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  قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز منتخب زامیاد

به دليل روشن نشدن موتور كه عمدتاً توسط خودروهاي امداد به نمايندگي مراجعه با توجه به مراجعه خودروهاي وانت ديزل زامياد 
  :الزم است تا موارد ذيل مورد توجه قرارگيرد دمي نماين

مواردي كه منجر به بروز ايراد روشن نشدن موتور در خودروهاي وانت زامياد ديزلي مي گردد را مي توان به دو دسته، ايراد در سيستم 
در همين راستا اقدامات الزم جهت رفع ايراد ، در دو بخش مجزا اعالم . ايراد در سيستم سوخت رساني تقسيم نمود نيز و الكتريكي خودرو

  :مي گردد
  : الكتريكي خودروبروز ايراد در سيستم 

 ٣٠الي  ٢٩پمپ فشار باال جهت استارت اوليه موتور و حالت كاركرد در دور آرام مي بايست فشاري در حدود كه از آنجايي   -١
سرعت دوران موتور در لحظه استارت داراي اهميت بااليي مي باشد بدين ، نمايد  در سيستم سوخت رساني ايجادرا مگاپاسكال 

دور الزم جهت ايجاد دوران موتور و پمپ فشار باال  ،معني كه در صورت كاهش و يا افت ولتاژ باتري در زمان استارت زدن به موتور
باعث روشن نشدن موتور  كه در نهايتباعث عدم ايجاد فشار مناسب در ريل سوخت مي گردد ايجاد نشده و همين موضوع 

باتري . (اييداطمينان حاصل نمباتري در زمان استارت زدن مناسب  جرياناز ميزان ولتاژ و به همين منظور مي بايست . مي گردد
در ابتدا بر اساس هرگونه مغايرتي، مشاهده در صورت  )باشدپر آم ٩٠جريان وولت  ١٢مي بايست در لحظه استارت داراي ولتاژ 

شارژ باتري با دستگاه شارژ ، كنترل ميزان (دستورالعمل هاي اشاره شده در راهنماي تعميراتي خودرو نسبت به رفع عيب باتري 
با  نسبت به جايگزينيباتري  و در نهايت در صورت عدم رفع عيب پس از حصول اطمينان از معيوب بودن) اقدام... آب باتري و 

شايان ذكر است درصورت تعويض بي مورد باتري سالم و عدم عيب يابي صحيح آن، هزينه كليم از سوي  .نماييدباتري نو اقدام 
مطابق ، مشخصه باتري نو  حتماً توجه نماييدهمچنين در هنگام تعويض باتري  .قابل پرداخت نخواهد بودسايپايدك شركت 

  .مطابقت داشته باشد مي بايستي تعريف شده از سوي خودروساز  ويژگي ها و پارامترهاير اساس جدول ذيل ب
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 ١موجب كشيدن بار مضاعف از باتري شده و همانطور كه در بند ) اتصال كوتاه بين زغال و كوموتاتور(ايجاد اتصالي در مدار داخلي استارت  -  ٢
دستورالعملهاي  ي ضمن عيب يابي قطعه استارت بر اساس در اين حالت مي بايست نيز بدان اشاره گرديد باعث روشن نشدن موتور شده كه

بررسي عملكرد سوئيچ استارت و نيز قطعه .(اشاره شده در راهنماي تعميراتي نسبت به رفع عيب و تعويض قطعه معيوب اقدام الزم به عمل آيد
ن تشخيص درست فني ، هزينه كليم آن از سوي شركت قابل پرداخت شايان ذكر است در صورت تعويض بي مورد قطعات سالم و بدو) استارت

  .نمي باشد 
بررسي گردد و در .... مي بايست از نظر اتصال كوتاه، قطعي، شل بودن كانكتورها و ) مطابق فايل پيوست(كليه مدارات سيم كشي موتور  -٣

  .)لي در اطالعيه هاي فني بعدي خدمتتان ارائه خواهد شداطالعات تكمي( .صورت وجود هرگونه ايرادي نسبت به رفع آن اقدام گردد

www.nasicoelec.ir

usr871739
Text Box
NZTN1H/1/1




