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 راھنماي استفاده كننده

وکسب  Yuejinمحصوالت سری از  C500 كامیون عملكردي جھت آشنایی شما با ویژگی ھای فنی و دفترچه راھنمااین 

 دفترچهلطفا قبل از استفاده  .تھیه شده است به موقع، تعمیر یه و روش ھایلدرست از وسیله نق و نگھداري مھارت استفاده

، "احتیاط"لطفا به مطالبی نظیر  .دفترچه راھنما پیروی کنید مطالبخوانید و جھت نگھداری و تعمیرات مورد نیاز از دقت ب را با

  .و ھمچنین به موارد زير توجه داشته باشید" خطر" و " اخطار"

به . ستا ستفادهقابل ا C500 Yuejinبرای وسایل نقلیه با نام تجاری سری  استفاده كنندهراھنمای  دفترچهاین  .١

توضیح داده  يا عملکردھايھا، امکانات و مختلف وسیله نقلیه، برخی دستگاھ ھایمتنوع در مدلھای  دلیل پیکربندی

با نماد  آپشنا و یا دستگاھھای ھسیستم  .در وسیله خریداری شده شما موجود نباشدممکن است شده در اینجا 

  .دستورالعمل مشخص شده است در مقابل آنھا در"*" 

کامل خودرو موثر باشد یا قوانین و  از تعمیر وسیله نقلیه به گونه ای که ممکن است بر عملکرد، ایمنی و دوام لطفا .٢

 .مقررات ملی را نقض کند خودداری کنید

مورد تائید شرکت درھنگام جایگزین کردن قطعات یا اجزای خودرو لطفا از قطعات معتبر برای تضمین کیفیت تعمیر،  .٣

 .دنمايیاستفاده  آذربايجان خودروسازان ديزلي
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 .آسیب می بیند موتور در غیر اینصورت سیستم استفاده شود، Vيورو لطفا از سوخت مناسب با آالیندگی استاندارد  .٤

تعمیر  انجام درمدت یا فاصله زمانی مشخص برای شركت خودروسازان ديزلي آذربايجانمجاز  نمايندگي ھايبه لطفا  .٥

 .شود خودروي شما از گارانتي خارج مي، در غیر اینصورت مراجعه كنیده نقلیه و نگھداری دوره ای وسیل

خسارات مستقیم یا غیر  برای حوادث ایمنی یا دیگرھیچ گونه مسولیتی  خودروسازان ديزلي آذربايجانشرکت  .٦

 .ا نداردر ٥و  ٢،٣،٤برای ھر آیتم شرح داده شده در موارد  استفاده كنندهناشی از نقض  یا تلفات مستقیم و

و شرکت  باشددر حال انجام مي پیشرفت مداوم فنیو با توجه به توسعه  Yuejinمحصوالت سری بھبود مستمر  .٧

محفوظ نگه  حق تغییر طراحی، تجھیزات و یا عملکرد فنی وسیله نقلیه را در ھر زمان خودروسازان ديزلي آذربايجان

 .ن است با محصول بھبود یافته، متفاوت باشدممک ن دفترچهبنابراین، برخی از محتویات ای. می دارد

   .مورد قبول نمي باشد دفترچهتوجه فرمايید ھیچ گونه ادعايي خارج از مطالب اين لطفا  .٨

 

) شرکت خودروسازان ديزلي آذربايجان (                                                                                  

١۴٠١ خرداد                                                                                       
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ــور ــدايا: شــماره موت ــوك  بت بل
ســـیلندر ســـمت راســـت پشـــت 

     توربوشارژر

داخل  :خودرو خصاتپالك مش
كابین بر روي ستون میاني ما بین 

 درب شاگرد و محل خواب

جلوي  :VIN شاسي شماره
شاسي، سمت شاگرد پشت چرخ 

جلو متمايل به  عقب و عقب 
سمت راننده پشت چرخ  ،شاسي

 عقب متمايل به جلو

 
 

  نکات مھم: فصل اول 
  
  
 ماره موتور و شاسیخودرو، شمشخصات پالک   ١-١
 

. و شماره موتور در موقعیت ھای زیر واقع شده است) خودرو VINبه عنوان مثال (خودرو، شماره شاسی  مشخصات پالک

مجاز نمايندگي ھاي را ثبت کنید تا در طول تعمیر و نگھداری خودرو در  شاسی وسیله نقلیه و شماره موتور لطفا شماره

 .ھمراه داشته باشید 
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 يدراه اندازی وسیله نقلیه جد  ٢-١

 
ممكن است ، در غیر اینصورت دستورالعمل شروع رانندگي وسیله جديد رانده شودنقلیه جدید بایستی مطابق وسیله 

  :گردد رعایت دوره رانندگيالزامات زیر بایستی دقیقا در طول از این رو، . كاھش يابد آن مفیدعملکرد وسیله نقلیه و عمر 

٪ از بار مجاز و سرعت ٥٠موتور باید  دورکیلومتر باشد، بار وسیله نقلیه و  ٨٠٠می که مسافت طی شده کمتر از از ھنگا -١

 .تجاوز نکند مجاز موتور

٪ از بار مجاز و ٧٥ موتور باید دورکیلومتر باشد، بار وسیله نقلیه و  ٨٠٠ -١٥٠٠ھنگامی که مسافت طی شده بین  -٢

 .تجاوز نکند سرعت مجاز موتور

 .در حالت خالص بگذاريد موتور گرم شود بعدا حركت كنید.زمانیكه موتور سرد است خودرو را حركت ندھید -٣

  .اجتناب كنید غیر ضروری ناگھانيو ترمز  تیك آفاز  -٤

 .کیلومتر باشد ٨٠از  كمترنباید  ٢ و ١ ھايدندهھر کدام از ر د ت پیموده شدهفمسا -٥

 

  اضافه بار خطارا  ٣-١
  

 .باعث آسیب ديدگي قطعات شودشود، بلکه ممکن است  وسیله نقلیه می مفید عمر كاھشار نه تنھا موجب اضافه ب :اخطار

محورھای  مجازعقب نبایستی از ظرفیت  توزیع شده روی محور جلو و و بار ،باشدجرم کلی باید در محدوه جرم کل مجاز 

 .کان به طور مساوی توزیع گرددتا حد اماتاق بار عالوه بر این، جرم بار در  .تجاوز کند همربوط
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  خودرو عملیاتمدیریت و  ٤-١

   مدیریت و عملیات ١-٤-١

به  )راه اندازي خودرو( ٣و  )ھاسیستم داشبورد و عملكرد تجھیزات( ٢فصل ھاي الزامات  بر اساساز وسیله نقلیه لطفا 

  .تا وسیله نقلیه عملکرد کامل تر و بھتری داشته باشد، درستی استفاده کنید 

  تعمیر و نگھداری ٢-٤-١

را با توجه به  آننگھداری یم خودرو و تنظ؛ لطفا رانندگي مطمئنبه منظور نگھداری خودرو در شرایط فنی خوب و اطمینان از 

  .بررسی کنید )تعمیر و نگھداري کامیون( ٥و  )تنظیم و تعمیر خودرو بازرسی،( ٤ي ھامطالب شرح داده شده در فصل 
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 ھاداشبورد و عملكرد سیستمتجھیزات :  فصل دوم

داشبورد ١-٢  
 

ــل نشــانگرھا .١ خروجــی . ٢ پان

خــالي جھــت جعبــه /راديــو. ٣ھــوا 

ــت اطالعــات / گذاشــتن مــدارك ثب

ــــه . GPS/CD/MP3 ۴/رســــف جعب

جعبـــــــه . ۵ حفـــــــظ حـــــــرارت

مخــزن . ۶ کیســه ھــواکاور/بــاالیی

ــایین  .٧ شــورشیشــه   .٨جعبــه پ

ـــــه  .٩کـــــارت  جـــــاي ـــــر جعب زی

.  ١١ز جعبه فیـور کاو. ١٠سیگاری

كلیـــد چھـــار راه نمـــا  .١٢فنـــدک 

تنظـیم چـراغ  كلیـد* .١٣ )فالشر(

 ترمز مخزن روغن  .١۴عقب آينه ديد  جلو و
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 پانل نشانگرھا ٢-٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 بلو -داَ  نشانگر.٦سرعت سنج . ٥ صفحه نمایش ال سی دی. ٤ نشانگر دور موتور. ٣نشانگر سوخت . ٢دماسنج آب   . ١
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 حرف ونشان دھنده اين است كه دماي موتور پايین است  "C" حرف :دماسنج آب) ١

"H" اگر اشاره گر دماسنج روی خط قرمز باشد، . می باشدموتور  باالينشان دھنده دمای

زیاد از حد گرم و اگر این عمل ادامه یابد موتور به شدت آسیب خواھد  بدین معنی که موتور

   .دید

مقدار بودن به ترتیب نشان دھنده وضعیت خالی و پر  "F"و"E"ت عبارا :نشانگر سوخت) ٢

  .می باشدسوخت 

 . نشان می دھد) دور بر دقیقه( rpm 1000موتور را بر حسب  دور :نشانگر دور موتور) ٣

 )صفحه نمایش ال سی دی( مديريت سفر) ٤

 .اشاره می کند" روی صفحه نمایش ال سی دی " به مطالب مرتبط در 

  km/hنشان دھنده سرعت حرکت وسیله نقلیه بر حسب  :رعت سنجس) ٥

 .دھد نشان می ادبلودر مخزن  را ادبلومقدار : ) DEF( بلو -دنشانگر اَ ) ٦

  

 ساختار بیزر ١-٢-٢
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صوتی  اخطاربه بیرون بصورت موارد زیر  دزنگ خبری است که در این مدل از وسیله نقلیه تعبیه شده است که می توانبیزر، 

 :ستدبفر

 آنالوگی فرمان خطاراصدای  - الف

صوتی فرمان را با ھمان فرکانس کاری به بیرون خواھد  احتیاطروشن است، ابزار چراغ راھنما يا جفت راھنما ھنگامی که 

 .فرستاد

 چراغ ھای راھنمای کناری خاموش نشدن خطار ا -ب

 "DI"خاموش باشد، این ابزار یک صدای بلند  ماشینو سوییچ  ه استدخاموش نشکناری  يھنگامی که چراغ ھای راھنما

 .  است، خاموش نشده است باز درب راھنمای کناری موقعی که یکه چراغ ھا خواھد فرستاد

 ی مبنی بر بیش از حد باال بودن درجه حرارت آباحتیاط -پ

 DEE"ک صدای بلنددماسنج آب بروی خط قرمز است و چراغ درجه حرارت آب روشن باشد، دستگاه ی نشانگرموقعی که 

  .موتور بیش از حد گرم بوده و راننده جھت رفع مشکل باید موتور را متوقف کندارسال خواھد کرد که 

  دنده عقب اخطارصدای  -ج

 وسیله نقلیه اگر . شنیده خواھد شدثانیه  ١مدت  به "DEE"صدای بلند ،است در حالت دنده عقب وسیله نقلیه موقعی که 
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  .ارسال خواھد كرد ھشدار جھت" بیب"مجھز باشد، دستگاه از فرکانس متناظر با فواصل مختلف صدای   دنده عقب راداربه 

  بسیار کم یا بسیار زیاد "E"فشار ھوا  خطارا -چ

سیستم ترمز روشن است، دستگاه  خطايھنگامی که فشار ھوای ترمز پایین تر یا باالتر از مقدار تعیین شده باشد و چراغ 

را مبنی براینکه فشار ھوای ترمز از حد مجاز تجاوز کرده ارسال خواھد کرد و راننده جھت حل مشکل  "DE" بلند یک صدای

  . باید موتور را متوقف کند

فقط برای خودرو کامال مجھز به ( باشدمی به بیرون برای بسته نشدن درب خودرو و یا کشیده نشدن کلید خطاراصدای  - د*
BCM         (  

  ایش ال سی دیصفحه نم ٢-٢-٢

 پیموده شده فشار سنج و مسافت: ایش ثابتناحیه نم). ١: محتویات نمایش داده شده عبارتند از

 .است شده نمایش داده ٧فشار ھوای ترمز وسیله نقلیه به طور کامل دربخش : فشار سنج

 .نمایش داده می شود كاراكتر ٦ باپیموده شده  مسافت: مسافت پیموده شده

، جمع کل مسافت Aيپرت، مصرف سوخت Aيپرتمسافت پیموده شده  زيرکل: ییرنواحی متغ). ٢

، مسافت عبوري ، سوخت مصرفیكیلومترمیانگین مصرف سوخت در ھر صد  ،Bتريپ، مصرف سوخت Bتريپپیموده شده 

 .نمایش داده شودتنظیم  كلیداز طریق  دپیموده شده پایدار و اطالعات تعمیر و نگھداری که می توان
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ـــه در صـــ ورتی ک

تنظـیم روی  میله

وجـــود دســـتگاه 

باشـد از  نداشته

ـــق  صـــفحه  طری

  LCDنمـــایش 

مـــی تـــوان کـــل 

 تنظیمـــات را بـــا

دکمــه ( فشــردن

در انتھـای  )يپرت

 هدســـــــــــــــــت

 ســمت چــپكلید

 طبـق. تغییر داد

جــــــدول زیــــــر 

دکمـــه  عملكـــرد

 .درا ببینی  تنظیم

 نام
بیانگرزمان سپری T( عملگر

 )تنظیم میلهشده روی 
عملكردشرح   

كلید 

چند 

 منظوره

N/A 
.پیموده شده استفشارسنج و مسافت : ھمواره آشکار:فرض حالت پیش  

برسد  یر ونگھداري زماني که وقت رسیدگينمايش اطالعات تعم A زير مجموعه تريپ:پارامتر متغیر   

T>2s  A  صفر کردن زير مجموعه ھاي تريپ 

100ms﹤T﹤2s  A به سوخت مصرفي تريپ A موعه تريپتغییر زير مج  

100ms﹤T﹤2s   Bبه زير مجموعه تريپA تغییر سوخت مصرفي تريپ 

T>2s  Bصفر کردن زير مجموعه تريپ 

100ms﹤T﹤2s B به سوخت مصرفي تريپ   Bتغییر زير مجوعه تريپ 

100ms﹤T﹤2s   به میانگین سوخت مصرفي در ھر صد کیلومتر Bتغییر سوخت مصرفي تريپ 

T>2s انگین سوخت مصرفي در ھر صد کیلومتر به سوخت مصرفي لحظه ايتغییر می  

T>2s تغییر مصرف سوخت لحظه اي به میانگین مصرف سوخت در ھر صد کیلومتر 

100ms﹤T﹤2s تغییر میانگین سوخت مصرفي به مسافت پیموده شده پايدار و مداوم 

T>2s بدون تغییر 

100ms﹤T﹤2s 
نمايش اطالعات تعمیر و (ه شده مداوم به اطالعات تعمیر و نگھداري تغییر يافتن مسافت پیمود  

)نگھداري زماني که وقت رسیدگي سر برسد  

10s>T>2s 

T>10s 

 بدون تغییر

بعدی اعالنتا " ٨"به وضعیت  اطالعات تعمیر و نگھداری بازگشت   

100ms﹤T﹤2s بازگشت به رابط کاربری پیش فرض 
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 یم ثبتعال/ شاخص دستگاه  ٣-٢-٢

جھت تست خودکار روشن ) ثانیه ٣تا  ٢(می شود، برخی از شاخص ھا در مدت زمان کوتاه ھنگامی که سوییچ خودرو روشن 

جھت تست خودکار   مختلف پیکربندی با  وسایل نقلیه. و ھمکاری عادی سیستم تایید گردد خواھد شد، تا شاخص ھای خود

  .متفاوتی ھستند شاخص ھای دارای

  

  نماد وظیفه شرح

  دھنده قفل مكانیزم تاشوي كابینھشدار چراغ   .وقتی کابین قفل نیست ، چراغ نشانگر روشن مي شود
 

 
وقتی سویچ ترمز اگزوز  وصل مي شود اين نشانگر 
روشن مي شود تا نمايش دھد ترمز کمکي اگزوزي فعال 

 .شده است
 چراغ نشانگر ترمز اگزوز

 
روشن می  احتیاطاعالم ایراد دارد ، چراغ  تاکوگرافوقتی  

  تاکوگرافچراغ اعالم ایراد * .شود ، اين نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد
 

  
ایراد داشته باشد روشن می شود ، اين  ESPوقتی 

   ESPچراغ چشمک زن اعالم خطر *  .نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد
دھنده در زمان رانندگی  احتیاطروشن شدن این چراغ 

نشان می دھد آب جمع شده درفیلتر  وسیله نقلیه ،
وسیله نقلیه " لطفا. سوخت از حد مجاز تجاوز کرده است

متوقف نموده و آب داخل فیلتر سوخت را تخلیه " را فورا
 .اين نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد.  کنید

  آب جمع شده در فیلتر سوخت اخطارچراغ نشانگر 

فعال  آيینه ديد عقب مه زداییھنگامی که یخ زدایی و 
 عقب ديد چراغ نشانگر گرمکن آینه* .مي شود ، اين نشانگر روشن می گردد
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  نماد وظیفه شرح

وقتی سویچ مه شکن عقب روشن می باشد ، این چراغ 
  چراغ نشانگر مه شکن عقب .روشن مي شود

اگر در زمان رانندگی روشن شود ، نشان می دھد که 
به "لطفا.  دارد و سیستم کار نخواھد کرد کیسه ھوا ایراد

تعمیرگاه مجاز شرکت مراجعه کنید، اين نشانگر ويژگي 
 .خود آزمايي دارد

 ایراد کیسه ھوااخطار  چراغ *
 

وقتی اين چراغ روشن مي شود  نشان مي دھد که 
مسیر سوخت  مسدود شده است و مي تواند منجر به 

  .  نژکتورھاي سوخت بشودخرابي پمپ سوخت يا ا
 کثیفي فیلتر سوخت خطاراچراغ 

 

وقتی چراغ موقعیت یا چراغھای بزرگ روشن ھستند، اين 
  نشانگر چراغ موقعیت .نشانگر روشن مي شود

وقتي چراغ راھنما گردش به سمت چپ روشن است ، 
ھر وقت ايرادي در . اين چراغ نشانگر چشمک می زند 

اھنما ايجاد شود ، اين نشانگر با سرعت دوبل چراغ ر
 .چشمک می زند

  نشانگر گردش به چپ

وقتي که نور باال بطور دائم يا موقت جھت عالمت دادن زده 
  نشانگر چراغ نور باال .مي شود روشن مي شود

 
 وقتي چراغ راھنما گردش به سمت راست روشن است،

در  ھر وقت ايرادي. نشانگر چشمک می زند اين چراغ
چراغ راھنما ايجاد شود، اين نشانگر با سرعت دوبل 

 .چشمک می زند
  نشانگر گردش به راست
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  نماد وظیفه شرح

براي عالمت ) جفت راھنما ( نشانگر فعال بودن فالشر 
دادن به ديگر خودروھا و عابر پیاده از وجود موقعیت خطر 

  .خاص
 نشانگر فالشر

 

  

 مه شکن جلو چراغ  می شودکه نشانگر وقتي روشن این
 نشانگر مه شکن جلو .فعال شده باشد

 
ھشدار      )Granular drip(وقتي روشن مي شود که 

 چکیدن دانه ای نشانگر* .اين نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد .مي دھد
 

لت حا(وقتي روشن مي شود که قفل درب ھاي کابین 
اين نشانگر ويژگي خود آزمايي . فعال مي شود) توقف
 .دارد

   کابین ضد سرقت نشانگر قفل*
بعد از آنکه سویچ استارتر روشن شد ، تا وقتی کمربند 
صندلی راننده بسته نشده است ، چراغ نشانگر روشن 

 .اين نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد. خواھد بود
  نشانگر بسته نبودن کمربند صندلی

قرار گرفت  ONیت عبعد از آنکه سویچ استارتر در وض
دھنده  روشن ماندن اين چراخ يا چشمک زدن آن نشان

. وجود ايراد در سیستم کنترل الکترونیک موتور مي باشد
 .در اين صورت سريعا با مرکز خدمات مجاز تماس بگیريد

    تورایراد سیستم کنترل الکترونیک مو خطارانشانگر 

قرار مي گیرد ، اين  ONوقتی سویچ استارتر در وضعیت 
چراغ   نشانگر روشن مي شودو پس از آنکه موتور روشن 

اگر در ھنگام کار موتور روشن شد . شد خاموش می شود
غیر ضروري را خاموش کنید و  با مرکز  تجھیزات برقی

 .خدمات مجاز تماس بگیريد

 ژ و دشارژ باطریشار خطارانشانگر 
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وقتی درجه حرارت موتور کمتر از درجه حرارت تعريف شده 
باشد ، سیستم کنترل الکترونیکي، قبل از  ECUدر 

استارت خوردن موتور، آن را گرم خواھد کرد که در اين 
صورت اين نشانگر روشن و پس از گرم شدن موتور  اين 

لذا در مدت روشن  .چراغ  نشانگر خاموش خواھد شد
بودن اين نشانگر مکث کنید و بعد از خاموش شدن سريعا 

 .استارت بزنید

   نشانگر پیش گرمکن موتور

قرار مي گیرد ، اين  ONوقتی سویچ استارتر در وضعیت 
نشانگر روشن خواھد شد و  بعد از آنکه موتور روشن شد  

حین کار موتور وقتی اين نشانگر در . خاموش می گردد
روشن شد ، نشان می دھد که فشار روغن موتور خیلی 

خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش " فورا. پایین است
اين نشانگر . کنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیريد

 .ويژگي خود آزمايي دارد

 فشار روغن خودرو احتیاطنشانگر 
 

رتر روشن شد ، اگر ترمز دستی یچ استايپس از آنکه سو
  آزاد کردنفعال باشد اين نشانگر روشن مي شود و بعد از 

 .ترمز دستي خاموش مي شود) غیر فعال کردن(
  نشانگر ترمز دستی

بدين معني دگی اين نشانگر روشن شد، در ھنگام رانن اگر
خودرو را " لطفا. فشار مخازن ھوا پايین است است که

اين . رای بررسی به نزدیکترین مرکز مجاز منتقل کنیدب
 .نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد

  سیستم ترمز در ایراد ھشدارنشانگر 

وقتی که سطح مايع خنک کننده به زیر میزان حداقل مجاز 
 نشانگر کم بودن مايع خنک کننده موتور* .افت مي کند این نشانگر روشن می شود
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قرار مي گیرد روشن کنترل ز وقتی خودرو  در وضعیت کرو
  کنترل زنشانگر کرو* .می شود

 
روشن می شود ،  ندگیدر طی راننشانگرھشدار  وقتی

درست کار نمی کند  EBDنشان می دھد که سیستم 
 احتیاطدر اين وضعیت چنانچه نشانگر . غیر فعال میشودو

ترمز بدون  ديگري را در سیستم ترمز نشان ندھد سیستم
EBD  کار خواھد کرد ولی ھر چه زودتر سیستم باید تست

  .اين نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد. و اصالح گردد 

 ایراد سیستم توزیع الکترونیکي نیروی ترمز ھشدارنشانگر*

  
  

  
روشن می شود ، نشان  در طی رانندگی نشانگر وقتی

 غیر فعالنمی کند ودرست کار  ABSمی دھد که سیستم 
ديگري را در  احتیاطدر اين وضعیت چنانچه نشانگر . است

کار  ABSسیستم ترمز نشان ندھد سیستم ترمز بدون 
خواھد کرد ولی ھر چه زودتر سیستم باید تست و اصالح 

 .اين نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد. گردد 

    ABSضد قفل ترمز سیستم در ایراد ھشدار نشانگر*
 

اين ل مورد استفاده قرار می گیرد ،وقتی قفل دیفرانسی
   قفل دیفرانسیل* .روشن می شود نشانگر

عملگر نگھدارنده اين نشانگر وقتي روشن می شود که 
اين نشانگر ويژگي .  مي شود استفاده سطح شیب دار
 .خود آزمايي دارد

 ھدارنده در سطح شیب دارگنشانگر فعال بودن ن*
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ــن نشــانگراگــر شــود  روشــنھشــدار  درحین راننــدگی اي
بــه کنــار جــاده برانیــد بگذاريــد موتــور چنــد " خــودرو را فــورا

سـپس موتـور را . دقیقه در جا کار کند تا دما پايین تر بیايد
پـس از آنکـه درجـه آب موتـور پـایین آمـد ، . خاموش کنیـد

آزمـايي ايـن نشـانگر ويژگـي خـود . علل را بررسـی کنیـد
  .دارد

 درجه حرارت باالی مايع خنک کاري ھشدارنشانگر 
 

نشانگر وقتـي روشـن میشـود کـه ازدنـده سـنگین بـراي 
  نشانگر فعال بودن دنده سنگین*  . صعود از شیب استفاده کنیم

در موقـع . روشن می شودنشانگر وقتی درب باز است ، 
  نبودن درببسته  ھشدارنشانگر   .رانندگی درب باید بسته باشد

 
بـدين معنـي وقتی چراغ نشانگر فیلتر ھوا روشن باشـد ،

. که سیستم ورود ھوا بسـته شـده و روان نیسـت است
خودرو را در وضعیت مناسب برای بررسـی و خـارج کـردن 

. یسـتم ورود ھـوا ، پـارک کنیـدمواد مسـدود کننـده از س
ھـوا را تمیـز یـا آنـرا عـوض کـرده ، و  ازفیلتـرفیلتر قسمت
ــ ــد کــه سیســتم ورود ھــوا بازشــده اطمین ان حاصــل کنی
  .خاموش خواھد شدھشدار چراغ. است

  ھوا فیلتر ھشدار انسداد نشانگر*
 

  روشن می شود که ضد سـرقت موتـور  وقتي این نشانگر
  نشانگر ضد سرقت موتور*  .اين نشانگر ويژگي خود آزمايي دارد. از کار بیفتد

