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. کثیر غیر مجاز پیگرد قانونی داردحقوق براي شرکت سایپادیزل محفوظ است و هرگونه ت



پیشگفتار
و برکت فراوان به امیدواریم برایتان ثروت .از خرید شما و استفاده از محصوالت سایپادیزل سپاسگزاریم

KX480کامیون کشندهاین دفترچه راهنماي کار و نگهداري محصول.ارمغان بیاورد Euro V(5)است.
بهره برداري حداکثر از این وسیله نقلیه هدف مشترك ماست که البته بطور قطع به آشنایی شما با وسیله و نحـوه  

را بطـور  ي آنراهنمـا ، قبل از استفاده از محصولیمانه امیدواریم صملذا . از آن بستگی داردهمه جانبهنگهداري
.یدنککسب کارکرد وسیله نقلیه ها وفرآیندتا مهارت بیشتري درکامل مطالعه فرمائید

و سـاختار و  ه در زمـان انتشـار آن صـحیح بـوده    الزم به ذکر است که دستورالعمل ها و توضیحات این دفترچـ 
ممکن است این مقدمه راهنما با ساختار . عملکرد محصوالت ما همواره در دست توسعه و تکمیل و ارتقاء است

. از اینکه امکان مطلع ساختن شـما از تغییـرات احتمـالی نیسـت، پـوزش مـی طلبـیم       . اصلی دقیقا یکسان نباشد
.ی شودشاخص هاي اعالم شده با تغییرات مرحله اي محصوالت انجام م

KX480محصول مدل مرتبط با این راهنما  Euro به وضعیت محصول مشخصَهنگام مطالعه لطفا.می باشد5
. کلیه کامیون هاي این مدل با الزامات استناندارد کاهش آلودگی هوا مطابقت دارند.توجه کنید

.استفاده شودو نگهداري از آن است و باید همراه کامیون) خودرو(زء الینفک محصول این دفترچه ج
با مراکز خدمات پس از فروش َلطفا) وارانتی کیفیت(دوران تامین قطعاتخرید قطعات یدکی محصول وبراي

.و یا مراکز تعمیر مجاز آن تماس بگیرید) رنا(شرکت سایپادیزل



دفترچه راهنمااستفاده از
و کـارکرد ، راننـدگی ، نگهـداري ،    ختار محصول ، کاربري ، روشـن کـرن کـامیون    این دفترچه بطور اساسی سا

. را توضیح می دهد . . . تنظیمات تجهیزات مکانیکی و تنظیمات پس از تعمیرات و 
ـ    د شـده در برنامـه   راننده می بایست کلیه مراحل تعمیر و نگهداري دوره اي را طبق مراحل زمـانی و مسـافتی قی

سـالم مانـدن کـامیون و قطعـات مونتـاژي آن      رعایـت ایـن نکتـه در   . کندمراعاتداده، انجامتعمیر و نگهداري
. بسیارمهم است

: ر این دفترچه به شرح ذیل استنمادهاي مندرج د

: اخطار 
در صورت عدم رعایت قانون و روش ذکر شده، امکان بروز صدمات جـانی شـخص ثالـث و    

. ضررهاي جدي مالی وجود دارد

: توجه 
یـزات مونتـاژي آن   ، راننده و یا کامیون و تجهت عدم رعایت قانون و روش ذکر شدهدر صور

. آسیب خواهند دید



:نکات مهم
: موارد زیر شامل گارانتی محصول نمی شود

تغییر کـاربري و  با محصول و یاگواهی و مدارك شناسایی م مطابقت پالك شناسایی کامیون ودر صورت عد-1
.جایگزینی پالك شناسایی غیر

.دفترچهاینامیون طبق موارد مندرج درعدم کاربري و استفاده صحیح از ک-2
)شامل دوره هاي زمانی آببندي و مسافتی. (رنامه مندرج در دفترچه اجرا نشودسرویس هاي دوره اي طبق ب-3
، هـوا و  محلول هاي ضدیخ، فیلترهاي سـوخت وانکارها،ن و تعویض به موقع روغنها، ردر صورت عدم تامی-4

. دفترچه راهنما قید گردیده استاینمشخص شده، که درروغن
.اد غیر مجاز در دوره تضمین کیفیتبروز هرگونه آسیب و صدمه ناشی از تعمیر توسط تعمیرگاهها و افر-5
جانبی و یا تغییـر در قطعـات کـامیون بـدون مجـوز      انجام هرگونه تغییر در ساختار کامیون و مونتاژ قطعات -6

. دن و یا تغییر سایز تایرها ، ضد گلوله کري ، باالبردن شاسیشرکت بعنوان مثال افزایش ظرفیت باربر
. از قطعات یدکی مورد تایید شرکت زمان انجام تعمیروسیله نقلیهاستفادهعدمآسیب هاي ناشی از-7
. آینـد ، پدیـد مـی   به موقع کامیون هنگام بـروز مشـکالت فنـی   نشدن یر و تنظیمتعمآسیب هایی که به دلیل -8
).فنی ثانوي نیز ایجاد می شودنقص هايدر صورت تعمیر نکردن کامیون و رفع نشدن ایرادها،(
بـه  شرکت بیمـه و تائیدیه پلیسکروکی ونبودات ناشی ازتصادف کامیون، پنهانی نگهداشتن حادثه وخسار-9

.عهده راننده است
.بیش از ظرفیت کامیون و کارکشیدن در صورت بارگذاري -10
، خراش و سوزاندن که نقص فنی اولیه ناشی از تولید سقوط از ارتفاعصدمات ناشی از عوامل خارجی مثل -11

.محصول نباشد
.تگرگ، طوفان و سیل، رعد و برقصدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند-12
.، سائیدگی ها و استهالكو لرزشها، ارتعاشات صداهاي نرمال-13
سـط نماینـدگی پـس از    بازرسی هـا ي نرمـال تو  رات ناشی از متوقف شدن کامیون برايضرر و زیان تاخی-14

.فروش
.)تامین قطعات یدکی پس از دوره گارانتی(انقضاء دوره وارانتی-15
مانند تغییرات در مونتـاژ قطعـات   . نباشدا مدل، طراحی و یا ساخت محصولدیگر تعمیراتی که در ارتباط ب-16

وسیله نقلیه بدون کسب مجوز 

کلیه حقوق براي شرکت سایپادیزل محفوظ است 
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شناسایی کامیون 
محل پالك مشخصات کامیون 

پـائین درب سـمت   ،الك مشخصات کامیون داخل کـابین پ
.شاگرد نصب گردیده است

(VIN)شرکت مادرمحل درج شماره شاسی

VIN)در محل نشان داده ) مشخصه شناسایی کامیون
شـده  سمت راست شاسـی حـک   طولی شده در تیرك 

.است

پالك مشخصات و شماره سریال موتورموقعیت 

کامینزمختص موتورهاي 

پالك مشخصات کامیون                                   - 1

زموتور کامین

محل قرارگیري پالك مشخصات موتور-١
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مالحظات
ط زیستموتور و اقدامات حفاظتی محیاستاندارد عملکردوتنظیم

، موتور از شـرایط ضـمانت و   یپادیزلبدون تائید و اجازه شرکت سا،هاي موتوردن پلمپدر صورت باز کر-1
. رج می شودخا)وارانتی(خدمات پس از فروش 

.گردنـد و بازدیـد تنظـیم قـوانین زیسـت محیطـی    با شرایط و مطابقتحویل به مشتري،قبل از بایدموتورها-2
مجاز شرکت سـایپادیزل مجـوز   هايتعمیرگاهفقط و توسط راننده مجاز نبودهقطعاتتعویضانجام تنظیمات و 

و شرکت سایپا دیزلبدون اجازه،ات و تنظیم موتورتعویض قطعکهدر صورتی. را دارند) تنظیم موتور(ر این کا
پـس از فـروش و تـامین قطعـات     خدماتگارانتی خارج شده و ارائهموتور از ،پذیردانجام در مراکز غیر مجاز 

. دمی گردمنتفی
. توسط شرکت سایپادیزل استفاده کنیدتنها از فیلترهاي سوخت و روغن با درجه و نوع مشخص شده -3
:نماییدرعایت ˝طول عملکرد و نگهداري از محصول موارد ذیل را دقیقادر -4

.دهاي سوخت، هوا و روغن باید بطور دوره اي و منظم تعویض شونفیلتر)الف
در همـین دفترچـه   )هـاي مختلـف کـامیون   قسـمت بـراي  درجـداول روانکارهـا  (فقط از روغن هـایی کـه   ) ب

.پذیرددوره اي و منظم انجام صورته بنتعویض روغومشخص شده استفاده کنید
ـ کهگازوئیل با کیفیت عالی از) ج اسـتفاده  .اسـتفاده شـود  تولیـد شـده اسـت،   ا شـرایط آب و هـوایی  متناسب ب

. غوب ممنوع استازگازوئیل نامر
بوطـه  مایع یا روانکار مرنیاز بهو درصورت نمودههمیشه سطح مایع خنک کننده موتور و روانکارها را چک ) د

کاري خـارج از تعهـد ایـن    خسارات و حوادث ناشی از نبود مایع در سیستم خنک کاري و روغن .اضافه نمایید
.شرکت  است

.نشتی نداشته باشدنمایید کهز را  کنترل و، لوله مکش و تبدیل اگزژ، اینترکولرآببندي سیستم توربو شار) ه
موتـور در دور آرام  ،دقیقـه 5الی 3به مدتقبل از حرکت، الزم استاطمینان از کارکرد صحیح موتوربراي) و

طـور  بـه . ، آماده حرکـت شـوند  زات موتور با گرم شدن و روغنکاريبدون اعمال گاز کار کند تا قطعات و تجهی
5الـی  3به مـدت دن موتور قبل از خاموش کرالزم است کههمچنین.روغنکاري توربو شارژ کامل گرددمثال،
وتجهیـزات موتـور بـه    بدون اعمال گاز کار کند تا روغنکاري و خنک کاري قطعات ودر دور آرامموتور ،دقیقه
، این عمل از آسـیب دیـدن، گیرپـاچ    توربو شارژ انجام شودمحفظهخنک کاري طور مثال،به. برسدمطلوبحد 

. از داغی جلوگیري می کندناشییدن قفل شدن و چسبقطعات،نمودن
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بازدید روزانه
:را هر روز قبل از حرکت کنترل کنیدامیون خودک
.یدرا چک کنندهسطح مایع خنک کن-1
.سطح روغن موتور را کنترل کنید-2
.را تخلیه کنیدو فیلتر سوختآب فیلتر اولیه سوخت-3
.میزان سوخت موجود در تانک سوخت را چک کنید-4
.و فشار باد تایرها را بازدید کنیدشل نباشند و سطح تایر تامهره چرخ ها را چک کنید-5
هـاي  افتـادن مهـره  یـا آسیب دیدگی و از لحاظ شل نبودن،چرخ هاي جلو و عقب کامیون را هاي توپیمهره-6

.چک کنیدکنندهسفت 
شفت اکسل، مجموعه ترمز و داخل چـرخ هـا و السـتیک هـا را     درپوش آنها، فلنچها و نشتی روغن از توپی-7

.چک کنید
. آنها را چک کنیددرپوشان سطح و تمیزي روغن توپی ها و میز-8
. روغن ، آب و هوا را چک کنیدسوخت، نشتی هاي -9

.تمیزي شیشه ها و آئینه هاي دید عقب را چک کنید-10
.کالچ را چک کنیدهیدرولیک سطح مایع-11
.بوق ها را کنترل کنید-12
.چراغ ها را چک کنید-13
.رم دنده و غربیلک فرمان را چک کنیدوضعیت ترمز، اه-14
.خالصی پدال ترمز را چک کنید-15
.حرکت رفت و برگشت سیلندر ترمز دیسکی را چک کنید-16
. باتري کامیون مطمئن شویدو از شارژ بودن اتصال مدارهاي الکتریکی را چک کنیدو ایمنیدرستی-17
. درپایان رانندگی روزانه تانک باد را تخلیه کنیدتوصیه می شود در زمستان و مناطق سرد و مرطوب -18
. از سفتی پیچ هاي اتصال صفحه زیرین چرخ پنجم به آن و به شاسی مطمئن شوید-19
. از نداشتنن نشتی هوا و صحت اتصال  کشنده به تریلر اطمینان حاصل کنید-20
اید پس از سه دقیقـه فشـار بـاد کمتـر از     گیج فشارباد را کنترل کنید هنگامی که کامیون استارت می خورد، ب-21
. کیلوپاسکال باشد10
.را چک کنیدلنت ترمز سایش و خوردگیعیت هاي سنسور وضچراغ-22
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: توجه 
:تخلیه آب فیلتر آبگیر سوخت -1

مخـتص  (.و ذرات رسـوب شـده را تخلیـه کنیـد    هرهفته یا هروقت چراغ نشانگر مربوطه روشن شد، آب-الف
" آب در سوخت"اي مجهز به نشانگرکامیون ه

، روزانه پس از خاموش کردن کامیون آب و ذرات رسـوب تـه نشـین    قبل از سوخت گیريتوصیه می شود -ب
. شده فیلتر آبگیر سوخت را تخلیه کنید

درشـرایط      . تخلیه تانک باد ترمز در شرایط آب و هوایی معمولی هفتـه اي یکبـار انجـام شـود    کهکنیدکنترل-2
رجـه سـانتیگراد   د5آب و هواي مرطوب و بارانی و زمستانی یا در مناطق سردسیر هنگامی که دماي محـیط زیـر  

کلیـد گـرم کـن    ، الزم اسـت کـه  انجام شود و روزانه پس از خاموش کردن کـامیون هر روزبایداین کار،است
. خشک کن باد ترمز را که روي داشبورد واقع شده روشن کنید

. لنت را تعویض کنیدترهر چه سریع، الزم است کهمی دهداخطارنشانگر میزان سایش لنت ترمز کههنگامی-3
اگر دیدید رنگ روغن توپی ها سـفید  . تیره استدر حالت تمیز بودن، رنگ روغن روانکاري توپی چرخ ها -4

. باشدمیبا آب است به معناي اختالط آن یا شیري رنگ شده 
:بازدیدهاي هفتگی

. آن را محکم کنیدباشد،ادگیر متحرك را کنترل و درصورتی که شل شدهب-1
.افزوده شودکنید و اگر کافی نبود مایع اورهمخزن را چکDEFسطح اوره -2

:بازدیدهاي ماهانه
. کنترل کنید روغن موتور، گازوئیل و مایع خنک کننده نشتی نداشته باشند-1
.دچار گرفتگی نشده باشندکه د را چک کنیDEFاوره تانک لوله هاي -2
. پیچ روغن ریز گیربکس و درپوش هواکش آن را تمیز کنید-3
. سطح روغن گیربکس را در مخزن کنترل کرده و درصورت لزوم به آن روغن اضافه کنید-4
.به آن اضافه کنید˝سطح روغن هیدرولیک فرمان را چک کرده و اگر کافی نبود مجددا-5
از لحاظ خمیدگی، آسیب دیدگی، ترك خـوردگی و یـا   قطعات آن را . را تمیز کنیدچرخ پنجم صفحه-6

و پـیچ هـاي   پوششحلقه سفت کردنگشتاور.عملکرد چرخ پنجم را نیز چک کنید. چک کنیدجا افتادن
. پنل را نیز بررسی کنید

دیسـک ترمـز   شکسته نباشد، لنت ترمز فرسـوده نباشـد و  یدیسکدرپوش گردگیر ترمز که چک کنید -7
. پوسیده و یا شکسته نباشد
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ون جدیدآببندي کامی

:دموارد ذیل را رعایت کنید ر طول این مدت باید. کیلومتر است2500تا1500د مسافت آببندي حدو
ازهرگز نباید متجـاوز و دور موتور نیزمجاز نیست) حمل بار(ي کامیون ، بارگذاري روکیلومتر اول250در -1

. ددور بر دقیقه باش2000
گیريبـار اسـمی  ظرفیـت  کـل  % 50ز بیش اکامیوننباید،اولیهکیلومتر پیمایش800دردوره آببنديطولدر-2

.دبارگذاري شوکل ظرفیت اسمی% 75از و پس از آن نیز نباید بیشنماید
. دشیب کم حرکت کنیبادر مسیرهاي صرفاً،کامیوندر کل مدت مسافت آببندي -3
.، باید تامدتی با سرعت آرام و بار سبک حرکت کردشن کردن موتوربعد از روکامیون آماده سازي براي -4
پیش از عملیات بارگیري موتـور نبایـد بیشـتر از    . نی مجاز نیستکارکرد موتور در دور آرام براي مدت طوال-5
PTOموقعی کـه بـارگیري درحـال اسـتفاده از    به جز(دقیقه درجا کار کند، درغیر این صورت آسیب می بیند5

).انجام می شود
.ت براي مدت طوالنی مجاز نیستداشتن موتور در شرایط دور ثابهنگ-6
. دشونواردطوري دنده عوض کنید که به موتور فشار-7
همچنـین  ) غـن را کنتـرل کنیـد   چراغ اخطار سطح پائین فشـار رو (. یدموتور توجه کنبه نشانگر فشار روغن -8

.خنک کننده موتور در طول مدت آببندي کامیون چک شودنشانگردماي مایع 
. وتور و مایع خنک کن را چک کنیدصورت مداوم و منظم سطح روغن مه ب-9

اگر سیستم رادیاتور با پایه نگهدارنده فن تثبیت شده، چک کنیـد آیـا تسـمه پایـه فـن شـل نشـده باشـد و         -10
.  محکم کنیددرصورتی که شل شده آن را 

از ترمـز موتـور درسـت    خـودداري کنیـد و   ناگهـانی به طرز صحیح و مناسب رانندگی کنید، از ترمزهـاي  -11
. استفاده کنید

.باشندنمی، مجاز به حمل کاالهاي خطرناك نیستندADRکامیون هایی که داراي سیستم -12
پـس از  . نگین به طور ناگهانی خـاموش نکنیـد  هرگز کامیون را پس از طی مسافت با سرعت باال و یا بار س-13

.بعد از خنک شدن موتور توقف کنیددور آرام موتور را حفظ کرده وتا مدتیحرکت
بـا  اگر مهـره اي لقـی داشـت آن را   ید و لحاظ سفتی چک کنازا مهره چرخ ها ر،بعد از پایان دوره آببندي-14

. نیوتن متر سفت کنید650تا 550)ترك(گشتاور
.
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: اخطار
دوره نگهداري و آببندي کامیون را در مراکز و نمایندگی هـاي مجـاز خـدمات پـس از     ˝لطفا

فروش شرکت سایپادیزل به انجام برسانید و این کـار را طبـق قـوانین و روش هـا و مراحـل     
. قید شده در دفترچه ضمانت محصول انجام دهید

اندارد عملکرد است
توجـه بـه   در جـاده هنگام راننـدگی ي آنت باالیامنواز کامیونمحصول و بهره برداري بهترافزایش دوام براي

: ر در زمان استفاده الزامی استموارد زی
.، سپس سوئیچ را روشن کنیددنده در حالت خالص  باشدکهرل کنیدکنتون ابتدا دن کامیبراي روشن کر-1
.کنیدتوجه7؟به صفحهبراي  استارت زدن ماشین -2
.شودمیبین قطعات موتور سایشزیرا باعث افزایش؛وقتی موتور سرد است دور آن را باال نبرید-3
، صداي بوق اخطار مربوطه که از خاموش بودن چراغ اخطار فشارباد ترمز دستی مطمئن نشده ایدهنگامیا ت-4

.کامیون را حرکت ندهید، قطع نشده و ترمزدستی رها نشده است
. حرکت کنیدشروع به با دنده یک را بار سنگین زده اید،که کامیون امیهنگ-5
.حرکت در سرازیري با دنده خالص مجاز نیست-6
شروع حرکـت بـا شـتاب بـاال موجـب آسـیب       . مجاز نیستناگهانیباال و ترمزهاي شروع حرکت با شتاب -7

.ستیکها و کفشک ترمز می شودیش السانیز باعثناگهانیرسیدن به کالچ و الستیکها شده و ترمزهاي 
.و تند در سرعت باال بپرهیزیدناگهانیاز گردش هاي -8
س دهی کامیون را کاهش     زیرا عمر مفید سروی. خودداري کنید˝از حد ظرفیت کامیون اکیدااز بارگیري بیش -9

.می دهد

بایسـت متناسـب بـا    طبق قوانین جاده اي کشور، میزان بارگذاري روي کـامیون مـی   :اخطار
قـوانین  ˝هنگام استفاده از کامیون باید کامالراننده. ذاري خارج از ظرفیت ممنوع استبارگ. ظرفیت کامیون باشد

حمل بار نباید خارج از ظرفیتهاي قید شده در این دفترچه انجام شود وگرنـه  . قید شده در دفترچه را رعایت کند
. ي راننده و اشخاص خواهد شدموجب وارد آمدن صدمات جانی و مالی برا

.دي تانک سوخت نپاشروآب مراقب باشیدهنگام شستشوي کامیون-10
اسـت  شـده وقتـی کـامیون متوقـف   مطمئن شـوید  . را خاموش نکنیدکه موتور روشن است سوئیچهنگامی-11

.سوئیچ را درحالت خاموش قرارداده اید

٦



وجود نـدارد و اگـر   باال بردن  اتاق  سقوط می کند، ي که در زمانقبل از باال بردن اطاق مطمئن شوید چیز-12
.آن را بردارید،هستچیزي 

هنگام تعمیر و تنظیم سیستم الکتریکی، ابتدا سوئیچ قطع کن باطري را زده و سپس قطعه الکتریکـی را بـاز   -13
.تعمیر درحالتی که سوئیچ دروضعیت روشن است، مجاز نیست. نماییدتعویض و کرده

، براي این منظـور از فیـوز اصـلی مجـاز اسـتفاده      جایگزینی فیوز با قطعات رسانائی مانند مس مجاز نیست-14
.کنید
.هرگز سیستم الکتریکی را با استفاده از اتصال کوتاه چک نکنید-15
. پس از رفع عیب و تعویض قطعات معیوب الکتریکی بقیه قطعات را سوار کنید-16
با رعایت قوانین زیر از کلیه یونیـت هـاي الکترونیکـی محافظـت     کامیونشاسی یا روي هنگام جوشکاري -17

:کنید
:مکانیکیجهز به سوئیچ قطع کنبراي کامیون هاي م

.دموتور را خاموش و کلید قطع کن را بزنی) الف
. وصل کنید(B)نمودار کابل مثبت و منفی را با دقت  مانند. باطري را جدا کنیدیمنفاتصال مثبت و ) ب
.را وصل کنیدکلید سوئیچ قطع کن ) ج
.یدجوشکاري کن) د
. مونتاژ کنید (A)کابلهاي باطري را طبق نمودار ˝بعد از جوشکاري مجددا) ه

وضعیت اتصال عادي
کابل منفی باتري- 1

وضعیت فبل از جوشکاري
کابل مثبت باتري- 2
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:اخطار 
. ز بروز اتصال کوتاه جلوگیري کنیداهنگام قطع و وصل کابلها، -1
.یدوصل کن˝ت الکتریکی را مجددااتصاالجوشکاري تمامبه محض اتمام -2
. لکترونیکی کامیون آسیب خواهد دیدقطعات ا،اگر جوشکاري طبق رویه فوق انجام نشود-3

:توصیه هاي ایمنی 
: اخطار 

صـدمات  ،و بی توجهی به چراغ هاي هشـدار مربوطـه  و موارد ذیلرعایت الزاماتم در صورت عد
.و اشخاص وارد خواهد شدبه رانندهجانی و مالی سنگینی 

بارگـذاري  . یست متناسب با ظرفیت کـامیون باشـد  ، میزان بارگذاري روي کامیون می باايطبق قوانین جاده -1
شده در این دفترچه را کلیه قوانین بیانکامیوندر طول مدت استفاده ازبایدراننده. بیش از ظرفیت ممنوع است

و موجب بـروز صـدمات جـانی و    شده در این دفترچه مجاز نیستي قیدحمل بار بیش از ظرفیتها، رعایت کند
. دوشمی ي براي راننده و دیگر سرنشینانیرمالی جبران ناپذ

ـ      مطابق با قوامطمئن شوید پروسه جوشکاري را -2 د در غیـر ایـن  نین مـذکور در ایـن دفترچـه انجـام مـی دهی
.د دیدنآسیب خواهسیستمقطعات الکترونیکیصورت 

ـ   و اسـتفاده ک نفر تنظیم شدهیکمربند ایمنی فقط براي استفاده -3 کـودك مجـاز               همـراه یـک  ه مشـترك مـثالٌ ب
مطمئن شوید کـه تسـمه کمربنـد    . باید تعویض شودیبی هر یک از قطعات، کمربند ایمندر صورت خرا. نیست

بـه  سایش توسط لبه هاي تیز و آلـوده وایمنی از داخل پیچ خوردگی نداشته باشد و همچنین داراي خراشیدگی 
صـورت خطرنـاك   اینغیـر درازه و شکل بدن راننده تنظیم شـود، دطول کمربند باید طبق ان. مواد شیمیایی نباشد

.است
هاي جانی حرکت کامیون و بروز آسیبوگرنه احتمال کامیون، ترمز دستی باید کشیده شودپس از پارك کردن-4

شـود و بالفاصـله   می بوستر ترمز فقط در زمانهاي ضروري انجام دستیدنآزاد کر. و مالی وجود خواهد داشت
واقع راننـدگی و اسـتفاده از   در.به حالت عادي برگرددترمزدستیعملکردشده وخرابی ها تعمیرباید، از آنپس 

.اردوجود دتمال بروز صدمات جانی و مالی جدي سالم بسیار خطرناك بوده و احدستیکامیون بدون ترمز
.و موقعیت غربیلک فرمان نکنیدهنگام رانندگی اقدام به تنظیم ارتفاع-5
.یـد صـاف پـارك کن  ˝ن را در سـطح جـاده کـامال   ده و کـامیو ، موتـور را خـاموش کـر   قبل از باالبردن اتـاق -6

د ید و کنترل کنیـ مطمئن شوانجام کار فضاي کافی برايوجوداز˝قبالصورت باالبردن اتاق در فضاي مسقفدر
اي چـوبی مخصـوص   چرخها را با قرار دادن مانع ه. در حالت خالص باشدو دنده کشیده ترمز دستی ˝حتماکه 
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ـ   زیر آنها ثابت کن زش ید تا از حرکت احتمالی کامیون جلوگیري شود و اتاق را از اجناس و اشیاء کـه احتمـال ری
که مرکز ثقل آن از محـل  کامل باالبرده شود تا آنجاصورته بد اتاق بای. بردن اتاق را دارند خالی کنیدهنگام باال

اهرم پمـپ بـاالبر   از باالبردن کامل اتاق، هرگز بعد. کامیون می شوداتفاقی از لغزشمانعاین روش. لوال بگذرد
در وضـعیت مناسـب   رااهـرم ،زمانی که اتـاق را بـه حالـت اول برمـی گردانیـد     ˝و صرفااتاق را حرکت ندهید

.داردهیقر
گیربکس از حالت خالص به هـر یـک از   وضعیته و موتور روشن است از تغییرهنگامیکه اتاق باالبرده شد-7

. یدخودداري کن˝وقتی موتور روشن است اکیدا، برگرداندن اتاقازه ها خودداري کنید ودند
ـ و اگرباقی نگذاریددر محل خود براي مدت طوالنیبراي داغ شدن فندك را -8 ون صـورت اتوماتیـک بیـر   ه ب

.رآوریدددستی صورت بهآن رانیامد
. درجه سانتیگراد است باز کنید50درپوش مجراي مایع رادیاتور را فقط زمانی که دماي مایع خنک کننده زیر -9

درغیر این صورت مایع رادیاتور که داغ شده یا بخارآب به سر و صورت تـان مـی پاشـد و باعـث سـوختگی و      
ب را باز کنید و سوپاپ قطـع کـن   درب تانک کمکی آَقبل از برداشتن درپوش رادیاتور لطفا. شودجراحات می

د و باعـث آسـیب و   و صورت تان بپاشـ اغ ممکن است به سردرغیر این صورت مایع رادیاتور د.را ببندیدفشار
. جراحات وارده شود

.مجاز نیستبا ظرفیت باالتریوز و استفاده از فبا فیوزجایگزینی قطعه هادي مانند برنج-10
ید در غیـر ایـن  انتخاب کناین دفترچه دستورالعمل جدول روانکارها درو روانکارها را مطابق بانوع روغن-11

. مات جانی و مالی وجود خواهد داشتصورت احتمال بروز صد
در َمـی زننـد، ، مطمئنـا   روشن شده یا  چشـمک  دهندهچراغ هاي اخطار،موتوراگر در هنگام روشن بودن-12

به نمایندگی هاي مجاز تعمیـر و خـدمات   َاین اخطارها را نادیده نگیرید و سریعا˝لطفا. وجود داردسیستم ایراد
.پس از فروش شرکت مراجعه کنید

براي تعویض دیسک و صفحه ترمز حتما از قطعات اصلی و اوریجینال که از مراکز خدمات پس از فـروش  -13
درغیر این صورت باعث صدمه و آسیب به مجموعه سیستم ترمـز  . زل تهیه می شود، استفاده کنیدشرکت سایپادی

. گرددمیو کامیون شما از خدمات گارانتی خارج شویدمی
وقتی در این حالت شخص و یـا شـیئ بـین    . هنگام باال بردن شیشه هرگز دست یا سر خود را بیرون نبرید-14

که کلید شیشه بـاالبر  هنگامی . ت عکس آن یعنی پائین آوردن شیشه را انجام دهیمشیشه درب گیر کرد باید حرک
.که مانعی براي بستن کامل شیشه حائل نشده استدقت کندشاگرد را می زنند، راننده باید 
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خـودداري ) کنسـول (داخل جعبه ابزار متفرقـه  ،تیز و سنگینهلبداراياز قراردادن اشیاء خورنده و یا اشیاء -15
.مانع سنگین قرار ندهیدروي درب کنسول نیز. کنید

: توجه 
، آسـیب دیـدن شـخص   و بی توجهی به چراغ هـاي اخطـار مربوطـه باعـث    موارد زیررعایت عدم

:طعات مونتاژي و کامیون می شودق
.رعایت کنید˝دقیقاکامیون راهاي استفاده ازاستانداردقوانین و-1
ها ، درب که بیرون از کامیون هستیدهنگامی.بسته شده اند˝درب ها کامالکه وید ش، مطمئن قبل از رانندگی-2

.بپرهیزیدداخل کابین به صورت دستی از زبانه قفل از زدن و یدقفل کناز بیرونبا کلیدفقط را 
کنیـد  از استارت زدن هنگام روشن بودن موتور اجتنـاب  همچنین. نبندیدسوئیچ کامیون را ،در حال حرکت-3

.جلوگیري شودموتور کامیون تا از آسیب دیدن
.از شیشه شور استفاده نکنید،هنگامیکه مخزن شیشه شور خالی است-4
و دقیقـه صـبر کنیـد   5الی 3روشن کردن مجدد الزم است سوئیچ کولر را خاموش می کنید برايهنگامیکه-5

. ولر کاهش خواهد یافتعمر استارت کدرغیر این صورت،. یدسوئیچ را روشن کنسپس 
.براي ایمنی بیشتر قبل از ترك کامیون درب محفظه زیر سیگاري را ببندید-6
.ت سوکت مورد استفاده باالتر باشد، قدرت المپ نباید از ظرفیدر مواقع نیاز به المپ سیار-7
و چرخ هـا را بکشیدبراي انجام عملیات اتصال تریلر باید کامیون را در سطحی صاف پارك کنید، ترمزدستی-8

هنگامی کـه شـلنگ هـاي رابـط تریلـر را بـه اتصـاالت        . ثابت کنید تا کامیون حرکت نکندرا با گوه هاي چوبی
و کنتـرل دقـت کنیـد تـا از اتصـال اشـتباهی و       شلنگ هاي اتصال مخزن باد به خروجی کامیون وصل می کنید، 

. شلنگ هاي رابط پیشگیري کرده باشیدنادرست 
آن را نشـتی ورت وجـود در صـ . موتـور و رادیـاتور را چـک کنیـد    نشـتی ،پرکردن مایع خنک کنندهل ازقب-9

از هرگـز . شـرکت سـایپادیزل باشـد   ییدمورد تابادوام و ضد زنگ، ضد یخ یدخنک کننده بامایع. برطرف کنید
.ین منظور استفاده نشودا، چاه و یا رودخانه برايآب شیر

بـاز کـردن   وش سوپاپ فشار تانک کمکی آب را باز نکنیـد و درصـورت ضـرورت   درمواقع عادي پیچ درپ-10
. باشید و از سوختگی هاي احتمالی پیشگیري کنیدمراقب درپوش
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˝مطمـئن شـوید موتـور کـامال    . تنها زمانی سطح روغن موتور را چک کنید که کامیون متوقـف شـده باشـد   -11

موتور داغ است مراقـب باشـید هنگـام تخلیـه آن دچـار      روغن . خاموش شده سپس روغن موتور را تخلیه کنید
.سوختگی نشوید

در غیـر  . ، مطمئن شوید که فیلتر داخلی و درپوش به خوبی در جاي خود قرار گیرندهنگام نصب فیلتر هوا-12
فیلتـر هـوا را بـا آب و یـا گازوئیـل      هرگز . صورت ذرات گرد و غبار موجب کاهش عمر موتور خواهد شداین

نصـب، تمـامی   زمـان . دقت کنید هنگام تمیزکردن فیلتردقت کنید صافی فیلتـر آسـیب ندیـده باشـد    . نیدتمیز نک
فیلتر و مهره ها را تا انتها سفت کنید و اطمینان حاصـل کنیـد کـه مهـره هـاي      . واشرهاي آببندي را بازرسی کنید
.حال حرکت تعویض نکنیدهرگز فیلتر هوا را وقتی موتور روشن است و در. درپوش به خوبی نصب شده اند

صورت رزوه هاي مهره فیلتر آسـیب  ، فیلتر سوخت را با آچار سفت نکنید در غیر اینهنگام نصب فیلترها-13
و هنگـام نصـب  مشخصات موتـور اطمینـان حاصـل کـرده    هنگام نصب فیلتر جدید از تطابق آن با ،دیدخواهد 

.ید، آن را با روغن تمیز پر کنروغن جدیدفیلتر
مگر اینکه دو دقیقه صـبر کنیـد و در ایـن   .زمانیکه موتور خیلی داغ است، استارت زدن مجدد مجاز نیست-14

.ثانیه استارت نزنید30صورت نیز بیش از 
صورت دسـتی تنظـیم   ه ترمز را بهرگز لقی.ویی تنظیم اتوماتیک مجهز استترمز این کامیون به سیستم باز-15
ور منظم چک کنید و درصورتی که ترمز ضعیف شده، خالصـی را بـه موقـع تنظـیم     خالصی ترمز را به ط.دنکنی
)کورس میل اسبکتغییر(بازوئیتغییر مسیر حرکترا بااین کارهرگزچنانچه تنظیم دستی ضروري است،.کنید

کـامیون ، هنگام تنظیم دستی ترمزهاي عقـب . انجام ندهیدی در داخل محفظه ترمزاتصال بازوئماهک پیچاندنبا
. اشـد پاسـکال کمتـر ب  700نبایـد از  ترمـز و فشار هـواي تانـک بـاد   باید روي جاده مسطح و صاف پارك شده

، تنظـیم ترمزهـاي عقـب    تیبعد از آزاد کـردن ترمـز دسـ   . مناسب چوبی از حرکت مهار کنیدمانع الستیکها را با 
. استامکان پذیر

بازویی تنظیم اتوماتیک ترمز، هرگـز لقـی ترمـز را بـه صـورت      با توجه به تجهیز این مدل کامیون به سیستم -16
به طور مـنظم سـائیدگی دیسـک هـاي ترمـز را چـک کنیـد تـا از         .ر عاديموقعیت غیدستی تنظیم نکنید مگردر

درصورتی کـه  .عملکرد بد و نامناسب ترمز که به دلیل سایش زیاد صفحه دیسک ایجاد می شود، جلوگیري کنید
و بررسـی بازویی تنظیم ترمز و بقیه اجـزاء ترمـز  تا متوقف شده ˝سریعاکامیون بایدند،ترمز ضعیف عمل می ک

و بعـد از رفـع ایـراد کلیـه     رفع ایراد ترمز بکار گرفته شدهراه حل مناسب و دقیق می بایست براي. دنکنترل شو
یش بازدیـد شـود،  به لحاظ میزان سـا لنت هاي ترمزبطور مرتب.دصورت کامل سفت و محکم شوه اتصاالت ب

.این کار از آسیب رسیدن به دیسک ترمز جلوگیري می کند
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اگـر  . خالصی دیسک ترمز به شکل اتوماتیک تنظیم شده و به جز موارد ضروري آن را دستی تنظـیم نکنیـد  -17
. را چک کنید) جغجغه بوسترترمز( خالصی دیسک ترمز عادي نیست، عملکرد پیچ تنظیم ترمز 

. و ریتاردر در جاده هاي خیس و لغزنده استفاده نکنیدترمزاگزوز، ترمزموتور: کمکی هرگز از ترمز-18
ترمز را تنظیم نکنید تا باعث آسیب قطعات سیسـتم  فشار بادرناز تعمیرگاهی شرکتبدون تایید مراکز مجا-19

.ترمز نشود
.هنگام روشن بودن موتور، داخل منبع روغن جعبه فرمان روغن نریزید-20
اسـتارت  . شارژ کردن از جاي خود خارج کنیدوقتی باتري ماشین خالی است در شرایط معمول آن را براي-21

.رعایت شود˝با باتري کمکی فقط در مواقع ضروري مجاز است و دستورالعمل اجرا می بایست دقیقا
انیـه در آن وضـعیت نگـه    ث15هرگز غربیلک فرمان را که تا انتها به راست یا چپ چرخانـده ایـد بیشـتر از    -22

. ضروري است درچنین مواقعی آرام غربیلک فرمان را برگردانید تا پمپ هیدرولیک فرمـان آسـیب نبینـد   . ندارید
خریدار سرویس و نگهداري را در دوره هاي پیش بینی شده انجام می دهـد، بایـد در صـورت    هنگامی که-23

س ها را کوتاهتر کند تا از نگهـداري محصـول و عملکـرد    استفاده از کامیون در شرایط سخت، فاصله این سروی
اما طول دوره را هرگـز بـا   . یس باعث افزایش اطمینان خواهد شدکوتاه تر شدن زمان سرو.بهتر آن مطمئن شود

.مسافت میان دوره اي آن کاهش ندهید

لوله ترمزتوصیه هاي ایمنی درمورد کانکتور

:اخطار 
.در غیر این صورت ممکن است لوله باد ترمز نشتی کندا جدا نکنید،هیچگاه خودتان لوله ترمز ر

)خـدمات پـس از فـروش شـرکت سـایپادیزل     (در صورت لزوم به مراکز تعمیرگاهی شرکت خدمات فنـی رنـا   
هر وسیله تیزي مثل پیچ گوشتی چاکدار باز نکنند و براي این کـار از ابـزار   با˝مراجعه کنید تا شلنگ را ترجیحا

. استفاده کنندمخصوص

:توجه
بـاد  و شـیلنگ  در غیر این صورت مجموعه رابـط ،شودباز و بستهبار5بیش ازنباید مربوطهو شیلنگمغزي.1

.تعویض شوندکالبایدترمز 
ح آن ها باید صـاف  استفاده  شود و سطاصلی شرکت ونی قطعات باید از مغزي و شیلنگ نایلدراین مجموعه-2

.لنگ سطح آن را تمیز کنیدیقبل از جا زدن ش.یدگی یا خراش باشدبرآمدگی،سائهرگونه و عاري از
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:)ساختار و عملکرد اجزاء کامیون ( 
:به مدل و مشخصه محصولی که خریداري کرده اید توجه کنید˝در این مورد دقیقا˝لطفا

طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون

.

