
الرتكيب تعليامت

حمرك تركيب قبل التالية، النقاط من التحقق يرجى 3.6

التشغيل:
بالعجلة■ اتساخات أو أرضار أية تواجد جيوز ال

جيب شديدة، اتساخات وجود حالة يف املسننة.
احلدافة. مبيت تنظيف

حمرك■ لفالنشة اخلارجي السطح كل يكون أن جيب
تظهر أال وجيب نظيفني احلدافة ومبيت التشغيل

للتآكل. عالمات أية عليهام

التثبيت مسامري ربط مع التشغيل، حمرك برتكيب قم 3.7

االلتزام يرجى الصحيح. وبالشكل جيًدا امللولبة
للسيارة. املصنعة الرشكة بتعليامت

توصيل من التأكد يرجى التشغيل. حمرك بتوصيل قم 3.8

منها. بكل اخلاصة بالوصالت جيًدا الكابالت مجيع
للكابالت، الصحيحة باملسارات االلتزام يرجى

أو الساخنة األسطح مع تالمسها عدم واحلرصعىل
الكاشطة.

نفسها. بالبطارية البطارية كابالت بتوصيل قم 3.9

بالكابل أتبعه ثم أواًل، املوجب الكابل بتوصيل قم
السالب.

تشغيل قبل بالكامل مشحونة البطارية أن من تأكد 3.10

مقصورة من لكل سليم التأريض وأن السيارة،
واملحرك. السيارة

التشغيل. حمرك عمل من تتأكد يك املحرك، بتشغيل قم 3.11
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التشغيل حمركات

الكهربايئ: التشغيل نظام فحص .1

تقرر أن قبل التالية، النقاط من التحقق يرجى
التشغيل: حمرك استبدال

جيدة؟■ حالة ويف بالكامل مشحونة البطارية هل
وغري■ صحيح بشكل موصلة البطارية كابالت هل

تالفة؟
التثبيت■ حمكمة الكهربائية التوصيالت مجيع هل

التآكل؟ من وخالية

حتذير! - السيارة بطارية فصل .2
فقدان■ يف السيارة بطارية فصل يتسبب قد

وجيب السيارات. أنظمة ببعض اخلاصة الشفرات
إدخال أو األنظمة هذه برجمة إعادة احلالة هذه يف

أخرى. مرة الشفرات
الرشكة■ هبا تويص التي بالتعليامت االلتزام يرجى

البطارية. فصل قبل للسيارة املصنعة

التشغيل: حمرك استبدال .3

كابل ثم أواًل السالب كابل البطارية، كابالت افصل 3.1

املوجب.

وفًقا التشغيل مبحرك املوصلة الكابالت بتمييز قم 3.2

منها. بكل اخلاصة للوصالت

التشغيل. مبحرك املوصلة الكابالت انزع 3.3

املحرك. من التشغيل حمرك بفك قم 3.4

ملحرك مماثل تركيبه املراد التشغيل حمرك أن من تأكد 3.5

السنون، عدد تطابق من تأكد فكه. تم الذي التشغيل
واجلهد الكهربائية، والوصالت الفالنشة، ونوع

إلخ. الدوران.. واجتاه االسمي،

ريب
ع
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