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3.4

تأﻛد من ﺃن املولد املراد ترﻛيبﻪ مماﺛل لﻠمولد الذي تم
فكﻪ .راﺟع مبساعدة الكتالوﺝ رقم القطعة اﳋاص
باملولد ،واﲡاه الدوران ،واﳉﻬد االسمي ،وتيار اﳋرﺝ
االسمي ،وﻃريقة ترﻛيب لسان التثبيت ،ونوع البكرة،
والوصالت الكﻬربائية ...إلخ.

3.5

ﺃيﻀا من النقاط التالية:
ﻛام يرﺟى التحقق ً
■ افحص سﲑ الدفع بح ًثا عن ﺃية ﺃرضار ،ﻛالﺸقوق
ﺃو األرضار امليكانيكية ﺃو التﻠفيات الناﲡة عن
الوقود ﺃو الزيوت ﺃو الﺸحوم.
■ افحص بكرة السﲑ ،والبكرة (البﻠية) التي يدور
عﻠيﻬا سﲑ الدفع ،وتأﻛد من عدم وﺟود ﺃية ﺃرضار
بأي منﻬا.
■ افحص املﻠحقات اإلﺿافية التي يتم تﺸﻐيﻠﻬا
بواسطة سﲑ دفع املولد ،ملعرفة إذا ما ﻛان هناﻙ ما
يعيق ﺣرﻛتﻬا ﺃو ﻛانت هناﻙ ﺃرضار مبحامﻠﻬا.
■ تأﻛد من التوصيل الصحيح واآلمن ألﻃراف
البطارية باألقطاب .جيب ﺃال تظﻬر ﺃية آﺛار
لألﻛسدة سواﺀ عىل ﺃﻃراف التوصيل ﺃو األقطاب.
■ يرﺟى االلتزام بتعﻠيامت الرشﻛة املصنعة لﻠسيارة.

3.6

تأﻛد من التأريض السﻠيم واآلمن لكل من مقصورة
السيارة واملحرﻙ.

3.7

اربط مسامﲑ تثبيت املولد بالتساوي ،مع مراعاة عزم
الربط الصحيح.

3.8

قم بﺸد سﲑ الدفع وف ًقا لتعﻠيامت الرشﻛة املصنعة،
وتأﻛد من مترﻛز السﲑ ﰲ موﺿعﻪ الصحيح.

3.9

قم بتوصيل ﻛابالت التوصيل باملولد .يرﺟى االلتزام
باملسارات الصحيحة لﻠكابالت ،واحلرص عىل عدم
تالمسﻬا مع األسطح الساﺧنة ﺃو الكاشطة.

3.10

قم بتوصيل ﻛابل البطارية السالب بالبطارية .تأﻛد من
ﺃن البطارية مﺸحونة بالكامل قبل تﺸﻐيل السيارة .بعد
تﺸﻐيل السيارة ،قم بتوصيل مقياس اﳉﻬد الكﻬريب
(الفولتميرت) بأﻃراف البطارية لقياس ﺟﻬد الﺸحن.
راﺟع وﻇيفة النظام الكﻬربايئ بالكامل.
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تعﻠيامت الرتﻛيب
الـمـﻮلـدات
.1

فحص نظام الشحن الكهربايئ:
يرﺟى التحقق من النقاط التالية ،قبل ﺃن تقرر استبداﻝ
املولد:
■ هل البطارية مﺸحونة وﰲ ﺣالة ﺟيدة؟
■ هل ﻛابالت البطارية موصﻠة بﺸكل صحيح وﺧالية
من التﻠفيات؟
■ هل مجيع التوصيالت الكﻬربائية حمكمة وسﻠيمة
من التآﻛل؟
■ هل ﺟديﻠة الكابالت (الﻀفﲑة) سﻠيمة وﺧالية من
التﻠفيات؟
■ هل مجيع املسامﲑ والصواميل مربوﻃة بالﺸكل
الصحيح ومﺆمنة بواسطة ﺣﻠقات (ورد) نابﻀية؟
■ هل سﲑ الدفع غﲑ تالف ومﺸدود بالﺸكل
الصحيح؟

.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 السيارة قبل فصل البطارية.

.3

خﻄﻮات الرتكيب:
ال ﻛابل البطارية السالب ،ملنع ﺣدوث عطل
افصل ﺃو ً
ﺃريض.

3.1

3.2

3.3

انزع ﻛابالت التيار من املولد القائم .قم بتمييز ﻛابالت
التوصيل بعناية وف ًقا ملخارﺝ التوصيل اﳋاصة بكل
منﻬا ﰲ املولد.

ﺣسب ﻃريقة الﺸد املستخدمة ،قم بفك شداد السﲑ
التﻠقايئ ﺃو مسامﲑ التثبيت ،ﺛم ﺃﺧرﺝ املولد .يرﺟى
االلتزام بتعﻠيامت الرشﻛة املصنعة لﻠسيارة.
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