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3.6

يرﺟى التحقق من النقاط التالية ،قبل ترﻛيب حمرﻙ
التﺸﻐيل:
■ ال جيوز تواﺟد ﺃية ﺃرضار ﺃو اتساﺧات بالعﺠﻠة
املسننة .ﰲ ﺣالة وﺟود اتساﺧات شديدة ،جيب
تنظيف مبيت احلدافة.
■ جيب ﺃن يكون ﻛل السطح اﳋارﺟي لفالنﺸة حمرﻙ
التﺸﻐيل ومبيت احلدافة نظيفﻦﻴ وجيب ﺃال تظﻬر
عﻠيﻬام ﺃية عالمات لﻠتآﻛل.

3.7

قم برتﻛيب حمرﻙ التﺸﻐيل ،مع ربط مسامﲑ التثبيت
ﺟيدا وبالﺸكل الصحيح .يرﺟى االلتزام
املﻠولبة ً
بتعﻠيامت الرشﻛة املصنعة لﻠسيارة.

3.8

قم بتوصيل حمرﻙ التﺸﻐيل .يرﺟى التأﻛد من توصيل
ﺟيدا بالوصالت اﳋاصة بكل منﻬا.
مجيع الكابالت ً
يرﺟى االلتزام باملسارات الصحيحة لﻠكابالت،
واحلرص عىل عدم تالمسﻬا مع األسطح الساﺧنة ﺃو
الكاشطة.

3.9

قم بتوصيل ﻛابالت البطارية بالبطارية نفسﻬا.
قم بتوصيل الكابل املوﺟب ﺃوالً ،ﺛم ﺃتبعﻪ بالكابل
السالب.

3.10

تأﻛد من ﺃن البطارية مﺸحونة بالكامل قبل تﺸﻐيل
السيارة ،وﺃن التأريض سﻠيم لكل من مقصورة
السيارة واملحرﻙ.

3.11

قم بتﺸﻐيل املحرﻙ ،يك تتأﻛد من عمل حمرﻙ التﺸﻐيل.

حمركات التشغيل
.1

فحص نظام التشغيل الكهربايئ:
يرﺟى التحقق من النقاط التالية ،قبل ﺃن تقرر
استبداﻝ حمرﻙ التﺸﻐيل:
■ هل البطارية مﺸحونة بالكامل وﰲ ﺣالة ﺟيدة؟
■ هل ﻛابالت البطارية موصﻠة بﺸكل صحيح وغﲑ
تالفة؟
■ هل مجيع التوصيالت الكﻬربائية حمكمة التثبيت
وﺧالية من التآﻛل؟

.2

فصل بﻄاﺭية السياﺭﺓ  -حتذير!
■ قد يتسبب فصل بطارية السيارة ﰲ فقدان
الﺸفرات اﳋاصة ببعض ﺃنظمة السيارات .وجيب
ﰲ هذه احلالة إعادة برجمة هذه األنظمة ﺃو إدﺧاﻝ
الﺸفرات مرة ﺃﺧرى.
■ يرﺟى االلتزام بالتعﻠيامت التي تويص هبا الرشﻛة
املصنعة لﻠسيارة قبل فصل البطارية.

.3
3.1

3.2

قم بتمييز الكابالت املوصﻠة مبحرﻙ التﺸﻐيل وف ًقا
لﻠوصالت اﳋاصة بكل منﻬا.

3.3

انزع الكابالت املوصﻠة مبحرﻙ التﺸﻐيل.

3.4

قم بفك حمرﻙ التﺸﻐيل من املحرﻙ.

اﺳتبدال حمرك التشغيل:
ال ﺛم ﻛابل
افصل ﻛابالت البطارية ،ﻛابل السالب ﺃو ً
املوﺟب.
3.5

تأﻛد من ﺃن حمرﻙ التﺸﻐيل املراد ترﻛيبﻪ مماﺛل ملحرﻙ
التﺸﻐيل الذي تم فكﻪ .تأﻛد من تطابق عدد السنون،
ونوع الفالنﺸة ،والوصالت الكﻬربائية ،واﳉﻬد
االسمي ،واﲡاه الدوران ..إلخ.
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