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راننـده گـرامـي
ضمن تبريک به حسن سليقه شما در انتخاب اين محصول ،اطمينان ميدهيمکه اين محصول ،رضايتکامل شما را فراهم
خواهد نمود.
خواهشمند است قبل از شروع به کار با اين خودرو ،با آن آشنا شده و از نحوهي کار با آن آگاهي پيدا نماييد .براي اين کار مي-
بايست راهنماي دارنده خودرو را مطالعه نماييد .مطالعه اين راهنما کمک شايان توجهي به سرعت آشنايي و استفاده صحيح از
خودرو و همچنين ايمني و افزايش عمر مفيد خودرو خواهد نمود ،که در نتيجه خواهيد توانست براي مدت طوالني ازکيفيت
خـودرو لذت ببريد.
خودروهاي ما پيوسته در حال تکامل و بهسازي ميباشند ،لذا شرکت ايران خودرو ديزل حق اعمال هرگونه تغيير در طراحي
تجهيزات و خصوصيات فني را براي خود محفوظ ميداند.
يادآوري ميشودکه شبکهي نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش شرکت گـواه در سراسرکشـور آمادگي ارائه خدمات و
انجام سرويس هاي مربوطه را داشته و در خدمت شما هستند .براي اطالع از نزديکترين نمايندگي مجازخدمات پس از فروش
به راهنماي شرايط خدمات پس از فروش محصوالت ايران خودرو ديزل مراجعه فرماييد.
اين راهنما صرفاً به منظورآشنايي شما با نحوهي عملکرد خودرو تهيه شده است .اقالم و تجهيزاتيکه در اين راهنما نامبرده
شده ،احتمال دارد با آنچه بر روي خودروي شما نصبگرديده متفاوت باشند.
شرکت ايران خودرو ديزل همواره سالمتي و رانندگي لذت بخشي را براي شما آرزومند است
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-1كابين و تجهيزات اصلي
-1-1باز و بسته كردن قفل دربها
-1-1-1باز و بسته كردن قفل دربها از بيرون
براي باز کردن قفل درب از بيرون ،کليد درب را در خالف جهت عقربه هاي ساعت و
براي قفل کردن آن ،کليدرا در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
-2-1-1باز و بسته كردن قفل دربها از داخل
هنگاميکه در داخل خودرو مـي باشـيد ،اگـر دکمـه شـماره  1را فشـار دهيـد ،درب
خودرو قفل مي شود و براي باز کردن قفـل درب بايـد ابتـدا دکمـه شـماره  1را بـه
سمت باال کشيده ،سپس دستگيره شماره  2را بکشـيد .دکمـه شـماره  3بـراي بـاال
بردن و پايين آوردن شيشه هاي برقي درب خودرو بکار مي رود.

احتياط
 oقبل از حرکت خودرو از بسته بودن دربها اطمينان حاصل کنيد .در صورتيکه هنگام حرکت ،دربها باز باشند ،خطر
تصادف وجود دارد.

-2-1تنظيم صندلي و كمربند ايمني
-1-2-1تنظيم صندلي راننده
شکل مقابل ،صندلي راننده را نشان مي دهد .بدليل اينکه صندلي ،بادي مـي باشـد،
تنظيم آن وقتي مي تواند انجام شود که فشار سيسـتم هـوا در حالـت پـارك  7بـار
باشد .هنگام تنظيم ،شما مي بايستي صداي کليک کردن قفـل صـندلي را بشـنويد.
قسمتهاي مختلف صندلي راننده به شرح زير مي باشد:
 -1وسيله تنظيم پشتي صندلي با سه دنده براي تنظيم
 -2تنظيم زاويه پشت سري ( 81الي  121درجه)
 -3ارتفاع انتهاي عقبي صندلي ( 1الي 61ميلي متر)
 -4تنظيم ارتفاع جلويي صندلي ( 1الي  61ميلي متر)
 -5اهرم تنظيم حرکت جلو به عقب صندلي (تنظيم براي  161ميليمتر)
 -6اهرم شير باد صندلي

با توجه به اينکه بالشتک هوا با نشستن راننده بر روي صندلي ،از هوا پر يا خالي مي شود بنابراين مطـابق بـا وزن راننـده مقـدار
هواي داخل خود را تنظيم مي نمايد.
تنظيم صندلي خودرو زماني مي تواند انجام بگيرد که بارگذاري بيش از حد انجام نشده باشد.
وقتي که اهرم شير باد صندلي در حالت عادي (افقي) است ،صندلي در حالـت تعليـق بـادي قـرار دارد .اهـرم را بـه سـمت بـاال
بچرخانيد ،و صندلي را به سمت پايين فشار دهيد .صندلي بعد از قفل شدن اهرم ،ثابـت خواهـد شـد .بـراي اسـتفاده مجـدد از
سيستم تعليق بادي صندلي ،اهرم را در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد و صندلي را به سمت پايين فشار دهيد .در اين حالـت
قفل صندلي آزاد خواهد شد.
هنگام رانندگي در جادههاي بد ،براي جلوگيري از ايجاد صدمات احتمالي به صندلي ،از حالت قفل ،استفاده نماييد.

-2-2-1تنظيم صندلي كمك راننده
شکل مقابل ،صندلي کمک راننده را نشان مي دهد .اين يک نوع صندلي معمـولي بـا
قابليت تنظيم زاويه صندلي و پشتي مـي باشـد .قسـمتهاي مختلـف صـندلي کمـک
راننده به شرح زير مي باشد:
 -1تنظيم زاويه پشتي ( 81الي  121درجه)
 -2تنظيم ارتفاع انتهاي عقبي با سرعت هفتم ( 1الي  61ميليمتر)
 -3تنظيم ارتفاع انتهاي جلويي با سرعت هفتم ( 1الي  61ميليمتر)
احتياط
 oدر هنگام حرکت خودرو هرگز کوشش ننماييد که صندلي را تنظيم نماييد،
اين کار باعث از دست دادن کنترل خودرو و بروز تصادف و صدمه به
سرنشينان مي شود.
 oفقط هنگامي که خودرو متوقف بوده و ترمز دستي فعال است ،صندلي
راننده را تنظيم نماييد.
 oدر صورت تنظيم صندلي به سمت جلو و عقب ،مي بايست صداي قفل شدن آن را بشنويد.

o
o
o
o

در هنگام تنظيم صندلي ،از راحت بودن خود در موقعيت جديد صندلي ،اطمينان حاصل نماييد.
براي تنظيم صندلي ،کامال به صندلي تکيه دهيد.
فاصله بين غربيلک فرمان وسينه راننده مي بايست در حدود بيست و پنج سانتي متر باشد.
لبه بااليي پشتي سر مي بايست با سر راننده تراز باشد.

 oپشتي صندلي در وضعيت عمودي باشد تا کمر راننده به طور کامل در پشتي صندلي قرار گيرد.
 oپس از تنظيم صندلي ،پدال ها مي بايست تا انتها به راحتي فشرده شوند.
 oپس از تنظيم صندلي ،صفحه نمايش ،کليدها و فرمان در حالت مناسبي نسبت به بدن شما قرار داشته باشند.

-3-2-1كمربند ايمني
قبل از بستن کمربند ايمني ،تنظيمات صندلي راننده و کمک راننده را انجام دهيـد،
تا کمربند ،مطابق با بدن شما اندازه شود .براي استفاده از کمربنـد ايمنـي بـه روش
زير عمل نماييد:
زبانه را با دست نگه داريد و کمربند را بکشيد به طوري کـه از شـانه و سـينه شـما
عبور کند ،سپس زبانه را درون گيره کمربند فشـار دهيـد تـا صـداي درگيـر شـدن
شنيده شود .کمربند بايد متناسب با قسمت باال تنه و سينهي شما بسته شود.
براي رها کردن کمربند ،دکمه ي روي گيره را در جهت فلش فشار دهيد و زبانـه را
تا زمانيکه از جايش بيرون بيايد نگه داريد .کمربند بطور خودکار به محل اصلي خود برميگردد .اگر چنين نشد ،کنترل نماييـد
که کمربند پيچ نداشته باشد.
احتياط
 oدر حين رانندگي بعد از بستن کمربند ايمني ،به صورت منظم حالت و عملکرد آن را چک نماييد و در صورت لزوم
ميزان کشيدگي کمربند را تنظيم نماييد.
 oهرگز از کمربندهاي فرسوده و آسيب ديده استفاده ننماييد.

 oهنگام استفاده از کمربند ايمني ،از نگهداري اجسام سخت و شکننده مانند خودکار و عينک در جيب پيراهن خود،
خودداري کنيد.
-3-1نحوه ي استفاده از تخت خواب پاييني
پشتي را برگردانيد و تخت خواب را در زاويه مناسب قرار دهيد .تخت خواب را بعد از
اينکه ميله هاي نگهدارنده آن در جاي خود قفل گرديد ،مي تواند پهن گردد .اگر نياز
به باز کردن تخت خواب پاييني باشد ،مي بايست پشتي را به سمت باال حرکـت داده
و بعد از آزاد کردن قفل آن مي توان پشتي را به موقعيت اوليه برگرداند.

-4-1نحوه باز كردن و جمع كردن تخت خواب بااليي
مراحل انجام کار به ترتيب زير مي باشد:
 -1سرقفلي ميله نگهدارنده را باز نماييد.
 -2سپس دکمه تخت خواب را با دست ديگر فشار دهيد.
 -3سگک کمربند را در قالب آن بر روي سقف ،محکم قفل نماييد.
 -4بعد از شنيدن صداي کليک ،راننده مي تواند کمربند نگهدارنده را شل نموده تـا
تخت خواب در وضعيت مناسب قرار گيرد.

مراحل بستن کمربند تخت خواب در دوطرف آن يکسان مي باشد .کمربندهاي تخت
خواب بايد بطور کامل بسته شوند.

-1-4-1نحوه تنظيم تخت خواب بااليي
تخت خواب را با دو دست نگه داشته و با فشردن کليد روي تخت خواب مـي توانيـد
ارتفاع آن را به ميزان دلخواه تنظيم نماييد .سـپس بـا انگشـت شسـت خـود ،کليـد
کناري آن را فشار داده تا تخت خواب در جاي خود ثابت و قفل گردد .هنگـام پهـن
کردن تخت خواب راننده بايستي با دو دست خود تخت خواب را نگه داشته و کليـد
کناري آن را فشار دهد تا تخت خواب درپايين ترين موقعيت خود قرار گيرد.

-3-4-1نحوه ي باز و بسته كردن توري محافظ تخت خواب بااليي
توري محافظ ،در حالت بال استفاده بداخل محفظه نگهدارنده خود جمع مـي شـود.
جهت استفاده از توري محافظ مراحل زيررا انجام دهيد:
 -1گيره قفلي توري محافظ را که در انتهـاي تـوري قـرار دارد و در دو طـرف بـه
تخت خواب متصل مي باشد ،باز نماييد.
 -2سپس تور محافظ را به اندازه دلخواه باال ببريد.
 -3در نهايت گيره قفلي را محکم نماييد.

احتياط
 oهنگام استفاده از تخت خواب بااليي ،مي بايست توري محافظ را به اندازه
کافي باال ببريد تا از غلطيدن افراد و افتادن آنها هنگام خواب جلوگيري
شود.

o
o
o
o

o
o
o
o

براي ايمني بيشتر مي بايست هنگاميکه خودرو در وضعيت پارك قرار دارد از تخت خواب بااليي استفاده نماييد و
زماني که خودرو در حال حرکت مي باشد از آن استفاده ننماييد.
هنگام استفاده از تخت خواب بااليي بر اي استراحت ،مي بايست کمربند تخت خواب را در قالب بااليي آن محکم
نماييد و توري محافظ را در باالترين حالت آن قرار دهيد.
قبل از استفاده از خودروي جديد ،مي بايست اليه پالستيکي بيروني تخت خواب را برداريد ،در غيراينصورت تخت
خواب نمي تواند برروي شاسي محکم گردد.
هنگام باز کردن پشتي ،براي پهن کردن تخت خواب پاييني مکانيزم قفل شدن تنها زماني فعال مي گردد که صداي
کليک شينده شود .قبل از بررسي دو طرف تخت خواب و اطمينان حاصل کردن از قفل شدن آن ،نبايستي از تخت
خواب استفاده نماييد.
هنگام استفاده از تخت خواب بااليي پيشنهاد مي گردد که از صندلي و تخت خواب پاييني براي باال رفتن استفاده
نماييد.
براي تميز کردن تخت خواب از يک حوله مرطوب استفاده نماييد.
تشک تخت خواب پاييني قابل جدا شدن مي باشد و پوشش آن را مي توانيد باز و توسط ماشين لباسشويي بشوييد.
براي جلوگيري از آتش سوزي از انداختن خاکستر گرم يا فيلتر سيگار روي تشک تخت خواب پرهيز نماييد.

 oمواد موجود داخل تشک خواب از نوع پلي اورتان مي باشد که با آب قابل شستشو بوده ولي باعث ايجاد دفرمگي و
چروك بعد از شستشو مي گردد.
-5-1اهرم ترمز خفه كن اگزوز
اهرم ترمز خفه کن اگزوز در سمت راست فرمان قـرار دارد و بـا حرکـت دادن ايـن
اهرم ترمز خفه کن اگزوز فعال مي گردد .دراين خودرو از انـريي موتـور بـه عنـوان
ترمز کمکي استفاده مي گردد.
از اين سيستم مي توان براي کاهش لغزش هاي جانبي در جاده هـاي برفـي و گـل
آلود بهره گرفت .ضمناً از اين ترمز در جاده هايي با شيب طوالني جهت کنترل سـرعت خـودرو اسـتفاده مـي شـود .همچنـين
استفاده از اين ترمز موجب کاهش دفعات استفاده از ترمز اصلي شده و از سايش لنت ها جلوگيري مي نمايد و موجـب کـاهش
مصرف سوخت و افزايش ايمني مي گردد.
هنگام بکارگيري سيستم ترمز خفه کن اگزوز ،حرکت با دنده سنگين موجب افزايش کارايي اين ترمز خواهد شد .ترمز خفه کن
هنگامي فعال ميشود که ،دور موتور بيشتر از  811دور در دقيقه است .پدال گاز را رها کرده و اهرم ترمز خفه کـن را همزمـان
در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد .ترمز عمل خواهد کرد .در اين حالت تزريق سوخت متوقف شده و دريچه خفه کن اگـزوز
مسدود ميگردد .وقتي دور موتور کمتر از  811دور در دقيقه شد ،ترمز موتوري بطور خودکـار قطـع مـيگـردد .در ايـن حالـت
دريچه خفه کن اگزوز باز شده و شما صداي سوپاپ سولنوئيد ترمز خفه کن را ميشنويد.

-6-1تنظيم فرمان
تنظيم فرمان را تنها زماني انجام دهيد که خودرو متوقف باشد .زماني که خـودرو در
حالت حرکت باشد مجاز به انجام اين کار نمي باشيد.
براي تنظيم ارتفاع ،پيچ شماره  1را شل و بعد از تنظـيم فرمـان ،گيـره آن را سـفت
نماييد .براي تنظيم زوايه غربيلـک فرمـان گيـره شـماره  2را شـل و بعـد از تنظـيم
فرمان ،آن را سفت نماييد.

-7-1نحوه ي باز و بسته كردن دريچه سقفي
براي باز کردن دستي دريچه سقفي ،مي بايست دسـته آن را بچرخانيـد تـا دريچـه
بصورت اتوماتيک باز شود و براي بستن دريچه ،دسته آن را به سمت پايين کشـيده
و بچرخانيد ،سپس قفل نماييد.

2
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-8-1تجهيزات روشنايي
-1-8-1روشنايي داخلي
با فشردن کليد شماره  1به سمت راست ،تجهيزات روشنايي داخلي روشن ميشـود.
زماني که در باز ميشود تمام المپ هـا بـه طـور خودکـار روشـن خواهنـد شـد .بـا
کشيدن کليد شماره  1به سمت چپ ،چراغ ها به طور مداوم روشـن مـيماننـد .بـا
فشار دادن کليد شماره  2به سمت چپ ،المپ باالي سر راننده روشن ميشود.
سيستم روشنايي کمک راننده همانند مطالب اشاره شده در باال ميباشد.
-9-1منبع شيشه شوي
منبع سيستم شيشه شوي شيشهي جلو در سمت چـپ ،عقـب کـابين نصـب شـده
است.