صفحه نمایشگر اطالعات کامیون-11غربیلک فرمان -1
مچموعه نمایشگر آمپرسنج و کیلومتر شمار -12پدال ترمز-2
پدال گاز-3
يفندگ و زیرسیگار-4
کنسول اصلی-5
کولر و بخاريدریچه هوادهی—6
جا کارتی-7
محفظه پیشخوان -8
کلید کنترل کولر و بخاري-9

اهرم تعویض دنده -10
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کامیون معمولی یچسوئ
کلیدها براي روشن و خاموش کردن کامیون و باز و بسته کردن درب هـا  

. مورد استفاده قرار می گیرد

:سوئیچ ریموت کامیون 
از این سوئیچ براي روشن و خاموش کردن کامیون، قفـل کـردن   

انـک سـوخت و تانـک اوره اسـتفاده     دربهاي کابین و درپـوش ت 
. شودمی

ز کردن دکمه با-1
چراغ نشانگر دکمه -2
دکمه قفل کردن -3
کلید باز شدن ضامن سوئیچ-4
ضامن سوئیچ-5

کابین از بیروندرب کامیون 
هاباز و بسته کردن عادي درب

ــد را داخــل  ــل درب وارد کــ کلی 1آن را در موقعیــت رده وقف
، سـمت  در جهت خالف حرکت عقربه هـاي سـاعت  (قراردهید

. مـی شـود  ، درب باز و در جهـت عکـس قفـل   )بچرخانیدراننده 
. را باز کنیددربقفل درب باز شد با کشیدن دستگیرهزمانیکه 

موقعیت قراردادن کلید-2درب       موقعیت بازکردن- 1
باز کردن درب از    دستگیره -4درب  موقعیت قفل کردن- 3

بیرون
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:باز و بسته کردن درب ها با ریموت کنترل
بـاز و  )قفـل (متري کابین درب هـا  5این مدل محصول مجهزاست به کلید ریموت کنترل که از فاصله 

می توانید درب هاي دوطرف کابین را به طـور همزمـان   "بازکردن"ه با فشاردادن دکم. بسته می شوند
سپس دسته درب را بکشـید تـا درب کـابین بـاز     . دراین حالت فالشر دو بار چشمک می زند. ز کنیدبا

می توانید درب هاي دوطـرف کـابین را بـه    "قفل شدن"بعد از بستن درب ها با فشاردادن دکمه . شود
و این یعنی درب هاي کـابین قفـل   (ن حالت فالشر یکبار چشمک می زندایدر . طور همزمان قفل کنید

.)شده اند

قبل از قفل کردن درب هاي کابین چه دستی و چه با ریمـوت کنتـرل مطمـئن    : توجه 
. کامل بسته شده اندشوید درب هاي کابین 

از داخل کابین کامیوندرب
یده درب را کشـ ده در داخل را به سمت جلـو دکمه تعبیه ش

بـا کشـیدن دسـته    . قفل و در جهت عکس آن را  بـاز کنیـد  
. درب از داخل، درب باز می شود

:توجه 
اگر درب کامیون نیمه باز باشد رانندگی  بسیار -1

بنابراین به چراغ نشانگر باز بودن درب هـا توجـه   . خطرناك است
. کنید

.چ وجه باز نخواهند شدزمانی که کامیون درحال حرکت است درب ها به هی-2
براي قفل کردن درب هیچگاه نباید از داخل . وقتی بیرون از کامیون هستید درب را با کلید قفل کنید-3

.درب باید از بیرون با کلید قفل شود. کامیون با دکمه مربوطه درب را قفل وآن را بست

:قفل کنترل مرکزي 
از داخل کامیون

درب اگر دکمه قفل سمت راننده را بزنیـد،  داخل کامیون هستند، دردوراننده و شاگرد هرهنگامی که
اما دکمه قفل سمت شـاگرد تنهـا درب سـمت شـاگرد را     . سمت شاگرد نیز خود به خود قفل می شود

. می کند و درب سمت راننده قفل نخواهد شدقفل

دسته باز کردن درب از داخل   - 1
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از بیرون کامیون
باز می کنید، درب سمت شـاگرد نیـز بطورخودکـار    از بیرون کامیون با کلید درب راننده راهنگامی که

و درب سـمت شـاگرد را بـه    درب سمت رانندهتوانمیدکمه بیرونی درب دادنبا فشار. باز می شود
توانـد فقـط   شود، فشار دادن دکمه بیرونی میکه درب شاگرد با کلید باز میهنگامی.طور مجزا باز کنید

.می ماندباقی بسته رانندهدرب سمت درب شاگرد را باز کند اما
درب سـمت  اگـر . ، درب سمت شاگرد نیز قفل می شـود قفل شودکلید بوسیلهدرب سمت راننده اگر

لیکـه درب سـمت راننـده    در حا.شـود شاگرد قفل میسمت درب فقط همان قفل شود،شاگرد با کلید
.قفل نمی شود
صندلی ها 

به مشخصات مدل خاص کـامیون خـود توجـه    َلطفا
.نیدک

)تعلیـق بـادي  به سیسـتم  صندلی مجهز (صندلی راننده
درجه یک

این نوع صندلی براي کامیون هـاي تجـاري کـه انتهـاي     
ها بلند اسـت طراحـی شـده، تکیـه گـاه آن و اسـفنج       آن

ــدن طــوري   ــومی ب نشــیمنگاه صــندلی براســاس ارگون
ایـن روش  . طراحی شده که فرد احسـاس راحتـی کنـد   

به طور موثري تکانـه هـاي   تمهیدي است درکامیون که
مضر را کاهش داده، در طول رانندگی مانع از خسـتگی  

. مفرط  شده و بخشی از عملکرد ایمنی کامیون است

صندلیاهرم تنظیم کشویی وضعیت جلو و عقب بودن -1
صندلیتنظیم ضربه گیراهرم-2
اهرم تنظیم تکیه گاه صندلی- 3
اهرم تنظیم ارتفاع صندلی- 4
دکمه تنظیم باد سیستم تعلیق صندلی-5
دکمه تنظیم پایه کمري پشتی صندلی-6
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی-7
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اهرم تنظیم جلو و عقب را باال بیاورید وکشویی صندلی را به سمت جلو یا عقب ببرید تـا  -1
دلخواه تنظیم شود حاال اهرم تنظیم را رها کنید تا صـندلی در وضـعیت تنظـیم    در وضعیت

. شده قفل شود
درجـاده هـایی کـه شـرایط     . اهرم ضربه گیر صندلی را با توجه به شرایط جاده تنظیم کنید-2

مناسبی دارند اهرم ضربه گیر را در وضعیت بـاال تنظـیم کنیـد و در جـاده هـاي پرفـراز و       
، اهرم را پایین بکشید تا صندلی در وضعیت مناسب قرار گرفتـه هنگـام   نشیب و کوهستانی

. رانندگی احساس راحتی داشته باشید
براي تنظیم پشتی صندلی دکمه تنظیم پشتی را بکشید، وقتی پشـتی تکیـه گـاه صـندلی در     -3

.وضعیت مناسب قرارگرفت دکمه را رها کنید تا صندلی در این وضعیت ثابت شود
که براي شـما مناسـب   اهرم تنظیم ارتفاع را طوري تنظیم کنیدوي صندلیپس از نشستن ر-4

. تسلط داشته باشیدبه آنهنگام رانندگی احساس راحتی کرده وباشد، 
قبل از استفاده از صندلی تعلیق بادي مطمئن شوید اهرم تنظیم تعلیق صـندلی در وضـعیت   -5

. افقی طوري قرار گرفته کیسه هاي باد تعلیق فعال اند
براي تنظیم پشتی صندلی دروضعیتی که راننده اخساس راحتی بیشتري کنـد، اهـرم تنظـیم    -6

زاویه تکیه گاه صندلی تعبیه شده که با فشـاردادن و نگهداشـتن اهـرم تنظـیم تکیـه گـاه و       
. تکیه گاه صندلی در وضعیت مناسب ثابت می شود،سپس رهاکردن آن

. تفاع صندلی را در وضعیت مناسب تنظیم کنیـد اهرم تنظیم ارتفاع صندلی را فشاردهید و ار-7
. سپس اهرم را رها کنید تا صندلی در ارتفاع مناسب ثابت شود

براي تنظیم دسته صندلی در وضعین مناسـب از دکمـه اي کـه در جلـوي آن قـرار گرفتـه       -8
. استفاده کنید

:توجه
.صندلی را زمانی تنظیم کنید که کامیون در حال حرکت نباشد-1
یا تنظیم زاویه تکیه گـاه صـندلی اهـرم    ) عقب-جلو(از تنظیم وضعیت کشویی صندلیقبل -2

. مربوطه باید کشیده شود تا مطمئن شوید مکانیزم درگیر نیست
تنظیم در جاي خود رها کنید تا مطمئن شوید همه قطعات خـوب قفـل   پس ازاهرم ها را -3

.شده اند
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تی صندلی تحمل وزن راننـده را نـدارد، بـه    در شرایط رانندگی در جاده هاي ناهموار یا وق-4
در صندلی باید)تعلیق(ضربه گیردلیل هرگونه اختالل در عملکرد سیستم تعلیق بادي اهرم 

.شوددلی حفظصنلت پائین تنظیم شود تا تعادلحا

مجهز به سیستم تعلیق بادي شاگرد صندلی 
اهرم تنظیم جلـو و عقـب را بـاال بیاوریـد وکشـویی      -1

بــه ســمت جلــو یــا عقــب ببریــد تــا در صــندلی را
وضعیت دلخواه تنظیم شود حاال اهرم تنظـیم را رهـا   

. کنید تا صندلی در وضعیت تنظیم شده قفل شود
اهرم ضربه گیر صندلی را با توجه بـه شـرایط جـاده    -2

درجاده هایی که شـرایط مناسـبی دارنـد    . تنظیم کنید
در اهرم ضربه گیر را در وضعیت باال تنظـیم کنیـد و   

جاده هـاي پرفـراز و نشـیب و کوهسـتانی، اهـرم را      
پایین بکشید تا صـندلی در وضـعیت مناسـب قـرار     

. گرفته هنگام حرکت احساس راحتی داشته باشید
براي تنظیم پشـتی صـندلی دکمـه تنظـیم پشـتی را      -3

بکشید، وقتی پشتی تکیه گـاه صـندلی در وضـعیت    
مناسب قرارگرفت دکمه را رها کنید تـا صـندلی در   

.این وضعیت ثابت شود
اهرم تنظیم ارتفاع را طوري تنظیم کنید که براي شـما مناسـب   پس از نشستن روي صندلی-4

. باشد، هنگام حرکت احساس راحتی کنید
را تنظیم شود و سپس اهـرم  اع نشیمنگاه صندلی را بکشید تا ارتفاع صندلیاهرم تنظیم ارتف-5

.دثابت شورها کنید تا صندلی در وضعیت مناسب

راننده وشاگردصندلی کمربند ایمنی 
: طریقه استفاده از کمربند ایمنی -1

صورتی که ازفاصـله بـین گـردن    بکشید بهکمربند ایمنی را به آرامی
جـا زدن قفـل   پـس از .دعبور کنشانه رد شده و از میان قفسه سینهو

صـداي آن، از قفـل   شـنیدن  کمربند ایمنی در جایگاه مخصوص و بـا 
کـه احسـاس   تنظـیم کنیـد  آن را طوري مربند مطمئن شوید و شدن ک

. دراحتی داشته باشی

اهرم تنظیم کشویی وضعیت جلو و عقب بودن- 1
صندلی

اهرم تنظیم ضربه گیر صندلی-2
ه صندلیاهرم تنظیم تکیه گا-3
اهرم تنظیم ارتفاع صندلی-4
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی-5
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:باز کردن کمربند ایمنی -2
آن را به آرامـی بـه حالـت    . می شودرا فشار داده، کمربند آزاد) شکلنشان داده شده در(دکمه مربوطه 
. اولیه برگردانید

:اخطار
تسمه نباید با لبه هاي تیز تماس داشـته باشـد چـون    . نخورده استمطمئن شوید تسمه کمربند پیچ-1

همچنـین بایـد از تمـاس کمربنـد بـا مـواد       . باعث خراشیدگی و سائیدگی در کمربند ایمنی مـی شـود  
. شیمیایی جلوگیري کنید

کمربند براي استفاده یک سرنشین طراحی شده ونباید توسط یک فـرد بـه همـراه کـودك همزمـان      -2
. شوداستفاده 

َدر صورت وجود هر گونه آسیب دیدگی در اجزاء تشکیل دهنده کمربند ایمنـی مـی بایسـت کـال    -3

. تعویض شود
. عوض کردتسمه جمع کن کمربند قفل شود، باید کمربند ایمنی را اگر -4
ین طول کمربند ایمنی حین استفاده باید با توجه به اندام فـرد اسـتفاده کننـده تنظـیم شـود، درغیـرا      -5

. صورت باعث بروز مشکل حین تصادف و یاحوادث دیگر می شود

.تختخواب
دستورالعمل استفاده از تختخواب فوقانی

می کنید وقتی از تختخواب باالیی استفاده-1
چفت کمربند ایمنی را در قفل مربوطه 

عنی ده شد یشنی" تیک"وقتی صداي . جابزنید
.کمربند محکم شده است

وقتی روي تختخواب می خوابید از پـرده محـافظ   -2
با فشـار دکمـه روي کمربنـد ایمنـی     . استفاده کنید

.ارتفاع پرده را تنظیم کنید
چفـت را درقفـل مربوطـه جـا     . می توانید وضعیت تختخواب را از حالت افقی خارج کنید-3

افظ آلومینیومی عقب را بـا دو دسـت   بزنید و بطور همزمان دکمه هاي چرخش  و میله مح
دکمه را رها کنید تا تختخواب در وضعیت دلخواه . فشار دهید تا به سمت  باال حرکت کند

.ثابت شود
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قفل كمربند ایمني تختخواب-١
قفل كمربندچفت-٢
بست كمربند ایمني-٣
دكمھ تنظیم ارتفاع-٤
آلومینیوميمیلھ محافظ-٥
پرده محافظ تختخواب-٦



دکمه هاي چرخش و میله محافظ . می شود تختخواب را به حالت افقی برگرداند-4
. ب قرار گیردهمزمان با دو دست فشار دهید تا تختخواب در وضعیت مناسآلومینیومی را

.حاال دکمه را رها کنید تا تختخواب ثابت شود

: توجه 
را دو طرفي ضامن هادکمه چرخش وتوصیه می شود هنگام باال بردن یا پائین آوردن تختخواب 

. همزمان با دو دست فشار دهید

:اخطار 
اطمینان از قفل شدن  فردي که روي تختخواب فوقانی می خوابد باید در استفاده از پرده محافظ و

.درغیر این صورت این کارخطرناك است. کمربند ایمنی دقت کافی داشته باشد

تختخواب پائینی 
وقتـی  . ریـل اسـت  تختخواب پائینی مجهز به گـارد 

ــد گــارد  ــرار گرفتی ــاال روي تختخــواب ق ــل را ب ری
براي پائین آمدن از تختخواب دکمه بازشدن . بکشید

ردهید و گــارد ریــل را در ریــل را فشــاروي گــارد
. وضعیت افقی به سمت پائین برگردانید
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داشبوردصفحه نمایشگر 

)شمارشگر دور موتور(سنج موتور نشانگر دور-7نشانگر میزان سوخت و سطح تانک اوره -1
فشار سنج باد اکسل عقب-8فشار سنج باد اکسل جلو-2
دماسنج آب رادیاتور-9نشانگر سرعت سنج  -3
و عالئم اخطارچراغ هاي نشانگر-10نشانگر چراغ هاي راهنما -4
راهنماي تریلر کامیون چراغ هاي نشانگر -5
صفحه نمایش اطالعات-6
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نشانگر دماي آب 
سیسـتم خنـک کـاري موتـور را     ، دماي مایعاین نشانگر-1

د قـرار دار ONکه سوئیچ در وضـعیت  زمانی. می دهدنشان
. را نشـان مـی دهـد   این نشانگر عمل کـرده و دمـاي مـایع    

روي نشانگر به ترتیب به معناي دماي پائین Hو Lعالمت
دمـاي  . مایع خنک کـاري اسـت  )داغ(و دماي باالي ) سرد(

قابل قبول زمانیست که نشانگر در وسـط یعنـی بـین عالئـم     
L وHبایستد .

H: 110°C L: 60°C

:توجه 
روشـن  شانگر اخطار مربوطـه ، همزمان نبسیار باالستموتور سیستم خنک کاري دماي مایعکههنگامی

باالرفتن عقربـه نشـانگر   .  خواهد شد و صداي بوق هشدار براي متوقف کردن کامیون شنیده می شود
ـ   دکهاگر در شرایطی. از حد وسط طبیعی است)دماي مایع( ه ماي مایع خنک کننده خیلـی باالسـت ب

. آسیب می بیندوکردهرانندگی ادامه دهید، موتور داغ 

و سطح تانک اوره نشانگر میزان سوخت
زمانیکـه  . نشانگر سوخت میزان سوخت باقیمانده در باك را نشان مـی دهـد  

به Eو Fعالئم . قرار دارد این نشانگر عمل می کندONسوئیچ دروضعیت 
زمانیکـه  . تانک سـوخت پـر و یـا خـالی اسـت     تیب نشانگر آن هستند کهتر

.نزدیک می شود باید سوختگیري انجام شودEنشانگر به سمت عالمت 
:Fمخزن سوخت پر است     - 1

1/2نصف ظرفیت مخزن      سوخت موجود - 2

:Eمخزن سوخت خالی است                   - 3
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نشانگر چراغ راهنما 
ازهنگـام اسـتفاده  در چراغهاي مربوطـه در صـفحه آمپـر   

اگر چراغهاي راهنماي  موجـود در  . راهنما فعال می شوند
وشـن و خـاموش شـوند    صفحه آمپر به صـورت عـادي ر  

انگر آن اسـت کـه چراغهـاي راهنمـاي     بی) چشمک بزنند(
ا  تنـد  در صورتیکه چشمک زدن آنه. وسیله نقلیه سالم اند

نشــانگر آن اســت کــه حــداقل یکــی از  ،و ســریع باشــد
در . چراغهاي راهنماي وسیله نقلیـه دچـار اشـکال اسـت    

زن آنهـا تنـد و سـریع باشـد بـه ایـن       صورتیکه چشـمک 
.معناست که حداقل چراغ راهنماي همان سمت ایراد دارد

نشانگر چراغ هاي راهنماي تریلر کامیون
نگـام اسـتفاده راهنمـا    چراغهاي مربوطـه در صـفحه آمپره  

اگر چراغهاي راهنماي  موجود در صفحه . فعال می شوند
چشـمک  (آمپر به صورت عادي روشن و خاموش شـوند  

نشانگر آن است که چراغهاي راهنماي وسیله نقلیـه  ) بزنند
در صورتیکه چشـمک زدن آنهـا  تنـد و سـریع     . سالم اند

باشــد نشــانگر آن اســت کــه حــداقل یکــی از چراغهــاي 
در صـورتیکه  . نماي وسیله نقلیه دچـار اشـکال اسـت   راه

چشمک زن آنها تند و سریع باشد بـه ایـن معناسـت کـه     
وقتی چراغ .حداقل چراغ راهنماي همان سمت ایراد دارد

نشانگر تریلر خاموش است به این معنی است که اتصال با 
.  تریلر قطع شده است

:سرعت سنج
سرعت سـنج، سـرعت حرکـت وسـیله نقلیـه را برحسـب       

. می دهدکیلومتر بر ساعت نشان
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فشار سنج  باد ترمز
فشار سنج باد میزان فشار باد داخل تانکهاي باد ترمـز را  

.نشان می دهد
نمـایش داده  Iکه بـا عالمـت   ( کسل جلو فشارسنج باد ا

. فشار باد ترمز اکسل جلو را نشان مـی دهـد  ) شده است
نشـان  IIکه با عالمـت  (فشار سنج اکسل وسط و عقب 

فشار باد ترمز اکسل وسـط و عقـب را   ) داده شده است 
. نشان می دهد

ناحیه قرمز رنگ محدوده فشار بادي را نشـان مـی دهـد    
بـه حرکـت دادن وسـیله نقلیـه     که در این حالـت مجـاز   

.نیستیم

.
فشارسنج باد ترمز اکسل جلو-1
عقب/ فشارسنج باد ترمز اکسل میانی-2

:نشانگر دور موتور 
نشـان    ) دور بـر دقیقـه  (برحسـب دقیقـه   عقربه میزان دور موتـور را  

دورمناسـب و اقتصـادي موتـور کـه باعـث دوام موتـور       .  می دهـد 
دور رنـگ، سبز رنگ است و محدوده قرمـز ناحیه ،کامیون می شود

و غیر اقتصادي موتـور را نشـان مـی دهـد و     بیش از حد، ناکارآمد
دور . موتـور را مشـخص مـی کنـد    مناسب ترمـز محدوده آبی دور

و دور دور بر دقیقهISZ1600~1000کامینزاقتصادي موتورهاي
. استدور بر دقیقه2100اخطار

: توجه 

وقتی دماي مایع خنک کننده پائین است، پـس از اسـتارت   . سریع گرم می شوندISZینزکامموتورهاي 
تـا دمـاي             ) بـاالتر از دور آرام اسـتاندارد  (خوردن موتـور بـه طـور خودکـار دورموتـور بـاال مـی رود        

.درا سریع باال ببرنده نمایع خنک ک
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نشانگرها و عالئم اخطار صفحه نمایش
.خصات مدل کامیونی که خریداري کرده اید توجه کنیدبه مشَلطفا

ASRنشانگر خطاي سامانه ضد لغزش --19نشانگر چراغ نور پائین -1

چراغ اخطار دور باالي موتور-20نشانگر انتظار استارتچراغ -2
کامیونABSنشانگر خطا در سیستم ترمز -21نشانگرکنترل عملکرد چراغهاي عقب-3
)کروز کنترل(نشانگر سرعت خودکار تعیین شده-22گر چراغ تعمیرات نشان-4
تریلیABSنشانگر خطا در سیستم ترمز -23نشانگر چراغ نور باال -5
نشانگر اخطار فشار پائین باد الستیک ها-24چراغ مه شکن جلو -6
)(ECASچراغ اخطار فشار باد سیستم تعلیق -25چراغ مه شکن عقب -7
چراغ اخطار ایراد در فشار باد سیستم تعلیق -26نشانگر چراغ حد-8

)ECAS(
نشانگر اخطار ایراد در عملکرد گیربکس-27)چراغ زرد رنگ(نشانگردماي روغن گیربکس-9

)بین محوري(نشانگر جفت کن دیفرانسیل -28نشانگر چراغ ضرورت سرویس موتور -10
نشانگرقفل کن دیفرانسیل بوژي-EBS29ترمزچراغ اخطار-11
نمایشگر ترمزموتور-30تعمیرموتورتوقف کامیون وچراغ اخطار -12
چراغ (نشانگر اخطار دماي روغن گیربکس-EBS31ترمزچراغ اخطار ایراد در عملکرد-13

)قرمز رنگ
نشانگر چراغ عیب یـاب خودکـار و گـزارش    -14

گیر ایراد سنسور آلودگی هواي موتور
چراغ اخطار ایراد در قفل شدن اتاق  -32

باطريخالی کردن چراغ اخطار -15
)فعال نیست(نشانگر پائین بودن سطح آب--16
چراغ اخطار مسدود شدن فیلتر هوا-17
چراغ اخطار فشار پائین روغن-18

)فعال نیست(PTOنشانگر -33
چراغ نشانگر فرسایش کفشک هاي ترمز-34
سامانه پایداري کامیون اخطاررنشانگ-35

ESC یاESP

چراغ اخطار آب در سوخت موتور-36
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نشانگرها و چراغهاي اخطار با توجه به : یادآوري 
. مدلهاي مختلف کامیون ها متفاوتندویژگیهاي

کن دیفرانسیل بین محورهاقفل
مختص کامیون هاي مجهز به قفل کن دیفرانسیل بین محوري˝صرفا

زمانیکه کلید قفل کن دیفرانسیل را فشار دهـیم، صـداي بـوق    
ي چندمنظوره شنیده می شود و قفل کن دیفرانسیل بین محور

. دفعال و چراغ مربوطه روشن می شو

: توجه 
وقتی کامیون در حالت عادي در حال حرکت است، چراغ قفل کن دیفرانسیل بین محورها نباید روشن 

فرانسیل براي مدت  طوالنی استفاده نکنید زیرا باعث آسیب دیدن دیفرانسیل شده، از قفل کن دی. باشد
. همچنین موجب آسیب  و سایش الستیکها می گردد

نشانگر گرم کن خشک کن هوا
وقتی که کلید گرم کن خشک کن هوا فعال مـی شـود،   

این نشانگر بـر روي صـفحه   . این المپ روشن می شود
. نمایش اطالعات قراردارد

چراغ نشانگرترمز کمکی 
ــرض    ــیش ف ــا پ ــی ب ــز کمک ــانگر ترم ــراغ نش ""nچ

نشان دهنده این است که دنده ترمز کمکی درگیرشـده  
درصورتی که از ترمز کمکی استفاده نشود هـیچ  . است

توضـیحات بیشـتر را در  . حرفی نمایش داده نمی شود
. یدمشاهده فرمائ57صفحه 

دستییربکسنشانگر دنده سبک گ
مختص کامیون هاي داراي گیربکس دستی

ت و وضعیت محصول خریـداري شـده   به مشخصا˝لطفا
قـرار  در حالت دنده سـبک زمانیکه گیربکس. کنیدتوجه

. دارد، این نشانگر روشن می شود
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دستینشانگر دنده سنگین گیربکس 
مختص کامیون هاي داراي گیربکس دستی

ت محصول خریداري شده توجـه ت و وضعیبه مشخصا˝لطفا
حالت دنده سنگین قـرار دارد، ایـن   وقتی که گیربکس در. کنید

.نشانگر روشن می شود

اتوماتیکسبک گیربکسنشانگر دنده
مختص کامیون هاي مجهز به گیربکس اتوماتیک

ت و وضعیت محصول خریداري شده توجهبه مشخصا˝لطفا
، )وضـعیت دو (کاتوماتیـ در حالـت قتی که گیربکسو. کنید

.سبک قرار دارد، این نشانگر روشن می شوددنده 

نشانگر دنده سنگین گیربکس اتوماتیک
مختص کامیون هاي مجهز به گیربکس اتوماتیک

ت و وضعیت محصول خریداري شده توجهبه مشخصا˝لطفا
، )وضـعیت دو (وقتی که گیربکس در حالـت اتوماتیـک   . کنید

.نشانگر روشن می شوددنده سنگین قرار دارد، این
:چراغ نشانگر اخطار دور بیش از حد موتور 

به مشخصات و وضعیت محصـول خریـداري شـده توجـه     ˝لطفا
دور بر دقیقـه تجـاوز   2300زمانی که دور موتور کامیون از . کنید
این چراغ نشانگر روشن می شود تا به راننده اخطار دهد ،کندمی

کامیون هاي مجهز به سیستم مختص.(سرعت موتور را کاهش دهد
)بوق اخطار و نشانگر هشدار

کـروز  (چراغ نشانگرسیسـتم تنظـیم خودکـار سـرعت    
)کنترل

مختص کامیون هاي مجهز به سیستم کروز کنترل˝صرفا
.این چراغ نشانگر زمانی روشن می شود که سیستم تنظیم خودکار سرعت کامیون شما فعال شده باشد
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ایراد در عملکرد گیربکساخطارچراغ نشانگر
این نشانگر زمانی که عملکرد گیربکس دچـار اشـکال شـده روشـن     

. می شود

نشانگر هشدار گرفتگی و مسدود شدن فیلتر هوا
وقتی که این چراغ روشن می شـود، نشـان مـی دهـد کـه موانـع       
جلوي هواي ورودي افزایش پیدا کرده و ورود هوا راحت نیست، 

یی اقتصادي آن کـاهش یافتـه و مـانع از ادامـه     توان موتور و کارا
لذا باید تعویض و یا تمیز کاري فیلتـر  . حرکت کامیون شده است

پس از پـارك خـودرو در محـل مناسـب انجـام شـود تـا چـراغ         
. نشانگرمربوطه خاموش گردد

:توجه 
نامـه جـدول   درحالت عادي وقتی این چراغ نشانگر خاموش است فیلترهـوا و اجـزا آن را براسـاس بر   

اما زمانی که چراغ نشانگر اخطار مربوطه روشن شده اسـت  . سرویس و نگهداري تمیز یا تعویض کنید
اجـزاء فیلتـر را تمیـز یـا     ˝منتظر سررسید فواصل زمانی جدول سـرویس و نگهـداري نشـوید و فـورا    

. تعویض کنید
نشانگرکنترل عملکرد چراغهاي عقب

دي در چراغهـاي مـه شـکن    به غیر از تریلی، هنگامیکـه ایـرا  
عقب، چراغهاي عقب یا چراغهاي ترمز عقـب وجـود داشـته    

ایـن عالمـت بـراي هشـدار    . باشد این المپ روشن می شود
. موقعیت چراغهاي عقب به راننده بکار می رود

چراغ هشدار باز بودن درب خودرو 
وقتی که یکی از دربهاي خودرو باز باشد ایـن المـپ روشـن مـی     

.شود
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چراغ نشانگر نور پائین
وقتی اهرم سوئیچ ترکیبی سمت چپ در حالت نورپائین قرار 

.بگیرد چراغ مربوطه روشن می شود

چراغ نشانگر نور باال
وقتی کلیدچراغ درموقعیت نـور بـاال قـرار دارد، ایـن     

اي نیـز هنگامی که بطور لحظه . چراغ روشن می شود
ا در وضـعیت  ر) اهـرم سـوئیچ ترکیبـی   (دسته راهنمـا  

. ، این چراغ روشن می شودنورباال نگهدارید

چراغ مه شکن جلو
بغل روشن می شود، با روشـن کـردن   وقتی چراغ 

روشــنســوئیچ چــراغ مــه شــکن  ایــن نشــانگر 
.می شود

چراغ مه شکن عقب 
وقتی هریک ازچراغ هاي مه شکن جلو، نورپائین یا نور باال 

ایـن  سوئیچ مـه شـکن عقـب   ، با روشن کردنروشن شوند
.نشانگر روشن می شود

چراغ نشانگر اخطارآب و سوخت در موتور
یعنی آب زیـادي  در صورتی که این نشانگر روشن شود 

تخلیه فیلتر اولیه در جداساز آب و سوخت جمع شده و 
.سوخت ضروري است
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نشانگر پیش گرم کن سوخت
م کن سوخت مختص کامیون هاي مجهز به مکانیزم پیش گر

وقتی به پرچی پیش گرم کن سوخت،  برق برسد این المپ روشـن  
. می شود

نصب چراغ نشانگر پیش گرم کن سوخت بسـته بـه مشخصـات    
. فنی مدل هرکامیون متفاوت است

نشانگر پیش گرم کن هواي ورودي 
این چراغ، نشانگرمکانیسم استارت خوردن موتور در هـواي  

مکن فعـال باشـد، ایـن نشـانگر     زمانیکه پیش گر. سرد است
نصب این سیستم بستگی بـه مـدل کـامیون    . روشن می شود

.خریداري شده دارد

:چراغ نشانگر انتظار استارت
اگر در حالیکه موتور کامیون سرد است و دمـاي هـوا پـائین، اسـتارت      

معنـی آن ایـن اسـت کـه موتـور      . بزنیم، این نمایشگر روشن می شـود 
هرچه دماي هواي محیط پائین تـر باشـد            . استدرحال پیش گرم شدن 

زمـان روشـن بـودن ایـن چـراغ بیشـتر مـی شـود                  ) هوا سردتر باشـد (
تـا موتـور   وقتی این چراغ خـاموش شـد، اسـتارت بزنیـد    ) یهثان30تا (

. شودروشن
نشانگر ترمز دستی 

زمانیکه از ترمز دسـتی اسـتفاده مـی کنیـد، چـراغ مربوطـه       
شده و به راننده یادآوري می کند که کامیون متوقـف  روشن

زمانیکـه ترمـز دسـتی آزاد      . شده و ترمز دستی فعـال اسـت  
میزان فشـار بـاد   می شود اگر فشار باد سیستم ترمز کمتر از 

باشـد، ایـن چـراغ    الزم براي عملکـرد مکـانیزم ترمزدسـتی    
روشن شده و به وسـیله نقلیـه اجـازه حرکـت نمیدهـد تـا       

. فشار باد به حد مجاز برسد و چراغ خاموش شـود زمانیکه
زمانیکه کامیون را روشن می کنید چک کنیـد چـراغ مـورد    

.نظر خاموش شده و ترمز دستی آزاد باشد
نشانگر اخطار دماي باالي آب                                         

در حالت روشن قرار (وقتیکه سوئیچ اصلی خودرو فعال می شود 
ثانیه روشن و سپس خـاموش  3این چراغ نشانگر براي ) گیردمی

، ایـن چـراغ   خیلـی زیـاد باشـد   ی دماي آب رادیاتوروقت.می شود
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.بطور همزمان بوق هشدار روي داشبورد هم به صدا درمی آید. شودروشن می

:توجه 
ور و آسیب جدي آن همچنان به رانندگی ادامه دهید باعث داغ کردن موتاگر وقتی دماي آب باالست 

. می شود
اتمام سوختاخطارنشانگرچراغ 

وقتی که تانک سوخت دارد خالی می شود این چراغ نشانگر 
. روشن می شود

چراغ نشانگر اخطار پائین بودن باد الستیک ها
زمانی که فشار باد الستیک هاي کامیون خیلـی پـائین اسـت    

. این چراغ اخطار روشن می شود

شانگراخطارسایش کفشک هاي ترمزچراغ ن
وقتی این نشانگر روشن اسـت بـه ایـن معنـی اسـت کـه       
کفشک ها و لنت هاي ترمـز بـیش از حـد اسـتفاده شـده      

دراین حالـت وضـعیت ترمزگیـري    . کرده اندوسایش پیدا
کامیون مناسب نیست و ایـن موضـوع ایمنـی حرکـت در     

. جاده را به خطرمی اندازد

)(ECASسیستم تعلیق چراغ اخطار فشار باد
زرد رنگ

به حالت چشمک زن درمیاید بـه  زردرنگ وقتی این چراغ 
بار کمتـر  6.5از باد سیستم تعلیقاین معنی است که فشار 

براي توضـیحات بیشـتر بـه عملکـرد ایـن مکـانیزم       . است
. مراجعه فرمائید95درصفحه  

چراغ اخطار ایراد در فشار باد سیستم تعلیـق  
)ECAS(رنگقرمز

روشن بمانـد بـه ایـن    نشانگر به رنگ قرمزاگر این چراغ
معنی است که فشار باد سیستم تعلیق در محدوده مناسـب  

. قرار ندارد و عملکرد سیستم تعلیق دچار اشکال است
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) پایـداري (لغزشسامانه ضداخطار نشانگر 
کامیون

وقتی این چراغ روشن می شـود یعنـی سیسـتم سـامانه     
وقتـی ایـن   . ن دچار اشکال شده اسـت ضد لغزش کامیو

چراغ به حالت چشمک زن درمـی آیـد بـه ایـن معنـی      
. است که عملکرد سامانه فعال شده است

ترمز چراغ هشدار فشار پائین باد
هنگام حرکت خودرو اگر فشار هـوا در تانـک بـاد کمتـر از     

ایـن چـراغ روشـن شـده و بـوق      شـود، فشارباد اخطارترمز
هنگامی که موارد ذکر شده اتفـاق  . می آیدهشدار به صدا در

فشار هـواي الزم بـراي   کامیون را متوقف کنید تا ˝، فوراافتاد
.ترمزها به سطح مورد نظر رسیده و پیغام خطا از بین برود

اخطار ایراد در قفل شدن اتاق  نشانگرچراغ
وقتی هنگام برگرداندن اتاق کابین درسـت درجـاي خـود    

. انگر اخطار روشن می شودقفل نشود، این نش

.هرگز وقتی این چراغ نشانگر روشن است رانندگی نکنید: اخطار 

نشانگر کمربند ایمنی 
این نشانگر وقتی که راننده یا شاگرد کمربنـد ایمنـی را نبسـته    

. باشند براي اخطار و یادآوري به راننده روشن می شود
نشانگر خالی بودن شارژ باطري

ــو   ــه سـ ــی کـ ــعیت   وقتـ ــد و در وضـ ــی چرخانیـ ئیچ را مـ
پـس  . قرار می دهید، این نشانگر روشن می شود)(ONروشن

وقتی آلتورناتور درست کـار مـی کنـد،     از استارت زدن موتور
وقتی این چراغ همچنـان روشـن   . این المپ خاموش می شود

می ماند، نشانه این است کـه آلتورنـاتور درسـت کـارنکرده و     
. ی کنددینام باطري را شارژ نم
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: توجه 
.براي مدت طوالنی با کامیون رانندگی نکنیدنشانگر روشن می ماند،این چراغ هرگز وقتی

چراغ هشدار پائین بودن فشار روغن 
ثانیه روشن و 3خورد به مدت وقتی سوئیچ استارت می 

بـه  فشـار روغـن موتـور    وقتـی . پس خاموش می شـود س
راغ نشانگر براي اخطار بـه  طورغیرعادي پائین بیاید این چ

. راننده روشن می ماند

:توجه 
و به رانندگی ادامه ندهیـد ، ن روشن مانده استفشار روغاخطارپائین بودن وقتی که چراغهرگز 

. کامیون را متوقف کنید
چـــراغ نشانگرسیســـتم ســـامانه ضدلغزشـــی 

ASR/     نشانگر چشمک زن کـد خطـاي سیسـتم
ABSترمز 

سیستم ترمز کـامیون شـما   ASRسامانه ضدلغزش زمانی که
اگر نشانگر ایـراد سیسـتم ترمـز    . دچار ایراد و اشکال در عملکرد شده باشد، این چراغ روشن می شود

ABS در آن صـورت،  . سیسـتم ترمـز ایـراد دارد   َکامیون در حالت کارکرد عادي روشن شود احتمـاال
کـد خطـا را   ABSیـه فشـار دهیـد، نشـانگر ایـراد      ثان3تا 1را براي ABSسوئیچ عیب یاب سیستم 

ABSتعداد دفعاتی که چراغ خاموش و روشن می شـود نشـان کـد خطـاي سیسـتم      (نمایش می دهد
بـا مراکزتعمیرگـاهی مجـاز خـدمات پـس از فـروش شـرکت        َدرچنـین مـواقعی سـریعا   ˝لطفا). است

. یب شودتماس بگیرید تا کامیون شما بازدید و رفع ع) شرکت رنا(سایپادیزل
.

کشنده ABSچراغ نشانگر ایراد در 
در حالـت روشـن   (وقتیکه سوئیچ اصلی خودرو فعال می شـود  

بطور خودکـار کنتـرل مـی شـود     ABS، سیستم )قرار می گیرد
صداي مکش تولید می کنـد و صـداي   ABSسوپاپ آهنربایی (

و ایـن  ) شـنیده مـی شـود   ABSپاسخ از تک تک سوپاپ هاي 
اگر . ثانیه روشن و سپس خاموش می شود3اي چراغ نشانگر بر

در ایـن زمـان،   . وجـود دارد ABSنشانگر روشن بماند، نشان دهنده آن است کـه ایـرادي در سیسـتم    
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کـد خطـا را   ABSثانیـه فشـار دهیـد، نشـانگر ایـراد      3تا 1را براي ABSسوئیچ عیب یابی سیستم 
ABSی شـود نشـان کـد خطـاي سیسـتم      تعداد دفعاتی که چراغ خاموش و روشن م(نمایش می دهد

کـز تعمیرگـاهی مجـاز خـدمات پـس از فـروش       در اسـرع وقـت بـا مرا   در چنین مواقعیَلطفا). است
. و نقص مربوطه را برطرف کنندکامیون را بازدیدتماس بگیرید تا)شرکت رنا(سایپادیزل

تریلیABSنشانگر خطا در سیستم ترمز 
ـ     د، ممکـن اسـت   اگر این چـراغ نشـانگر روشـن بمان

. تریلر دچـار اشـکال شـده باشـد    ABSسیستم ترمز 
براي اطالع از چگونگی عملکرد بهتر این نشـانگر بـه   

. تریلر رجوع کنیدکاربرراهنماي

بوق اخطار صفحه نمایشگر
و یا فشار سیستم بـاد کـامیون   آب رادیاتور سطحیاوباال بوده دماي آب رادیاتور موتوردرصورتی که

باشد نه تنها بوق اخطار به صـدا درمـی آیـد، بلکـه کلیـه نشـانگرهاي مربوطـه بـر روي صـفحه          پائین 
. نمایشگرروشن خواهد شد

چراغ اخطار توقف کامیون و
:نشانگرتعمیرموتور

:چراغ اخطار توقف کامیون
ـ ONبه OFFهنگامی که سوئیچ را از وضعیت  د پـس  تغییر می دهید، چراغ اخطار توقف کامیون بای

روشن می ماند، به ایـن  " اخطار توقف کامیون"درغیر این صورت وقتی چراغ. ثانیه خاموش شود3از 
در صورتی که ضمن رانندگی این .معنی است که سیستم کنترل الکتریکی در وضعیت بسیار بدي است 

راکـز خـدمات   کامیون را در محل مناسبی پارك کرده و با م"چراغ روشن باشد، راننده می بایست فورا
.و تعمیر شوددیزل تماس بگیرد تا کامیون بازدیدتعمیرگاهی مجاز شرکت سایپا

:چراغ نشانگر اخطار تعمیرموتور
وقتی این چراغ روشن می شود به آن معنی است که سیستم کنترل الکتریکی موتور دچار اشکال شـده  

توان موتور و دور سرعت آن ریکی مانند موتور هنوز کار میکند اما پارامترهاي سیستم کنترل الکت. است
در اسـرع وقـت بـا    ˝وقتی این چراغ روشن می شود لطفـا . مشکل پیش آمده کاهش می دهدرا در اثر

تماس گرفته تا موتور را بازدیـد  )شرکت رنا(سایپادیزلمراکز تعمیرگاهی مجاز خدمات پس از فروش
. و سرویس الزم را ارائه کنند

چراغ اخطار توقف کامیون  -1
ر موتورچراغ اخطار تعمی-2
عیب یاب خودکار و گزارش گیر ایراد سنسور آلودگی هواي موتور -3
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عیب یـاب خودکـار و گـزارش گیـر ایـراد      )MIL(چراغ نشانگر 
سنسور آلودگی هواي موتور 

ON(این نشانگر زمانی روشن می شود که سوئیچ در وضعیت روشـن  
پس از استارت خوردن موتور درصورتی که ایرادي در سیسـتم  . باشد) 

OBD       ثانیـه  10وجود نداشـته باشـد، ایـن چـراغ نشـانگر در عـرض
ایـراد داشـته باشـد، چـراغ     OBDکه اما درصورتی . خاموش می شود

. روشن می ماند یا فلش می زندMILنشانگر 
کمبـود  : کـه عبارتسـت از  ( روشن ماند، اطالعات مـرتبط بـا خطـاي موجـود    MILوقتی دیدید چراغ 

تر لیسـت ایرادهـا را   براي جزئیـات بیشـ  . آلودگی هواي موتور و غیرهNOXواکنش گر، ایراد سنسور 
نسبت بـه  ˝دراین شرایط راننده می بایست فورا. ه نمایشگر نشان داده خواهد شدوي صفحبر ر.) ببینید

درغیر این صورت پس از وخیم شدن نقص ایجاد شده موتور به وضـعیت  . رفع ایراد موجود اقدام کند
. افت گشتاور دچار شده و عملکرد کامیون مختل می شود

نشانگر پائین بودن سطح آب
در حالـت روشـن قـرار        (رو فعال مـی شـود   وقتیکه سوئیچ اصلی خود

ثانیـه روشـن و سـپس خـاموش           3این چراغ نشـانگر بـراي   ) می گیرد
ح مـایع خنـک کننـده در تانـک ذخیـره آب      که سـط و زمانی. می شود

ه ماندخص شده باشد، چراغ نشانگر روشنموتور پائین تر از ارتفاع مش
.صدا درمی آیده و بوق اخطار نیز ب

موتور داغ اگر کامیون با سطح مایع خنک کننده پایین همچنان به حرکت خود ادامه دهد،: جهتو
.کرده و آسیب می بیند
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منظوره اطالعاتنمایش چندوتنظیمدکمه 
روشن کردن کامیونرابط

ــن           ــعیت روشـ ــوئیچ را در وضـ ــی سـ وقتـ
)ON ( ــد ــی دهی ــرار م نمایشــگر صــفحه،ق

بازرسی خودکار را انجـام داده و میـزان فشـار    
باد کامیون به مدت سه ثانیه بر روي نمایشـگر  

وقتی کامیون شما داراي آپشن .ظاهر می شود
ــز  ــدABSترم ــکل باش ــه در ش ، همانطوریک

میـزان فشـار بـاد    روبرو نشان داده شده است، 
سـل  میزان فشار باد مدار ترمـز اک ،ترمز دستی

و همانطوریکـه  .دروي صفحه نمایشگر نشان داده می شون فشار باد مدار ترمز اکسل عقبو میزاجلو 
باشـد،  EBSنشان داده شده زمانی که کامیون داراي آپشن H-D760-084شکل در سمت راست 

.میزان فشار باد ترمز دستی بر روي صفحه نمایشگر نشان داده می شود
کامیونراه اندازياطالعات رابط

