
تم الذي للمولد مماثل تركيبه املراد املولد أن من تأكد 3.4

اخلاص القطعة رقم الكتالوج مبساعدة راجع فكه.
اخلرج وتيار االسمي، واجلهد الدوران، واجتاه باملولد،
البكرة، ونوع التثبيت، لسان تركيب وطريقة االسمي،

إلخ. الكهربائية... والوصالت

التالية: النقاط من أيًضا التحقق يرجى كام 3.5
كالشقوق■ أرضار، أية عن بحًثا الدفع افحصسري

عن الناجتة التلفيات أو امليكانيكية األرضار أو
الشحوم. أو الزيوت أو الوقود

يدور■ التي )البلية( والبكرة السري، بكرة افحص
أرضار أية وجود عدم من وتأكد الدفع، سري عليها

منها. بأي
تشغيلها■ يتم التي اإلضافية امللحقات افحص

ما هناك كان ما إذا ملعرفة املولد، دفع سري بواسطة
مبحاملها. أرضار هناك كانت أو حركتها يعيق

ألطراف■ واآلمن الصحيح التوصيل من تأكد
آثار أية تظهر أال جيب باألقطاب. البطارية

األقطاب. أو التوصيل أطراف عىل سواء لألكسدة
للسيارة.■ املصنعة الرشكة بتعليامت االلتزام يرجى

مقصورة من لكل واآلمن السليم التأريض من تأكد 3.6

واملحرك. السيارة

عزم مراعاة مع بالتساوي، املولد تثبيت مسامري اربط 3.7

الصحيح. الربط

املصنعة، الرشكة لتعليامت وفًقا الدفع سري بشد قم 3.8

الصحيح. موضعه يف السري متركز من وتأكد

االلتزام يرجى باملولد. التوصيل كابالت بتوصيل قم 3.9

عدم عىل واحلرص للكابالت، الصحيحة باملسارات
الكاشطة. أو الساخنة األسطح مع تالمسها

من تأكد بالبطارية. السالب البطارية كابل بتوصيل قم 3.10

بعد السيارة. تشغيل قبل بالكامل مشحونة البطارية أن
الكهريب اجلهد مقياس بتوصيل قم السيارة، تشغيل
الشحن. جهد لقياس البطارية بأطراف )الفولتميرت(

بالكامل. الكهربايئ النظام وظيفة راجع

الرتكيب تعليامت
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الرتكيب تعليامت
الـمـولـدات

الكهربايئ: الشحن نظام فحص .1

استبدال تقرر أن قبل التالية، النقاط من التحقق يرجى
املولد:

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

التلفيات؟ من
وسليمة■ حمكمة الكهربائية التوصيالت مجيع هل

التآكل؟ من
من■ وخالية سليمة )الضفرية( الكابالت جديلة هل

التلفيات؟
بالشكل■ مربوطة والصواميل املسامري مجيع هل

نابضية؟ )ورد( حلقات بواسطة ومؤمنة الصحيح
بالشكل■ ومشدود تالف غري الدفع سري هل

الصحيح؟

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 السيارة املصنعة

الرتكيب: خطوات .3

عطل حدوث ملنع السالب، البطارية كابل أواًل افصل 3.1

أريض.

الرتكيب تعليامت

كابالت بتمييز قم القائم. املولد من التيار كابالت انزع 3.2

بكل اخلاصة التوصيل ملخارج وفًقا بعناية التوصيل
املولد. يف منها

السري شداد بفك قم املستخدمة، الشد طريقة حسب 3.3

يرجى املولد. أخرج ثم التثبيت، مسامري أو التلقايئ
للسيارة. املصنعة الرشكة بتعليامت االلتزام

ريب
ع
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