1

2

-11-1برگرداندن كابين (اتاق برگردان)
دريجه رادياتور را باز نماييد .قبل از برگردانـدن کـابين ،خـودرو
بايد در حالت توقف باشد .تمام قسمتهاي شل و باز داخل کابين
را محکم نماييد .کليه دستگاه هاي در حال کارکردن را خاموش
نماييد .دربهاي کابين را ببنديد و مطمئن شويد که هـيچ کـس
2
در جلوي کابين (اتاق برگردان) نباشد يا وارد کـابين و قسـمت
2
شاسي نگردد.
به هنگام برگرداندن کابين ،بايسـتي اهـرم مخصـوا را داخـل
سوکت ( )3قرار دهيد ،سپس آن را به سمت باال بچرخانيد و در
آخر ديلم آن را درون سوراخ ( )1قـرار داده و بـا تکـرار حرکـت
3
ديلم ،کـابين برگردانـده مـي شـود .بـراي پـايين آوردن کـابين
بصورت عکس عمل نماييد.
به منظور عملکرد بهتر پمپ روغن هيدروليکي ،هر دو هفته يک بار درپوش ( )2را بـاز و سـطح روغـن را بررسـي و در صـورت
پايين بودن سطح روغن سرريز نماييد.
1

-11-1تجهيزات داشبورد
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صفحه نمايشگر داراي سيستم کنترل کامپيوتري و نشانگر هايي ميباشد کـه توسـط موتـور و تکنولـويي  CAN BUSفعـال
ميگردند .از لحاظ طراحي ،ساختار داشبورد داراي طراحي ساده و کارا با فرايند جوش پالستيکي و نصب کليپ بصـورت کامـل
ميباشد .مشخصات تجهيزات روي داشبورد به شرح زير مي باشد:
 -1دور سنج موتور (سبز (مصرف سوخت پايين) ،آبي (مصرف سوخت عادي) ،قرمز (مصرف سوخت باال))
 -2سرعت سنج
 -3درجهي نمايش سطح سوخت
 -4درجهي فشار هواي مدار يک ترمز
 -5درجهي فشار هواي مدار دو ترمز
 -6درجهي نمايش ميزان حرارت آب موتور
 -7دکمه صفرکننده کيلومتر
 -8صفحه نمايشگر ()LCD
 -9نشانگرهاي اخطار يا هشدار
تمام اين اطالعات توسط  CBCUو از طريق ارتباطات  CANصادر شده و روي داشبورد نمايش داده مي شود.

-1-11-1نشانگرها
 -1نشانگر هشدار باز بودن قفل کابين (قرمز)
 -2نشانگر هشدار توقف يا ايرادات اصلي (قرمز)
 -3نشانگر هشدار کاهش فشار باد ترمز (قرمز)
 -4نشانگر تخليه اتوماتيک بار خودرو (قرمز)
 -5نشانگر هشدار پايين بودن فشار روغن موتور (قرمز)
 -6نشانگر شاري باتري (قرمز)
 -7نشانگر هشدار باالبودن دماي آّب موتور (قرمز)
 -8نشانگر چراغ راهنماي خودرو (کشنده) (سبز)
 -9نشانگر ترمز دستي (قرمز)
 -11نشانگر نورباالي چراغ جلو (آبي)
 -11نشانگر چراغ راهنماي تريلر (سبز)
 -12نشانگر حرکت بادنده سنگين (سبز)
 -13نشانگر هشدار سيستم ترمز  ABSيک (قرمز)
 -14نشانگر هشدار سيستم ترمز  ABSدو (قرمز)
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 -15نشانگر هشدار گرفتگي فيلتر هوا (زرد)
 -16نشانگر هشدار دماي باالي روغن گيربکس (قرمز)
 -17نشانگر هشدار نقص ( EDCقرمز)
 -18نشانگر ( ASRسيستم ترمز ضد لغزش) (زرد)
 -19نشانگر پيش گرمکن (زرد)
 -21نشانگر هشدارنقص گيربکس (قرمز)
 -21نشانگر هشدار نقص کنترل باالبر (قرمز)
 -22نشانگر هشدار کنترل باالبر (زرد)
 -23نشانگرترمز موتوري (زرد)
 -24نشانگر تعمير موتور (آبي)
 -25نشانگر هشدار موتور (زرد)
 -26نشانگر توقف موتور (قرمز)
 -27نشانگر هشدار سطح آب (قرمز)
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-1-1-11-1صفحه نمايشگر

صفحه نمايشگر ) (LCDقابليت نمايش تمام اطالعات مرتبط با حرکت خودرو تعمير و نگهداري را دارا مي باشد.
جزئيات اين موارد در زير آورده شده است:
 -1اطالعات خودرو :براي مثال مسافت حرکت کلي خودرو ،کيلومتر سفر ،زمان و غيره را نشان مي دهد.
 -2اطالعات موتور :براي مثال فشار روغن و مصرف سوخت لحظه اي و غيره را نشان مي دهد.
 -3اطالعات مربوط به نقص خودرو :براي مثال نقايص مرتبط با بار گذاري بيش از حد ،اتصال کوتاه و قطـع مـدار ،قطـع
ارتباط بين سيستم موتور و بقيه سيستم ها ،اطالعات نقصي که اخيـراً رخ داده و توسـط واحـد کنتـرل الکترونيکـي
صادر شده است( .مانند موتور)
تمام اطالعات نمايش داده شده روي  LCDتوسط  CBCUبه  CMICصادر مي گردند.
بسته به کليد منو و شرايط واقعي ،اطالعات روي  LCDبه ترتيب وقوع و به صورت شرايط واقعي نمايش داده خواهنـد شـد .در
شرايطي که کابل برق و کابل اتصال بدنه به طرز درستي وصل شده باشند و سيستم بصـورت فعـال باشـد ،اگـر  CMICنتوانـد
اطالعات فرستاده شده توسط  CBCUرا در عرض  3ثانيه دريافت کند ،آنگاه  LCDهـيچ اطالعـاتي را نمـايش نخواهـد داد و
نشانگر  STOPچشمک خواهد زد و اگر حالت باال  3دقيقه ادامه يابد CMIC ،قطع خواهد شد.
اگر  CMICنتواند اطالعات سيستم  CANرا هنگام اسـتارت دريافـت نمايـد CMIC ،راه انـدازي نشـده و در حالـت خـاموش
خواهد ماند .در حين ارسال برنامه هاي مرتبط در کامپيوتر مرکزي چراغ  STOPروي  CMICچشـمک خواهـد زد کـه ايـن

عمل عادي ميباشد زيرا در حين اين فرايند  CBCUهيچ اطالعاتي را بـه  CMICنخواهـد فرسـتاد و در واقـع ارتبـاط آن بـا
 CMICقطع ميباشد.
با توجه به ترتيب صفحات نمايش ،محتواي هر صفحه از نمايشگر ،به شرح زير ميباشد:
 نشان تجاري دنيز مواردي که روي صفحه فقط  2ثانيه هنگام روشن کردن خودرو نمايش داده مي شوند: نمايش فشار روغن موتور :براي نشان دادن فشار روغـن موتـور بکـار مـي رود و
موارد نمايش داده شده روي صفحه عبارتند از مقدار فشار روغـن موتـور ،بارکـد
زردرنگ (شماره  2و  3شکل مقابل را مالحظه نماييد).
 محدودهي نمايش 1:الي ( 11شماره  3را مالحظه نماييد).
 عالمت نقص :اگر نقص در سيستم پيدا شـود ،ايـن عالمـت روي  LCDنمايـان
ميشود( .شماره  4را در شکل مقابل مالحظه نماييد).
 عالمت کارکرد :هنگاميکه اطالعات مرتبط با کار فرستاده شود ،شماره  5به نمايش در خواهد آمد.
 زمان سيستم :شماره  11 ،9و  11را در شکل مالحظه نماييد.

اگر ميزان فشار روغن موتور کمتر از  1/7بار باشد ،چراغ نشانگر هشدار مربوطه روشن خواهد شد .هنگاميکه اين چـراغ نشـانگر
هشدار زياد چشمک بزند ،بوق هشدار به صدا در خواهد آمد و در اين صورت راننـده بايسـتي خـودرو را متوقـف نمـوده و آن را
بررسي نمايد ،در غير اين صورت موتور ممکن است آسيب ببيند.
 موارد مرتبط با زمان و مسافتموارد نمايش داده شده در صفحه نمايش شامل اطالعات زير مي باشد:
 ساعت (شماره 1،2و 3شکل را مالحظه نماييد).
 مسافت کلي طي شده توسط خودرو (شماره  5و  6را مالحظـه نماييـد) :دامنـه
مسافت از  1تا  9999999کيلومتر مي باشد.
 کليومتر سفر (شماره  4را مالحظه نماييد :).دامنه مسافت از  1تا  9999/9مـي
باشد.
 عالمت نقص :مشابه نمايش فشار روغن موتور مي باشد( .شماره )7
 عالمت کارکرد :هنگاميکه اطالعات کار فرستاده شود شماره  8روشن مي شود( .مشابه فشار روغن)
 ولتاي کلي :براي نمايش ولتاي کلي خودرو بکارمي رود (شـکل مقابـل را مالحظـهنماييد).
 عالمت باتري قابل شاري (شماره  1را مالحظه نماييد).

 مقدار ولتاي (شماره  2را مالحظه نماييد).
 عالمت نقص( :شماره  3را مالحظه نماييد ).مشابه نمايش فشار روغن موتور مي باشد.
 عالمت کارکرد( :شماره  4را مالحظه نماييد ).مشابه نمايش فشار روغن موتورمي باشد.
 نشانگر ميزان مصرف سوخت لحظه اي CBCUاطالعات  CANرا درباره ميزان مصرف سوخت لحظـه اي از  ECUموتـور
دريافت مي نمايد و اين اطالعات ،روي  LCDنمـايش داده مـيشـوند و راننـده را از
مصرف سوخت لحظه اي مطلع مي سازند و به او کمک مي نماينـد تـا از خـودرو در
شرايط بهينه ي مصرف سوخت استفاده نمايد و واحد آن ليتر بر ساعت مي باشد.
موارد نمايش داده شده در صفحه نمايش شامل اطالعات زير مي باشد:
 عالمت (شماره )1
 ميزان مصرف سوخت لحظهاي (شماره )2
 عالمت نقص (شماره )4
 عالمت کارکرد (شماره )5
عالوه بر اينها ،در اين صفحه ميزان مسافت کل پيموده شده توسط خـودرو (شـماره  7و  )8و سـاعت (شـماره  9و  11و
 )11نمايش داده ميشوند.

 نمايش مصرف سوخت درهر صد کيلومتربراي نمايش مصرف سوخت در هر صد کيلومتر بکار مي رود(.شکل مقابل را مالحظه
نماييد)  CBCUاطالعات سيستم  CANرا در مـورد مصـرف سـوخت در هـر صـد
کيلومتر در  2ساعت آخر را از  ECUموتور مي خواند و اين اطالعـات را روي LCD
نمايش مي دهد .اين امر به راننده کمک مي نمايد تا از مصرف سـوخت در هـر صـد
کيلومتر اطالع پيدا کند و از خودرو در شـرايط بهينـه ي مصـرف سـوخت اسـتفاده
نمايد .واحد آن ليتر بر کيلومتر ساعت مي باشد.

 نشانگرهاي مربوط به اطالعات کاربخاطر تنوع نوع خودرو اگرچه  CMICداراي  27هشدار و نشانگر کاري مي باشد ،با
اين وجود براي برآورده کردن نياز هاي مربوط به نشانگرها کافي نمي باشند .بنابراين
بعضــي از نشــانگرها روي  LCDنمــايش داده نخواهنــد شــد( .شــکلهــا را مالحظــه
نماييد).
عالمت نشانگر اطالعات کار :شماره  3 ،2 ،1و  4را در شکل مالحظه نماييد.
 عالمــت نشــانگر اطالعــات نقــص خــودرو :شــماره  5را در شــکل مالحظــه
نماييد(.مشابه نمايش فشار روغن موتور مي باشد).
عالمت کارکرد :شماره  6را در شکل مالحظه نماييد(.مشابه نمايش فشـار روغـن
موتور مي باشد).
 نشانگر عوض کردن صفحه :شماره  7را در شکل مالحظـه نماييـد .ايـن نشـانگر
برا ي نمايش اطالعات کاري که در بيش از يک صفحه نمـايش داده مـي شـوند
بکار ميرود و اگر صفحه جاري ،صفحه آخر نباشد ،اين نشانگر چشمک خواهـد
زد و اگر صفحه آخر باشد ،نشانگر چشمک نخواهد زد.
 نشانگر مسافت کلي طي شده :شماره  8و  9را در شکل مالحظه نماييد.

 نشانگر زمان :شماره  11 ،11و  12را درشکل مالحظه نماييد.
مواردي که در اين صفحات نمايش داده ميشوند بيش از  11عدد ميباشند که در سه صفحه نشان داده مي شوند.
محتويات صفحهي اول عبارتند از :قفل ديفرانسيل بين محور ،قفل ديفرانسيل بين چرخها ،درب چپ و راست
براي محتويات صفحه شماره  2و  3شکل را مالحظه نماييد.
 اطالعات خطااز اين صفحه براي نمايش عيوب و خطاها استفاده ميشود.
نشانگر خطا (شماره )1
نمايش نقص ايجاد شده در خـودرو و يـا خطـاي ثبـت شـده بـه صـورت متنـي
(شماره)2
 عالمــت نشــانگر اطالعــات نقــص خــودرو :شــماره  4را در شــکل مالحظــه
نماييد(.مشابه نمايش فشار روغن موتور مي باشد).
عالمت کارکرد :شماره  5را در شکل مالحظه نماييد(.مشابه نمايش فشار روغن موتور مي باشد).
 نشانگر عوض کردن صفحه :براي نمايش اطالعات مربوط به خطا در بيش از يک صفحه بکار مي رود( .شماره )6
 مسافت کل پيموده شده توسط خودرو :شماره  7و 8
 زمان سيستم :شماره 11و  11و 12

-2-11-1ساعت سيستم
 CBCUدر داخل خود يک ساعت الکترونيکي دارد .اگـر ارتبـاط بـين تـاخوگراف و
 CBCUبرقرار باشد ،ساعت سيستم از تاخوگراف گرفته ميشـود و مـيتوانـد بـراي
مدت طوالني مورد استفاده قرار بگيرد .اگر اين اتصال برقرار نباشد CBCU ،ميتواند
ساعت سيستم را تنظيم و نگهداري کند ولي با قطع شدن باتري و وصـل مجـدد آن،
ساعت سيستم ،به طور خودکار و بصورت پيش فرض به  12:11تنظيم ميگردد.
-1-2-11-1نحوه تنظيم ساعت
اگر سيستم به تاخوگراف متصل باشد ،صفحهي مربوط به تنظيم ساعت ،نمايش داده نخواهد شـد .در صـورت عـدم اتصـال بـه
تاخوگراف ،براي ورود به صفحهي مربوطه ،بايد از کليد گردان منو ،استفاده کرد.
هنگام نمايش اين صـفحه روي  ،LCDپيـام " Press menu switch Setting
" ( )" Timeکليد منو را براي تنظيم زمان بفشاريد ") ظاهر شـده و بـه راننـده اعـالم
ميکند که ميتواند ساعت سيستم را تنظيم کند .کليد تاييد ،از منو را فشار دهيـد تـا
وارد صفحه تنظيم ساعت شويد.
موارد مورد نمايش صفحه به ترتيب زير مي باشد:
 ساعت (شماره 1،2و 3شکل را مالحظه نماييد).

 مسافت کلي طي شده توسط خودرو (شماره  5و  6را مالحظه نماييد) :دامنه مسافت از  1تا  9999999کيلومتر مي باشد.
 کليومتر سفر (شماره  4را مالحظه نماييد :).دامنه مسافت از  1تا  9999/9مي باشد.
 عالمت نقص :مشابه نمايش فشار روغن موتور مي باشد( .شماره )7
 عالمت کارکرد :هنگاميکه اطالعات کار فرستاده شود شماره  8روشن مي شود( .مشابه فشار روغن)
هنگاميکه اطالعات روي  LCDنمايش داده مي شود ،راننـده مـيتوانـد بعـد از فشـردن کليـد مربوطـه روي منـو ،وارد صـفحه
تنظيمات ساعت گردد( .براي تنظيم ساعت شماره  1و  2شکل را مالحظه نماييد)
ابتدا ساعت را تنظيم نماييد و شمارشگر ساعت در مکان نمـايش سـاعت چشـمک خواهـد زد(.شـماره  1را در شـکل مالحظـه
نماييد) کليد منورا فش ار داده و سپس آن را به باال و پايين براي افزايش يا کاهش عدد مربوط به ساعت حرکت دهيـد و سـاعت
را تنظيم نماييد.
هنگام تنظيم آن روي ساعت مورد دلخواه راننده بايد کليد مربوطه را روي منو فشار داده و تنظيم را کامل نمايد و سپس راننده
بطور اتوماتيک وارد حالت تنظيم دقيقه مي شود .در همان لحظه شمارشگر دقيقه در مکان دقيقه چشمک مي زند (شماره  3را
درشکل مالحظه نماييد) .حالت ثانيه هم با همين روش قابل تنظيم مي باشد .بعد از تنظيم دقيقه بطور دلخواه راننده مي توانـد
از صفحه با فشردن دکمه مربوطه از منو خارج شود و به صفحه نمايش باز گردد .اگرنيازي به تنظيم مجدد ساعت نباشد ،راننده
مي تواند با باال و پايين بردن دکمه مربوطه روي منو وارد صفحه بعدي برود.
صفحه همچنين مسافت کلي طي شده ،کيلومتر سفر ،اطالعات نقص و اطالعات کاري را نشان خواهد داد.