-H-D760طوریکه در شـکل شـماره   همان
085A   نشـان داده شــده سـه ثانــه پــس از

روشن شدن صفحه نمایشگر اطالعات فصـل  
مشترك روشـن کـردن کـامیون روي صـفحه     

میـزان اضـافی اوره در   . نشان داده مـی شـود  
ــفحه    ــر روي ص ــه ب ــه درلحظ مخــزن مربوط
ــی     ــایش داده مـ ــبورد نمـ ــگر داشـ نمایشـ

میـزان  : نمایشگر سطح مایع تانـک اوره .شود
ــان     ــزن اوره را نش ــایع مخ ــطح م ــی س فعل

ــا  . مــی دهــد دکمــه تاییــد را فشــار دهیــد ت
ثانیـه  30ن دهد اگر تـا  نشانمایشگر زمان را 

ــد  ــه را فشــار ندهی ــور  دکم ــه ط ،  سیســتم ب
. اطالعات مربوط به تانک اوره را نمایش می دهد˝خودکار مجددا
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:تنظیم زمان 
بـر روي صــفحه نمایشــگر روز –مــاه -ســالترتیـب 

ــ وقتــی کــامیون متوقــف اســت.ل مشــاهده اســتقاب
سـال را  -مـاه -یا روزسال -روز-می توان گزینه ماه

از منوي آپشن صفحه نمایشگر انتخاب کرد تا زمان به 
. ترتیبی که انتخاب کرده ایم نشان داده شود

دقیقـه نمـایش   -زمان به شکل سـاعت : تنظیم ساعت 
وقتی کامیون متوقف اسـت مـی توانیـد   . می شودداده

سـاعته  12ساعته زمان یـا  24از منو صفحه فرم نمایش 
. را انتخاب کنید) AM-PM(بعداز ظهر /صبح

"A"حـرف  : نمایشـگر وجـود دارد  LCDتعداد محـدودي عالئـم اخطـار در صـفحه     :عالئم اخطار

نشان فعال بودن وضـعیت دسـتی   ""Mرف و ح. نشانگر فعال بودن وضعیت گیربکس اتوماتیک است
نشان دور اقتصـادي موتـور   Eوضعیت دور پرقدرت موتور و حرف نشانگرPحرف . گیربکس است

. است
ولـت نشـان   ±5/0ولتی با نوسان 2بخش 8ولت را به طور کلی در 31تا 13از : ژ باترينمایش ولتا

. استولت 24-28ولتاژ معمول باتري .  می دهد
بـا دقـت   MPa 0.1بخـش هرکـدام   11در ˝مجموعـا Mpa 1~0: نجه فشار روغن موتـور  س

وقتی فشار روغن خیلی کم باشد، چراغ قرمـز روشـن شـده و پیـام خطـاي      . Mpa 0.05±نمایش 
"Low oil pressure"بر روي صفحه نمایشگر نشان داده می شود"فشار پائین روغن"به معنی .
اول اینکه پیـام هـاي اخطـار بـه زبـان چینـی نشـان داده         : عملکرد کامیون پیام هاي اخطار ایراد در 

فاده از منوي گزینه هـا گزینـه نسـخه   شما می توانید هنگامی که کامیون متوقف است، با است. می شوند
عموما پیام هاي خطا با کلمات و نه اعداد روي صفحه نمایشگر نشان . را انتخاب کنیدپیام ها انگلیسی 

شما می توانید بـا انتخـاب دو   . ممکن است پیام چند اخطاره به طور همزمان اعالم شود. می شوندداده
پیام هاي اخطار صـفحات مختلـف را مشـاهده    "پائین"و "باال"یا همان ""DOWNو ""UPکلید 
. کنید

:نمایش مسافت پیموده شده در هر سفر 
قف است و نـه درحـال حرکـت مـی تـوان      وقتی کامیون متو، km 9,999~0محدوده نمایش بین 

براي این منظور وقتی کـامیون تـان   . مسافت پیموده شده را از گزینه هاي منو مشاهده یا آن را پاك کرد
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یا لغو را فشـار داده  "CANCEL"را پارك کرده اید، از منوي فصل مشترك راه اندازي کامیون دکمه 
.و به مدت سه ثانیه نگهدارید

یـا لغـو را   "CANCEL"اگر زمانی که کامیون متوقـف اسـت، دکمـه    : کرد کلی نمایش کیلومترکار
ثانیه  نگهدارید، صفحه نمایشگر میزان مصرف سوخت را نشان مـی دهـد هـم    1فشار داده و به مدت 

" "CANCELبا فشار مجـدد دکمـه   . مصرف سوخت کلی کامیون و هم مصرف سوخت آنی خودرو

. اره به وضعیت نمایش کیلومتر کارکرد کلی برمی گردیدثانیه دوب1و نگهداشتن آن به مدت 
ثانیه بعد از اینکه صفحه نمایشگر روشن شد، اگر فشار بادترمز پائین بوده  یا عملکرد سیستم ترمـز  3

پـائین بـودن   -کامیون غیرعادي باشد یا فشار باد مدار ترمز اکسل جلو یا عقب با فشارباد ترمز دستی یا 
اگـر وقتـی   . کافی نباشد، بر روي صفحه نمایشگر نشان داده مـی شـود  -ی به تنهاییفشار باد ترمز دست

استارت زده می شود، فشار باد سیستم خیلی پائین باشد، اطالعات نمـایش داده شـده بـرروي صـفحه     
در . نشـان داده مـی شـود   H-D760-085نمایشگر تغییر کرده و به طـور خودکـار هماننـد شـکل     

زدن کامیون، این پیام هاي اخطار همچنان روشن بمانند به این معنی اسـت  صورتی که پس از استارت
در چنین مـواقعی سـریعا بـه مراکـز تعمیرگـاهی مرکـز       . که سیستم ترمز کامیون درست عمل نمی کند

مراجعه کنید تا کـامیون تـان رفـع عیـب شـده و      ) شرکت رنا(خدمات پس از فروش شرکت سایپادیزل
. تعمیر گردد

:LCDنمایشگرمنوي صفحه
زمـــانی کـــه کـــامیون متوقـــف اســـت دکمـــه 

را فشـار دهیـد تـا اولـین     ) CONFIRM(تایید
اطالعـات  ( گزینـه 5صفحه منوي عملکرد شامل 

کامیون، مسافت پیموده شده، مقادیر و اعداد نـوع  
رانندگی، شخصی کـردن وضـعیت منـو و عیـب     

در وسـط صـفحه   ) یاب خودکار صفحه نمایشگر
LCDبا فشار دکمه هاي بـاال و  . دنشان داده شو
وقتی یکی از گزینه هاي مـذکور  . می توانید گزینه هاي فوق را انتخاب کنید) DOWNو UP(پائین 

در . انتخاب شوند نشانه آن این است که رنگ کلمه نشان داده شده با رنگ زمینه صفحه هماهنگ است
تا وارد منـوي گزینـه هـاي انتخـابی     د را دوباره فشار دهی)CONFIRM(یا" تائید"این حالت کلید 

. شوید
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:توجه 
" پـائین "، )UP(" باال"چهار دکمه . دکمه ها بر روي طلق صفحه نمایشگر قرار نگرفته اند-1

)DOWN( ،"یا "تائید)CONFIRM( لغو"و ")CANCEL( بر روي پنل صفحه نمایشگر
. تعبیه شده اند

پیـام هـاي اخطـار کـامیون درحـال حرکـت نمـایش داده       ˝قف نیسـت صـرفا  زمانی که کامیون متو-2
و UPاگر بیش از یـک پیـام اخطـار نشـان داده شـده مـی توانیـد بـا اسـتفاده از کلیـدهاي           . دمی شو

DOWN )را مشاهده کنیدپیام اخطار مورد نظر) باال و پائین .
را فشار دهید تـا منـوي عملکـرد در    "یدتائ"یا "CONFIRM"وقتی کامیون متوقف است، دکمه -3

) بـاال و پـائین  (DOWNو UPبـا اسـتفاده از دکمـه هـاي     . وسط صفحه نمایشگر نشـان داده شـود  
بعد از اینکه گزینـه مـورد نظـر را    . را در منو انتخاب و یا جستجو کنیدمی توانید گزینه مورد نظر خود 

اطالعـات را  )یا تائیدCONFIRM(با فشاردادن دکمهانتخاب کرده و تنظیمات الزم را اعمال کردید
ی شود سیستم بـه طـور   ثانیه باعث م2به مدت ) یا تائید(CONFIRMنگهداشتن دکمه . ذخیره کنید

درصورتی که پس از تنظیمات فوق الذکر . برگرددصفحه نمایشگر قبلی اطالعات منو خودکار به سطح
را فشـار دهیـد، اطالعـات    )CANCEL(" لغو"مه دک) یا تائیدCONFIRM( به جاي دکمه   

. ذخیره نشده و سیستم به طور خودکار به سطح قبلی اطالعات منوي صفحه نمایشگر برمی گردد
اطالعات کامیون : نو م1رابط 

ــوان   ــت عنــــ ــد تحــــ ــی توانیــــ ــاال مــــ حــــ
"vehicle system information" ــا ی

اطالعـات سیسـتم ترمـز را    ) کـامیون اطالعات سیستم(
فشار باد تانـک بـاد اکسـل ترمـز جلـو و      . جستجو کنید

عقب، فشار باد تانک باد ترمز دستی و فشار باد سوپاپ 
"Brake system information"تحـت عنـوان  گزینـه    اطمینان مدار ترمز جلو و عقـب 

ز سه عدد فشار باد ترمز فـوق  هریک ا. قابل ردیابی و جستجو هستند) یا همان اطالعات سیستم ترمز(
سیسـتم ترمـز را   الذکرکه در محدوده اخطار نمایشگر نشان داده می شوند و یا میزان فشـار بـاد نرمـال    

. فخه نمایشگر نتایج را مشاهده کردو در صمی شود جستجو
هر سفراطالعات: منو2رابط

قابل ردیابی و جسـتجو  ) عات سفریا همان اطال"trip information"( پنج گزینه زیرتحت عنوان
:از روي صفحه نمایشگر پاك کرد یاهمچنین می شود این پنج گزینه را تنظیم. هستند

٣٩



ــوخت  -1 ــرف س ــرف  : مص ــط مص متوس
سوخت، مصرف سوخت کلـی انتخـابی و   
مصرف سوخت کلی کامیون تحت عنـوان 

 )"fuel consumption"  ــان ــا هم ی
قابــل ردیــابی و )مصــرف ســوختگزینــه 
درحالــــت گزینــــه. تجو اســــتجســــ

 )"subtotal fuel consumption"

)یا همان مصـرف سـوخت کلـی انتخـابی    
ــفحه      ــه را از ص ــدد مربوط ــوان ع ــی ت م

وقتـی کیلـومتر پیمـوده    . نمایشگر پاك کرد
شـده سـفر تنظـیم مجــدد شـود، بـه طــور      
خودکار مصرف سوخت کلی آن سفر نیـز  

. پاك خواهد شداز صفحه نمایشگر
و) یـا تنظـیم تـاریخ   "date adjustment"( مـی توانیـد گزینـه هـاي    :تاریخ و زمان -2

"time adjustment")را انتخاب کنید) یا تنظیم ساعت.
ــده   -3 ــوده ش ــافت پیم ــد  : مس ــی توانی ــهم ــايگزین ــنج "odometer"( ه ــا کیلومترس و) ی
)"trip meter" ــد ــوده ش ــافت پیم ــفرمس ــد ) ه درهرس ــتجو کنی ــوان . را جس ــت عن ــر تح اگ
)"trip meter"(، گزینھ )ھرسفریا مسافت پیموده شده در"resetting of trip meter"

وقتــی مســافت پیمــوده شــده در -) 
. می شوداز صفحه نمایشگر پاكابی عدد مصرف سوخت کلی انتخ-هرسفردوباره تنظیم می شود

یا زمان عملکرد موتـور و  "engine operating time"( گزینه: زمان عملکرد موتور-4
"idling time"ــا زمــان درجاکــارکردن موتــور ــابی و ) ی در صــفحه نمایشــگر قابــل ردی

. جستجواست
ر بـه ترتیـب بـا    می توان متوسط سرعت کامیون و متوسط سرعت هرسـف : متوسط سرعت کامیون -5

یـا همـان متوسـط سـرعت کـامیون و      "accumulative vehicle speed"گزینـه هـاي   
"average vehicle speed of trip"     یا همان متوسط سـرعت در هـر سـفر در صـفحه

.نمایشگر قابل جستجو و مشاهده است
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ارزیابی رفتارهاي رانندگی :منو 3رابط
ی و جســـتجوي اطالعـــات راننـــدگی تحـــت عنـــوان قابـــل ردیـــاب˝ســـه عملکـــرد کـــه عمـــدتا

)"driving behavior assessment"    تنظـیم شـده   ) یا همان انـدازه گیـري رفتـار راننـدگی
"شروع و پایان گزارش هرسفر"و "پایان گزارش کلی"، " شروع گزارش گیري"عبارت است از 

هایالیت شده "driving behavior assessment"وقتی گزینه اندازه گیري رفتار رانندگی یا
رابـط منوصـفحه   2را فشاردهید تـا بـا انتخـاب ایـن گزینـه وارد سـطح       "Confirm"دکمه تائید یا 

:سه گزینه دارد ˝نمایشگر شوید، سطحی که کال
ننـدگی  یا همان جستحوي اطالعـات را "searching of driving information"اولین گزینه 

وقتـی قلـم اشـاره گـر روي     . نه بعدي گزینه هایی دستوري اندتی است و دو گزیکه گزینه اي درخواس
ــه ــین گزینـ ــدگی اولـ ــار راننـ ــري رفتـ ــدازه گیـ ــطح انـ ــگر             2سـ ــفحه نمایشـ ــوي صـ ــط منـ رابـ

را فشـار  "Confirm"دکمه تائیـد یـا   ، است"searching of driving information"یا
. رکورد قابل جستجو و ردیابی است15نمایشگر جایی که رابط منوي صفحه 3تا وارد سطح دهید 

را فشـارداده  "Confirm"وقتی قلم اشاره گر روي یک رکورد قرار دارد بدون اینکه دکمه تائیـد یـا   
. نمایش داده مـی شـود  در باالي مسافت پیموده شده عنوان از اطالعات کلی6به طور خودکارباشید،

. را بزنید تا جزئیات عنوان ها را ببینید"Confirm"در این حالت دکمه تائید یا 

اطالعـات  را بزنیـد تـا   "Confirm"زمانی که قلم اشاره گر روي یک رکورد قرارگرفته دکمه تائید یا 
آیـتم اسـت و بـا اسـتفاده از     12باالي مسافت پیموده شده به تفصیل نمایش داده شود که کـال شـامل   

. می توانید آیتم ها را ببینید"Up" and "Down"کلیدهاي باال و پائین یا همان 
گاز، سرعت، گشتاور، دنده، کارکردن درجاي موتـور، زمـان سـرویس سیسـتم     :عبارتند ازآیتم12این 

زمـان سـرویس ترمزهـا، فاصـله زمـانی سـرویس ترمزهـا، زمـان تعـویض دنـده،           تهویه هـواي اتـاق،   
.   ص رفتن، فاصله استفاده از ترمز کمکیفاصله دنده خالتعویض دنده، فاصله زمانی
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د، بـه  انتخـاب شـ  )کلـی یـا شـروع گـزارش   "start of total record"(پـس از اینکـه گزینـه   
و این به آن معنی . تغییر می کند) یا پایان گزارش کلی"end of total record"(به طورخودکار 

.کلـی فعلـی تمـام شـده باشـد     شروع مـی شـود کـه گـزارش    بعدي کلیوقتی گزارشفقط است که 
start of"( پس از اینکه گزینه trip record"انتخاب شد، به طورخودکار ) سفریا شروع گزارش

end of"(به  trip record"و این به آن معنی است که فقـط  . تغییر می کند) سفریا پایان گزارش
. فعلی تمام شده باشدبعدي شروع می شود که گزارش سفر سفروقتی گزارش

٤٣



:منوي صفحه نمایشگر 4رابط 
حالـت نمـایش تـاریخ،    ˝پـنج آیـتم دارد کـه عمـدتا    "personalization"گزینه شخصی کردن یا 

ساعت، زبان، واحدهاي اندازه گیري و افکت نمایشگر است که می تـوان بـه دلخـواه آنهـا را انتخـاب      
. کرد
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ــط  ــ5راب ــفحه نمایش ــاب : گر ص ــب ی عی
خودکار تجهیزات داشبورد

بخش اصلی ادوات داشبورد را بـراي  5شما می توانید 
عیب یابی خودکـار عملکـرد تجهیـزات تحـت عنـوان      

"instrument self-diagnosis"انتخاب کنید .

:اشاره گر و چراغ هاي اخطار -1
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ا ریـا چـراغ اخطـار    "alarm lamp"وقتی گزینـه  
LEDانتخاب می کنیم کلیه عالئم و چراغهاي اخطار

ــدت   ــه م ــپس  3روي داشــبورد ب ــه روشــن و س ثانی
. خاموش می شوند

.قابـل تنظـیم انـد   "buzzer"تحـت عنـوان کلـی    2و بـوق شـماره   1گزینه هاي بوق شـماره  -2
. ب کنیدصداي بوق آالرم دلخواه خود را انتخا"Down"می توانید با فشار کلید 
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ــفحه -3 ــی : LCDصــــ ــوان کلــــ عنــــ
"LCD display"  ــا نمایشــگر داراي دو ی

"completely black screen"گزینـه  
ــی   ــه معنــ ــامال تیــــره   "بــ ــفحه کــ و"صــ

"completely white screen" به معنی
اسـت کـه مـی تـوان     " صفحه کامال روشـن  "

ایشگر را در هریک از این دو حالـت  صفحه نم
را انتخـاب مـی کنیـد صـفحه نمایشـگر      "completely black screen"وقتی گزینه . تنظیم کرد

دیـدمربوط بـه مـایع    اگر در این حالت هرگونه نقطه روشنی در صفحه مشاهده کر. تیره می شود˝کامال
و سه ثانیه بعد به طور خودکار صفحه نمایشگر بـه حالـت عـادي    کریستال صفحه است مشکلی نیست 

LCDانتخـاب شـده اسـت، صـفحه     "completely white screen"وقتی گزینـه . برمی گردد

اگر در این حالـت هرگونـه نقطـه تیـره اي درصـفخه مشـاهده کردیـد،        .  می شودنارنجی رنگ ˝کامال
و سه ثانیه بعد به طور خودکار صـفحه نمایشـگر   مربوطه به مایع کریستال صفحه است مشکلی نیست 

. به حالت عادي برمی گردد

ایـن قابلیـت در سیسـتم    : سنسور پاور و عالئـم  -4
خروجـی عالئـم و   الکتریکی داشبورد وجود دارد کـه  

را به طور خودکار عیب یابی کند ومقادیر سنسور پاور
عددي ولتاژ تامین تـوان و عالئـم مربوطـه را نمـایش     

.دهد
: سیسـتم  ) الکتریکـی تـوان  (سنسور پاوراطالعات 

الزم را لکتریکـی  امجموعه تجهیزات داشـبورد تـوان  
درحالت معمـول حـدود   . فشار باد سیستم تامین می کندسنسور 5تا 3براي سنسور سرعت مربوطه و 

را بـراي  ولـت  (0.2±5)را بـراي سنسـور سـرعت کـامیون و حـدود ولتـاژ       ولـت (0.5±12)ولتاژ 
.ورهاي فشار باد تامین می کندسنس
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دسترسی بـه اطالعـات سنسـورها و    -5
عالئـم و  وضـعیت  دسترسـی بـه   :عالئم 

سنسور فشـار بـاد، یـک    5شاخص هاي
سنسور سرعت کامیون، یک سنسور سطح 
سوخت و یـک سنسـور دمـاي محـیط از     
طریق جستجو و مشاهده بر روي صـفحه  

.   نمایشگر ممکن است

تفاده از کامیون اخطارها و هشدارها را نادیده نگیرید و تصور نکنید کـه نمایشـگرها و چـراغ    هنگام اس
بـا مراکـز خـدمات    ˝ضروري است که درچنین مواقعی سریعا. نشان داده می شودبی دلیلهاي اخطار

.پس از فروش و تعمیرگاهی مجاز شرکت جهت کنترل و نگهداري از سیستم کامیون تماس بگیرید

:قطع کن باطريکلید
چرخاندن این اهرم باعث قطـع و وصـل شـدن بـرق کـل      

وقتیکــه سیســتم الکتریکــی . کــامیون مــی گــردد) بــاطري(
اسـت، بـاطري   یا سـرویس ادواري  کامیون دردست تعمیر 

اهـرم  .تا به قطعات الکتریکی آسـیب نرسـد  باید قطع شود
کلید قطع کن باطري در جعبه ابـزار راننـده قـرار دارد، بـه    

نشان داده شده آن را در قطع کن جا 1روشی که در شکل 
براي خاموش کردن قطع کن باطري اهرم مربوطـه را  . بزنید

بـراي روشـن کـردن قطـع کـن      . درجهت  افقی بچرخانید
. باطري اهرم را در جهت عمودي بچرخانید

:توجه 
پس از اینکه وضـعیت کلیـد   .ش نکنیددر زمان روشن بودن موتور کلید قطع کن باطري را خامو˝اکیدا

. کنیداهرم را از محل مربوطه خارج) ردیدآن را روشن یا خاموش ک(قطع کن را تعییر دادید

قطع کن باطري- 1
درپوش باطري - 2
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و دکمه اياهرمیکلید
به مدل کامیون خریداري شده توجه کنید˝لطفا

)فالشر(کلید المپ اعالم خطر
نمـاي  وقتیکه کلید چراغ خطر فعـال مـی شـود، چراغهـاي راه    

جلو، عقب، چپ و راست در یک زمان شروع به چشمک زدن 
˝و ضـمنا . کنند تا به خودروها و عابرین دیگر هشدار دهـد می

. نشانگر فالشر روي کلید روشن می شود

کلید جایگزین کردن بوق بادي و برقی 
ز وضـعیت فعـال   ی توانید امرانندگی با فشردن کلیدضمن. بوق برقی پیش فرض فعال این کلید است

. بودن بوق برقی به وضعیت بوق بادي یا بالعکس گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

کلید المپ سقف کابین 
و سقف کابین می توانید آن را روشـن با فشاردادن کلید چراغ

.کنیدبا فشار مجدد آن می توانید المپ را خاموش

:کلید دریچه سقفی کابین 
بسته کردن دریچه سـقف کـابین طراحـی    نترل باز واین کلید براي ک

. شده است
:باز و بسته شدن خودکار دریچه سقف 

و بـراي بسـته شـدن    ONبراي باز شـدن خودکـار دریچـه از کلیـد     
. استفاده کنیدOFFخودکار آن از کلید 
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كلید بوق بادي-٢
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کلید المپ سقف کابین - 2



:باز و بسته کردن دستی دریچه سقف 
بـه مـدت   ON/OFFکلیـد  و نگهداشـتن  دادن براي باز یا بسته کردن دستی دریچـه سـقف بـا فشـار    

. می خواهید باز کنید یا ببندیدمی توانید دریچه را تا حدي کهو رها کردن کلیدمشخص
:بسته شدن خودکار دریچه سقف کابین 

. پنج ثانیه پس از خاموش کردن کامیون دریچه سقفی کابین به طور خودکار بسته می شود

:خشک کن هوا کلید
هـواکش  اگـر  . رودمـی  کـار ه خشک کن هوا بد براي کنترل جریاناین کلی

وقتی ایـن  . خشک کن یخ بزند، کمپرسور هوا و بقیه قطعات آسیب می بینند
کلید فعال می شود، چراغ گرم کن خشک کن هـوا بطـور همزمـان روشـن    

سانتیگراد است، کلیـد خشـک کـن    ˚5زمانی که دماي محیط زیر. می گردد
د و گـرم کـن خشـک کـن را راه انـدازي کنیـد تـا سیسـتم         هوا را فعال کنی

سانتیگراد است، ˚10و زمانی که دماي محیط بیشتر از جداساز آب یخ نزند
.خاموش کنیدکلید خشک کن هوا را

برسـد،  یشتر از حد وقتی دماي محیط بسیستم گرمایش الکتریکی به کلید کنترل دمایی مجهز است که 
. می شودوشه طور خودکار خامبخشک کن

:کلید پیش گرم کن سوخت 
با زدن این کلید پیش گرم کن سوخت عمل می کنـد و کـامیون در   

.هواي سرد بهتر استارت می خورد
. نصب این کلید به مشخصات کامیون خریداري شده بستگی دارد

:کن دیفرانسیل بین چرخهاکلید قفل
کـامیون  ) عقـب /وسط(این کلید، قفل کن دیفرانسیل اکسل هاي محرك 

فشـار  کمه قفـل کـن خودکـار را   براي استفاده از آن د.را کنترل می کند
که قفل کن دیفرانسیل فعال شود، دیفرانسیل قفـل شـده و   هنگامی. دهید

نمایشگر مربوطه روشن می گردد، همزمان بوق چند منظوره نیز به صدا 
.در می آید
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:توجه
.ی، از کلید قفل کن دیفرانسیل استفاده نکنیددر رانندگی هاي معمول-1
در غیر این صورت دیفرانسیل آسیب          . براي مدتی طوالنی از قفل کن دیفرانسیل استفاده نکنید-2

.می بیند و این موضوع باعث افزایش سایش تایرها می شود
:اه اندازي کمک استارت در شیب هاکلید ر

. فنی کامیون خریداري شده توجه کنیدبه ویژگیها و مشخصات ˝لطفا
بـا رهـا   . کلید را فشار دهید تا عملکرد کمک استارت در سرباالیی را فعـال کنیـد  

عملکرد کمـک اسـتارت در سـرباالیی    . کردن کلید این عملکرد غیرفعال می شود
مکانیزم جعبه دنـده معمـولی    (AMTبا عمدتا به این منظور طراحی شده است تا

. جلـوگیري کنـد  هنگام استارت زدن در شیب هـا سرخوردن کامیون از )اتوماتیک
مراجـع  113براي توضیحات بیشتر  به شرح کامل عملکرد این مکانیزم در صفحه 

. کنید

:توجه 
. مکانیزم فوق وقتی فشار باد سیستم پائین باشد عمل نمی کند-1
ام پارك کردن کامیون در شـیب هـا   هنگ. مکانیزم کمک استارت در شیب ها معادل ترمزدستی نیست-2

. ترمز دستی را بکشید
:کلید انتخاب حالت اقتصادي توان موتور 

هنگام رانندگی با کـامیون طراحـی   ي انتخاب دوحالت صرفه اقتصادي و یا حالت پرقدرتاین کلید برا
. شده است

E : Economy modeرانندگی درحالت صرفه اقتصادي
P : Power modeدگی درحالت پرقدرت رانن

E andبه مبحث حالت تعویض دنده براي توضیحات بیشتر P رجوع کنید110صفحه .

:(ASR)رفعال سازي عملکرد سامانه ضدلغزش کلید غی
مختص کامیون هاي مجهز به کلید غیرفعال سازي سامانه ضدلغزش

شـود  د، مـی مجهزانASRهایی که به سیستم سامانه ضدلغزشدر مورد کامیون
به طور موقتبا روش زیر،سیستم را با کلید غیرفعال سازي سامانه ضدلغزش

: از کار انداخت 
ثانیـه  3/0را بیشـتر از  ASRرفعال سازي عملکـرد سـامانه ضـدلغرش   کلید غی
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سامانه غیر فعال شده و چـراغ نشـانگر مربوطـه روي داشـبورد     حاال. نگهدارید و سپس آن را رها کنید
ثانیه نگهدارید و 3/0را بیشتر از ASRکلید غیرفعال سازي عملکرد سامانه ضدلغرشی . دروشن می مان

وقتی موتور کامیون را خاموش می کنیـد ولـی   . حاال سامانه دوباره فعال می شود. سپس آن را رها کنید
به طـور خودکـار فعـال    ASR، سیستم سامانه ضدلغزشی یا روشن قرار می گیردONسوئیچ در حالت 

. شودمی
را بزنیـد کـه  در جـاده هـاي     ASRوقتی کلید غیرفعالسازي سامانه ضدلغزشـی  َتوصیه می شود صرفا

. فعال کرده ایدو یا زمانی که قفل دیفرانسیل را پرفراز و نشیب و لغزنده در حرکت نباشید

: ریتاردر کلید خاموش کردن
. ریتاردر از کار می افتد،کلیدبا این

: )ترمزکمکی(موتورترمزانداختنکلید از کار
در این زمان فقط با گرفتن . از کار می افتدموتورترمز،پس از زدن این کلید

اززمـانی فقـط توصیه مـی شـود  . مل می کندپدال ترمز، سیستم ترمز اصلی ع
درحال حرکـت در جـاده هـاي    استفاده کنید که غیرفعالسازي ترمزموتورکلید

و برفی هستید و یـا بـا کشـنده بـدون تریلـی راننـدگی       بارانیهوايلغزنده و
.کنیدمی

:چرخان چراغهاکلید ترکیبی
نشـان  H-D760-016در شـکل  6با شماره دکمهاین 

ن بـا چرخانـد  . و هم چرخان است و هـم فشـاري  داده شده 
و چراغ اصلی جلـو  دکمه می توانید وضعیت چراغ موقعیت

د چـراغ هـاي مـه شـکن را     و با فشاردادن سوئیچ می توانیـ 
. روشن و خاموش کنید

: کلید چرخان وضعیت چراغ هاي موقعیت 
قرار دادن حلقه چرخان در این وضعیت کلیه چراغ هـاي  

را کـه شـامل چـراغ هـاي زیـر      ...) سقفی بغل و(وضوح 
: می شود  را روشن می کند 

چراغ هاي موقعیت جلو، چراغ هـاي حـد انتهـاي جلـو،     

نور پس زمینه چراغ هاي مه شکن جلو و عقب - 1
هاچراغکلید چرخان بودن خاموش وضعیت - 2
عالمت چراغ کوچک- 3
جلوعالمت چراغ بزرگ- 4
دکمه - 5
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چراغ هاي حد بغل و چـراغ پـالك شناسـایی    قعیت عقب، چراغ هاي حد انتهایی عقب، چراغ هاي مو
. کامیون 

: کلید چرخان وضعیت چراغ هاي جلو
.به طور پیش فرض چراغ هـاي نورپـائین را روشـن مـی کنـد     در این وضعیتحلقه چرخان قراردادن 

. ال بکشیدکلید ترکیبی چرخان را به با،براي روشن کردن چراغ هاي نور باال
:چراغ هاي مه شکن نکردعمل

دکمـه را  . حلقه چرخان کلید ترکیبی باید در وضعیت چراغ موقعیت یا چراغ اصلی جلـو تنظـیم باشـد   
جلو روشن شوند و براي روشن شدن چراغ هـاي مـه شـکن عقـب     فشار دهید تا چراغ هاي مه شکن 

ب خـاموش  کشید تا چراغ هاي مه شـکن عقـ  سوئیچ ترکیبی را درجهت باال ب. دوباره دکمه را بفشارید
. تا چراغ هاي مه شکن جلو خاموش شوندشوند و دوباره آن را به سمت باال بکشید

:تنظیم الکتریکی چراغ هاي اصلی جلو 
سطح چراغ هـاي  سپسقرارداده و" "0کلید چرخان را در وضعیت درحالتی که کامیون را بارنزده اید، 

به سمت بـاال شعاع چراغ جلویی، زاویه بعد از اینکه کامیون بارگیري شد. اصلی جلویی را تنظیم کنید
تا زاویه شعاع چراغ جلـو  تنظیم کنید3یا 1/2حاال کلید چرخان را در وضعیت . افزایش پیدا می کند

. به مقدار تنظیم شده قبل از بارگیري برگشته و تثبیت شود
:قابلیت دیدن و وضوح کلید چرخان 

نـور پـس   نیـز داراي کلید تنظیم الکتریکی چراغ اصـلی جلـو   . ان داراي نورپس زمینه استحلقه چرخ
.  استزمینه 
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:کلیدهاي ترکیبی چرخان و کلید هاي روي غربیلک فرمان 

کلید انتخاب نورباال و پائین، بوق و شیشه شور      -1
.                                                           و بلوتوث درصورتی که این آپشن را روي کامیون خریداري کرده باشیدکلید انتخاب کروزکنترل -2
کلید کنترل بلندي صدا و سیستم صوتی            -3

و کلید تعویض دنده گیربکس وضعیت دستی خودکار) ترمزموتور(کلید ترمزکمکی-4
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:هاي روي غربیلک فرمان کلید
عملکرد کروز کنترل

کلید تنظیم خودکار سرعت 
ه سیستم تنظیم سـرعت  مختص مدل هایی که ب
.خودکار مجهز شده اند

بـه طــور پـیش فــرض عملکـرد کــروز کنتــرل    
ــت  ــال اس ــت غیرفع ــیم .  درحال ــتم تنظ سیس

ســرعت خودکــار ایــن امکــان را بــه شــما 
می دهد تا بدون اینکه مجبور باشید پایتـان  
را روي پــدال گــاز فشــار دهیــد، ســرعت 

ــاالي  ــور را ب ــدت نگهدارکیلومتربرســاع30موت . ی
کیلومتربرسـاعت  30بیشـتر از وقتی سرعت موتور

کروز کنترل را فشار دهید OFFو ONشد، دکمه 
در ایـن  .فعـال شـود  تا مکـانیزم سـرعت خودکـار   

سـپس  . حالت نشانگر مربوطـه چشـمک مـی زنـد    
را -Sدکمه کاهش در میزان سرعت کروز کنترل یا

ــار ــور در فش ــرعت موت ــا س ــدوددهید ت ــانح هم
چــراغ  .ثابــت بمانــد لــومتر بــر ســاعت  کی30

خودکــار بــر روي داشــبورد نشــانگرکنترل ســرعت 
.دروشن می مان

را +Rدکمـه افـزایش میـزان سـرعت در کـروز کنتـرل یـا       از فعال کردن تنظیم سرعت خودکار، پس
تـا  نگهداریـد طـور  ن افزایش پیـدا کنـد آن را همـا   بر ساعتفشاردهید تا سرعت کامیون یک کیلومتر

را فشـاردهید تـا سـرعت    -Sدکمه کاهش میزان سرعت در کروز کنترل یا .شودآرام آرام زیادسرعت 
.کم شودبه آرامیکاهش پیدا کند آن را همان طور نگهدارید تا سرعت برساعتکامیون یک کیلومتر

ه پـس از اینکـ  -استفاده کـرده باشـیم  ) کروز کنترل(اگر حین رانندگی از سیستم تنظیم سرعت خودکار 
یـا همـان کلیـد افـزایش میـزان سـرعت در       +Rبـا فشـاردادن کلیـد    این سیستم را غیرفعـال کـردیم،  

.  اجرا می شودَدداجذخیره شده در سیستم م) سرعت(کروزکنترل، آخرین وضعیت
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بلوتوث تلفن در وضعیت پایان مکالمهکلید- 1
)اختیاري(کلید بلوتوث تلفن در وشعیت پاسخ به تماس- 2
کلید کاهش میزان سرعت در کروز کنترل- 3
لکلید افزایش میزان سرعت در کروز کنتر- 4
کلید روشن و خاموش کردن کروز کنترل- 5
کلید افزایش میزان بلندي صدا- 6
کلید کاهش میزان بلندي صدا- 7
کلید یک آهنگ به جلو- 8
کلید یک آهنگ به عقب- 9

هاي مختلفحالتکلید انتخاب-10



:کروز کنترل از تنظیمات خروج 
:تفاده کنیدمی توانید از روش هاي زیر براي خارج شدن از وضعیت تنظیم خودکار سرعت اس

.پدال ترمز را فشار دهید-1
.استفاده کنیداز خفه کن اگزوز-2
.دقرارگیرOFFدروضعیت فشاردهید تا تنظیم خودکارسرعت را کلید-3
.کیلومتر بر ساعت نگهدارید20سرعت کامیون را زیر -4
از وضعیت تنظیم خودکار سرعت فشـار دهیـد   موقتیرا براي خروجپدال گاز-5

.ت کنترل سرعت خودکار آن را رها کنیدبراي ورود به حالو
بـار  سیستم تنظیم سرعت خودکار با یک، ATتنها در مورد کامیون هاي مدل -6

فعـال تنظـیم   گرفتن پدال کالچ غیرفعال شده و با رها کردن پدال به وضـعیت  
. دخودکار سرعت برمی گرد

:توجه
1-S نمایانگر تنظیم سرعت و کاهش آن می باشد وR+ت آوردن دوباره سـرعت  یعنی بدس

.و افزایش آن
طور خودکار قطع می شـود و چـراغ نشـانگر    ه اگر این سیستم ایراد پیدا کرد عملکرد آن ب-2

.و فرمان خاموش می شودلعملکرد سیستم روي تاب

:هشدار
نمـی تـوان از سیسـتم خودکـار     تصادفات ناشی از عدم کنترل کامیونپیشگیري ازدر شرایط زیر براي

:ستفاده کردسرعت ا
.وقتی کامیون نمی تواند با سرعت ثابتی حرکت کند-1
.گین در حال حرکت استوقتی درشرایط ترافیکی سن-2
.سرعت را تغییر دهیمبه طور مداومبوریم به شرایط جاده مجوقتی بنا-3
. می وزدهنگام رانندگی با  کامیون باد تند وقتی-4
وهسنانی زمان حرکت کامیون در جاده هاي پرخم و پیچ و ک-5
)باران، برف و سطوح یخ زده ( زمان حرکت در جاده هاي لغزنده -6
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)ISZموتورهاي (پائین موتورآرامتنظیم دور
ســرعت .خـاموش و روشـن کنیـد   سـه بار ثانیـه 2اهـرم تنظـیم خودکـار سـرعت را بـه مـدت       کلیـد 

ـ  +Rرا دروضـعیت  دکمه را فشـاردهید  و کلیـد  . موتورحداقل خواهد شد اهـرم را  کلیـد  .دقـرار دهی
نصـب شـده بـر    ISZدور آرام بـراي موتورهـاي   . کاهش یابدتا دور موتور قرار دهید -Sدروضعیت 

800تـا  600پائین موتور این کـامیون بـین  حدود تنظیم دور. دوربردقیقه است700روي این کامیون 
. دوربردقیقه است

:عملکرد کلیدهاي سیستم صوتی 
.فشاردهیدرا "+" volumeصدا کلیدبراي افزایش میزان بلندي 

. را فشار دهید"-" volumeبراي کاهش میزان بلندي صدا کلید 
. را فشاردهید"+" trackکلید آهنگ بعديبراي پخش

. را فشار دهید"-" trackبراي پخش آهنگ قبلی کلید 
یا همـان  mode selector switchرادیو کلید FM1/FM2/AMبراي انتخاب امواج مختلف 

.  کلید انتخاب موج رادیو را فشار دهید

:کلید بوق 
بـه صـدا  بعد از روشـن کـردن کلیـد بـوق برقـی بـه طـور خودکـار        

براي انتخاب بوق بادي به جاي بوق برقی از کلید انتخـاب  . درمی آید
توضــیحات بیشــتر را          . دو حالـت بــوق بــادي و برقــی اســتفاده کنیــد 

. دفترچه راهنما ببینید48در صفحه می توانید

:چراغ هاي راهنما 
به سـمت جلـو   سمت چپ سوئیچ هاي ترکیبی راوقتی که دسته 

فشار می دهید، چراغ راهنماي جلو سمت راست، چراغ راهنمـاي  
عقب سمت راست و چراغ راهنماي بغـل سـمت راسـت روشـن    

می دهید، وقتی که دسته راهنما را به سمت عقب فشار . دنمی شو
چراغ راهنماي سمت چپ جلـو و سـمت چـپ عقـب و چـراغ      

.راهنماي بغل سمت چپ روشن می شوند
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:چراغ هاي نورباال و نورپائین 

وقتی که عالمت چـراغ در راسـتاي چـراغ بـزرگ     :نور پائین 
نـور  چـراغ  ت نور پـائین باشـد،   قرار گیرد و سوئیچ در موقعی

.می شودپائین روشن
دسته سوئیچ ترکیبـی در وسـط قـرار گیـرد     وقتی که :نور باال 

پـس از اینکـه سـوئیچ  بـه     .مـی شـود  ور باال روشـن نچراغ 
. چراغ اصلی روشن می شودبرگشتوضعیت قبلی 

که دسته سوئیچ ترکیبی در موقعیت باال قرار مـی گیـرد نـور    وقتی 
شـود و پـس از اینکـه سـوئیچ بـه وضـعیت قبلـی        می باال روشن

. دمی شوروشن راغ یکبارچگردد،میبر

چراغ اخطار توقف کامیون و
:نشانگرتعمیرموتور

موتورهاي کامینزبراي 

اسـت کـه موتـور    روشن شود، الزماین چراغ نشانگر هر موقع که 
توجـه . متوقف گـردد و کامیونخاموش شده براي مدتی مشخص 

قبـل  . دوام موتور را بیشتر می کنـد مصرف سوخت را کاهش داده و عمر و ،به پیام هشدار این نشانگر
ثانیه چشمک می زند و بـه راننـده   30از اینکه موتور خاموش شود چراغ نشانگر تعمیر موتور به مدت 

اگر راننده نمی خواهد موتور خاموش شود، کـافی اسـت   . می کند که موتور خاموش می شودیادآوري
. را فشاردهدوقتی پیام هشدار ظاهر می شود پدال کالچ، ترمز یا گاز

:برف پاك کن و آب پاش
دکمه روي اهرم کنترل را فشـار دهیـد ، محلـول شستشـو     -1

وقتی دکمه را رها کنید، بصورت . روي شیشه پاشیده می شود
. اتوماتیک به حالت اولیه باز می گردد

وضعیت اصلی- 1
وضعیت میانی- 2
وضعیت باال- 3

غ اخطار توقف کامیون  چرا-1
چراغ اخطار تعمیر موتور-2

برف پاك کن ت وضعی- 1
کلید چرخان روي اهرم- 2
دور آرام شیشه شور- 3
دور تند شیشه شور- 4
کلید آب پاش- 5
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طـور  وقتی کلید چرخان شیشه شور را در وضعیت دور متناوب قـرار مـی دهیـد، شیشـه شـور بـه      -1
. متناوب عمل می کند

موتور برف پاك کن با سرعت پـائین  کلید چرخان شیشه شور را در وضعیت دور آرام قرار دهید تا-2
. کندکار

ـ کلید چرخان شیشه شور را در وضعیت دور تند قرار دهید تا -3 ا سـرعت بـاال   موتور برف پاك کن ب
.کندکار

. یشه پاشیده شده و شیشه شور با دور پائین کار کندتا آب روي شکلید آب پاش را فشار دهید -4
دور دیگـر کـار   2شیشه شور در این حالت .  با رهاکردن کلید آب پاش دیگر آب اسپري نمی شود-5