 
بدين مـی شـود وقتی اين نشانگردرحین رانندگی روشـن

ــه  ــي اســت ک ــرادمعن در سیســتم گازھــاي خروجــي  ای
خودرو " لطفا. و قدرت موتور افت خواھد کرد موتورمیباشد

  .را برای بررسی به نزدیکترین مرکز مجاز منتقل کنید

    ھشدار براي گازھاي خروجي موتورنشانگر 
 

روشـن  نشـانگربغل گیـربکس فعـال شـود ، PTO)(وقتی 
  بغل گیربکس) PTO(نشانگر* .شود می
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وقتــی در طــی راننــدگی ايــن نشــانگر روشــن مــی شــود 
خــودرو را ھــر چــه زودتــر بــه نزدیکتــرین ايســتگاه ســوخت 

  .گیري برانید
  سطح پایین سوختھشدار نشانگر 

 

وضـعیت تسـت خودکـار  در DEFھنگامی که سـطح مـایع 
 (DEF)بلو -اَدپايین سطح  احتیاطنشانگر  .شود پایین باشد چراغ روشن می

 

نشده اند، مدار الکتریکی برای آن  پیكربندياگر . ھستند ذخیرهیا آپشن  "*"با عالمت  ،نشانگر ھايچراغ

پانل تجھیزات  عملگرھای کامل وسیله نقلیه در. عمل موجود نیست و آن چراغ روشن نخواھد شد

  .پیکربندی مربوط آن نشان داده شده است
 

 اھكرد سیستمعمل ٣-٢

  کلید ١-٣-٢

با توجه به مدل خودرو، کلید ترکیبی ممکن است شامل دوتا کلید . در ھر خودرو دو کلید تعريف شده است

مخزن  ،جھت باز کردن درب ماشینكلیدھا . باشد مشترک، و یا یک کلید مشترک و یک کلید کنترل از راه دور

  .دنباش مي وسیله نقلیه راه اندازیو سوخت 

  .باشدبه صورت آپشن مي راه دور کلید کنترل از

  

 

معموليکلید   

کلید کنترل از راه                  *
 دور
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 :کلید کنترل از راه دور کردعمل ١-١- ٣-٢

“برای قفل کردن درب وسیله نقلیه با کنترل از راه دور، دکمه ) ١  .وی ریموت کنترل به فشار دھیدر را بر ”

د و چراغ نشانگر ضد زد نچشمک خواھیکباره چراغ ھاي راھنما ،بودعمل قفل  ریموت کنترل موفق آمیز  كهدر صورتی  ●

  .شده استضد سرقت ثانیه چشمک خواھد خورد، این نشان می دھد که وسیله نقلیه وارد وضعیت  ٣سرقت ھر 

 برای بوق احتیاطو  دز بار چشمک خواھد ٣برای  ھاي راھنما چراغ، باشدریموت کنترل ناموفق  قفل عمل که در صورتی  ●

  .ھا به خوبي بسته شده است چك كنید كه درب ؛ پس از آنداد  رانشان خواھدقفل  عدم موفقیت عمل سه بار

“جھت باز کردن درب خودرو با کنترل از راه دور ، دکمه )  ٢  ي راھنماچراغ ھاتمام  . وی ریموت کنترل فشار دھیدر را بر ”

  .دزبار چشمک خواھد  ٢برای 

“ قرار دارد، اگر دکمه  خودرو در حالت استارتوقتی کلید ) ٣ “ یا ” ریموت کنترل زده شود، سیستم کنترل از راه دور ”

  .کار نخواھد کرد

“ اگر دکمه ) ٤ “یا  ” و آن عمل تا موقع رھا کردن و فشار  نشدهباز و بسته شدن تکرار  پشت سرھم زده شود، عمل ”

 .به پایین، تکرار نخواھد شد مجدد

 :حالتھای پیشگیری ضد سرقت وسیله نقلیه) ٥
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است، ھمه  ONیله نقلیه در وضعیتی است که درب خودرو بصورت غیر مجاز باز شود یا کلید در موقعیت موقعی که وس  ●

 .خواھد داد ھشدار buzz با صداي و بوق زدچشمک خواھند  ي راھنماچراغ ھا

“می فرستد، نیاز است که دکمه  آالرميکه سیستم  یموقع  ● فشار ثانیه  ٢بار در حدود  ٢روی کلید ریموت کنترل  ”

ضد  احتیاط گردد تاباز بار  ١درب چپ ماشین ضد سرقت متوقف شود، یا با استفاده از کلیدھای مکانیکی  احتیاطداده شود تا 

 .سرقت متوقف شود

متر از کابین  ١٠، کنترل از راه دور را می توان به طور موثر درفاصله است ريموت پرزمانی که باتری : عمل کنترل از راه دور) ٦

  .ه خودرو به کار گرفترانند

 لطفا موارد زیر را برای جلوگیری از خسارت به کنترل از راه دور رعایت کنید؛. کنترل از راه دور یک وسیله الکترونیکی است

 .دھیدنقرار زياد است، درجه حرارت  جايیكهکنترل از راه دور را در  ●

 .کنترل از راه دور را نمی توان از ھم جدا کرد ●

 .ضربه نزنید به آنرا پرتاب یا  آن ھرگز ● 

 .دكنیتماس با آب خودداري   ● 

به طور  وت کنترلچراغ نشانگر در ریم يا عمل کند نرمال را قفل یا در یک فاصله خودرو نتواند از راه دور درب کنترل اگر ریموت

 :زندبچشمک  سريع
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 .فرودگاه" مثال .د دارد مختل مي شودمغناطیسي وجو عملگر كنترل از راه دور در مناطقي كه امواج الكترو ●

   .باشدبرق در باتری کنترل از راه دور به اندازه کافی  میزانکه  کنیدبررسی   ●

  :دارد در صورتی که باتری نیاز به جایگزینی

 .استفاده کنید CR2032لطفا از باتری لیتیومی   ●

 .م نکنیدبه ھنگام جایگزینی باتری مراقب باشید که اجزای دیگر آن را گ ●

 .از باتری ھای سازگار با محیط زیست استفاده شودلطفا  ●

 .کنترل و یا بخشی از آن را ندھیدریموت بلعیدن و برداشتن باتری اجازه  انتوجه داشته باشید به اینکه ھرگز به کودک: اخطار

به سرقت رده و در اسرع وقت از مراجعه ک شركتمجاز خدماتی  نمايندگي ھاياگر کلیدتان را گم کردید، لطفا به : احتیاط

  .وسیله نقلیه خود جلوگیری کنید رفتن

 

 :قفل کردن درب ھای خودرو، بستنو باز  ٢-١- ٣-٢

. بچرخانید کردن قفل درب بستهسوراخ قفل درب قرار داده و آن را در جھت چپ یا راست به منظور باز یا  درکلید درب ماشین را 

 . ید و به سمت بیرون بکشید تا درب آن باز شوددسته بیرونی درب خودرو را نگه دار

 قفل= ، و چرخش آن در جھت خالف ساعتگرد باز=  ساعتگرد درجھت ش کلید براي درب چپچرخ 
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 .عملیات فوق برای درب راست مخالف آن می باشد 

  .توانید با كشیدن دستگیره در را باز كنید در داخل كابین با آزاد كردن قفل در مي

جلوگیری از اشتباه جھت  یدکمه قفل داخل ،بیشتر ایمنی منظور به رانندگی وسیله نقلیه، پیشنھاد می شود ینحدر   ■

ھرگز در ھنگام نیمه . حادثه گردد موجبو شده  باز ممکن است درب خودرو چون که، ی فشرده شوده داخلگیرکشیدن دست

  .رانندگی نکنیددرب خودرو  بسته بودن

، و پس از آن دیفشار دھدکمه قفل داخلی را و  ديدو درب ماشین را ببند له نقلیه، ابتدا باید یکی ازوسی ترك كردنموقع   ■

 .را ببنديد استفاده از کلید درب خودرو با ؛ بعدديرا ببند خودرودیگر درب 
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 سیستم ضد سرقت بدنه ٢-٣-٢ *

یكه كلید را داخل سوئیچ قرار میدھید، ھنگام. رونیکی استسیستم ضد سرقت موتور یک سیستم تشخیص کد الکت

چیپستي كه داخل كلید وجود دارد كد الكترونیكي را به خودرو ارسال خواھد كرد و موتور تا زمانیكه كد الكترونیكي با كد 

  .شود نباشد روشن نميشناسايي وسیله نقلیه آدابت 

خدمات  نمايندگي ھايسرقت رفته باشد ، لطفا بالفاصله جھت جایگزینی با اگر کلیدتان را گم کرده اید، یا آسیب دیده و به 

  .مجاز تماس بگیرید

  :احتیاط

بدون . تھیه نمايید کلید جایگزین را خدمات مجاز نمايندگي ھاي شما می توانید تنھا از طریق ) ١

  .توانید خودرو را راه اندازی کنید نمی آماده شدن کلید اختصاصی

کلید به دلیل آماده سازی  . شود ان سریعا برایتان کلید جایگزین جدید فراھم میدر صورت امک) ٢

  .مدت زمان معینی طول می کشد خودرواختصاصی جدید برای 
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  دکمھ
دستگیره 

 

 سیستم قفل مرکزی ٣-٣-٢ *

  .مجھز باشد در دسترس است )BCM(كنترل بدنه  اژولماین عمل تنھا زمانی که 

 

 : ز و بسته کردناستفاده از کلید جھت با ١-٣- ٣-٢

 .مورد استفاده قرار گیرد باز و بسته کردن تمام درھای ماشین به طور ھمزمان جھت قفل درب راننده می تواند  ●

  .ھر قفل را می توان تنھا به منظور قفل ھمان درب استفاده کرد  ●

 

 :دستگیره داخلی دربن بست باز و ٢-٣- ٣-٢

 :مورد استفاده قرار گیرد ماشین یتمام درھا باز و بسته کردنتواند برای  دستگیره درب داخلی بر روی درب راننده می

 فشار دکمه دستگیره به سمت بیرون:قفل کردن  

  فشار دکمه دستگیره به سمت داخل :باز کردن 

 

 :باز و بسته کردن خودکار قفل مرکزی ٣-٣- ٣-٢

 بار  ٣ضد سرقت بر روی داشبورد  کنترل، چراغ نشانگر مرکزی  توسط ریموتپس از باز کردن قفل   -
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، تمام درھا را به طور تغییر نیابد ONبه موقعیت  ثانیه ٣٠در عرض  زد؛ اگر درب باز نشود یا کلید ثانیه چشمک خواھد ١درحدود 

  .خواھد شد) ضد سرقت(وارد وضعیت پیشگیری از سرقت وار  مجددا وسیله نقلیه بصورت اتوماتیکخودکار قفل و 

 ھا در آید، ھمه درب OFF به حالت ONکیلومتر درساعت باشد، و سوئیچ از موقعیت  ٥که سرعت خودرو کمتر از ھنگامی   -

  .خواھند شدباز بار به طور خودکار برای یک

درب ھاي بسته  BCM سیستمتصادف نمايد و كیسه ھوا باز شود، (air bag)موقعي كه وسیله نقلیه مجھز به كیسه ھوا   -

 .ردرا باز خواھد ك

بارصورت گیرد  ٨ثانیه  ٢٠اگر عمل باز و بسته شدن روی سیستم قفل مرکزی بصورت مداوم بکار گرفته شود، برای مثال در   -

BCM  ت شودظثانیه جلوگیری خواھد کرد، به طوری که موتور قفل مرکزی محاف ٢٠ازعمل قفل مرکزی به مدت .  

  .قفل بودن آنھا اطمینان حاصل کنید لطفا بعد از اینکه دربھا را بسته اید از :احتیاط

 برقی شیشه باالبر ٤-٣-٢* 

در  باشد، BCMاین عمل تنھا زمانی که وسیله نقلیه مجھز به  

 .دسترس است

 کلیدھای ترکیبی درب راننده ١-٤- ٣-٢

 

1 

2 
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 درب رانندهباالبر شیشه کلید الکتریکی  - ١

  سرنشینباالبر درب شیشه کلید الکتریکی  -٢

Down＝ شیشه دنبر پایین   Up＝ شیشه دنبر باال  

 سرنشینکلیدھای ترکیبی درب  ٢-٤- ٣-٢

    سرنشیندرب باالبر کلید الکتریکی شیشه 

Down＝ شیشه دنپایین بر   Up＝ شیشه دنبر باال  
  

  پايین آمدن اتوماتیک شیشه توسط يک کلید ٥-٣-٢

                      .پایین می آیند وار اتوماتیک ھای الکتریکی چپ و راست ھر دو باھم با اعمال یک کلید شیشه

شیشه با دکمه پایین به طور خودکار پایین می آید و پس از آن  :و سپس رھا کردن نگه داشتنمدت کوتاھی کلید را پایین 

 بکشید، به سمت باالمدن پایین آ فرایند درحین مجددا پایین نگه دارید و را کلید متوقف می شود؛ اگر شما مدت کوتاھی

  .متوقف خواھد شد خودکار مدنآفرآیند پایین 
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 پايین بر  دستي/  باالبر  ●

 ،رھا کردن کلید و پس از باال حرکت خواھد کردیا  ،شیشه به سمت پایینبه سمت پایین  کلیدیا فشار دادن  پس از کشیدن

 .از حرکت باز می ایستد

 عملیات تاخیر زمانی  ●

، پنجره الکتریکی در عرض یک دقیقه نباشدتغییر یابد و درب باز OFFبه موقعیت  ONھنگامی که سوئیچ ماشین از موقعیت 

  .پايان مي يابد تاخیر زمانیعملکرد ،  درب يا درصورت باز شدن ؛ پس از یک دقیقهکند عملتواند  می

 موتور ظتمحاف  ●

باال یا  نی که شیشه به طور مداومزما ،میباشد عملکرد حفاظت از موتور داراي وسیله نقلیه نای ي سیستم باالبر شیشه

 ؛متوقف خواھد شدشیشه حرکت ، )ثانیه ٨ بیش از(حرکت می کند  پایین

سپس به پایین فشار دھید، آن را  دوباره و کردهرا رھا پنجره الکتریکی ھنگامی که حفاظت از موتور رخ دھد، لطفا کلید 

  .خواھد کردحرکت  امجدد شیشه

 

 روقطع كن اصلي برق خود ٦-٣-٢

وی پایه باتری در جھت سمت راست قاب آن قرار گرفته است، ر کلید کلی منبع تغذیه بر

 دستگیره در ، دستگیره را در جھت عقربه ھای ساعت بچرخانید؛ چرخش اتصال برقجھت 
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، حافظه پخش برق خاموش است، قطع كنموقعی که کلید کلی  .شود می برقخاموش شدن خالف ساعتگرد موجب جھت 

 .شود ميتامین خودرو بطور کامل برای  ھمچناننشانگر  تجھیزات پانل حافظه برقو خطر  فالشر برق

 .تغییر دھید offرا در توقف ھای طوالنی مدت و به ھنگام پارک شبانه به  قطع كنلطفا کلید 

 چ ماشینیسوی ٧-٣-٢

 :موقعیت شرح

0（LOCK) - محل ورود و خروج کلید 

 - 1（ACC)ھھای الکتریکی جانبی نظیر رادیوجھت  اتصال دستگا 

- 2（ON) وصل تغذيه ابزار پانل نشانگرو تجھیزات الکتريکي  

 - 3（START)یت و برگشت خودکار به موقع راه اندازی موتورON پس از رھا سازی  

ل قرار دادن به منظور تسھی کلیدخور نور، حلقه نور کلید خور باشدھنگامی که خودرو مجھز به : کلید خور محل عملکرد نور* 

  .شود می روشن کلید و کشیدن آن

اینصورت فرمان قفل خواھد شد که  تغییر یا بیرون کشیدن کلید در حین رانندگی وسیله نقلیه ممنوع می باشد، در غیر: اخطار

 .ممکن است منجر به حوادث جدی گردد
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شستي چراغ 
كوچك و 
 نور پائین

Fog lamp 
button 

TRIP 
button 

  

 ترکیبی دستگیره سمت چپ كلید ٨-٣-٢

 چپ قرار گرفته است؛ ترکیبی در زیر فرمان و در سمت كلید

 شستيبه چپ عمل روشنایی کامل خودرو را کنترل می کند و  سمتترکیبی  كلید

 .می باشدمجھز  )TRIP(مديريت سفر 

پس  چراغپالک،  چراغ، نبيانشانگر ج ھاي چراغ(وظیفه كنترل  دسته راھنماي چپ

اغ مه شکن جلو و چر ، چراغ مه شکنچراغ راھنما، نور پایین و باال زمینه، چراغ

  .كند را دارد و نور خودرو را از طريق چھار حالت مختلف حركت كنترل مي )عقب

 نور پایین با شستی خالف ساعتگردروشن کردن چراغ ھای راھنمای کناری و ) ١

تمامی چراغ ھای خودرو در حالت خاموش =  OFFدر موقعیت  دسته راھنماعملکرد  

 .است

راه اندازی چراغ ھای راھنمای جلو، چراغ پس = رد در جھت خالف ساعتگاول  حالت 

 )و چراغ راھنمای کناری اختیاری ھستند چراغ چشمک زن(زمینه، چراغ پالک، 

 راه اندازی چراغ نور پایین جلو= دوم در جھت خالف ساعتگرد  حالت  

 

كلید چراغ 
و   یتموقع

 نور پائین 

 شستي
TRIP  كلید چراغ

مه شكن 
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 :روشن کردن چراغ مه شکن با عمل شستی در جھت خالف ساعتگرد) ٢

 بستن چراغ ھای مه شکن جلو و عقب=  OFFقعیت عملکرد گیره در مو

 .چراغ مه شکن جلویی روشن می شود= اول در جھت خالف ساعتگرد  حالت

 .چراغ مه شکن پشتی روشن می شود) = خود برگشتی حالت(دوم در جھت خالف ساعتگردحالت  

 )TRIP(مديريت سفر  شستي) ٣

 .دارد"ی روی صفحه نمایش ال سی د"اشاره به مطالب مرتبط 

خواھد بصورت خودکار به موقعیت اصلی بر بعدچراغ می شود و روشن شدن موقتی  سببکشیدن دستگیره به سمت باال ) ٤

  گشت،

 .پس ازآن نور باال روشن خواھد شد که ھمزمان نور پایین روشن باشددر صورتی که دستگیره به سمت پایین فشردن  

 .تی روشن می شودچراغ موق= کشیدن دستگیره به سمت باال 

 .نور باال روشن می شود= مت پایین فشردن دستگیره به س
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 جلو
 

 عقب
 

 

 .آيد از نور پايین استفاده كنید ھنگام رانندگي در شب زمانیكه خودروي ديگري از روبرو مي

 کنترل سیگنال چرخشی). ٥

 )فشردن یا کشیدن به سمت عقب و جلو( عملكرد راھنما  →←

 راست به چرخش بیانگر= فشار به جلو  

 چپ   به بیانگر چرخش= عقبفشار به   

 فاقد چرخش = وسط  

  .شود خاموش می راھنمابرخواھد گشت و چراغ  خودكارسیله نقلیه و برگشتن فرمان، اھرم کنترلی فرمان بصورت بعد از چرخش کامل و

 

 دستگیره سمت راست یترکیب كلید ٩-٣-٢

یک باشد و ھمچنین  به ھمراه برف پاک کن می ترکیبی دستگیره سمت راستسوئیچ . است تعبیه شدهدر زیر فرمان 

 .است )cruising(عملکرد اختیاری از کروزینگ 
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  ریشه شوکنترل برف پاک کن و ش ١٠-٣-٢

می باشد به عنوان  حالت ترکیبی قرار گرفته است، عملکرد دستگیره برف پاک کن شامل سه  كلیددرجھت سمت راست 

از زیر نازل شیشه در صورتی که دکمه شیشه شو جلو ماشین فشرده شود مایع پاک کننده  م، زیاد و متناوبمثال سرعت ک

 .شود جلویی ماشین خارج می

 )فشردن یا کشیدن به سمت عقب و جلو(کنترل برف پاک کن   →←

 کار نمی کند=  OFFموقعیت اصلی 

  متناوب کار کردن= اول حالتعقب کشیدن روی  

  با سرعت آرام کار کردن= دوم حالتیدن روی عقب کش 

 با سرعت باال کار کردن= سوم حالتعقب کشیدن روی  

را قبل از راه اندازی برف پاک کن  شستي شیشه شوردرصورت نیاز . ھرگز برف پاک کن را بدون مایع راه اندازی نکنید: احتیاط

 .فشار دھید

 )فشار به داخل، رھا کردن( عملكرد شیشه شو

  .کند برف پاک کن برای دو بار عمل میشده و مایع از نازل خارج  كردهشروع به کار  شیشه شو= داخل  هب شستيار فش 

Washing button 
 

Pull backward 

 

  رشه شویشستي ش

 به عقب كشیده شود 
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 .شود در حال کار متوقف می شیشه شو=  شستيرھا کردن   

برای . دثانیه در ھر تايم باش٥عملیات شستشو نبايد بیش از . محلول تمیز كننده بايد مناسب براي شستشو باشد :احتیاط

از اینکه دکمه شستشو  میلي ثانیه بعد ٥٠٠، تیغه برف پاك كن براي مدت حداقل )كنترل بدنه اژولم  BCM (به مجھز خودرو

، از پاك كردن در حالت ندهموثر محلول تمیزكن از خروجاطمینان  از قبلكار نخواھد كرد، بنابراين  دشبه طور مداوم فشار داده 

 . شود برف پاك كن محافظتھاي ه غتیاز  تاخشك اجتناب كنید 

   

  

         
  

  کنترل ترمز کمکی اگزوز ١١-٣-٢

در  صورت  کشیدن دستگیره به سمت پایین ترمز کمکی اگزوز باز و اگر به سمت باال کشیده شود ترمز کمکی اگزوز بسته 

 .شود می

  ترمز کمکی اگزوز شدن  فعال= دستگیره به سمت پایین  فشار دادن 

 کمکی اگزوز شدن ترمز غیر فعال=  باالدستگیره به سمت  نیدکش  
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 .شود روشن می  ترمز کمکی  نشانگربه ھنگام کار کردن ترمز کمکی اگزوز  

   :نحوه عملکرد ترمز کمکی اگزوز

رمز کمکی ت ،دور در دقیقه باشد با برداشتن پا از روی پدال گاز ١١٠٠موتور بیش از  دورموقعی که موتور روشن است و  - الف

 .کند اگزوز عمل می

 .خواھد شد خارج از مدار دور در دقیقه ترمز کمکی اگزوز بصورت اتوماتیک ١١٠٠موتور از  دوردر ھنگام کمتر بودن  -ب

 :احتیاط

  .غیر فعال کنیدآن را  كلیدلطفا در صورت استفاده نکردن از ترمز کمکی اگزوز ) ١

  .برای مدت طوالنی استفاده نکنید  اگزوز ترمز کمکی موتور، لطفا از عملکردبرای محافظت از ) ٢

 

 کنترل کروز  ١٢-٣-٢*

كاھش مصرف رانندگان و  راحتيباعث  بدون فشار دادن پدال گاز بوده کهحفظ سرعت وسیله نقلیه  كاربرد كروز كنترل،

 .گرددمي  سوخت

 .پدال کالج استفاده کرد اشتن پا از رويردبتنھا می توان بعد از راه اندازی موتور و  را كنترل عملگر کروز :احتیاط
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در جاده ھای شلوغ و قسمتھایی از جاده که نیاز مداوم به کنترل وسیله نقلیه دارد نمی توان استفاده  کنترل از عملگر کروز

  .پیشنھاد می شود مناسباستفاده از آن در جاده ھایی با شرایط ). مانند جاده کوھستانی(کرد 

 

 

ملکردع وضعیت سوئیچ  
ON كنترل راه اندازی کروز  

OFF  متوقف كردن كروز كنترل  

-SET كنترل تنظیم کروز/کاھش سرعت وسیله نقلیه 

+RES به حالت اول برگرداندن کروز/ افزایش سرعت وسیله نقلیه 
 كنترل

  :سیستم كروز كنترلراه اندازی  ●

 ثانیه ؛١مدت بیش از  به ONچرخاندن وضعیت سوئیچ : شود محیاھنگامی که شرایط زیر 

 SET–از وضعیت  كلیدثانیه و رھا کردن  ١به مدت بیش از  SET–به وضعیت  كلیدپس از چرخاندن 

   .شود کروزینگ وسیله نقلیه راه اندازی می ،نگام برداشتن پا از روی پدال گازھبه 

 :در سرعت فعلی وسیله نقلیه كنترل روشن شدن تجھیزات نشانگر کروز
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 کیلومتر در ساعت ٤٨بیش از در سرعت  

 و ترمز نباشد چپا روی پدال کال 

  :در ھنگام عملکرد آن كنترل کاھش و افزایش سرعت کروز  ●

  .افزایش خواھد یافت کیلومتر در ساعت١برای یک بار و پس ازآن،سرعت وسیله نقلیه" RES+"كلیدلحظه ای  چرخش 

  .کیلومتر در ساعت کاھش خواھد یافت١ازآن، سرعت وسیله نقلیه برای یک بار و پس" SET -" كلیدچرخش لحظه ای  

  .افزایش خواھد یافت km/h/s ٦/١سرعت وسیله نقلیه : برای یک مدت طوالنی و رھا نکردن آن" RES+" كلید چرخش

  .خواھد یافت کاھشkm/h/s ٦/١سرعت وسیله نقلیه : برای یک مدت طوالنی و رھا نکردن آن " SET -" كلید چرخش 

حالت كروز ، پس از فشردن پدال کالج یا ترمز وسیله نقلیه ،از كنترل در ھنگام کروز :كنترل خارج شدن از سرعت کروز  ●