-3-11-1عمليات كاربردي
داراي  2دکمه مي باشد ،يکي براي صفر کردن کيلومتر سفر و ديگري براي تنظيم روشنايي بکار مي رود.
-1-3-11-1دكمه صفر كننده كيلومتر سفر
بعداز وصل شدن برق ،راننده بايد اين دکمه را به مدت  3ثانيه فشار دهد (بـراي جلـوگيري از عملکـرد خطـا) ،در ايـن صـورت
کيلومتر سفر صفر خواهد شد.
-2-3-11-1دكمه تنظيم نور صفحه
اين دکمه براي تنظيم روشنايي صفحه نمايشگر يا  LCDبکار مي رود .بعد از وصل شدن برق اگر راننـده دکمـه را يکبـار فشـار
دهد ،نور صفحه يکبار تنظيم خواهد شد و اگر آن را به مدت طوالني فشار دهد نور صفحه هر  2ثانيه يک بار تنظيم خواهد شد.
نور صفحه از لحاظ روشنايي به  3دسته تقسيم مي شود.
بعد از تنظيم نور صفحه ،سيستم حالت تنظيم شده را در حافظهي خود نگه مي دارد .تا زمانيکه ارتبـاط بـين کنتـرل کننـده و
باتري قطع نشود ميزان نور صفحهي  LCDمطابق آخرين تنظيم خواهد بود.
-3-3-11-1وارسي خودكار سيستم به هنگام روشن شدن
سوئيچ را از حالت  OFFبه حالت ONبچرخانيد ،سپس آن را در حالت  Self-checkقرار دهيد .عمليات هر قسمت در ليست
زير ليست آمده است:

 -1تمام ابزارها :بعد از روشن شدن ،نشانگر تمام ابزارها در ظرف مدت  2ثانيه تا آخرين درجه که از نقطه نظر مکـانيکي حـدود
 -8درجه مي باشد ،به چرخش در خواهند آمد .سپس سرعت سنج فعال خواهد شد .دورسـنج موتـور دوبـاره روي درجـه صـفر
تنظيم خواهد شد.
درجه فشار هواي ترمزها ،درجه نمايش سطح سوخت و درجه نمايش ميزان حرارت آب موتور مقدار واقعي را نشان خواهند داد.
 : LCD -1در هر  2ثانيه محتويات زير به نمايش در خواهد آمد:
عالمت شاکمن  صفحه زمان و کيلومتر  ولتاي باتري  فشار روغن موتور
بعد از نمايش صفحات باال اگر سيستم نقص نداشته باشد ،صفحه به عقب و به صفحه زمـان و کيلـومتر بـر خواهـد گشـت .اگـر
سيستم نقص داشته باشد و موتور بکار نيافتد ،سيستم اطالعات نقص را نشـان خواهـد داد و بـه صـفحه عـادي حرکـت بعـد از
نمايش اطالعات ناقص برخواهد گشت ( 2بار) .هنگاميکه موتور به راه افتد سيستم به صفحه نمايش فشار روغن موتور بر خواهد
گشت.
 -2روشنايي صفحه :روشنايي صفحه فقط در هنگام روشن شدن چراغهاي خودرو (چراغ کوچک) فعال خواهد شد.
احتياط
 oبراي قطع کردن برق کنترل کننده ابتدا ،سوئيچ را ببنديد( .در اين هنگام نشانگر هشدار و چراغهاي کوچک نمي
توانند روشن شوند) بخصوا هنگاميکه تجهيزات الکتريکي يا موتور در حال کارکردن باشند .در غير اينصورت ممکن

است به واحد کنترل الکترونيکي ،وسايل الکتريکي و دسته سيم ها آسيب برسد ،و حتي ممکن است باعث از دست
رفتن اطالعات سيستم گردد.
-4-3-11-1تغيير صفحه نمايش
صفحه نمايشگر داراي کليدهايي است که کنترل نمايش اطالعات مختلف را دارند.
-5-3-11-1خاموش كردن بوق هشدار
درموارد وجود هرگونه نقص يا مواردي که راننده نياز به خاموش کردن بوق هشدار دارد مي تواند با فشردن کليد باال و پـايين و
کليد مربوطه روي منو اين کار را انجام دهد .اين حالت در حافظه ي کامپيوتر ثبت خواهد شد و بـوق هشـدار فقـط هنگاميکـه
خودرو دوباره روشن مي شود فعال خواهد شد.
-6-3-11-1فاصله زماني برف پاك كن
فاصله زماني پيش فرض برف پاك کن  11ثانيه مي باشد .يعني بعد از  2ثانيه کار کردن متوقف شده و دوباره بعـد از  11ثانيـه
شروع به کار مي نمايد.

-12-1تهويه مطبوع
شکل مقابل نشان دهنده دريچه تامين هواي سيستم تهويه مي باشـد .دسـتورالعمل
الزم براي کارکرد دکمه هاي مربوطه به شرح زير مي باشد:
بطوري که در شکل نشان داده شده است بـا کليـدهاي کنتـرل سيسـتم تهويـه هـوا
راننده مي تواند دماي هواي سيستم تهويه ،حجـم هـوا و حالـت تـامين هـوا (شـامل
صورت ،صورت/پا ،پا ،پا/يخ زدايـي و يـخ زدايـي) ،حالـت خـاموش/روشـن سـرمايش
سيستم تهويه ،تغيير حالت دريچه بيروني و دروني سيستم تهويه ،خـاموش و روشـن
کردن يخ زدايي شيشه جلو ،خاموش و روشن شدن دريچه آب ،نمايش دماي بيروني
و غيره را تنظيم نمايد .سيستم تهويه به دلخواه راننده قابل تنظيم مي باشد و تمام حالت هاي استفاده از ايـن سيسـتم توسـط
فشردن کليد ها وکنترل هاي الکترونيکي انجام مي گردد.

کنترل سيستم تهويه هوا مجهز به صفحه  HD LCDمـي-
باشد و حالت تعامل مناسبي بين خودرو و انسان ايجاد مـي-
نمايد و داراي ساختار کنترلي مناسبي مي باشد که اسـتفاده
از سيستم تهويه هوا را آسان مي سازد.

صفحه

LCD

کليد

AUTO

-1-12-1دستورالعمل كليدها
 +حجم هوا

-1-1-12-1كليد ( AUTOخودكار) و كليدهاي تنظيم
گردش هوا (داخل و خارج)
• هنگاميکه سيستم تهويه هوا در حالـت خـاموش ،باشـد بـا
فشردن دکمه ( AUTOخودکار) روشن ميشود.
• هنگاميکه سيستم تهويه هـوا روشـن ،و درحالـت اسـتفاده
دستي باشد ،با فشردن دکمـه  AUTOسيسـتم تهويـه وارد
حالت خودکار شده ،و عالمـت  AUTOروي صـفحه نمايـان
خواهد شد .اگردوباره دکمه  AUTOرا فشار دهيـد سيسـتم
از حالت خودکار خارج شده و عالمت  AUTOاز روي صفحه

افزايش دما
 حجم هواکاهش دما
کليد گردش هوا
کليد

MODE

يخ زدايي
دريچه آب

دماي بيرون
کليد

A/C

کليد خاموش

حذف مي گردد .با فشردن دکمه هاي زير سيستم از حالت خودکار خارج مي گردد:
• کليد  ،A/Cکليد دريچه آب ،کليد حجم آب ،کليد يخ زدا ،کليد گردش هوا به داخل و خارج ،کليد حالت و غيره.
• در حالت خودکار ،سيستم با توجه به دماي هواي داخل و خارج بصورت اتوماتيک دماي هواي خروجـي از دريچـه هـا ،حجـم
هوا ،حالت دريچه ها ،حالت گردش هوا ،حالت کارکرد  A/Cو حالت کارکرد دريچه آب و غيره را تنظيم مي نمايد.
• در حالت اتوماتيک اگر راننده کليد افزايش يا کاهش دماي هوا را فشار دهد سيستم از حالت خودکـار خـارج نمـي گـردد امـا
دماي داخلي خودرو بصورت خودکار تنظيم نخواهد شد.
-2-1-12-1كليدهاي افزايش و كاهش حجم هوا
• راننده ميتواند با فشردن کليد "( " +افزايش حجم هوا) ميزان حجم هواي خروجي از دريچهها را افزايش دهـد .حجـم هـواي
خروجي ا زکمترين تا بيشترين مقدار آن چهار مرحله دارد که با هر بار فشردن اين کليد يک مرحله بيشتر ميگردد.
• هر موقع راننده کليد کاهش تنظيم حجم هوا را فشار دهد ،از حجم هواي خروجي از دريچه ها يک مرحلـه کاسـته ميگـردد.
هنگاميکه ميزان حجم هوا به حالت طبيعي آن کاهش بيابد ،کمپرسور قطع شده و عالمت سـردکننده از صـفحه نمـايش محـو
ميگردد.
• در حالت خاموش بعد از اينکه راننده کليد افزايش حجم هوا را فشار مي دهد ،سيستم روشـن ،و وارد حالـت اسـتفاده دسـتي
خواهد شد و دماي هواي داخلي در حالت پيش فرض روي  21درجه سانتيگراد مي باشد.

-3-1-12-1كليدهاي كاهش و افزايش دماي هوا
• هنگاميکه راننده کليد افزايش دماي هوا ( " )" +را فشار مي دهد ،دماي هواي داخلي خودرو با آهنـگ  1/5درجـه سـانتيگراد
افزايش مي يابد تا به بيشترين مقدار خود برسد.
• هنگاميکه راننده کليد کاهش دماي هوا ( " )" -را فشار مي دهد ،دماي هواي داخلي خودرو بـا آهنـگ  1/5درجـه سـانتيگراد
کاهش مي يابد تا به کمترين مقدار خود برسد.
-4-1-12-1كليد گردش هوا (به داخل و خارج)
• هنگاميکه راننده کليد تنظيم گردش هوا به داخل و خارج را فشار مي دهد ،حالت گردش هواي داخل و خارج تغييـر خواهـد
کرد.
• در حالت خودکار ،دريچه گردش هوا به داخل و خارج موجب گردش هوا به مدت  15دقيقه به داخل و به مدت  1دقيقـه بـه
خارج خواهد شد.
-5-1-12-1كليد ( OUTSIDEدماي بيرون)
هنگاميکه راننده کليد  OUTSIDEرا فشار دهد ،صفحه نمايش  LCDدماي هـواي بيـرون خـودرو را نشـان داده و بعـد از 3
دقيقه بصورت خودکار به حالت نمايش دماي هواي داخل بر خواهد گشت.

-6-1-12-1كليد ( OFFخاموش)
• هنگاميکه سيستم تهويه هوا در حالت روشن قرار دارد ،با فشردن کليد  OFFسيستم خاموش و صفحه نمايش بسته خواهـد
شد .اين در حالي است که تمام کليدها و راه اندازها خاموش و در حالت توقف قرارخواهند گرفت( .فعاليت هـاي در حـال انجـام
تکميل خواهند شد).
• هنگاميکه سيستم تهويه درحالت خاموش قراردارد و راننده کليد ( " (" +تنظيم حجم هوا را فشار دهـد ،سيسـتم شـروع بکـار
خواهد کرد و وارد حالت استفاده دستي خواهد شد .در اين حالت سرعت تنظيم حجم هوا روي درجه اول قـرار گرفتـه و دمـاي
داخلي خودرو ،به حال پيش فرض 21درجه سانتيگراد و موتور گردش جريان هوا به داخـل و خـارج درحالـت قبـل از خـاموش
شدن قرار ميگيرد.
-7-1-12-1كليد ( DEFيخ زدا)
• هنگاميکه راننده اين کليد را فشار دهد ،سيستم وارد حالت يخ زدايي مي گردد .تامين جريان هوا در حالـت يـخ زدايـي قـرار
دارد وجريان هواي داخلي و سرعت حجم هوا روي درجه  4قرار خواهد گرفت .دريچه آب و  A/Cباز و دريچه هاي هوا درحالت
گرمايش خواهند بود.
• هنگاميکه راننده کليد را به حالت عدم يخ زدايي در مي آورد ،سيستم تهويه از حالت يخ زدايي خارج خواهد شد.
-8-1-12-1كليد ( MODEحالت)
سيستم تهويه اين خودرو ،داراي پنج حالت براي دريچه مي باشد :صورت ،صورت /پا ،پا ،پا /يخ زدا ،يخ زدا

هر موقع راننده کليد  MODEرا فشار دهد ،حالت اين دريچه ها به وضعيت ديگر تبديل مي شود.

ترتيب تغيير حالت از صورت پا /صورت  پا  يخ زدا /پا  يخ زدا مي باشد.
هنگاميکه حالت دريچه روي صفحه ،نمايش داده مي شود اين حالت بالفاصله استفاده خواهد شد.
اگر کاربر براي اولين بار کليد  MODEرا فشار دهد ،سيستم با فشردن کليد  MODEوارد حالت دريچه صورت خواهد گرديد.
-9-1-12-1كليد ( A/Cتهويه مطبوع)

• در حالت استفاده دستي هر موقع راننده کليد  A/Cرا فشار دهد ،حالت کارکرد کمپرسور (مکش /توقف) تغيير خواهـد نمـود.
(عالمت سرمايش مربوطه (نمايش /خاموش) تغيير خواهد يافت).
• هنگام روشن شدن  ،A/Cراننده بايد تنظيم حجم هوا را بررسي نمايد .اگر  A/Cدر سرعت طبيعي باشـد سـرعت حجـم هـوا
بايد روي درجه  2قرار گيرد ،در غير اينصورت بايد بحالت اوليه خود برگردانده شود.
• در حالت روشن اگر راننده کليد  A/Cرا براي بيش از  5ثانيه فشار دهد ،کمپرسور فعال خواهد شـد (عالمـت سـرمايش روي
صفحه نشان داده خواهد شد) .اگر راننده درعرض  5دقيقه کمپرسور را خاموش نکند ،سيستم بعداز  5دقيقـه بصـورت خودکـار
آن را خاموش خواهد کرد .در طول اين زمان راننده مي تواند کليد ( A/Cيا هر کليد ديگري) را براي خاموش کردن کمپرسـور
فشار دهد (عالمت سرمايش حذف مي شود) .اين امر از کنترل دماي اواپراتور خارج مي باشد و تنها بـراي سـرريز کـردن مـايع
خنک کاري بصورت دستي در دماي پايين و در زمستان بکار مي رود.

• هنگاميکه دماي اواپراتور پايين صفر درجه سانتيگراد مي باشد A/C ،بصورت اتوماتيک خاموش مـي شـود .وقتـي کـه دمـاي
اواپراتور باالي  3درجه سانتيگراد باشد  A/Cفعال خواهد شد .اگر دمار اواپراتور بين اين دو مقدار باشـد ،در حالـت اوليـه خـود
خواهد ماند (در حالت استفاده دستي و اتوماتيک  A/Cداراي محدوديتهايي براي جلوگيري از حالت يخ زدگي اواپراتـور مـي-
باشد).
-11-1-12-1كليد دريچه ي آب
در حالت استفاده دستي اگر راننده کليد را فشار دهد ،حالت کار کرد دريچه آب ،تغيير خواهد کرد و عالمت گرمـايش مربوطـه
روي صفحه نمايش تغيير خواهد کرد.
-11-1-12-1عملكرد وارسي خودكار ،توسط خود سيستم
 موارد مربوط به وارسي خودكار
کدهاي خطا بعد از اينکه سيستم ،به طور کامل راه اندازي شد ،به نمايش در مي آيند .مکانيزم فعال سازي به ترتيب زيـر مـي-
باشد:
 )Aنمايش تمام صفحه (تمام عالمت هاي ضروري نمايش داده مي شوند)
 )Bحالت جريان هوا به صورت ،گردش هواي داخلي ،با سرعت يک (اول)
 )Cحرکت جريان هوا به صورت /پا ،گردش هواي خارجي ،سرعت جريان هوا از يک به  3افزايش مي يابد.
 )Dحالت جريان هوا به پا ،گردش هواي خارجي ،سرعت جريان هوا به حداکثر مقدار خود افزايش مي يابد.