. می کند و بعد متوقف می شود

: توجه 
.ه کنیدبه همراه آب پاش استفادرا برف پاك کن ،براي جلوگیري از خش دار شدن شیشه-1

را بدون استفاده از آب پـاش یـا بـا مخـزن     ) شیشه شوي(هرگز تیغه هاي برف پاك کن-2
. خالی و بدون محلول شستشو به کار نیاندازید

):خفه کن اگزوز(کلید ترمزموتور
. به مشخصات و ویژگی هاي  کامیون خود توجه کنید˝لطفا

ـ  بـه سـمت جلـو    نتـرل ا فشـاردادن اهـرم ک  تحت هرشرایطی ب
دسته کلیـد اهرمـی چرخـان را بـه     . ترمزموتور را فعال می کند

در .قـرار دهیـد  ) Upshifting(سمت جلو در وضـعیت بـاال  
. دنده خیلی سبک این مکانیزم عمل نمی کند

اهرم کنترل را به سمت عقب فشـاردهید و آن را در وضـعیت   
سنگین این در دنده خیلی . قرار دهید(Downshifting)پائین 

. مکانیزم عمل نمی کند
موتـور بـر روي   وضعیت اهرم کنترل و عملکـرد مکـانیزم ترمـز   

. صفحه نمایشگر داشبورد نشان داده می شود
) Upshifting/Downshifting(براي تنظیم وضعیت باال و وضعیت پـائین در مکـانیزم ترمزموتـور   

کنترلـی اهـرم  با اسـتفاده از دکمـه   ˝توانید مستقیمااما می). دنده به دنده ( باید قدم به قدم پیش رفت
. مربوطه مکانیزم ترمز موتور را غیرفعال کنید

دکمه ترمز موتور- 1
وضعیت بااال- 2
وضعیت پائین- 3
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ترمز کمکی عملکردمراحل 
.به مشخصات فنی کامیون خریداري شده توجه کنیدَلطفا

ریتاردرهماهنگ بودن ترمزموتور با خفه کن اگزوز و
4تا 1دنده : تعداد دنده ها

:دندهشرح 
ثابتسرعت دنده : یکدنده

ظرفیـت ترمزگیـري بـا دنـده سـبکتر      (دنده هاي مناسب براي استفاده از ترمز کمکی : دنده دو تا چهار 
)بیشتر می شود

یا ترمزموتور مستقل+ خفه کن اگزوز+ هماهنگی با ترمزموتور
2: تعداد دنده ها 

:شرح دنده 
خروجی جزئی نیروي ترمز:  دنده یک 
خروجی کلی نیروي ترمز:دنده دو 

: توجه 

و هرگز در جاده هایی که اصطکاك موتور استفاده کنیدا دقت از ترمزدرجاده هاي خیس و لغزنده ب-1
. با سطح جاده زیاد است از ترمز موتور استفاده نشود

عـال کنیـد،  را فABSاگر پدال گاز را فشار دهید یا ترمزشود،که از ترمز موتور استفاده میهنگامی-2
دوباره مکـانیزم ترمزموتـور بـه    شود،میموارد ذکر شده برطرفکههنگامی. موتور عمل نمی کندترمز

. حالت قبل برمی گردد و فعال می شود
:سوئیچ 

1-LOCK)ــل ــن ) : وضــعیت قف ــط در ای ــد فق کلی
.خارج شودوارد سوئیچ شده یا حالت میتواند

2-ACC) ـ  ) : متعلقات فرعـی د درجهـت  وقتـی کلی
در شـود، چرخانـده مـی  عقربـه هـاي سـاعت    حرکت
جریان بـرق تجهیـزات   قرار می گیرد وACCحالت 

. می شودفعال
3-ON) کلیــد را در جهــت عقربــه هــاي ) : احتـراق

قـرار بگیـرد و    ONساعت بچرخانید تا در وضـعیت  
. به کار افتندمربوطه تجهیزاتاحتراق انجام شود و 

4-START)کلید را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تـا موتـور اسـتارت بخـورد،     :) استارت
. بر می گرددONبه طور اتوماتیک به حالت ،شودمیکه کلید رها هنگامی
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:توجه 
ایـن  کـار باعـث    .قرار ندهید) استارت(STARTحالت درهنگامیکه موتور روشن است کلید را -1

.بی استارت موتور می شودخرا
آسـیب  باتري کامیون  و یـا این کار باعث تخلیه.و به مدت طوالنی استارت نزنیدبه دفعات متوالی-2

.شودمیاستارتر موتور دیدن
ثانیه تجاوز کند و فاصله بین دو اسـتارت هـم نبایـد حـداقل     3زمان استارت زدن در هربار نباید از -3

.دقیقه باشد2کمتر از 
.براي اطمینان و ایمنی بیشتر هنگام استارت زدن، پدال کالچ را بگیرید-4
قـرار  OFFثانیه صـبر کـرده و سـپس سـوئیچ را در وضـعیت      20وقتی موتور را خاموش می کنید -5

. دهید
:درب ها سوئیچ مجموعه

:باال بردن و پائین آوردن شیشه سمت رانندهکلید
روي سوئیچ،  شیشـه سـمت راننـده یـا     UP/DOWNهداشتن دکمه فشاردادن و نگبا: یدستروش 

. شاگرد را باال و پائین ببرید

دکمه باالبر شیشه سمت راننده -١
دکمه پئین بر شیشه سمت راننده - 2
ها دکمه قفل درب - 3
دکمه انتخاب و تنظیم آینه دید عقب سمت - 4

راننده 
دکمه تنظیم زاویه آینه دید عقب- 5
دید عقبآینه چراغ نشانگر گرم کن - 6
آینه دید عقب) یخ زدا(دکمه گرم کن - 7
دکمه انتخاب و تنظیم آینه دید عقب سمت - 8

شاگرد 
دکمه بازشدن درب ها - 9

دکمه باالبر شیشه سمت شاگرد-10
کمه پائین بر سمت شاگردد-11
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یا پائین آوردن را براي پائین بردن اتوماتیـک شیشـه  فشـار دهیـد،     DOWNدکمه : اتوماتیک روش 
می توانید میزان پائین آمدن شیشـه  UP/DOWNوقتی شیشه پائین می آید با فشاردادن مجدد دکمه 

. ابت کنیدرا ث
یا قفل هر دو درب قفل می شوندLOCKINGپس از زدن دکمه  : قفل کردن و بازکردن درب ها 

یـا بـاز   UNLOCKINGبا زدن دکمـه  . به طور اتوماتیک قفل می شونددرحالیکه دسته درب کابین
. ندشدن، هر دو درب کابین باز می شوند درحالیکه دسته درب کابین به طور اتوماتیک باز می شو

و کلیـدهاي  ) 4کلید شماره (با انتخاب دکمه تنظیم آینه دید عقب سمت چپ : تنظیم آینه دید عقب 
و بـا انتخـاب کلیـد    . جهت نماي باال، پائین، چپ و راست می توانید آیینه سمت راننده را تنظیم کنیـد 

ن آینه دیـد عقـب   و کلیدهاي جهت نما نیز می توا) 8کلید شماره (تنظیم آینه دید عقب سمت راست 
. وقتی خواستید تنظیم را متوقف کنید باید دکمه مربوطه را رها کنید. سمت شاگرد را تنظیم کرد

بـه مـدت   بـه طـور خودکـار    آینه دیـدعقب  ) 7کلید شماره (با زدن دکمه گرم کن آینه : گرم کن آینه 
ه مـذکور مـی توانیـد گـرم     پس از اینکه آینه بخارزدایی شد، با فشار مجدد دکم. دقیقه گرم می شود20

.کردن آینه را متوقف کنید

: توجه 
وقتی کلید باالبر برقی شیشه ها به طور مداوم یا متناوب و مکرر چندین بار استفاده شوند، ممکن است 

پـیش آمـدن   . ر استاحتمال وقوع این حالت در هواي گرم بیشت. به طور موقت این مکانیزم عمل نکند
حسوب نمی شود و صرفا به دلیل مکانیزم حفاظت از داغ شدن موتـور بـاالبر   عیت نقص فنی ماین وض

پس از آنکه دماي موتورشیشـه بـاالبر   . صبر کنیددرچنین مواقعی کافی است چند دقیقه. انجام می شود
. به  کارمی افتد˝به طور طبیعی پائین آمد،  باالبر برقی شیشه مجددا

: شیشه باالبر برقی سمت شاگردکلید
. شیشه درب سمت شاگرد صرفا به کلید باالبر مجهز است

ــاالب: یم دســتیتنظــ ردن یــا پــائین آوردن شیشــه از بــراي ب
اگر . روي سوئیچ استفاده می شودUP/DOWNهاي دکمه

خواهید شیشه کامل باال نرود یا کامال پائین نیاید دکمـه را  می
. رها کنید

پائین بردن شیشـه  براي : تنظیم اتوماتیک شیشه درب شاگرد 
اگردرحین پائین . را فشاردهیدDOWNدرب شاگرد دکمه 

را بزنیـد، شیشـه تـا    UP/DOWNآمدن شیشه دوباره دکمـه  
. همان حدي که پائین آمده ثابت می شود

٦١

دكمھ باالبردن شیشھ درب سمت شاگرد-١
دكمھ پائین آوردن شیشھ درب سمت شاگرد-٢



:هشدار 
راننده با کلید کنترل باالبر شیشه درب ها را باال می بـرد، متوجـه مـانع بـین     کهاگر هنگامی-1

یعنـی شیشـه   . بایست کلید را در جهت عکس مرحله فـوق حرکـت دهـد   می،شیشه شود
.برقی را پائین بیاورد

از نبودن مـانع بـین   ، راننده بایدوقتی کلید کنترل تنظیم شیشه سمت شاگرد انجام می شود-2
. شیشه مذکور مطمئن شود

فر مطمـئن  راننده باید از استفاده صحیح تنظیم گر باالبر برقی شیشه توسط شاگرد و یا مسـا -3
.شود

.اجازه ندهید سر و یا دست افراد زمان باال بردن شیشه بیرون باشد-4
سیستم تهویه مطبوع 

کلیدهاي تنظیم سیستم تهویه 

فعال کردن کولر سیستم تهویه    کلید-2کلید کنترل دور فن-1
کلید روشن و خاموش کردن سیستم تهویه -4دکمه نمایش دماي هواي بیرون کابین    -3
+)دما افزایش (کلید کنترل -6نظیم حالت هوادهیکلید ت-5
سیستم گردش هواي داخل و خارج کابین-٨_)کاهش دما(کلید کنترل-7
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:کلید تنظیم دورفن 
. بوده و جریان هوا وجود نداردفن خاموش قرار دارد،OFFکه فن در وضعیتهنگامی
ــی  ــنوقت ــار ف ــعیت خودک ــرار ) AUTO(در وض ق

بـا تنظـیم   ، سیستم تهویه هوا به طـور خودکـار  گیردمی
ــا   ســرعت فــن و مشــخص کــردن حالــت ســرمایش ی

و با توجه دمـاي تنظـیم شـده    ) کولر یا بخاري(گرمایش
سـرعت و  (عمل می کند توسط خودتان و دماي محیط 

وقتـی دکمـه را در هـر    ).ندفن را تنظیم می کشدت باد
تنظـیم  AUTOکـار یـا   وضعیتی غیر از وضـعیت خود 

کنید، تنظیم سرعت فن به حالت دستی از یک تا هشت 
.  درمی آید) متغیر(

(AC/ECO):  دکمه فعال کردن کولر

) کولر(ACحالت فعالکلید-1
و وقتـی سیسـتم در حالـت    کمپرسور شروع به کـار مـی کنـد   ON)(حالت فعالبا فشار این دکمه -2

بـر روي  AC/ECOو عبـارت مربوطه روشن شـده  نشانگرراغ ، چباشدECOیا اتاقخنک کردن
از ACخاموش شـده و حـرف   ACدر این حالت چراغ نشانگر .صفحه نمایشگر نشان داده می شود
.روي صفحه نمایشگر محو می شود

از روي صـفحه  AC/ECOبا فشار مجدد دکمه مـذکور کمپرسـور از کـار مـی افتـد و عبـارت      -3
. پاك می شودنمایشگر

. وقتی فن خاموش است فشار این دکمه هیچ تاثیري بر عملکرد سیستم تهویه هوا ندارد-4
، فشاردادن این دکمـه باعـث   قرارداردAUTOوقتی سیستم تهویه هواي اتاق در حالت خودکار یا -5

فعال کردن کولر سیستم تهویـه  می شود از حالت تنظیم خودکار دماي سیستم خارج شده و به وضعیت
قرارداشته باشد، AUTOدکمه سرعت فن هنوز در حالت خودکار یا اگر.وارد شویمAC/ECOیا 

با فشار مجدد این دکمـه بـه   . را با هم نشان می دهدAC/ECOو AUTOصفحه نمایشگر عبارت
. وضعیت قبل برمی گردیم

: دکمه نمایش دماي محیط بیرون کابین 
درجه دماي بیرون کـابین نشـان   ثانیه15به مدت ،AMBروشن است، با زدن دکمه ACوقتی کلید 

، با فشار مجدد دکمه درجه دماي محیط بیـرون کـابین از روي صـفحه نمایشـگر حـذف           داده می شود
درجـه دمـاي   همیشـه  AMBخاموش است، می توان با زدن دکمه ACوقتی چراغ نشانگر . می شود

می توانید چراغ نشانگر مربوطه AMBجدد دکمه با فشار م. بیرون کابین را روي صفحه نمایشگر دید
. را خاموش کنید

(A/C button):کلید روشن و خاموش کردن سیستم تهویه 
. سیستم فعال بوده و کمپرسور کار می کند،وقتی چراغ نشانگر این کلید روشن است

. ی کندسیستم غیرفعال بوده و کمپرسور کار نم،وقتی چراغ نشانگر این کلید خاموش است
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:تنظیم حالت هوادهی
دمیدن به صورت -1
به طور و به صورت) پا(به سمت پائین دمیدن -2

همزمان 
) پا(دمیدن پائین -3
زدائی و با یخهمراه) پا(پائین به سمتدمیدن -4

مه زدائی شیشه 
شیشه مه زدایییخ زدایی و-5

+ : افزایش دما تنظیمدکمه
. قرار داردONدر حالت روشن هوازمانی عمل می کند که سیستم تهویهط فقاین کلید -1
. افزایش می یابد℃0.5دماي تنظیم شده با زدن این کلید -2
اي تنظیم شده افزایش پیدا مـی کنـد   دم،نگهداریدثانیه 2آن را به مدت اگر این کلید را فشار داده و -3

. کلید را رها کنیدآنکه تا 
صـفحه نمایشـگر نشـان    بر رويHIدرجه برسد عبارت32بیشتر از ي تنظیمی بهدمادرصورتی که-4

. داده شده و با فشار مجدد این کلید،تغییري ایجاد نمی شود
حالت عملکرد بازشده وهوا کامالَدریچه مخلوطتنظیم می شود، HIوقتی دما روي درجه زیاد یا  -5

. می شودفعال حداکثري دما 
:-هش دما کاتنظیمدکمه

. قرار داردONاین کلید فقط زمانی عمل می کند که سیستم تهویه هوا در حالت روش -1
. کاهش می یابد℃0.5دماي تنظیم شده با زدن این کلید -2
ثانیه نگهدارید دماي تنظیم شده کاهش پیدا می کند تـا  2اگر این کلید را فشار داده و آن را به مدت -3

.  نیدآنکه کلید را رها ک
بـر روي صـفحه نمایشـگر    LOWدرجه برسـد عبـارت  18درصورتی که دماي تنظیمی به کمتر از -4

.نشان داده شده و با فشار مجدد این کلید،تغییري ایجاد نمی شود
کامال بازشده وارد حالـت  دریچه مخلوط هوا تنظیم می شود، LOWوقتی دما روي درجه پائین یا  5

.دما می شودحداقلعملکرد
: کلید چرخش هواي داخل و خارج کابین 

و درصـورتی کـه   .قـرار دارد ONاین کلید زمانی عمل می کند که سیستم تهویه هوا در حالـت روش  
قـرار  ONباشد، وقتی سوئیچ اسـتارت را بچرخانیـد تـا در حالـت     OFFسیستم تهویه هوا در حالت 

. گیرد نیز این کلید عمل می کند
و چراغ نشـانگر چـرخش   . طور خودکار حالت ورودي را تنظیم می کندسیستم بهAUTOدرحالت 

وارد بـه شـکل دسـتی    تغییراتی را در حالت خودکار اگر. هواي داخل و خارج کابین روشن نمی شود
با اولین فشار دکمه چرخش . سیستم کنیم، دیگر نقش هاي سیستم در وضعیت اتوماتیک عمل می کنند
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خودکـار ین بار چرخش هواي خارج کابین و براي بار سوم حالت عملکرد هواي داخل کابین، و با دوم
(AUTO)سیستم تهویه هواي کابین فعال می شود .

درحالت تنظیمات دستی با یکبار فشردن کلید، گزینه چرخش هواي داخل و خارج کابین فعال شـده و  
. چراغ نشانگر مربوطه روشن می شود

روش گرمایش 
:ه روش زیر فعال کنیدسیستم گرمایش را ب

. دما را زیاد کنید+ دما با استفاده ازکلید کنترل افزایش-1
. نباشدAUTOدرحالت خودکار یاکلید تنظیم دور فن را در حالت دلخواه قرار دهید-2

:اگر می خواهید درجه حرارت را باال ببرید می توانید روشهاي زیر را بکار ببرید 
) حالت ماکزیمم گرمایش. (به قسمت انتهاي سمت چپ بچرخانیدکلید تنظیم دما را -1
.کلید تنظیم دور فن را به سمت دور باالي سرعت بچرخانید-2
) چراغ آن روشن می شود.(کلید چرخش هواي داخل و خارج از کابین را فشار دهید-3

روش سرمایش 
:سیستم سرمایش را به روش زیر فعال کنید 

. دما را کاهش دهید-کلید کنترل کاهش دمابا استفاده از--1
.نباشدAUTOدرحالت خودکار یا.فن را در حالت دلخواه قرار دهیدکلید تنظیم دور-2
)روشن می شودمربوطه چراغ (را فشار دهید ) کولر(ACکلید -3

:پائین بیاورید می توانید روشهاي زیر را بکار ببریداگر می خواهید دما را
)حالت ماکزیمم سرمایش. (ظیم دما را به قسمت انتهاي سمت راست بچرخانیدکلید تن-1
.بچرخانیددور فن را به سمت حالتی غیر از چرخدنده فنکلید تنظیم-2
)چراغ مربوطه روشن می شود. (کلید چرخش هواي داخل و خارج از کابین را فشار دهید-3

روش تهویه طبیعی 
:یعی استفاده می کنید مراحل زیر انجام دهید که از سیستم تهویه طبهنگامی

.کلید تنظیم دما را به حالت سرمایش بچرخانید-1
. بچرخانیدAUTOبه غیر از حالت کلید تنظیم دور فن را به یکی از حالتهاي روشن دلخواه-2
. فعال نیستAC/ECOو ACحالت تنظیمات -3

گرم کردن و سرد کردن شیشه جلو 
گرم کن شیشه فعال شده هواي گرم به شیشه ها دمیده می شود Defrostingید یخ زدایی با تنظیم کل

حجم هواي دمیده شده به شیشه ها به طور پـیش فـرض حجـم    .و آن را مه زدایی و یخ زدایی می کند
. زیاد است که می توان آن را تنظیم و به طور موردي آن را کم و زیاد کرد

فاده از سیستم تهویهنکات مورد توجه هنگام است
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لـذا اگـر دمـاي مـایع     . سیستم گرمایش، هوا را به وسیله دماي مایع خنک کننده موتور گرم می کند-1
.خنک کننده موتور باال نباشد، دماي گرمایشی هم باال نخواهد بود

هنگامیکه موتور خاموش است و یا با دور آرام کار می کند از سیستم گرمایش براي مـدت طـوالنی  -2
استفاده نکنید، در غیراین صورت باعث ضرر رساندن به باطري می شود که می تواند شرایط راننـدگی  

.را تحت تاثیر قراردهد
در ایـن شـرایط   اگر کلید تنظیم دما را درحالت سرمایش گذاشتید، فشار باد کاهش پیـدا مـی کنـد،   -3

.ت فن را زیاد کنیدکلید چرخشی هواي داخل و خارج از کابین را روشن کنید یا سرع
هنگام استفاده از سیستم گرمایشی داخل کابین براي افـزایش رانـدمان سیسـتم گرمایشـی و کـاهش      -4

را فشـار دهیـد فعـال و    ACاگر کلیـد  . درحالت خاموش باشدACمصرف سوخت موتور باید کلید 
. درغیراین صورت غیرفعال می شود

: توجه 
را فشـار  ACی استفاده میکنید، اول فن را روشـن کنیـد و بعـد کلیـد     هنگامیکه از سیستم سرمایش-1

چـراغ نشـانگر کـولر    . (چرا که در غیر این صورت سیستم سرمایش نمی تواند شروع به کار کند. دهید
)روشن نمی شود

چراغ خاموش می شـود  (را فشار دهیدACهنگامیکه می خواهید کولر را خاموش کنید ، ابتدا کلید -2
اگـر ابتـدا فـن را    . دقیقه بعد کلید فن را خاموش کنید3تا 2سپس ) ور نیز غیر فعال می گرددو کمپرس

. خاموش کنید، کمپرسور کولر هم بصورت همزمان از کار می افتد
دقیقه وقفـه  5تا 3آن را روشن کنید،˝هنگامیکه می خواهید بعد از خاموش کردن کمپرسور مجددا-3

این صورت دوام کمپرسور کم می شود و مدت زمان سرویس دهـی آن  چرا که در غیر. ضروري است
.کاهش می یابد

تنظیم دریچه هاي تهویه 
ا چرخاندن اهرم مسیر باد را مـی تـوان بـه بـاال، پـائین،       ب

و بـا چرخانـدن چـرخ دنـده     چپ و راست تنظـیم کـرد  
. تنظیم می کنیمتنظیم، میزان جریان را 

چرخ دنده تنظیم            -2اهرم تنظیم           - 1
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:سیستم بخاري درجا 
.به مشخصات فنی کامیون خریداري شده توجه فرمائیدَلطفا

روشن کردن بخاري
بخاري را با زدن دکمـه گرمـایش  : حالت بخاري -1

با این کـار چـراغ نشـانگر قرمـز رنـگ      . روشن کنید
دکمـه  ، حـاال بـا اسـتفاده از    مربوطه روشن می شـود 

مـی توانیـد   ) پیش گزینه تنظیم درجه گرما(7شماره 
. ظیم کنیدرا تندما
5با زدن دکمه شماره : حالت تهویه و گردش هوا -2

. بخاري را در حالت تهویه و گردش هوا روشن کنید
درایــن حالــت چــراغ نشــانگر آبــی رنــگ مربوطــه روشــن 

. عمل نمی کند7در این حالت کلید شماره . می شود
خاموش کردن بخاري 

یستم بخاري یـا  را می زنید، سOFFیا 3وقتی دکمه شماره 
ش هواي بخاري درجـا و چـراغ هـاي نشـانگر     تهویه و گرد

سیسـتم بخـاري درجـا بـه طـور      . مربوطه خاموش می شوند
. دقیقه خاموش می شود40خودکار پس از 

:توصیه هاي الزم هنگام کار با بخاري درجا 
. هنگام سوختگیري بخاري باید خاموش باشد-1
فضـاهاي سرپوشـیده ماننـد    بخاري درجا در استفاده از از-2

گاراژها و پارکینگ ساختمان هـا یـا امـاکنی کـه  تبخیـر یـا       
مخـازن  ماننـد مخـازن سـوخت،   اشتعال گازها و یا پخش شدن گرد و خاك و ریزگردهـا امکـان دارد  

.خودداري کنید˝کربن، انبارها، انبار چوب، سیلوها و اماکن مشابه اکیدا
. کـار گیـري بخـاري درجـا ممنـوع اسـت      اگـزوز وجـود دارد، ب  در محدوده اي که آلودگی مکانیزم-3

بخـاري را خـاموش کنیـد تـا تمـام      ˝لطفـا از دستکش هاي ایمنی استفاده کنید و درصورت ضرورت
پورت لوله مکش اگزوز نباید با برف یا موارد دیگر گرفتگی داشـته  . خنک شوند˝قطعات و اجزا کامال

. باشد
GBبا الزامات استاندارد سوخت دیزل استفاده از سوخت می بایست-4 . مطابقت داشته باشد252
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دکمه روشن کردن بخاري- 1
)قرمزرنگ(چراغ نشانگر بخاري - 2
چراغ خاموش کردن بخاري- 3
چراغ نشانگر تهویه و گردش هواي - 4

)آبی رنگ(بخاري درجا 
دکمه تهویه و گرد ش هوا- 5
کمترین درجه گرمایش- 6
کمه پیش گزینه گرماي بخاري درجاد- 7
بیشترین درجه گرمایش- 8
فلش نشانگر دما- 9



:استفاده از بخاري درجا در ارتفاعات -5
. متري از سطح دریا استفاده از بخاري درجا محدودیت خاصی ندارد و مشکلی نیسـت 1500تا ارتفاع 

اساسی رتفاع باید تعمیمتر بیشتر می شود، کیت پمپ عملکرد بخاري درجا در ار1500وقتی ارتفاع از 
. بشود

: مکانیزم کنترل و ایمنی -6
اگـر  . دقیقه پس از سوخت رسانی بخاري روشـن نشـد، فرآینـد دوبـاره انجـام مـی شـود       2اگرحدود 

دقیقه بعد از تکرار فرآیند سوخت رسانی باز هم بخـاري روشـن نشـد، یعنـی     2همچنان پس از حدود 
در این حالت سوخت رسـانی متوقـف شـده و فـن     . ودبخاري دچار نقص فنی است و خاموش می ش

اگر چنـدین بـار کـامیون را اسـتارت بـزنیم و      . دقیقه کارمی کند تا سیستم خنک شود4بخاري حدود 
. همچنان بخاري بکار نیفتد، کنترلر به طور خودکار سیستم را قفل می کند
اگـر  . مجـدد مـی شـود   تارت اگر حین کارکردن بخاري به طور خودکار خاموش شد، ابتدا سیسـتم اسـ  

روشن نشد یا روشن شد و بعد از یک ربع دوبـاره  بخاري حدود دو دقیقه بعد از استارت مجدد، هنوز
در این زمان است که سوخت رسـانی  . بخاري دچار نقص فنی است و خاموش می شودخاموش شد، 

سـتارت مجـدد پـس از    ا.دقیقه به کار میافتد تا سیستم خنک شود4ه و فن بخاري به مدت متوقف شد
ـ  خاموش شدن بخاري بعـد از  سـعی نکنیـد   . ه کـار بیانـدازد  می تواند براي مدت کوتاهی سیسـتم را ب
. بیش از دوبار استارت مجدد بزنیدخاموش شدن سیستم 

عمـل مـی کننـد،    ) سنسور شعله و سنسورداغ کـردن (درصورت داغ کردن سیستم، سنسورهاي ترکیبی 
بعد از اینکه دلیل داغ کردن . سیستم به دلیل نقص فنی خاموش می شودسوخت رسانی متوقف شده و 

اگـر  . ، می توانید بخاري را با یکبار خاموش کردن و استارت دوباره روشـن کنیـد  سیستم مشخص شد
بـه طـور   دقیقه از استارت قبلی و استارت مجـدد سیسـتم   10این نقص فنی تکرار شود، بعد از گذشت

. فل می کندمتوالی، کنترلرسیستم را ق
: وقتی سیستم به دلیل نقص فنی خاموش می شود، شرایط زیر را بررسی کنید -7

فتاد، بخاري را خاموش کنید و اسـتارت  اگر بعد ازاینکه بخاري را روشن کردید، سیستم به کار نی-الف
رسـت  آیا تانک سوخت گازوئیل دارد، فیوز دچک کنید،اگرهنوز بخاري روشن نمی شود. مجدد بزنید

و یا مجراهاي لوله اگزوز تمیز است؟کار می کند، مدارها، اتصاالت و کانکتورها درست و سالم اند و آ
احتمـاالً یک از موارد قید شده مشکلی نداشت و باز هم بخاري درجا کار نمی کند، درصورتی که هیچ

ت پـس از فـروش   به مراکز مجاز تعمیرگاهی خدما.شده استبخش هایی از عملکرد آن دچار اشکال
. مراجعه کنید) شرکت رنا(شرکت سایپادیزل
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: دستورالعمل سرویس و نگهداري 
اگر دود غلیظ . الزم است تست عملکرد بخاري درجا را انجام دهیدفرا برسد، فصل سرما قبل از اینکه

سیسـتم بوي گازوئیل و داغ کردن اجـزا الکتریکـی  ˝مشخصاومتراکم، صداي غیرطبیعی هنگام احتراق، 
درچنین مواقعی اول . باید بخاري را خاموش کرده و فیوز را بیرون بیاوریدوجود داردبه مدت طوالنی

. کمک بگیریدبراي سرویس ویژه از تعمیرکاران خبره
هواي احتراق، لوله هـاي تـامین   مجراهاي،بعد یک مدت طوالنی که از بخاري درجا استفاده نکرده اید

. را چک کرده و درصورت ضرورت آنها را تمیز کنیدهاي لوله اگزوزدریچهو هواي احتراق
: اهرم دنده و دکمه تعویض دنده 

. به مشخصات فنی کامیون خریداري شده توجه فرمائیدَلطفا
ATدوازده دنده ZFگیربکس 

ولی همانطور که در شـکل روبـرو مشـخص    ؛اهرم تعویض دنده نداردATدوازده دنده ZFگیربکس 
:عملکرد زیر است5این کلید داراي . مجهز به کلید تعویض دنده استاست

N :دنده خالص
D :رانندگی معمولی

DM :رانندگی با سرعت پائین در فواصل کوتاه
R :دنده عقب در حالت معمولی

RM :دنده عقب با سرعت پائین درفواصل کوتاه
صـل  براي آشنایی بیشتر با مکانیزم تعویض دنده توضیحات مف

. ببینید108را در صفحه 

اهرم تعویض دنده 
دنـده  14شکل سمت چپ نشانگر گیـربکس  

VTاست.
هــرم تعــویض دنــده مجهــز اســت بــه دوکلیــد ا

دنـده  ظـیم  نتو کلیـد HI/LOدنـده  نـیم  تنظیم 
کلیــد تنظــیموقتــی :HI/LOســبک و ســنگین

، قرار گیـرد Hنیم دنده به سمت باال در وضعیت
کـه  را نشان می دهـد 6و 5، 4ک دنده هاي سب

این دنده ها به نوبه خود داراي دو وضعیت دنده 

٦٩



4سـبک، دنـده   4یعنی دنـده  (سبک و سنگین اند 
ــده  ــده 5ســنگین، دن ــده 5ســبک، دن ســنگین، دن

و زمانی که کلید تنظـیم  ).سنگین6سبک و دنده 6
قــرارLنـیم دنــده بـه ســمت پـائین در وضــعیت    

و دنـده  C ،1 ،2 ،3نده هـاي سـنگین   دمی گیرد،
با فشار .عقب را نشان می دهد که این دنده ها به نوبه خود داراي دو وضعیت دنده سنگین و سبک اند

. تفاوت اصلی دنده سبک و سنگین مشخص می شود،کلید تنظیم دنده سبک و سنگین

:توجه 
آخرفشاردهید تا مکانیزم تعویض دنده جعبه دقت داشته باشید هنگام تعویض دنده پدال کالچ را تا-1

. دنده اصلی را تشخیص دهید
است و کدامیک از دنده هاي سبک یـا سـنگین را انتخـاب کنـیم     رانندگیاینکه چه دنده اي مناسب-2

. دارد) E/Pاقتصادي، یا توان ( حالت رانندگی و کارکرد موتوربستگی به 
ب نـیم دنـده   خالص کنید، کلید روي دسته دنده را بـراي انتخـا  هنگام رانندگی قبل از اینکه دنده را -3

دنـده را  سنگین به سـبک و بـالعکس   دنده ازبتوانید درستتاباال فشاردهیدبه سمتک یا سنگینسب
. تعویض کنید

:اخطار 
. درغیر این صورت گیربکس کامیون تان آسیب می بیند. حرکت با دنده خالص اکیدا ممنوع است-1
، الزم است شفت اکسل را بیرون بیاوریم، محـور  میون شما نیاز به بکسل کردن داردصورتی که کادر-2

. گیربکس آسیب نبیندو یا چرخ هاي محور محرك را از زمین جدا کنید تا محرك را آزاد کرده 
و روغن گیربکس به سیستم تزریق و پاشش وقتی گیربکس فعال است شفت و دنده ها می چرخند -3

و یا بکسل شود، چرخدنده گرچه وقتی کامیون با دنده خالص و موتور خاموش حرکت کند. دمی شو
بـا  درحالیکه محور اصلی محرك عقـب .نمی چرخدمحور هرزگرد و چرخدنده محور اصلی گیربکس

. سرعت می چرخد و این به گیربکس آسیب جدي می زند

و سنگینسبکدندهنیم کلید تنظیم -١
)کلید تعویض وضعیت جعبه دنده کمکی عقب(
کلید تنظیم دنده سبک و سنگین - 2
)کلید تعویض وضعیت جعبه دنده کمکی جلو(
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اهرم ترمز دستی
عقـب  میانی و اکسل ل رمز اکس، تترمز دستیباديفنريبوستر

توقـف و پـارك   ایـن ترمـز بـراي    . را تحت تاثیر قرار می دهد
کـه  وقتـی  . و در حالت اضطراري طراحـی شـده اسـت   خودر
آزاد ترمـز دسـتی   قـرار دارد  1دستی در وضـعیت  ترمزاهرم

نیروي به ترتیب می بریم2به 1است، وقتی اهرم را از حالت
ـ بـه تبـع   ترمز دستی کشـنده و  زیـاد  روي ترمزگیـري تریلـر   نی

قـرار 2زمـانی کـه اهـرم ترمزدسـتی در وضـعیت      . می شـود 
، نیروي ترمز کشنده و به تبع نیروي ترمزگیري تریلی می گیرد

3بـه  2و هنگـامی کـه اهـرم را از وضـعیت     . عمل مـی کنـد  
د اما ترمز تریلر می بریم ترمزدستی کشنده همچنان عمل می کن

.  استآزاد

:اخطار 

حرکـت مـی کنـد و   کـامیون صـورت  در غیر این. دستی را بکشیداهرم ترمزوقتی پارك می کنید باید
.افراد وارد شودممکن است صدمات زیادي به کامیون و

اهرم ترمز دستی تریلر
مـی تـوان   و با کشیدن آن به سمت عقب اهرم ترمزدستی تریلر کنار اهرم اصلی ترمز دستی قرار گرفته 

.ترمز آزاد می شودترمزدستی تریلر را فعال کرده و با فشاردادن اهرم به سمت جلو
تریلـر  و موتـور کشنده را با ترمزتوان گاهی اوقات میندگی در سرازیري و شیب هاي مالیم، هنگام ران

. نمودمتوقف را با کشیدن اهرم ترمز دستی تریلر

:اخطار 
سراشیبی الزم است ترمزدستی تریلر را فعال کرده و چرخ هاي کـامیون را  براي پارك کردن کامیون در

. ت کرده از حرکت احتمالی کامیون پیشگیري کنیدبا گوه هاي چوبی ثاب

) ترمز دستی آزاد است(جلو - 1
)ترمز دستی درگیر است(عقب - 2
)کامیونرسیوضعیت بر(باال بکشید - 3
2و 1ترمز اضطراري بین وضعیت وضعیت - 4
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:)دوبل(دستیروش آزاد کردن بوستر ترمز
.توجه فرمائیدخریداري شدهبه مشخصات فنی کامیون ˝لطفا

به این دلیل است کـه افـت   " و کامیون استارت نمی خورد، احتماالوقتی ترمز دستی خالص نمی شود 
. عملکرد خودکار ترمزدستی اسـت عاملاین فشار باد محفظه افتد،اتفاق میفشار در محفظه باد بوستر 

سوپاپ ها و لوله ها چک کنیـد و در صـورت   دا مسیر سیستم را از لحاظ نشتی باد در چنین مواقعی ابت
درصورتی که گرفتن نشتی ها امکان نداشت براي حـل مشـکل   . موقع تعمیر کنیدوجود نشتی آن را به

نامناسـب بـاد   دلیـل فشـار   ه درصورتی که ب. به یکی از مراکز مجاز تعمیرگاهی سایپادیزل مراجعه کنید
روش هـاي زیـر کمـک    نمـی خـورد، از  اسـتارت  وستر ترمز آزاد نمی شود و کامیون ، بسیستم بوستر

:بگیرید
، درپـوش  از براکـت جـدا کنیـد   آزاد کننده بوسـتر را مهره -1

نتهاي محفظه بوستر ترمـز بـاز کنیـد،    را از االستیکی گردگیر
قالب انتهایی مهره آزاد کننده بوستر را در محفظه بوستر وارد 

و مطمـئن شـوید خـوب قفـل     بپیچانید کرده و تا چند درجه
. شده است

را بــا دســت مهــره. مهــره و واشــر مربوطــه را جــا بزنیــد-2
به دستیپیچرا آنقدر بپیچانید تا سپس با آچارآنوبچرخانید

آن وقــت اســت کــه بوســتر ترمــز آزاد. میلیمتــر بیــرون بزنــد40انــدازه 
. می شود

:اخطار
کامیونی که ترمز دسـتی  ) مراقب باشید(مواقع ضروري از ترمز دستی استفاده کنید فقط در -1

.می انجامدواردگی با آن به حوادث ناگوده و راننندارد خطرناك ب
. قبل از اینکه مراحل فوق را انجام دهید مطمئن شوید کامیون خـود بـه خـود سـر نخـورد     -2

ممکن است بطور موقت عملکرد ترمز دستی بعد از انجام مراحل فوق در کامیون غیر فعال 
.شود

براي تعمیـر آن  َه و سریعاپیدا کرددي تانک باد ترمز دستی را برايباید علت ناکارآم˝بعدا-3
از جهـت از بازکردن پیچ خالصی بوستر ترمـز  پس از آنکه ترمز رفع عیب شد،.اقدام کنید

روي براکـت  مطمئن شوید و آن را براي اسـتفاده بعـدي دوبـاره   عملکرد عادي ترمزدستی
.محکم کنیدبوستر 
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: محفظه ترمزکمکی فنري نوع پیستونی 
توان با استفاده از آچار مخصـوص  ترمز کمکی فنري را می

با چرخاندن پیچ اهرمی مربوطـه در خـالف جهـت عقربـه     
˝پیچ را تا جایی بچرخانید که کـامال .  هاي ساعت آزاد کرد

. سفت شود

:اخطار 

حرکـت  . محدود به موارد اضطراري مـی شـود  ˝صرفاآزادسازي دستی ترمزدستی ترمز کمکی فنري -1
خطرات جدي به دنبال داشـته و منجـر بـه تصـادفات و حـوادث      دستی اصلی دادن کامیون بدون ترمز

. ناخواسته می شود
ع وقت آن را تعمیر کنیـد  و دراسررا پیدا کرده دلیل افت فشار باد ترمزکمکیسرفرصت می بایست-2

. ترمز دستی درست عمل کند˝تا مجددا

:سیستم ملزومات
فندك 

. اده کنید فقـط آن را فشـار دهیـد   هنگامیکه خواستید از فندك استف
این زمانی است که سـیم  . ثانیه، فندك آماده استفاده است10پس از

مقاومت سرفندك سرخ شده و فندك اتومات در جاي اولیـه خـود   
. می توانید فندك را بیرون بکشید و بعد از استفاده آن را در جاي خود قرار دهید. قرارگرفته است

: اخطار 
اگر به صورت اتوماتیک به جاي خود بازنگشت و قطـع  . را براي مدت طوالنی فعال نکنیدهرگز فندك 

. نشد، با دست آنرا بیرون بکشید

گاريجاسی
رب آن کنیـد فقـط د  می خواهید از جاسیگاري استفاده هنگامیکه 

بیرون بیاید و بـراي آنکـه جاسـیگاري را ببندیـد     را فشار هید تا
د آن را وقتی می خواهی. فشار دهیددوباره آن را به سمت عقب 

آن را به سـمت بـاال  سپس و، اول درب آن را باز کنیدتمیز کنید
.بیرون بکشید

پیچ اھرمي آزادسازي بوستركمكي فنري-١
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:توجه 
. ببندیدب جاسیگاري رادربراي ایمنی بیشترهنگامیکه ماشین را ترك می کنید

چراغ هاي مطالعه جلوي کابین 
. ده انداین چراغ ها داخل وجلوي سقف کابین نصب ش

بـاالي  چـراغ سـمت راسـت و چـپ    یـد بـه  با فشار کل
کلیدهاي برگرداندن. روشن می شودو راننده شاگردسر

بـاالي سـر   چراغ هاي مطالعه OFFبه وضعیت مذکور 
. ندشاگرد و راننده را خاموش می ک
: کلید موقعیت درب هاي کابین 

درب یـا تنظـیم بـا    DOORرا در وضعیتیدوقتی کل
و بسـته شـدن درب هـاي    ، چراغ هاي مطالعه جانبی سمت راست و چپ با توجه به باز هیدمی دقرار

یعنی وقتی درب هرسمت باز یا بسـته مـی شـود،    . روشن یا خاموش می شوندسمت شاگرد و راننده 
. می گرددچراغ مطالعه جانبی همان سمت روشن یا خاموش

نظیم می شود، چراغ داخل کابین بـدون  روشن تONوقتی کلید در وضعیت : یا روشن ONوضعیت 
.توجه به باز و بسته بودن درب هاي کابین روشن می شود

خـاموش تنظـیم مـی شـود، چـراغ داخـل       OFFوقتی کلید در وضعیت : : یا خاموش OFFوضعیت 
.کابین بدون توجه به باز و بسته بودن درب هاي کابین خاموش می شود

چراغ مطالعه جانبی
کلید چراغ هاي جانبی کابین روشن و با فشار مجـدد  با فشار این 

. کلید چراغ ها خاموش می شوند
چراغ مطالعه باالي تختخواب با قاب نگهدارنـده چرخـان   : توجه 

طراحی شده که درصورت لزوم می توان جهت نور المپ مربوطه 
. را به دلخواه تنظیم کرد

کلید-1
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)سان روف(دریچه سقفی کابین
خودکار باز و بسته شدن

کلید باز شدن خودکار دریچه را فشار دهیـد تـا دریچـه    
سقفی کابین باز و کلید بسته شـدن دریچـه را بزنیـد تـا     

. دریچه بسته شود
باز و بسته کردن دستی 

. دریچه یا سایه بان شروع به حرکـت مـی کنـد   . کلید باز یا بسته کردن دریچه را فشاردهید و نگهدارید
اگر کلید را رها کنید . ا سایه بان بستگی به زمان عملکرد تعریف شده کلید داردزمان جابجایی دریچه ی

. می ایستداز حرکت بازدریچه 
ثانیه دریچه یا 5کامیون را خاموش کنیم بعد از دریچه سقفی و یا سایه بان درحال باز شدن باشد و اگر

. سایه بان به طور خودکار بسته می شود
)سان روف(فی روش تنظیم مجدد دریچه سق

: مراحل و نحوه عملکرد خودکار دریچه سقفی 
سایه بان کنار می رود، شیشه سان روف کمی به سمت باال رفته و بعـد توسـط ریـل مربوطـه حرکـت         

ضمن انجام این مراحل نباید وقفه اي باشد و اگر مکث و وقفـه اي مشـاهده کردیـد بـه ایـن      ( می کند
وقتی دریچه سقفی درست بسته شد، ).دریچه سقفی دچار مشکل استمعنی است که مکانیزم خودکار 

ثانیه نگهدارید تا سیستم دستور را به حافظه 60تا 40یا بستن را فشار داده و به مدت "close"دکمه
. بسپارد

:توجه 

چـه  عملکـرد دری هنگامو یا به دالئل دیگر توجه به تداخل الکترومغناطیسی ممکن است موارد زیر با 
: سقفی پیش بیاید 

ف است با فشاردادن کلید بسته شدن دریچه سقفی، دریچه کمی حرکت کرده و سـپس متوقـ  ممکن -1
. درچنین مواقعی کلید بسته شدن درب را فشارداده و آن را نگهدارید. بسته نشود˝شود یا دریچه اصال

. بسته می شودختیشتن آن، دریچه به سبا فشار دادن کلید بسته شدن دریچه  و نگهدا-2
. درصورتی که کلید بسته شدن دریچه را فشار دهید، سایه بان دریچه جمع می شود-3
. دریچه سقف پس از اینکه سوئیچ کامیون را خاموش کردیم به طور خودکار بسته می شود-4
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از تنظـیم  اگـر پـس   . دریچه سقفی را مجددا تنظیم کنید˝زمانی که شرایط فوق الذکر پیش آمد، لطفا-5
و در همین حین سوئیچ اصلی کامیون مجدد سان روف مشکل برطرف نشد، دریچه را به کار بیاندازید 

کـامیون را روشـن کنیـد و در آخـر دریچـه سـقفی           ˝مجـددا ثانیـه  10سپس بعد از . را خاموش کنید
بـه مراکـز   بایـد ، در آن صـورت ایـراد مربوطـه برطـرف نشـد    اگـر . را تنظیم مجدد کنیـد ) سان روف(

. مراجعه کنید) شرکت رنا(تعمیرگاهی مجاز خدمات پس از فروش شرکت سایپادیزل

چراغ سقف کابین 
چراغ سقف باال و داخل کـابین واقـع شـده و بـا سـه کلیـد       

: د که هرکلید جداگانه عمل می کند کنترل می شو
کلید چراغ سقف کابین روي داشبورد-
ییکلید چراغ باالي تختخواب باال-
کلید چراغ باالي تختخواب پائینی-

چراغ مطالعه باالي تختخواب
بـه چـراغ   بـاالیی و پـائینی   هر دو تختخواب

با روشن کـردن کلیـد   . مطالعه مجهز شده اند
العه باالي تختخواب روشن مربوطه چراغ مط

و بــا خــاموش کــردن کلیــد، چــراغ مربوطــه 
. خاموش می شود

خـواب هـا بـا    تختچراغ مطالعه باالي : توجه 
طـوري طراحـی شـده    قابل تنظیم پایه گردان

که بتوانیـد چـراغ را درجهـت دلخـواه     است 
. کنیدتنظیم 

چراغ سقف کابین - 1
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چراغ رکاب
براي روشن کردن رکاب این چراغ داخل و پائین درب ها

. کـار مـی کنـد   هـا  نصب شده و با باز و بسته شدن درب 
آن هنگامیکه درب باز است روشن می شـود و هنگامیکـه  

اگر درب هر سمت را بـاز  . را می بندید خاموش می شود
مربوط به همان سمت روشن می شـود و  کنید چراغ درب

با بستن درب هرسمت چراغ درب مربوط به همان سـمت  
. خاموش می شود

المپ تعمیر
زیر جلو پنجره مونتاژ شده است و براي روشنایی هنگـام انجـام تعمیـرات    

. شوداستفاده می

جعبه لوازم متفرقه باالیی
فنی محصول خریداري شده توجه مشخصات بـه  ˝لطفا
.یدفرمائ

کنسول جلو شامل سه جعبـه لـوازم متفرقـه سـمت     
راننده جعبه لوازم میانی و جعبه لوازم سمت شـاگرد  

هـا ،  نگهـداري دفترچـه  بـراي می شود کـه از آنهـا   
دیگـر اسـتفاده  ها ، دستکش و یا لـوازم سـبک  نقشه

. دگردمی

براي باز کردن جعبه لوازم متفرقه میانی قالب را بکشید تا قفل باز شود و درب جعبه را به سـمت بـاال   
و براي بازکردن جعبه لوازم متفرقه سمت راننده و شاگرد، قفل را به سـمت پـائین فشـاردهید   . باز کنید

جعبه لوازم متفرقه باالي سر شاگرد-3جعبه لوازم متفرقه میانی- 2باالي سر راننده جعبه لوازم متفرقه- 1

چراغ رکاب  - 1

کلید المپ تعمیر- 1
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درب لوازم متفرقه سمت راننـده و شـاگرد،   براي بستن جعبه هاي . درب جعبه را به سمت باال باز کنید
.  جعبه را به سمت پائین بیاورید تا زبانه درب جعبه در چفت مربوطه قفل شود

: توجه 

از قراردادن اشیاء ریز و نوك تیز و شکننده یا چیزهایی که باعث نفوذ گرد و خـاك بـه داخـل    ˝لطفا-1
. تفاده جعبه بهینه باشدجعبه می شود خودداري کنید، تا دوام و قابلیت اس

. هنگام استفاده از جعبه هاي لوازم متفرقه از بستن درب جعبه ها مطمئن شوید-2

:توجه 

. از قراردادن اشیاء نوك تیز یا مواد شیمیایی که باعث خوردگی می شود، خودداري کنید˝اکیدا-1
. کنیديخودداراز قراردادن اشیاء سنگین بر روي درب جعبه هاي لوازم متفرقه-2
.