بصورت موقت خارج خواھد شد؛ از این رو، موتور کنترلر سرعت وسیله نقلیه آخرین کروز را حفظ خواھد کرد و موقع  كنترل

 .حفظ شده، باز خواھد گشت عت کروزبتدریج به آخرین سرسرعت وسیله نقلیه " RES+"چرخاندن شستی 

   :متوقف كردن كروز كنترل ●

تنھا کافیست برای یک بار  باشد، در حالت كروز كنترل مي وسیله نقلیه یكه، ھنگامكنترل عملکرد کروز متوقف كردنجھت 

 .دچرخانده شو OFF روي حالت سوئیچ
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 ھا كلید ١٣-٣-٢

 :به شرح زیر است انمادھاز  شکل ھندسیخالصه 

٤           ٣              ٢               ١ 

 

 )فالشر( چراغ اضطراري كلید -١

 .دزو چشمک خواھد  دھنده روشن ھشدار راھنماچراغ چھار  كلیددر شرایط اضطراری در صورت فشردن 

 پايینتنظیم نور  كلید* -٢

جھت تنظیم نور  طور کلی ، در ھنگام بارگیری وسیله نقلیه در ترکیب تنظیم الکتریکی چراغ ھای جلو استفاده شده است به

  .گیرد مورد استفاده قرار می ھا نزدیک و دور چراغ
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 PTOچند وضعیتی  كلید* -٣

توان با تنظیم  موتور را می دورھمچنین گیرد  مورد استفاده قرار میبراي اھداف خاص  مدتا جھت آماده سازی وسیله نقلیهع

   . ٣و  ٠،١،٢: باشد می حالت ٤غلتکی دارای  كلیداین که نظیم کرد غلتکی  شیاردار، ت كلید

 .استدور در دقیقه ٢٠٠٠و  ١٥٠٠، ١٠٠٠، ٨٠٠بترتیب بیانگر ٣و  ٢، ١، ٠دنده 

  :به شرح زیر است PTOفرآیند فعال سازی عملگر . شود موثر واقع می PTOعملگر  زمانی که سرعت وسیله نقلیه صفر باشد

 موتور ن كردنروش. ١

كلید  “ON/OFF”و یا اینکه چرخش شستی ) ٣به  ٢ حالت از ؛ به عنوان مثالحالتبین ھر دو  كلید(غلتکی  كلیدچرخش . ٢

  .رسد می كلیدموتور به مقدار تنظیمی  دور وتوان فعال کرد  را می  PTOپس از آن عملگر که  كروز كنترل

 :PTOعملگر  قطع کردن

 .شود خارج می PTO، از عملگر كنترل کروز كلید“ ON/OFF”تی چرخش شسیا  چتنھا با فشردن پدال کال

خارج  PTOبصورت خودکار از وسیله نقلیه کیلومتر در ساعت باشد  ٢٥وقتی که سرعت وسیله نقلیه بیش از  :احتیاط

 .شود می
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 لکتریکی اعقب ديد آینه  كلید* -٤

و گرمايش آيینه ديد )چپ و راست- پايین-باال(یت کنترل اين کلید در چھار وضع ،در استفاده باھم آيینه ديد عقب الکتريکي 

  .گردد  استفاده می عقب

 كلید -٤ سمت راست ديد عقب عالمت آیینه -٣عقب  ديد عالمت گرمایش آیینه -٢ سمت چپ ديدعقب عالمت آینه -١

 )طرفه ٤کنترل (شستی

 :عقب ديد آینه كردملعتنظیم 

که  مي باشد باال، پایین، چپ و راست آماده حرکت به از آن شستی پسکه  ١به وضعیت  ٤ وضعیتاز  نقطه عالمت چرخش

  .جھته آيینه ديد عقب سمت چپ است ٤مطابق با کنترل 

که  مي باشد باال، پایین، چپ و راستآماده حرکت به  که پس از آن شستی ٣به وضعیت  ٤ وضعیتاز  نقطه چرخش عالمت

   .است سمت راست ديد عقب آینه جھته ٤کنترل مطابق با 

 :عقب ديد گرمایش آینهمل ع

ديد  ھای آیینه عمل گرمایش پس از آن ٢به کار انداختن شستي روبه روي عالمت و  ٢به وضعیت  ٤ وضعیتچرخش عالمت از 

 .گیرد صورت میچپ و راست  عقب
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 فندک ١٤-٣-٢

به  ثانیه ١٨حدود  فندك را به داخل سوكت فشار دھید اگر المنت را بیرون نكشید بعد از المنت

  . شود در اين لحظه دماي المنت خیلي زياد است طور اتوماتیك المنت از سوكت جدا مي

ت آمیز نباشد یعنی ثانیه عمل اتوماتیکی خروج فندک موفقی ١٨در صورتی که بعد از : توجه

  .برگردانیدفندک دارای نقص ھست؛ پس بصورت دستی آن را به موقعیت عادی 

باید به موقع تعمیر  پسخروج اتوماتیک نیست عمل یت اصلی قادر به یک فندک معیوب در موقع

 .یا تعویض شود

ن منجر به آتش سوزی آدر غیر اینصورت گرمای بیش از حد ن را نگه ندارید، آپس از فشار دادن فندک به داخل : احتیاط

 .گردد می

ن منجر به آ، در غیر اینصورت گرمای بیش از حد یدبه داخل فشرده شده است ھرگز کابین راننده را ترک نکنکه فندک زمانیتا 

 . گردد آتش سوزی می

در غیر اینصورت ممکن وات باشد  ١٠٠، برق آن نباید بیش از ددسوکت فندک برای تامین برق استفاده قرار گر از در صورتی که

  . یا دیگر عواقب جدی شود جريان كشي زياداست سبب 
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  )دستی مدل( پانل درب تريم ١٥-٣-٢

دستگیره . ٧لیوانی .  ٦جعبه . ٥درب    جعبه دستگیره .٤دسته درب .٣داخلی  دستگیره داخلی درب و قفل.٢ تريمپانل .١

 باالبر شیشه

به منظور پوشش صفحه فلزی درب استفاده شده است  ھمچنین ،  میترپانل 

بسته کردن درب  کابین راننده و دکمه قفل  و دستگیره داخلی درب جھت باز

ممکن لی جھت قفل کردن دربھا از داخل استفاده شده است ، دستگیره درب داخ

راننده از داخل استفاده شود؛ از جعبه دستگیره  است جھت بستن درب کابین

و گذاشتن دیگر چیزھا نظیر  ))ھا( سرنشین(درب  جھت استراحت بازوی راننده 

تن چیزی ھم ممکن است جھت گذاش خرد ريز تلفن استفاده شده است؛ جعبه

مکن است جھت گذاشتن جای لیوانی م شبیه مجله مورد استفاده قرار گیرد؛

و ود و درنھایت از دستگیره باالبر شیشه ھم جھت باال بریا دیگر چیزھا بکار لیوان

 .شود کشیدن شیشه درب استفاده میپايین 
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)برقی مدل(پانل درب  تريم ١۶-٣-٢*  

   جای لیوانی. ٦جعبه . ٥جعبه دستگیره درب . ٤دسته درب .٣قفل داخلی  دستگیره داخلی درب و.٢ تريمپانل .١

ــل  ــرپان ــه منظــور پوشــش صــفحه فلــزی درب اســتفاده شــده اســت   میت ب

بسته کردن درب کابین راننده و  و ھمچنین، دستگیره داخلی درب جھت باز

دکمه قفل داخلی جھت قفل کـردن دربھـا از داخـل اسـتفاده شـده اسـت، 

ــن اســدســتگیره در ــابینب ممک ــت بســتن درب ک ــده از داخــل  ت جھ رانن

ــده  ــازوی رانن ــه دســتگیره درب جھــت اســتراحت ب اســتفاده شــود؛ از جعب

و گذاشتن دیگر چیزھا نظیر تلفن اسـتفاده شـده اسـت؛  ))ھا( سرنشین(

جعبه خرد ریز ھم ممکن است جھـت گذاشـتن چیـزی شـبیه مجلـه مـورد 

یـا دیگـر لیوان  ذاشتنست جھت گاستفاده قرار گیرد؛ جای لیوانی ممکن ا

  . شودبرده  چیزھا بکار
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 راننده و سرنشینصندلی ھای  ١٧-٣-٢

 صندلی راننده ١-١٧- ٣-٢

توان به  صندلی راننده را کال مینصب شده است بطوری که  ،صندلی راننده با یک اھرم زاویه ای تنظیم کننده و نشیمن ریلی

گیره ریل ھا ،بند گیره از حالت  گرفتنبا  .ه شده انددادریلی در دو سمت صندلی قرار  نشیمن ھای. جلو یا عقب تنظیم کرد

رھا  رادرھنگام رسیدن به موقعیت مورد نیاز گیره . تواند به جلو یا عقب حرکت کند و پس از آن صندلی میقفل کامل جدا شده 

 .ده قفل خواھد شدپس از آن صندلی در موقعیت تنظیم ش را جابجا كنیدد و کمی صندلی كنی

دار از زاویه تماس تنظیم شده جدا گردیده دندانه  سمت باال دوتا صفحهبا گرفتن دستگیره اھرم تنظیم کننده صندلی راننده به 

تنظیم کننده زاويه میتواند موقع رھا کردن دستگیره  .تواند به جلو یا عقب تنظیم گردد پشتی صندلی میتکیه گاه و پس از آن 

    . از رسیدن به زاويه مورد نیاز به صورت خودکار قفل شودتنظیم بعد 
  تتتتت
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 )جلو( سرنشینصندلی  ٢-١٧- ٣-٢

بطور کلی  ھای پالستیکی بسته شده است و جلو بصورت یکپارچه بوده که مستقیما روی گیره نشینرستکیه گاه صندلی 

یک نوع تکیه گاه که بصورت مجزا با قابلیت  ه است،گیره پالستیکی جھت تسھیل پیاده سازی با بدنه وسیله نقلیه متصل شد

بعد از چرخاندن پشتی داخلی که در پایین گذاشته شده است . درجه شدن را دارد در پایین گذاشته شده است ٩٠تبدیل به 

  .ن می توان به عنوان تکیه گاه استفاده کردآاز 

 درجه دوران داد پس از آن ١٠٥، ا تنظیم دستگیره به سمت پایینن بتوا برای تکیه گاه دوتایی نوع مجزا زاویه تکیه گاه را می

در صورتی که تکیه گاه به موقعیت تنظیمی مورد نیاز تنظیم شده باشد با . شودمي بطور اتوماتیک قفل  اھرم تنظیم کننده

بصورت  "مجددا ایقب بچرخد اھرم زاویه درجه به سمت ع ١٠٥طوری که زاویه تکیه گاه  یم دستگیره به سمت پایینتنظ

  .شودمیاتوماتیک قفل 
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  )عقب ( نشینرسصندلی ھای  ٣-١٧-٣-٢*

پشتی . عقب تنھا برای وسایل نقلیه دو ردیفه در نظر گرفته شده اند سرنشینصندلی ھای 

برای . عقب می تواند آزادانه در اطراف تکیه گاه صندلی عقب چرخش کند سرنشینصندلی 

در عقب وسیله نقلیه، پشتی صندلی عقب می تواند باال برود و استفاده از فضای بین دو ردیف 

 .سپس، از اھرم تکیه گاه برای ثابت کردن پشتی استفاده کنید

 

 

 

 

  کمربند ایمنی ٤-١٧- ٣-٢

صندلی را در موقعیت ایده آل تنظیم کنید، صاف بنشینید؛ قسمت باالی بدن 

شده در تصویر برای انجام دادن بایستی در نزدیکی تکیه گاه قرار گیرد؛ از نکات بیان 

  .این عمل استفاده کنید

  



 
 

٤٤   
 

EB0037-01 

 

 فرمانتجھیزات عملیاتي ستون ١٨-٣-٢

  بوق شستيفرمان و  غربیلك ١-١٨- ٣-٢

در اینصورت بوق ماشین به صدا در  فرمان قرار دارد، فشار دھید، غربیلكبوق را که بر روی  شستي

 .خواھد آمد

 

  نفرما بودن غربیلك قابل تنظیم ٢-١٨- ٣-٢

راننده یا افزایش  بر اساس عادت ھای).  ارتفاع و زاویه ھای قابل تنظیم(فرمان به چھار طریق قابل تنظیم است  غربیلك

فرمان می تواند در ھر زاویه ی روبه باال، پایین، چپ گرد یا  غربیلكراحتی وی، 

  . راست گرد درون محدوده مشخص، تنظیم شود

  :فرمان غربیلكمراحل تنظیم 

  .دستگیره قفل کننده را به طرف باال ببرید به طوریکه از حالت ثابت در آید )١

فرمان را تا ارتفاع و زاویه مورد نیاز درون محدوده تعیین شده، بر  غربیلك) ٢

  .طبق عادت راننده تنظیم کنید

تا پایین ترین موقعیت ممکن تنظیم کنید تا عمل قفل را دستگیره قفل کننده )٣

  .جام شودبصورت کامل ان

 قفل

قفل اھرم  

 خالص



 
 

٤٥   
 

EB0037-01 

  

ھرگز دستگیره قفل کننده را در . حرکت نمی کند قابل تنظیم است وسیله نقلیهفرمان تنھا در صورتیکه  غربیلك: احتیاط

  .شل نکنید ھنگام رانندگي

 

  دنده تعويضعملیات  ١٩-٣-٢

   .پذيرد ھاي محكم و انعطاف پذير بلند كه شیفتینگ نام دارد انجام مي تعويض دنده توسط كابل

مجموعه کابل تعويض دنده ونگھدارنده تعويض -یزات تعويض دنده ي سیستم انتقال قدرت اساساً شامل مجموعه کنترلرتجھ

  .دنده میباشد

براي تنظیم شیفتینگ . گیرد است كه انتقال دنده با فشردن و كشیدن آن صورت مي فوالديشیفتینگ از سیم  ھسته کابل

نمادھای کلیه دنده ھا بر روی دستگیره عامل .ه شده است كه قابلیت جابجايي دارند ھايي بر روي آنھا تعبی تعويض دنده توپي

برای دنده ھای رو به جلو  ٦و  ٥، ٤، ٣، ٢، ١به معنی دنده عقب و شماره ھای  Rحرف : انتقال عالمت گذاری شده است

  .ھستند

یمات اھرم دنده در قسمت كابین و يا در قسمت اگر تعويض دنده انجام نپذيرد يا به سختي انجام بپذيرد، مربوط به تنظ) ١

 .پس از تنظیم محكم بسته شود ھا باشد كه بايستي پیچ و مھره مي و يا شل بودن اتصاالت گیربكس
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اعمال شود تا تعويض دنده دنده، نیروی اعمال شده باید مالیم باشد؛ نیروی دست ھمیشه باید به اھرم  تعويضدر ھنگام ) ٢

  .براي گیربكس مشكل ساز خواھد بود تعويض دنده با فشار و به زور. ده ھا در محل خود قرار گیرندزمانی که چرخ دن

  

              

 شیفتینگ تعويض دنده                                      اھرم تعويض دنده
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  دستيعملیات ترمز  ٢٠-٣-٢

 كشیدهحلقه دایره اِی دسته را .مل کندع دستيترمز  تارا به سمت باال بکشید دستي دسته ترمز 

قبل از حرکت، بایستی عالمت . رھا شود دستي قرار دھید تا ترمز اولو دستگیره را به حالت در 

  . از صفحه نمایش خودرو خاموش شود 

  

 پدال گاز  ٢١-٣-٢

کنترل نسور وبواسطه س ECM توسط است الکترونیکی گاز، پدال گیري که شاملسیستم شتاب

منتقل می شود که  ECMھنگامی که پدال پایین می آید، سیگنالی به کنترل کننده  .می شود

می  شرایط عملیاتی موتور را از طریق سنسورھای متعدد که بر روی موتور سوار شده اند تنظیم

  .کند و شرایط عملیات بھینه را فراھم لرا کنتر انژکتور تزریق میزان،تا کند

  

  دال ترمزپ ٢٢-٣-٢

  .، پدال ترمز را به آرامی فشار دھیدشديد رای جلوگیری از ترمز گیریب

ترمز مشابه وسایل نقلیه  م، عملیات سیستABSبرای وسایل نقلیه دارای سیستم ترمز 

 .معمولی است
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انی که وسیله نقلیه متوقف و آن را در ھمان موقعیت نگه دارید تا زم تا انتھا فشار دادهدر شرایط ترمز اضطراری، پدال ترمز را 

ترمز گیری بر روی یک . شود طي عملیات ترمزگیري غربیلك فرمان جھت جلوگیري از برخورد با موانع استفاده ميشود؛ در 

  .جاده لغزان و خیس ھمانند عملیات ترمزگیری در شرایط معمولی می باشد

این سیستم تنھا زمانی کار می کند که . خ، کار نمی کنددر صورت قفل شدن چر ABSدر شرایط عادی ترمزگیری، ترمز  :احتیاط

را در پدال ترمز حس خواھد کار می کند، راننده ارتعاشات  ABSزمانی که سیستم ترمز . قفل شدگی چرخ تشخیص داده شود

  .کرد و ھمچنین صداھایی را نیز خواھد شنید

ممکن است باعث تکرار ورود و خروج  چون. انجام ندھیدرا  پیاپي، ترمز ABSدر وسایل نقلیه دارای سیستم ترمز  :احتیاط

  .شود که تاثیر ترمز  را تغییر خواھد داد ABSسیستم 
  

  پدال کالچ ٢٣-٣-٢

ھنگام  . آمدن آھستهو باالمطمئن  فشردن سریع، رھاسازی: کالچ اصول استفاده از پدال

جلوگیري ازآسیب ديدن  براي.کنیداستفاده از وسیله نقلیه از رھاسازي ناگھاني کالچ پرھیز

وفشرده شدن دمپر پیچشي صفحه گردنده کالچ وجلوگیري از آسیب اضافه بار ديگر 

قسمتھاي محرک خودرو، به ھنگام عبور از موانع خاص ھرگز از روش رھا سازي ناگھاني 

 .پیش افتادن از موانع استفاده نکنید کالچ براي بھبود توانايي وسیله نقلیه در
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 عمل تعويض دنده به نرمي صورت نخواھد گرفتدر غیر این صورت،  .ازی، پدال کالچ باید به پایین ترین حالت بروددر طول جداس

  .کالچ ممکن است آسیب ببیند كو دیس

کالچ ممکن است در وضعیت نیمه جدایی قرار گیرد که  در غیر اینصورت،. قرار ندھیددر طول رانندگی، پای خود را بر روی کالچ 

  .فرسوده شود و عمر مفید آن کاھش یابد بزودي شود دیسک کالچ باعث می

 

  آفتاب گیر ٢٤-٣-٢

ھا  كه آفتاب از كناره استفاده كنید و نیز ھنگامي گیر ھنگام تابش نور مستقیم  از آفتاب

گیر آن را به سمت مورد نظر حركت داده تا مانع از  بتابد میتوانید با آزاد كردن قفل آفتاب

  .شید شودتابش نور خور
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  كابینالمپ روشنایی داخلی  ٢٥-٣-٢

از نوع کشویی است، به عبارت دیگر، عملکرد لوازم روشنایی را می توان از طریق کشیدن  كابینچراغ روشنایی داخل  كلید

ه شده ھمان گونه که در تصویر نشان داد(در حالت کلی دارای سه موقعیت است  كلید. انجام دادبه سمت چپ و راست  كلید

  ). است

  :عملکردھا به شرح  زیر می باشند

  .در این موقعیت قرار داده شود چراغ روشنایی داخلی دائما روشن خواھد بود كلیدزمانی که : A موقعیت

در این موقعیت قرار  كلیدزمانی که : B موقعیت

داده شود چراغ روشنایی داخلی دائما خاموش 

  .خواھد بود

در این موقعیت قرار  لیدكزمانی که : C موقعیت

داده شود  و زمانیکه در سمت راست یا چپ 

خودرو باز باشد یا به درستی بسته نشده 

باشد، چراغ داخلی روشن خواھد بود، در 

  .غیراینصورت خاموش خواھد بود

  :شدمجھز با) واحد كنترل بدنه( BCMقرار دارد، اگر وسیله نقلیه به  C موقعیتدر  كلیدزمانی که : يادداشت

  

المپ داخلی وسیله نقلیه کلید  

  Cموقعیت

 Bموقعیت 

 A موقعیت
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داخلی به مدت ده دقیقه روشن خواھد بودو  كابینپ روشنایی باشد، و اگر در باز باشد، الم ON موقعیتچنانچه کلید در ) ١

دقیقه بسته شود این المپ فورا خاموش می  ١٠چنانچه درب خودرو در طی این . خاموش خواھد شدبرق سپس برای ذخیره 

  .شود

 دقیقه روشن خواھد بود ١٠داخلی به مدت  كابینباز باشد، المپ روشنایی  د، و اگر درنباش ON موقعیتچنانچه کلید در ) ٢

دقیقه بسته شود این المپ  ١٠چنانچه درب خودرو در طی این . خواھد شد جلوگیري از دشارژ باتري خاموشو سپس برای 

  .ثانیه ای خاموش می شود ٣٠با وقفه ای 

یا از کلید مکانیکی و یا از ریموت کنترل برای قفل کردن  دادهقرار  ONدر موقعیت سوئیچ را اگر ثانیه،  ٣٠در طی این مدت 

  .خاموش خواھد شد ده کنید ، در این صورت المپ فوراً درھای خودرو  استفا
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  رشیشه شومخزن  ٢۶-٣-٢

یمانده مایع تمیز کننده از بیرون امكان پذير نیست، از آنجائی که مشاھده مقدار باق. لیتر است ٥/١ رشوشیشه ظرفیت مخزن 

  .لطفا به طور منظم مایع تمیز کننده به این مخزن را مطابق میزان مصرف خود اضافه نمایید

 

رمخزن شیشه شودرپوش   
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بسته به عرض  سیستم تعداد سنسورهاي 
 .عدد می باشد 4الی  3وسیله نقلیه مابین  

  نده مانع عقبھد ھشدارسنسور  ٢٧-٣-٢*

و با ايجاد  می دھدتشخیص با استفاده از سنسور نصب شده در سپر عقب  را دھنده فاصله خودرو و مانع ھشدارسیستم 

 .راننده را از فاصله تقریبی بین وسیله نقلیه و مانع آگاه کند ھشدارصداي 

است  ON ھنگامی که کلید در موقعیت

است،  و خودرو در حالت دنده عقب

دھنده مانع عقب عمل  ھشدارسیستم 

.می کند
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ثانیه و نیز بعد از نیم ثانیه مکث،  ١برای  "DEE"سیستم صدایی به صورت ) ١ھنگامی که خودرو در حال دنده عقب میباشد، 

سیستم صدایی به صورت ) ٢. برای یک بار خواھد داد که نشان می دھد سیستم به درستی کار می کند "DEE"صدای 

"DEE"  ثانیه و نیز بعد از نیم ثانیه مکث، صدای  ١برای"DEE"  دھنده ھشدارسیستم ، نشان می دھد ساطع کندبرای سه بار 

درستی کار نمی کند و سنسور نیاز به به 

  .اتصال مجدد و صحیح دارد

ارسال  ھشدارسیستم، با استفاده از صدای  

، شما را از پانل نمايشگر تجھیزات شده توسط

 .فاصله بین وسیله نقلیه و مانع آگاه می سازد

صدای تولید نع نزدیک تر شود فرکانس ھر چقدر خودرو به ما. تولید خواھد شد می رسد، صدا Aزمانی که خودرو  به فاصله 

  .رفت شده باالتر خواھد

  .صدا نخواھد داد دھنده ھشدارباشد سیستم   A>1.8 m زمانیکه 

  .تولید خواھد کرد …DEE, …. DEE, … DEEصدایی به صورت  دھندهھشدار سیستم باشد   A<1.8 m>0.8 زمانی که 

 .تولید خواھد کرد DEE, .. DEE, .. DEEصدایی به صورت  دھندهھشدار سیستم باشد   A<0.8 m>0.5 زمانی که 

  .پیوسته تولید خواھد کرد DEEصدایی به صورت   ندهھد ھشدارسیستم باشد   A<0.5 m زمانی که 
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  :ممکن است عملکرد درستی نداشته باشددھنده  ھشدارتحت شرایط زیر، دستگاه  ١-٢٧- ٣-٢

  .از برف یا ماده خارجی چسبیده باشد زمانیکه سطح سنسور یخ زده یا به توده ای -

  .پارک می کنید گرمیا  سردزمانیکه وسیله نقلیه را برای مدت زمان طوالنی در دمای ھوای بسیار  -

  .یا پر از شن و ماسه رانندگی می کنید چمنزمانیکه در جاده ھای پر از پستی و بلندی، پر از  -

یکلت ھا یا ھر وسیله دیگری که امواج اولتراسونیک تولید می کند در فاصله زمانیکه صدای بوق ماشین ھا یا صدای موتورس  -

  .دنبسیار نزدیک باش

  .زمانیکه زیر بارندگی شدید رانندگی می کنید و باران بر روی سنسورھا پخش شود    -

  .وجود داشته باشد) بی سیم دستی(دستگاه  كکی خودروی شما یيزمانیکه در نزد    -

  .درو به صورت قابل توجھی کج شودزمانیکه خو    -

  .زمانیکه سنسور با دست پوشیده شده باشد    -

  .زمانیکه خودرو در حین حرکت بشدت به شیء نزدیک باشد    -

  .شود ضربه شديدي واردسنسور  بهزمانیکه     -
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  :مواردي که با نزديکي سنسور به اشیاء ممکن است سیستم عمل نکند ٢-٢٧- ٣-٢