 )Eنمايش کد خطا
 )Fخروج از برنامهي وارسي به صورت خودکار انجام ميشود .براي سهولت مشاهدهي خطا ،زمان نمايش آن حـداقل  1.5ثانيـه
ميباشد.
 وارسي اجباري و خروج از حالت خودكار
 )Aبرنامه وارسي ،بعد از نمايش کدهاي خطا ،بصورت خودکار خارج مي شود.
 )Bخاموش و روشن کردن خودرو يا فشردن کليد OFFسيتم تهويه
 )Cبعد از اينکه وارسي بطور کامل انجام گرفت ،سيستم به حالت قبلي خود برميگردد.
-13-1تعريف هاي كد خطا
 00عادي

 01نقص حسگر دماي داخل کابين (اتصال کوتاه يا قطع مدار)

 02نقص حسگر دماي خارج از کابين (اتصال کوتاه يا قطع مدار)

 03نقص حسگر دماي دريچهي خروج هوا (اتصال کوتاه يا قطع مدار)
 04نقص حسگر دماي اواپراتور (اتصال کوتاه يا قطع مدار)
 05نقص تغيير حالت موتور 1
 06نقص تغيير حالت موتور2

 07نقص هر دو موتور

 08نقص موتور گردش هوا به داخل /خارج
 09نقص دريچه آب
 10نقص کمپرسور

 11نقص حسگر داخلي فن

 12نقص ولتاي برق (کمتر از  18ولت يا بيشتر از  32ولت)

 13نقص ولتاي فيدبک موتور (کمتراز  4/5ولت يا بيشتر از  5/5ولت)

احتياط
 oهنگاميکه سيستم تهويه هوا در حالت خاموش قرار دارد ،اگر راننده کليد افزايش حجم هوا ( " )" +را فشار دهد،
سيستم تهويهي هوا روشن خواهد شد.
 oهنگاميکه سرعت حجم هوا روي درجه طبيعي قرار دارد A/C ،بطور اتوماتيک خاموش خواهد شد.
 oدر حالت خودکار اگر راننده کليد کاهش ( " )" -يا افزايش ( " )" +دما را فشار دهد ،سيستم از حالت خودکار خارج
نخواهد شد.

o

o
o
o

هنگاميکه دماي اواپراتور پايين تر از صفر درجه سانتيگراد باشد A/C ،بطور خودکار خاموش شده و نمي توانيم
بصورت دستي آن را روشن کنيم .هنگاميکه دماي اواپراتور باالي  3درجه سانتيگراد باشد A/C ،بطور خودکار روشن
خواهد شد.
هنگام روشن شدن  A/Cراننده بايد حجم هوا را بررسي نمايد .اگر  A/Cدر سرعت خالا باشد ،سرعت حجم هوا بايد
روي درجه  2تنظيم گردد ،در غير اينصورت ،بايد به حالت اوليه خود برگردانده شود.
هنگاميکه دماي داخلي خودرو باالي  25درجه سانتيگراد قرار دارد دريچه آب بايد بسته شود.
هنگاميکه سيستم تهويه روشن باشد و دماي دريچه خروجي هوا کمتر از  3درجه سانتيگراد باشد ،دريچه آب بايد باز
گردد (براي تامين آب) .هنگاميکه دماي دريچه خروجي هوا باالي  6درجه سانتيگراد باشد ،دريچه آب بايد بسته شود.

-14-1استارت
-1-14-1وضعيت كليد
 : Oوارد کردن و خارج کردن سوئيچ
 : Rموتور روشن است و ولتاي راديو برقرار است.
 : 1سوئيچ روشن مي باشد و برق باتري اصلي برقرار مي باشد.
 : 2وضعيت سوئيچ هنگام رانندگي را نشان مي دهد.
 : 3وضعيت استارت موتور
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احتياط
 oهنگام رانندگي هرگز سوئيچ را خاموش ننماييد.
-15-1كليد تركيبي دسته راهنما
-1-15-1كليد چراغ نور پايين /نور باال
قبل از به کار بردن کليد ترکيبي دسته راهنما سوئيچ خودرو را روشن نماييد.
 -1با قرار دادن دسته راهنما در نقطه  oچراغ نور پايين روشن مي گردد.
 -2با کشيدن دسته راهنما ازنقطه  1به سـمت نقطـه  2چـراغ نشـانگر چـراغ جلـو

٢
1
0

روشن خواهد شد که در نتيجه چراغ نور باال روشن مي شود.
 -3با کشيدن دسته راهنما از نقطه  1به سمت نقطه  2چراغ نشانگر چراغ جلو
چراغ نور باال خاموش مي شود.
 -4با قرار دادن دسته راهنما در نقطه  1چراغ نشانگر نور پايين

خاموش خواهد شد کـه در نتيجـه آن

روشن خواهد شد.

-2-15-1كليد چراغ هاي راهنما
زماني که کليد چراغ هاي راهنماي کشنده فعال مي شود چراغ نشانگر سبز رنـگ
شروع به چشمک زدن مي نمايد .همچنين هنگامي که تريلر به کشنده متصل باشـد بـا
چشمک خواهد زد.
فعال شدن چراغ راهنماي آن ،نشانگر سبز رنگ
يکبار چشمک بزنند به اين معناست که چراغهاي راهنما خراب مي باشند در صورت لزوم المپ
و
اگر نشانگرهاي
چراغ ها را تعويض نماييد .دسته راهنماي اين خودرو مجهز به راهنما برگردان ميباشد.
 -3-14-1برف پاكن
کليد برف پاك کن از طريق چرخاندن اهرم کليد راهنما فعال مي شود و مي تواند در
موقعيتهاي  Oو  Jو  Iيا  IIقرار گيرد.
حالت : Oبرف پاك کن خاموش است.
حالت  : Jبرف پاك کن با تناوب  11ثانيه کار مي نمايد.
حالت  : Iبرف پاك کن در دور آرام قرار دارد.
حالت : IIبرف پاك کن در دور تند قرار دارد.
تناوب کار برف پاك کن مي تواند با دوره هاي زماني بين  2/5ثانيه و  61ثانيه به صورت دلخواه تنظيم گردد .بعد از تنظيم
زمان تناوب ،دکمه انتهاي اهرم بايد به حالت قبلي برگردانده شود.

-3-15-1شيشه شوي
با فشردن کليد  2در جهت ستون فرمان به مدت کمتر از 1/9ثانيـه ،شيشـه شـوي
يک بار عمل خواهد کرد.
با فشردن کليد  2در جهت ستون فرمان براي مـدت طـوالني تـر بـين  1/9تـا 6/5
ثانيه ،شيشه شوي فعال باقي خواهد ماند .اگر دستتان را برداريد حرکت برف پاك کن  2تا  4بار ديگر تکرار مي شود.

2

احتياط
 oلطفاً بررسي نماييد که تيغه برف پاك کن کثيف يا صدمه ديده نباشد ،قبل از اينکه موتور در آب و هواي يخ بندان
شروع به کار کند بهتر است کنترل نماييد که تيغه برف پاك کن در اثر يخ زدگي به شيشه جلو نچسبيده باشد.

-16-1آماده سازي قبل از رانندگي
-1-16-1بررسي هاي روزانه قبل از استارت موتور
• درب جلوي رادياتور را باز نماييد (اهرم قفل درب رادياتور در سـمت پـايين جلـو و
چپ راننده قرار دارد براي باز کردن از هر دو دست استفاده نماييد و براي بسـتن ،آن
را به پايين فشار دهيد).
• سوئيچ اصلي را روشن نماييد.
• کنترل نماييد که کابين قفل شده باشد ،در غير اينصورت چراغ نشانگر روشن مي-
شود.
• سطح مايع خنک کننده را کنترل و در صورت نياز اضافه کرده و درپوش مخـزن را
ببنديد.
• سطح مايع خنک کننده موتور را هر روز و درحالت توقف خـودرو در سـطح صـاف
کنترل نماييد .سطح مايع خنک کننده نبايد در هنگاميکه موتور سرد است پايين تـر
از عالمت روي مخزن منبع انبساط باشد .علل کـاهش سـطح مـايع خنـک کـاري را
بررسي نماييد .اگر مايع خنک کاري خيلي کم شده باشد باعـث جـوش آوردن مـي-
شود .در اين حالت نبايد براي جبران آن بالفاصله از مايع خنک کاري سـرد اسـتفاده

کرد .اختالف زياد دما باعث خسارت جدي به موتور مي گردد.
• مايع خنک کاري را در مخزن آن بطور کامل پر نکنيد.
• فقط از مايع خنک کاري موجود در ليست سياالت مورد تاييد شرکت استفاده کنيد .در غيـر اينصـورت مسـئوليت هـر گونـه
عواقب بعدي به عهده راننده خواهد بود.
• مقدار سوخت را بررسي نماييد ،بعد از وصل کردن کليد قطع کن ،سوئيچ اسـتارت
را روشن و درجه نمايش سطح سوخت را کنترل کنيد .در صورتي کـه درجـه ،مقـدار
درستي را نشان نميدهد ،بايد درجه داخل باك و يا درجه نمـايش سـطح سـوخت را
کنترل و در صورت نياز تعويض و يا تعمير نماييد .در صورت نياز باك را پر و کـارکرد
درجه نمايش سطح سوخت را کنترل نماييد.
• روغن موتور را کنترل نماييد .مقدار روغن موتور مي بايست زماني کـه خـودرو بـر
روي سطح صاف قرار گرفته و موتور سرد است مابين نشانه هـاي بـاال و پـايين ميلـه
اندازه گيري روغن باشد.

• در صورت کم بودن روغن براي اضـافه کـردن آن ،ابتـدا بايـد کـابين را برگردانيـد.
سپس درب لوله ورودي روغن را باز کرده و روغن را از لوله شماره  2اضـافه نمـوده و
در انتها درب آن را محکم کنيد.

• سوپاپ تخليه مخازن باد را به باال يا پايين فشار دهيد تا ذرات آب داخل آن ،تخليه
گردد.
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• مقدار سيال در داخل مخزن روغن کالچ مي بايسـت بـين عالمـت  MINو MAX

باشد .در صورت کم بودن ،آن را پر نماييد .فقط از سيال مورد تاييد شـرکت ،کـه در
ليست سياالت مصرفي آمده است نموده و براي اضافه کردن آن از همان نوع سـيالي
استفاده کنيد که قبال داخل مخزن موجود است.
• فشار باد تايرها را کنترل و در صورت نياز تايرها را باد نماييد.
• مدارهاي کل خودرو را کنترل کنيد.
• نشت روغن و نشت مايع خنک کاري را کنترل نماييد.
• فيلتر هوا را کنترل نماييد .در مناطق بسيار سرد يا مناطق پرگرد و غبار ،غبـارگير
را روزانه تميز نماييد ،در غير اينصورت باعث آسيب ديدن موتـور و توربوشـاري مـي-
گردد.
• قفل بودن کابين را کنترل نماييد ،کابين در طول رانندگي مي بايست قفـل باشـد.
در صورت قفل نبودن کابين المپ هشدار روشن خواهد شد.

• سطح روغن هيدروليک فرمان را بررسي نماييد .سطح روغن هيدروليک فرمان بايـد
بين عالمت هاي باال و پايين ميله انـدازه گيـري باشـد( .هنگاميکـه خـودرو درحالـت
متوقف مي باشد) در صورت کم بودن آن از درب بااليي روغن اضافه نماييد.
احتياط
o
o
o
o
o

اجازه ندهيد هيچ وقت سوخت در باك کامالً خالي شود در اين صورت
سيستم سوخت رساني نياز به هواگيري خواهد داشت.
هنگام کنترل مقدار روغن موتور و هنگام اضافه کردن روغن نبايد موتور را استارت زد.
اگر دور موتور به هنگام روشن شدن بين  5الي  11نباشد ،موتور بايد خاموش گردد.
اگر دماي آب ،دماي باالتر از  95درجه سانتيگراد را نشان دهد ،موتور بايد خاموش شود.
فقط از سياالت موجود در ليست سياالت مورد تاييد شرکت ،استفاده کنيد.

-17-1عملكرد قطع كن باتري
-1-17-1كليد سوئيچ اصلي
اهرم قطع کن باتري را که در نزديکي محفظه باتري قرار دارد ،درجهت عقربـه هـاي
ساعت بچرخانيد ،در اين صورت جريان برق کابين برقرار خواهد گرديد.
هنگامي که روشن بودن خودرو ،نبايد قطع کن را به حالت قطع درآورد.

-2-17-1روشن كردن خودرو
سوئيچ اين خودرو مجهز به قفل فرمان بوده و قابليت روشن کردن و خاموش کـردن
خودرو را دارد .قبل از استارت ،سيسـتم کنتـرل الکتريکـي موتـور ،کنتـرل خودکـار
خودرو را انجام خواهد داد.
سوئيچ را در محل خود قرار داده و در جهـت عقربـه هـاي سـاعت بچرخانيـد تـا در
وضعيت  1قرار گرفته در نتيجه ،کليد  ECUموتور فعال و دو نشانگر هشدار در روي
داشبورد روشن مي شود(.سيستم کنترل الکتريکي موتور ،کنترل خودکـار خـودرو را
انجام خواهد داد) اگر  2چراغ نشانگر بعد از  2ثانيه خاموش شوند (کنتـرل خودکـار
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انجام شده است) ،نشان دهندهي آن است که سيستم کنترل الکتريکي موتور در شرايط عادي بوده و خودرو مـي توانـد روشـن
گردد.
وضعيت عملکرد چراغ نشانگر در جدول زير نشان داده شده است:
نام چراغ نشانگر

عالمت چراغ
نشانگر

نشانگر هشدار زرد (استارت سرد خودرو)
نشانگر هشدارقرمز (چراغ تشخيص نقص )ECU

وضعيت عملکرد
 2ثانيه روشن و بعد خاموش مي شود.

EDC

 2ثانيه روشن و بعد خاموش مي شود.

کليد سوئيچ را در موقيعت خود قرارداده و دنده را در حالت خالا قرار دهيد کليد سـوئيچ را در وضـعيت  3قـرار دهيـد اگـر
عمل استارت صورت نگيرد سوئيچ را رها کرده تا به وضعيت  2برگردد ،سپس آن را در موقعيـت  Oقـرار داده و مراحـل بـاال را
بعد از دو دقيقه دوباره تکرار نماييد .راننده بايد سريعاً بعد از استارت سوئيچ را رها کرده تا به وضعيت  2برگردد.
احتياط
 oگيربکس اين خودرو مجهز به سيستمي مي باشد که در صورتي که دسته دنده در وضعيت خالا نباشد خودرو
استارت نمي خورد.
 oمدت زمان استارت نبايد از  15ثانيه بيشتر باشد.

o
o
o

o

فاصله مابين دو استارت متوالي نبايد کمتر از  31ثانيه باشد.
اگر عمل استارت صورت نگيرد سوئيچ را در موقعيت  Oقرار دهيد .مراحل باال را بعد از دو دقيقه دوباره تکرار نماييد.
تغيير مکرر وضعيت سوئيچ از حالت  2به  3و بالعکس موجب صدمه به سوئيچ مي گردد.
واحد کنترل الکترونيکي موتور ( )ECUداراي حالت خاموشي موقت در هنگام استارت ناموفق مي باشد .هنگامي که
حسگر تشخيص وضعيت خالا دنده ،يا مدار اتصال در مکانيزم تعويض دنده داراي نقص باشند راننده مي بايست
سوئيچ را از وضعيت  2به وضعيت  3درآورده و آن را به مدت سه ثانيه نگه دارد در اين صورت  ECUبه رله استارتر
وصل شده و خودرو روشن مي گردد.
حالت خاموشي موقت ،در هنگام استارت ناموفق ،براي موارد ضروري و
بخاطر ايمني مي باشد .در مواقع عادي استفاده از اين حالت توصيه نمي-
گردد .بعداز روشن شدن موتور ،نشانگر مربوطه ،فشار روغن را نشان داده و
خاموش مي گردد .هنگام راه اندازي خودرو در حالت سرد ،درجه فشار
روغن موتور مقدار بيشتري را نشان ميدهد ( .)4.8 barبعد از گرم شدن
موتور و رسيدن به دور موتور عادي ،فشار روغن  3.5 barمي باشد .حداقل فشار روغن الزم براي کارکرد عادي موتور
و جلوگيري از آسيب به آن ،هنگامي که موتور در حالت درجا کارميکند 1.8bar ،ميباشد .اگر فشار روغن کمتر از

اين مقدار باشد خودرو را بالفاصله نگه داريد ،سطح روغن را بررسي و در صورت نياز روغن اضافه کرده و سطح آن را
به حد عادي برسانيد.
-18-1دستورالعمل استفاده از روغن موتور
• روغن انتخابي بايد در گروه روغنهاي داراي استاندارد  GB 17691-2005باشد.
• مطابق مقرارت نوع روغن موتور مورد استفاده در اين موتورها بايد  CH-4باشد .همچنين از روغن موتورهاي نـوع بـاالتر نيـز
مي توان استفاده نمود .اگر دماي محيط باالتر از منفي  15درجهي سانتيگراد باشد ،روغن موتور بـا درجـه گرانـروي 15W40
بکار برده شود.
• مايع ضد يخ بادوام استفاده نماييد.
-19-1راه اندازي موتور
براي باز کردن درب موتور ،ابتدا بايد قفل آنرا آزاد کنيد.
• در  3الي  5دقيقه ابتداي راه اندازي ،موتور بايد با دور درجا کار نمايد .قبل از رسيدن دما و فشار روغن موتور به حالت عـادي،
راننده نبايد بالفاصله پاي خود را روي گاز فشار دهد(.بخصوا در هواي سرد) در غير اينصورت به دليـل کمبـود فشـار روغـن،
ياتاقان و واشرهاي توربوشاري به زودي فرسوده مي گردند.
• قبل از خاموش نمودن خودرو ،موتور بايد بمدت  3الي  5دقيقه با دور درجا کار کند .پس از آنکه سـرعت توربوشـاري کـاهش
يافت ،موتور را خاموش نماييد .توجه داشته باشيد که هنگام خاموش کردن خودرو پدال نبايد گاز داد .زيرا باعث مـي شـود دور

موتور افزايش يافته و به سرعت پس از خاموش کردن ،پمپ روغن متوقف شده (درحالي که توربوشاري با سرعت باال کار ميکنـد
و به دليل متوقف شدن پمپ روغن ،روغنکاري نميشود) و باعث خسارت جدي به ياتاقان و رينـگ آب بنـدي توربوشـاري مـي-
گردد.
• هنگام روشن کردن خودرويي که مدت زيادي استفاده نشده است ابتدا توربوشاري را روغنکاري نماييد .اين عمـل بـا برداشـتن
لوله ورودي توربوشاري و ريختن مايع روغنکاري تميز صورت مي گيرد .درغيراينصورت در مراحل اوليه روغن کافي به توربوشـاري
نرسيده و آسيب ميبيند.
• درصورت نياز به خاموش کردن موتور ،راننده مي بايست کليد سوئيچ را روي موقعيت  0قـرار دهـد کـه در نتيجـه آن ECU
قطع شده و موتور خاموش خواهد شد.
-21-1حركت خودرو و تعويض دنده
در صورتي که بعد از روشن کردن خودرو درجه هاي فشار هواي مدار  1و  2ترمز در ناحيه قرمـز باشـند نشـان دهنـده کمبـود
فشار باد مي باشد .در اين صورت چراغ هشدار  2روشن مي گردد .خودرو زماني مي تواند حرکـت کنـد کـه فشـارهواي مخـزن
بيشتراز 5/5بار بوده و چراغهاي هشدار  2و  3خاموش باشند (اگر فشار هواي مخزن خيلي پايين باشد ،چراغ هشدار  3همچنان
روشن خواهد ماند و خودرو نبايد حرکت کند) .بعد از رها کردن ترمز دستي و خاموش شدن چراغ نشـانگر  ،9خـودرو ميتوانـد
حرکت کند .زماني که خودرو را پارك مي نماييد مي بايست اهرم ترمز دستي را به درگير نماييد در اين حالـت ،چـراغ نشـانگر
هشدار  9روشن ميشود.