ه لوازم متفرقه میانیجعب
قرارگرفتـه و بـراي   این جعبه لـوازم در وسـط کنسـول    

در کوچکاشتن ابزارهاي دم دستی و سایر وسایلنگهد
. نظر گرفته شده است

باال بچرخانیـد و  سمته قفل جعبه لوازم را ب: باز کردن 
تا جائیکـه اهـرم محـدود    درب جعبه را به عقب بکشید

را بـاز  جعبه لـوازم دربمی توانیددهدنده اجازه میکن
. کنید

دهید تا بسـته  جعبه لوازم را به سمت جلو فشار: تن بس
. شود

:کوچک میز تحریر
بـه طـور   این میز در وسط کنسـول قـرار گرفتـه و از آن   

و غیـرو  قراردادن نوشیدنی،یادداشتبراي نوشتنموقت
. استفاده می شود

. فشار انگشت میز کوچک بیرون میایدبا :بازکردن 
. با فشاردادن میز تحریر به داخل آن را جا بزنید:بستن 

درب جعبه لوازم متفرقهدستگیره- 1
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)انتخابی(یخچال
و می توانید از آن بـراي  یخچال زیر تختخواب پائینی قرارگرفته 
. استفاده کنیدو غیره خنک نگه داشتن خوراك و نوشیدنی ها 

: روشن و خاموش کردن یخچال
دسـتگیره درب یخچـال را بکشـید و    یخچال وشن کردن براي ر

براي تنظیم درجه برودت دکمه تنظیم دما را در جهـت حرکـت   
. تنظیم کنیددرجه برودت -2رويحداکثرعقربه هاي ساعت بچرخانید و

براي خاموش کردن یخچـال دکمـه تنظـیم دمـا را روي صـفردرجه      
.بگذارید تا یخچال خاموش شود

12درجه سانتیگراد داخل یخچال وحداقل دمـاي بیـرون   -2کثر برودت داخل یخچال حدا: تنظیم دما 
. درجه سانتیگراد باشد

: ی یخچالیخ زدای
ــات  ــاهی اوق ــال را  گ ــت یخچ ــروري اس ض
خـوراك و نوشـیدنی و   ˝لطفـا . یخ زدایی کنید

دیگر محتویات یخچـال را بیـرون آورده و در   
ا خـاموش و  یخچـال ر . جاي مناسب قراردهید

. آن را یخ زدایی کنید

دستگیره درب یخچال- 1

اییحداقل درجه یخ زد-١
وضعیت خاموش- 2
حداکثردرجه یخ زدایی- 3
چراغ نشانگر- 4
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جعبه ابزار بغل کابین 
به جعبه ابزار بغل سمت راننـده و شـاگرد   D760کابین مدل 
این جعبه هاي ابزار به چراغ روشنایی هم تجهیـز  . مجهز است

این چراغ کلید تماسی دارد کـه درمـواقعی کـه درب    . شده اند
شود بـا آن کلیـد چـراغ جعبـه     بسته است می کابینجعبه بغل

ی درب جعبه بـه طـور خودکـار بـاز     وقت. ابزار را خاموش کرد
. شود، چراغ مربوطه نیز روشن می گرددمی

روش باز و بسته کردن درب جعبه ابزار بغل کابین
H-D760-011همانطوریکــه در شــکل : بــازکردن 

نشان داده شده است، حلقه جعبـه ابـزار را کـه پشـت     
. قرار گرفته است، را بکشید) ننده یا شاگردرا(صندلی 

عبه ابـزار بـا زاویـه مشخصـی بـاز      با این کار درب ج
حاال می توانید با دست درب جعبـه را کامـل   . شودمی

. باز کنید

:توجه 

بار کشیدن حلقه درب جعبه ابزار باز نشد، چند بار حلقه را بکشید تا درب جعبـه      درصورتی که با یک
. ودکار باز شود و دسترسی به اشیاء داخل جعبه ممکن شودبه طورخ

درب جعبه ابزار را به سمت پائین بکشید و آن را محکم ببندید تا صداي قفل شدن درب جعبه : بستن 
درب جعبه کمی باالتر از سطح صاف لبه پائینی کابین جا می افتـد  . شنیده شده و درب خوب جا برود

. پائین ترتنظیم شود، قفل نشده و الزم است دوباره درب را ببندید˝و در صورتی که درب اشتباها

جا لیوانی
براي بازکردن جا لیـوانی را  . جا لیوانی پائین کنسول دسته دنده قرار دارد

. براي بستن آن را به سمت داخل فشاردهید. فشاردهید تا بیرون بیاید

جعبه ابزاربغل کابین- 1

جا لیوانی- 1
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ولتی 220سوکت برق 
ر پشت صندلی راننده و شـاگرد تعبیـه   ولتی که د220سوکت برق 

می توان با کشیدن دستگیره سوکت و فشـاردادن کلیـد   . شده است
ــوان" ــا "ت ــردPowerی ــتفاده ک ــراغ  . از آن اس روشــن شــدن چ

. سبزنشانگر این است که می توانید از سوکت استفاده کنید
کند و کلیـد قطـع کـن    برق این سوکت  با سوئیچ کامیون کار نمی

ولـت یـا   220بار مربوطه سـوئیچ  . ق آن را تامین می کندباتري بر
. وات است360

:توجه 

.ممنوع است˝، برق گرفتن بیش از حد ظرفیت اسمی سوکت اکیدااز سوکتدقت کنید هنگام استفاده

رده پ
ي روآن را در قـالب  را می بندید، حلقـه هـاي   هنگامیکه پرده -1
یکنواخـت پـرده را روي ریـل    یله نگهدارنده قـرار داده و بطـور  م

تیکی روي پرده و پیچهـاي فلـزي   سدکمه هاي پال. مربوطه بکشید
.بسته شوندبایدبغل و پشت پرده ها

دکمه هاي پالستیکی را بـاز  اول ، هنگامیکه پرده را باز می کنید-2
آنگـاه آن  . د میله هدایت کننده به عقب ببریـد کنید و آن را در امتدا

. پالستیکی جمع کنیدا بوسیله دکمه ر

: توجه 

.ریل پائین آن فشار نیاوریدبه هنگامیکه پرده را می کشید یا آن را جمع می کنید، 

بست   -2پرده                     -1

ولت٢٢٠سوكت برق -١
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قالب آویز کـت و کـاله در دیـواره انتهـایی     :قالب آویز لباس 
. کابین قرارگرفته است

و دید پائینآئینه داخلی دید عقب
و آینـه  کـابین بیـرون  دیـد عقـب  اصلی آینه

در دو طرف راست و چپ زاویه دید گسترده
هـاي     دیـد   آینـه  ب شـده انـد و  نصکابین 

فقط نزدیک کن،عقبآئینه دید پائین جلو و
ــه . اســتدرســمت شــاگرد نصــب ــز زاوی لن

آپشـن  (سمت راننده اختیاري اسـت  گسترده 
اصـلی    راننده مـی توانـد زاویـه آئینـه     ). است

آینه زاویه دیدگسترده بیرون کابین، دید عقب 
پائین جلو و آینه دیدعقب نزدیک آئینه دیدو 

و اثـر دیـد   کن را براي دید بهتر زاویه عقـب 
.پائین تنظیم کند

آئینه دید عقب نزدیک- 1
آئینه دید عقب خارج از اتاق-2
جلوآئینه دید پائین-3
آئینه با زاویه دید گسترده- 3
آئینه نزدیک کن - 4
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)فقط مختص کامیون بدون تریلر( وسیله نقلیه چراغهاي عقب عملکرد
اشـد مشـخص  و اگـر فقـط المـپ آسـیب دیـده ب     اسـت  LEDچراغ عقب کامیون کشنده یک چراغ 

چراغ مه شکن عقب، چراغ دنده عقب، چراغ (از چراغهاي عقبزمانیکه هر یکبراي همین . نمی شود
ایـن  . روشـن مـی شـود   ،منظور تعبیه شده، چراغ روي داشبورد که بدیناتصال کوتاه شود)ترمز عقب

. آمده در چراغهاي عقب آگاه می کندچراغ راننده را از وضعیت بوجود 
از بودن دربهشدار ب

، اگر هر یک از درب هـا بـاز باشـد و سـوئیچ اسـتارت در حالـت       هنگام روشن بودن چراغهاي جانبی
OFFبوق هشدار به صدا درمی آید، این صدا به راننده هشدار می دهد تا هنگـام تـرك کـامیون    باشد ،

. چراغها را خاموش کند
بوق هشدار دیفرانسیل

بـه  هشدار مربوطه بـه صـدا درمـی آیـد و     انسیل عمل می کند و بوق با فشار کلید دیفرانسیل قفل دیفر
. کلید قفل دیفرانسیل را پس از گذر از شـرایط جـاده پرشـیب خـاموش کنـد     می دهد تاهشدار راننده 

.صورت دیفرانسیل آسیب دیده و باعث سایش بیش ازحد الستیک ها می شوددرغیراین
جعبه تقسیم مرکزي 
و ایمنـی مـدارهاي اصـلی در شـبکه را تضـمین     جعبه بـاتري قـرار گرفتـه   جعبه تقسیم شاسی داخل

تائید و مطابق الزامـات  ، بار الکتریکی هر فیوز یا رله باید موردهنگام تعویض فیوز یا رله برق.می کند
بـه  َلطفـا .روي جعبـه پیـدا کنیـد   ) نقشه(هنماي ، مشخصات فیوز یا رله مناسب را از روي رافنی باشد

. صات فنی کامیون خریداري شده توجه فرمائیدمشخ

٨٢



مرکزيا تقسیمجعبه فیوز ی

. همیشه هرفیوز یا رله را با فیوز و رله جدید با بار الکتریکی یکسان جایگزین کنید: توجه

. داخل کابین سمت شاگرد بر روي پلیت محافظ دیواره اتاق نصب شده استبرچسب جعبه فیوز●
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عالمت رله ها برچسب 

مشخصاتموقعیت
کامیون کردن سوئیچ روشن ONمربوط به 1رله شماره 1
کامیونروشن کردن سوئیچONمربوط به 2رله شماره2
کامیون روشن کردن سوئیچ ONمربوط به 3رله شماره3
کامیون روشن کردن سوئیچONمربوط به 4رله شماره4
کامیون روشن کردن سوئیچ ONبه مربوط 5رله شماره5
کامیونروشن کردن سوئیچONمربوط به 6رله شماره6
1رله خنثی شماره 7
2رله خنثی شماره 8
VECUرله برق 9
EECUرله برق 10
بوق برقیرله 11
12
سوئیچ کامیون 1ACCرله شماره 13
14
15
16

. سمت شاگرد بر روي پلیت محافظ دیواره اتاق نصب شده استبرچسب جعبه فیوز داخل کابین ●

٨٤



تنظیم غربیلک فرمان 
:براي تنظیم کردن غربیلک فرمان ابتدا

. غربیلک فرمان را با دست راست نگهدارید-1
کلیدباالیی بازکردن قفل سوپاپ بادي را با دست چپ فشـار  -2

. دهید
جلو و عقـب سمتبهفرمان را در این حالت زاویه غربیلک-3

.تنظیم کنید
مناسـب نگهداریـد   تنظیم شده غربیلک فرمان را در وضعیت -4

آن شنیده شود یا با دست کلید پـائینی قفـل   تا صداي قفل شدن 
. شدن سوپاپ بادي را بزنید

:تنظیم غربیلک فرمان به سمت پائین و باال 
.ار دهیدکلیدباالیی بازکردن قفل سوپاپ بادي را با دست چپ فش-1
. با هردو دست نگهداریددر وضعیت مناسب دلخواه غربیلک فرمان را-2
.در این حالت زاویه غربیلک فرمان را به سمت باال و پائین تنظیم کنید-3
غربیلک فرمان را در وضعیت تنظیم شده مناسب نگهدارید تا صداي قفل شدن آن شنیده شود یا بـا  -4

. وپاپ بادي را بزنیددست کلید پائینی قفل شدن س

:توجه 
مطمئن شوید هنگام تثبیت موقعیت غربیلک فرمان پس از زدن کلید روي سوپاپ بادي، صداي قفـل  -1

. شدن ستونی فرمان را شنیده اید
. مگاپاسکال باشد4/0زمانی غربیلک فرمان را تنظیم کنید که فشار باد سیستم بیشتر از -2

: هشدار

ردن غربیلک فرمان خودداري کنیدندگی از تنظیم کهنگام ران

سوپاپ باديکلید -1
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قالب بکسل بند 
ه از بکسل بنـد ابتـدا مـی بایسـت     قبل از استفاد

ر روش برداشــتن د. شــودبرداشــته پــوش آندر
: پوش قالب بکسل بند سمت راننده 

را دو عدد پیچ موجود روي درپوش قالب–1
ــ  ــا پ ــوش را از   ب ــد و درپ ــاز کنی ــتی ب یچ گوش

. بیرون بکشیدرمربوطه شیا
ــالب را  –2 ــار روي قـ ــتفاده خـ ــا اسـ ازبـ

بچرخانیـد تـا درپـوش    پـیچ گوشـتی چهارسـو   
.قالب باز شود

اگرد نیـز بـه طریـق فـوق جـدا      قالب بکسل بنـد سـمت شـ   
جـا زدن آن دو  پس از استفاده از بکسـل بنـد، بـراي   . شودمی

.انجام دهید1به 2را از روش فوق
درپوش پین قالب -2پیچ    -1

قالب بکسل بند-1
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جلو پنجره 
جلو پنجره بازکردن 
جلوپنجره داخل کابین زیر داشبورد اولیه اهرم قفل 

:سمت راننده قراردارد
تا قفل جلو پنجره باز اهرم قفل اولیه را بکشید-1

. شود

اهرم قفل ثانویه که بیرون کابین  در لبـه  -2
ر گرفتـه را پائینی سمت چپ جلوپنجره قرا

و ت راست از راست به چپ بکشـید با دس
لبه پائینی وسط جلوپنجره را با دست چـپ  

بــاال نگهداشــته و جلــوپنجره را بــه ســمت
ــ ــاز        . دبیاوری ــوپنجره ب ــب جل ــن ترتی ــه ای ب

. می شود

:بستن جلوپنجره 
و تا ارتفـاع معینـی کـه بـه     جلو پنجره را به سمت پائین بکشید

.در جاي خود قرار دهیدبا فشار آرام دست آن را برسد،پائین 
زمانیکه جلو پنجره قفل شد هیچ مانعی نباید بین جلو پنجره  و 

.دو صفحه بیرونی طرفین جلوي کامیون باشد

جلــوقفــل اولیــه اهــرم -1
پنجره                                

. را با دست چپ به سمت باال بکشیدجلوپنجره-١
قفل ثانویه را با دست راست باز کنید- 2
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بادگیرهاي جانبی کابین
بادگیر جانبی سمت چپ قابلیت باز و بسته شدن 

گیر نشــان داده شــده در شــکل روبــرو بــاد. دارد
ــادگیر را نشــان   ــودن ب ــاالیی وضــعیت بســته ب ب

. می دهد

بازکردن بادگیرهاي جانبی کابین 
لوله داخلی عقب لبه پائینی بادگیرجـانبی را نگهداشـته و بـه سـمت بیـرون      

. شوددر این حالت بادگیرجانبی سمت چپ کابین باز می . بکشید

وضعیت بسته بودن بادگیر جانبی کابین

وضعیت باز بودن بادگیر جانبی کابین
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بستن بادگیرهاي جانبی
از بیرون لبه پائینی بادگیر جانبی را به سمت داخل و عقب فشار 

. انبی کابین بسته شودبادگیر جدهید تا 

بادگیر سقف کابین
زم تنظـیم ارتفـاع   بادگیر سقف کابین بـه مکـانی  ،در این کامیون

و محمولـه تجهیز شده است کـه بـه نسـبت ارتفـاع اتـاق بـار      
. کامیون می شود آن را تنظیم کرد

:روش تنظیم 
و آن را بـه پـائین   پیچ تنظـیم ارتفـاع بـادگیر را شـل کنیـد     -1

در ایـن  . مانع سر اهرم تنظیم فاصـله بگیـرد  ازتاحرکت دهید 
و در شـیار  حالت پیچ تنظیم می تواند به راحتی درطول اهـرم  

. مربوطه سر می خورد
بـاال و پـائین فشـار دهیـد تـا در ارتفـاع       بادگیر سقفی را بـه -2

، حاال پـیچ تنظـیم را سـفت کنیـد تـا تنظـیم       مناسب تنظیم شود
. ارتفاع بادگیر سقف کابین انجام شود

:توجه 
ارتفاع هردو کهاستالزم،هنگام تنظیم ارتفاع بادگیر سقف-1

و تنظـیم ارتفـاع   سمت راست و چپ بادگیر یکسان باشداهرم 
خـم شـدگی بـادگیر و    ندازه هاي مختلـف باعـث  اهرم ها به ا

. جدي آن می شوددیدگیآسیب
باید اهرم تنظـیم  .پیچ تنظیم را سفت کنید،بعد از تنظیم ارتفاع-2

درغیر این صورت ضمن رانندگی بادگیرمدام . پائینی را فشاردهید
زاء ن صدا کـردن بـه فرسـودگی قطعـات و اجـ     و ایصدا می دهد 

. بادگیر می انجامد

پیچ تنظیم ارتفاع- 1

بادگیر سقف - 1
گستره ارتفاع بادگیر سقف- 2
بار محموله اتاق - 3
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کپسول آتش نشانی 
قـرار  نی در زیر صندلی راننـده  کپسول آتشنشا

. دارد
کپسـول روي بدنـه آن درج شـده    مشخصـات  

. است

پر کردن مخزن سوخت 
درپوش تانک سوخت را بـاز کـرده و سـوخت تمیـز    

میزان سوخت مخـزن نبایـد   . مشخص پر کنیدبا درجه
آن بـراي .درصد کـل ظرفیـت آن بیشـتر باشـد    95از 

هایی که مجهز به تانک سوخت اصـلی و کمکـی   مدل
در تانک سـوخت اصـلی   سوخت باید صرفاًوهستند
. پرشود

مثلث احتیاط 
از محـل پـارك   m50مثلت احتیـاط مـی بایسـت    

نـدگان وسـائل   تـا ران دورتر قرار داده شـود کامیون
.به راحتی آنرا ببیندنقلیه اطراف

پسول آتش نشانی                                  ک-1

درپوش مخزن سوخت                                  -1

مثلث احتیاط                                  -1 مثلث احتیاط- 1

٨٩



)بلند کردن اتاق از جاي خود(اتاقباال بردن
. به مشخصات فنی کامیون خریداري شده توجه فرمائیدَلطفا

: توجه 
هـر چیـزي در جـاي خـود قـرار      ند و شـ ابقفل اتاقدرب هاي کهچک کنیدقبل از باال بردن اتاق، -1

. نبیندآسیب اتاقو نیافتد هنگام برگرداندن اتاق طوري که دربه. داشته باشد
. آسیب نبیندپنجره جلوتاجلوپنجره را بازکنید،همیشه قبل از باالبردن اتاق-2

:باالبر برقی اتاق
باالبردن اتاق، جلـوپنجره بـاز   و در حینجلوپنجره را باز کنید-1

.باقی بماند
اهـرم بـاالبر را در وضـعیت    روکش رکاب را باز کنیـد،  -2

UPیا (االبر برقی را فشارداده و نگهداریدکلید ب. قرار دهید
اهرم رابـط رابط را متصل نموده واهرم ، شکل روبرومطابق

حرکـت  حـول محـور مرکـزي بـه     به سمت جلو و عقب را
. )درآورید

را دروضـعیت  مربوطهاهرمبراي پائین آوردن اتاق،–3
DOWN کلیـد بـاالبر برقـی را فشـارداده و     وکنیـد  تنظیم

اهرم رابط را متصل نمـوده  ،شکل روبرویا مطابق(دنگهداری
و اهرم رابط را به سمت جلو و عقب حـول محـور مرکـزي    

پـایین  یآرامـ در این حالت اتـاق بـه  ). به حرکت درآورید
روکـش  سـپس . اتاق به طور خودکار جا می رودو قفل آمده

. رکاب را دوباره سرجایش ببندید
باشد، چراغ هشـدار روي  درصورتی که قفل اتاق جا نرفته -4

. داشبورد روشن می شود
اهرم رابـط روي براکـت جلـویی داخـل جلـوپنجره و اهـرم       
کنترل و سوکت محور مرکزي در جعبـه ابـزار مربوطـه قـرار     

. گرفته است
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درپوش انتهایی-3اهرم باالبر            -1
سـوکت و محـور مرکـزي            -4بر برقـی  کلید بـاال -2
اهرم رابط               -6اهرم کنترل              -5

باالبردن کابینUPموقعیت -1
پائین آوردن کابینDOWNموقعیت -2



: هشدار
دنـده درحالـت   .یـد موتور را خاموش کنوکامیون را پارك کردهکهالزم است،باالبردن اتاققبل از –1

. در سطوح شیب دار ممنوع استبراي باالبردن آنیعملیاتو یا انجام هرباالبردن اتاق. خالص باشد
فرد یـا  حوادث،و براي پیشگیري از وقوع جلوپنجره باز استکهمطمئن شویدهنگام باالبردن اتاق –2

.شیئی در جلوي کابین یا اطراف آن نیست
. اهرم باالبر باید در وضعیت برگشت باشدهنگام رانندگی –3
و نشـانگر         آیددر میصدا به در شرایط عادي اتاقسنسور هیدرولیک قفل کن ،هنگام باالبردن اتاقدر -4

مـی گـردد، ایـن صـدا     اتاق سرجاي خود بروقتی . قرمز رنگ باالبر اتاق بر روي داشبورد روشن می شود
فقط زمانی دوباره کـامیون  . دوطه روي داشبورد نیز خاموش می شومربو همزمان چراغ نشانگر قطع شده

.ن اتاق درجاي خود مطمئن شده ایدرا استارت بزنید که از برگشت و قفل شد

عملکرد سیستم تعلیق بادي 
مجهز به این بخش مختص کامیون هاي(کامیون خریداري شده توجه فرمائید،به مشخصات فنی َلطفا

.)ي استسیستم تعلیق باد
. طراحـی شـده اسـت   تعلیق بادي برقـی  ی و پیشرفته سیستم بین المللبراساس سیستم تعلیق بادي عقب 

يکیسـه هـاي هـوا   هـوا درون کـه  اسـت یک سیستم پیچیـده اجزاءاي ازسیستم تعلیق بادي، مجموعه
یت ارتجـاعی سیسـتم   میزان قابل. ارتجاعی ایجاد کندحالتشدن و یا انبساط،متراکمبا تواندمیالستیکی

درمقایسـه بـا سیسـتم قـدیمی     این سیستم تعلیق بادي.تنظیم می شودبار کامیون مقدارتعلیق با توجه به
باعث دوام بیشـتر و سـبکی وزن کـامیون    باشد کهتري میپائینداراي فرکانس طبیعیتعلیق فنر شمشی، 

ایـن بـادي سیستم تعلیقویژگی بارز. می کندتنظیمکامیون بارمقدار به ازايو ارتفاع کامیون راشودمی
. ، هیچ فرقی نمی کندهم با ظرفیت کامل بارگیريو هم در حالت بدون بارارتفاع کامیوناست که 
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)ECAS(عملکرد اجزاء سیستم تعلیق برقی بادي 

کنتـرل  دواحـ کـه در  Hطراحـی ارتفـاع   راهنمـاي و ارتفـاع سنسـور مقایسـه مـدام اطالعـات   براساس
الکترونیکی کامیون انجام می شود، سیستم تعلیق بـادي برقـی مـی توانـد درهرلحظـه ارتفـاع کـامیون را        

لـرانس  بیشـتر از حـد ت  Hزمانی که فاصله بین عدد ارتفاع فعلی کامیون و ارتفاع طراحی . تشخیص دهد
سه هـاي هـوا را کـم و    فشار باد کیسوپاپ سلنوئید فعال شده و سوپاپ بازکن و قفل کن مربوطهباشد، 

بنابراین ضروري است ارتفاع واقعی کامیون را با ارتفاع طراحی شده راهنماي اولیـه تنظـیم   . زیاد می کند
ایـن سیسـتم تـوان آن را دارد کـه نـه تنهـا       . سیستم تعلیق بادي و برقی داراي عملکردي قوي است. کرد

، بلکه ارتفـاع فعلـی کـامیون را نیـز را     )استکه همان ارتفاع طراحی شده(ارتفاع طبیعی و نرمال کامیون 
. کنترل کند

، داراي عملکردهـایی  اسـت ) (ECASکنترل الکترونیکی که همانند قلب سیستم تعلیق بادي برقی واحد
:باشدمیبه شرح زیر

سیگنال هاي وروديدائم) مانیتورینگ(کنترل -1
با مقدار شاخصمقایسه سوپاپ ورودي -2
به اعداد داخلیوروديتبدیل سیگنال هاي-3
کنترل مورد نیاز در صورت انحرافشاخص ارزیابی پاسخ هاي -4
يفعال سازي عملکرد سوپاپ سلنوئید-5

)شیر برقی(ي سوپاپ سلونوئید-2(ECU)واحد کنترل الکترونیکی - 1
کیسه هوا -4سنسور ارتفاع                                               - 3
ارتفاع راهنماي طراحی شده –Hریموت کنترل                                                 - 5
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ارتفاع نرمال، حافظه خطاها و غیرهمدیریت و ذخیره اعداد مختلف ازقبیل -6
کنترل و چک کردن منظم عملکرد اجزا سیستم-7
سنسور فشار بادز چک کردن بار اکسل با استفاده ا-8
جهت شناسایی خطاهاي احتمالی موجود در سیستم کنترل سیگنال هاي دریافتی از-9

پیداکردن خطاي سیستم -10

ECASاستفاده از ریموت کنترل سیستم تعلیق بادي برقی 
به منظور سهولت عملکرد و کـاربري بـراي راننـده،    

به ریموت کنتـرل  ECASسیستم تعلیق بادي برقی
ریموت کنترل این مدل کـامیون در  . ده استمجهزش

. مت چــپ صــندلی راننــده نصــب شــده اســت ســ
بـه شـرح   ECASعملکرد ریموت کنترل سیسـتم  

:  ذیل است 
ریمـوت  ،با استارت زدن و روشن کردن کـامیون -1

کنترل سیستم تعلیق خود به خود به کار نمی افتـد و  
کلیـد ،الزم است براي فعال کـردن ریمـوت کنتـرل   

بـا  . روي ریموت را فشار دهیدکردن سیستم روشن
ــردن   ــن ک ــد روش ــاردادن کلی ــراغ ، ECASفش چ

دارد، دقیقـا بـاالي کلیـد قـرار     نشانگر مربوطـه کـه   
می شود و به راننده مـی گویـد کـه سیسـتم     روشن 

بـا فشـار مجـدد    . ق بادي برقی فعال شده اسـت تعلی
و ریمـوت  سیستم غیرفعال مـی شـود  ،کلید مذکور
. ر نمی کندکنترل هم کا

ــدهاي -2 ــراي M2و M1کلی ــازي دو  ب ــره س ذخی
. کمیت ارتفاع تعریف شده در سیستم به کار می روند
، پس از آنکه ارتفاع تعریف شده در سیستم ذخیره شد

بـا  M1توان ارتفاع کامیون را بـا فشـاردادن کلیـد    می
اگر مـی خواهیـد   . یکسان کردH1ارتفاع تعریف شده

را M2ســازي کنیــد، کلیــد ارتفــاع فعلــی را ذخیــره
نقش مهمـی در  کلید حافظه ارتفاع سیستم . فشاردهید
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چراغ نشانگر روشن و خاموش کردن سیستم - 1
ریموت کنترل روشن خاموش کردن سیستم کلید- 2
M1کلید حافظه ارتفاع اتصال کشنده و تریلر - 3

کلید حافظه ارتفاع قطع اتصال کشنده و - 4
M2تریلر

کلید بازخوانی ارتفاع طراحی شده اولیه- 5
کلید افزایش ارتفاع- 6
کلید کاهش ارتفاع- 7
کلید توقف عملکرد و ذخیره سازي- 8



درصورتی که وضعیت تریلر متصـل بـه کـامیون    . می کندایفایا قطع اتصال این دواتصال کشنده و تریلر
ع اتصـال تریلـر از کشـنده اقـدام     در اولین باري که نسبت به اتصال به کشنده یـا قطـ  ثابت باشد، کشنده 

بـه ایـن   . ارتفاع کشنده و تریلـر را در سیسـتم ذخیـره کنیـد    M2و M1، با استفاده از کلیدهاي یدکنمی
راحـت تـر   M2و M1بـا فشـاردادن دو کلیـد    ˝ترتیب اتصال بعدي تریلر به کشنده و بـالعکس صـرفا  

ف"ذیـل الـذکر بـا عنـوان    5براي کسب اطالعات بیشتر از عملکرد مذکور به بنـد . خواهد بود

. توجه فرمائید" عملكرد و ذخیره سازي
. می توانید ارتفاع راهنماي طراحی شده اولیه کامیون را ببینیدResetبا فشاردادن کلید -3
ن و کامیون با فشـارداد ارتفاع . تنظیم دستی ارتفاع کامیون انجام می گیرد"↑"و"↓"با زدن کلید-4

. می شودکم و زیاد نگهداشتن دکمه هاي فوق الذکر
دادنیکی از عملکردهاي کلید آن است که با فشـار : داراي دو عملکرد است قرمز رنگSTOPکلید -5

عملکـرد دیگـر ایـن کلیـد آن     . و ریموت کنترل را متوقف می کنـد ECUفرآیند تنظیم ارتفاع این کلید
ه سـازي       مقـدار ارتفـاع کـامیون را ذخیـر    STOPکلیـد M2و M1است که با کمک کلیدهاي حافظـه  

و STOPبا زدن کلیـد  ارتفاع کامیون،مناسببراي افزایش"↑"فشاردادن کلید به عنوان مثال. می کند
M1به همان روش می توان میزان ارتفاع دیگـري  . را ذخیره می کندارتفاع تنظیم شده، به طور همزمان

. ذخیره کردM2ا با کلیدبراي کامیون تعریف و آن ر

: توجه 
. قبل از رانندگی مطمئن شوید کامیون به ارتفاع مناسب و معمول رسیده  است
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قفل دیفرانسیل استفاده از
شده توجه فنی محصول خریداريشخصاتبه مَلطفا
.دکنی

در زمانیکـه خـودرو متوقـف    کلید قفل دیفرانسیل را 
. یــا در حرکــت بســیار آهســته، فعــال کنیــدو اســت

یـا گلـی حرکـت    یاي سـنگالخ هـ جـاده زمانیکه در 
و چرخ هـاي یـک طـرف کـامیون لغزنـدگی      کنیدمی

ید و کلید قفل دیفرانسـیل بـین   پدال را فشارده،دارند
هنگــامی کــه نشــانگر قفــل ،هــا را فعــال کنیــدچرخ

بی را انتخـاب و  دنـده مناسـ  دیفرانسیل روشـن شـد،  
خــودرو بــدون  در ایــن حالــت . کــالچ را رهــا کنیــد

. اهد کردلغزش حرکت خو

ي یـک  هـا چـرخ بـین  کلید قفـل دیفرانسـیل   ، فرانسیل روي داشبورد نصب شده استدو کلید قفل دی
کنیـد و  زمانیکه در جاده سنگالخی یا گلی حرکت می. هامحوربیندیفرانسیلجفت کنکلید و محور
هنگامیکـه  را فعـال و بـین چرخهـا  ، کلیـد قفـل دیفرانسـیل    ا لغزش دارند با فشردن پدال کالچچرخه
هـر دو چـرخ اکسـل    .پـدال کـالچ را رهـا کنیـد    در این حالتشود،میل دیفرانسیل روشن قفنشانگر

چنانچه هنوز در چرخهـاي محورهـاي   .مانندمیحرکت در این حین بقیه چرخها بیوحرکت می کند
ده و دال کـالچ را فشـار دا  دوبـاره پـ  کشـد عقب کامیون به سمت بیرون میعقب لغزش وجود دارد و

سپس دنـده  . ودشروشن میگر مربوطهنشانحاال. را فشار دهیدهامحوربین دیفرانسیل کلید جفت کن
. خودرو بدون لغزش حرکت خواهد کرددر این حالت،انتخاب کرده و کالچ را رها کنیدمناسبی را

ا و جفت کـن  چرخ هدیفرانسیلقفل کنهردو کلید زمانیکه از شرایط جاده اي نامطلوب خارج شدید
. را غیر فعال کنیددیفرانسیل بین محوري

نشانگر و کلید جفت کن دیفرانسیل           
بین محوري
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: توجه 
در زمانهـاي طـوالنی از قفـل دیفرانسـیل اسـتفاده      . از قفل دیفرانسیل استفاده  نکنیددر شرایط عادي -1

.ها می انجامدالستیکبه سایش ًصورت دیفرانسیل صدمه می بیند و نهایتاایننکنید در غیر 
قفـل  ،طـور کامـل ایسـتاده اسـت    ه رو بفقط زمانیکه خود-2

صورت دیفرانسیل صـدمه  یندیفرانسیل را فعال کنید در غیر ا
. خواهد دید

اتصال برقی کشنده کفی و تریلر
بـا  داخلی سوکتهايپین کدپین باید 7سوکت براي اتصال

مطـابق داشـته   تریلـر نـور هاي مشابه سیستم برق رسـانی پین
)H-GCCZ-001شکل مطابق. (باشد

)شمع(فشنگی
ت توزیـع  و فهرسـ کد جک داخلی سـوکت براي دسترسی به 

ــور  ــر نـــ ــه تریلـــ ــاي مربوطـــ ــک هـــ ــکل  جـــ شـــ
H-GCCT-001ــد ــورد. را ببینی ــی درم ــنده کف ــا کش ب

، فقـط  شبکه اي، موقع اتصـال بـه تریلـر   7مجموعه کابل تریلر 
ه اي مجموعـه  شـبک 7فشنگی را از سـوکت انتهـایی  الزم است 

. به سوکت تریلـر بزنیـد  کابل کفی بیرون بکشید و سپس آن را
مجهـز نیسـت،   شـبکه اي 7کفی به مجموعه کابـل  اگر کشنده 

. آن را از کارخانه خریداري کنید˝لطفا
)H0100-3730060:شبکه اي با شماره فنی7تیپ محصول مجموعه کابل تریلر(

سوکت

فشنگی
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ریلرسوکت برق تترتیب اتصاالت خروجی

حداکثر برق 
موجود قابل 
استفاده تریلر

(w)وات

شماره سیم  کاربرد شماره ترمینال

- 0100 دستھ سیم زمین 1

200 8239 چراغ بغل سقفي و 
چراغ حد

2

85 9321 چراغ راھنماي سمت 
چپ

3

85 2533 چراغ ترمز 4

85 9322 چراغ راھنماي سمت 
راست

5

85 9243 چراغ مھ شكن عقب 6

85 2433 چراغ دنده عقب 7
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مراحل آنانجام روشوکوپلینگ کفی 
.نصب کوپلینگ کفی پشت کابین انجام می شود

رابطاتصال شلنگ
براي انتقال هـواي فشـرده شـده بـه     این شلنگ از 

کابل رابط قرمز رنگ که از . تریلر استفاده می شود
لنگاتصـال شـ  اول تا انتهاي کـامیون امتـداد دارد   

ر سیگنالو شلنگ زردرنگ کانکتواست تامین باد 
. استکنترل

)کنارگذر(شیلنگ باد 
. از این شیلنگ براي انتقال هواي فشرده به تریلر اسـتفاده مـی شـود   

اگر عقب کامیون را نگاه کنید، سیم قرمز رنگ کانکتور شلنگ رابـط  
تـرل  و سیم زرد رنگ، کانکتور کنکه در سمت راستتامین هواست

.در سمت چپ قرار گرفته استعالئم

ABSبرق و رابط کابل هاي 
ایـن کابـل بـه دو کابـل قـدرت      . مـی رود کار ه انتقال حداکثر قدرت به تریلر بکابل توان کنارگذر براي

.تقسیم شده است) بزرگ(تریلرABSو کابل قدرت ) کوچک(معمولی تریلر
. ثابت کردروي استکانی زاپاسمربوطه را کانکتورتوانلر وصل است میوقتی کابل به تری

)اتصاالت برق و باد(دستگاه کوپلینگ

اتصال لوله کنترل ترمز- 1
سوکت کابل برق تریلر- 2
برق تریلر  محل اتصال آزاد کابل - 3
تریلرABSو EBSترمزمحل اتصال آزاد کابل برق- 4
تریلرABSو EBSترمزسوکت اتصال کابل برق- 5
اتصال لوله مارپیچ تامین باد ترمز- 6