 طناب یا برخی از اشیاء نازک سیم الکتریکی، -

 .نخ، برف یا اشیاء جذب کننده -

 اشیا کوچک -

 اشیاء دارای گوشه ھای تیز -

  اشیاء بلند با قسمت باالیی برجسته -

  :برای بررسی مراجعه فرمائید تعمیراتيمجاز نمايندگي ھاي تحت شرایط زیر، لطفا به یکی از 

  .است يا فرو رفته يافته سپر تغییر شکل -

  .ی وجود ندارديھیچ صدا -

  .احتیاط سلب نمی کندبا  لیت شما را از رانندگی با دقت یا، مسئوھشدار دھنده رادار عقبسیستم : خطارا
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  تھویه کابین راننده ٢٨-٣-٢

   مطبوع نیستھنگامی که احساس می کنید که ھوا داخل کابین راننده 

  کنید  یا ھوا جریان نمی یابد، می توانید مکانیزم تھویه را روشن

  . تا ھوای تازه در خارج از خودرو به داخل وسیله نقلیه جریان یابد

  .بچرخانیدتھویه را  مکانیزم تھويه به سمت جلو يا عقب ويا بستن آن کافیست دکمه برای باز کردن

  

  عقب داخل ماشین ديد آینه ٢٩-٣-٢

ت دھید تا در عقب داخل ماشین را به سمت ھای چپ، راست، باال و پایین حرک ديد آینه

  .موقعیت مناسبی قرار گیرد

  

  موتور كاريخنک  ٣٠-٣-٢

که ممکن است به قطعات و اجزای مربوطه آن تا از انجماد مناسب استفاده كنید  مايع خنک کنندهكاري موتور از  براي خنك

 .بگیريد تماسشرکت خدمات پس از فروش در صورت وجود ھر گونه سوال، لطفا با . جلوگیری شود آسیب برساند

 باز شدن به سمت جلو

عقبباز شدن به سمت   
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  مايع خنک کننده موتورپر کردن  ١-٣٠- ٣-٢

 ٨باید بین  كردنبرای جلوگیری از مقاومت ھوا، سرعت پر . کنید را اضافه مايع خنک کنندهو  را باز کنید انبساطمخزن  درپوش

  .کنترل شود لیتر در دقیقه ١٠لیتر در دقیقه تا 

  .باشد آن را پر کنید MINچنانچه سطح مایع کمتر از موقعیت  .باشد انبساطمخزن  "MAX" و "MIN" نقاطسطح مایع باید بین 

  

  :ھااحتیاط

این درب . را بالفاصله پس از توقف موتور باز نکنیدمخزن را باز نکنید، یا درب مخزن در طول فرآیند روشن بودن موتور، درب . ١

برای جلوگیری  .درجه کاھش یافت باز شود ٥٠بایستی بعد از اینکه دمای خنک کننده تا 

از پخش شدن مایع خنک کننده یا انتشار بخار با دمای باال، با احتیاط و با دقت عمل 

  .کنید

در .  آب یا ھر نوع مایع دیگری ممنوع است. خنک کننده موتور بایستی پر باشدمايع . ٢

کنار تفاوت در نقاط ذوب و جوش، آب معمولی دارای عناصر دیگری مانند کلسیم و 

     یا سولفاته شدن کلرايداحتی باعث پوسته شدن سیستم، و است که بریم یزمن

  .باشدعث خوردگی موتور و اجزا آن میکه با دمیشو

محل پر کردن 
مايع خنک 
 کننده



 
 

٥٩   
 

EB0037-01 

  

، برای این که ممکن است منجر به باشدمجاز نميسیستم خنک کننده  حل مشکل برای ھاي ديگرافزودنی  از استفاده .٣

  .شود گرم حد از بیش موتور نتیجه در و شود سیستم انسدادجریان غیرمتعارف خنک کننده یا 

) شده گري ريخته قطعات ويژه به( موتور قطعات است ممکن اینصورت غیر در نکنید، اضافه داغ موتور به را کننده خنک مايع. 4

 انیزم کننده خنک مايع است بھتر. شود اضافه گراد سانتی درجه 50 زير دمای در بایستی کننده خنک مايع. ببینند آسیب

  .است خنک موتور که شود اضافه

 صورتیکه در. نمائید خالی انبساط مخزن و رادیاتور موتور، از کامل طور به ار فعلی مایع لطفا ،کننده خنک مايع تعويض جھت. 5

 رد تخلیه هدريچ. کنید مراجعه شرکت مجاز ھای تعمیرگاه به آن کردن پاک برای باشد، می کثیف یا دارد گرفتگی فعلی مخزن

  .دارد قرار رادیاتور پایین

و  کودکان تماس از لطفا. شود جلوگیری آن آسیب از تا نکنید رھا زیست محیط در لطفا ،است سمی کننده خنک مایع. 6

  .شود خودداری مایع این با حیوانات
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   )وجود صورت در(فن کالچ اضطراری قفل ٢-٣٠- ٣-٢

 دمای یا باشد دیده آسیب کالچ فن چنانچه. ھستند )فن كردن هيكسر( مكانیكي قفل عملكرد داراي فن ھاي کالچ برخی

 وجود پیني فن کالچ پشت در ،ضعیف فن و يا دماي بسیار باالي آب دارد که اشاره به عملکرد باشدن طبیعي شده گیري اندازه

 را فن كالچ موقت طور به توان می به پولي سر میل لنگ آن اتصال از پس كه دارد

   .و نیروي فن را از آن گرفت كرد كسرهي پین توسط

 حفره به 2 پین قفل فشردن ،3 پین قفل مھره کردن شل: از عبارتند آن عملیاتی روند

  .  3 پین قفل ثابت مھره کردن محکم و پین قفل شفت روی بر مربوطه

 يروغن نیز ھاکالچ از بعضی ھستند، متفاوت فن كالچ کنندگان تامین که آنجا از

 شدن شل طریق از دنتوان می که باشندمي مکانیکی قفل عملکرد دونب سیلیکونی

 مواقع در شدن شل از قبل تواند می بیرونی حلقه. شود قفل دما محرک حلقه

  .شود رانده بیرون به اضطراری،

 است الزم و باشدمي موقتي اقدام فنچ کال مکانیکي و ھیدرولیکي قفل روش دو ھر

  .شود مراجعه تعمیر و بازرسی ایبر مجاز مرکز به وقت اسرع در
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  :ھا احتیاط

  .اگر مجبور نیستید، عملیات قفل اضطراری انجام ندھید. ١

ھمینطور قسمت ھای حرکت  شود خاموشموتور بایستی : بازرسی عملیات. ٢

ھمه بازرسی ھا باید ایمنی را در . کننده ھمانند فن ھا نیز بایستی متوقف شوند

ھاي در حال حرکت ھا و تسمهجلوگیري از آسیب، از فن برايلطفا . دیتضمین کن

  .ھايي از سیستم اگزوز که دماي بااليي دارد دوري کنیدو قسمت

تنھا پس از توقف موتور عملکرد قفل اضطراری کالچ فن : عملیات قفل اضطراری. ٣

قابل انجام است و قسمت اتصال رزوه بايستي توسط افراد با دانش و با تجربه اجرا شود و بايستي و بیرون کشیدن سوئیچ 

 .از رسیدن به سفتي مناسب اطمینان حاصل شود

براي قفل ھیدرولیک نیروي زياد وارد نکنید، زيرا ممکن است قطعات و اجزاي متصل کننده رينگ سنسور دماي داخلي لطفا . ٤ 

تواند تحقق يابد و کالچ فن روغن سیلیکوني بنابراين قفل ھیدرولیک نمي .ر به نشت روغن سیلیکون شوندآسیب ببیند و منج

  .نیز ممکن است غیر قابل استفاده شود
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  کالچ روغنمخزن  ٣١-٣-٢

توجه داشته باشید  .نل كیلومتر شمار قرار داردامخزن روغن كالچ در پشت سمت چپ پ

  .باشد MINو   MAXسطح روغن بین خط 

  

  

  

  نحوه سوخت گیري ٣٢-٣-٢

باز شود، قفل درب را در جھت عکس عقربه ھای ساعت بچرخانید تا  سوئیچ درب باك: باز کردن

  .را در جھت عکس عقربه ھای ساعت بچرخانید تا بتوانید درب را بردارید باكدرب  سپس

این حین، کلید را در ، در بسته شدهرا در جھت عقربه ھای ساعت بچرخانید تا  درب باك: بستن

  .درب قفل شودجھت عقربه ھای ساعت بچرخانید تا 
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  فیلتر ھوا ٣٣-٣-٢

  :فیلتر ھوا را طبق دستورالعمل ھای زیر بازبیني کنید

  ھاي كاور زيري فیلتر راخالص كنید و درپوش گیره )١

  .زيرين و فیلتر را برداريد

  

    

  

 

 .كیلو پاسكال از سمت داخل به سمت بیرون فیلتر را تمیز كنید ٥٨٠فشار كمتر از در حال چرخش فیلتر با ھواي فشرده با ) ٢
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 .باشد المان فیلتر را در جاي خود قرار دھید و مطمئن شويد كه المان فیلتر با محفظه فیلتر به صورت ھم مركز مي) ٣

  .د ببنديد و گیره ھا را سفت کنیدلثي در زير آن در محل خوكاور زيرين را با در نظر گرفتن شیارھاي مث) ٤

 

  :احتیاط

ع است تا از ورود گرد تمیز كردن داخل محفظه فیلتر ھوا با ھواي فشرده ممنو.  ١

 ؛لنگ ورودي و آسیب موتور جلوگیري شودو غبار به شی

به وضعیت كاغذ فیلتر ھنگام سرويس دقت كنید اگر امكان تمیز كاري نباشد و يا . ٢

  ؛آسیب ديده باشد آن را سريعا عوض كنیداينكه كاغذ فیلتر 

 ؛روشن كردن موتور قبل از نصب المان فیلتر در حین تعمیرات منع شده است. ٣

باشید چراكه احتماال در اين صورت المان فیلتر نسبت به محفظه  مونتاژ المان فیلتر و كاور زير آن به طور ھمزمان مجاز نمي. ٤

  .ود و نشتي ھواي كثیف به داخل موتور و صدمه به موتور بروز كندفیلتر به صورت ناھم مركز مونتاژ ش

 .باشد تمیز كردن المان فیلتر ھوا با مايعات ممنوع مي. ٥
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  زاپاس بند ٣٤-٣-٢

 .نصب شده است شاسي در قسمت عقب زاپاس بند

ھای ساعت با آچار در  ، قفل پیچ بوش شل شود و دستگیره در خالف جھت حرکت عقربهزاپاسدر صورت استفاده از تایر 

 .خودرو چرخانده شود شاسيسمت راست 

، دستگیره را در جھت حرکت عقربه ھای ساعت بچرخانید يدكيبرای باال بردن تایر . پایین می آید يدكيپس از آن باالبر تایر 

 .ثابت شود و سپس قفل پیچ بوش را ببندید و آن را در جایش محکم کنید شاسيتا تایر بر روی 
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  قفل کن کابین راننده تاشو ٣٥-٣-٢

  تکیه گاه کابین رانندهساختار . ١

ھاي کابین راننده از نوع تکیه گاه چھار مدل تکیه گاه

 گرداننده مجھز به میل پیچشي .اي استنقطه

 .    برگرداندن کابینبه منظور تقويت شده دوتايي

اي تکیه گاه جلو يک تکیه گاه دوراني با ضربه گیرھ

باشد و تکیه گاه مي الستیکي براي جذب ارتعاش

که توسط تجھیزات قفل  و ضربه گیرعقب داراي د

 . شودبسته مي

 :کابینتاشو کردن ھا قبل از احتیاط. ٢

نظور بازرسي و تاشو کردن کابین به مبرای ) ١

تعمیرات،بايستي ترمز دستي کشیده شده، دنده 

  .خالص و خودرو ثابت و ايستا باشد

 

  

اجزاي قفل كن كابین: ١تصوير  
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  .عمل تاشو کردن کابین را در محل صاف با داشتن فضاي کافي در اطراف انجام دھید )٢

ھا از ثابت  چوب در جلو و عقب تاير دنده را درحالت خالص قرار دھید وبا استفاده از سنگ و و كشیدرا ب دستيلطفا ترمز ) ٣

 .نگھداشتن خودرو اطمینان حاصل كنید

 .ندلی یا کف چیزی قرار ندھیدصبر روی داشبورد ، اشند وھا در وضعیت بسته بلطفا درب) ٤

لطفا قبل از عملیات به دستورالعملھای فوق توجه داشته باشید؛ در غیر این صورت، ممکن است باعث صدمه به  :خطارا

 .وسیله نقلیه شود هب خسارت وارد شدنو شخص 

 )نشان داده شده است ١ھمانطور که در شکل (روش باز شدن کابین . ٣

باال بردن آن  برای Bدر ھمین حال از دست راست برای نگه داشتن دسته . با دست چپ  A ملگربیرون کشیدن اھرم ع)  ١

 کنید؛استفاده 

 کابین آوردن ، باالCاز دست چپ برای نگه داشتن دسته  به بیرون استفاده کنید؛ Dاز دست راست برای باز کردن مفصل ) ٢

 .دبرگرداندن آن استفاده کنی و

سوراخ پین داخل  جدا کنید و آن را G، پین ایمنی را از پایه Eقفل پین  شدناز ثابت  اطمینانپس از باال بردن کابین و : خطارا

F  قرار دھید.  
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  )نشان داده شده است ١ھمانطور که در شکل (کابین  بستنروش تنظیم . ٤

بیرون بکشید آن را به سوراخ قفل  Fایمنی را از سوراخ پین ؛ پین  را براي نگھداشتن كابین بگیريد Cدست چپ دسته  با) ١

G  وارد کنید و از دست راست برای آزاد کردن قفل پینE استفاده کنید. 

تا وقتیکه گرفته و کابین را پايین بیاوريدرا  Cدسته  ،چپ دست استفاده از با) ٢

اده استف Bدر حین عملیات، از دست برای حرکت دسته (شود  ثابت Dمفصل 

 )توجه کنید Bدسته  سیب ديدگي به پايین آمدن كابین وبراي جلوگیري از آنکنید، و 

بطور کامل بر روی پین  Bدسته  Hفشار دھید تا قفل ایمنی  پايینبه  را Bدسته )  ٣

 .شود ثابت ایمن

خاموش  کابینکابین، لطفا بررسي کنید که چراغ نشانگر قفل  بستنپس از  :اخطار

 .از آن کارھاي ديگر میتواند شروع شودتنھا پس .باشد

 کابین تاشوتنظیم نیروی . ۵

یله پیچشي، کابین را به کردن قفل تاشوي کابین، نیروي االستیکي مپس از آزاد 

 .حرکت خواھد داد بطوريکه عمل تاشو کردن کابین توسط يک نفر امکان پذير باشد به جلو ارتفاع معین آرامي به يک
  

 
كابین تاشوتنظیم :٢تصوير  
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پیچشي در اثر استفاده زياد از مکانیزم تاشو باعث خارج شدن تنظیمات مکانیزم شود، نیروي پیچشي  ھايتنشھنگامی که 

  :ھاي پیچشي الزم است به روش ذيل تنظیم شوندمیله

) حالت بستن(د و سپس پیچ تنظیم سمت راست را به سمت داخل یمطابق روش ذکر شده کابین را به سمت باال تاشو کن

تا تقارن در دو طرف بازو ايجاد شود به طوريکه بازوي پیچشي به سمت عقب رانده شده تا نیروي ) ٢ل مطابق شک(بپیچانید 

  .شودچرخش بر عکس پیچ تنظیم باعث افزايش نیروي فنر پیچشي مي. تاشو کاھش يابد
  

  جك ٣۶-٣-٢

قرار  در محل خوددسته جک را . نیدھاي ساعت بچرخا قفل را در جھت عقربهبرای جلوگیری از پايین آمدن جك، پیچ : باال بردن

 .و براي تنظیم ارتفاع از پیچ بااليي استفاده کنید .برودو آن را به باال و پایین حرکت دھید تا جک باال اده د

  

  

. 

 

   را در باز شدن پیچ قفل جكبرای . وارد کنید قفلجک  را به پیچ  دسته دسته جک را خارج کنید و انتھای آزاد  :پایین آوردن
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 .خالف جھت عقربه ھای ساعت بچرخانید

 .وسیله نقلیه سنگین تر از وزن تحملي مجاز جك خودداری کنید باالبردناز ھر گونه تالش برای . ١: خطارا

  .کنید خوددارياز جك زدن به ھر وسیله نقلیه بر روی شیب و یا زمین نرم  .٢

 

 اتاق بار ٣٧-٣-٢

  اتاق بار عقب دربباز و بسته کردن . ١  

 ١٨٠ باز شدنچرخش چپ و راست را برای دسته  

برای . کنید عقب را آزاد دربو سپس  بچرخانیددرجه 

عقب را ببندید و سپس دسته را  درببستن آن، ابتدا 

 .به سمت پایین بچرخانید

 اتاق بار چپ و راست درب ھايباز و بسته کردن  .٢

  .عقب را آزاد کنید دربقفل صفحه ) ١(

سمت عقب بچرخانید و در امتداد سوراخ قرار دھید و قفل عمودی را به بیرون حرکت دھید تا قفل عمودی قفل را به انبر  ) ٢(

 .آزاد شود
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  .شوددسته قالب را در گیره جلو قرار دھید تا قالب جلو آزاد ) ٣(

  .کناری آزاد شود درببا استفاده از نیرو گیره را بیرون بکشید تا ) ٤(

تا به صورت مطمئن قسمت از دسته قالب استفاده کنید  کناری، درببرای بستن ) ٥(

عقب را در جای خود قرار دھید و سپس  درب؛ قفل عمودی جلويي درب جانبي قفل شود

 .آن را با دسته قفل کنید

 جانبی و عقب ھاي  اظفح ١-٣٧- ٣-٢

ستي به ھیچ عنوان از روي نباي و به وسیله پیچ و مھره متصل مي شوندو  فلزي ھستندو عقب  حفاظ جانبيجنس مواد  

   .شوند خودرو باز

عقب الزامات استانداردي میباشد، درصورت نیاز به باز کردن آنھا به منظور سھولت تعمیرات دقت شود  حفاظ ھاي جانبي و

 .حتماً اين قطعات بعداز اتمام تعمیرات در محل خود نصب شوند
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  اظ جانبیفح -

  :یدرا مشاھده می کن حفاظ جانبي در شكل زير

  

 

 

 
  
 

  حفاظ عقب -

  :را مشاھده می کنید عقبحفاظ  در شكل زير
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 پنل کنترل تھویه ھوا ٣٨-٣-٢

 :به شرح زیر است كلیدوظایف تمام دکمه ھای 

  کنترل دمای سرد و گرم كلید : Aدکمه چرخشی 

را در جھت خالف عقربه  كلیدبرای خنک کردن 

را در ھای ساعت بچرخانید و برای گرم کردن آن 

با تنظیم (جھت عقربه ھای ساعت بچرخانید 

دماي داخل كابین را تنظیم  مقدار آب گرم ورودي

 )كنید

کنترل سرعت دمنده  كلید : Bدکمه چرخشی 

 ھوا

تنظیم ھوا با تغییر سرعت ( ٤و درجه  ٣، درجه ٢، درجه ١، درجه ٠درجه : سرعت دمنده ھوا وجود دارد كلیدپنج درجه برای 

  ). ھوا چرخش دمنده

  کنترل حالت جھت ھوا كلید : Cدکمه چرخشی 

  دمیدن صورت، دمیدن ): جھت عقربه ھای ساعت(وجود دارد که با نمادھا نشان داده می شود  براي دمیدن ھواجھت پنج 
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  ج

 )يخ زدايي( ، دمیدن شیشهشیشه پا و ، دمیدندمیدن پا  صورت و پا،

 )كولر(تھویه مطبوع  كلید : Dکلید * 

 .سیستم كولر خودرو فعال شده استالمپ نشانگر روشن می شود، که نشان می دھد  دادن اين كلیدبا فشار 

 تغییر گردش ھوا داخل و خارجیكلید  : Eکلید 

با فشار دادن دوباره كلید، المپ ؛ فعال شد داخلھواي المپ نشانگر روشن می شود، یعنی گردش  با فشار دادن كلید

  .ين حالت يعني گردش ھواي خارج فعال استنشانگر خاموش خواھد شد كه ا

را پس از  Dكلید خنک کننده و حرارت دھنده مجھز شده است، توصیه می شود که به ھنگامی که یک تھویه ھوای : نکته

  .را چرخانديد روشن كنید Aآنكه كلید 

 

 استفاده از حالت ھوای گرم ١-٣٨- ٣-٢

 ؛بچرخانیدباالترين درجه حرارت  در Aر دکمه ی کنترل درجه حرارت را به انتھای نشانگ) ١

 نشانگر را فشار دھید، یعنی سیستم وضعیت گردش داخلی؛ Eکلید ) ٢

 .درجه مناسب قرار دھید روي سرعت باد را Bبرای رسیدن به سرعت باد مناسب، دکمه ) ٣
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  .موقعیت مناسب با توجه به نیاز تنظیم کنید روي را Cدکمه حالت ) ٤

 روشن ھوا گرم را ، لطفاً در ابتداي شروع بکار موتور خودرو می آید؛ موتور خنک کنندهمابع  ھوای گرم از حرارت سیستم :نکته

  .از کاھش بیش از حد دماي مايع موتور جلوگیري شود نکنید تا

  استفاده از حالت تھویه ھوا ٢-٣٨- ٣-٢

  :شودمي صورت زیر عمل  به ، سیستم تھویه ھوا در خودرو کابین م کردن  سریع درجه حرارت دربرای ک

ساعت به سمت پایین، یعنی پایین ترین درجه  جھت عقربهخالف . انتھای نشانگر قرار دھید را تا )A( دکمه ی کنترل دما) ١

 حرارت؛

گردش  در حالت وضعیت سیستميعني  را فشار دھید و سپس المپ نشانگر روشن خواھد شد، )E( ھوا گردش كلید) ٢

 داخلی؛

  باد ؛ دمیدن قرار دھید، یعنی باالترین سرعت ٤درجه روي  را Bدکمه ) ٣

 .را به حالت دمیدن صورت بچرخانید Cدکمه ی حالت ) ج

  .دريچه خروجي ھوا را به صورت كامل باز كنید)٥

 .مي کند را فشار دھید، و سپس المپ نشانگر روشن خواھد شد، سیستم تھویه ھوا شروع بکار Dتھویه مطبوع  كلید) ٦
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، )به ویژه ھنگامی که وسیله نقلیه در معرض آفتاب قرار می گیرد(برای تسریع کاھش درجه حرارت در خودرو  ① :احتیاط

 دقیقه یا بیشتر باز کنید؛ ٣پنجره را برای تھویه 

  .ھوا و جھت ھوا را بدست آورید رضايت بخش خروجی ھوا را بر روی داشبورد و تھویه ھوا تنظیم کنید تا میزان ②

که وسیله نقلیه از سربااليي تند باال می رود پیشنھاد می شود که عملکرد خنک کننده تھویه مطبوع برای  ھنگامی ③

واحدکنترل الکتريکي موتور کنترل  طسیستم کنترل تھویه مطبوع توس(جلوگیری از تاثیر بر نیروی وسایل نقلیه خاموش شود 

 ).ا قطع کندبه طور خودکار عملکرد خنک کننده رمي شود که ممکن است 
  

  استفاده از حالت تھویه ٣-٣٨- ٣-٢

 .حالت درجه حرارت مورد نظر قرار دھید رويرا  Aدکمه ی کنترل درجه حرارت ) ١

چراغ نشانگر خاموش است، یعنی سیستم وضعیت گردش  در اينصورترا در وضعیت اولیه نگه دارید  Eگردش ھوا  كلید) ٢

 خارجی؛

 .رعت خروجی مورد نیاز تنظیم کنیدس روي را Bدکمه ی کنترل باد ) ٣

 .موقعیت خروجی مورد نیاز تنظیم کنید روي را Cدکمه حالت ) ٤
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 زدايي سریع بخار  ۴-٣٨- ٣-٢

 .که جلوی دید راننده را ممکن است بگیرند بسیار مفید می باشدبخار و رطوبت  تھویه ھوا در از بین بردن

  .ورد نیاز بچرخانیدتا موقعیت مرا  Aي دكمه انتھای نشانگر دما) ١

  .بچرخانید، در اینصورت حداکثر سرعت باد به  بیرون انتقال داده خواھد شد ٤گرید  تا را B دكمهانتھای نشانگر سرعت باد ) ٢

  .بچرخانید يخ زدا زدا و را روي حالت بخار) C(دکمه  )٣

خاموش خواھد بود، این به مفھوم چرخش   را در حالت اولیه خود نگه دارید، در اینصورت المپ نشان دھنده )E( كلید) ٤

  .بیرونی ھوا در  سیستم است

  .تھویه کننده ھوا را  فشار دھید ، در این صورت المپ نشان دھنده روشن خواھد شد و تھویه ھوا عمل خواھد کرد D كلید) ٥

  یخ زدایی سریع ۵-٣٨- ٣-٢

 .بچرخانید)  نی باالترین موقعیت دمایی ممکنیع(تا موقعیت انتھایی را  A ي دكمهدما كنترل انتھای نشانگر) ١

  .بچرخانید، در اینصورت حداکثر سرعت باد به  بیرون انتقال داده خواھد شد ٤گرید  تا را B دكمهانتھای نشانگر سرعت باد ) ٢

 .بچرخانید) زدا  بخار (روي حالت يخ زدا  را Cدکمه  انتھای نشانگر) ٣
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اینصورت المپ نشان دھنده روشن خواھد بود، این به مفھوم چرخش داخلی ھوا در  را فشار دھید، در Eچرخش  كلید) ٤

  .سیستم است

  چرخش ھوا ۶-٣٨-٣-٢

 :ھنگام تغییر حالت ورودی ھوا به عملکرد گردش داخلی، به دو مورد زیر توجه کنید

خارج از خودرو به طور جدی این کمک بسیار خوبی است زمانی که ھوا در . این عملکرد باعث کاھش دمای ھوا می شود) ١