-1-21-1تعويض دنده
اهرم تعويض دنده و موقعيت دنده ها در شکل مقابل نشان داده شده اند .هنگاميکـه
گيربکس در حالت دنده سنگين باشد چراغ مربوطه روشن خواهد شد .براي تعويض
از دنده سنگين به دنده سبک از اهرم موجود بر روي دسته دنده استفاده نماييد.
-21-1عملكرد گيربكس و تعويض دنده
سيستم تعويض يک مکانيزم تعويض دنده نرم و راحت براي انتقال نيـروي ترکيبـي
مي باشد .وضعيت خالا در مرکز اهرم تعويض دنده قرار گرفته و مکان دنده هاي مختلـف
مطابق شکل قرار گرفته است .جهـت اسـتفاده از دنـده هـاي سـبک و يـا سـنگين از کليـد
اختياري تعبيه شده روي اهرم تعويض دنده استفاده نماييد.
احتياط
 oهنگام استفاده از کليد اختياري سبک و سنگين پدال کالچ را فشار دهيد.
 oهنگام تعويض دنده براي جلوگيري از فرسايش دنده ها ،پدال کالچ را تا انتها براي
جدا کردن کامل کالچ ،فشار دهيد و از عملکرد صحيح جداشدن کالچ و خالصي
پدال اطمينان حاصل نماييد.

 oهنگامي که کشنده داراي بار مي باشد خودرو بايد با دنده هاي سنگين حرکت کند.
 oهنگام تعويض دنده ،اهرم تعويض دنده را با نرمي براي درگيري دنده ها فشار دهيد.
 oهنگام بکسل کردن خودرو شفت گاردان مي بايست باز شود .در غير اينصورت گيربکس آسيب خواهد ديد .بکسل
کردن يا کشيدن خودرو با دنده خالا مجاز نمي باشد .ماکزيم سرعت بکسل کردن  41کيلومتر بر ساعت مي باشد.
-22-1عملكرد قفل ديفرانسيل
قفل ديفرانسيل برروي اکسل تعبيه شده است .هنگاميکه چرخها در مسير لغزنده قـرار مـي گيرنـد،
قفل ديفرانسيل کمک مي نمايد تا به نرمي از مسـير لغزنـده خـارج شـويد .قفـل ديفرانسـيل فقـط
هنگامي که خودرو در حال توقف است ميتواند درگير شود .براي درگير کـردن فقـل ديفرانسـيل از
کليد شماره  2که در صـفحه کليـدها تعبيـه شـده اسـت اسـتفاده کنيـد .قبـل از اسـتفاده از قفـل
ديفرانسيل ،بايد پدال کالچ را فشار دهيد .از قفـل ديفرانسـيل فقـط در مسـيرهاي همـوار اسـتفاده
کنيد.

2

-1-22-1آزاد كردن قفل ديفرانسيل
براي آزاد کردن قفل ديفرانسيل ،پدال گاز را راها کنيد ،پدال کالچ را فشار داده و کليد قفل ديفرانسيل را خـاموش نماييـد .در
نتيجه المپ نشانگر قفل ديفرانسيل خاموش مي شود.

احتياط
 oهنگامي که نشانگر قفل ديفرانسيل بين چرخها روشن مي باشد ،شما نمي توانيد دورزده يا با سرعت باال حرکت کنيد.
هنگام گذر از مسير ناهموار راننده بايد فورأ قفل ديفرانسيل را آزاد کند .براي اينکار پدال گاز را راها کرده و پدال کالچ
را فشار دهيد ،سپس کليد قفل ديفرانسيل را خاموش نماييد .پس از خاموش شدن چراغ نشانگر ،قفل ديفرانسيل رها
مي شود.
-23-1سيستم ترمز
اين خودرو شامل  4سيستم ترمز به شرح زير مي باشد:
 -1ترمز اصلي (پدالي)
 -2ترمز کمکي (خفه کن)
 -3ترمز اضطراري و ترمز دستي
 -4ترمز تريلر (اختياري) مي باشد.

ترمز دستي
ترمز تريلر

-1-23-1ترمز اصلي
سيستم ترمز اصلي که با فشردن پدال ترمز عمل مي نمايد از سيستم هواي فشرده دو مداره تشکيل مي گردد .فشار عملکـردي
 7/5بار و فشار شير تنظيم کننده  8/1بار مي باشد .مدار اول برروي چرخهاي محور محرك عقب و مدار دوم بر روي چرخهـاي
محور جلو عمل مي نمايد .اگر فشار باد در هر کدام از اين مدارها کمتر از 5/5بار باشد ،چـراغ نشـانگر مربـوط بـه همـان مـدار
روشن خواهد شد .در اين صورت بالفاصله خودرو را متوقف و علت نشتي را بررسي نماييد.
استفاده مکرر و مداوم از سيستم ترمز در مدت زمان کوتاه باعث مي شود که فشار باد به کمتر از  5/5بار کاهش يابد.
-1-1-23-1نحوه بررسي نشتي باد
بعد از خاموش کردن موتور و درگيري ترمز دستي حداکثر افت فشار  1/5بار در دو ساعت يا  1/1بار در  31ديقيه بايـد باشـد.
در غير اينصورت در سيستم نشتي وجود دارد.
-2-23-1ترمز كمكي
اين ترمز توسط اهرمي که در سمت راست فرمان قرار گرفته ،فعال شده و عمل مي-
نمايد .با حرکت دادن اين اهرم در جهت عقربههاي ساعت ،خودرو مي تواند از انريي
موتور براي ترمز کمکي استفاده نمايد .در شيب هاي طـوالني راننـده بـراي کنتـرل
سرعت خودرو ،بايد از اين ترمز کمکي استفاده کند .ضمنآ از اين سيستم مـي تـوان

براي کاهش لغزش هاي جانبي در جاده هاي برفي ،يخي و گل آلود بهره گرفت .همچنين در جـاده هـاي بـد و شـلوغ موجـب
کاهش سرعت خودرو مي گردد.
استفاده از ترمز خفه کن باعث کاهش دفعات استفاده از ترمز اصلي شده و از سايش لنت ها و داغ شدن چرخها جلوگيري مـي-
نمايد .همچنين موجب کاهش مصرف سوخت و افزايش ايمني مي گردد.
ترمز خفه کن هنگامي فعال ميشود که ،دور موتور بيشتر از  811دور در دقيقه است .پدال گاز را رها کرده و اهـرم ترمـز خفـه
کن را همزمان در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد .ترمز عمل خواهد کرد .در اين حالت تزريق سوخت متوقف شده و دريچـه
خفه کن اگزوز مسدود ميگردد .وقتي دور موتور کمتر از  811دور در دقيقه شد ،ترمز موتوري بطور خودکار قطع ميگـردد .در
اين حالت دريچه خفه کن اگزوز باز شده و شما صداي سوپاپ سولنوئيد ترمز خفه کن را ميشنويد.
احتياط
o
o
o
o

دور موتور نبايد از  2000 RPMتجاوز نمايد.
هنگام حرکت با دنده سنگين کارايي ترمز خفه کن بيشتر خواهد گرديد.
حرکت با دنده خالا مجاز نميباشد زيرا در اين حالت ترمز کمکي تاثيري در کاهش سرعت خودرو ندارد.
راننده نبايد براي آزمايش ترمز کمکي پاي خود را روي پدال گاز قرار دهد .اين کار باعث مي شود که ترمز کمکي از
سرويس خارج گردد.

 oدر سرعت هاي پايين ،اثر ترمز کمکي ،کم ميشود.
-3-23-1ترمز اضطراري و ترمز دستي
از ترمز دستي مي توان هم به عنوان ترمز اضطراري و هم ترمز توقف اسـتفاده کـرد.
اين سيستم با استفاده از انريي ذخيره شده در بوستر ترمـز بـر روي محـور محـرك
عقبي کار ميکند .ترمز دستي از طريق اهرم آن فعال مي شود .زمـاني کـه سيسـتم
ترمز با خطا مواجه مي شود ،سيستم ترمز اضطراري بصورت خودکار فعـال شـده بـا
بهرهگيري از فشار و انـريي ذخيـره شـده در فنرهـا عمـل مـيکنـد .فنرهـاي ترمـز
اضطراري ،زماني که فشار باد بيشتر از  5/5بار و چراغ سيگنال ترمزدسـتي خـاموش
باشد ،رها ميشوند.
احتياط
 oقبل از روشن کردن خودرو ترمز دستي را فعال کنيد .در غير اينصورت فشار باد سيستم ترمز افزايش يافته و ترمز
توقف کارايي خود را از دست ميدهد.

-1-3-23-1نحوه بررسي ترمزدستي
هنگامي که خودرو به تريلر متصل است و مـي خـواهيم آن را در جـاده شـيبدار پـارك نمـاييم ،ترمـز دسـتي بايـد کشـيده و
درموقعيت بررسي قرارگيرد .در اين شرايط فقط فنر ذخيره انريي کشنده وارد عمل شده و خودرو بـا بـار کامـل مـي توانـد در
شيب  %12پارك گردد.
-4-23-1ترمز تريلر
براي درگير کردن ترمز تريلر ،اهرم شماره  1را به سمت عقب بکشيد .ترمز تريلر مستقل از سيستم ترمز کشنده مي باشد.

-1-4-23-1نحوهي آزاد نمودن بوسترهاي ترمز اكسلهاي عقب
زماني که به علت نشتي باد از لوله هاي متصل به بوسترها ،ترمز اضطراري خودبخـود
فعال شده باشد ،راننده ميتواند با شل کردن پيچ بوستر (پيچ شماره  )6ترمـز را آزاد
کند .قبل از رها شدن ترمز ،دنده  1گيربکس را درگير نموده و عملکرد ترمز پـايي را
بررسي نماييد .براي رها کردن بوستر ترمز در جاده هاي شيبدار بـراي جلـوگيري از
حرکت ناگهاني مانعي در مقابل چرخ خودرو قرار دهيد.
هنگام جوشکاري ،برشکاري و سوراخکاري در نزديکـي لولـه پالسـتيکي مـدار ترمـز
موارد زير را رعايت فرماييد:
• هواي فشرده داخل لوله را تخليه نماييد.
• روي سطح لوله را بپوشانيد تا در معرض جرقه يا براده آسيب نبيند.
• دماي مجاز بدون فشار در لوله 131،درجه سانتيگراد و مدت زمان تحمل ايـن دمـا
يک ساعت مي باشد.
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-5-23-1اتصال كشنده به تريلر
 آماده سازي
• قالب يدك کش را به نگهدارنده آن متصل و محکم نماييد.
• چرخ پنجم ميبايست حداقل  51ميليمتر پايين تر از مکانيزم کوپلينگ تريلي قرار
۵٠
داشته باشد .در صورت نياز ارتفاع را تنظيم نماييد.
mm
• به آرامي آن را به سمت باال حرکت دهيد تا قفل آن بطور اتوماتيک درگير شود.
• از قفل بودن اهرم چرخ پنجم اطمينان حاصل نماييد.
• کابلهاي روشنايي و ترمز را وصل نماييد.
• پايه تريلر را جمع کرده تا براي رانندگي آماده شود.
احتياط
 oهنگام اتصال تريلر ،اهرم قفل کننده را کنترل نماييد تا از تنظيم کوپلينگ مربوطه اطمينان حاصل نماييد.
 oکابلهاي هواي فشرده را وصل نماييد.

o

o
o
o

دقت نماي يد لوله هاي ترمز و کابل هاي هواي فشرده به درستي وصل شده
باشند و بطور آزادانه حرکت کنند تا بتوانند انعطاف الزم را در برابر حرکت
تريلر يا خودروي متصل شده به کشنده را داشته باشند .کابلها و لوله هاي
ترمز بايد بدون کشيدگي ،آسيب ديدگي يا تاخوردگي باشند.
ابتدا سر کوپلينگ مدار ترمز (( )1کابل زرد رنگ) را وصل نماييد.
سپس مدار مربوط به تانک ذخيره هواي فشرده (( )2کابل قرمز رنگ) را
متصل نماييد.
در نهايت عملکرد صحيح آن را بررسي نماييد.

-1-5-23-1جدا نمودن تريلر
قبل از جدا نمودن تريلر مراحل زير بايد بدرستي انجام پذيرد.
• از لغزش يا حرکت ناگهاني تريلر جلوگيري نماييد.
• از استحکام سطح جاده اطمينان حاصل کنيد.
• توجه نماييد که محل انجام اين کار هموار و خلوت باشد.

2

1

• ابتدا بررسي نماييد که آيا پايه هاي نگهدارنده تريلر تحمل وزن آن را دارد ،سپس پايه هاي نگهدارنده تريلر را بـاز نماييـد ،تـا
وزن از روي قسمت کشنده بر روي پايه ها منتقل گردد .طول پايه هاي نگهدارنده نبايد خيلي زياد باشد ،چون احتمال لغـزش و
افتادن تريلر از روي چرخ پنجم وجود دارد .احتياط نماييد که چرخ پنجم بصورت غير يکنواخت فشرده نشود.
• از سيستم تعليق هوا براي باال بردن تريلر استفاده نماييد .کابلها و لوله هاي ترمز را جدا نماييد.
احتياط
 oمواظب ايجاد حادثه و آسيب ديدگي باشيد .براي جلوگيري از رها شدن ترمز تريلي و لغزش آن ،اتصاالت بايد با توجه
به ترتيب زير جدا شوند .ابتدا لوله هاي مخزن ذخيره هوا (( )2قرمز رنگ) را جدا نماييد سپس کابلهاي مدار ترمز ()1
(زرد رنگ) را باز نماييد.

-2-5-23-1عملكرد چرخ پنجم
اهرم قفل کننده ( )1را به سمت باال فشار دهيد همزمان اهرم دستي ( )2را به سمت
عقب حرکت داده و به سمت کنار بکشيد .شيار آن را به لبه صفحه گير دهيد .بعد از
بستن و چفت کردن از قفل بودن آن اطمينان حاصل نماييد .اگر قفل چرخ پنجم به
سمت عقب کشيده نشده و در مو قعيت خود قرار نگيرد به اين معناسـت کـه چـرخ
پنجم بطور کامل بسته نشده است و امکان بـروز حادثـه وجـود دارد .در ايـن حالـت
مراحل بستن را مجدداً تکرار نماييد.