٩٨



ایـن کوپلینـگ   . در این کامیون کاربرد داردو کوپلینگ نوع کشویی
. ها هنگام نصب و پیاده کردن راحت اند و براي اتصال مطمئن تر

)چرخ پنجم(صفحه ریش- 1

)اتصاالت(عملکرد کوپلینگ
از پایه هاي نگهدارنده براي تنظیم ارتفاع صـفحه  -1

ایـن پایـه هـا    . اتصال پین اصلی تریلر اسـتفاده کنیـد  
ارتفاع صفحه اتصال را پـائین تـر از شـکاف صـفحه     

.دپایه دستگاه کوپلینگ تریلر تنظیم می کنن

اف جـاده  عملیات اتصال تریلر بایـد درسـطح صـ   : توجه 
ستی کشیده شده و گـوه هـاي چـرخ    انجام شود، درحالیکه ترمزد

.چرخ ها قرارداده شده استزیر

اهرم صـفحه ریـش را بـاال ببریـد تـا درشـیار       -2
بعد آن را بیرون بکشید تـا شـیار   . باالیی قرارگیرد

حاال صـفحه  . داستقرار روي صفحه  ریش قفل کن
.ریش باز شده و براي اتصال آماده است

شیار مرکزي پایه اتصال را با پین اصـلی تـراز کـرده بـه     -3
هنگـام  . آرامی کامیون را عقب ببرید تا به تریلر وصـل شـود  

)چرخ پنجم(ریشصفحه -2کشنده                 - 1
تریلر- 4پین اصلی تریلر      - 3

مانندsقالب -2بالشتک تریلر   - 1
پایه نگهدارنده تریلر- 3
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شـکل  .(مرکز تریلر را با مرکز کشنده تـراز کنیـد  َعملیات اتصال لطفا
حال بارکنش است اگـر مرکـز کشـنده و    وقتی تریلر درَدقیقا) روبرو

تریلر تراز نباشند پایه نگهدارنده توسط نیروهاي جانبی دچار سایش 
دراین مـورد  َلطفا. بیش از حد می شود که این بسیار خطرناك است

.بیشتر دقت کنید

کنترل سوپاپ دستی را به عقب بکشید و آن را دروضـعیت  اهرم-4
. قفل شدن قرار دهید تا ترمز دستی کشنده به خوبی کار کند

َاطمینان حاصل کنید که  فک گیره اي دسـتگاه کوپلینـگ  کـامال   -5
. قفل شده و میله مربوطه ثابت گردیده است

برآمـده تـوپی   سپس قسمت . ابتدا خروجی کابل تریلر را باز کنید-6
درسوکت َشلنگ باد را با تورفتگی سوکت تراز کنید تا دوشاخ کامال

حاال دوشاخه ثابت شده . ت را بگذاریددرآخر درپوش سوک. فرو رود
.است

تریلـر  ABSمجهز شده باشد کابل ABSاگر تریلر به سیستم ترمز-7
. را وصل کنید

از ) ل هـواي فشـرده  انتقا(هردو شیلنگ باد اتصاالتَلطفا-8
.مربوطه تریلر وصل کنیداتصاالتکشنده به تریلر را به 

:اخطار
و )  تـامین هـوا  اتصال(این یعنی شیلنگ قرمزرا به شیلنگ قرمز. کانکتورشیلنگ ها نباید اشتباه وصل شود

.وصل کنید) کنترل عالئماتصال(شیلنگ زرد را به شیلنگ زرد 

.و برق بطور طبیعی کار می کندمطمئن شوید جریان گاز -9
. پایه تنظیم ارتفاع تریلر را جمع کنید-10
. را جابجا کنیدبازدارنده چرخ ها ص کنید و گوه ها  سه گوشترمز دستی تریلر را خال-11

باز-2بسته      - ١
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جداسازي تریلر از کشنده
. پایه هاي نگهدارنده تریلر را پائین بیاورید-1
بعــد ازجداســازي .جداکنیــدکابــل وشــیلنگ بــاد را-2

سـوپاپ  .تریلر بطورخودکار توقف می کند، شیلنگ 
مخزن باد تریلر را باز کنید تا هواي آن خارج تخلیه
.شود

سیستم تعلیـق  روي ریموت کنترل DOWNکلید -3
ارتفـاع بخـش   را فشاردهید تا)ECAS(بادي برقی

جداسـازي کـامیون   کم شده وعقب شاسی کامیون
.از تریلر آسان شود

اهرم کشویی را بیرون بکشید تا شیار اسـتقرار روي  -4
سـه  (سپس گـوه  . اهرم، صفحه کشویی را قفل کند

. از قالب جدا می شود) گوش
حاال کامیون را به آرامی به جلو حرکت دهید تـا از  -5

.جدا شودتریلر 

چراغ نشانگر روشن و خاموش کردن سیستم - 1
کلید ریموت کنترل روشن خاموش کردن سیستم - 2
M1کلید حافظه ارتفاع اتصال کشنده و تریلر - 3

کلید حافظه ارتفاع قطع اتصال کشنده و - 4
M2تریلر

؟راحی شده اولیهکلید بازخوانی ارتفاع ط- 5
کلید افزایش ارتفاع- 6
کلید کاهش ارتفاع- 7
کلید توقف عملکرد - 8
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آلــودگی هــوايسیســتم مقابلــه بــا
)SCR(موتور

شـامل  ˝عمـدتا SCRسیستم پس پردازشـی  
یونیت سنسور دمـا و سنسـور آلـودگی هـوا،     

ــور ــپ اوره،  NOxسنسـ ــک اوره، پمـ ، تانـ
جداساز غبـار از سـوخت، نـازل، لولـه هـاي      
تامین اوره، سـوپاپ سـلونوئیدگرمکن اوره و   

وقتی سـطح محلـول   . مکن مرتبط استلوله هاي آب گر
می شود تا به راننده یـادآوري  روي داشبورد روشنMILدر تانک اوره خیلی پائین باشد، چراغ نشانگر 

، موتـور حالـت گشـتاور    اگـر محلـول داخـل تانـک اوره تمـام شـود      . کند به موقع تانک اوره را پرکنـد 
درصـد مطـابق بـا اسـتاندارد     5/32تـا  تانـک اوره بایـد   . را فعال می کند" "LOW TORQUEپائین

. درصد مصـرف سـوخت موتـور اسـت    7تا 5مصرف اوره معادل حدود . تغذیه شود29518-2013
به نسبت مصرف سوخت و مسافت پیموده شده میزان اوره مورد نیاز را تخمین زده آماده باشید تـا  ˝لطفا

حین رانندگی به نمایشگر سـطح اوره  دری راننده بایست. وره اضافه کنیددرصورت لزوم به مخزن مربوطه ا
. روي پنل داشبورد توجه داشته باشد و درصورت لزوم به مخزن مربوطه اوره اضافه کند

SCRدستورالعمل نگهداري از سیستم پس پردازشی 

سـرویس و نگهـداري   ریق اوره، مجموعه هایی بی نیـاز از یونیت ضدآلودگی هواي اگزوز و پمپ تز-1
و درصورت خراب شدن باید براي تعویض سیستم با مراکز مجار تعمیرگاهی رنا تمـاس  هستنددوره اي 

.بگیرید
هرگـز از آب یـا دیگـر    . به نشانگر سطح اوره دقت کنید، به موقع تانک اوره را به شرح فـوق پرکنیـد  -2

دگی درغیر این صـورت پمـپ اوره و یونیـت ضـدآلو    . محلول ها براي پرکردن تانک اوره استفاده نکنید
. هواي اگزوز  موتور کامیون شما آسیب جدي می بیند

.زمان روشن بودن موتور مطمئن شویدSCRبه سیستم پردازشی از تزریق طبیعی اوره -3
اوره از خاموش شدن موتور کلید قطع کن باتري را بزنید، تا محلول موجود در لولـه  ثانیه 30پس از -4

.زریق اوره به دلیل تبلور محلول اوره جلوگیري شوداز گرفتگی لوله هاي تبیرون بریزد و

SCRنماي شماتیک سیستم پس پردازشی - 1

١٠٢



:اخطار 

اگر محلول اوره مطابق با استاندارد مربوطه نباشد، پمپ اوره آسیب جدي می بینـد و قـدرت و تـوان    -1
در َدرصورتی که اوره نامناسب و غیر استاندارد به سیستم افزوده شده باشد، لطفـا . موتور کاهش می یابد

. با مراکز مجاز تعمیرگاهی رنا براي تعمیر سیستم تماس بگیریداسرع وقت

OBDهمزمان عیب یاب کنترل سیستم 

ت براکـ درقسمت پـائینی OBDسیستم عیب یاب 
نصب شده و ابزار صندلی شاگرد کپسول آتشنشانی

مربوطه دسترسی به اطالعات اجزاء موتور که دچار 
OBDش روک. اشکال شده اند را ممکن می سازد

را باز کنید تا اتصال ابزار عیب یـاب کـامیون فعـال    
. شود

چـراغ  . کنتـرل مـی کنـد   آلودگی هـواي اگـزوز را در موتـور   عیوب مربوط به OBDسیستم عیب یاب 
ز دچـار مشـکل   روشن می شود تا به راننده یادآوري کند اگـزو ) MIL(عیب یاب آلودگی هواي موتور

یونیـت  . فعـال مـی شـود   گشتاور موتور کنترلایجاد شده جدي باشد، در صورتی که مشکل . شده است
اطالعات خطاي ایجاد شده و کد مربوطه را گزارش می کند و ایـن  ) EECU(کنترل الکترونیکی موتور

از ایـن طریـق راننـده    . روي داشبورد نشـان داده خواهـد شـد   LCDاطالعات بر روي صفحه نمایشگر 
دراسرع وقت با مراکز َدرچنین مواقعی لطفا. تشخیص دهد˝روز آن را سریعامی تواند نوع خطا و محل ب

. تعمیرگاهی مجاز رنا براي کنترل و رفع نقص ایجاد شده تماس حاصل کنید

و صفحه روکش مربوطهOBDسیستم عیب یاب - 1
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)کامینزموتورهاي(استارت زدن و حرکت کردن 
به مشخصات فنی کامیون خریداري شده توجه کنیدَلطفا

استارت زدن موتور 
. استارت موتور انجام شودقبل از روزانههايدیدباز-1
موتـور فقـط زمـانی روشـن     (.دنده سنگین قرار داردرم دنده در وضعیت خالصمطمئن شوید که اه-2

).باشدرم دنده دروضعیت خالص دنده اتومات می شود که اه
. کلید قطع کن باتري را روشن کنید-3
نگر دماي بـاالي آب،  نشـانگر تعمیـر موتـور و چـراغ توقـف       روشن کنید، چراغ هاي نشاسوئیچ را-4

فشار پـائین روغـن هیـدرولیک پمـپ     نشانگرو) MIL(، نشانگرعیب یاب آلودگی هواي موتورکامیون
.ثانیه خاموش خواهنـد شـد  3اگر وضعیت موتور عادي باشد، این نشانگرها پس از . روشن خواهند شد

) MIL(باشد، چراغ نشانگرعیب یاب آلودگی هـواي موتـور  وجود نداشتهOBDاگر ایرادي درسیستم 
کنتـرل عیـب یـاب    (OBDپس ازده ثانیه خاموش می شود و درصورتی که هرگونه ایرادي در سیسـتم  

روشن می ماند یا MILدچار اشکال شده باشد، چراغ نشانگر) مربوطه به آلودگی هواي اگزوز در موتور
. فلش می زند

طور خودکار تشخیص میدهد که شرایط عملکـرد  ه پیش گرم کن مجهز است، بوقتی کامیون شما به-5
درجـه  زیـر صـفر  دمـاي شرایط آب و هـواي سـرد محـیط و    در. موجود نیاز به پیش گرم کن دارد یا نه

بـراي اسـتارت زدن منتظـر    "، چـراغ قـرار دارد ONوقتی سوئیچ استارت کامیون در وضعیت ، سانتیگراد
ین بدان معنی است که لوله هـاي مکـش هـواي موتـور درحـال گـرم شـدن        و اروشن می شود"باشید
بعد از اینکه . )ثانیه30تا (هرچه دماي محیط پائین تر باشد، این چراغ نشانگر بیشتر روشن می ماند.است

. چراغ نشانگر مربوطه خاموش شد می توانید استارت بزنید
تـا  کن برقی فیلتر اولیه سوخت باید فعال شود ، گرماگرفیلتراولیه سوخت به شمع گرمکن مجهز است-6

کلیـد  . د، کمک کند موتور استارت بخوراستدرجه سانتیگراد 7کمتر از ماي آندهوا سرد بوده ووقتی
ت را که روي داشبورد است بزنید، حاال چراغ نشانگر پیش گـرمکن سـوخت روشـن    پیش گرمکن سوخ

و زمانیکـه دمـاي   یه سوخت، گازوئیـل را گـرم مـی کنـد    فیلتر اول) مجهز به کنترل دما(گرمکن. می شود
کلید پیش گـرمکن سـوخت را   .، گرمکن به طور خودکار خاموش می شودسوخت به حد مناسب رسید
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درجـه سـانتیگراد اسـت،    7وقتی دماي محیط باالي . ، نشانگر مربوطه نیز خاموش می شودخاموش کنید
. این کلید را خاموش کنید

گذاشـته و  Startسوئیچ را دروضعیت . آخر فشار دهید و پا روي پدال گاز نگذاریدپدال کالچ را تا-7
تم سوخت خودرو شده باشد به دلیل مقاومت هوا،در صورتی که هوا وارد سیس. موتور را روشن کنید

بنابراین بهتر است براي هواگیري سیسـتم سـوخت براسـاس شـرایط واقعـی      . می خورداستارت نموتور 
. عمل کنیم

بایـد  حاال. سوئیچ را رها کنید تا موتور به وضعیت دور آرام برگرددًپس از روشن کردن موتور، فورا-8
.ببینیدثانیه15ن موتور را طی فشار روغبتوانید 

وقتی دمـاي مـایع خنـک کننـده پـائین اسـت بعـد از اسـتارت         . زود گرم می شوندکامینز موتورهاي -9
دمـاي مـایع خنـک    ترتا بطور خودکار گـرم شـده و سـریع   کار می کندبا سرعت بیشتريکامیون، موتور 

.کننده را افزایش دهد
.دقیقه روشن نگهدارید5تا 3آرام به مدت موتور را با دور ، قبل از بار زدن کامیون -10
ببینیـد آیـا سیسـتم تـامین سـوخت موتـور       اگر موتور پس از سه بار امتحان کردن استارت نخـورد،  -11

)مبحث دور آرام موتور56براي اطالعات بیشتر رجوع شود به صفحه (ر می کند یا نه ؟ درست کا

: توجه 

زدناسـتارت فاصـله بـین دوبار  ، همچنـین  ثانیه طول بکشـد 30نباید بیش از مدت زمان هر استارت-1
. دقیقه باشد2نباید کمتر از 

ه ندارید و یا پشت سـرهم اسـتارت نزنیـد،    هنگام استارت سوئیچ را طوالنی در وضعیت استارت نگ–2
. درغیر این صورت یا استارت خراب می شود و یا باتري کامیون تان خالی می کند

.براي ایمنی بیشتر، هنگام استارت زدن پدال کالچ را فشار دهید-3
ر از نبایـد بیشـت  هـاي کـامینز  موتورهرگز موتور را براي مدت طوالنی با دور آرام روشـن نگذاریـد،   -4

.آسیب ببیندموتور ممکن است درغیر این صورت. دندقیقه در دور آرام کار کن10
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روش استارت زدن موتور در حالت بـاال  
بودن اتاق 

ONرا کشیده و سوئیچ را در حالتترمز دستی-1

.قرار دهید
اهرم دنده را در حالت دنـده سـبک در وضـعیت    -2

ل کـابین را  اشـیاء افتـادنی داخـ   . خالص قرار دهیـد 
.بردارید

.ثابت کنیددنده پنج چرخها را با -3
ستورالعمل هاي ایمنی تعیین اتاق را با توجه به د-4

.باال بزنیدشده
مخصوص اسـتارت کمکـی موتـور را فشـار     کلید سیاه رنگ -5

.می شودموتور روشن،دهید
موتور، کلید قرمز رنگ کنار کلید سیاه را براي خاموش کردن-6
.زنید تا خاموش شودب

: توجه
.                                                                    در زمان روشن بودن موتور و در حالت باال زدن اتاق، هرگز به اهرم دنده دست نزنید-1
.نیاوریدپائینزمانی که موتور روشن است اتاق را -2

یستم فرمان به کار انداختن س
موتور را با دور آرام بـه  درجه سانتیگراد است، 10هنگام استارت اولیه کامیون وقتی دماي محیط کمتر از 

وقتی دماي روغن هیدرولیک فرمان باال رفت، می توانیـد غربیلـک   . ثانیه به کاراندازید30مدت بیشتر از 
. فرمان جلوگیري کرده باشیدو آسیب رسیدن به پمپ ان را بچرخانید تا از سفتی فرمان فرم

کلید خاموش کردن موتور -1
کلید استارت، روشن کردن موتور-2
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عملکرد گیربکس
به مشخصات فنی کامیون خریداري شده توجه فرمائید˝لطفا

دوازده دنده ZFعملکرد گیربکس اتومات 
کلید چرخان تعویض دنده 

N :دنده خالص
D :حالت رانندگی عادي و نرمال

DM :در فواصل کوتاه رانندگی با سرعت کم
R :نده عقب معمولید

RM :کوتاهدر فواصلدنده عقب با سرعت کم

سوئیچ ترکیبی سمت راست - 4صفحه نمایشگر داشبورد   -3پدال ترمز   -2پدال برقی گاز    - 1
توان/کلید تنظیم حالت اقتصادي-7کلید تنظیم حالت اتومات گیربکس -AMT6کلید چرخان تعویض دنده - 5

موتور
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کلید انتخاب عملکرد حالت دستی یا اتومات گیربکس
زمانی که موتور هنوز استارت نخورده، پیش فـرض  

گیـربکس اسـت   Mیا کامیون حالت عملکرد دستی
و وقتی موتور را استارت زدیم پیش فـرض سیسـتم   

گیـربکس تنظـیم  Aیا روي حالت عملکرد اتومات
بااستفاده از ایـن کلیـد مـی توانیـد هنگـام      . می شود

رانندگی حالـت هـاي مختلـف عملکـرد دسـتی یـا       
. گیربکس را انتخاب کنیدA/Mاتومات

:در صفحه نمایشگر نشان داده می شود ATبه جاي Aو حرف MTبه جاي Mحرف 

)M(گیربکس عمکرد حالت دستی
دنـده را سـبک   ،با استفاده از اهـرم تعـویض دنـده   . گیربکس را در حالت دستی قرار دهیدملکردکلید ع

طور خودکار یک دنده سبک ، بهنگهداریددنده سبک  یک ثانیه و نیمر اهرم تعویض دنده را در اگ. کنید
و دنده سبک می شـود 2به طور خودکار دنده را نگهدارید،اگر بیشتر از یک ثانیه و نیم اهرم می شود و 

. را نگهداریم، سبک ترین دنده گیربکس تنظیم می شوداهرم دست دنده اگر بیشتر

A/Mکلید انتخاب حالت عملکرد دستی یا اتومات گیربکس یا 
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) A(عملکرد حالت خودکار گیربکس
. دهیدکلید عملکرد گیربکس را در حالت دستی قرار 

: انتخاب سیستم خودکارگیربکس-1
START)  ســـــــــــــــــبک کـــــــــــــــــردن

ده رفــتن بــه دنــ(UPSHIFT,0DOWNSHIFT)دنــده
و کالچ و تعویض دنده بـه طـور خودکـار انجـام    )سنگین

. می شود
شــناختهتنظـیم دســتی تعـویض دنـده   در سیسـتم اتومـات،   -2

. تعریف شده استتعویض دنده به شکل دستی براي سیستم ، و در حالت اتومات شده است

: توجه 
. به دنده خالص برویدیدتی که گیربکس را تنظیم کرده اشما می توانید در هرحال-1
این نیازي به رها کردن پدال گاز هنگام تعـویض  دکار گیربکس است، بنابرتور تحت کنترل خومو-2

. دنده نیست
. حفاظتی است بنابراین تعویض دنده اشتباه انجام نمی شودگیربکس داراي عملکرد-3
روش تضـمین راننـدگی بـا   بـراي . به نمایشگر تاخوگراف توجه داشـته باشـید  هنگام رانندگی-4

و تاحدممکن بـا دنـده   قرار دارد موتور در فاصله دور اقتصادي ادي، مطمئن شوید که سرعتاقتص
اما قبل از اینکه به سرباالیی یا سرپائینی برسـید،  . رانندگی کنیدسبک

. زودتر دنده را از سبک به سنگین تعویض کنید

عملکرد حالت اقتصادي و قدرتی گیربکس 
E :ملکرد حالت اقتصاديع
P :عملکرد حالت قدرتی گیربکس

ردن و با فشـ کیربکس است عملکرد حالت اقتصادي،پیش فرض سیستم 
و عملکـرد قــدرتی قـرار مــی گیــرد  گیـربکس در حالــت  کلیـد روبــرو، 

کلید را فشاردهید دوباره عملکرد حالـت اقتصـادي   َدرصورتی که مجددا
. گیربکس فعال می شود

کلید ترکیبی دنده سبک و سنگین- 1
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ده بر روي صفحه نمایشگر داشبورد نشان دهنده عملکردپدال گاز کامیوننمایش داده ش E/Pعبارت

تـا از سـرعت   فشـار دهیـد  پـدال گـاز را   تناسب شرایط جاده و سرعت کامیون، بهضروري است. است
. زیادي که باعث مصرف سوخت نامناسب می شود پیشگیري کرده باشید

حتـی االمکـان   . ال گاز را رها نکنید و آن را ثابـت نگهداریـد  پدهنگام تعویض اتومات دنده به هیچ وجه
. از گاز دادن ناگهانی بپرهیزید. بگیرید و سرعت را ثابت نگهداریدپدال گاز را به میزان کم یا متوسط 
انجـام براسـاس شـرایط راننـدگی   یونیـت کنتـرل گیـربکس   یاTCUسیستم تعویض دنده با استفاده از 

.بگیردسرعت ثابتی را درنظره راننده می تواند با توجه به شرایط جاده ضمن اینک. دمی شو
:دستورالعمل استارت زدن 

. تا مطمئن شوید کلید چرخان در وضعیت دنده خالص قرار گرفته استبکشیدترمز دستی را -1
"N"مـی بینیـد کـه حـرف     . استارت بزنید و کلید جستجوي مراحل عملکرد گیربکس را فعال کنیـد -2

. نشان داده خواهد شد) دنده خالص(
درگیـر مـی شـود    اسـتارت  دنـده طـور خودکـار  بـه  ،قـرار بگیـرد  Dوقتی کلید چرخان در وضعیت -3
. کالچ آزاد می شودهمزمان، )دنده استارت را دستی تنظیم کرددرصورت لزوم می توان(
.)کـالچ درگیـر مـی شـود    (یـد پدال ترمز را رها کرده و پـدال گـاز را بگیر  براي روشن کردن کامیون -4

. می شودآزاد چرا که کالچ تحت کنترل گیربکس م کامیون حرکت نمی کنداگر پدال گاز را نگیری

عملکرد پدال گاز 
. ور خودکار درحال تعویض دنده است، فشـار پـدال گـاز را کـم و زیـاد نکنـیم      هنگامی که سیستم به ط

، شرایط کارکرد موتـور تحـت کنتـرل سـیگنال هـاي      استزمانیکه سیستم درحال تعویض خودکار دنده
. خروجی اهرم تعویض دنده گیربکس است

. مکانیزم آزاد کردن کالچ تحت کنترل اهرم تعویض دنده گیربکس خواهد بود
تا جائیکه ممکن اسـت پـدال را بـا نیرویـی ثابـت فشـار دهیـد و از        فشار می دهیدپدال گاز را وقتی -1

. گاز که باعث افزایش بیش از حد سرعت می شود، خودداري کنیدفشاردادن زیاد پدال
هرگز هنگام تعویض دنده اتومات پدال گاز را یکباره رها نکنید و آن را با اعمـال نیـروي یکسـان در    -2

. وضعیت ثابت نگهدارید
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را کمـی  از ، پدال گدرصورتی که درجاده صاف و مناسب رانندگی می کنید و یا کامیون را بار نزده اید-3
خـودداري حتی االمکان با سرعت ثابت برانید و از گـازدادن هـاي زیـاد    و یا به اندازه متوسط فشاردهید

. کنید
و کامیونی که بار زده شـده اسـت، ضـروري    شیب هاي تند در َمخصوصاهنگام رانندگی در سرباالیی -4

)ستی دنده هاي گیربکس استگاز مثل تنظیم ددریچه کنترل (. است پدال گاز را تا ته فشاردهید
توسط یونیت کنتـرل گیـربکس انجـام    رانندگی جاده و براساس شرایطتعویض دنده به طور خودکار-5

و نیازي نیست که راننده توجه خود را به چگونگی تعویض دنـده و اینکـه چـه دنـده اي بایـد      می شود
. درگیر باشد، معطوف کند

) اوردرایو(کلید بیش گردون
مـی توانیـد   هره برداري از قدرت حـداکثري موتـور  براي ب

کلیـد محـرك   (ا سوئیچ پـایی دهید تپدال گاز را تا ته فشار
یا سیگنال پرگاز بودن راه اندازي شود)جعبه دنده خودکار

ــامیون  ــا CAN(ک ــه عموم ــوان  ˝ک ــتفاده از ت ــام اس هنگ
در ایـن  . را دریافت کنید) حداکثري موتور به کار می رود 

نید که سبک شدن یا سـنگین شـدن دنـده هـا     حالت می بی
. با تاخیر انجام می شود

عملکرد کمکی استارت در سرباالیی ها
کمکی اسـتارت در سـرباالیی صـرفا مخـتص کامیونهـایی      -1

درصـورتی کـه ترمـز    . مجهزانـد EBSاست کـه بـه سیسـتم    
است می توانیـد بـا کمـک کلیـد کمکـی      ABSکامیون شما 

مز دستی کـامیون را در سـرباالیی اسـتارت    استارت و اهرم تر
.و حرکت کنیدبزنید

پدال گاز-١
موقعیت سوئیچ پایی- 2
موقعیت حد انتهایی پدال گاز- 3
)کلید بیش گردون(سوئیچ اوردرایو- 4
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. دهیدپدال ترمز پایی را فشار-2
حاال پدال ترمز را رها کنید تا این سیستم به کار بیافتد و پدال گاز را بگیرید تـا کـامیون در سـرباالیی    -3

. استارت بخورد

:هشدار 
مدت سه ثانیـه فشـاردهید، درغیـر ایـن صـورت      از را به، باید پدال گوقتی این مکانیزم فعال شد

. عملکرد استارت کمکی ناکارآمد می شود و کامیون در سرباالیی سر می خورد

: پارك کردن 
. متوقف شودَتا سرعت کامیون کم شده و سپس کامالپدال گاز را رها کنید و پدال ترمز را بگیرید-1
مـئن کنـد کـه    تـا راننـده را مط  ر خودکار آزاد می شودکالچ به طوقبل از اینکه کامیون متوقف شود، -2

. موتور خاموش نشده است
. درصورتی که به مدت طوالنی می خواهید کامیون را پارك کنید، ضروري است دنده را خالص کنید-3
. ترمزپایی و دستی را نگهداریدمتوقف شدهزمانیکه کامیون -4

:توجه 
با درگیر کردن یک دنده و فشـاردادن  پـدال   ور روشن استدرصورتی که کامیون متوقف و موت-1

. بنابراین ضروري است ترمز دستی را کشیده باشید. گاز کامیون حرکت می کند
وتور روشن است و شما ممکن است کامیون خود را ترك کنید، بایستی دنـده را  درمواقعی که م-2

. خالص کنید و ترمز دستی را بکشید
باعث خاموش شدن موتـور  در سرباالیی، درگیرکردن ترمز دستی ممکن استاما هنگام رانندگی-3

.نکندو بوستر فرمان عمل شدهکامیون 

)کلید محرك جعبه دنده خودکار(سوئیچ پایی
می توانید پدال گاز را تـا  ر استفاده از توان حداکثري موتواشیبی برايیا رانندگی درسراوردرایوحالت در

گیـربکس  و کـامالً بـاز شـده   گـاز  در این حالت دریچه .شودفعال دنده معکوسحالتتا ته فشاردهید 
. تعویض می کنددنده را با تاخیر به صورت معکوس ویا براساس دستورالعمل خودکار دنده ها را 
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گرفتن پدال گاز تا ته فقط زمانی کامل می شود که پدال گاز را تـا وضـعیت نهـایی در حالـت خودکـار      
بـا طـی کـردن مرحلـه        )(Mاما در وضعیت تعویض دنده دسـتی گیـربکس  . فشاردهیم)A(تنظیم دنده 

. فوق کامل نمی شود
یا خزشیحالت کرال 

کـالچ  ، گشتاور موتور تحت کنتـرل گیـربکس بـوده و   که به آن نوع خزشی هم می گویندکرالحالت در
موتور درجا کارکردن دوده دوردر این حالت دور موتور در مح). الچ وضعیت نیم ک(کامال درگیر نیست

. دور بر دقیقه است1000یعنی آن و دور آرام 

)RM(تنظیم دستی دنده عقب گیربکس با سرعت کم
سرعت پایین دنده عقب با توجه به حرکت عقربه صفحه نمایشگر مربوطه قابل کنترل بوده و در شـرایط  

نـده عقـب   تنظیم دستی دنگ تریلر مکانیزم موقعیت هاي دیگري مانند کوپلیمتفاوت رانندگی در جاده و 
. کاربرد دارد) RM(گیربکس با سرعت کم

)DM(تنظیم دستی گیربکس براي رانندگی با سرعت کم
حرکـت  یا زمانی که با سرعتی کمتـر از دورآرام سنگینیا هنگام رانندگی در ترافیکزمان شروع حرکت

ا سرعت کم می تـوانیم از مکـانیزم فـوق  اسـتفاده     می کنیم، با تنظیم دستی گیربکس درحالت رانندگی ب
. کنیم

:توجه 
درایـن  . در رانندگی به مدت کوتاه استفاده کنیدکرال یا خزشیاز حالت حتی االمکان بهتر است-1

، بنابراین بهتر است درحال رانندگی به مدت کوتـاه از ایـن   فرسودگی کالچ غیرطبیعی استحالت 
. مکانیزم استفاده شود

بـین  محـدوده باید کامیون متوقف باشد و دور موتـور کرال یا خزشیحالت پیش از استفاده از-2
. باشد) بردقیقهدور1000(سرعت کم و دورآرام 

،" "N"" ،2دنده گیـربکس را در وضـعیت خـالص    بایدقبل از رانندگی در حالت خزشی-3

گی درحالت خزشی با تعـویض دنـده   تنظیم کرد و استفاده از مکانیزم رانند)R(یا دنده عقب"1"
. مجاز نیستبه دلیل سیستم حفاظتی گیربکس مستقیم به دیگر دنده ها

نیستتنظیم دستی گیربکس فعالکرال یا خزشی درحالت-4
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. ممنوع استRبه RMمجاز ولی از وضعیت Dبه DMتعویض دنده از وضعیت -5
بر روي صفحه نمایشگر Rو D ،Nنده هاي تعیین شده که دسایپادیزلAMTبا توجه به مدل -6

. بر روي صفحه نمایشگر ضروري نیستDMو RMداشبورد نشان داده شود اما نمایش دنده 

: هشدار 
ه را با مشکل مواجـه         با دنده خالص براي سیستم گیربکس مضر است و تعویض دندکامیون حرکت 

. دمی کن

VT14عملکرد گیربکس 

ن کامیون استارت زد-1
اطمینان حاصل کنید که دنده در وضعیت خـالص  -الف
. باشد

پدال کالچ را بگیرید و سوئیچ را بچرخانید تا موتور -ب
.استارت بخورد

پدال کالچ را همچنان فشاردهید تا فشار باد سیسـتم   -ج
. براي خالصی ترمز به میزان الزم برسد

.قرار دهیداهرم تعویض دنده را در وضعیت دنده سنگین -د
. ترمز دستی را آزاد کنید-ه
. پدال ترمز را آزاد کنید-و
و پـدال گـاز را بگیریـد و    به آرامی پدال کالچ را رها کنید-ي

. همزمان کالچ را تا ته بگیرید تا سرعت کامیون زیاد شود

:توجه 
تنهـا زمـانی   یون کـام ازآنجائیکه سیستم هدایت و تعلیق کامیون با ترمز بادي طراحی شده است، -1

تا بعد از اتصال سوپاپ ترمز برسد(0.8MP-0.7)فشار باد ترمز به که شروع به حرکت می کند
. خالصی ترمز انجام گیرد

کلید سلکتور تعویض وضعیت سنگین به -1
کلیـد  (سبک یا بالعکس در دنده هاي مختلف 

)جهبه دنده کمکی عقب
کلید سلکتور تعویض وضعیت دنده سنگین -2

به سبک یا بـالعکس در دنـده هـاي مختلـف     
)کلید جعبه دنده کمکی جلو(
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قـرار  ""Cزمانی که کامیون کامل بارگیري شده الزم است اهرم تعویض دنـده را در وضـعیت   -2
.شروع به حرکت کندکرونیزه گیربکس کامیون سیستم سنهید تا براي حفاظت ازد
ایـن  درو. اهرم تعویض دنده را در وضعیت دنده سـبک جـا بزنیـد   در وضعیت بکسل کامیون-3

. جعبه دنده گیربکس آسیب می بینددرغیر این صورت. دنده عقب به هیچ وجه مجاز نیستحالت

تعویض دنده -2

اروش تغییر وضعیت سنگین به سبک و بالعکس در هریک از دنده ه-الف

انجام موفقیت آمیز

پائین                           1وضعیت اولیه  کلید →باال قرار دارد2کلید →گرفتن پدال کالچ   →)تعویض دنده (عملکرد  
قرار داردتثابت اس1کلید )                           کامال خالص(
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در دنده هاي مجاور نیم دندهعملکرد -ب
دنده چهار سنگیندنده سه سبک به

دنده چهار سنگین به دنده سه سبک

انجام موفقیت آمیز

وضعیت اولیه                                 →اال وب1کلید →گرفتن پدال کالچ   →تعویض دندهعملکرد  
پائین قرار دارد2کلید )                            کامال خالص(

انجام موفقیت آمیز

وضعیت اولیه                                 →باال و1کلید →گرفتن پدال کالچ   →تعویض دندهعملکرد  
پائین قرار دارد2کلید )                            کامال خالص(
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در دنده هاي مجاورنیم دندهعملکرد -ج
دنده چهار سنگین به دنده پنج سبک

دنده پنچ سبک به دنده چهار سنگین

م موفقیت آمیزانجا

وضعیت اولیه                                 →باال قرار دارد1کلید →گرفتن پدال کالچ→تعویض دندهعملکرد  
)                           کامال خالص(

انجام موفقیت آمیز

وضعیت اولیه                                 →پائین قرار دارد1ید کل→گرفتن پدال کالچ→تعویض دندهعملکرد  
)                           کامال خالص(
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:توجه 
درصورت تعویض دنده جعبه دنده کمکی عقب از سبک به سنگین و بالعکس بـراي مـدتی مکـث    

. یکدفعه به دنده باالتر نرویدکنید و 

رانندگی با کامیون -3

: توجه 
ص خـودداري کنیـد، ایـن کـار نـه تنهـا باعـث       از حرکت بـا دنـده خـال   ˝توصیه می شود اکیدا

.گیربکس آسیب می زندجعبه دندهخت نمی شود بلکه بهدر مصرف سوصرفه جویی

پارك کردن کامیون-4
. کیلومتر در ساعت کاهش دهید5به را سرعت،با فشردن پدال ترمز-الف
. خالص شود˝کالچ را بگیرید تا کامالپدال -ب
. پدال کالچ را فشار دهید تا کامیون متوقف شودَمجددا-ج
. دنده را خالص کنید-د
. هردو کلید روي اهرم تعویض دنده را به سمت پائین در وضعیت سنگین قرار دهید-ن
. ترمزدستی را بکشید-و

:توجه 
کامیون را درسرباالیی پارك می کنید دنده یک و وقتی آن را در سرازیري هـا پـارك مـی    وقتی-1

ظرفیت خـود بـارگیري   اگر کامیون با همه هنگام پارك کردن درسرازیري ها.کنید دنده عقب باشد
)دنده پنج(ایمنی عالوه بر تعویض دنده به دنده عقب با قراردادن گوه هاي چوبیبراي تضمین شده

.زیرچرخ ها آنها را ثابت کنید
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دنده عقب -5
کامیون متوقف است-الف
.خالص شود˝پدال کالچ را بگیرید تا کامال-ب
. دنده را با دنده عقب تعویض کنید-ج

:توجه 
هنگام تعویض دنده به دنده عقب نیروي بیشتري باید اعمال شود تا تعویض دنده عقـب درسـت   -1

. انجام شود
صـداي نامانوسـی بـه    به دنده خالصیا از دنده عقبدنده عقبچنانچه هنگام تعویض دنده به-2

. زمان بیشتري صرف کنیدتعویض دنده به دنده عقب براي ، گوش رسید

6-PTOگیربکس
. کالچ را خالص کنید-فال

. را وصل یا آن را قطع کنیدPTOحاال می توانید -ب

:توجه 
اگرضروري است کـه سـرعت کـامیون را بـا     . فعال است تعویض دنده مجاز نیستPTOزمانیکه 

را قطع کنید تا سیستم سـنکرونیزه گیـربکس   PTO، قبل از آن استفاده از تعویض دنده تغییر دهید
. نبیندکامیون آسیب 

)تنظیم سرعت خودکار(کروز کنترل
. رجوع کنید54براي توضیحات آیتم به صفحه 
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:  عملکرد ترمز
به مشخصات فنـی محصـول خریـداري شـده توجـه      َلطفا
.                                                                 کنید

:  ABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 

الکتریکی است که براي حصول حداکثر کـارآیی و  -سیستم مکانیکیABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 
باالخص در سطوح و جاده هـاي  (دلیل نیروي زیاد ترمز وارده به آنها ه ثبات ترمز از قفل شدن چرخ ها ب

. ده به دلیل مذکور پیشگیري می شودلذا از تصادفات ترافیکی و خسارات وار. جلوگیري می کند) لغزنده
همانطور که سایش الستیک هـا  . تصادفات ترافیکی را کاهش می دهد و امنیت رانندگی را بیشتر می کند

قـرار دارد،  ONوقتی سـوئیچ اصـلی کـامیون در وضـعیت     . و هزینه نگهداري از آنها را کاهش می دهد
و ) می دهنـد وئید به ترتیب، صداي مکش هاي سلنسوپاپ(طور خودکار چک می شوده بABSسیستم 

ثانیه یا همین حـدود روشـن مـی مانـد و سـپس خـاموش      3براي ABSسیستم اغ نشانگر ایراد درچر
بیشتر از مدت ذکر شده نشان از وجود ایراد در سیسـتم ترمـز   ABSروشن بودن نشانگر ترمز . می شود

ABSدر این مواقع کلید عیب یاب . کامیون استABSزمـانی کـه   ( ثانیه فشار دهید3تا 1ا به مدت ر
ـ ABSسپس چراغ نشانگر عیب یاب ) چک انجام شده باشد، کامیون باید متوقف باشد طـور مـداوم   ه ب

با توجه به تعداد دفعات روشن و خاموش شدن چـراغ مربوطـه مـی توانیـد     . روشن و خاموش می شود
سـایپادیزل  خـدمات پـس از فـروش    ی مجـاز شـرکت   با مراکـز تعمیرگـاه  ًایراد را ردیابی کرده و سریعا

.براي رفع عیب تماس بگیرید) شرکت رنا(

، سیسـتم ترمزکنتـرل   درمقایسه با سیسـتم ترمـز معمـول   )EBS(سیستم ترمزکنترل الکترونیکی

گفته می شود به ترمز بادي کنترل الکترونیکی طراحی شـده مجهزاسـت   EBSالکترونیکی که به اختصار 
را مانند پاسخ با تاخیرترمز مکانیکی، ترمزگیـري ضـعیف و غیـره   قائص سیستم ترمز سنتیکه می تواند ن

درست عمل نکند، فشار باد مدار ترمـز  EBSدرصورتی که مدار بازگشت کنترل الکترونیکی .حذف کند
EBS ترمـز .فرآیند ترمزگیري سیستم را تضمین کنداجراي به عنوان مدار کنترل ذخیره می تواندEBS

چراغ نشانگر ایراد در 
ABSسیستم اصلی ترمز 
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و همچنـین  EBSو عیـب یـاب خودکـار    ASRو ABSنقش هاي عملکردي عیب یـاب خودکـار   با
. طراحی شده مدیریت می شودESCآپشن سیستم کنترل الکترونیکی پایداري کامیون یا 

)ESC(سیستم کنترل الکترونیکی پایداري کامیون 
تحت عنوان سیستم ایمنـی  شود،نامیده می ESCَسیستم کنترل الکترونیکی پایداري کامیون که اختصارا

این سیستم قادر . فعالی که به راننده کمک می کند تا کنترل کامیون را در دست بگیرد، طراحی شده است
است تا ایمنی کامیون را هنگام رانندگی در شرایط جاده هاي بـد و نـاهموار و محـدوده کنتـرل کـامیون      

و جـاده هـاي   رناك رانندگی، پـیچ هـاي ناگهـانی    ري که در شرایط خططو. توسط راننده را افزایش دهد
ایـن سیسـتم مـی توانـد     .پرفراز و نشیب راننده بتواند همچنان کامیون را تحت کنترل خود داشـته باشـد  

آنکه پایداري کامیون ردیابی کرده و قبل از هدف و منظور رفتار رانندگی راننده را با سنسورهاي مختلفی 
وجـی  خرESCسیسـتم  بـه عبـارتی  . کار در عملکرد سیستم ورود کندبه طور خودبرسدبه نقطه بحران

دمـی کنـ  و نیروي الزم براي ترمزگیري روي یک یا چند چرخ کامیون را فـراهم  گشتاور موتور را کنترل 
. شودیداري کامیون درحین رانندگی تضمینپاثبات وتا ارتفاع مناسب و 

تقویت حفاظت از کامیون در پیچ ها و سرخوردن بـه  ESCسیستم کنترل الکترونیکی پایداري کامیون یا 
بـه محـض اسـتارت زدن    . طرفین جاده و تا شدن به تناسب شرایط جاده و شیب ها را تقویت مـی کنـد  

. به طور خودکارفعال می شود) ESC(کامیون سیستم کنترل الکترونیکی پایداري کامیون

:توجه 
درصـورت بـی احتیـاطی هـاي راننـده در حـین       ESCسیستم کنترل الکترونیکی پایداري کامیون 