با این حال، زمانی که بسیاری از مسافران داخل خودرو ھستند، برای مدت ). در صورت ترافیک یا رانندگی در تونل(آلوده باشد 

 .زمان طوالنی استفاده از گردش ھوا مناسب نیست

به طرز چشمگیری  طوالنی ممکن است در مدت زمان ي داخليدر یک روز بارانی یا سرد، استفاده از عملکرد گردش ھوا) ٢

  .توجه کنید به آن شیشه شود، که باید بخار باعث افزایش
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 آنتن ٣٩-٣-٢

    در محل کارخانه خودرو، موقعیت پشتیبانی آنتن به حالت. داراي ساختار باال نصب شده بدون تنظیم گام مي باشدآنتن 

 .ایده آل تنظیم شده است

ده از وسیله نقلیه ، اگر فضای باالي كابین محدود باشد، لطفا  آنتن را به موقعیتی با کمترین زاویه به در ھنگام استفا: احتیاط

  .سقف خودرو بچرخانید تا از آسیب یا شکستن آنتن جلوگیري شود

  

 

 

 

 

  

  

 
 كابین بدون بادگیر كابین با بادگیر
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  ھای بیرونیچراغ ۴٠-٣-٢

  ھاي جلو و محل تنظیم چراغ نور پائینموقعیت چراغ ١-٤٠- ٣-٢

جاده را به خوبي  تواند دارد يا نور پايین نميف احران نور پايین از جاده میدان ھنگامی که: پردازی المپ نور دانمی روش تنظیم

ھاي تنظیم كه در سمت  شتي پیچومتوقف است نور پايین را روشن كنید و با استفاده از پیچ گ خودرو درحالیكه روشن كند،

 .یم كنیدچپ و است چراغ وجود دارند، نور پايین را تنظ

كلید الكتريكي . نور پايین را براي تنظیم به وسیله كلید تنظیمي الكتريكي روشن كنید:  الکتریکی چراغ جلو روش تنظیم* 

كمترين  ٥داراي باالترين زاويه نور و در گريد  ٠، نور پايین در گريد  ٥ -  ٠باشد، يعني از گريد  گريد مي ٦تنظیم كننده شامل 

  .د با توجه به بار خودرو تنظیم شودتوان باشد كه مي مي
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تنظیم  نور پايین به محل 
 باال و پایین 

 

 چراغ نشانگر جلو
  

محل تنظیم نور پايین به 
 چپ و راست 

 

  نور باال            
  

 نور پایین            
 چراغ راھنما         
  یتموقعچراغ        

 
 جلو چراغ مه شكن  
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 :  ھای جانبیچراغ تصوير ٢-۴٠- ٣-٢
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
  

 

 راھنماي جانبي       
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 : ھای عقبچراغ تصوير ٣-٤٠-٣-٢

 
 

 
  مپ نشانگر عقبال

 
 

  راھنماي عقب
 شب نما
 چراغ ترمز/  عیتموقچراغ 

 چراغ دنده عقب
 چراغ مھ شكن عقب 

 چراغ پالك
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  اندازي خودروراه :سوم فصل

  موتور اندازيراه  ١-٣
 

 استارت زني موتور ١-١-٣

 .رار دھیدق ON در وضعیتقطع كن را  )١

نشانگرھاي پانل حالت  در اين. بچرخانید "ON"موقعیت تا و در جھت عقربه ھای ساعت كرده سوئیچ  داخلکلید را  )٢

 تجھیزات در حالت کار مي باشند

 "ON" به صورت اتوماتیك به موقعیت کلید وقتي خودرو روشن شد، كلید را رھا كنید تا. بچرخانید«START» کلید را به سمت  )٣

  .رگرددب

خالف            کلید را در .ثانیه درحالت کار نگه نداريد ١٥کرد،استارتر را بیش از موتور بالفاصله شروع به کار ن اگر: احتیاط

فاصله  دقیقه ١چرخانده و عملیات فوق را برای استارت موتور بعد از حدود " STOP"ی ساعت به حالت بسته  جھت عقربه

                  .      انجام دھید زماني
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 نشانگر
پیش گرم 

 کن

خاموش باتري تا نشانگر شارژ  فشار دھید به پايین را د، پدال گازخاموش نشباتري پس از استارت موتور، اگر نشانگر شارژ 

  .شود

  استارت موتور در دمای پایین ٢-١-٣

 "ON"و در جھت عقربه ھای ساعت به موقعیت  قرار دھید سوئیچ استارت داخلکلید را ) ١

  بچرخانید؛

 ١٠از  ھنگامی که درجه حرارت موتور پایین تر. باال است، سیستم پیش گرم کار نمی کند ھنگامی که دمای آب موتور نسبتاً 

، و کندعمل مي، سیستم پیش گرم به طور خودکار )دماي پیش گرمکن را تنظیم کند EDCيا اينکه ( باشد درجه سانتي گراد

شده و نشانگر خاموش نشود، موتور مجاز تا زماني که عمل پیش گرم کامل ن. نشانگر پیش گرم به طور مداوم روشن است

  .به روشن شدن نیست

  ؛ باشد مي ثانیه ٣٠استارت زدن مجاز  زمان.بچرخانید )START(کلید را در جھت عقربه ھای ساعت به حالت ) ٢

  .نیاز به تکرار دارد ، عملیات پیش گرمندنک به كار ثانیه شروع ٣٠خودرو دراگر 

 .ثانیه روشن می شود ١٠به مدت  صورت ممتد پیش گرم به نشانگر، آنكه موتور روشن شدپس از 

می  توصیه. موتور بطور اتوماتیك افزایش می یابد تا دماي موتور به سرعت افزایش یابد دورزمانیكه دماي موتور پايین است، ) ٣

  .که دور موتور طبیعی شد، خودرو حركت كندآنشود پس از 
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  :ھا احتیاط

 .برگردد (STOP) "0"توقف  سويیچ دوباره به موقعیت درو  موتور شروع به کار نک دروشن نش خودرواگر  -

بررسـی  دارد كـه بايسـتيخطـایی وجـود  و برق خـودرو سوختدر مدار  ،استارت نخوردبار  ٤تا  ٣اگر موتور به طور مداوم  -

 .شروع بكار اجباري موتور ممنوع است. شود

اگر بازرسی و تنظیم مورد نیاز است، لطفا با مرکز خـدمات مجـاز  .تجھیزات سیستم پاشش سوخت ممنوع استدمونتاژ  -

 .تماس بگیرید

سـرعت را (سـپس پـدال گـاز را فشـار دھیـد  اجازه دھید موتور گرم شـود،. فشار ندھیدموتور به پدال گاز  استارتھنگام  -

  .روي صفحه آمپر را مشاھده كنید كه در وضعیت نرمال باشند اينشانگرھ، استارتبالفاصله پس از ). افزایش دھید

 

 خاموش كردن موتور ٣-١-٣

آرام كـار کنـد تـا طـول عمـر توربـو  دوردقیقه در  ١د، موتور قبل از خاموش شدن باید پس از اینکه وسیله نقلیه متوقف ش) ١
  . د تا موتور خاموش شودبچرخانی )STOP( "0"توقف  را به موقعیت سپس کلید. شارژر را تضمین کند

 .، موتور خاموش می شودبرمیگردد )STOP(موقعیت ھنگامی که کلید به ) ٢
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  ودروخ راندن ٢-٣

  
 :راه اندازی وسیله نقلیه ١-٢-٣

 تغییر دھید؛) عقب( "R"دنده یا " ١"پدال کالچ را تا پايین فشار دھید و اھرم دنده را به دنده )  ١

  .کنید رھاشار دھید و به طور ھمزمان پدال کالچ و ترمز دستي را به آرامی پدال گاز را ف) ٢

 :کنید دقتموارد زیر به در طول عملیات حركت خودرو  ٢-٢-٣

ھم براي درگیر شدن و ھم آزاد شدن (تا کالچ کامالً جدا شود  دهپدال کالچ باید تا پايینترين موقعیت خود فشار داده ش) ١

  :است ترتیب عملیات به شرح زیر ،)دنده

را به دنده مورد نظر تغییر دھید و سپس پدال کالچ را به ) دنده(اھرم  جھت درگیر شدن دنده؛ابتدا پدال کالچ را فشار دھید 

پايین فشار دھید  تا پدال کالچ را. دنده، ابتدا پدال گاز را رھا کنیدلغو  برای. دال گاز را فشار دھیدآرامی رھا کنید و به آرامی پ

 .کنید ولغ و دنده را

دنده یک شروع به حركت كند و اھرم تعويض دنده بايد گام به گام برای شتاب یا کاھش سرعت بكار با وسیله نقلیه باید ) ٢

 .برده شود

  .و بالعکس بايستي پس از توقف وسیله نقلیه صورت گیرد )عقب( "R" به دندهبراي تعويض دنده از دنده جلو ) ٣



 
 

٨٨   
 

EB0037-01 

 

  در حین رانندگی ھا احتیاط ٣-٣
  

 كار وسیله نقلیهه قبل از شروع ب ١-٣-٣

  ؛ی و فرمان را به خوبی تنظیم کنیدموقعیت صندل. ١

 ؛میدان دید خوب اطمینان حاصل کنیدداخل و خارج خودرو را تنظیم کنید و از  عقب ديد آینه. ٢

 ؛بررسي کنید که تمام درھای خودرو بسته شده و قفل شده اند. ٣

   .کمربند ایمنی را ببندید. ٤

  در حین رانندگی ٢-٣-٣

مراقب  .باشنددر وضعیت نرمال موجود در وسیله نقلیه خود توجه داشته باشید که  تمامي نشانگرھايرانندگی، به  ھنگام. ١

در صورت وجود ھرگونه اختالل، خودرو را بالفاصله در محل امن پارک  ،باشید در صورت لرزش، صدا یا بوی غیر طبیعی در خودرو

 .ررسي کنیداد را بکنید و اير

 .سعی کنید از شتاب سریع یا ترمز اضطراری غیر ضروری جلوگیری کنید. ٢

 بسیار سريع و باعث سايش نمي شودکامل انجام در اینصورت جداسازی  ،در حین رانندگی پا را روی پدال کالچ قرار ندھید. ٣

 .شودمي كالچ صفحه
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  .نندگي کنیدرا سنگین تر دندهبا بر روي موتور  فشار مضاعفاز ، براي جلوگیري سرباالييھنگام رانندگی در . ٤

  . موتور را بھبود دھد دورمی تواند اثرات ترمز و کاھش  حرکت با دنده سنگین،  سرازيريھنگام رانندگی در . ٥

  .دو بالعکس بايستي پس از توقف وسیله نقلیه صورت گیر) عقب( "R" به دنده" ١"براي تعويض دنده از دنده . ٦

  :اخطار

چراكه باعث توقف كمپرسور ھوا شده و در نتیجه اثر بخشي ترمز را  نكنید ھنگام رانندگی موتور را خاموش. ١ 

  .دھد كاھش مي

ممکن  و ممنوع می باشد، که باعث قفل شدن فرمان می شود كلیددر حین رانندگی چرخاندن یا کشیدن . ٢

 .حادثه جدی شود بروز است منجر به

 .يدآكه اثر ترمز موتور پايین مي چرا، يري با دنده خالص حركت نكنیددر سراز.  ٣

  

 )اقتصادي( رانندگي صحیح ٣-٣-٣

در دنده ھای باال منجر به مصرف بیش از حد  پايینباال در دنده پایین و یا سرعت  دور با سرعت باال و  غیر ضروري رانندگی. ١

  .می شود سوخت
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. مرحله به مرحله انجام شود براي افزايش سرعت خودروبايستي تعويض دنده  ،مناسب باشدھنگامی که شرایط جاده  ٢

 .توجه داشته باشید که کالچ را به آرامی در تعويض دنده رھا کنید

دنده و سرعت وسیله نقلیه را مطابق شرايط جاده باال ببريد، چنانچه ايمني سرعت تضمین شد با ھمان سرعت ثابت . ٣

 .رانندگي كنید

  .شد خواھند سوخت غیر ضروريبه صورت نا کافي باد شده اند موجب مصرف  يي كهک ھاالستی. ٤
  

 رانندگی بر روی برف و جاده ھای یخ زده ٤-٣-٣

  .استفاده کنیدو يخ زده برای جاده ھای برفي يخ شكن الستیک چرخ و يا لطفا از زنجیر . ١

 .كنید اجتناب ناگھانيو چرخش  اھش سريع سرعت،کو از شتاب سریع ، سرعت سریع را كنترل كنید سرعت خودرو. ٢

  .فاصله ایمنی کافی داشته باشید و با احتیاط از ترمز استفاده کنید. ٣

  کشیدن وسیله نقلیه ٥-٣-٣

محل وجود نداشته باشد در آن  رفعكه امكان  دچار نقص شدوسیله نقلیه اگر 

  : میبايست

 .كنید را جدا مشبک در سمت راست سپر جلو خودرو قطعه. ١
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را داخل حلقه قالب  کشنده سیم بكسلسپس  بند را وصل نموده و لقالب بکس. ٢

  .ھیددقرار 

  

 :لطفا به نکات زیر توجه کنید

را در  ، اھرم تعويض دندهدر سیستم تعويض دنده مشكلي وجود نداشته باشداگر . ١

 .حالت دنده خالص قرار دھید

گاردان را از اكسل عقب جدا كنید و بر روي محافظ گاردان قرار  ،داشته باشد در سیستم تعويض دنده مشكلي وجوداگر  .٢

 .به شاسي ببنديد دھید و به طور محكم

 .مطمئن شويد که قالب بکسل تا انتھا چرخانده شود، تا اينکه قالب به طور محکم به خودرو متصل شود.٣

کشیده شده  يخودرو يو قالب جلو ندهعقب خودرو کش بر روی قالب) زنجیر یا کابل( بكسلاطمینان حاصل کنید سیم . ٤

 .ثابت شده است

  .باشد ساعت برکیلومتر  ٣٠زیر  بايستي ندهسرعت خودرو کش. ٥

  .مي باشدممنوع  آن از كار افتاده است رمانکشیدن وسیله نقلیه ای که ترمز یا ف: اخطار
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  بازرسی، تنظیم و تعمیر خودرو :چھارم فصل

  
 

  و مجموعهسیستم  میرتنظیم و تع  ١-٤

  

  موتور ١-١-٤

  .لطفا به دستورالعمل عملیاتی موتور عمل کنید
  

  کالچ ٢-١-٤
  

 :پدال کالچ کورس١-٢- ١-٤

حرکت طول . میلی متر است ١٦٠حدود ) يورق فلز( ل از کفارتفاع پدا. میلیمتر است ١٥٥دود کل بازه حركت پدال کالچ ح 

کورس خالصي و ارتفاع پدال کالچ را از لحاظ نرمال بودن بررسي  صورت دوره ايبه  .میلی متر است ١٠تا  ٥کالچ عملکردي 

  .کنید،و اينکه کالچ به صورت مناسب کار کند
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  :تنظیم کالچ ٢-٢-١-٤

تحت تاثیر قرار می دھد و حتی ممکن است به آسیب  آنرا ھر گونه تنظیم نادرست عملکرد. کالچ معموال نیاز به تنظیم ندارد● 

 .شود کالچ منجر

میله فشاري بوستر . كند بلبرينگ كالچ به سمت جلو توسط دو شاخ كالچ حركت مي ،صفحه کالچ سايیده شود كهھنگامی● 

بنابراین تنظیم دستی  .كند به صورت اتوماتیك در اثر نیروي دو شاخ كالچ كه ناشي از نیروي بوستر است به جلو حركت مي

 .الزم نیست

  .اين ھنگام بايستي صفحه كالچ تعويض شوددر شود  هه و يا کالچ تا پرچ سايیدچنانچه کالچ دچار لغزش شد● 
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  سیستم ھیدرولیک کالچھواگیري    ٣-٢-١-٤
  
 

 

 
 

 
  

وارد شود، کالچ  كالچ مداربه سیستم  موقع باز کردن لوله ھابسیار پایین است یا اگر ھوا  مخزن روغن ھنگامی که سطح

  .بایستی تخلیه شود مدار كالچي ادی کار کند، بنابراین ھوار عنمی تواند به طو

 لوله كالچ

مجموعه بوستر کالچ      لنگ روغن             یورودي ش   

 پیچ ھواگیري
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 :برای ھواگیري از روش زیر استفاده کنید. انجام شود نفرھواگیري باید با ھمکاری دو 

 .بكشیداھرم ترمز دستي را ● 

 .را بررسی کنید و در صورت لزوم دوباره پر کنید مخزن روغن سطح● 

پدال کالچ را به دفعات فشار دھید و  ي تنھا نیاز است تا درپوش الستیکي آنرا برداريم،معموالً جھت شل کردن پیچ ھواگیر ● 

و پدال را به  آن را ببنديد ھواگیري را سفت کنید وسپس پیچ . شود خارج ھمراه با روغن ترمز پدال را پایین نگه دارید تا ھوا

 .نشود ديدهتا ھیچ حباب ھوا در پیچ ھواگیري  عملیات فوق را برای سه تا پنج بار تکرار کنید. کنید آرامی رھا

. شل کنیدلنگ را یجلو کابین راننده و ش هتخلیه شود، اتصال لوله دیوارکامل اگر ھوا در سیلندر اصلی نمی تواند به طور 

   .یدرا به سرعت وصل كن لوله روغن سپس اتصالخارج شود  ھمراه با مايع سپس پدال کالچ را چند بار فشار دھید تا ھوا

  گیربکس ٣-١-٤

  .کنید ال قدرت عملمطابق دستور العمل انتق لطفا

 یل گاردانم ٤-١-٤

عالمت گذاري ،دمونتاژ میل گاردانقبل از. قبل از خروج از کارخانه برروي میل گاردان اجرا میشود تست باالنس دينامیكي. ١

درستي انجام گیرد تا مطمئن شويم ھنگام مونتاژ  نقاط متناظر ازقبیل دوشاخ، چھار شاخ،شفت ھزار خار و غیره بايستي به

ايستي قسمت نري و مادگي شفت ھزار خار میل گاردان ب خط فلش .یت اصلي خود قرار گیرندعمجدد تمامي قطعات در موق

 .در يك راستا باشد
  



 
 

٩٦   
 

EB0037-01 

. تمیز شوندقطعات و اجزاء بايستي دوشاخ وقسمت ھزار خار میل گاردان ،مجموعه چھارشاخمونتاژ مجدد ھنگام . ٢

گريسكاري با گريس بر پايه لیتیم  ، بايستيمانند چھارشاخ وھزار خار میل گاردان میشوند ھايي كه به يكديگر مونتاژ شفت

 .وگیر نکنند ياتاقان بچرخندآنھا باید بتوانند آزادانه در . میلیمتر باشد ٠.٠٥نباید بیش از  ري چھارشاخمحو لقي. شوند

 .نشده است متوقف نكنید پرپر كردن را تا زمانیكه گريس جديد در ياتاقان  .با گريس پر كنیدخورھا را  تمامي گريس. ٣

میلیمتر باشد،  ٠.١٥محوری آن بیش از  لقيمیلیمتر باشد و  ٠.٣٥بیش از  مجموعه چھارشاخ ھنگامی که لقي شعاعی. ٤

 .آنھا را با قطعات جدید جایگزین کنید

 

 فرمانسیستم  ٥-١-٤

فرمان ، مخازن روغن و لوله ھا باید با ھوای  روغن اتصاالت لوله ھای(ات و اجزا باید برای مونتاژ تمیز شوند قطعتمامي . ١

  .باید با گریس کافی پر شوند يتمام قطعات بلبرینگ و قطعات لغزش). شوند فشرده تمیز

و  حور خروجي جعبه فرمان ھم مركزستي با مفرمان بای بازويشده است،  به بازوي فرمان مجھزفرمان  جعبهھنگامی که  .٢

 زواياي چپ و راست بازوي فرمان :احتیاط ( سفت كنید مقدار گشتاور تعیین شدهبازوي فرمان را نسبت به . باشد میزان

   .)بیش از حد زياد باشد بايستينھنگام مونتاژ 

 غربالك فرمان پره ھاي.را نصب کنید اهمیل فرمان كوتفرمان و غربالك ھستند،  ومستقیم بصورت موازيھا تايرھنگامی که . ٣

اتصاالت سیستم فرمان از جمله میل فرمان و بازوي فرمان نبايستي به ھیچ عنوان شل .بايستي متقارن و قرينه نصب شوند 

  .سیبک نبايستي موقع نصب گريس کاري شود جه داشته باشید که بخش مخروطیتو .باشند
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را تا وسط  مخزن روغن ابتدا با روغن ھیدرولیك پر كنید و سپس ھواگیري كنید بطوريكه مدار فرمان راپس از اتمام مونتاژ، . ٤

ھنگامی که . دكنبگذاريد كار  و خالص رامآاستارت بزنید و در دور  را موتور سپس دو عالمت سطح با روغن ھیدرولیک پر کنید،

پر  دو عالمت سطح روغنوسط  تا را در مخزن ، موتور را خاموش کنید و روغن ھیدرولیکيافتکاھش  در مخزن روغن سطح

فرمان . ، سپس در دور آرام موتور ھواگیري کنیدعملیات را چند بار تکرار کنید تا سطح روغن در مخزن روغن پایدار بماند. کنید

). م استدقیقه زمان الز معموال حدود دو(را به سمت چپ و راست بچرخانید تا حباب ھوا در مخزن روغن وجود نداشته باشد 

موتور را . باید تخلیه شود روغن ابتداھنگام تعویض روغن فرمان، وسط دو عالمت سطح روغن پر کنید تارا  در آخر مخزن روغن

حرکت وسیله نقلیه در طول برای جلوگیری از ( محور جلو را باال ببريد تا چرخ ھاي جلو از زمین جدا شوند خاموش کنید و

چرخش فرمان را به . كنید جدافرمان را  جعبه روغن اتصاالت لوله ی). و عقب چرخ عقب قرار دھیدرا در جلو  يچوب بلوکفرآیند،

 و را نصب كنید لوله روغن اتصاالتروغن،  تخلیهپس از اتمام . طور مداوم به منظور تخلیه تمام روغن در سیستم انجام دھید

    .عمل کنید بیان شدمطابق تعريف و روشي که براي پرکردن روغن و ھواگیري 

ھر گونه وجود نشتي روغن در  .وجود داشته باشد در غربالک فرمان نبايستيصدای غیر طبیعی  گونه ايستايي و ھیچ. ٥

 .سیستم روغنکاري غیر مجاز است

این نتیجه اثر . می شود شنیده، صدای جریان سیال چرخد ميبه سمت چپ و راست  محدوده خودھنگامی که فرمان در . ٦

  .مي باشد است که طبیعی) تیک برای سیستمحفاظت اتوما(تخلیه داخلی چرخ دنده فرمان مکانیسم 
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  ومحور جل ٦-١-٤

 چرخ جلو  toe - in اويهز تنظیم ١-٦- ١-٤

 وده و باعث سايش غیر طبیعي الستیکھاتاثیر گذار بدر عملكرد پايداري فرمان جلو  چرخ toe-inزواياي تنظیم نامناسب 

   ،استھنگامیکه وسیله نقلیه در حالت مستقیم . شود ميتغییر طول میل فرمان بلند محقق  با toe-inتنظیم . شود مي

جلو و  انتھاي اندازه: توجه. (اندازه گیري کنید  2mm0 =A – B ~ جھت برقراري رابطه جلو و عقب چرخ جلو را انتھايي اندازه

 .)ردقطر بیروني ريم دا حداکثر چرخ جلو اشاره به عقبانتھاي 

نقطه اي از قسمت میاني از شیارجلويي چرخ چپ جلو و چرخ راست .زمین مسطح پارک کنیدخودرو را در : روش اندازه گیری

جلو حرکت  بهسپس خودرو را  .را بین اين دو چرخ اندازه بگیريد Aجلو،باالتر از کف زمین و از شعاع چرخ عالمت بزنید، و فاصله 

فاصله . لوي چرخھا به عقب آنھا بیفتد ھم چنانکه عالمتھا باالتراز کف زمین و در وسط باشنداين عالمتھا از ج طوريكه دھید

B  5 را بین اين دو چرخ اندازه بگیريد تا رابطه mm تاB – A =2  برقرار شود. 