1
2

احتياط
 oدقت نماييد خالصي مناسب بين کشنده و تريلر وجود داشته باشد.
همچنين از لغزش و حرکت ناگهاني تريلر بايد جلوگيري شود.
 oرانندگي در جاده هاي داراي چاله و با شيب ناگهاني و گل آلود باعث
خسارت جدي به تريلر وکشنده مي گردد.
-24-1بكسل كردن
قالب بکسل بند در جلوي کاميون و زير صفحهي پالك خودرو تعبيـه شـده اسـت.
صفحهي پالك را براي بکسل کردن خودرو باز نماييد .نيروي اعمال شده به قالب ،هنگاميکه خودرو بطورمستقيم کشيده مـي-
شود نبايد از نصف وزن کلي خودرو تجاوز نمايد (تقريباً ده تن) .هنگامي کـه خـودرو
1
2
گير کرده است و نياز به بکسل کردن ميباشد ،ابتدا بايد بار آن خالي گردد .هنگـامي
که خالي کردن بار به علت مسائل فني يا شرايط موجود امکـان نداشـته باشـد بـراي
بکسل کردن بايد از نقاط بيشتري بر روي تريلر استفاده نمود.
براي بکسل کردن نکات زير را رعايت فرماييد:

• ميل گاردان محورهاي محرك خودور را باز نماييد .همچنين اگر تمام چرخها محرك باشند ،ميل گاردان متصل به اکسل جلو
را نيز جدا نماييد.
• درصورت امکان موتور را روشن نماييد تا سيستم ترمز و فرمان قابل استفاده باشد.
• هميشه از سيستم بکسل صلب استفاده نماييد و هيچ وقت از طناب يا کابل استفاده ننماييد.
• کليد باتري (قطع کن باتري) را وصل نماييد.
• موتور را روشن نماييد.
• اگر خودرو مجهز به سيستم قفل فرمان يا استارت مي باشد ،سوئيچ را در وضعيت 2قرار داده و هيچ وقت آن را بيرون نياوريد.
• دسته دنده را در وضعيت خالا قرار دهيد.
• اگر در پشت سپر ،کوپلينگ هايي براي لوله مخزن هواي فشرده تعبيه شده است آنها را به مخزن هواي فشرده کشـنده بـراي
بکسل کردن وصل نماييد.
• در صورتيکه موتور نميتواند روشن شود ،ويا کشنده با کمبود هواي فشرده مواجه مـيگـردد ،بوسـترهاي ترمـز اکسـل عقـب
خودرويي که در حال بکسل شدن است را آزاد نماييد .در اين حالت ترمز خودروي بکسل شده از کار ميافتد.
• هنگام بکسل کردن ،سرعت نبايد از  41کيلومتر در ساعت تجاوز نمايد.
• هنگاميکه خودرو در گل و الي فرو رفته است نبايد خودرو با حرکت ناگهاني يا تحت زاويه خصوصآ از بغل به بيـرون کشـيده
شود.

• اگر سيستم فرمان آسيب ديده باشد ،محور جلو را بايد بلند کنيد.
-25-1تعويض چرخ ها

(711 N )71 kg

در زمان تعويض چرخ ها موارد زير را رعايت فرماييد:
• هنگام تعويض چرخها مراقب باشيد رزوه مهره هاي آن آسيب نبيند.
• رينگ و کاسه چرخ بايد عاري از هرگونه رنگ ،گريس يا گرد و غبار باشد.
• سطح تماس کاسه چرخ و رينگ را از هر گونه آلودگي و گردو خاك پاك نماييد.
• قبل از قراردان چرخ روي کاسه چرخ ،محل تماس سوراخ جـاي پيچهـاي چـرخ و
رينگ را تميز کرده و سطح آن را با مقداري گريس بپوشانيد.
• بر روي رزوه پيچ ها و مهره ها کمي گريس يا روغن بماليد.
• مهرهي چرخها همگي راست گرد هستند .چرخ را در جاي خود قرار داده و هنگاميکه هنوز چرخ باالست مهره ها را به صورت
ضربدري ببنديد سپس چرخها را پايين آورده و مهره ها را با گشتاور ( )550-600NMسفت نماييد.
• مهره هاي چرخ تعويض شده را به طور تقريبي بعد ازطي مسافت  51کيلومتر دوباره سفت نماييد.

-26-1خم كردن كابين
-1-26-1نحوه خم كردن كابين
• قبل از خم کردن کابين تمام قطعات آزاد را از داخل کابين خارج نماييـد .درب هـا
راببنديد و جلو پنجره رادياتور را باز نماييد .اهرم تعـويض دنـده را در حالـت خـالا
قرار دهيد و با قرار دادن مانعي مقابل چرخها از حرکت خودرو جلوگيري نماييد.
• براي تريلر کابلها و لولههاي ترمز بين کشنده و تريلر را باز نماييد و سر اتصـاالت را
بپوشانيد.
• هنگام خم شدن کابين ،هيچ فردي نبايد زير کابين بايستد.
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• اهرم دستي پمپ روغن را در وضعيت (↑) قرار دهيد ،سپس کابين را خم نماييد.
• براي برگرداندن کابين به وضعيت اوليه ،اهرم دستي پمپ روغن را در وضعيت (↓) قرار دهيد ،سپس کابين را بوسيله پمـپ
دستي به مکان اوليه خود بازگردانيد .بعد از درگيري مکانيزم قفل ،پمپاي را تا زماني که افزايش نيرو بـه طـور واضـح روي اهـرم
دستي احساس گردد ادامه دهيد .سپس بررسي نماييد تا خالصي سيلندر باالبر حاصل شود( .خالصـي بايـد برابـر بـا 18 Ì1/5
ميليمتر باشد ).ب راي جلوگيري از صدمه به کابين ،راننده مي بايست از پايين آمدن سيلندر به موقعيت اوليه آن اطمينان حاصل
نمايد.

• در انتها ،اهرم قفل کننده بايد در موقعيت اوليه خود قرار گيرد .اگر قفل کابين باز باشد چراغ نشانگر مربوطـه ،روشـن خواهـد
شد.
احتياط
 oعمل خم کردن کابين وقتي پاپان مي يابد که کابين کامال خم گردد.
 oهنگام خم کردن کابين از ورود افراد به کابين ،جلوگيري نماييد.
• افزودن روغن و تخليه هوا از سيستم اتاق برگردان فقط مي بايست در حالتي که کابين به موقعيت اصلي خود برگشته اسـت
انجام گيرد.
• قبل از از افزودن روغن مطمئن شويد که روغن تميز بوده و درجه خلوا آن مطابق با جدول استاندارد سياالت مورد مصـرف
باشد.
• براي افزودن روغن مراحل زير را انجام دهيد:
• در پوش روغن (شماره  )1را باز کرده و روغن هيدروليک را تا سطح آن پرنماييد.
• افزودن روغن را ادامه دهيد و بطور همزمان کابين را به آرامي توسط پمپ دستي خم نماييد.
• کابين را پايين آورده و اجازه دهيد تا روغن اضافي سرريز گردد.

• مجدداً کابين را توسط پمپ باال و پايين ببريد و پس از آنکه کابين در موقعيت اوليه خود قرار گرفـت سـطح روغـن را دوبـاره
کنترل کنيد و در صورت لزوم مقداري روغن به آن اضافه نماييد.
• درانتها درپوش روغن ( )1را در جاي خود محکم نماييد.
• کنترل عملکرد سيستم اطاق برگردان
• کابين را تا نقطه انتهايي خم نماييد و شرايط افتادن کابين را در صورت خم شدن بيش از حد بررسـي نماييـد .اگـر سيسـتم
بطور نرمال عمل نمايد ،کابين مي بايد به آرامي و بدون هيچ مقاومتي خم گردد.
• در زاويه  31درجه کابين ميبايست حدود  21دقيقه بدون سقوط باقي بماند.
-27-1آب بندي خودروي جديد
مسافت تعيين شده براي آب بندي بين  2111الي 2511کيلومتر مي باشد .شما مـي بايسـت بازرسـي هـاي منظمـي را بـراي
کارکرد عادي خودرو انجام دهيد و براي اين کار به روش زير عمل نماييد:
• پس از روشن کردن خودرو در حالي که موتور هنوز سرد است از گاز دادن خودداري نماييد .زماني دور موتور را افزايش دهيد
که موتور به دماي الزم رسيده باشد.
• در طي دوره آب بندي سعي کنيد خودرو را در جاده هاي صاف و هموار برانيد.
• دنده هاي گيربکس را در زمان مناسب تعويض نماييد و کالچ را به آرامي درگير نماييد تا از سرعت ناگهاني و ترمزهاي شـديد
جلوگيري شود.

• هنگام رسيدن به سر بااليي با دنده سنگين حرکت کرده و دور موتور را پايين نياوريد.
• در ابتدا نبايد تريلر به کشنده متصل شود .وزن بار خودرو نبايد از  %71وزن بار تعيين شده تجاوز نمايد.
• فشار روغن موتور و دماي مايع خنک کاري را کنترل نماييد .همچنين دماي گيربکس ،محور جلو و عقب خودرو ،توپي چـرخ
و کاسه چرخ را بازديد نماييد .در صورت مشاهده حرارت زياد علت را جستجو وتنظيم و تعميرات الزم را بموقع انجام دهيد.
• پس از طي مسافت 51کيلومتر و هم چنين بعداز تعويض تايرها ،مهرههاي چرخها را با گشتاور توصيه شده سفت نماييد.
• بعداز دوره آب بندي ،سوخت خودرو را به تدريج تا حداکثر سرعت افزايش دهيـد .بعـداز از دوره آب بنـدي مطـابق سـرويس
اوليه خودرو را کنترل و سرويس نماييد.
-28-1سيستم كنترل الكتريكي موتور
-1-28-1دستورات الزم براي سيستم كنترل الكتريكي موتور
موتور  EGR STATE IIIسري  WPاز فن آوري کنترل الکترونيکي ريل مشترك با فشار بـاالي سـوخت ( high-pressure

 )common-railکه متعلق به شرکت  BOSHمي باشد بهره ميبرد .براساس سيگنالهاي الکترونيکي مربوط به فشار ،دمـا و
دور موتور و پدال گاز و غيره ،واحد کنترل الکتريکي موتور ( )ECUمي تواند به طور خودکار تزريق سـوخت و زمـان آن را بـه
منظور کاهش آاليندگي و کاهش مصرف سوخت کنترل نمايد .اين سيستم کنترل الکترونيکي با بهره گيري از ظرفيت پردازش
پايدار ،سيستم محافظ چند اليه و توانايي برطرف کردن ايرادات ،مي تواند ايمني و پايـداري کـارکرد موتـور را تضـمين نمايـد.
 ECUداراي عملکرد بررسي خودکار ايرادات ،تشخيص خودکار ايرادات و برطرف کردن ايرادات مي باشد.

احتياط
o
o
o
o
o
o
o

اين موتور بطور دقيق توسط مشخصات تست شرکت ،آزمايش گرديده است .بنابراين راننده نبايد اطالعات  ECUرا
تغيير دهد ،چونکه با تغيير اطالعات  ،ECUقدرت و مشخصات موتور ديزلي ،تغيير خواهد کرد.
قطعات سيستم الکتريکي خودرو بايدتوسط فرد متخصص مورد بازرسي قرار گيرند.
قعطات الکترونيکي سيستم حتما بايد توسط افراد متخصص سازنده آن مورد بازبيني و تعمير قرار بگيرند.
 ،ECUپمپ سوخت (پايه سوخت پاش) و سوخت پاش قطعات دقيقي مي باشند که راننده نبايستي به دلخواه خود
آن ها را دمونتاي نمايد.
هنگاميکه خودرو تحت عمليات جوشکاري مي باشد ،اتصاالت مدار خودرو و  ECUبايد قطع گردند.
برق  ECUمي بايست قطع گردد که اين امر باعث جلوگيري از صدمه به  ECUو قطعات ديگر مي شود.
هنگام راه اندازي  ECUراننده بايد به آند و کاتد (مثبت و منفي باتري) براي جلوگيري از صدمه به  ECUتوجه
داشته باشد.

-2-28-1تجهيزات الكتريكي ويژه براي موتور خودرو
-1-2-28-1نشانگر چراغ هشدار
چهار نشانگرچراغ هشداربراي موتور روي داشبورد وجود دارد .جدول زير نام ،شکل و عملکرد هرکدام از آن ها را نشان ميدهد.
نشانگر چراغ هشدار

شکل نشانگر چراغ هشدار

نحوه عملکرد

نشانگر هشدار زرد (نشانگر هشدار)

تعريف نشده

نشانگر هشدار زرد (نشانگر استارت سردموتور)

براي مشخص کـردن چگـونگي کـارکرد گـرمکن
بکار مي رود.

نشــانگر هشــدارقرمز (نشانگرتشــخيص خطــا)
 -EDCکنترل الکترونيکي موتور ديزل

بــراي مشــخص کــردن خطــاي سيســتم کنتــرل
الکترونيکي و کد ايراد بکار مي رود.

نشانگر هشدار آبي (نشانگر مخلـوط شـدن آب و
سوخت)

براي هشدار در مورد آب اضـافي صـافي سـوخت
بکار ميرود.

-2-2-28-1صفحه كليد ها
بر روي صفحه کليد ،کليدهاي نگيني که مربوط به موتور مي باشد به شرح زير است:
 -1بوق بادي
 -2چراغ کار
 -3قفل کن ديفرانسيل
 -4نشان دادن خطاها
 -5تغيير صفحه LCD
 -6کليد عيب ياب
 -7گرم کن آينه هاي بغل
 -8برق تريلر
 -9خاموش و روشن کردن ASR

٢ ٣
۴ ۵
۶ ٧
٨ ٩

١

-3-2-28-1درگاه عيب يابي
درگاه عيب يابي ،درگاه ويژهاي است که از آن براي انتقال دادهها به موتـو و دريافـت
اطالعات مربوط به خطاهاي رخ داده از موتور ،توسط دستگاه عيب ياب استفاده مي-
شود .درگاه عيب يابي داخل کابين ،روي صفحهي مربوطه در جلوي داشبورد سـمت
شاگرد ،قرار گرفته است(.شکل مقابل را براي جزئيات بيشتر مالحظه نماييد).
-3-28-1عمليات راه اندازي خودرو
 -1قبل از استارت موتور ،سيستم الکترونيکي بايد بطور خودکـار سيسـتم را وارسـي
نمايد .مراحل کار به شرح زير مي باشد:
• سوئيچ را در جاي خود قرار داده و آن را به سمت موقعيت  1بچرخانيد .برق ECU
وصل شده و سيستم بطور خودکار کنترل الکتريکي را انجام مي دهد.
• نشانگر استارت در حالت سرد از مجموعه چراغ هاي نشـانگر (زرد رنـگ) و نشـانگر
تشخيص ايراد ( EDCقرمز رنگ) روشن خواهند شد .اگـر ايـن دو چـراغ نشـانگر در
مدت  1يا  2ثانيه خاموش شوند ،نشان مي دهد که سيسـتم الکتريکـي موتـور بطـور
عادي کار ميکند( .اگر اين دو چراغ هنوز روشن نشدهاند ،راننـده بايـد بـرق سيسـتم
کنترل الکترونيکي و يا سيم کشي چراغهاي نشانگر را مورد بررسي قرار دهد).

صفحه تشخيص

• عملکرد گرمکن :واحد کنترل الکترونيکي ( )ECUتوسط يک حسگر دما ،که داخل موتور است ،دماي محـيط را حـس مـي-
نمايد ECU .عملکرد گرم کن را کنترل کرده و با تحريک رله گرمکن ،هواي ورودي موتور را ،گرم مي کنـد ،تـا عمـل اسـتارت
سرد به خوبي انجام شود .گرمکن وقتي فعال ميشود که دماي محيط زير صفر باشد .در سـرماي زيـر صـفر پـس از بـاز کـردن
سوئيچ ،چراغ نشاگر مربوطه روشن شده ،و واحد کنترل الکترونيک ( )ECUبه طور خودکار زمان پايداري هر يک از قسـمتها را
(پيش گرمايش  ،گرمايش و پس گرمايش) بر طبق دماي محيط ،کنترل مي نمايد .اگر شرايط دمايي رضايت بخش باشد ،پيش
گرمکن غير فعال مي شود ..بعد از اتمام عمل پيش گرمايش ،چراغ نشانگر مربوطه ،سه بار روشن مي شود .اين حالت بـه راننـده
عالمت مي دهد که عمل پيش گرمايش کامل شده است .پس از اينکه چراغ نشـانگر خـاموش شـد ،راننـده مـي توانـد موتـور را
استارت بزند .در صورتي که پس از استارت ،چراغ سرما هنوز روشن باشد ،بـدين معنـي اسـت کـه هنـوز يـک مرحلـه از پـيش
گرمايش باقي مانده است.
• اگر چراغ استارت در حالت سرد (زرد رنگ) هنوز خاموش نشده باشد ،نشان دهنده آن است که گرمکن هـواي ورودي موتـور
شروع بکار کرده است.
• اگر چراغ مخلوط آب و سوخت (آبي رنگ) روشن شود ،نشان دهنده آن است که آب زيـادي در صـافي وجـود دارد و راننـده
بايستي آب اضافي را از آن خارج نمايد.