هنگام شرایط بد ترافیکـی جـاده و مسـیرهاي    رانندگی یا عادات بد رانندگی تاثیري نداشته و صرفاَ
بنابراین عادات بد رانندگی صرف اینکه کامیون شما مجهز  . پرفراز و نشیب کامیون را کنترل می کند

. است مجاز نیستESCبه سیستم

ترمز کمکی
انگلیسیدفترچه راهنماي 59رجوع شود به مبحث مربوطه صفحه 
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عملیات پارك کردن 
:براي آنکه کامیون خود را به آرامی پارك کنید از پدال ترمز به شکل زیر بهره بگیرید 

کـورس  3/2تـا  3/1متر مانده به محل مورد نظر توقف کامیون رسـیده ایـد،   35تا 25زمانی که هنوز -1
.ار دهیدپدال را فش

.متر مانده به محل مورد نظر توقف کامیون آرام آرام شروع کنید به رها کردن پدال ترمزپنج تا شش -2
َوقتی به محل مورد نظر توقف کامیون رسیدید به آرامی پـدال ترمـز را فشـاردهید تـا کـامیون کـامال      -3

. متوقف شود

:توجه 
. ا ته نگیرید مگـر در مـوقعی کـه ضـرورت دارد    ترمز را ناگهانی و تدرحالت عادي هرگز پدال -1

ترمزهاي ناگهانی باعث صدمه دیـدن اشـخاص و سرنشـینان کـامیون و آسـیب دیـده قطعـات آن        
. می شود

درغیراین صورت حجـم  . از فشردن پدال ترمز به دفعات مکرر و به فاصله زمانی کوتاه بپرهیزید-2
یون مصـرف شـده و ترمزگیـري را بـا مشـکل مواجـه       زیادي از هواي فشرده مخزن باد سیستم کام

. و کامیون از کنترل شما خارج می شودمی کند
. براي متوقف کردن کامیون درحالت عادي از ترمزپایی کمک بگیرید-3
مخصوصـا اسـتفاده از ترمـز کمکـی در     . از ترمز کمکی جز در موارد ضروري اسـتفاده نکنیـد  -4

ها لغزنده است، باعث سرخوردن کامیون به طرفین جـاده یـا دیگـر    روزهاي بارانی که سطح جاده
. شرایط خطرناك می شود

به درون کاسه ترمـز  ممکن است آب ا پس از عبور از چاله هاي آب، بعد از شستشوي کامیون ی-5
ضمن پدال ترمز را چندین بار بگیرید و رها کنید . نفوذ کرده و اثر ترمزگیري کاهش پیدا کرده باشد

اگـر آب وارد کاسـه ترمزهـا شـده خـارج شـود و       َتا احیانامی کنیدنکه با سرعت کم رانندگیای
. عملکرد درست و به موقع ترمزها ممکن شود

١٢٢



متوقف کردن کامیون
. قرار دهید) N(کلید چرخان وضعیت گیربکس اتومات را درحالت دنده خالص -1
دنده خالص سـنگین قـرار   ه اتومات را در وضعیت اهرم تعویض دندبعد از اینکه کامیون متوقف شد-2

. و اهرم ترمز دستی را بکشیددهید
دقیقـه  5الـی  3بایسـت بـین   موتور می. هنگام پارك کردن خودرو، موتور را بالفاصله خاموش نکنید-3

خصوصـاً هنگامیکـه   . درجا کار کند موتور را هنگامیکه دماي مایع خنک کننده پایین آمد، خاموش کنیـد 
ایـد، حتمـاً   وتور در شرایط سخت کار کرده است و یا با سرعت زیاد به صورت مـداوم حرکـت کـرده   م

بایست قبل از خاموش کردن کامیون، موتور درجا کار کند در غیر این صورت سیلندر دچـار سـایش   می
.شده و توربو شارژر نیز آسیب خواهد دید

. صاً سوئیچ قطع کن باتري را خاموش کنیدپس از خاموش کردن موتور، تمامی سوئیچ ها، مخصو-4
:روش رانندگی در مسیر شیب دار 

هنگام حرکت در سراشیبی، باید از ترمز موتور درست استفاده کنید تا سـرعت خـودرو در محـدوده    -1
)دفترچه راهنماي انگلیسی58رجوع شود به صفحه . (ایمن حفظ شود

، دقت کنید که دور موتور از حـد  گین  درحال حرکت استمیون در سراشیبی و یا با دنده سنکاوقتی-2
.مجاز، تجاوز نکند

این کار را قبل از اینکه به سرازیري جاده برسید . درست کار میکند) پایی(امتحان کنید آیا ترمزاصلی -3
. انجام دهید

ر بایـد بـا   دور موتـو . وقتی از دنده سبک به دنده سنگین می روید باید سرعت سـنج را کنتـرل کنیـد   -4
.تاخوگراف چک شود

نگهداري و تنظیمات
به منظور طوالنی کردن عمر مفید خودرو و تضمین ایمنی، آرامش و لذت راننـدگی، تعمیـر و نگهـداري    

. دقیق و دوره اي خودرو می بایست انجام شود
ب  بـراي کسـ  . برخی از روشهاي عمومی تنظیمات و نگهداري خـودرو در ایـن راهنمـا ارائـه شـده انـد      

با نزدیکترین مرکز سرویس و نگهـداري  ًاطالعات بیشتر در مورد بازدید، تنظیم و جایگزینی قطعات لطفا
.تماس حاصل کنید) شرکت خدمات پس از فروش رنا(سایپادیزل 

.به مشخصات فنی مدل کامیون خریداري شده توجه فرمائیدَلطفا
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بازبینی و پرکردن مایع خنک کننده 
ل مقـدار مـایع خنـک کننـده ، سـوئیچ را در      براي کنتـر -1

قرار داده و ببینید چـراغ مـایع خنـک کننـده     ONوضعیت 
روشن است یا خیر؟ چنانچه چراغ مربوطه روشـن بـوده و   

می شود مقدار مایع خنـک کننـده   بوق هشدار دهنده شنیده
)MIN(را از پشت اتاق مالحظه کنید، اگر از مقدار حـداقل 

. خنک کننده اضافه کنیدمایعبه مخزنکمتر بود
. جلوپنجره کابین را بازکنید-2
مخزن مایع خنـک کننـده را از   جلوپنجره کابین را باز کنید -3

. فیلر تانک آب کمکی تعبیه شده در پشت اتاق پر کنید تا سطح مایع خنک کننده به لبه پایینی فیلر برسـد 
هنگـام  . خنـک کننـده را اضـافه نکنیـد    هرگز از طریق بازکردن درپوش مخصوص سوپاپ فشـار مـایع    

تخلیه هواي موجود در مخزن سیستم خنک کننده بسـیار  پرکردن مایع عجله نکنید، چون در این صورت 
.مشکل خواهد بود

پس از افزودن مایع خنک کننده موتور را روشن کرده و تا گرم شدن موتور صبر کنید، سـپس ببینیـد   -4
.ست یا خیر و چنانچه نبود، مایع خنک کننده اضافه کنید تا پر شودآیا همچنان سیستم خنک کننده پر ا

الستیک آببندي درب منبع انبساط و سوپاپ فشار مربوطه را کنترل کرده و از صـحت عملکـرد آنهـا    -5
.مطمئن شوید

:توجه 
ر قبل از پر کردن مایع خنک کننده، هرگونه نشتی موجود در موتور یـا رادیـاتور را کنتـرل و د   -1

. صورت وجود نشتی، آنرا مهار کنید
در غیر این صورت احتمال سـوختن بـوش سـیلندر    . درب فیلرتانک آب کمکی را محکم کنید-2

.وجود دارد
در حالت عادي، هرگز مایع خنک کننده را از طریق باز کردن درپوش سوپاپ فشار بـه مخـزن   -3

درجه سـانتیگراد رسـیده   50ننده به کمتر از این کار فقط هنگامیکه دماي مایع خنک ک. اضافه نکنید

درب مخزن مایع خنک کننده و درپوش - 1
مخصوص سوپاپ فشار
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در غیر این صورت پاشیده شدن مایع داغ و یا بخار به سر و صورت فرد میتوانـد  . باشد، مجاز است
هنگام باز کردن سوپاپ فشار، این کار می بایست با احتیاط و بـه  . جراحات جدي به او وارد سازد

.م خنک کننده به تدریج خارج گرددآرامی انجام شود تا فشار بخار موجود در سیست
هرگز از آبهاي جاري یا آب سخت . استفاده کنیدود از مایع ضد یخ و ضدخوردگیتوصیه می ش-4

. چاهها و رودخانه ها به جاي مایع خنک کننده استفاده نکنید

)آب رادیاتور(مایع خنک کاريتخلیه
مایع خنک کننده با باز کردن این شیر، تخلیـه  . شیر تخلیه در پائین ترین قسمت رادیاتور واقع شده است

.می شود

:توجه 
موتور و رادیاتور را چک کنید نشـتی نداشـته   ) آب رادیاتور(قبل از اضافه کردن مایع خنک کاري 

. باشند و درصورت وجود نشتی آن را برطرف کنید

نگهداري فیلتر هوا
بازبینی و زمان تمیز کردن فیلتر هوا

در محیطهـاي پـر از گـرد و    (کیلـومتر  5000در ازاي هر
و یا هر زمان کـه چـراغ هشـدار    ) کیلومتر4000غبار هر 

بایسـت  مسدود شدن فیلتر هوا روشـن شـد، بـازبینی مـی    
در حالت عادي فقط خـود فیلتـر نیـاز بـه     . صورت پذیرد

تمیز کاري دارد و فیلتر اطمینان را فقط می شود تعـویض  
.کرد

:دوره تعویض
کیلومتر کـارکرد مـی بایسـت خـود فیلتـر و فیلتـر       30000هر 

به طور همزمان تعویض شوند یا زمانی که خود فیلتـر  مرکزي
.مرتبه تمیز و سرویس شده باشد5بیشتر ازهوا

پیچ رکابی (بست - 1
(
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فیلتر هوااجزاءنحوه تعویض
مهره خروسک درب محفظه فیلتر هوا را با دسـت  -1

یی و درپـوش انتهـا  ) بپیچید تـا بـاز شـود   (باز کنید
.محفظه فیلتر را بردارید

تکان دهیـد  سمت چپ و راست آرامی بهبهرا اصلیفیلتر -2
.کنیدبادست آن را خارج و
، آن را را تعـویض کنیـد  هوامرکزيست که فیلتراگر ضروري ا-3

به آرامی به سمت چپ و راسـت تکـان دهیـد و بـا دسـت خـارج       
.سازید

میز کنید تا گرد و غبـار  سطح تماس درپوش و فیلتر اطمینان را ت-4
و کثیفی مونتاژ فیلتر هوا و آببنـدي اتصـاالت را تحـت تـاثیر قـرار      

. ندهد
.سوار کنیدًهر قطعه را با فرآیند معکوس مجددا-5

تمیزکردن فیلتر اصلی هوا روش
ــا فشــار   ــر بــه خــارج ب 5/0هــواي فشــرده را از داخــل فیلت

یـد تـا گـرد و غبـار     مگاپاسکال یا کمتر از داخل به بیرون بدم
.خارج شود

روش بازبینی و کنترل فیلتر اصلی هوا
چراغی را روشن کرده و داخل فیلتر قرار دهید و مالحظه کنید که آیا خرابی یا سـوراخی در آن وجـود   

فیلتر اصـلی  .تعویض کنیدآن را همچنین خرابی واشر مربوطه را کنترل و در صورت خرابی . دارد یا خیر
و درصورتی که خاك گرفتـه باشـد بایـد مجموعـه فیلتـر هـوا       کنید گرد و غبار نگرفته باشدهوا را چک

. تعویض شود

:توجه 
در غیر این صورت گـرد و  . مطمئن شوید که فیلتر اصلی و درپوش آن به خوبی محکم شده اند-1

. کاهش می یابدبه طور چشمگیريغبار وارد سیلندر شده و عمر مفید موتور

تهایی محفظه فیلتر                            درپوش ان- 1
اصلیفیلتر - 2
مرکزيفیلتر - 3
محفظه فیلتر هوا         - 4
سوپاپ تخلیه گرد و غبار - 5
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.نشوئیدرگز فیلتر را با آب یا گازوئیل ه-2
.هنگامیکه درپوش سیکلون را تمیز می کنید مطمئن شوید شکستگی ندارد-3
.هنگام سوار کردن فیلتر، تمامی الستیک هاي آببندي را کنترل کنید-4
.حرکت خودرو بدون فیلتر هوا مجاز نیست-5
مئن شوید که حلقه الستیکی آببندي درپـوش  فیلتر اصلی و درپوش مربوطه را محکم کنید و مط-6

. ب و باران به آن جلوگیري کندتا از نفوذ آ. بخوبی سوار شده است

:تخلیه تانک سوخت از رسوبات 
وجود رسوبات بیش از حد داخل تانک سوخت باعـث  
می شود تا ناخالصیهاي زیادي بـه همـراه سـوخت وارد    

. تـر شـود  فیلتر شده و یا حتی باعـث مسـدود شـدن فیل   
بنابراین ضروري اسـت رسـوبات را بـه موقـع از تانـک      

درپوش سوپاپ تخلیه . سوخت تخلیه کنید
سـپس  . زیر تانک سوخت را بردارید تا آب و رسوبات کامل تخلیه شود

.را در جاي خود محکم ببندید) پیچ تخلیه (دوباره درپوش سوپاپ
بازدید و تعویض روغن موتور

کیلومتر کارکرد عادي10000هر: دوره تعویض 
روش کنترل روغن موتور 

را بـه  موتـور  . کامیون را در سطحی صـاف پـارك کنیـد   
موش کـرده و سـطح روغـن را روي    خامدت پنج دقیقه 

.صفحه نمایشگر داشبورد با نشانگر مربوطه چک کنید
گیچ روغن را خارج کـرده و بـا تکـه اي پارچـه آن را     

. خـود قـرار دهیـد   در جـاي را و دوبـاره آن  تمیز کنیـد  
باردیگر گیج را خارج ساخته و سطح روغن را مالحظـه  

بـین حـداقل و   "بایسـت معمـوال  مقدار روغن می. کنید
. حداکثر تعیین شده بر روي گیج باشد

چنانچه مقدار روغن کافی نبود، روغن اضافه کـرده و چنانچـه   
. زیاد بود آنرا از طریق پیچ تخلیه خالی کنید

سوپاپ تخلیھ -١

روغن)گیج(سنجه - 1
موتور
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وغن موتور روش تعویض ر
هنگامیکه موتور پس از خاموش شدن همچنـان  -1

داغ است، پیچ تخلیه روغن زیر کارتل را باز کرده و 
اگر موتور سرد اسـت، قبـل از   . روغن را تخلیه کنید

هنگامیکـه  . تعویض روغن، موتـور را روشـن کنیـد   
درجـه سـانتیگراد رسـید،    60دماي آب رادیاتور بـه  

تخلیـه روغـن را بـاز و    موتور را خاموش کنید پیچ
را و سایر آالینده هاي داخـل موتـور   روغن ˝سریعا

. تخلیه کنید
.آن را ببندیدَپیچ تخلیه را تمیز کرده و مجددا-2
را تمیـز  فیلتر روغن را تعویض کرده وپیچ نگهدارنـده آن -3

حلقه الستیکی آب بنـد فیلتـر سـانتریفوژ و مجموعـه     . کنید
.واشر را عوض کنید

.غن جدید را به مقدار تعیین شده بریزیدرو-4
در دور درجا هرگونه نشتی را در پیچ تخلیه کارتل و یـا فیلتـر روغـن بررسـی     . موتور را روشن کنید-5

کنترل کنید تا از َمجدداگیجدقیقه مقدار روغن را با تا ده 5سپس موتور را خاموش کرده و پس از . کنید
. د و منتظر شوید تا به محدوده سطح عادي برسدنان حاصل کنیکافی بودن میزان روغن موتور اطمی

:توجه 
متوقف شده و دماي مـایع خنـک   َروغن موتور تنها زمانی می تواند تخلیه شود که موتور کامال-1

. ددرجه سانتیگراد برس50به زیرکننده 
. هنگام تخلیه روغن،  به دماي روغن دقت کنید تا دچار سوختگی نشوید-2
ست موتـور را  ا"باال"یا "H"و بیشتر از "پائین"یا ""Lوقتی سطح روغن موتور کمتر از -3

. روشن نکنید

لیه روغنپیج تخ-2کارتل   - 1
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:                      فیلتر اولیه سوخت 
تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد عادي10000طی کردن  
دوره تعویض 

یلومتر کارکردک20000هر 

: توجه 

کـه سنسـور سـطح آب فیلتـر سـوخت آالرم      هوقتی تجمع آب در پیش فیلتر سوخت به حدي رسـید -1
بـه راننـدگی ادامـه    به هیچ وجهو چراغ نشانگر آب در سوخت روي داشبورد روشن می شود،می دهد

. بینددرغیراین صورت موتور کامیون آسیب می کامیون را متوقف کنید.ندهید
. قرار داده و موتور را خاموش کنید" LOCK"سوئیچ را دروضعیت-2
. تا آب اضافی تخلیه شودپیچ تخلیه روغن را بازکنید نیم ساعت پس از خاموش کردن موتور -3
. بعد از اینکه آب اضافی فیلتر کامال تخلیه شد پیچ درپوش را محکم ببندید-4
یطی آب روغن تخلیه شده را در سینی یا ظرفی جمـع کـرده و   براي رعایت نکات ایمنی و زیست مح-5

. از ریختن آن بر روي زمین خودداري کنید
َ، آن را کـامال درصورتی که آب روغن تخلیه شده بر روي دیگـر قسـمت هـا و قطعـات پاشـیده شـد      -6

. از روي قطعات و تجهیزات پاك کنید
سوخت به دلیل تخلیـه در  نشتی ز هرگونه اکهنه فیلتر اصلی آماده کنید تا پس از بازکردن نو یک فیلتر-7

. تانک سوخت پیشگیري کرده باشید

سوخت فیلتراولیهتعویض
کردن فیلتر کهنه و نصب فیلتر نودمونتاژ 

و پــیچ دقیقــه خــاموش کنیــد 30موتــور را بــه مــدت -1
درپوش تخلیه را بـازکرده و آب جمـع شـده را ازطریـق     

. ه کنیدمجراي درپوش تخلی
سوکت سنسور . آب روغن مخلوط شده را تخلیه کنید-2

وجود این سنسور بستگی به مدل کـامیون  (فیلتراولیه سوختمتصل به
ممکـن  . مخصـوص بـاز کنیـد   کالکتور را با آچـار کنید وجدارا )دارد

ور را از وجـود  کـالکت . استفاده شوداست کالکتور و ملحقات آن دوباره 

مجموعه جداساز آب و -١
روغن

آب ) جریان گیر(کالکتور- 2
آچار فیلتر اصلی هوا- 3
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کتور شکستگی نداشته و سـالم  بررسی کنید کال. پاك کنیدذرات خارجیگرد و غبار وروغن و ناخالصی،
هنگام نصب کالکتور نو مراقب . باشد و درصورتی که کالکتور شکستگی یا ترك دارد آن را تعویض کنید

. باشید آن را درست جا بزنید
محفظه فیلتر هوا را با آچـار  . کنیداتصال پایه فیلتر و جداساز آب و روغن را تمیزَپایه فیلتر مخصوصا-3

. سپس اتصال پایه فیلتر و جداساز آب و روغن را از آلودگی پاك کنید. مخصوص باز کنید
در فیلتـر بـا پایـه  تـا واشـردرزبند  روي پایه فیلترنصب کنیدبا دستنو را)جداساز آب(یک محفظه -4

مطـابق  روش (ه بچرخانید تا سفت شود درج270سپس جداساز را با آچار مخصوص . تماس قرار بگیرد
)با الزامات الگوي جداساز آب و روغن با توجه به مدل کامیون 

کـالکتور  . واشر درزبند کالکتور آب را با یک واشر نو تعویض کرده و سطح واشر را روغنکاري کنیـد -5
سپس کـالکتور . ردتا واشر درزبند با جداسازآب درتماس قرار بگیروي جداساز بپیچانیدبا دستآب را

روش مطابق با الزامـات الگـوي   (ددرجه بچرخانید تا سفت شو180با آچار مخصوصآب راو جداساز
). جداساز آب بر اساس مدل کامیون

جا بزنید، پیچ تخلیه باد روي پایـه فیلتـر را   ˝مجدداکالکتور آب را هوايسوکت سنسور تخلیه سریع-6
و بعد هواي داخـل کـالکتور   شاردهید تا جداساز آب پر از سوخت شودفآن را با پمپ دستی باز کنید و 

. را با استفاده از پیچ تخلیه باد خارج کنید

:توجه 
، بنابراین از نصب درست و سفت نشتی سوخت ممکن است منجر به آتش گرفتن کامیون شود

. کاري اجزا فیلتر اولیه سوخت مطمئن شوید
م باز و بسته کردن فیلتر توصیه هاي ایمنی هنگا

اولیه سوخت 
ضروري است تخلیه سوخت طـوري انجـام شـود کـه از     اولیه هنگام تعویض جداساز آب فیلتر-1

. گرددآلودگی محیط زیست پیشگیري 
تا پمپ زمانی که سوخت را با پمپ دستی پمپاژ می کنید، همیشه پیچ تخلیه باد را باز کنید-2

. دستی خراب نشود
این . خودداري کنیدَاکیدادماي باال و نزدیک آتش زیر آفتاب،ر دادن فیلتر اولیه سوختاز قرا-3

. فیلتر می شودکار باعث خراب شدن کالکتور و جداساز آب 
وقتی از ابزار مخصوص استفاده می کنیدهنگام باز و بسته کردن فیلتر مراقب باشید و دقت کنید-4

.شدن کالکتور و رزوه ها پیشگیري کرده باشیدتا از خرابفیلتر ضربه نخورد
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آب فیلتر شـده جداسـاز آب را   در فواصل منظممطابق با الزامات سرویس و نگهداري از فیلتر،-6
. تخلیه کنید

، همیشـه قبـل از اولـین    جداساز آب فیلتر اولیـه سـوخت  صحیح براي تکمیل عملکرد و نصب -7
سوخت و استارت خوردن عـادي  تا از جریان یافتن ر فشار دهید با30تا 15استفاده پمپ دستی را 

پس از اولین اسـتفاده از جداسـاز آب فیلتـر    درفصول سرد یا مناطق سردسیر. موتور مطمئن شوید
دفعه فشار دهید تا سـوخت پمپـاژ   30و حتی بیشتر از َمکررااولیه سوخت، ضروري است پمپ را 

. شود

:توجه 
شـده و  در غیر ایـن صـورت رزوه فیلتـر دفرمـه    . هرگز براي بستن فیلتر آبگیر از آچار استفاده نکنید-1

. می شودفیلتر غیرقابل استفاده 
. دنییچ ابزاري بدین منظور استفاده نکاز هیه آب فقط باید با دست بسته شود ،شیر تخل-2
. تا آخر باز نکنیدناخالصی هاي سوخت، شیرتخلیه راهنگام تخلیه آب و-3

.رجوع کنیدبه ضمیمه راهنماي عملکرد و نگهداري از مجموعه موتور کامینز َلطفابراي اطالعات بیشتر
موتورفیلتر روغن 

دوره تعویض
کیلومتر کارکرد عادي 10000هر

:روش تعویض 
.رجوع شودبه ضمیمه راهنماي عملکرد و نگهداري از مجموعه موتور کامینز ˝لطفاتربراي اطالعات بیش

:توجه 
درغیراین صورت تغییر شکل رزوه و اورینـگ  . هنگام سوار کردن، فیلتر را با آچار محکم نکنید-1

.آببندي رخ داده و  فیلتر آسیب می بیند
اشته باشید که با نوع موتـور کـامیون  شـما    وقتی فیلتر جدید را می خواهید نصب کنید دقت د-2

.همخوانی داشته باشد
.قبل از نصب فیلتر مخزن روغن فیلتر باید پر باشد-3
پس از نصب کامل فیلتر و روشن کردن موتور قبل از آنکه کامیون سرعت بگیرد، موتـور بایـد   -4

. براي دقایقی با دور آرام کار کند
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فیلتر سوخت 
کیلومتر کارکرد 10000: تعویض اولیه 
کیلومتر کارکرد 20000هر : دوره تعویض 

روش تعویض 
. رجوع شودبه ضمیمه راهنماي عملکرد و نگهداري از مجموعه موتور کامینز َبراي اطالعات بیشتر لطفا

:توجه 
. ممنوع استَهواگیري زمانی که موتور داغ بوده یا کار می کند اکیدا-1
. را با استفاده از استارتر هواگیري نکنیدهاي سوختلوله هرگز-2
. هواگیري با شل کردن اتصاالت لوله هاي فشار باال ممنوع است-3

رسانی موتورهواگیري سیستم سوخت 
به ضمیمه راهنماي عملکـرد و نگهـداري از   َلطفا

.رجوع شودمجموعه موتور کامینز 
نی پس از انجام این دو مرحله سیستم سـوخت رسـا  

:باید هواگیري شود
بعد از تعویض لوله سوخت کم فشار یـا  -1

لوله هاي پمپ سوخت
بعد از تعویض فیلتـر سـوخت و قبـل از    -2

اولین استارت

:توجه 

. زمانی که موتور داغ است از هواگیري سیستم سوخت رسانی خودداري کنید-1
بـین دو اسـتارت بایـد حـداقل    و فاصـله ثانیه تجاوز کند30نباید از زدناستارتمدت زمان -2
. دقیقه طول بکشد2

روش هواگیري 

فیلتر سوخت-١

پیچ هواگیري- 1
رپمپ دستی روغن بدنه موتو- 2
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پیچ هواگیري را شل کنید و دکمه پمپ دستی روغن که روي پیش فیلتر سوخت قرار دارد را چند بار -1
اول پیچ پمـپ دسـتی سـوخت را شـل     .سریع فشار دهید تا حباب هاي موجود در سوخت خارج شوند

بایـد بـراي   . از هـوا تخلیـه شـود   ˝روي بلوك موتور حرکت دهید تا سوخت کـامال کرده و سپس آن را 
.  حرکت دادن پمپ دستی سوخت نیروي بیشتري وارد کنید

قبل از استارت زدن کـامیون اهـرم پمـپ دسـتی سـوخت،     -2
.روي بدنه موتور را محکم کنید

.موتور را روشن کنید تا استارت بخورد-3
ربازدید تسمه پروانه موتو

رجوع شودبه ضمیمه راهنماي عملکرد و نگهداري از مجموعه موتور کامینز َلطفا

سوپرشارژرسیستم نگهداري از
.رجوع شودبه ضمیمه راهنماي عملکرد و نگهداري از مجموعه موتور کامینزَلطفا

توربوشارژکارکرد سیستم 
اگـر اتصـال   . از داشـته باشـد  اتصاالت توربوشارژر، لوله مکش هوا و لوله اگزوز نباید نشتی گ

در صورت نشـتی  . توربین و لوله اگزوز نشتی داشته باشد کارآیی توربوشارژر کاهش می یابد
. اتصاالت لوله مکش، موتور فرسوده شده و آسیب جدي می بیند

از آنجائیکه از موتوري با روغن نو، فیلتر روغن، توربوشارژر یا ازموتـوري کـه مـدتی اسـت     
ستفاده می کنید مکنده توربوشارژر را با روغن تمیز پر کنید تـا مطمـئن شـوید    روشن نشده  ا

همه اجزاء هماهنگ حرکت می کنند و زمانی که استارت می زنید یاتاقان توربوشارژر گـریس  
. کاري شده است

براي کاهش تدریجی دماي توربوشارژر و کاهش تدریجی سـرعت موتـور، قبـل از خـاموش     
مضـاف بـر اینکـه برعملکـرد و     . دقیقـه در دور آرام کارکنـد  2به مدت کردن موتور بگذارید 

درصـورت بـروز هرگونـه مشـکلی موتـور را      . صداي توربوشارژر باید نظارت داشـته باشـید  
در صورتیکه روتر توربوشارژر انعطـاف نداشـته و   . متوقف و مشکل را بررسی و ردیابی کنید

مراکـز مجازتعمیرگـاهی شـرکت رنـا     خوب نمی چرخد یا دچار سایش شده اسـت بایـد در   
.بازدید و تعمیر شود

) Adblueفیلتر سیستم (جداساز گرد و غبار سوخت
)سیستم کنترل آلودگی هواي اگزوز(

جداساز غبار از سوخت مانع از ورود سوخت با هواي متـراکم  بـه   
.سیستم کنترل آلودگی هواي اگزوز می شود

پمپ دستی روغن
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کارکرد کیلومتر10000پس از : تعویض اولیه 
: دوره تعویض 

کیلومتر کارکرد 20000هر

:روش تعویض 
همزمان با تعویض جداسـاز  . براي بازکردن جداساز غبار از سوخت از آچار فیلتر مخصوص استفاده کنید

فیلتر را با دست جا بزنید و وقتی سطح آببندي فیلتر با سطح زیـرین فیلتـر   . سطح زیرین آن را تمیز کنید
. دور دیگر هم فیلتر را بچرخانید4/3مماس شد

سرویس و نگهداري از تانک اوره
سوپاپ تخلیه باد کمپرسور هواي مخزن را بـه طـور مـنظم تمیـز     -1

. کنید
درپوش الستیکی مخزن را پس از افـزودن اوره محکـم کنیـد تـا     -2

. محلول بیرون نریزد
عبیه شده که باید مجرایی براي تخلیه ناخالصی ها در زیر مخزن اوره ت-3

به طور منظم از آن طریق رسوبات ته نشین شده را از تانـک اوره تخلیـه   
.       کرد

: )اوره(adblueتمیز نگهداشتن سیستم 
از آنجائیکه سیستم کنترل آلودگی هـواي اگـزوز مجهـز بـه فیلتـري      -1

کـه ممکـن اسـت    (است که از ورود گرد و غبـار و  ناخالصـی هـایی    
به سیستم سوخت جلوگیري ) تم را تحت تاثیر قرار دهندعملکرد سیس

.باشیمadblueمی کند، باید به طور ویژه مراقب تمیزي سیستم 
می بایست محلول اوره و لوله هاي مربوطه از ورود  ناخالصی ها و -2

.گرد و غبار و هرگونه ماده خارجی محفوظ بماند

ناخالصـی هـا از طریـق    این صـورت هیچ زانویی و اتصالی را باز نکنید درغیر-3
درصـورت ضـرورت، اول زانـویی هـا، اتصـاالت      . فیلتر وارد سیستم خواهئد شد

مربوطه و قطعات مجاور آنها را تمیز کرده و براي محافظت از زانویی، گردگیرهایی را براي جلوگیري از 
.نفوذ گرد و غبار به لوله ها یا پمپ هوا نصب کنید

)Adblueفیلتر سیستم (غبار از سوختفیلتر جداساز - 1

درپوش الستیکی مخزن- 1
سوپاپ تخلیه باد- 2
فیلر اوره- 3

گردگیر- 1
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:توجه 

و قطعات مجاور آن بایستی تمیز باشند، درغیر این صورت هنگام افـزودن  ) قیفی شکل(، گلوییفیلتر اوره
محلول اوره گرد و غبار و ذزات خارجی وارد مخزن مربوطه خواهند شـد و ایـن باعـث مسـدود شـدن      

. فیلتر، کاهش دوام آن و آلودگی محلول اوره می شود

:بازرسی سطح روغن کالچ
)AMT(یی کـه بـه گیـربکس اتوماتیـک    در مورد مدل هـا 

.مجهزاند نیازي به بازرسی سطح روغن کالچ نیست
دوره تعویض عادي

کیلومتر کارکرد50000هر 
درشرایط کارکرد عادي سطح روغـن کـالچ بایـد بـه شـاخص      

در . حداکثرنزدیک باشد که بر روي مخزن مشخص شـده اسـت  
روغـن، مقـداري روغـن بـه مخـزن اضـافه      صورت کـم بـودن  

قبل از اضافه کردن روغن از نبود هرگونه نشـتی اطمینـان   .شود
حاصل کرده و در صورت وجود نشتی نسبت به رفع آن اقدام 

.کنید

:توجه 
خـودداري  ًهمواره از یک نوع روغن استفاده کنید و از مخلوط کردن روغنهاي متفـاوت اکیـدا  -1

. شود
از تمیـزي روغنهـا اطمینـان    . ابل استفاده نیستندعنوان روغن ترمز و کالچ قه روغنهاي معدنی ب-2

.حاصل کنید
. با سطوح رنگی خودداري کنید تا از خرابی رنگ جلوگیري شودیا کالچ از تماس روغن ترمز -3
. به آببندها و محافظ هاي درب مخزن کالچ توجه داشته باشید-4
ظر را تمیز کنید تا  از نفوذ قبل از باز کردن درب مخزن روغن کالچ روي درب و سطح مورد ن-5

.جلوگیري شودًبه داخل مخزن روغن  جدا. . . گرد و غبار و کثیفی و 

مخزن روغن- 1
کالچ
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روش تنظیم کالچ
سیستم کالچ از سیلندر اصلی و همچنین سیستم کنتـرل  
هیدرولیکی کمکی بهـره مـی گیـرد کـه شـامل سـیلندر       

روش تنظیم پدال کالچ بـه شـرح   . اصلی و بوستر است
:ذیل است 

مهره سفت کننده شفت فشاري سیلندر کـالچ را وقتـی   
، بـاز کنیـد   که موقعیت پدال کالچ دیگر تغییر نمی کنـد 

یعنی زمانی که احساس می کنید شفت فشـاري مقابـل   (
سوپاپ سـیلندر اصـلی هیـدرولیک قـرار گرفتـه و      بدنه 

و سپس شفت را درخالف جهت عقربه هاي ساعت )تکان نمی خورد
مطمئن شوید خالصـی سـیلندر   رجه بچرخانید تا د360درجه یا 180

.در آخر مهره را محکـم کنیـد  . میلیمتر است7/0الی 5/0اصلی حدود 
نیازي بـه  نیز میله فشار بوستر حاال تنظیم کالچ تکمیل شده و

.تنظیم ندارد

: توجه 

یعنی فاصله بین انتهـاي پـائینی شـفت    دهانه سیلندر اصلی -1
این فاصـله بایـد   . سوپاپ سیلندر اصلیفشاري سیلندر و بدنه 

. حفظ شود

هواگیري سیستم کالچ
زمانی که سیستم کالچ هوا گرفتـه بایـد بـه روشـهاي زیـر آن را      

:هواگیري کرد 
کیلـو  600مخزن روغن کالچ را پر کنید تا فشـار مخـزن بـه    -1

.پاسکال برسد
پـیچ بوسـتر تخلیـه هـواي     . بوستر را بردارید) گردگیر(درپوش-2
فشـار دهیـد تـا    ًیستم کالچ را باز کرده و پدال کالچ را مکـررا س

حباب هاي هوا از مخزن روغن کالچ و از پیچ بوستر تخلیـه هـوا   
. خارج شود

پیچ بوسـتر تخلیـه   -3

بوستر- 1
سیلندر اصلی هیدرولیک کالچ- 2

میله فشاري-5پیچ تخلیه هوا               - 1
شلنگ هواگیري-6نشانگر حلقه اي            - 2
مخزن روغن کالچ- 7نشانه خوردگی صفحه    - 3
صفحه محدب- 4
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هوا را سفت کرده و پـدال کـالچ را چنـدبار فشـار داده، رهـا      
سپس پدال کالچ را پایین نگه داشته و پـیچ هـواگیري را   . کنید
دداً باز کنید تا هواي داخل تخلیه شود سپس پیچ را سـفت  مج

.کرده و پدال کالچ را رها کنید
به کالچ کهکنیدو حسهوایی از پیچ هواگیري بیرون نزندره تکرار کنید تا دیگرمرحله سوم را دوبا-4

. درا بر روي مهره مربوطه قرار داده آنرا ببندیالستیکی سپس درپوش. خالص می شودخوبی
میلیمتـر باشـد و کـورس    173±2زمانیکه اقدامات باال انجام شد کورس حرکت پدال کالچ بایستی -5

:حرکت میله بوستر باید در محدوده جدول زیر باشد

گیربکس
کالچ نوع کششی

VTگیربکس  دونگ فنگ14
کورس حرکت 

میلیمتر27تا 24میله بوستر

:به روش زیر سنجش می شود کورس حرکت میله بوستر 
از نفـر دوم یک نفر از داخل کابین پدال کالچ را فشار دهـد و .1

را بـا چکـش   ) پمـپ کـالچ پـائین   (بوسـتر بیرون میله انتهـائی  
دیگر به سمت داخـل حرکـت   ،د تا نشانگر میلهکوچکی بکوب

بدنـه پمـپ   خارفنري وه، آخرین فاصله بیندر این نقط. نکند
Aایـن فاصـله را   اندازه گیـري کـرده،  را)شکل روبرو(پائین 

.می نامیم
میلـه  حـاال . کابین کالچ را کامل خالص کنـد نفر اول ازداخل.2

بـه  با پیستون سـیلندر بوسـتر  )پمپ کالچ پائین(انتهایی بوستر
انگر دیگر بـه  میله نشهبعد از اینک. بیرون می زندطور خودکار 

و بدنه پمـپ پـائین    فاصله بین خارفنريقطه آخري این نسمت داخل حرکت نکرد، نفر دوم
.می نامیمBاندازه می گیرد، این فاصله را را

.کورس واقعی میله بوستر در زمان خالصی کالچ استBو Aتفاضل بین .3
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اگر کورس مذکور در محدوده جدول مربوطه است، تخلیه هوامناسب اسـت و اگـر کـورس    .4
پـس از  اگـر  . باید بـه هـواگیري ادامـه دهیـد    محدوده قید شده باشد، هنوزمربوطه خارج از

نشـتی لولـه روغـن و    : ًمـثال .(هواگیري هنوز هم مناسب نیسـت مـورد را عیـب یـابی کنیـد     
.....)غیرو

ــفحه   ــائیدگی صـــــــــ ــزان ســـــــــ ــی میـــــــــ روش بازرســـــــــ

حالت سایش لنت-3بوستر نصب شده                      -2بوستر نصب نشده                 -1

بازدید و تعویض روغن گیربکس
اتومات دستیZFدنده 12گیربکس

بازدید اولیه 
کیلومتر کارکرد5000خودروي نو هر 

بازدید عادي 
کیلومتر کارکرد50000هر 

تعویض اولیه 
کیلومتر کارکرد عادي2500

تعویض عادي 
رانندگیکیلومتر50000هر 

. ن در شرایط آلودگی شدید هوا و حمل بارسنگین باشد باید این فاصله را کمتر کـرد و اگر کارکرد کامیو
یعنی هرچه آلودگی هـوا شـدیدتر و بارحمـل شـده توسـط کـامیون سـنگین تـر باشـد، بایـد در زمـان            

.کوتاهترروغن گیربکس را تعویض کرد

١٠٨ پیچ درپوش تخلیه روغن - 1
درپوش تخلیه روغن- 2
فیلر و مجراي بازدید سطح روغن- 3

درپوش تخلیه روغن            - 2
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روش بازدید
سـطح  . ید و یـا پرکـردن آن بـاز کنیـد    پیچ درپوش کاسه نمد محفظه بازدید روغن گیربکس را براي بازد

در صـورت کـافی   (روغن باید با لبه پائینی درپوش مجرا تراز باشد و اگر نیاز به روغـن بیشـتري باشـد    
. باید روغن اضافه شود ) نبودن

روش تعویض
همیشه براي تعویض روغن گیربکس کامیون را در سطحی صاف پارك کرده و قبـل از تعـویض روغـن    

زمانی روغن گیربکس را تعویض کنید که کامیون کـار کـرده و موتـور    . را خاموش کنیدگیربکس موتور 
. هنگام تعـویض روغـن اول درپـوش تخلیـه را بـاز کـرده  روغـن گیـربکس را تخلیـه کنیـد          . داغ است

ازآنجائیکه آهن ربایی روي درپوش براي جذب فلزات قـرار گرفتـه آن را خـوب تمیـز کـرده و سـپس       
روغن و محفظه بازدید تا سطح تراز پائینی محفظه روغـن  روغن تازه را از راه مجراي. ببندیددرپوش را 

اگر سطح روغن خیلی پائین باشد ممکن است باعث سوختن یاتاقان و دنده گیربکس شود .درآن بریزید
.و سطح باالي روغن گیربکس هم باعث گرماي بیش از حد گیربکس و نشتی روغن می شود

:توجه 

. روغن گیربکس و قطعات مربوطه داغ اند. تعویض روغن گیربکس مراقب سوختگی باشیدامنگه-1
روغن گیربکس را مطـابق بـا   . و آن را درجاي مناسب قرار دهیددرپوش پیچ تخلیه را باز کنید -1

. الزامات زیست محیطی مدیریت کنید
، آن را خوب تمیـز  ار گرفتهبراي جذب فلزات قر2ازآنجائیکه آهن ربایی روي درپوش شماره -2

. ببندیدکرده و 
. را تعویض کنیدسیلرینگ هاي آببندي درپوش و مجراي روغن-3
. نیوتن متر سفت کنید60را با گشتاور مشخص شده 2و 1پیچ هاي درپوش شماره -4

افزودن روغن
. اضافه کنیدکس را از مجراي مربوطه روغن گیرب-1
و افـزایش  یعنی روغن گیربکس کـافی اسـت   ئینی سطح نشانگر محفظه رسید وقتی روغن به انتهاي پا-2

مستمر روغن باعث می شود روغن سرریز کند
. نیوتن متر سفت کنید60درپوش فیلر را با گشتاور مشخص -3
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:توجه 
. وقتی سطح روغن گیربکس را در محفظه چک می کنید کنترل کنید نشتی روغن نداشته باشد-1

VTل گیربکس مد دونگ فنگ 14
دوره تعویض روغن گیربکس

ضرورت دارد براي اطمینان از عملکرد ایمـن و مطمـئن، روغـن گیـربکس را در فواصـل زمـانی       
. مشخص شده تعویض کنید

:توجه 
یا ریتاردر مجهز است، مسافت پیموده شده یـا دوره تعـویض   PTOدرصورتی که گیربکس به -1

وقتی زمان بکارگیري و اسـتفاده از ریتـاردر  (با تجهیزات مذکور است تابع شرایط کاراجزاء فیلتر 
. )پنجاه درصد زمان رانندگی با کامیون باشدPTOیا 
، پس از بازکردن گیربکس و انجام بازرسی هـاي الزم  گیربکس را تعمیر کنیداگر ضروري است -2

تر روغـن گیـربکس را نیـز    الزم است روغن و اجزاء فیلیا خنک کن گیربکس PTOبراي تعمیر 
. گیربکس می شودمجموعه این کار باعث تمیز ماندن .تعویض کنیدهفته 4درعرض 