را جھت برقراري حداکثر قطر بیروني ريم .گیري كند را اندازه toe-inمقدار  به دقت میتوانددستگاه ھم تراز کننده چرخ جلو 

 .اندازه بگیريد  B – A =0 تا 2mm رابطه 

 زاویه چرخش چرخ جلو تنظیم ٢-٦- ١-٤

ھنگام چرخش به چپ، . شود توسط پیچ چفتي كه بر روي مفصل و يا بازوي مفصل است تنظیم ميزاویه چرخش چرخ جلو 

  سپس مھره قفل را سفت . ماس پیدا كنددرجه دوران كند تا انتھاي پیچ چفتي با شفت جلو ت ٤١محور مفصل چپ بايستي 
  



 
 

٩٩   
 

EB0037-01 

انتھاي پیچ چفتي راست بايستي با جلوي . درجه دوران كند ٤١محور مفصل راست بايستي ھنگام چرخش به راست،  .كنید

نیازی  تنظیم شده است و معموالً  گام خروج از کارخانه، زاویه چرخشھن .سپس مھره قفل را سفت كنید. شفت برخورد كند

  .دد وجود نداردمجبه تنظیم 

 

 تنظیم نیروی پیش سفت كن توپي چرخ جلو ٣-٦- ١-٤

بلبرينگ  .براي سطح رزوه انتھاي شفت و واشر قفلي مفصل فرمان استفاده كنیداز گريس بر پايه لیتیم مناسب خودرو ) ١

نمد مفصل فرمان را در به گريس آغشته است و كاسه ترمز به ھمراه مجموعه توپي چرخ و كاسه  کامالً  ياتاقان داخلي را كه

 ؛جايش قرار دھید

حلقه داخلي بلبرينگ را توسط مھره و واشر قفلي . خارجي توپي را به ھمراه واشر قفلي نصب کنیدياتاقان  حلقه داخلي) ٢

  .محوري از بین رود محکم کنید تا  لقي تنظیم شدهمھره قفل را با گشتاور . فشار دھید

دور كاسه ٣تا  ٢سپس به میزان .كنید و با چكش چوبي به محیط كاسه ترمز ضربه بزنید شلفرمان را دوباره  مفصل مھره) ٣

 .ترمز را بچرخانید تا ياتاقان در موقعیت صحیح قرار گیرد

 ؛تنظیم شده ببنديد تا لقي محوري نیز از بین برود مھره قفلي را با گشتاور) ٤

در اين لحظه . دور بچرخانید ٣تا  ٢شل كنید و كاسه ترمز را به میزان  دور ٤/١تا  ٣/١دوباره مھره مفصل فرمان را به میزان ) ٥

شیاردار  مھره نمیتوان اشپیلیت و سوراخاگر .كاسه ترمز بايستي آزادانه بچرخد و لقي محوري زيادي نبايستي داشته باشد

نھايتاً مھره را . ا به انجام برسانیددور با شل کردن ويا محکم کردن عمل ھم محور کردن ر ٤/١تا  ٣/١را ھم محور کرد، دربازه 

 .توسط اشپیلیت قفل کنید
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 میل فرمان كوتاه اتصاالت تنظیم ٤-٦- ١-٤

 دستي چرخش حرکت اباید به صورت آزاد بسیبک ھا .ويا بیش از اندازه سفت باشد سر چپ و راست توپي فرمان نبايد شل

 .کنند

 محور عقب ٧-١-٤

 خچربلبرینگ  توپي تنظیم لقي ١-٧- ١-٤

شل بودن بیش از حد توپي ياتاقان . باعث آسیب زدن به ياتاقان خواھد شد چرخ سفتي و شل بودن بیش از حد توپي ياتاقان

باید  چرخ کیلومتر، بلبرینگ توپی ١٠٠٠٠برای ھر  .خواھد شدسايیدگي ناھموار شیار آن  ھمچنین باعث نوسان كردن چرخ و

 برای تعمیر و نگھداری محور قطعاتچرخ و  ابتدا.برینگ چرخان باید تنظیم شودبلپیش سفت کن  تمیز و روان شود، و نیروی

 پايه لیتیم گريس گریس با سپس تمیز کنید ونفت سفید ا با خ رياتاقان چ سپس ،یدیاوربدرترمز را  كاسهو  توپي. جدا شود بايد

قرار  فقط یک الیه را روی سطح غلتک. وداید پر شبرول ھاي ياتاقان  ھنگام استفاده از گریس روانکاری، فاصله بین. كاري كنید

 .نمی تواند اثر روانکاری خوبی داشته باشد اين ندھید که

 .مورد نیاز نیست توپي در سوراخ گريسپر کردن 

 :بلبرینگ باید طبق روش زیر تنظیم شود سفت كردنتوپي، نیروی قبل از  جاگذاريھنگام 

كاسه ترمز را بچرخانید تا به طور ھمزمان  .)450N.m-400( ارائه شده سفت گرددياتاقان بايد مطابق گشتاور مھره داخلی 

   .قرار گیرد قان در موقعیت مناسب جدار ياتاقانغلتك ياتا
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 ١٢تا  ٩آنرا نصب کنیدو پیچ را با گشتاور   واشر قفلي و پیچ. دور باز كنید ٨/١الي  ٦/١به اندازه مھره داخلي بسته شده را  

کمی  بايد ، مھره داخلیپوشش دھد یتواند پین مھره داخلی رادر واشر نم موجود اگر سوراخ. ه طور محكم ببنديدنیوتن متر ب

 .امتداد شده و پوشش داده شود ھمشود تا پین قفل  پیچانده

 اصليسیستم ترمز  ٨-١-٤

 باديسیستم ترمز 

  .مي باشد مداره پنوماتیکي ٢سیستم ترمز  مشتمل بر سیستم ترمز 

 

 ترمزپدال  کورس ١-٨- ١-٤

 .مي باشد میلیمتر ٧تا  ٤.٥ خالصي کورس میلی متر باالتر از کف کابین راننده است و ١٦٥پدال ترمز 

 :افزایش یابد، بازرسی و تنظیم باید بالفاصله انجام شودآزاد  خالصياگر 

  .كنید ، مشكل را بالفاصله برطرف)ھواي فشرده( ينشتي از مدار باد ھر گونه در صورت مشاھده

 

  لنت ترمز ٢-٨- ١-٤

 )در اثر سايیدگي( .لنت ترمز قبل از رسیدن به میخ پرچ بايستي عوض شود

  .مي باشدمیلی متر  ٩حدود  مجاز براي لنت ھاي ترمز سائیدگيضخامت 
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  :باديترمز  مدارنمودار  ٣-٨-١-٤

بار حسگر  شیر مدار ترمز خودروي مجھز به   

 
)حسگر بار شیرمجھز به  (سیستم ترمز باديھاي اصلي  نقشه شماتیك و مجموعه  

 
شیر . ٥عقب  جموعه مخزن ھوايم. ٤جلو؛  مجموعه مخزن ھواي. ٣؛  هچھار مدار حفاظتي مجموعه شیربا  دراير. ٢کمپرسور ھوا؛ . ١

. ١٠؛ ي حسگر بارمجموعه شیر تناسبي دارا. ٩جلو؛  مجموعه شیر تخلیه سريع. ٨؛ باديترمز  مجموعه شیر. ٧ تخلیه شیر. ٦ اطمینان

. ١٣؛  مجموعه شیر برقي ترمز كمكي. ١٢؛  عقبتنظیم  اتوماتیک بازوی. ١١؛ )محفظه ھوا(مجموعه محفظه ذخیره سازي انرژي فنري 

 جموعهم. ١٧؛   تنظیم جلو اتوماتیک بازوی. ١٦؛ تک محفظه جموعهم. ١٥ترمز دستی؛  مجموعه شیر. ١٤؛ مجموعه ترمز كمكي اگزوزي

  ترمز عقب جموعه؛ م١٩عقبسریع  مجموعه شیر تخلیه. ١٨ترمز جلو؛ 
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  ترکیبی شیرخودرو با  مدار ترمز

 

)مجھز به شیر تركیبي(ھاي اصلي سیستم ترمز بادي  نقشه شماتیك و مجموعه  
 

شیر . ٥عقب  جموعه مخزن ھوايم. ٤جلو؛  مجموعه مخزن ھواي. ٣؛  هچھار مدار حفاظتيمجموعه شیربا  دراير. ٢کمپرسور ھوا؛ . ١

. ١٠؛ مجموعه شیر تناسبي داراي حسگر بار. ٩جلو؛  مجموعه شیر تخلیه سريع. ٨؛ باديترمز  مجموعه شیر. ٧ تخلیه شیر. ٦ اطمینان

. ١٣؛  مجموعه شیر برقي ترمز كمكي. ١٢؛  عقبتنظیم  اتوماتیک بازوی. ١١؛ )محفظه ھوا(مجموعه محفظه ذخیره سازي انرژي فنري 

 جموعهم. ١٧؛  تنظیم جلو اتوماتیک بازوی. ١٦؛ تک محفظه جموعهم. ١٥ترمز دستی؛  مجموعه شیر. ١٤؛ اگزوزيمجموعه ترمز كمكي 

  ترمز عقب جموعهم. ١٨ ترمز جلو؛

  .فلودياگرام فوق، يكي شدن شیرھاي تناسبي و شیر تخلیه سريع در مدار دوم مي باشد ٢تفاوت 
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 ھوا دراير تعويضبازرسی و  ٤-٨- ١-٤

شیمیايي الستیكي و تغییر تركیب  ودرزگیرھاي ا به طور موثر مشكالت زنگ زدگي قطعات فلزي و يا ترك قطعاتدراير ھو. ١

چربي  آب وانباشتگي  ھا و عملكرد نادرست شیرھا و ساير مشكالت را كه به دلیل ھاي روانكار و انسداد مسیر لوله گريس

را افزايش داده و ايمني سفر افزايش قطعات ترمز عمر  طول طريق و از اين را حل میکند شود در سیستم ايجاد مي ھاي کثیف

  .میابد

انباشته  اگر آب) یک بار در ماه توصیه می شود(بررسی کنید  دوره اي و آب انباشته شده در مخازن ھوا را به طور منظم. ٢

 .دراير بايستي تعويض شود ور است،به معني خراب بودن دراي ،اینشد مشاھده درايراز بعدزن ھوا امخ ھر نقطه اي از در شده

 :نحوه تعويض دراير. ٣

 .را تمیز كنید و شیر اتصال قديمي را باز كرده و پیچ دراير )١(

دراير جديد و قسمت آب بندي در بدنه شیر اعمال  گريس روان كننده را به قسمت ھاي مرتبط يكنواخت از صاف و یک الیه) ٢(

    .ربین قسمتھاي مرتبط محفظه دراير و پیچ اتصال جھت آب بندي استفاده کنیداز يک درزگیر برجسته شیاردا كنید و

 .ببنديد N.m 15را بر روی بدنه شیر با حداکثر گشتاور  جديد دراير )٣(

  چرخلنت و کاسه بین تعمیر و نگھداري از بازوي تنظیم اتوماتیک لقي  ٥-٨- ١-٤

  .پر کنید کیلومتر ٢٠٠٠٠ھر  گريس پايه لیتیوم از بازوي تنظیم را با.١

گوش حلزوني بازوي تنظیم  ٦پادساعتگرد سر  شود كه گشتاور سیستم ترمز توصیه ميو ضعف در در صورت بروز ايراد. ٢

  است گر اين باشد نشان N.m 18 ، چنانچه حداقل گشتاور تست کمترازبچرخانید کاملبراي اين كار آن را يك دور. بررسي شود
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 .یب ديده و بايد در اسرع وقت تعويض گرددبازوي تنظیم آس مجموعه که

اگر آبي در مخزن جمع . داخل آن مورد بازديد قرار گیرندھوا بايستي به طور ماھانه از لحاظ انباشتگي آب در  مخازن: احتیاط

به طور . شكل سمت چپ محل شیر تخلیه را نشان مي دھد. شده باشد شیر تخلیه را به طور دستي به باال فشار دھید

  .زانه نشتي ھوا از شیرھاي اطمینان را بازديد كنید اين شیرھا در سمت راست نشان داده شده استرو
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  دستيسیستم ترمز  ٩-١-٤

میل را به جلو فشار میدھد استفاده میکند،تا  محفظه ھواسیستم ترمز دستي از يک فنر فشرده شده که میله فشاري 

اھرم ترمز دستي وقتي كه  .د و در نتیجه آن کفشک ترمز با کاسه تماس پیدا کند و ترمز گیري محقق شودرا بچرخان بادامك

تي اھرم را براي آزاد كردن ترمز دس. شود گیرد ترمز دستي فعال مي قرار مي قفل به سمت عقب كشیده شده و در موقعیت

  .آزاد شود و سپس به طرف جلو فشار دھید تا ترمز دستي به سمت باال بکشید

 

 شیر اطمینان
 تخلیه آبشیر 
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               )0.6MPa(به حداقل مورد نیاز  سیستم ترمز كنترل كنید كه آيا فشار بادد، ستی خاموش نشنشانگر ترمز دچراغ اگر : نکته

نشود در اين صورت میتوانید پیچ انتھاي محفظه  آزاداگر فشار به حد مجاز رسیده ولي ترمز. است يا نه براي رانندگي رسیده

  .به تعمیرگاه منتقل كنید براي بررسي و خودرو را وترمز آزاد شود ھاي عقب را باز كنید تا فنر خالص شده ي چرخھوا

در صورتیكه ترمزھاي اصلي ايراد داشته باشد به دلیل خطر ايمني ممنوع  انتھاي محفظه ھواباز كردن پیچ : احتیاط

 .است

 تختفنر  ١٠-١-٤

 .فات را به طور مداوم بشويیدكثابرای جلوگیری از خوردگی، ) ١

جلو و عقب فنر تخت ) خاموت(شکل Uبايستي پیچ  ،بعد از دوباره سوار کردن قطعات قبل از به کارگیري خودروي جديد يا) ٢

يا  ٢ كیلومتر ٣٠٠ تا  ٢٠٠ھم چنین دوباره بايستي از ھر  و با نیروي گشتاور تنظیم شده تحت بار سنگین خودرو محكم شود

ھم چنین مھره نیز مي تواند مرتباً با گشتاور مناسب تنظیم و محکم شود، وجھت حفظ وضعیت نرمال .م شوندبار محک ٣

 .اکسل خاموت نیز بايستي به صورت دوره اي بازرسي گردد

 .بررسی کنید و قطعات آسیب دیده را سریعا تعويض کنید وضعیت بکارگیري فنر تخت را به طور مداوم)٣
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 كمك فنر ١١-١-٤

 .، باید آن را بالفاصله تعويض کنیدبوجود آيد ايرادياگر ھر صدمه یا . بررسی شود باید با دقت مك فنرك

، توقف کرده و دماي کمک )کیلومتر ٤٠حدود (برروي يک جاده نسبتاً نامناسب مشخص مسافت یک یم رانندگي براھنگا● 

، به این معنی است که ھیچ مقاومتي وجود ندارد )ای دستدم در حد(نیست  زياداگر درجه حرارت  .فنر را با دست لمس کنید

، به باشد اختالف دماي زياديدارای درجه حرارت متفاوت، یکی باال و یکي کم با  كمك فنرعمل نمی کند؛ اگر دو  كمك فنرو 

 .كمتري خواھد داشت، مقاومت بسیار ي دارددمای پایین ترآن که  این معنی است که

 .باید با دقت برای نشت روغن بررسی شود كمك فنر، بوجود آيد رانندگيیر طبیعی در ھنگام اگر ارتعاش مداوم غ● 

كمك فنر بايستي  بكشید و فشار دھید، با قدرت را چندین بار كمك فنر. به صورت عمودي نگھداريدکنید و  بازرا  كمك فنر● 

بايستي مقاومتش بیشتر از زماني باشد كه آن را ) وريريكا(زمانیكه كمك فنر را بیرون بكشید . مقاومت پايداري داشته باشد

اگر مقاومت پایدار نباشد یا مقاومت نداشته  اگر اينگونه باشد كمك فنر سالم است، ) فشرده سازي(فشرده مي كنیم 

 .يا آسیب ديده است نشانگر اينست كه كمك فنر كمبود روغن دارد وباشد، 
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 تجھیزات الکتریکی ١٢-١-٤

 .است منفي برق به بدنه متصل شده. ولت است ٢٤تجھیزات الکتریکی  مجاز و اسمي تاژولمیزان 

 آلترناتور ١-١٢- ١-٤

 .دينام از نوع يکپارچه با تنظیم کننده داخلي است

 استارتر ٢-١٢- ١-٤

نبود، فاصله زماني  استارت اول موفق زمانیكه .داستارت زدن كلید را نگه نداريثانیه براي ھربار  ١٥بیش از توصیه می شود که 

روشن نشود، سیستم  مداوم اگر خودرو بعد از چندين بار استارت زدن. تا دومین استارت بايستي بیش از يک دقیقه باشد

 ومداوم الكتريكي را بررسي كنید و بعد از رفع خطاھا دوباره استارت بزنید در غیر اينصورت، اگر استارت براي مدت زمان طوالني

 .خواھد شد دشارژ بیش از حد در اثر باتري شدن عث گرم شدن استارت و خراباستفاده شود با

 .استارت زدن به خودرو در حالت درگیري دنده ممنوع است :اخطار 
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 ريتبا ٣-١٢- ١-٤

انچه چن. نیست به افزودن الکترولیت در طول چرخه عمر باتري نیاز .ندارند نگھداري اسیدي نیاز به تعمیر -سرب باتريھاي . ١

  .در محیط زيست رھا نكنید، فلزات سنگین سرب و اسیدوجود براي جلوگیری از آلودگی محیط به دلیل  باتري خراب شد

وضعیت الکتریکی را می توان از طریق چشم . با شاخص الکتریکی، یعنی چشم الکتریکی مجھز شده است باتري. ٢

 .الکتریکی مشاھده کرد

 است ريسالم بودن باتنشان دھنده : سبز

 است مجدد باتريشارژ  هدننشان دھ: سفید

 .است و نیاز به جايگزيني ريتبا خرابينشان دھنده : قرمز

، اتصاالت باتری باید برداشته شود تا از قطع کامل باتری از مدار میشود ری استفادهتشارژر خارجی برای شارژ با از اگر :اخطار

  .وسیله نقلیه اطمینان حاصل شود
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  چرخ ١٣-١-٤

 

 ھاتاير به جايي جا ١-١٣- ١-٤

 برایھمانطور که در شکل زیر نشان داده شده است 

طول عمر  برقراري شرايط سايش مساوي تاير و افزايش

تا  5000kmھر  از ھای جلو و عقب بایدتايرآن، موقعیت 

6000km  شودجا به جا.  

  يرتا بادفشار  ٢-١٣- ١-٤

  

  

  

توقف كامل (تعمیر و نگھداری تایرھا و بازرسی یا تعمیرات تایر باید در حالت کمترین دمای تایر انجام شود  :احتیاط

  ).باشد Km 1.6کمتر از مسافت رانندگي ساعت یا  ٣بیش از  خودرو

8.25R20 مدل تایر 

 (psi) فشار باد 135
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فشار باد تاير بصورت مستقیم با گیج فشار سنج اندازه گیري 

اگر  مثاله طورب: اده شده استكل زير نشان دمیشود كه در ش

بصورت  راتاير روبه داخل از تايرھاي دوتايي عقب  فشاربتوان 

،آنرا با فشارسنج اندازه بگیريد،درغیر کرداندازه گیري  مستقیم

يک لوله بلند مسلح به والو که بتوان به فشارسنج  اينصورت از

  .کنید استفادهبراي اندازه گیري متصل کرد 
  

  س دينامیكي تايرباالن ٣-١٣- ١-٤

  شرايط الزم در میزان نامتعادل بودن دينامیکي تاير

 مشخصات تایر
یک (تعداد بلوک ھای تعادل  )g  یک طرفه(دينامیكي میزان ناپایداری 

 چرخ عقب چرخ جلو )طرفه

7.50R16/7.50-16 
≤40 

نباشد بلوک ٢بیشتر از  150≥  
8.25R16/8.25-16 

8.25R20/8.25-20 
≤60 

9.00R20/9.00-20 
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 ديگر ھاي احتیاط

  .حركت خودرو در محدوده تعريف شده قرار داشته باشد از تايرھا قبل اطمینان حاصل شود كه فشار باد. ١

  .بودن يا كم بودن فشار باد تايرھا بر عمر مفید تاير تاثیر خواھد گذاشت زياد. ٢

و آسیب تایر می شود و حتی بر عملکرد و کنترل وسیله  زود ھنگام  منجر به سایش انجام عملیات غیر صحیح بر روي تاير. ٣

 .نقلیه تأثیر می گذارد

جھت جلوگیري از سايش زود ھنگام تايرھا بايستي در حدود صد کیلومتر با سرعت  نووسیله نقلیه با الستیک ھای . ٤

 .متوسط رانده شود

 .شوند تایر باعث خوردگي را می توانندزی اجتناب كنیدو گازوئیل  با روغن گریس تاير از تماس. ٥

 مخزن سوخت ١٤-١-٤

 .ھمان کلید سوئیچ و قفل درب خودرو است باك بد قفل درکلی -

 .آن جلوگیري نمايید  و خم شدن از سريز شدنو  سوخت قرار دھیدمخزن سوخت گیري را به طور کامل در داخل نازل  -

 .سريز خواھد شد باعث کف کردن و د چونسوختگیري را نبايد بصورت خیلي سريع انجام دا -

 .، سرریز می شودحرارتدرجه  با افزايش گازويیلچراكه ، كردبیش از حد پر  نبايدرا  باك گازويیل -

ھنگامی که درجه حرارت محیط باال است، . را با توجه به درجه حرارت محیط انتخاب کنید گازويیللطفا انواع مختلف  :احتیاط

   مسیر است، برای جلوگیری از انسداد با این حال، زمانی که درجه حرارت محیط کم. استفاده کرد کم دما لگازويیمی توان از 
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  .استفاده شوددرجه حرارت باال نمی تواند  با گازويیل ،سوخت

 

ديزلدرجه  دمای محیط رديف  

1 ≥4℃ 0# light diesel 

2 ≥-5℃ -10# light diesel 

3 ≥-14℃ -20# light diesel 

4 ≥-29℃ -30# light diesel 

5 ≥-40℃ -50# light diesel 

  

 آبگیرفیلتر سوخت و  ١-١٤- ١-٤

اگر لوله . مجھز شده است) آب انباشته شده خطارا نشانگربا ( پیچ تخلیه آب درپوش و آب با پمپ دستی و سوختجداکننده 

 پمپ کرده و ھم چنین بصورت دستيرا  خت سو ،استارت خودروشده باشد، قبل از  تعويضکم فشار تعمیر شده یا  سوخت

 .کنید ھواگیري

  .مي باشد )آب انباشتاخطار  نشانگربا ( پیچ تخلیه آبو اخطار انسداد  نشانگر، سنسور دما، گرمكنفیلتر سوخت مجھز به 
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 از پیچ سوختتا  و پمپ دستی را با دستان خود فشار دھید باز كنید ھواگیري را با استفاده از یک ابزار پیچ: سوختپمپاژ 

 .ببنديدسپس پیچ را . سرریز شود

در خالف عقربه ساعت  ثانیه ١٠به منظور تخلیه آب به مدت  که در زير آبگیر است راتخلیه آب درپوش  به دقت: تخلیه آب

  .سپس پیچ پمپ آب را در جھت عقربه ھای ساعت بچرخانید. بچرخانید تا باز شود

 کنترل و نگھداری اگزوز ١٥-١-٤

 ديزلي تورمو

 .د، چرا که کل خودرو تحت تاثیر قرار میگیرداستفاده کنی دستورالعمل ارائه شدهبا کیفیت باال مطابق با سوخت ديزل  لطفا از ١

استفاده  محلول در آب مطابق با نیاز  (DEF)بلو -داَ  محلوللطفا از . مجھز شده است SCR هب V يورو سیستم اگزوز موتور ٢

خواھد  ارسال يھنگام اخطار. درصد مقدار مصرف سوخت دیزل است ٥تا  ٣حدود (DEF)  بلو -داَ حلول مقدار مصرف م. کنید

  .، بنابراین آن را به موقع پر کنیدشد كه محلول ناكافي باشد
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 ھواگیري شیر – ٣ (DEF) بلو -اَد كاور مخزن -٢ (DEF)بلو  - داَ مخزن  -١

  
ازھاي اگزوز شرايط استاندارد را دارا نباشد، شركت ما ھیچ مسئولیتي در اگر در اثر استفاده ناصحیح راننده، خروجي گ. ٣

 .قبال آن ندارد
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 خطا  و حذف عیب يابي ٢-٤

به داليل یک دوره مشخص استفاده می شود، عملکرد و شرایط فنی آن ممکن است  ھنگامی که وسیله نقلیه برای

صداھای غیر  ،تغییر يابد ؛ پارامترھای فنیيابد ان خودرو كاھشتوبه عنوان مثال، . تحت تاثیر قرار بگیرد استھالک خودرو

 .خطاھاي اصلي نامیده مي شوندتوانايي كاركرد را كاھش میدھند كه  عیوب این. طبیعی ظاھر شود

 اصلی اتصاالت یا يساختار آسیب ايراد در و ريشه اي ، علت اصلیي داشته باشندمتفاوت ظاھر ت شايداايراد اگر چه

 .فنی معیار اساسی پیشگیری است تعمیر و نگھداري ھاي بنابراین،.  میباشد

 .ھیچ گاه با وجود خطا رانندگي نکنید .حذف شود در ھنگام استفاده از وسیله نقلیه باید فوراً  ھا خطا: اخطار 

  .آنھای حذف خطا راه حل ھاي مراجعه به دستورالعمل ھای عملیاتی موتور برای
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  کالچ ١-٢-٤