• اگر چراغ تشخيص ايراد ( EDCقرمزرنگ) بعد از خاموش شدن دوباره روشن بشود ،نشان دهنده آن است که سيستم کنترل
الکترونيکي موتور يا تجهيزات الکتريکي خودرو داراي ايراد است .راننده بايستي سيستم کنترل الکترونيکي موتـور يـا تجهيـزات
الکتريکي خودرو را بازرسي نموده و ايراد آن را برطرف نمايد.
• بعد از اينکه تمام نشانگرهاي هشدار خاموش شدند ،راننده بايستي سطح سوخت ،ولتاي برق ،سطح مايع خنک کـاري و سـاير
موارد را مطابق الزامات ذکر شده در دفترچه راهنما مورد بازرسي قرار دهد .قبل از تکميل بازرسي و تاييد عملکرد تمـام مـوارد،
خودرو نبايد استارت بخورد.
 -2کاربرد سيستم کنترل خودکار سرعت (کروز)
به دليل اينکه موتور کنترل الکتريکي مي تواند به صورت دقيق زمان و مقدار تزريق سوخت را کنترل نمايد ،بنابراين مـي توانـد
دور موتور را با توجه به شرايط کاري و عملکرد سيستم کنترل خودکار سرعت تنظيم نمايد.
شرايط ذيل بايد قبل از بکارگيري سيستم کنترل خودکار سرعت برقرار باشد:
• دنده گيربکس حداقل روي 3
• دور موتور  1211تا rpm 1911
• حداقل سرعت استارت خودرو در حالت بکارگيري سيستم کنترل خودکار سرعت 25 ،کيلومتر در ساعت ميباشد.
• حداکثر سرعت استارت خودرو در حالت بکارگيري سيستم کنترل خودکار سرعت 91 ،کيلومتر در ساعت ميباشد.
• براي بکارگيري سيستم کنترل خودکار سرعت به شرح زير عمل نماييد:

• خودرو را استارت نماييد دراين لحظه سيستم ( CRUISEکروز) در حالت فعال مي باشد.
• بعد از برقرار کردن شرايط استفاده از ( CRUISEشامل شرايط مربوط به دنده گيربکس ،سرعت و دور موتـور) راننـده مـي-
تواند کليد )" CRUISE ("+را فشار دهد تا سيستم  CRUISEفعال گردد.
• هنگاميکه سيستم  CRUISEفعال شد ،راننده مي تواند سرعت  CRUISEرا بوسـيله )" CRUISE ("+يـا CRUISE
)" ("-تنظيم نمايد .جهت افزايش سرعت ،چند لحظه کليد )" CRUISE ("+را فشار دهيد ،دور موتور و سرعت خودرو افزايش
مي يابد .جهت کاهش سرعت ،کليد )" CRUISE ("-را فشار دهيد و براي چند لحظه نگه داريد ،دور موتور و سـرعت خـودرو
کاهش خواهد يافت .براي تنظيم دقيق سـرعت ،کليـد )" CRUISE ("+يـا )" CRUISE ("-را بصـورت لحظـه اي (کليـک
کردن) فشار دهيد ،با اين کار دور موتور و سرعت خودرو با آهنگ  2کيلومتر در ساعت افزايش يا کاهش مي يابد.
• اگر راننده بخواهد از حالت  CRUISEخارج شود بايد کليد  OFF/ONرا فشار دهد .اگر راننده با کليک کردن روي سـوئيچ
 ON/OFFاز حالت  CRUISEخارج شود ،حالت  CRUISEنمي تواند با فشرده شدن دکمهي تغيير وضعيت ،دوبـاره فعـال
گردد .راننده بايد با فشردن کليد )" ("+يا )" ("-وارد حالت  CRUISEگردد .در حالت  CRUISEراننده مي تواند با فشـردن
کالچ ترمز ،ترمز اصلي يا ترمز کمکي از حالت  CRUISEخارج شود .بعد از خارج شدن از حالت  CRUISEراننده مـي توانـد
با فشردن دکمه تغيير وضعيت ،وارد سرعت  CRUISEقبلي گردد ،به شرطي که شرايط فعال سازي سيستم  CRUISEقـبالً
برقرار گردد .راننده مي تواند با فشردن پدال گاز از حالت  CRUISEخارج گردد .در هنگام بکارگيري سيستم  ،CRUISEاگر

راننده بر روي پدال گاز فشار دهد  ،ECUگشتاور  CRUISEو گشتاور پدال را با هم مقايسه کرده و بيشترين مقدار را انتخاب
مي نمايد .حالت  CRUISEبعد از رها کردن پدال گاز دوباره از سرگرفته مي شود.
• پيشنهاد ميشود هنگام حرکت در جادههاي بد و يا شيب دار ،از کروز کنترل استفاده ننمايد .اگر از حالت کروز کنترل خـارج
شديد براي افزايش ويا کاهش بيش از حد سرعت ،کروز کنترل مي تواند در آن سرعت قفل شـود .کـروز کنتـرل تـا زمـاني کـه
 ECUبعد از خاموش شدن دوباره راه اندازي شود در جريان حرکت نمي تواند عمل کند.
• شرايط کار کردن کروز کنترل خيلي سخت مي باشد ،بنابراين راننده بايد حالت تمام کليدها را به هنگام عمـل نکـردن کـروز
کنترل ،بررسي نمايد .براي مثال :اگر کليد کالچ صدمه ديده باشد  ECUعالمت يک را ارسال مي نمايد ،اين عالمت نشان مي-
دهد که  ECUبر اين باور است که کالچ عمل نمي کند ،بنابراين کروز کنترل نمي تواند فعال گردد .کليـدهاي ديگـر هـم بـه
همين شکل مي باشند.

-2سرويس و نگهداري خودرو
-1-2گروه هاي سرويس
براساس شرايط بکارگيري و استفاده از خودرو و مسافت ساليانه طي شده ،سيستم سرويس و نگهداري مي تواند بـه سـه گـروه
زير تقسيم بندي گردد:
 -1گروه  : Iاستفاده در شرايط بد ( سرما يا گرماي بيش از حد ،در محيط پر از گردو غبار ،حمل و نقل در مسافتهاي کوتاه يا
بارگيري بيش از حد) يا مسافت طي شده ساليانه کمتر از حد معمول باشد .استفاده در شرايط بد به سه دسته زير تقسيم
مي شود:
 oآب و هواي بسيار سرد يا بسيار گرم
 oاستفاده از سوخت با سولفور  1/5الي  1درصد
 oاستفاده از سوخت با سولفور  1الي  1/5درصد
 -2گروه : IIحمل و نقل در مسافت هاي کوتاه بصورت متناوب باشد و مسافت طي شده ي ساليانه ،کمتراز حد معمول باشد.
 -3گروه: IIIحمل و نقل در مسافت هاي طوالني و مسافت طي شده ساليانه ،بيش از حد معمول باشد.

-2-2مسافت هاي طي شده براي سرويس و نگهداري

چنانچه خودروي شما در شرايط عادي (گروه  IIيا  )IIIمورد استفاده قرار ميگيـرد ،بـراي انجـام سـرويسهـاي دورهاي در هـر
 1111کيلومتر کارکرد خودرو ،و در صورت استفاده از خودرو در شرايط سخت (گروه  )Iدر هر  5111کيلومتر کـارکرد ،مطـابق
جدول زير ،به نمايندگيهاي مجاز مراجعه فرماييد.

شرح سرويس موتور

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

تعويض فيلتر سوخت

•

•

تعويض فيلتر روغن

•

•

تعويض روغن موتور

•

•

نظافت فيلتر هواي موتور

•

•

نظافت محفظه غبارگير فيلتر هوا

•

تعويض کارتريج فيلتر هوا

زماني که کارتريج فيلتر اصلي آسيب ديده

تعويض کارتريج ايمني فيلتر هوا

بعد از  5بار تميز کردن کارتريج فيلتر اصلي

شرح سرويس موتور

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

نظافت فيلتر آبگير سوخت

•

تعويض فيلتر اوليه آبگير سوخت

هر  31،111کيلومتر کارکرد

تعويض فيلتر ثانويه آبگير سوخت

هر  31،111کيلومتر کارکرد

کنترل لقي پايه هاي توربوشارير

•

کنترل سيال خنک کننده موتور و سرريز در صورت نياز

•

•

تعويض سيال خنک کننده

•
هر دوسال يک بار

کنترل بست لوله هاي آب رادياتور

•

•

کنترل و تنظيم دور درجاي موتور

•

•

محکم نمودن تمام مهره ها ،اتصاالت و لوله هاي مرتبط به موتور

•

•

پر کردن گريس خور پمپ آب موتور با گريس

•

•

کنترل اتصاالت و تجهيزات و اطمينان از سفت بودن يا عدم آسيب ديدگي

•

•

کنترل عملکرد کليه سنجشگرها و چراغ هاي نشانگر آنها

•

•

شرح سرويس موتور

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

بازديد کابل فشار قوي که دچار سوختگي نباشد

•

•

کنترل گشتاور پيچ هاي قالپاق سرسيلندر

•

•

کنترل عملکرد تسمه سفت کن ،هرزگرد و ياتاقان فن

•

•
•

بررسي فشار باز شدن نازل سوخت
فيلر گيري سوپاپ ورودي و خروجي (ورودي  1.3و خروجي )mm 1.4

•

•

کنترل لوله ورودي هواي موتور و لوله خروجي آب از نظر عدم خرابي يا ترك

•

•

کنترل نشتي لوله مانيفولد اگزوز

•

•

آزمايش چراغ نشانگر انسداد فيلتر هوا

•

•

نظافت محفظه جمع آوري گرد و غبار فيلتر هوا

•

•

کنترل فشار روغن موتور و دماي آب در محدوده نرمال

•

•

موتور را روشن کرده و در حالت درجا اين موارد را کنترل کنيد :لقي مهره ها،
نشتي هوا ،روغن و آب ،فشار روغن و اتصال صحيح کانکتورها

•

•

شرح سرويس گيربكس

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر
هر 31،111
کيلومتر

تعويض روغن گيربکس (حداقل يکبار در سال)

•

گريسکاري ياتاقان ها و بلبرينگ کالچ

•

•

گريسکاري محور دوشاخه کالچ

•

•

تميز نمودن صافي هواکش گيربکس

•

•

اطمينان از سفت بودن مهره هاي دسته گيربکس

•

•

تميز نمودن منافذ هواکش گيربکس

•

•

کنترل عملکرد مکانيزم گيربکس

•

•

سرويس هاي دوره اي

شرح سرويس كالچ

سرويس اوليه

کنترل ميزان نرمي کالچ و لقي ياتاقان (فاصله بين ميل رابط و پيستون کالچ
 1.5الي  1ميليمتر مي باشد)

•

•

کنترل عملکرد پايدار کالچ و عدم لغزش

•

•

هر  11111كيلومتر

•

کنترل و تنظيم بازه حرکت کالچ و سيم کالچ
کنترل و بازديد سطح و کيفيت روغن کالچ و پمپ کمکي

•

•

روغنکاري محور پدال

•

•

شرح سرويس محور دوم
(ديفرانسيل)

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

تعويض روغن ديفرانسيل ( از طريق پيچ تخليه و توپي چرخ)

•

گريسکاري ميل تنظيم اجاستر و ميل تنظيم ترمز

•

•

تميز نمودن منفذ هواکش ديفرانسيل

•

•

کنترل و تنظيم خالصي بلبرينگ ساچمه مخروطي

شرح سرويس محور اول (جلو)
گريسکاري پين اصلي بازويي فرمان و ميل تنظيم اجاستر ترمز

هر  31،111کيلومتر

سرويس اوليه
•

کنترل و تنظيم خالصي بلبرينگ ساچمه مخروطي

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر
•
هر  31،111کيلومتر
•

گريسکاري چرخ ها
کنترل و تنظيم  toe inچرخ ها

هر 31،111
کيلومتر

•

•

شرح سرويس مجموعه فرمان

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

تعويض روغن هيدروليک فرمان و تميز نمودن صافي آن

•

•

اطمينان از محکم بودن کليه مهره ها

•

•

تنظيم چرخ هاي جلو

•

•

کنترل سطح روغن در منبع روغن هيدروليک

•

•

کنترل عملکرد صحيح سيستم فرمان

•

•

بررسي مهره ها ،اتصاالت و سيستم قفل فرمان

•

•

کنترل لقي اهرم بندي فرمان

•

•

روغنکاري سيبک فرمان

•

•

شرح سرويس ترمز

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

بازديد و تنظيم لنت هاي ترمز تمامي محورها

•

•

کنترل فشار مدار ترمز در سرتاسر خودرو

•

•

تخليه آب تانک باد

•

•

تعويض فيلتر خشک کن هوا (حداقل يکبار در سال)

در صورت مشاهده روغن زير صدا خفه کن

کنترل قسمت هاي آسيب پذير و لوله هاي ترمز

•

•

کنترل عملکرد ترمز پايي ،ترمز دستي و ترمز خفه کن

•

•

کنترل سيستم در حالت سکون و حرکت از نظر نشتي باد

•

•

شرح سرويس گاردان

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

گريس کاري چهارشاخ گاردان

•

•

اطمينان از محکم بودن مهره هاي گاردان

•

•

شرح سرويس سيستم الكترونيكي

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

بازديد از دسته سيم اصلي و اطمينان از عدم هرگونه خرابي

•

•

کنترل وضعيت مناسب دسته سيم و کانکتورهاي آن

•

•

کنترل سطح و چگالي الکتروليت باطري و ولتاي هر الکترود

•

•

کنترل تاخوگراف و سرعت گردش آن

•

•

کنترل عکملکرد سيستم الکتريکي
(چراغهاي نشانگر ،جلو ،حد ،سيستم تهويه و گرمايش)

•

•

کنترل کابل هاي باطري

•

•

شرح سرويس شاسي

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

روغنکاري کليه خار فنري ها و واشرهاي فوالدي خودرو

•

•

گريسکاري مکانيزم تعويض دنده

•

•

شرح سرويس شاسي

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

گريسکاري اجزاء متصل بين ميل تعادل و ياتاقان ها

•

•

اطمينان از محکم بودن مهره هاي کرپي و براکت محورها

•

•

اطمينان از محکم بودن مهره هاي چرخ

•

•

کنترل استحکام و عملکرد قالب کشنده

•

•

سفت کردن مهره هاي رام شاسي

•

•

کنترل استحکام مهره نگهدارنده چرخ يدکي

•

کنترل لقي سپر هاي جانبي فنرهاي تخت

•

کنترل استحکام باطري ها در محل خود

•

کنترل استحکام باك سوخت در محل خود

•

کنترل هرگونه نشتي باد و روغن

•

•

شرح سرويس اتاق

سرويس اوليه

سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

اطمينان از محکم بودن مهره هاي سيستم برگردان اتاق

•

•

کنترل قفل کن اتاق برگردان و سفت کردن

•

•

کنترل عملکرد برف پاك کن ها

•

•
•

کنترل سطح روغن پمپ دستي برگردان اتاق
•

کنترل عملکرد مکانيزم درب
شرح سرويس سيستم برگردان كمپرسي
(در صورت وجود)

سرويس اوليه

•
سرويس هاي دوره اي
هر  11111كيلومتر

کنترل و رفع نشتي کليه اتصاالت مربوط به سيلندر ،پمپ ،شير و لوله هاي
هيدروليک

•

•

اطمينان از محکم بودن کليه مهره هاي  Uشکل و مهره هاي مجموعه
هيدروليک

•

•

روغنکاري مکانيزم هاي مرتبط به سيستم و پر نمودن گريس خورها

•

•

-3-2نكات اصلي در مورد عمليات سرويس و نگهداري
-1-3-2سرويس هاي معمولي و كلي
 -1ترمز دستي و ترمز پايي را بررسي نماييد.
 -2نحوه کارکرد سيستم روشنايي و سيستم هشدار دهنده و چراغ نشانگر هاي مختلف (از جمله نشانگر فشار روغن موتور ،فشار
مخزن هوا و نشانگر نگهداري فيلتر هوا و چراغ نشانگر شاري و غيره)
 -3مقدار آب برف پاك کن و شيشه جلو را بررسي نماييد.
 -4وضعيت و فشار هواي تايرها را بررسي نماييد.
 -5سطح روغن موتور ،مايع خنک کاري و سطح سوخت را بررسي نماييد.
 -6مقدار مايع ضديخ و روغن ترمز و همچنين ظرفيت روغن هاي مختلف مورد استفاده و سوخت را بررسي نماييد.
 -7آب موجود در مخزن هوا را خالي نماييد.
احتياط
 oهنگاميکه خودرو در سايت هاي ساختمان سازي بکار گرفته مي شود ،راننده بايد هفته اي يک بار خودرو را تميز
نمايد و بعد از تميزکاري به محل هاي گريسکاري ،روغن گريس اضافه نمايد.

