشتباه در HECU رخ مى دهد
ECU  المپ هشدار دهنده را پس از تشخيص روشن مى كند. در نتيجه، اگر انحراف در زمان ترمز رخ دهد در حالى كه المپ هشدار

دهنده ABS روشن نباشد, ديگر تجهيزات ترمز هيدروليكى بايد بررسى شود.
انحراف ترمز ممكن است رخ دهد هنگامى كه ترمز ضد قفل در حال كار ولى  شلنگ ترمز اشتباه مونتاژ شده است.

4 جايگزينى در موردى كه ABS در ترمز سرعت كم (زير 40 كيلومتر / ساعت)كار مى كند.
جايگزينى HECU و سنسور مربوط به تصور آن كه ABS  در طول هر ترمز سرعت كم كار مى كند.

كند، مى  كار  زمان  هر  در   ABS اگر  ترمز.  فشار  و  جاده  شرايط  به  توجه  با  كاركند  كم  سرعت  در  ترمز  طى  در  است  ممكن   ABS
ديده. آسيب  اى  حلقه  ى  دنده  چرخ  آيا  نه،  يا  است  بزرگ  حد  از  هابيش  چرخ  تمام  سنسورهاى  از  هوايى  فاصله  آيا  كه  كنيد  بررسى 
روش تنظيم فاصله هوايى : پس از تاييد بخشى كه فاصله هوايى غير طبيعى دارد، جايگزين و ياصيقل دادن سطح (سطح تماس) نصب
سنسور و تنظيم با فاصله هوايى مشخص شده؛هنگامى كه اختالل رخ مى دهد، واشر نازك را بايد بر روى سطح سنسور قرار داده وسپس

به فاصله ى هوايى مشخص شده تنظيم كنيد.

اندازه گيره ها ى مختلف بر اساس شماره هاى مختلف عيب نشان داده شده انجام شود
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