  
 ايراد موارد ممکن اراه حلھ

 كنید تعوضورق فوالدي را یا كالچ دیسک . ١

و  عقب موتور نشت می کند؛ تعمیر كاسه نمد. ٢

 تمیز کردن لکه روغن با بنزین و یا آب صابون

 صفحه فشار را روي كالچ تعويض كنید. ٣

 از فرسوده حد بیش كالچدیسک . ١

 )پرچ ھا بیرون زده( شده است

 دیسک  بودن يروغن. ٢

فنر ديافراگم صفحه فشار كالچ . ٣

 شكسته يا خراب است

 لغزش کالچ

 لوله تخلیه ھوا از مسیر. ١

 تعويض نمايیدرا ) یا فوالد ورق( كالچصفحه . ٢

 تعويض شود  كالچ يفشارمجموعه ديسک . ٣

 در خط لوله کالچ ھوا وجود دارد. ١

تاب برداشته  و دفرم كالچصفحه .٢

 است

 است شده کجکالچ  يفشار ديسک.٣

رھا شدن ناقص کالچ و درگیري سخت 

 آن
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  گیربکس ٢- ٢- ٤

 
 ايراد موارد ممکن  راه حلھا

یا  كنید  محل شیار را تعمیر کنید .١

. کنید تعويضقطعات خراب شده را 

 .اضافه کنید فنرزیر به واشر 

 .دنده یا دنده را عوض کنیدبوش . ٢

 را عوض کنید ياتاقان. ٣

تعمیر  يافته را تغییر شكل شاخک. ٤

 .تعويض كنیدآن را يا  كنید

  است و یا شده سايیده  بیش از حدشیار ماھک . ١

پین قفل بیش از  فنر، و شكسته است مربوطه فنر

 .است شده حد نرم

، و  شده سايیده ه یا دنده بیش از حددند بوش. ٢

 .شکل مخروطی در طول دندانه تشکیل شده است

  در محلش شده و  یدهبه طور جدي ساي ياتاقان. ٣

و یا بازی  ياتاقان نوسانمی شود به طوری که  شل

 .می کند

شکل پیدا کرده و اھرم  تغییر تعويض دندهشاخک . ٤

 .در حالت صحیح و مناسب قرار بگیردنمي تواند  دنده

دنده به  تعويضاھرم ( دنده رد كردن

 باز میگردد خالصحالت  صورت خودکار به

خارج شدن حالت درگیر و دنده از 

  )شودمی

 .تعويض كنیدرا  معیوب قطعات. ١

را تعمیر  تغییر شكل يافته  شاخک. ٢

 کنید

 .دنده را تنظیم کنیدتعويض  سیم. ٣

 استفاده شده بیش از حد ن داخليقفل ک قطعه . ١

  سايیده و فرسوده شده است و به شدت

دنده شل، قطع و یا شکسته تعويض  اھرم يتوپ. ٢

 فرسوده و کج شده   دنده تعويضشاخک  یا و ،شده

 تعويض اھرم(دنده  عدم جا رفتن صحیح

شود یا پس درگیر  با دنده ددنده نمی توان

 خالصشدن نمی تواند به دنده  درگیراز 

 )بازگردد
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 ايراد موارد ممکن  راه حلھا

زبري ھا را با سوھان مناسب يا .١

 دهدن، و کاغذ سمباده اصالح کنید

 .تعويض كنید ھاي معیوب را

یا  پر کنید را واسكازين گیربكس. ٢

 بعد از تخلیه واسكازين گیربكس،

 .جدید را جایگزین کنید واسكازين

دندانه به علت لرزش و یا سایش بیش از  پیشاني. ١

 .است شدهشل  حد 

واسكازين کم است یا  واسكازين گیربكس. ٢

 .كیفیتش را از دست داده است

 .استمناسب نا دندهلقي  یا و موقعیت شفت. ٣

صدای بیش از حد وجود یا  تق تق  صدای

 دارد
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  میل گاردانو  فرمان جعبه ٣-٢-٤

 
 ايراد ممکن موارد  راه حلھا

 را عوض کنید چھار شاخ. ١

 کنید تعويضرا  میل گاردان. ٢

 گریس را پر کنید. ٣

 سفت كنیدپیچ  اتصال فلنج را . ٤

 سایش بیش از حد. ١

 میل گاردانخم شدن . ٢

 کاريروان گريسکمبود . ٣

 است شل شدهپیچ فلنج . ٤

 وجود داردچھار شاخه  در صدا

گریس مشخص شده را چک کنید و . ١

 آن را پر کنید

ياتاقان را تعويض معیوب  قطعات. ٢

 .كنید

اعالم شده  ه فشار بتاير را باد . ٣

 .برسانید

يا اتصاالت  و داردکمبود روغن  جعبه فرمان. ١

 .گریس استفرمان بدون 

در اثر  دچار تغییر شکل رماناتصاالت ف.٢

 فرسوده شده طولي ياتاقانیا  سايیدگي شده

 .و خراب است 

 است فشار تایر ناکافی. ٣

 سخت است پذيري فرمان

تنظیم کنید و ا رپیچ جعبه فرمان .١

 .کنید تعويضرا  معیوب قطعات یا اجزای

  ياتاقانرا تنظیم کنید و  لقيمیزان  .٢

  .تعويض نمايید را معیوب

فرمان مناسب نیست و یا  جعبه آزاد لقي. ١

 .بیش از حد است سايیدگي

شده یا  سايیده به طور جدی توپي چرخ .٢

  .طوري تنظیم شده كه لقي دارد

کورس آزاد بیش از  است، شده فرمان شل

خالصي ( دارند لرزش چرخ ھاو يا  حد است

 )فرمان
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 ايراد ممکن موارد  راه حلھا

مجموعه  د وتنظیمات را بازبینی کنی .٣

را تعويض كنید يا در سیبک فرمان 

فرمان و میله مجموعه صورت لزوم 

 محور فرمان را تعويض کنید

ي میل فرمان و محور فرمان سیبک ھا.٣

 سايیده ويا شل شده است 

 سفت كنیدقطعات شل را . ١ 

 را تنظیم وابسته به ھم قسمت ھای . ٢ 

 ا جایگزین کنیدي

 سفت كنیدقطعات شل را . ٣ 

جعبه فرمان ومھره  کنار کاور پیچ تنظیم.٤ 

 را تنظیم کرده و سفت کنید

 

 فرمان و محورفرمان  غربالک بین خالصي.١

 فرمان میلهسیستم  لقي زياد. ٢

 نصب کننده جعبه فرمان  پیچشل بودن . ٣

 فرمان زياد جعبهلقي . ٤

بیش از حد بزرگ  غربالك فرمانکورس آزاد 

 است
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  سیستم ترمز ٤- ٢- ٤

  
 يرادا موارد ممکن  راه حلھا

را بررسي كنید، معیوب قطعات . ١

 سفت و جايگزين كنید

 لقي ھر بخش را تنظیم كنید. ٢

روغن كثیف را با روغن تمیز جايگزين . ٣

 كنید يا كفشك ترمز را تعويض كنید

 

 نشتي در لوله و اتصاالت سیستم ترمز. ١

ترمز بیش از حد زياد است، يا خالصي پدال . ٢

سه ترمز خیلي زياد بین پدال ترمز و كا خالصي

 است

كفشك ترمز به طور جدي سايیده شده يا . ٣

 كثیف است

عملكرد ضعیف ترمز و يا اصال ترمز وجود 

  ندارد
 

بازرسي و تنظیم و اطمینان از فاصله . ١

 ٠.٦تا ٠.٣بین كفشك ترمز و كاسه ترمز 

 متر باشد میلي

 ترمز و كاسه ترمز بیش از فاصله بین کفشک. ١

 يافنر بازگشت ترمز معیوبحد كوچك است، 

 شده است

شن شدن ترمز يا روشدن کاسه  گرم

  ترمز خودكار نشانگر ترمز، يعني 

پس از گرم شدن خودرو ظاھر ( بازنمیگردد

  )میشود
 

    اصالح کنید خودرو را)شاسي(فريم .١

نمايید و آن  خطا ھارا بررسي و حذف.٢

 تنظیم كنید و يکسان را به ھمان اندازه

که باعث  موازي نیست راست و ودروفريم خ. ١

 موازي نبودن چرخھاي جلو و عقب میشود 

فاصله بین كاسه ترمز و كفشك ترمز در . ٢

بیانگر  شدن زياد به يك طرف كه كشیده

 است افزايش بررسي الزامات گفته شده 
 



 
 

١٢٤   
 

EB0037-01 

 يرادا موارد ممکن  راه حلھا

يكسان نیست، يا برخي از چرخھاي طرفین 

يا بعضي از ترمز چرخ كثیف است،  کفشکھاي

ھاي ترمز مسدود شده، يا فشار تاير برخي  لوله

  ھا به شدت متفاوت است از چرخ

 

را تعمیر و ھواي ترمز  يا شیر اي شیر رله. ١

 يا جايگزين كنید

را تنظیم  فشار فشار شیر تنظیم كننده . ٢

 كنید

  

 اي شیر رلهيا  ترمز ھواي شیر ينشت. ١

 کننده شیر تنظیم تنظیم نامناسب فشار. ٢

 فشار

 

و باالتر از  0.7Mpaدر فشارسنج به فشار 

  نمي رسد آن
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  سیستم الکتریکی ٥-٢-٤

 
 ايراد موارد ممکن  راه حلھا

با استفاده از سمباده تمیز كنید اتصاالت را . ١

 .ھاي اتصال را محكم ببنديد سپس پیچ

 نمايید بررسی و سفت. ٢

با مشخصات یوز پس از برطرف شدن مشکل، ف. ٣

 نیدنصب ک را مشابه

برای از بین بردن  سمباده با کاغذ تمیز كردن. ٤

پیچ اتصال را سفت  است،و سپس گيزنگ زد

 .کنید
 

ضعیف تماس یا شده باتری شل كابل . ١

 وجود دارد به علت خوردگی

ويا  نامناسب كلید و اتصال تماس. ٢

 است معیوب

 فیوز سوخته است. ٣

 شاسيبا باتری  اتصال کابل منفي .٤

 ستضعیف ا خودرو

پس  قطعات الكتريكيھیچ واکنشی از 

 وجود ندارد راه اندازي خودرو از 

  

 .بررسي كنید و يا تعويض كنید. ١

 پس از رفع مشکل، فیوز جدید نصب کنید. ٢

  اتصال کنتاکت ھا را بررسي،تمیز و سفت کنید.٣

  .را عوض کنید المپ.٤

 

اتصال کنتاکت سويیچ بخوبي برقرار .١

  نیست

 است ختهفیوز سو. ٢

یف اتصال المپ و سیم تماس ضع. ٣

 منفي

 المپ آسیب دیده است. ٤

  

کنید اما المپ میسوئیچ المپ را روشن 

  روشن نمی شود
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 ايراد موارد ممکن  راه حلھا

 )باتري( كنید شارژ. ١

، تمیز كنیدرا  رنگ وزنگ زدگی  مبادهبا کاغذ س. ٢

 .و سپس اتصال پیچ را ببندید

 .، بازرسی و تعمیر و یا جایگزین استارترباز كردن. ٣

 ،که آیا اتصال الکترود مثبت باتریبررسی این. ٤

اتصال منفي باتري با  سیم استارتر و، قطع كن

 شاسي و گیربکس قابل اطمینان است

 .است خاليباتری . ١

 .موتورمنفي تماس ضعیف سیم . ٢

 سیم پیچ استارتر مشكل دارد. ٣

  کابل منفي باتري ضعیفاتصال . ٤

  نمیخوردخودرو استارت 
 

  

 .را تنظیم کنیدشش و سفتي تسمه ک .١

گي را اتصال سیم را بررسی کنید، زنگ زد. ٢

 . و محکم کنید برطرف

 تعويضیا  تعمیرات اساسی. ٣

 دينام تعمیر و یا تعویض. ٤

 شركتبه مرکز خدمات مجاز  تعمیراتلطفا برای 

  . مراجعه فرمايید

 

  

 .است شل خیلی تسمه .١

 مدار یا و م اتصال شل استسی. ٢

 .است زنگ زده) منفي(صال بدنه ات

 در جعبه فیوز تحريک کننده مقاومت. ٣

 .آسیب دیده است داخل کابین

یا دیود  خراب شده )آفتامات( رگوالتور.٤

 .است ي آسیب ديدهسیلیکون

  

  دينام برق تولید نمیكند
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 ايراد موارد ممکن  راه حلھا

 )باتري( شارژ. ١

 .خطا بازرسی و از بین بردن. ٢

جایگزین  باتری جدید با مشخصات مشابه را. ٣

 .کنید

 .است خاليباتری . ١

 ھا كابلضعیف  اتصال. ٢

 آسیب باتری. ٣

  ظرفیت باتری کافی نیست

 

آب انباشته شده در فیلتر سوخت و جداساز 

دھنده  خطارااگر المپ . و آب را تخلیه کنید سوخت

 مجاز تعمیراتھنوز روشن است، لطفا به مرکز 

 .کنید تعويضبروید و بالفاصله فیلتر را 

 آب جمع شده در فیلتر سوخت

جداساز  )آبگیر( آب جمع شده در

  و آبسوخت 

مراجعه کنید و  تعمیرات به تعمیرگاه لطفا برای

 .کنید تعويضفیلتر را 
 فیلتر سوخت انسداد

 

د، ارتفاع سطح روغن را ھنگامیکه موتور خنک ش

 سطح طبق دستور تا در صورت لزوم. کنید چك

اگر ھنوز مشکل وجود .  نیداضافه ک روغنمورد نظر 

 .مراجعه فرمايید مجاز به تعمیرگاهدارد، 

 فشار کم روغن موتور
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 ايراد موارد ممکن  راه حلھا

اگر سطح مایع . سطح مایع ترمز را بررسی کنید

 تعمیرگاه باشد، لطفا به  "min"کمتر از عالمت 

 .مراجعه نمايید مجاز

 .ترمز را بازبینی کنیدلنت 

 لنت ترمز سیستم ترمز و سایش  خرابي

 

 مراجعه نمايید مجاز به تعمیرگاهطفا ل
 خطا در سیستم كنترل الكتريكي ريل

 سوخت مشترک
 

 مراجعه نمايید مجاز ه تعمیرگاهلطفا ب
 موتور کاھش توان خطای

 

 مراجعه نمايید مجاز ه تعمیرگاهلطفا ب
 ABSترمز  سیستم خطاي
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  ھا حتیاطا

قطع كن را قطع نكرده و از جدا كردن اتصاالت ، متصل به منبع تغذيه است می کند یا بخش کنترل اركھنگامیکه موتور ) ١(

 .باطري خودداري نمائید

 .چك كنید پس از ھرگونه تعمیرات در ھر زمان اتصاالت باتري را از لحاظ تماس كامل) ٢(

 .باطری ممنوع است برداشتن اتصاالت، كار میكندھنگامی که موتور ) ٣(

 .استارت نزنید موتور را با شارژر) ٤(

، دستگاه ھای الکتریکی در اطراف منبع گرما باید برداشته شوند تا دستگاه ھای ٨٠°c ھنگام انجام عملیات بیش از) ٥(

 .آسیب نبینندیکی از درجه حرارت باال الکتر

از قسمت کنترل،جھت  رله بیرون کشیدن زباتری قبل ا كابلباید قطع شود یا  قطع كنموتور،  استارتھنگام تعویض رله ) ٦(

ود، یک رله جدید رله، اگر پوسته پالستیکی رله باز ش کردن ھنگام جدا. جدا شود بايستي از خودرو جلوگیري از قطعي مدار

 .شودباید جایگزین 

بنديد و يقین حاصل كنید را به ھم ب کابل بدنه خودرو مثبت و  باطري را جدا كنید و سر كابل قبل از جوشكاري ھر دو كابل) ٧(

 نشانگرھاي ، پانل)BCM(، پنل كنترل ECUسپس سوكت . ھاي مثبت و منفي با ھم تماس كامل را دارند كه دو سر كابل

خواھید آن را  اي كه مي به ھمان قطعه و ايموباليزر را جدا كنید و قطب منفي دستگاه جوش را دقیقاً )  ICU (داشبورد

  .جوشكاري كنید متصل كنید
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  خودرونگھداري تعمیر و  :پنجم فصل
 

و یا اینکه آیا می توان ایمنی و  باشددر طول زمان طوالنی  يكاركرد مناسب وضعیتاین که وسیله نقلیه قادر به نگه داشتن 

و حتی  ، از یک سو بستگی به کیفیت طراحی و ساخت وسیله نقلیه دارد از سوی دیگرردطول عمر وسیله نقلیه را تضمین ک

  .دارداز وسیله نقلیه و نگھداری کاربر  استفادهھمتر از آن بستگی به م

  ينگھدارتعمیر و مقررات  ١-٥

انجام  بازديدھايشامل  روزمرهتعمیر و نگھداری . تقسیم می شود ايدورهنگھداری خودرو به نگھداری روزمره و نگھداری 

  .گیردماھر صورت مي توسط پرسنل ايدورهتعمیر و نگھداری  و شده توسط راننده است

طفا براي انجام سرويسھا و تعمیرات به مراكز مجاز تعمیراتي ، لمعین شده از طرف سازندهپس از رانندگی در کیلومتر ھای 

  .مراجعه فرمايید

طبق را  M(0)کاربر خودرو در ابتدا بايد طبق الزامات  مربوط به خودروھاي نو از خودرو بھره برداري کند و سرويس ونگھداري 

ھمانند الزامات نگھداري ھاي دوره اي، تعمیر و نگھداري ھاي منظم و جامع بايستي به کار برده . جدول صفحه بعد انجام دھد

  .شود، تا اينکه خودرو در شرايط خوب فني نگھداري شود و به صورت ايمن رانده شده و طول عمر آن افزايش يابد
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S1 

 تعمیر و نگھداریدرجه 
 ری روزانهتعمیر و نگھدا

S2 

 تعمیر و نگھداریدرجه 
 ھفتگی و نگھداري تعمیر

M0 

 تعمیر و نگھداریدرجه 

، نه  2500Kmحدود  كاركرددر  )نو( وسیله نقلیه جدید(تعمیر و نگھداری وسیله نقلیه جدید 

  )3000Kmبیش از 

M2 

 تعمیر و نگھداریدرجه 
 )کیلومتر 10000برای فاصله ھر (تعمیر و نگھداری منظم 

M3 

 تعمیر و نگھداریدرجه 
 ) 60000Kmبرای فاصله ھر (تعمیر و نگھداری منظم 

 مسافت پیموده شده

(*10.000km) 0.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… 

 تعمیر و نگھداریدرجه 
M0 M2 M2 M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M3 …… 
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  .نگھداري خودرو را مطابق جدول ذيل انجام دھید
 

 S1 S2 M0 M2 M3 تعمیر و نگھداریعملیات  

١ 
 √ √ √ √ √ .خودرو را بازرسی و تمیز کنید بدنهخودرو و 

٢ 
 √ √ √ √ √ .بررسی کنید را ، مایع و گازسوختنشت 

٣ 

رک وجود داشته تھا را بررسی کنید و اگر آسیب و تايریده شدن سپووضعیت  

 √ √ √ √ √ .ن بیاوريدا بیرودر تایر ر فرورفته سنگ ھای کوچک و متفرقه ،باشد

٤ 
 √ √ √ √ √ .پاک کن برف، خطار ا، زنگ ھا ، نشانگرابزارھاچراغ،  كاركرد صحیح بررسی

٥ 
 √ √ √ √ √ .ن صحیح است استارت بزنیدآكاركرد موتور را برای بررسی اینکه آیا 

٦ 
 √ √ √ √ √ .برانیدنرا آكاركرد خودرو طبیعي است  برای بررسی اینکه

٧ 
 √ √ √ √ √ .د که آیا کالچ به طور معمول کار می کندبررسی کنی

٨ 
 √ √ √ √ √ به طور معمول کار می کنند )اصلي(ييبررسی کنید که آیا ترمز دستی و ترمز پا

٩ 
 √ √ √ √ √  .موتور خروجي بخارات روغنبررسي 

١٠ 
 √ √ √ √ √  .و سیستم خنک کاري رادياتوربررسي فن 

١١ 
 √ √     .بررسي کمپرسور ھوا

١٢ 
 √ √ √ √ √ .بررسی کنید که آیا روغن روانکاری و خنک کننده موتور کافی است

١٣ 
 √ √ √ √ √ .ترمز کافی است روغنبررسی کنید که آیا روغن فرمان و 

١٤ 
 √ √ √ √  کنید تخلیهو مخزن ھوا را بررسی و  لوله ھاي ھواي ترمزدر آب انباشته شده 
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 S1 S2 M0 M2 M3 تعمیر و نگھداریعملیات  

١٥ 
 √ √ √ √ √ .فیلتر ھوا و کیسه گرد و غبار يو تمیز کردن ورودی ھوا بررسي

١٦ 
 √ √ √ √  .بررسی کنید که آیا سیستم فرمان به طور طبیعی کار می کند

١٧ 
 √ √ √ √ √  .در فیلتر آبگیر را تخلیه کنیدآب انباشته شده 

١٨ 
 √ √ √ √   .سفت کنید تایر را )پیچ(رسی کنید و مھره فشار تایر را بر

١٩ 
 √ √ √ √  .به طور معمول کار می کند) تخت فنر(تم تعلیق بررسی کنید که سیس

٢٠ 
 √ √ √ √  بررسي كنیدھا را از لحاظ ثبات وعدم وجود ممانعت  سیم كشي و اتصاالت لوله

٢١ 
 √ √ √ √  .)مناسبتنظیم ( ترمز دستي و پايي را بررسي كنیدسیستم ھای 

٢٢ 
 √ √ √ √  .قباكسل ع دريچه ھواگیريو  گیربكسپاک کردن و بازرسی 

٢٣ 
 √ √ √   .کنید تعويضرا روغن روغن موتور و فیلتر 

٢٤ 
 √ √ √ √ √ .)DEF(بلو  -اَدبررسي سطح مايع 

٢٥ 
 √ √ √   .کنید تعويضرا  اكسل عقبگریس 

٢٦ 
 √  √   .کنید تعويضرا  سیستم انتقالگریس 

٢٧ 
  √ √   .کردن و بازرسی فیلتر ھوا تمیز

٢٨ 

سیستم ھای کنترل الکتریکی موتور و بدنه خودرو به طور  بررسی کنید که آیا

 √ √ √    .معمول کار می کنند

٢٩ 
 √ √ √   .آچارکشي اتصاالت با گشتاور مناسب 

٣٠ 
 √ √ √   .)غیر طبیعی مورد نوعتنظیم ھر (را بررسی کنید  کشش و سفتي تسمه ھا
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 S1 S2 M0 M2 M3 تعمیر و نگھداریعملیات  

٣١ 
 √ √ √   .باالنس چرخ جلو -)يغیر طبیع مورد نوعتنظیم ھر (چرخ جلو  زوايايبازرسی 

٣٢ 

 دمونتاژ جھت بررسي( و محور فرمان کوتاهمیل فرمان  صحیح عملکردبررسی 

 √ √ √   ).غیر طبیعیمورد نوع  ھر

٣٣ 
 √ √ √   .)غیر طبیعیمورد  نوعتنظیم ھر (پدال  ھر يک از بازرسی ارتفاع

٣٤ 
 √ √ √   .دنبه طور معمول کار می کن كه كمك فنر ھاچک کنید 

٣٥ 
 √ √ √   .كاركرد طبیعي دارد زاپاسچك كنید كه باالبر تاير 

٣٦ 
 √ √    .کنید تعويضرا  ھوا فیلتر کنید و  و تمیز فیلتر ھوا را بررسی

٣٧ 
 √ √    .کنید كاري توپی را تمیز، بازرسی و روغن ياتاقان

٣٨ 
 √ √     .اصلي تمیز کردن، بازرسی و تنظیم ترمز

٣٩ 
 √ √    .و رادیاتور را تمیز و بازرسی کنید اينترکولر ھوا، کولر،تھویه  فیلتر

٤٠ 
 √ √    .جا به جايي تايرھا

٤١ 
 √ √    .موتور را بررسی کنیدي شرایط آب بندی سیستم ورودی ھوا

٤٢ 
 √ √    .)دوباره پر کنید درصورت نیاز(کنید  بررسي گیربكسمقدار روغن را در 

٤٣ 

برای  بازکردن(به طور معمول کار می کند  گاردان میل بررسی کنید که آیا

 √ √    .)اختالل نوعبررسی ھر 

٤٤ 

عقب به طور معمول کار می کند اكسل  كاھندهچرخ دنده  آیا بررسی کنید که

 √ √    .)مورد غیر طبیعي نوع ھر بازکردن براي بررسي(
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 S1 S2 M0 M2 M3 تعمیر و نگھداریعملیات  

٤٥ 
 √ √    .بررسی کنید شاسي را ھاي چپر بودن یا شل محكم

٤٦ 
 √ √ √   .و آن را چک کنید کرده کننده را تمیزفه ھوا و خ درايرخروجی ھوای 

٤٧ 

  .خودرو گیريس كاري تمام قسمتھاي گريس خور -

 .بازديد سیستم تعلیق و محكم كردن پیچ ھاي خاموت و فنر تخت -
 کیلومتر ٥٠٠٠ھر 

٤٨ 

 .كنید بررسيضديخ موتور را  -

  .را بررسي کنید درب مخزن انبساط -

  .فیلتر سوخت و ھسته آبگیر را تعويض کنید -

  .کنید تعويضرا  ھیدرولیك فرمان فیلتر مخزن فرمان ھیدرولیك و روغن -

ماه، ھرکدام زودتر اتفاق  ٦يا  کیلومتر ٢٠٠٠٠ھر 

 .بیافتد

٤٩ 

  .را بررسي کنید تخلیه ھواي اضافي از قسمت تحتاني دراير -

  .بررسي کنیدرا  ھاي رادياتورشیلنگ -

  .بررسي کنیدرا  توپي فن -

سال، ھر کدام زودتر اتفاق  ١کیلومتر يا  ٤٠٠٠٠ھر 

  بیافتد

٥٠ 

 .سیستم خنک کاري را بشويیدمايع خنک کاري را تعويض و  -

  .کنید تعويضرا  دراير ھواسیلندر  -

سال، ھر کدام زودتر اتفاق  ٢يا  کیلومتر ٨٠٠٠٠ھر 

  بیافتد

٥١ 

  .تنظیمات سر سیلندر -

  .را تعويض کنید SCRدوزينگ يونیت فیلتر  -

سال، ھر کدام زودتر اتفاق  ٤يا  کیلومتر ٢٤٠٠٠٠ھر 

  بیافتد
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    توانند تمیز شوند يا آسیب  اگر اجزاء فیلتر نمي. به وضعیت کاغذ فیلتر توجه کنید فیلتر ھوا از نگھداريھنگام  .١: ھا احتیاط

 .تعويض شوند اند بايستي فوراً  ديده

، مسافت پیموده شده برای نگھداری فیلتر ھوا و جایگزینی فیلتر قرار دارد نامناسبدر شرايط محیطي ه خودرو ھنگامی ک. ٢