-2-3-2جدول سياالت
نام سيال
 /روانکار

نام سامانه
(باموستر
شماره فني)

استاندارد
کارخانهاي

ظرفيت

ويسکوزيته
()SAE

روغن
موتور

WP12.430N

SAE J 300

 27ليتر

15W-40

روغن
گيربکس

12JS200TA

SAE J 306

 18ليتر

85W-90

DH.7131.50010
3

SAE J 306

روغن
محور
عقب *

 16ليتر*
 11ليتر*

85W-90

سطح
کيفي

شرکتهاي
مورد تائيد
با سابقه
تامين

نام تجاري
سيال/روانکار

XK0009893903

CH-4

Behran
Beh Total
Castrol
pars oil
TUNAP

Super Turbo Diesel
Rubia TIR 7400
Castrol tection
pars paydar
Tunap M-115-S

مطابق دفترچه
دارنده خودرو

XK0009890703

GL-5

Behran
Beh Total
FUCHS
TUNAP

Behran Samand VMB
Total EP-B
Titan Gear HYP
Tunap Gear GL-5

مطابق دفترچه
دارنده خودرو

GL-5

Behran
Beh Total
FUCHS
TUNAP

Behran Samand VMB
Total EP-B
Titan Gear HYP
Tunap Gear GL-5

مطابق دفترچه
دارنده خودرو

شماره فني
سيال  /روانکار

XK0009890703

شرايط سرويس و
تعويض

ويسکوزيته
()SAE

شماره فني
سيال  /روانکار

سطح
کيفي

شرکتهاي
مورد تائيد
با سابقه
تامين

نام تجاري
سيال/روانکار

شرايط سرويس و
تعويض

XK00098949 03

ATF III

Behran
Beh Total
IRANOL
FUCHS
TUNAP

Behan Automatic ATF III
Total Fluid ATX
Iranol ATF III
Titan 4000
Tunap ATF III

تعويض:
سرويس اوليه :
 3111کيلومتر
دفعات بعد هر
 21111کيلو متر

XK00098903603

DOT 4

فومن شيمي

نام سامانه
(باموستر
شماره فني)

استاندارد
کارخانهاي

ظرفيت

ZF.8098

GB7632.2

 5/5ليتر

-

سيال
کالچ **

-

SAE J
1703

1/45
ليتر**

-

گريس
چند
منظوره

-

-

5/5
کيلوگرم

NLGI2
lithium
base

نام سيال
 /روانکار

روغن
جعبه
فرمان

تعويض هر 2سال

XK0009895003

DOT 3

فومن شيمي

کاسپين

تعويض هر 2سال

XK0009890351

DIN
51818

Behran
pars oil
Shell
FUCHS

Behran Yaghoot NL GI 2
Pars Mahan EP2
Shell Alvania EP2
Fuchs Renolit MP

مطابق راهنماي
دارنده خودرو

ويسکوزيته
()SAE

شماره فني
سيال  /روانکار

سطح
کيفي

شرکتهاي
مورد تائيد
با سابقه
تامين

نام تجاري
سيال/روانکار

XK0009895103

CB-CD

IRANOL

IRANOL 10

-

طيف سايپا
راميار شيمي

شيشه شوي

-

R134a

-

-

-

نام سيال
 /روانکار

نام سامانه
(باموستر
شماره فني)

استاندارد
کارخانهاي

ظرفيت

روغن
جک باال
بر اتاق

-

SH/T03581995

 1/5ليتر

10

مايع
شيشه
شوي

-

-

 2/5ليتر

-

XK0009860271

گاز کولر

-

-

1/95
کيلوگرم

-

XK0009890049

روغن
کمپرسور
کولر

-

-

1/2

ml

PAG 100

XK0009895203

SP-10

-

-

شرايط سرويس و
تعويض

تعويض هر سه
سال

-

نام سيال
 /روانکار

نام سامانه
(باموستر
شماره فني)

محلول
ضديخ
%51

-

استاندارد
کارخانهاي

ظرفيت

ويسکوزيته
()SAE

شماره فني
سيال  /روانکار

سطح
کيفي

شرکتهاي
مورد تائيد
با سابقه
تامين
BEHRAN
TOTAL

-

 43ليتر

-

XK0009890025

ASTM
3306

نام تجاري
سيال/روانکار

BEHRAN ZAGROS II
TOTAL ANTIFREEZE

نفت سپاهان

SPDضديخ

مهرتاش
سپاهان

ريتال

CASTROL
FUCHS

شرايط سرويس و
تعويض

CASTROL NF
TITAN FREEZE GOARD

تعويض هر 2سال

* حجم روغن تزريق شده در محور عقب ،در ابتدا  16ليتر ( 9ليتر در ديفرانسيل و  3/5ليتر در هر توپي) ميباشد .ولي در
هنگام انجام سرويسهاي ادواري محور عقب ،روغن محور پس از تخليه ،بايد به ميزان  11ليتر ( 6ليتر جهت ديفرانسيل و 2
ليتر در هر توپي) سرريز گردد .بنابراين در صورت تخليه کامل روغن( ،به عنوان مثال ،پس از تعمير اساسي و يا باز و بست
محور عقب) براي بار اول  16ليتر و براي دفعات بعدي  11ليتر بايد تزريق شود.
** در صورت مصرف هر يک از اين دو سيال DOT3 ،يا  DOT4از مصرف سيال ديگر اجتناب گردد.

-4-2تعويض روغن موتور
روغن موتور را در حالي که موتور گرم است تعويض نماييد .در حـين تخليـه روغـن،
بايد رنگ روغن را بررسي نماييد و همچنين هرگونه نقص و وجود مواد خارجي داخل
روغن پيدا نماييد .بعد از خالي کردن روغن ،بايد پـيچ محـل تخليـه روغـن را سـفت
نماييد و کارتريج فيلتر روغن را جايگزين نموده و سپس روغن تازه را تـا حـد بـااليي
گيج روغن پر نماييد .به منظور جلوگيري از استارت موتور بدون روغن ،راننده بايد از
ترمز کمکي استفاده نمايد و دکمه استارت را هنگامي که پمـپ روغـن فشـار بـاال در
موقعيت قطع سوخت مي باشد فشار دهد و سپس موتور را استارت زده و براي مدتي
بصورت درجا با دور پايين نگـه دارد .فيلتـر روغـن موتـور را از لحـاظ نشـتي بررسـي
نماييد .بعد از خاموش شدن موتور به مدت  5دقيقه راننده بايد سطح روغن را بررسي
نموده وآن را تا عالمت بااليي گيج پرنمايد.
-1-4-2فيلتر روغن
• کارتريج فيلتر روغن موتور را تعويض نماييد.
• کارتريج فيلتر هاي مرتبط به روغن موتور را بصورت همزمان تعويض نماييد .واشـر
آب بندي را با اليه نازکي از روغن آغشته کرده و سپس فيلتر را بصورت دستي سفت نماييد.

• خالصي دريچه را تنظيم نماييد.
خالصي دريچه موتور سرد به شرح زير مي باشد:
سوپاپ هوا  1/3 :ميليمتر
سوپاپ دود 1/4:ميليمتر

• فشار نازل تزريق روغن را بررسي نماييد .فشار تزريق روغن  225بار مي باشد.
-2-4-2فيلتر سوخت
• هر دو کارتريج فيلتر سوخت را بصورت همزمان تعويض نماييد.
• صافي ها را تميز نگه داريد.
• پيچ تخليه را بصورت روزانه باز نماييد تا ناخالصي ها تخليه گردند.

هنگامي که تعميرات و نگهداري انجام مي گيرد راننده بايد کارتريج فيلتررا تميز نمايد.

احتياط
 oراننده بايد هر چند وقت يکبار پوشش فيلتر هوا را باز نموده و آن را از لحاظ گر فتگي فيلتر بررسي نمايد.

-5-2نگهداري فيلتر هوا
اگر چراغ هشدار گرفته شدن فيلتر هوا روشن گردد ،راننده بايـد وسـيله جمـع آوري
گرد و غبار را براي تميز کردن کارتريج فيلتر هوا تميز نمايد.
• لبه ي انتهاي کارتريج را براي تميز کردن داخل آن روي تاير خودرو قـرار ندهيـد.
اين روش باعث تميز کردن گردو غبار نخواهد شد.
• سطح داخل و خارج کارتريج فيلتر را بوسيله هواي فشرده خشک با فشـار کمتـر از
 5بار به صورت مورب و ضربدري تميز نماييد .بهتر است که هوا از سـمت داخـل بـه
خارج دميده شود.
• دقت نماييد که کارتريج فيلتر آسيب ديده نباشد .چراغي را به داخل کارتريج فيلتر
بگيريد و از قسمت خارجي مالحظه نماييد که کارتريج داراي ترك ،سـوراخ و آسـيب
هاي ديگري نباشد.

ماکزيمم  5بار

احتياط
 oاستفاده کردن ازکارتريج فيلتر با ترك يا سوراخ ،مجاز نمي باشد ،در غير اينصورت باعث فرسايش غيرعادي موتور
خواهد شد.
• واشر آب بندي شماره  1را بررسي نماييد .اگر واشر يا کارتريج فيلتر آسيب ديده باشند ،راننده بايد قطعه آسيب ديده يـا کـل
مجموعه را تعويض نمايد.
• هنگام نصب کارتريج فيلتر ،راننده بايستي مهره هاي پيچ مرکزي را سفت نمايد.
• کارتريج فيلتر اطمينان شماره 2بهتر است تعويض شود تا اينکه تميز شود .بعد از اينکه کارتريج فيلتر اصلي شماره  1بـراي 5
بار تميز گرديد يا اينکه آسيب ديده شد ،مي بايست کارتريج فيلتر اطمينان را هر  2سال تعويض نماييد.
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• اگر بعد از تميز کردن کارتريج اصلي چراغ نشانگر دوباره روشن شد ،راننده بايد آن را تعويض نمايد .براي انجـام ايـن کـار بـه
ترتيب زير عمل نماييد:

 -1کارتريج فيلتراطمينان را داخل کاور فيلتر هوا قرار دهيد و آن را توسط پيچ شش گوش بزرگ ببنديد.
 -2کارتريج فيلتر اصلي را داخل کاور فيلترهوا قراردهيد و آن را توسط پيچ شش گوش کوچک ببنديد.
 -3درپوش را همراه با دريچه تخليه گردو غبار نصب نماييد(.باز کردن آن بايد به سمت عقب يا پايين باشد ).سپس به طـور
دستي مهره مخصوا آن را ببنديد .سيم گاز دستي را در حالت تاٌمين سوخت قرار داده و سپس توسـط پمـپ دسـتي،
سوخت را پمپاي نماييد تا اينکه سوخت از پيچ دريچه هوا خارج شده و هيچ حبابي مشـاهده نگـردد .لولـه سـوخت را در
داخ ل قسمت نازل تزريق شل نموده و سيم گاز دستي را در حالت قطع قرار دهيد .راننده بايد تا زماني که سوخت بدون
حباب هوا خارج شود استارت بزند.

-6-2تنظيم روغن گيربكس
سطح روغن گيربکس را کنترل نموده و روغن را تعويض نماييد.

-7-2فيلتر هواي گيربكس
کارتريج فيلتر را تميز نموده و آن را توسط هواي فشرده خشـک نماييـد .اگـر فيلتـر
هرگونه آسيب ديدگي داشته باشد آن را تعويض نماييد.

-8-2محور عقب
سطح روغن محور عقب را بررسي نماييد.
-9-2محور مياني
سطح روغن محور مياني را کنترل نماييد.

-11-2توپي خورشيدي چرخ محور عقب
-1-11-2تعويض روغن توپي خورشيدي محور عقب
• روغن را هنگامي که گرم است تعويض نماييـد .تـوپي چـرخ را بچرخانيـد تـا پـيچ
تخليه روغن به سمت زمين قرار گيرد .روغن را از توپي چرخ ،تخليه نمـوده و روغـن
تازه سرريز نماييد .توپي چرخ را مطابق شکل بچرخانيد تا روغن اضافي خارج گـردد.
محل تهويه محور را تميز نماييد .تمام پيچ ها را ببنديد و آنها را توسط هواي فشرده
خشک نماييد.
• گريس کاسه چرخ را تعويض نماييد.

• ضخامت لنت ترمز را بررسي نماييد .حداقل ضـخامت لنـت ترمـز بايـد  6ميليمتـر
باشد.

-11-2تنظيم خالصي ترمز چرخ
-1-11-2تنظيم خالصي ترمز چرخ محرك
راننده مي بايست هنگامي که حرکت سيلندر (حرکـت اهـرم پيسـتون) از حـد خـود
تجاوز نمود ،آن را تنظيم نمايد .روش تنظيم آن به صورت زيرمي باشـد :پـيچ بـازوي
تنظيم خالصي را بچرخانيد تا اينکه چرخ قفل گردد .سپس پيچ را حدود  2/5دور در
جهت مخالف بچرخانيد.

-2-11-2تنظيم خالصي ترمز محور جلو
پيچ شش گوش شماره  2را روي انتهاي محور مارپيچ سفت نماييد تا اينکه چرخ ،قفل گردد و سپس آن را تا زماني که راننـده
صداي تيک کردن آن را  3بار بشنود در جهت مخالف بچرخانيد
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-12-2كنترل سطح روغن فرمان هيدروليك
هنگاميکه موتور از حرکت باز مي ايستد ،سطح روغن بايد  1الي  2سانتيمتر بيشتر از درجه مقياس  3مطابق شکل نشـان داده
شده باشد يا حداقل به درجه مقياس  3برسد .اگر سطح روغن از اين مقدار کمتر باشد ،بايد فـوراً روغـن اضـافه نماييـد .هنگـام
اضافه کردن روغن ،راننده بايد موتور را استارت زده و آن را در دور پايين نگه دارد .در حين فرآيند اضافه کردن روغن به منبـع
ذخيره روغن ،راننده بايد مکرراً روغن را از يک طرف به سمت ديگرحرکت دهد تا هواي اضـافه داخـل روغـن نباشـد .موتـور را
خاموش کنيد و روغن را به اندازه مورد نياز داخل منبع ذخيره روغن اضافه نماييد و سپس درپوش آن را ببنديد.
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-13-2منبع روغن فرمان
هنگام تعويض فيلتر روغن ،نبايد روغن اضافه از منبع خارج و آلودگي يا مواد خارجي وارد روغن گردد .در غير اين صورت باعث
گرفتگي لوله ها خواهد شد.
-14-2روغنكاري ياتاقان واترپمپ
• درپوش گريس روغنکاري واترپمپ را يک دور شل نماييد.
-15-2روغنكاري كالچ ،گيربكس ،گاردان ،محورها
• کالچ محور آزاد را روغنکاري نماييد.
• ياتاقان هاي سمت چپ و راست کالچ محور آزاد را روغنکاري نماييد.
• بلبرينگ هاي کالچ را روغنکاري نماييد.
• گيربکس را روغن کاري نماييد.
• چهار شاخه گاردان را روغن کاري نماييد.
• پين اتصال سيستم فرمان و شفت ميل بادامک را روغنکاري نماييد.
• بازويي ترمز محور عقب و ميل بادامک را روغنکاري نماييد.

-16-2تعويض چراغ جلو
• سوکت چراغ را باز نماييد.
• براي باالبردن از کليد ( )استفاده نماييد و سپس سوکت را باز نماييد.
• سوکت چراغ جلو را برگردانيد.
• مکانيزم قفل را درگير نموده وکاور چراغ را باز نماييد.
• دو شاخه کابل را از سوکت جدا نماييد.
• گيره را به سمت متصل کننده آن فشار داده و سپس آن را تا کنيد.
• چراغ آسيب ديده را خارج نماييد.
• چراغ هالوين جديد را جايگزين نموده سپس گيره را در داخل شيار محکم نماييد.
• کليد فنري را باالبياوريد.
• خار مربوطه را فشار دهيد تا از قفل شدن آن اطمينان حاصل نماييد.
• دوشاخه کابل اتصال را به سوکت وصل نماييد.
• کاور محافظ چراغ را وصل نماييد.
• سوکت را بپوشانيد.
• تنظيم چراغ را بررسي نموده و در صورت لزوم تنظيم المپ را مجدداً انجام دهيد.

• چراغ هاي نور باال و پايين يکسان مي باشند بنابراين اگر چراغ اضافي وجود نداشته باشد ،راننده مـي توانـد چـراغ نـور بـاال را
براي چراغ نور پايين استفاده نمايد.
-17-2تعويض چراغ هاي جانبي
• چراغ جديد را جاگزين نماييد.
• سوکت را به روش برعکس مراحل بازکردن دوباره نصب نماييد.
-18-2تعويض چراغ هاي نشانگر يا چراغ هاي داشبورد
• سوئيچ کنترل باتري را قطع نماييد.
• با باز کردن پيچ المپ ها آنها را باز نماييد .سپس کاور داشبورد را از قسمت بـاالي
داشبورد جدا نماييد.
• چراغ هاي داراي ايراد را از داشبورد جدا نماييد.
• پانل داشبورد را تکان داده و آن را از قسمت عقب جدا نماييد.
• عيب ها را برطرف نماييد.
• قطعات را به روش برعکس مراحل بازکردن دوباره نصب نماييد.

-19-2فشار باد تايرها
تايرهاي جلو
تايرهاي عقب

8.1±0.2 bar
7.4±0.2 bar

هرگونه اظهار نظر و درخواست در مورد مضامين و دستورالعمل هاي مندرج در اين راهنما توسط
مديريت تضمين کيفيت با خرسندي پيگيري مي شود.
نشاني  :تهران ،کيلومتر  14کمربندي آزادگان (از اتوبان تهران  -کرج)
تلفن121 55 25 58 18 :
نمابر121 51 24 51 74 :
سامانه پيامکي21114881 :

راهنماي دارنده كشنده دنيز
چاپ اول