 .سوخت باید به نصف کاھش یابد و روغن

 آبو  سوختروشن باشد، آب انباشته شده در جداساز  ي فیلتر سوخت سنسور آب انباشته شده نشانگر ھنگامی که. ٣

به طور آب و  سوختشود، فیلتر روغن و جداساز  خطار انسداد فیلتر روشناھنگامی که نشانگر زنگ  .شود تخلیه باید سریعاً 

 .شود تعويضھمزمان و به سرعت باید 

 گرد و غباری که چراغ نشانگر روشن است، نگھداری فیلتر ھوا مجھز است، ھنگام سرويس و شاخص به تان اگر وسیله ٤* 

را انجام دھید تا از ورود  ھوافیلتر کارھاي نگھداري از .رودی ھوا را بررسی و حذف کنیدو در سیستم و اشیاء مسدود کننده

 .ھواي صاف به سیستم اطمینان يابید
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  گيتمیز کردن خودرو و جلوگیری از زنگ زد ٢-٥

 

   تمیز کردن داخلی و بیرونی ١-٢-٥

 .وسیله نقلیه بسیار مھم استتمیز نگه داشتن  کردن درست برای پاک

 :شرایط زیر محافظت شود در سطح خودرو پوششاز خودرو را تمیز کنید تا ريعاً س

 رانندگي در باراندر باران و یا پس از  -

 .از نمک ييباال نسبتاً حجم  در جاده با رانندگياز پس  -

  .ھستند بدنهیا حشرات روی سطح  ع پرندگان، ترشحات، تکه ھای فلزیودفم، ھنگامی که خاکستر ذغال -

 .گامی که گرد و غبار و خاک در سطح تجمع مییابدھن -

به بدنه بطور مکرر را با اسفنج  مخصوصسپس مایع شستشوی . ب بشويیدآبا ابتدا گرد و غبار و گل را :  تمیزكاريمراحل  

 .كنید تمیزبا حوله را آب پاک کنید در نھایت، وسیله نقلیه  با را لکه ھاخودرو بمالید و 

، سوراخ ھا و پوشش ھا به ویژه تحت تاثیر خوردگی قرار می گیرند، باید خم دار  درب، مفاصل و قطعات از آنجا که لبه ھای

براي پاك آب  از .باشند شدهمسدود ن اطمینان حاصل کنید که سوراخ ھای تخلیه آب در لبه ھای پایین درب. تمیز شوند مرتباً 

 .استفاده کنید ھا خچرو  هگرد و غبار و مواد نمکی جاده از پایین بدن كردن
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بھتر است پس از واکس .بدنه را پولیش كاري كنیدبه صورت دوره ای  ي بدنه برای محافظت از سطح پوشش :پولیش كاري

  .خودرو پولیش کاري کنید

، لکه ھای نفتی، گرد و غبار صنعتی، و قیر آسفالت برای جلوگیری از آسیب دائمی :روي بدنه کثیف ھاي نقطهپاک کردن 

  .کنید پاكرا  بدنه ،يت و شاخه ھا از سطح پوششحشرا

برای جلوگیری از خوردگی  كند، عبور ميشده اند  نمك پاشياز مناطقي كه در زمستان ھنگامی که وسیله نقلیه  :خودروزير 

 .باید به صورت دوره ای تمیز شود گرد و غبار و نمک، گيبه علت انباشت خودرو  و تعلیققسمت پايیني 

 .استفاده کنید مخصوص شور برای تمیز کردن شیشه، از مایع شیشه :یشهتمیز کردن ش

پاک کننده قوي  می شود، پاك يسخت به ياگر کثیف. اقالم پالستیکی را با محلول صابون مالیم تمیز کنید :اقالم پالستیکی

 .ھرگز از حالل استفاده نکنید. كرداستفاده  می توان

 پاکرس نرم بیک  یا با یک جارو برقی ھا صندليو  خودرو داخلی از روي تجھیزاتغبار را گرد و  :وسیله نقلیه تمیز کردن داخل

سپس  است بر روي تجھیزات داخل كابین خودرو بكشید خنثي كه آغشته به مايع صابونپارچه تمیز و مرطوب نرم را . كنید

 .را با پارچه نرم خشک کنید وحسط
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 :خطارا

 !استفاده شود نبايدیا حالل در تمیز کردن خودرو  ه شیمیایی قوی، بنزینصابون خانگی، مواد تمیز کنند● 

فراوان چشم ھا  بالفاصله با آب، بنابراين  باعث سوزش خواھد شد پاشیده شود به داخل چشم و دھان تمیزکننده مايع اگر● 

 .ه پزشك مراجعه نمايیدبشوید و در صورت لزوم ب و دھان را

  .بايد دور از دسترس كودكان نگھداري شوندشیمیايي  مواد تمیزکننده● 
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 گيجلوگیری از زنگ زد ٢-٢-٥

 :برای محافظت از وسیله نقلیه خود از زنگ زدگی

 .به طور مداوم خودرو را واکس زده و تمیز کنید تا از تمیزي آن مطمئن شويد -

 .تعمیر کنید عیوب جزيي را زود را بررسی وي بدنه سطح پوششبه طور مرتب  -

 .تا از تجمع آب جلوگیری شود پاك كنیدمحفظه خودرو را  ین درب خودرو و سوراخ تخلیهپای -

 .آنھا را با آب پاک کنید  سريعاً  در صورت وجود ؛، گرد و غبار یا نمک جمع شده استخودرو ماسه هسی کنید که آیا در بدنبرر -

 .استفاده کنید يا گردگیر از جاروبرقی لطفاً . کابین راننده را نشويید  گرد و غبار یا سایر مواد کثیف -

  .تماس پیدا كنندخودرو  الکتریکی لوازم  با نبايددیگر  اتآب یا مایع -
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  توسط استفاده کننده نگھداری ٣-٥

  اقدامات پیشگیرانه ١-٣-٥

 نیازمند  مسائل زیر. دباشید تا به خودتان آسیب نزنید و خودرو نیز خسارت نبین و نگھداری وسیله نقلیه، مراقب بازرسيھنگام 

  :ويژه شماست توجه

با تکه  براي جلوگیري از حركت خودروو  ترمز دستي را به سمت باال بكشید ،خیابان افقيخودرو در  توقفھنگام ●  :خطر 

  .دھیددنده را در حالت خالص قرار ب چوبي مانع غلتیدن چرخ شويد و

  .زير خودرو برويد بعداً . ر نکنید، تا اينکه موتور خاموش شده و خنک شودمي شود،در زير خودرو کا زمانیكه موتور خودرو گرم ●

 چرخان مانند فن، تسمه و ديگر قطعات قطعات را از کمربند وابزار  ،، لطفا دست، لباس، مو روشن استھنگامی که موتور ● 

  نگه دارید؛ دور متحرک

  .تان را باز كنیددنبندگر، کراوات ،دستکش و، حلقهنقلیهقبل از کار کردن با وسیله ● 

 و ھوا تھويه اید اطمینان حاصل شود که تجھیزات، بكنیدخودرو را روشن ) مانند یک گاراژ(در یک فضای محدود  مجبوريد اگر● 

  .مناسب باشد مکش دود

نگھداشته  وجود دارد، به زير خودرو نرويد مگر اينكه مطمئن شويد خودرو به صورت ايمن اگر براي نگھداري خودرو فقط جک● 
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 .شده است

  ؛مواد قابل احتراق، شعله و جرقه را از سوخت و باتری دور نگه دارید● 

  .ت الکتريکي لوازم ديگر را قطع و وصل نکنیدیا اتصاال اتصال باترياست، باز سويیچ ھنگامی که● 

  .باتری باید برداشته شود اتصالسیستم الکتریکی،  رايل از انجام تعمیر و نگھداری بقب● 

  !گردد حادثو آسیب خودرو  انساني ، ممکن است آسیب شدیدو اجرا نشود اگر مقررات فوق نادیده گرفته شود● 

 .به طور صحیح با روغن موتور و ساير مايعات خودرو برخورد شود تا از آلودگي ھاي محیطي جلوگیري شود لطفاً  :احتیاط

وقطعات  موتور متناظر لطفا به دستورالعمل( .كند ي ميفه رانندگان معررا ب و نسبتاً آسان و نگھداري اولیهاین فصل فقط تعمیر 

 ).قطعات موتور مراجعه کنید همربوطه ب آن مراجعه شود

در صورت . گذارد ميبر روی عمر مفید تاثیر  خواھد كرد و عملكرد خودرو را با مشكل روبه روتعمیر و نگھداری ناقص یا نادرست 

  تماس بگیرید مرکز خدمات مجاز ل، لطفا باوجود ھر گونه سوا

مراجعه . ھنگام تعمیر و نگھداري موتور، کابین خودرھاي تک کابین يا يک ونیم کابین میتوانند برگردانده شوند: بررسي موتور*

  )تجھیزات برگرداندن و قفل شدن کابین راننده( به نکات مربوط به بخش
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  جعبه فیوز ٢-٣-٥

مراجعه جعبه فیوز موقعیت دسترسي به برای  شكل ھاي ذيلبه . وجود دارداننده و شاسی کابین ر در دو قسمتجعبه فیوز 

 :کنید

 کابین راننده اخلجعبه فیوز د ١-٢- ٣-٥

 

 

  

  

  :است چسبیده شده داخل کاور جعبه فیوز ،مشخصات فیوزشکل ذيل،  مطابق

محل باز كردن كاور 
 تعمیرات اساسي

 گیره فیوز
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 جعبه فیوز شاسی ٢-٢- ٣-٥

 

 

 

 

    

F1  : فیوزECU   (5A) 
F2* :  فیوز خطIG1  (5A) 
F3  :المپ دنده عقب فیوز   (5A) 

F4*  : فیوزABS   (5A) 
F5  : پانل تجھیزاتفیوز  (5A) 
F6  : 

F7*  : تاکوگراففیوز   (7.5A) 
F8*  : کیسه ھوافیوز   (5A) 
F9*  : فیوزDCU   (15A) 
F10  :ز رله استارتفیو   (5A) 
F11  : کنترل فیوزA/C   (5A) 
F12  : فیوز خطIG2 (5A) 
F13  : شیشه شور/ کن برف پاکفیوز (10A) 

F14*  : آينهفیوز   (5A) 
F15  : راديوفیوز   (5A) 
F16  : فندک  فیوز(10A) 
F17  : 
F18  : 
F19  : راست  ،شیشه باالبرفیوز(10A) 
F20  : چپ  ،شیشه باالبرفیوز(10A) 
F21  : تجھیزاتفیوز (5A) 
F22 : فیوز چراغ ھشدار(10A)  
F23  : حافظه راديوفیوز   (5A) 
F24  : المپ پس زمینهفیوز   (5A) 
F25  : المپ موقعیتفیوز  (5A)  

F26*  :فیوزDRL  (5A)  
F27 : 
F28  : 
F29  : فیوزBCM   (5A) 
F30  :ز قفل مرکزيفیو  (7.5A) 

F31* : 
F32  : عیب ياب /المپ سقففیوز (10A) 

F33*  : تاکوگراففیوز (7.5A) 
F34  : نور پايین، چپفیوز  (7.5A) 
F35  :نور پايین، راستوز فی  (7.5A) 
F36  : نور باال، چپفیوز  (10A) 
F37  : نور باال، راستفیوز  (10A) 
F38  : مه شکن عقبفیوز   (5A) 
F39  : مه شکن جلوفیوز   (10A) 
F40  : المپ ترمزفیوز   (5A)     FL1  : فیوز دمنده(20A) 

 

 .باشندآپشن مي *آيتم ھاي داراي عالمت  :وجهت
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 شاسيه فیوز جعب ٢-٢- ٣-٥

 .است شده ثابت سمت رانندهگلگیر  ي ايهو بر روی پ قرار داردحفاظ جانبي  شاسی در پشتجعبه فیوز 

  .است کاور مشخصات فیوز و رله در داخل. جعبه فیوز را می توان باز کرد کاور

 .را بررسي كنیدفیوز  خرابيھنگامی که سیستم الکتریکی کار نمی کند، لطفا 

 .قرار داشته باشد OFF موقعیتدر  سويیچ و قطع كنکلید  همطمئن شويد ک)١

 پوشش جعبه فیوز را باز کنید) ٢

 )انجام دھیدبا دست نیز میتوانید کار را اين (فیوز را با گیره فیوز بردارید ) ٣

 یدھمان مشخصات را جایگزین کنبا فیوز جدید  يداگر فیوز خراب شود، با) ٤

 بافیوز ! جایگزین شود بايد جعبه فیوز چسب بر شده در مشابه تشريح ھمان مشخصات با فیوز، فیوز سوختنپس از  :خطارا

  !جایگزینی فیوز با فلزات دیگر مانند سیم مسی ممنوع است. نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد ديگرمشخصات 

 .ايیدجاز شركت مراجعه فرما به مرکز تعمیرات م، لطفبسوزد امجدداگر فیوز جایگزین  :احتیاط

 .باشندھاي الکتريکي داخل جعبه فیوز شاسي به شرح ذيل ميالمان
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R1  : 
R2 : رله استارتر   (70A) 
R3  :گرمکن رله پیش   (70A) 
R4  :رله فن کندانسور  (30A) 
R5  :رله بوق  (30A) 

R6*  : رله گرمکن خطوط(30A) SCR  
R7*  : رله سنسورNOX   (30A) 
R8  :رله کمپرسور   (15A) 
R9  : رله A/C کولر  (15A) 

R10 : رله ترمز اگزوزي   (15A) 
R11  : 
R12  :رله قفل استارت (15A) 
R13  : رله دراير(15A) 

R14*  : رله گرمکن مخزنSCR (15A)  
R15* : رله گرمکن پمپSCR (15A)  

 

FL001  : پیش گرمکنفیوز  (80A) 
FL002  : 
FL003  : سويچ فیوزON  (30A) 
FL004  : استارتفیوز  (50A) 
FL005  : روشناييفیوز  (40A) 
FL006  : کابینفیوز  (40A) 
FL007  : 
FL008  : فیوزABS  (20A) 
FL009  :  فیوزECU (30A) 

FL010*  : فیوز,DCU (20A) SCR 
FL011*  :گرمکن سوختفیوز   (30A) 
FL012  : فن کندانسورفیوز  (20A) 
FL013  : 
FL014  : برق دائمفیوز  (30A) 
F001*  : سنسور فیوزNOX  (20A) 
F002  : ترمز اگزوزيفیوز (5A) 
F003  : کمپرسور فیوز(5A) 

F004*  : کن خطوط گرمفیوزSCR   (15A) 
F005  : دراير فیوز(7.5A) 

F006*  : برق اصلي کابینفیوز  (7.5A) 
F007  : 

F008*  :کلید قدرت فیوز (5A) 
F009  : بوقفیوز  (10A) 
F010  : 
F011  : گرمکن پمپ فیوزSCR  (10A) 
F012  : گرمکن مخزن فیوزSCR  (5A) 

 
 

 .باشندآپشن مي *آيتم ھاي داراي عالمت  :توجه
 

فقط رله ھا و فیوزھاي با مشخصات مشابه و تعريف شده میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند، در غیر : اخطار
  .اينصورت موجب آتش سوزي و يا آسیب به تجھیزات خواھد شد

  .قرار دھید LOCKرمز دستي را فعال نموده و سويیچ را در حالت ھنگام تعويض رله يا فیوز لطفا ت: توجه
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  مشخصات فنی :ششم فصل

  

  خودرو فني و اصلي مشخصات ١-٦
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  خودرو کاملاصلي  مشخصات

C500-47D10 مدل 

SH1112ZNDDWZ گونه 

11000 (kg) وزن ناخالص كلي 

4750 (mm) فاصله محوري 

4700 (kg)  بدون اتاق بار  وزن خالص خودرو 

8500 (mm) L 

 W (mm) 2385 ابعاد كلي

2570 (mm) H 

6570 (mm) L 

 W (mm) 2180 ابعاد  داخلي اتاق بار

570 (mm) H 

 تعداد سرنشین 3
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1750/1740 (mm)  چرخھاي عقب / فاصله عرضي چرخھاي جلو  

عقب/ ھاي جلو ھاي فنر تعداد اليه  8+9 عقب،  10 جلو  

19 (m) حداقل قطر دوران 

≥210 (mm) حداقل فاصله تا زمین 

≥115 (km/h)  حداكثر سرعت 

≥90 (km/h) واقعي محدود شده سرعت  

 حداكثر شیب روي 35%≤

160 (L) ظرفیت باك سوخت 

8.25-R20 مشخصات تاير 

ISF3.8s5168 مدل موتور 
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  اصلي موتورفني و مشخصات  ٢-٦
  

ISF3.8s5168 رموتو مدل  

In-line, 4 cylinder, water cooled, turbocharged inter-cooling diesel engine نوع موتور 

102 (mm) قطر سیلندر 

115 (mm) طول كورس پیستون 

3.760 (L) حجم موتور 

 نسبت تراكم 17.2:1

122 kw/2600 rpm قدرت نامي 

600 N.m/1300-1700 rpm حداكثر گشتاور 

 ترتیب احتراق 1-3-4-2

24 (V) ولتاژ 
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  گیربكساصلی  فني و مشخصات ٣-٦
 

6G120 مدل 

 نوع مكانیكي سه محوره، شش دنده جلو با مكانیزم سنكرونیزه

١نسبت دنده  6.012  

٢نسبت دنده  3.292  

٣نسبت دنده  2.004  

٤نسبت دنده  1.367  

٥نسبت دنده  1  

٦نسبت دنده  0.789  

دنده عقب نسبت 5.395  
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 شاسياصلي  فني و مشخصات  ٤-٦

C500-D10 شاسي 

 تعداد چرخ ھا 2×4

 كالچ مدل تك صفحه اي خشک، فشاري، ھیدرولیکي با بوستر بادي        

Ф380 (mm) قطر ديسك 

پرس شده و پوسته جوشكاري شده، توپي ياتاقان بندي شده از دو محل ورق فوالدي  اكسل عقب نوع 

ت تبديلنسب 5.286  

تلسکوپي اليه اي تخت و كمك فنر چند فنر  سیستم تعلیق تعلیق جلو 

 تعلیق عقب فنر اليه اي تخت و كمك فنر تلسکوپي

6.50-20 
 

 ريم
 

 چرخ ھا
 
 

 
8.25R20  

 

 تاير
 

 نوع ساچمه گردان ھیدرولیکي مجھز به والو کنترل مدار روغن
جعبه 

 فرمان
 سیستم فرمان

20.78 
نسبت 

 تبديل
 

 

Ф410 قطر غربیلک فرمان 



 
 

١٥٣   
 

EB0037-01 

 سیستم ترمز نوع ، ترمز کمکي از نوع خفه کن اگزوز)جلو ديسكي، عقب كاسه اي(ي پنوماتیک مدل

 دو مداره چھار چرخ ) بادي(ي پنوماتیک
ترمز 

 اصلي

 پنوماتیكي، عمل كننده بر روي چرخھاي عقب
ترمز 

 دستي

 كابین، بدنه فلزي صندلي ھاي قابل تنظیم ، تك كابین يا يك نیم نیمه تاشو دماغكابین بي

 

 مدل كابین راننده



 
 

١٥٤   
 

EB0037-01 

 
  
  
  
  
  

، زيرپائي، سقف داخلي چراغو  بیروني چراغ سقفی دید عقب، قفل درب،  ، آینهگیر، آفتاب MP3، رادیو با برف پاككن

 ھاي سقف،چراغ سانروف،کابین راننده، سیستم تھویه شیشه گسترده جلو خودرو، ،راھنما، چراغ شويشیشه 

 .شیشه باالبر برقي و باتري، قفل مرکزی،  ھیدرولیك، تاير راديال فرمان، ABSقطع كن، میل تعادل جلو، جلو،  راغھايچ

 وسرقت  سیستم ضد بازشو،سقف  آینه عقب ، گرم كن، GPS، كنترل بارشیر بادگیر،  :آپشن مي باشندموارد زیر * 

 .سیستم کروز کنترل

 تجھیزات اصلی

 دو عدد، )موقعیتھاي راھنما و چراغ  ، چراغنور پائین، نور باال ( چراغ جلو دو عدد، مجھز به ولت  ٢٤ سیستم الکتریکی

+ ، رادیو پخش چراغ سقفعقب، چراغ پالک،  چراغ خطر دو عددجانبی ، راھنماي چراغ  دو عددجلو، مه شكن چراغ 

MP3 ،GPS )ھاي، کلید استارت، )آپشن(ینه عقب آ گرمكن، )آپشن(آینه عقب چراغ ، تنظیم چراغ فالشر، )آپشن 

دو (باتری بوق ،، )آپشن( دنده عقب احتیاط، )آپشن( BCM، )آپشن( كولر، بخاري، شوي ، شیشه برف پاككنترکیبی، 

 ، سنسور و غیرهسیم كشي اصلي،  قطع كن، )عدد

 تجھیزات

 الکتریکی
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  پیوست
  

  خودرومورد استفاده در  ھايروانکار سیاالت ومشخصات 

ظرفیت براي ھر  مشخصات فني شماره فني مصرف
 سیال و روانکارھاي پیشنھادي موجود در بازار دستگاه

MC101 SAE:15W/40 روغن موتور - API: CI4 

 ١٠.٦ظرفیت كل 
 *)١(لیتر 

 ... .بھران، ايرانول و : برند معتبر ايراني
ظرفیت فیلتر روغن 

 لیتر ٠.٨٥

 ... .بھران، ايرانول و : برند معتبر ايراني MC102 SAE: 85W/90- API: GL4 6 Lit  (2*) روغن گیربكس

 ... .بھران، ايرانول و : برند معتبر ايراني MC103 DEXRON II 2.7 Lit روغن فرمان

روغن اكسل 
 ... .بھران، ايرانول و : برند معتبر ايراني MC104 SAE: 80W/90- API: GL5 6.5 Lit  (3*) عقب

مخصوص ) روغن ترمز سپند(فومن شیمي LK963 DOT4 1 Lit روغن ترمز
 خودروھاي سنگین

DEF MC105 DIN 70070 , ISO 22241-1 16 Lit بھران، کاسترول و : برند معتبر ايراني. ... 

                               ppm 50حداكثر گوگرد سوخت ديزل  MC106 سوخت ديزل
EN590, ASTM D975   160 Lit ٤(   ٥يزل يورو سوخت د(* 
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 .روغن روانکاری با مشخصه ویسکوزیته مطابق با دمای محیط خودرو انتخاب می شود :احتیاط

  

 ... .کاسترول و: برند معتبر ايراني ZZ471 ISIRI 3305 1.4 Lit رشیشه شو

 LL462 R134a 0.55 kg ISCON 134a گاز كولر

% ٥٠ضديخ و % ٥٠نسبت  -برند معتبر ايراني       LK808 OAT ISIRI 338 27 Lit ضد يخ
 )آب با سختي پايین(آب دي يونیزه 

گريس با پايه 
 ... .بھران، ايرانول و : برند معتبر ايراني MC151 ISIRI 142-1 200 gr یملیت

 ... .بھران، ايرانول و : برند معتبر ايراني MC152 - 10 gr وازلین صنعتي

 .گیج روغن قرار گیرد MINو  MAXدر ھر صورت بايستي توجه شود که روغن در محدوده *) ١(

 .ان شارژ کردتا سرريز شدن روغن گیربکس میتو*) ٢(

 .تا سرريز شدن روغن اکسل عقب میتوان شارژ کرد*) ٣(

 .کنند تامین شودھايي که مطابق اعالم وزارت نفت، سوخت مورد نظر را ارائه مياز جايگاه*) ٤(
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 :روانکاری در برابر دمای محیط موتور وزیته روغنچک لیست مشخصات ویسک

 

ویسکوزیته درجه   
0W-40 5W-30 5W-50 10W -40 15W -40 20W -50 

 استفادهدمای قابل 
-40～40  -30～30  -30～50  -20～40  -10～40  0～50  

  

  

 :محیطماي در برابر د ويسكوزيته روغن گیربكس مشخصات چك لیست

 

ویسکوزیته درجه   
75W 80W/90 85W/90 90 

  ستفادهدمای قابل ا
－40～10  －25～50  －15～50  －10～50  
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  عمدهگشتاورھاي 
 

S/N موقعیت 

گشتاور 

سفت کردن 

(N.M)  

 

S/N موقعیت 

گشتاور سفت 

 کردن 

(N.M)  

 

1 
تعلیق جلوخاموت مھره   

 
C500-D10 419～511 7 

مھره نصب 

 دنده فرمان
C500-D10 290 -350 

2 
عقبتعلیق موت خامھره   

 
C500-D10 419～511 

فرمان غربالکمھره  8  50-60 

 600- 500 مھره تایر 9

تعلیق عقب سنتر بولت فنر برگي 3 بازوي فرمانمھره  10 256- 209   294-343 

4 
بقیه پیچ و مھره ھاي نصب شده بر روي 

 سیستم تعلیق عقب
408 -499 11 

 65-60 مھره اتصاالت لوله فرمان

ل فرمان کوتاهمھره می 5  C500-D10 75-95 12 

و لنگ ھاي پنوماتیك ترمز یش
 الستیکی ترمز مونتاژ لوله

  M14X1پنوماتیک 
25～30 
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S/N موقعیت 

گشتاور 

سفت کردن 

(N.M)  

 

S/N موقعیت 

گشتاور سفت 

 کردن 

(N.M)  

 

13 

و لنگ ھاي پنوماتیك ترمز یش
 الستیکی ترمز مونتاژ لوله

 M16X1.25   27～32پنوماتیک 

6 
مھره ساچمه اتصال 

 كششي فرمان
C500-D10 180 -250 14 

، ك ترمز لنگ ھاي پنوماتییش

مونتاژ لوله ترمز پنوماتیک و لوله 

 × M18 فوالدی ترمز پنوماتیک

1.5 

28～33 
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