براي پیشگیري از نفوذ آب به محفظه روغن گیربکس توصیه می شـود هنگـام تعمیـرات مخـزن     -3
. مربوطه در فضاي سربسته نگهداري شود

بازدید سطح روغن گیربکس
س کامیون خود را در سطحی صـاف پـارك کـرده و موتـور را خـاموش      قبل از تعویض روغن گیربک-1

بهترین حالت آن است که سـطح روغـن   . سطح روغن گیربکس را از درپوش مربوطه مالحظه کنید. کنید
. باشد) بیشینه(ماکزیمم بین دو نشانگر خط مرکزي و 

ي سطح روغن بعـد  چک کردن فوربراي پیشگیري از ریسک مایع داغ هنگام تعویض روغن گیربکس -2
چرا که انبساط حجم مایع داغ ممکـن اسـت شـما را بـه خطـا بیانـدازد و       از توقف کامیون ممنوع است 

. بازدید باید زمانی انجام شود که سطح روغن ثابت شده و از داغی آن کاسته شده باشد

تعویض و افزودن روغن گیربکس
ـ  هنگام افزودن روغن به مجموعه گیربکس  وش، از طریـق درپ

ــد    ــافه کنیـ ــوش اضـ ــاالیی درپـ ــاي بـ ــا انتهـ ــن را تـ روغـ
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گیـربکس  چرا که فیلتر نصب شده ،دقت کنید سطح روغن تا خط مرکزي درپوش پائین می آید: توجه (
مربوطه چک می کنید بهترین حالت آن است که سـطح  از طریق درپوش راروغنوقتی ). به کار می افتد

هنگـام افـزودن روغـن بـه  مجموعـه      . باشد) بیشینه(وش و نشانگر ماکزیمم روغن بین خط مرکزي درپ
اضـافه  ) و نـه بیشـتر  (گیربکس اگر درپوش مجرا شفاف نیست، روغن را تا زیر درپوش مجراي روغـن  

.  کنید

:توجه 
اگر سطح روغن خیلی پائین باشد ممکن است باعث سوختن یاتاقان و دنده گیربکس شود و سـطح  

روغـن را بـه   . گیربکس هم باعث گرماي بیش از حد گیربکس و نشتی روغن می شودباالي روغن
. اندازه اضافه کنید

سرویس، تنظیم و نگهداري سیستم ترمز
تنظیم دستی بازوئی

بازدید معمولی
کیلومتر5000هر 

لقی کاسه چرخ و کشفک هاي ترمز 
قسمت وسطی کفشک ترمز 

)زوئیتنظیم دستی با(میلیمتر 5/0تا 3/0
)بازوئی خود تنظیم(میلیمتر 1تا 6/0

روش تنظیم ترمز 
آچار را برروي شفت حلزونی قرار داده و آن را بچرخانید تا لنت با کاسه ترمز در تماس قراربگیرد و -1

در این حالت باید کاسه چـرخ آزاد بـوده و   . دور در جهت عکس بچرخانید2/1سپس شفت حلزونی را 
.وجود نداشته باشدحرکت کند و تماسی

.میلیمتر باشد25±5کورس میله رابط ترمز را بررسی کنید باید در حدود -2
:توجه 

بطور منظم  لقی ترمز را چک کنید و درصورتی که ترمز ضعیف به نظر می رسد، لقی را به موقـع تنظـیم   
: هنگام تنظیم لقی ترمز نکات ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرد . کنید

. مجاز نیستدن اتصال بازوئی داخل محفظه ترمزجابجایی وتغییر در کورس میله ترمز با چرخانی-1
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هنگام تنظیم ترمز چرخهاي عقب و وسط، کامیون بایستی در سطح صـاف قـرار گرفتـه و فشـار بـاد      -2
. کیلو پاسکال باشد700مخزن بیش از 

عقب، چرخهـاي جلـو و   /قی ترمز چرخهاي وسطبه منظور جلوگیري از حرکت کامیون هنگام تنظیم ل-3
. عقب را با مانع هاي چوبی مهار کنید

تنظیم بازوئی خودکار
.دخصات فنی کامیون خریداري شده توجه کنیبه مشَلطفا

وقتی لنت ها سائیده شده اند و لقی ترمز بیشـتر از حـد مجـاز    
اگر ترمز مجهز به بازوي تنظیم اتوماتیـک باشـد، زمـانی    است، 

که سطح اصطکاك بین لنت کم شود فاصله به طـور اتوماتیـک   
سـرویس و نگهـداري از بـازویی ترمـز را     تـا می شـود تنظیم 

وقتـی  .کندنی رانندگی با کامیون را تضمین تسهیل کرده و ایم
از طریـق  ، بایـد گـریس  کامیون در شرایط معمولی کار می کند

. شـود کیلـومتر انجـام   10000نازل گریس کاري  پـس از هـر   
20000معکــوس  اهــرم آن را هــر تنظــبم همچنــین گشــتاور 

یعنی شفت حلزونی را درخالف جهـت  . کیلومتر بازرسی کنید
این عمـل را  ( عقربه هاي ساعت بچرخانید تا خالصی ترمز بیشتر شود

نیوتن متر باشـد، بـازویی   18اگر گشتاور آن کمتر از .) بار انجام دهید3
مجموعه قطعات ترمز را بررسی کنیـد تـا از   عالوه ه ب. باید تعویض شود

اتیـک  ه طـور اتوم عملکرد صحیح آن مطمئن شوید تا لقی ترمز کمتري ب
ترمز را به طور مرتب بازرسی کنید هاي لنت تنظیم شده و میزان سایش 

بـراي تعـویض   . تا از آسیب دیدن سایر قطعـات ترمـز جلـوگیري شـود    
ـ     ا طـول بادامـک   ی را بچرخانیـد تـ  صفحه کفشـک ترمـز شـفت حلزون

زمـانی کـه   رمز تعویض گردد بعد از تعویض لنتبه کوتاهترین حالت خود برسد می بایست لنت هاي ت
مرتبه فشار داده و مطمئن شوید کـه ترمـز بـه    40تا 30کیلوپاسکال رسید پدال ترمز را 300فشار باد به 

ترمـز بـه طـور    کفشـک  دت لقی لنـت  مدت کارکرد کامیون در درازمدر . طور اتوماتیک تنظیم می شود
. تنظیم می شوددر محدوده مجازاتوماتیک

تنظیم دستی لقی ترمز روش 
لقـی  (رخ دلیل کم شدن فاصله بین لنت و کاسه چه نصب لنت ترمز نو برانندگی با کامیون نو و یاهنگام

لـذا هنگـام   . ترمز کامیون از شرایط کار عادي نسبت به لنت کهنه و آببندي شده خارج مـی شـود  ،)لنت

پین شفت حلزونی- 1
شفت حلزونی- 2
نازل گریس خور- 3
)اتصال بازویی(چهارشاخ- 4
مهره قفلی- 5
بازوي کنترل- 6
پیچ تنظیم- 7
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در . استفاده از ترمز بخصوص زمان رانندگی در سرباالئی و تپه، احتمال داغ کـردن لنـت هـا وجـود دارد    
:این حالت می توانید تنظیم لقی را به صورت دستی به روش ذیل انجام دهید 

سپس شفت  را . ت ها با کاسه ترمز تماس پیدا کندتا لنه بچرخانید شفت قرار دادآچار را بر روي سر-1
صداي کلیک جا خوردن شـفت پـس از چـرخش معکـوس     دور بچرخانید3/2تا 2/1در جهت عکس  

اسه چرخ میبایست به راحتی بچرخد و باهیچ قسمت دیگـري در تمـاس   در این لحظه ک. می شودشنیده 
میلیمتـر  6/0–1لقی ترمز را با فیلر مخصوص اندازه گیري کنید تا مقدار صحیح ایـن لقـی بـین    . نباشد
.باشد

وقتی که شفت به هردلیلی مانند استفاده بیش از حد از بـازوي تنظـیم شـونده اتوماتیـک و یـا انجـام       -2
را انجـام  1مرحلـه  کنید و پیچ تنظیم کنترل  را باز نشدن تعمیر و نگهداري و روغنکاري، خوب نچرخد 

بـراي تعمیـر یـا    لطفـاَ . در این حالت بازویی تنظیم خودکار عمل نمی کند. دهید تا شفت دوباره بچرخد
.تعویض بازویی تنظیم خودکار ترمز به مراکزخدمات پس از فروش رنا مراجعه کنید

5±25زمـی بایسـت   است کورس اهـرم ترم 300kPaاهرم ترمز را چک کنید و زمانی که فشار باد -3

.میلیمتر باشد

:توجه 

.لقی ترمز را دستی تنظیم  نکنیدکامیون یا به جز موارد فوق الذکردر حالت کارکرد عادي-1
آسیب دیـدن سـایر   سایش بیش از حد آنها و خوردگی لنتها را به طور مرتب بررسی کنید تا از -2

.قطعات ترمز جلوگیري شود
ی ترمز، کورس بـازوئی تنظـیم را بـا سـفت کـردن  اتصـال میـل رابـط        هنگام تنظیم دستی لق-3
.در داخل محفظه ترمز تغییر ندهید) اهرم ترمز(
زمانی که تنظیم ترمز عقب و میانی را به طور دستی انجام می دهید کامیون را در سـطح صـاف   -4

.باشد700kPaنگه داشته و مطمئن شوید که فشار باد تانک بیشتر از 
پس از آزاد . هنگام تنظیم ترمز، چرخهاي عقب و جلو را با مانع هاي چوبی از حرکت مهار کنید-5

.کردن ترمز دستی لقی ترمز عقب و وسط را تنظیم کنید
کامیون را متوقف کـرده و وضـعیت بـازویی    زمانی که عملکرد ترمز عادي نیست،  باید سریعاًًًًًًًً-6

ک کنید و تا زمانی که مشکل برطـرف نشـده اسـت از حرکـت     خودکار و دیگر قطعات ترمز را چ
.خودداري کنید

پیچ هاي سفت کاري بازویی ترمز باید پس از چرخاندن آن دور بادامک رقاص درجهت فلـش  -7
. هاي نشانگر روي پوسته بازویی خودکار سفت شوند
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تنظیم بازویی خودکار با بازویی کنترل
نگهداري از بازویی خودکار

. گریس پایه لیتیوم را به بازویی اضافه کنید،کیلومتر کارکرد20000هر-1
بچرخانیـد  سرشفت شش گوش را در خالف جهت عقربـه هـاي سـاعت    کیلومتر کارکرد، 20000هر-2

ي را سـه  نیوتن متـر شـود ایـن انـدازه گیـر     18تا گشتاور آن بیشتر از آن را اندازه بگیریدگشتاورسپس
در اسـرع وقـت  نیـوتن متـر اسـت بایـد    18وز گشتاور اندازه گیري شـده کمتـر از   اگرهن. تکرار کنیدبار

. مجموعه تنظیم بازویی ترمز را تعویض کنید
اشتباهات رایج و اقدامات متقابل

نقـص سیسـتم ترمـز    بیشتر به دلیـل  َمعموال) مثل کشیدن ترمز درحین رانندگی(تنظیم نادرست لقی ترمز
ط می تواند لقی ترمـز را  ار آنجائیکه بازویی تنظیم اتوماتیک فق. م اتوماتیکایجاد می شود تا بازویی تنظی

اقـدامات زیـر را   َلطفـا درچنـین شـرایطی  . ممکن استوع این حالت تحت شرایط احتمال وقکمتر کند،
. درغیر این صورت به دلیل لقی زیاد ترمز رانندگی ایمنی نخواهید داشت. انجام دهید

آببندي کامیون جدید-1
ممکن تنظیم نادرست لقی ترمز از آنجائیکه انبساط حرارتی اولیه لنت زیاد است، در دوره آببندي کامیون 

. برابر بیشتر کنید3تا 2در این حالت به شکل دستی لقی ترمز را . دباعث کاهش لقی ترمز شواست 
تعویض لنت ها -2

د و مطمـئن شـوید فاصـله لقـی نقطـه      کفشک ها با کاسه ترمز را چک کنیتماس پس از تعویض لنت ها 
درحـین ترمزگیـري   . میلیمتر قرار دارد0/3تقارن کفشک پائینی و باالیی در محدوده مجاز یعنی کمتر از 

حفظ کنید تا از لقی زیاد کـه در  را با کاسه ترمزتماس کفشک باالئی و پائینی به طور همزمان سعی کنید 
اگر فاصله نقطه تقارن لقی ترمز خیلی . پیشگیري کرده باشیداثر ترمز گیري با یک کفشک ایجاد می شود 

. زیاد است لنت کفشک ترمز را بچرخانید یا برآمدگی لنت را با کاغذ سمباده صاف کنید
بر اثر گرماکاسه ترمزانبساط -3

ـ   )وقتی در سرباالیی هاي طوالنی رانندگی مـی کنیـد  َمثال(ترمزمی گیریدَوقتی مکررا ر کاسـه ترمـز در اث
با استفاده از بـازویی خودکـار تنظـیم    ) ط کاسه ترمزانبسا(و لقی ترمز افزایش یافته گرما منبسط می شود 

در ایـن  . شده کاهش می یابد و کشیدن ترمز ممکن است بعد از اینکه کاسه ترمز خنک شد انجـام شـود  
.تی تنظیم کندحالت راننده می تواند پس از اینکه سیستم ترمز خنک شد، لقی بیشتر ترمز را دس
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اتوماتیک ترمزتنظیم روش غیرفعالسازي عملکرد -4
را افـزایش داد مـی توانیـد بـراي     شفت بازویی نمی چرخد تا بتوان لقی کم ترمـز اگر درحین ترمزگیري

. تنظـیم گـر دسـتی اسـتفاده کنیـد     غیرفعال کرده از آن بـه عنـوان   مدتی عملکرد  تنظیم اتوماتیک ترمز را 
و در مـورد  را درآوریـد  تیک با بازویی کنترل، پیچ تنظیم بازوییاتوماگرتنظیممورددر: روش ویژه 

شـفت را  . پـین کوچـک شـفت و دنـده شـانه اي را درآوردیـد      تنظیم گر اتوماتیک بدون بازویی کنتـرل  
سـپس شـفت را درجهـت عکـس    . تا لنت کفشک ها با کاسـه ترمـز در تمـاس قـرار بگیرنـد     بچرخانید 
لقی ترمز بایـد  .استفاده کنیدبچرخانید و از یک سنجه یا گیج فیلر براي کنترل میزان لقی ترمز1/3-2/3

. میلیمتر باشد0.8-0.5در محدوده 
دراسرع وقت براي کنترل و تعویض قطعـات  َم اتوماتیک ترمز غیرفعال شد لطفاپس از اینکه سیستم تنظی

مراجعـه  ) شرکت رنا(دمات پس از فروش سایپادیزل سیستم مذکور به مراکز تعمیرگاهی مجاز شرکت خ
.  فرمائید

ترمز دیسکی

: هشدار 
.از آچار بادي یا برقی در کل فرآیندها استفاده نکنیدهرگز -1

: توجه 
بـراي ایـن کـار بـه     . براي بازرسی و سرویس ترمز دیسکی نیاز به تخصص و مهارت الزم است-1

. مراجعه کنید) شرکت رنا(ز فروش شرکت سایپادیزلمراکز مجاز تعمیرگاهی خدمات پس ا

شیوه عملکرد
سیلندر ترمز دیسکی متحرك انتخاب شده و سایش لنت به طور خودکار با تنظیم مکانیکی جبـران شـده   

به طـوري کـه   . تا با دیسک ترمزتماس پیدا کندبه لنت فشار می آوردسیلندر ترمز ا کمک بوسترب. است
بیرونی ترمـز بـا   باعث می شود لنتافقی به موازات پین کشویی حرکت می کند و درجهت سیلندر ترمز 

. بگیرند و ترمز عمل کنددیسک ترمز در تماس قرار 
. و دیسک ترمز را تضمین می کندلقی مناسب بین لنت،زویی خودکارتنظیم با
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روش تنظیم دستی لقی دیسک ترمز
السـتیک هـا را   . کامیون را در جاي امـن و مناسـبی پـارك کنیـد    

دیگـر  درآورید و بدنه سیلندر را به سمت بیرون چرخ بکشید تـا  
بـراي چـک  ) خالصـی سـنج  (و سپس از یک فیلـر حرکت نکند

میـزان  اگر. دیسک ترمز استفاده کنیدو بیرونیکردن لقی بین لنت
1.2-0.6خارج از محدوده تعریف شـده مجـاز یعنـی   ترمزلقی

. زویی تنظیم خودکار را سرویس کنیدباَ، لطفامیلیمتر قرار دارد

بازدید عملکرد کشویی 

Haldexدیسک ترمز مختص َصرفا

تـا بازرسـی بـه    چرخ هاي سمت ترمز را بـاز کنیـد  پارك کنید ویمن و مناسب ایکامیون را در محل-1
. راحتی انجام شود

. ترمز را از جاي خود خارج کنیدلنت-2
. به راحتی حرکت محوري داشته باشددست محکم نگهدارید طوري کها سیلندر ترمز را ب-3
. تا چک کنید آیا به نرمی حرکت کشویی دارد یا خیرسیلندر ترمز را با دست فشار دهید و بکشید -4

پیچ قفل کن-1درپوش                                                   -1
تنظیم لنتفشاريصفحه -2
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یعنـی ترمـز درسـت کـار مـی کنـد       اگر سـیلندر بـه راحتـی بـا حرکـت کشـویی جابجـا مـی شـود         -5
. ت باید سیستم ترمز را رفع عیب کرددر غیر این صور

ازدید بوش الستیکی پین کشویی ترمزب
Haldexمختص دیسک ترمز َصرفا

و هرشـش بـوش   بـوش هـاي محـافظ   روکش محافظ و 
اگـر هرگونـه   . الستیکی سیلیکنی دو طرف را چـک کنیـد  

بایـد قطعه مـذکور  آسیبی در آنها مشاهده کردید،ترك یا
. تعویض شود˝فورا

قفل کن کشویی بازدید بوش پیچ 
Haldexمختص دیسک ترمز َصرفا

8براي چرخاندن شفت تنظیم کشـویی ترمـز از یـک آچـار    
کامـل بیـرون   صفحه فشاري تنظیم لنت هـا استفاده کنید تا 
روکـش محـافظ فاصـله    از میلیمتر50-45بزند و حدود 

. داشته باشد
میلیمتـر 50از صفحه زیرین فشاري صفحه حداکثر فاصله 

و الستیکی را چـک کنیـد هیچگونـه    بوش فنرمارپیچ. است
ترك آشکار نداشـته یـا خـراب نشـده باشـد و درصـورت       

. آنها را تعویض کنیدَوجود ترك یا آسیب بوش ها فورا
. در جهت عکس تا آخـر بچرخانیـد  شفت تنظیم کشویی را 

ن ببینید آیا بوش فنر مارپیچ کامل برمی گردد یا نه تا مطمـئ 
. شوید که مانعی وجود نداشته و بوش آسیب ندیده است

بوش الستیکی سیلیکن-2روکش محافظ             -1

شفت تنظیم کشویی-1
صفحه ضربه خور-2
ستیکیبوش ال-3
صفحه زیرین-4
بوش فنرمارپیچی-5 ١٤٧



بازرسی عملکرد کشویی سیلندر ترمز
الستیک هـا  . کامیون را در مکان ایمن و مناسبی پارك کنید-1

را بازکرده سپس با دست سـیلندر ترمـز را بـه جلـو و عقـب      
می شود یا نه د تا ببینید آیا خوب جابجا حرکت دهی

، عملکـرد  ی حرکـت مـی کنـد   ر ترمـز بـه خـوب   اگر سیلند-2
درغیر این صورت براي رفـع  . کشویی طبیعی و درست است

.نقص ترمز اقدام کنید
اگر مقاومت حرکت سیلندر ترمز از میـزان حـداکثر مجـاز    -3

، ببینید آیا ذرات گرد و غبار و مواد خـارجی مـانع   بیشتر شود
کتـی  از حرکت سیلندرترمز نشده است؟ حداکثر مقاومـت حر 

.نیوتن است100سیلندر ترمز 
ترمزبازرسی لنت

ترمزبازدید سایش لنت
لنـت را  Bتـا سـطح اصـطکاك    Aفاصله بین صفحه زیرین 

. اندازه بگیرید
بازدید سایش و ناصافی لنت ترمز 

یــک میلیمتــر حــداکثر میــزان ســایش نــاهموار لنــت ترمــز 
).جهار نقطه را اندازه گیري کنید(است

روي ببینید آیا سیلندر ترمز درستموار باشد،اگر سایش ناه
بین لنت ترمز و صفحه آیا. پین کشویی حرکت می کند یا نه

گرد و غبار نفـوذ کـرده؟ و آیـا بـازویی     فشاري تنظیم لنت
درست عمل می کند؟ترمزخودکار تنظیم 

سایش لنت ترمز
دیسک ترمز Haldex

)میلیمتر(لنت ترمزضخامت ماده اصطکاك 22

)میلیمتر(داقل ضخامت ماده مقاومتی اصطکاك لنتح 2
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: توجه 
فشار جزئی پدال ترمز به سایش لنت داخلی ترمـز دامـن   حتیوپدال ترمزپا گذاشتن دائم روي-1

. می زند
همه لنت هاي هر دو ترمز همان اکسل به طـور همزمـان تعـویض    باید ترمز هنگام تعویض لنت -2

. شوند
رمز بازدید دیسک ت

بررسی ابعاد دیسک ترمز
A=ضخامت یک دیسک ترمز نو
B=در این حالت )محدوده مجاز(ضخامت دیسک ترمز فرسوده

. باید دیسک ترمز را تعویض کرد

دیسک ترمز) شاخص هاي(پارامترها
دیسک ترمز Haldex

)میلیمتر(نو ترمزدیسکیکضخامت 45

)مجازمحدوده(فرسودهترمزدیسکضخامت
)میلیمتر( 37

حداکثر اختالف ضخامت دیسک نو و کهنه 
)میلیمتر( 1

میلیمتر باشد4سایش ناهموار یک طرف دیسک نباید بیشتر از 
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بررسی ترك هاي احتمالی دیسک ترمز 

B=عمق ترك ها را نشان می دهد.
a=عرض سطح تماس لنت صفحه کالچ

A=    ـ هنـوز  د نقاط ریزي که در سطح لنـت پخـش شـده ان
. استفاده از لنت مجاز است

B=   1.5عمـق و عـرض کمتـر از    ترك هاي محـوري بـا
عـرض سـطح تمـاس لنـت     3/4میلیمتر و طول کمتـر از  

. استفاده از لنت مجاز استصفحه هنوز 
C ترك هایی با شیارهاي حلقه اي به عمق کمتر از

. میلیمتر هنوز استفاده از لنت مجاز است1.5
Dمیان ترك ها استفاده مستمر مجاز شعاع هایی از

. نیست

:توجه
. هنگام تعویض لنت ترمز باید همه لنت هاي هر دو ترمز همان اکسل به طور همزمان تعویض شوند
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بازرسی سایش لنت ترمز
به محض اینکه لنت ترمز دچار سایش مجاز یا بـیش از حـد   
مــی شــود، چــراغ نشــانگر مربوطــه روي داشــبورد روشــن  

. لطفا در این حالت لنت را تعویض کنید. می شود

بازرسی پدال ترمز 
. پدال را به آرامی فشار دهید و حرکت آن را چک کنید-1

.میلیمتر باشد18-12اندازه این حرکت می بایست 
نباید هیچ گونه قفل شـدگی درحـین ترمزگیـري انجـام     -2

. شود
هـوا شـنیده           زمان ترمزگیري می بایست صـداي تخلیـه   -3

.شود

کن هوا نگهداري ازخشک
خشک کن، هـواي ارسـالی از کمپرسـور هـوا را تمیزکـرده و پـس از       

. کندگرفتن آب آن را به تانک باد ارسال می

:دوره تعویض 
سیلندر یا هر بخش رطوبت گیر خشک کن هوا 

هنگـام راننـدگی      / کیلومتر یـا هرشـش مـاه یکبـار    30000هر 
در شرایط نامناسب مانند آب و هواي مرطوب یـا جـاده هـاي        

. پر فراز و نشیب دوره سرویس کوتاهتر می شود

چراغ نشانگر خشک کن هوا
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تخلیه آب از تانک باد 
این کـار  . هرهفته آب جمع شده در تانک باد را تخلیه کنید

. با کشیدن سوپاپ تخلیه زیر تانک باد انجام  می شود

تانک بادبازرسی تجمع آب در
در فصول سرد زمستان یا در مناطق سردسیر در پایان یک 
روز کاري تانک باد را چک کنیـد آب درآن جمـع نشـده    

باشد  درغیر این صورت هرهفته تانک باد خشک کـن را   
براي تخلیه آب از تانک بـاد شـیر تخلیـه زیـر     . چک کنید

تانک باد یا قالب فوالدي زیر قاب مخزن را بکشید، اگـر  
ر تانک باد آب جمـع شـده بـود آب را تخلیـه کـرده و      د

در سیلندر یا دیگر بخش هاي رطوبت گیر خشک کـن را 
خدمات پس از در مراکز تعمیرگاهی مجاز شرکتاسرع وقت

. تعویض کنید)رناشرکت (فروش شرکت سایپادیزل 
بازرسی لوله خروجی هواي خشک کن

باد ترمز به حـد نصـاب رسـیده نشـتی هـوا در خروجـی       اگر قبل از استارت خوردن کامیون وقتی فشار 
در صورتی کـه  . سوپاپ تخلیه باد را چک کنیدَهواگیري مجموعه خشک کن باد ترمز مشاهده شد، لطفا

َنمـی شـود، لطفـا   بار و ذرات خارجی خوب بسـته خروجی هواگیري خشک کن به دلیل وجود گرد و غ

فشار هواي مشخصی طراحی شده و اگر فشار هواي لوله تانک باد با حد. سوپاپ هواگیري را تمیز کنید
یري خشک کن بـراي خالصـی از فشـار    بگذرد، طبیعی است که خروجی هواگهاي تانک باد از حداکثر

تنها زمانی که فشار باد تا حداقل پـائین آمـده باشـد، سـوپاپ هـواگیري      . باد اضافی نشتی باد داشته باشد
.  می شوندهاي باد دوباره شارژ لولهبسته می شود و سیستمَکامال

گرم کردن خشک کن باد
تـا  کنیـد گرم کن برقی خشک کـن را فعـال  ،سانتیگراد استدرجه 5کمتر از ي محیطهنگامیکه دما

یـخ زدن  براي جلوگیري از صورت اتوماتیکه خشک کن را بگرمکن کنترل دما قسمت پائینی سیستم
.کندجی و آب گرفته شده گرم خرو

DFL3251A/A3/DFL5251GJBA

سوپاپ تخلیه آب تانکهاي پائینی- 1
حلقه مکش سوپاپ- 2
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چراغ نشـانگرمربوطه . هیدقرار د) روشن(onروي داشبورد را در وضعیت گرم کن خشک کن هوا د کلی
. روشن خواهد شدهمزمانبه طور 

:توجه 
در کمپرسـور  بیشتر روغن موجـود سیلندر داراي عملکرد فیلتراسیون روغن ترمز است و می تواند 

سـیلندر بایـد   . ات سیستم ترمز بیشـتر شـود  را فیلتر کند و این باعث می شود دوام اجزا و قطعباد
. همزمان با تعویض سیلندر خشک کن باد ترمز عوض شود

تعویض سیلندر خشک کن باد 
. کالهک را بردارید-1
مجموعـه  قبل از تعویض خشک کن باد از تخلیه باد داخل -2

. سیلندر مطمئن شوید
. پیچ تخلیه باد سیلندر را بادست باز کنید-3
نصب سیلندر خشک کن نو سیلرینگ و بوش هاي پیش از -4

. مجموعه سیلندر را گریسکاري کنید
حـداکثر بـا گشـتاور      پیچ محفظه سیلندر خشک کن بـاد را -5

. با دست ببندیدنیوتن بر متر 15

بازرسی و تعویض روغن هیدرولیک فرمان 
:دوره بازدید 

کیلومتر 5000هر 

:تعویض اولیه 
رکردکیلومترکا2500

:زمان تعویض 
کیلومترکارکرد یا بی کیفیت شدن روغن و یـا  30000هر 

گرد و غبار و تراشه هاي اضافی در روغن
روش بازرسی

بازرسی شده و  کنترل کنید تا ناخالصی و ذرات غبار به مخزن َدر زمان کارکرد کامیون روغن باید مکررا
خالصی ها در مخزن، روغن هیدرولیک فرمـان را   وارد نشده باشد و درصورت وجود ذرات خارجی و نا

زمانیکه سطح روغن را چک می کنیـد،  . تعویض کرده ودرصورت پائین بودن سطح روغن آن را پر کنید
تمیـز کـرده   َمی بایست مخزن روغن تمیز گردیده و پیچ گیج نشانگر سطح روغن را بازکنید آن را کامال

سیلندر خشک کن
باد 

نشانگردرپوش سرریز با گیج - 1
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یدرولیک فرمان بین نشانه حداکثر و حداقل روي گیج نبـود  اگر سطح روغن ه. سطح روغن را چک کنید
. از روغن هیدرولیک یکسان با مشخصات فنی روغن هیدرولیک موجـود در مخـزن بـه آن اضـافه کنیـد     

. سپس پیچ گیج نشانگر را دوباره درجاي خود محکم کنید
روش تعویض روغن 

بی مهـار کنیـد و دنـده را در حالـت     با مـانع چـو  از دو طرف پشت و جلوعقب کامیون راچرخهاي-1
ار داده و زیر محور جلو جک بزنید تا الستیک هاي دو طرف راست و چـپ را از زمـین بـاال    خالص قر

. ببرد یا میل فرمان کوتاه را از هزارخار فرمان جدا کند
ا در     سپس پیچ درپوش مخزن و پـیچ تخلیـه را بـاز کـرده و فرمـان ر     . ابتدا مخزن روغن را تمیز کنید-2

در صـورت نیـاز   . دو جهت پشت سرهم بچرخانید تا روغن باقیمانده داخل پمپ سـوخت تخلیـه شـود   
موتور را روشن کرده و در دور آرام قرار دهید و غربیلک فرمان را چندبار تا حـدود انتهـایی بـه چـپ و     

. راست بچرخانید تا روغن از مخزن خارج شود
.یچ تخلیه را بسته و فیلتر آن را تمیز و یا تعویض کنیدبعد از تخلیه کامل مخزن روغن، پ-3
دقیقـه در  5-3مخزن روغن هیدرولیک را با روغن مناسب و تمیز پر کرده و موتور را روشـن کنیـد   -4

سپس موتور را خاموش کنید،  دوباره سطح روغن را چـک کـرده و درصـورت لـزوم     . دور آرام کار کند
در طول انجام کامل روند کـار بـراي   . بار تکرار کنید3وق را حداقل روش ف. روغن به مخزن اضافه کنید

جلوگیري از وارد شدن هوا به سیستم، روغن را یکباره درون مخزن نریزید یـا در اضـافه کـردن روغـن     
. مکث و تاخیر نکنید تا سیستم هوا نکشد

را بررسی کنید تـا بـه   سطح روغن. دقیقه در دور آرام روشن و سپس خاموش کنید2موتور را براي -5
.  اندازه استاندارد باشد

این کار را چند با ر تکـرار کنیـد تـا سـطح     . موتور را روشن کنید فرمان را به هر دو سمت بچرخانید-6
.   درپایان اگـر نیـاز بـود سـطح روغـن را بـاال ببریـد       . ایستا شود و دیگر حبابی نداشته باشدًروغن کامال

این کار را چندین بار انجام ). نشانگر مقیاس باالئی و پائینی مخزن قرار گیردیعنی سطح روغن باید بین(
. دهید تا سطح روغن هیدرولیک درست بین دو نشانه حداکثر و حداقل روي گیج قرار بگیرد

: توجه 
.در زمان کارکرد موتور روغن هیدرولیک را پر نکنید-1
. استفاده گرددیف شده یکسان وغن هیدرولیک تعردر زمان سرریز روغن از ر-2
خارج رخانید تا هواي اضافی از مخزن زمانی که موتور در حال کارکردن است فرمان را بچ-3

.شود
.همیشه قبل از چک کردن روغن فرمان موتور را خاموش کنید-4



ثانیه به سمت چپ و راست نگه ندارید تا از خراب شـدن پمـپ فرمـان    15فرمان را بیش تر از -5
ــو ــودجل ــا                  . گیري ش ــد ت ــان را برنگردانی ــاره فرم ــد و یکب ــام دهی ــار را آرام انج ــن ک ــا ای ام

.از خرابی بوستر فرمان پیشگیري شده باشد
درجه سانتیگراد، باید بگذارید موتور بـه  10دماي محیط زیر درصورت استارت اولیه کامیون در-6

به حد استاندارد رسـید آن  پس از آنکه دماي روغن هیدرولیک فرمان . درجا کار کندثانیه 30مدت 
توانید غربیلک فرمان را بچرخانید تا از آسیب رسیدن به سیسـتم هـدایت و پمـپ فرمـان     می وقت

. پیشگیري کرده باشید
)فنرتخت و باالنس تعلیق(نگهداري از سیستم تعلیق

سرویس و نگهداري از فنر تخت
از آببندي کامیون نو و قبل از عملیات بارگیري پیچ هاي کرپـی سیسـتم تعلیـق عقـب و جلـو را بـا       بعد 

کیلومترپیمـایش 200-300سفت کنیـد و سـپس بـه ازاي هـر     ) جدول گشتاورها(گشتاور مشخص شده 
بـا  مهره هاي کرپی جلوو عقب، و همچنین مهره هاي اتصاالت بـاالنس تعلیـق و شاسـی را    َبار مجددا3

هنگـام راننـدگی سـرویس و نگهـداري از     . گشتاور مناسب زمانی که کامیون بار کامل دارد سـفت کنیـد  
درغیر ایـن صـورت نقـاط چکـش     . چکش کاري نکنیدابزار آهنی کامیون، لبه ها و سطح فنر تخت را با

. می شودنر و به تدریج شکستگی آن کاري شده باعث ایجاد ترك در ف

نس تعلیقسرویس و نگهداري باال
بعــد از آببنــدي کــامیون نــو و قبــل از عملیــات بــارگیري         

پیچ هاي کرپی سیستم تعلیق عقـب و جلـو را بـا گشـتاور     
سفت کنید  ) جدول گشتاورها(مشخص شده 

مهره هاي جفتی براکت شفت باالنس و شاسی و پیچ هاي 
. بین مرغک و رام شاسی را با گشتاور استاندارد سفت کنید

آنهـا را سـفت   َبـار مجـددا  3کیلـومتر 200-300هر سپس
کیلومتر مهره هاي اتصال براکت 2000بعد از پیمودن . کنید

شفت باالنس و شاسی و پیچ و مهره هاي اتصال شاسـی و  
لچکی تقویتی و رام شاسی را دوباره کنترل و اگر شل شـده انـد آنهـا را    

اتصـال براکـت   کیلـومتر مهـره هـاي   5000بعد از پیمـایش . . سفت کنید
شفت باالنس و شاسی و پیچ و مهره هاي اتصال شاسی و لچکی تقویتی 

. رام شاسی را دوباره کنترل و اگر شل شـده انـد آنهـا را سـفت کنیـد      و

توپی یاتاقان باالنس- 1
نازل گریس خور- 2
سوپاپ اطمینان        - 3
براکت شفت باالنس- 4
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. پیچ هاي کرپی سیستم تعلیق عقب و جلو را سفت کنیـد بار کامل،لومترکارکرد کامیون باکی10000هر
براکت شفت باالنس و شاسی شل نشده باشند، و اگر شل شده اند آنهـا  ضمن اینکه کنترل کنید پیچ هاي
کیلومتر کارکرد گـریس یاتاقـان بـاالنس را تعـویض کنیـد و      20000هر. را با گشتاور مناسب سفت کنید

گـریس  از آنجائیکـه . د بایـد تمیـز شـوند   گریس کاري می شونیض گریس، نازل و قطعاتی که زمان تعو
.اقان یوگی انجام می گیرد، گریس می بایست از سوپاپ اطمینان بیرون بزندکاري جدید از طریق یات

سرویس و نگهداري از سیستم تعلیق بادي
این مجموعـه  . سیستم پیچیده اي استمجموعه فنر بادي 

را از طریق فشـردن  و کشـش   ) ارتجاعی(تاثیر االستیکی 
بنـابراین  . السـتیکی تشـخیص مـی دهـد    هوا در بالشتک 

کـامیون تغییـر   حمل بار آن به تناسب بـارگیري ظرفیت ت
ــد، ــی کن ــدیمی   م ــه اي ق ــر تخــت الی ــا فن درمقایســه ب

و . می کنـد پائین تري را نمایان طبیعی ) بسامد(فرکانس
تا به تناسب بـارگیري کـامیون ارتفـاع    قابلیت آن را دارد
مجموعه فنر بادي برتـري هـایی ماننـد    . ایمن را تنظیم کند
مجموعـه فنـر بـادي    .بک و غیـرو دارد دوام بیشتر، وزن س

السـتیکی و  چـرخ ضـربه گیـر میـانی، بدنـه بالشـتک      تشکیل شده از صفحه اتصال باالیی، توپی˝عمدتا
).که معموال به آن پیستون می گویند(صفحه اتصال پائینی

شـکیل شـده  تبدنه بالشتک السـتیکی  .  نوع ولگانیزه باشدصفحه اتصال باالیی می تواند از نوع پایه یا از 
. بیرونی و نخ میانی الستیکی و الیه کامپوزیت تقویت شده فیبر الستیکیاز الیه محافظ الستیکیاست

تجاوز کند و دماي فنر هنگام عملکرد سیسـتم تعلیـق بایـد بـین    100Pa/7barفشار باد فنر نباید از 
-40º-70ºدرجه سانتیگراد باشد .

. سیستم تعلیـق بـادي هسـتند در جـاده هـاي نـاهموار راننـدگی کنیـد        نباید با کامیون هایی که داراي-1
ضروري است به طور منظم کمک فنرها را چک کنیـد و همچنـین کنتـرل کنیـد آیـا سـوپاپ موازنـه در        

وضعیت سـوپاپ موازنـه   وضعیت مناسبی هست یا نه، چرا که خراب بودن کمک فنرها یا نامناسب بودن 
صفحه هاي فلزي اتصـال  به نوبه خود باعث می شودو این . ی شودباعث کشش بیش از حد فنر بادي م

. الستیکی جدا شوندز بدنه بالشتکباالیی و پائینی ا
الستیکی مجموعه فنر بادي ممکن است با مایع هیدرولیک روانکارها و یـا دیگرمحلـول   بالشتکبدنه -2

حلـول هـاي خورنـده روي بدنـه     مهنگام رانندگی اجـازه ندهیـد   . آسیب دیده خراب شودهاي شیمیایی

توپی چرخ ضربه گیرمیانی          -2صفحه اتصال باالیی - 1
صفحه اتصال باالیی -4الستیکی  بالشتکبدنه - 3
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دنـه  با آب تمیز بایـد ب صرفاَ. به طور منظم فنر بادي را چک کرده آن را تمیز کنید. فنربادي بریزدبالشتک
. و درضمن از ریختن روغن زیادي در سیستم تامین باد تعلیق خودداري کنیدرا پاك کنیدبالشتک

بالشـتک  اخـل سیسـتم تعلیـق نفـوذ کنـد، بدنـه       اگرموقع روغن کاري ذرات گرد و غبار خارجی به د-3
بنابراین ضروري است به طور منظم بدنه . هنگام حرکت فنر بادي ممکن است دچارسایش شودالستیکی

.  را چک کرده و آن را از وجود ذرات خارجی و گرد و غبار پاك کنیدبالشتک الستیکی
. وارد شودنباید هیچگونه فشاري به مجموعه فنر بادي سیستم تعلیق -4
، نشـتی ممکـن اسـت در اثـر ایجـاد      فنربـادي را چـک کنیـد نشـتی نداشـته باشـد      بالشتک الستیکی-5

درصـورت وجـود   . خراشیدگی برخورد شن و ماسه، فلزات و یا دیگر اشیاء خارجی ایجـاد شـده باشـد   
. را تعویض کنیدبالشتک الستیکینشتی 

نبـود ضـربگیرهاي سیسـتم    . خـراب نشـده باشـند   به طور منظم چک کنید ضربگیرهاي سیستم تعلیق -6
به دلیل تحمل بـار بـیش از   تعلیق باعث می شود تا قطعات فلزي مونتاژ شده ازقبیل پایه پیستون فنربادي 

. خراب شونداندازه 
وقتی کامیون را بیش از اندازه بار می زنیـد احتمـال   . تحمیل بار بیش از اندازه به فنربادي ممنوع است-7

. پیستون تحت فشار قرار گرفته و خراب شوددارد پایه
. طبیعی است که به دلیل فرسودگی ترك هایی در پایه پیستون فانوسی مجموعه فنر بادي ایجـاد شـود  -8

. سال یکبار تعویض شود4-3می بایست هرفانوسی 
)ECAS(تنظیم خودکار سیستم تعلیق 

40ºC-تعلیق خودکار هنگام بکارگیري سیستم ECUدرجه دماي -1 - +75ºC سانتیگراد است.
را قطـع کـرده ایـد تـا     ECUوقتی براي کامیون از منبع بیرونی برق می گیرید، مطمئن شـوید اتصـال   -2

ECUرا از ولتاژ باالي ناگهانی احتمالی محافظت کرده باشید .
مـولتی  از ECUبـراي انـدازه گیـري    . را قطع کنیدECUاتصال ،هنگام جوشکاري الکتریکی کامیون-3

. استفاده نکنید) چندسنج(متر
باید با قطع اتصال آن انجام شده و هنگام نصب مجدد همـه  ECUخارج کردن کلیه قطعات مرتبط با -4

. قطعات تمیز و خشک شده باشند
. بدون اخذ مجوز از شرکت سایپادیزل ظرفیت فیوزها را تغییر ندهید-5
. یض کنیدفوراَ آن را تعواگر نشانگر خراب شده است -6
. نفوذ نکندECUهنگام شستشوي کامیون مراقب باشید آب به  -7
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محـرك  (اکسـل عقـب   بازدید سـطح روغـن   
)نهایی

. لطفاَ به مشخصات فنی کامیون خریداري شده مراجعه شود
Dong Fengدیفرانسیل اکسل میانی و عقب  

اکسل تک کاهنده
تعـــویض اولیــــه پــــس از آببنــــدي کــــامیون  

کیلومتر کارکرد 2500بعد از
بازدید معمولی 

کیلومتر کارکرد5000هر

روش بازدید
سـطح روغـن   . پیچ درپوش مجراي روغن اکسل را باز کنید

ی مجــراي ورودي روغــن لبــه پــائینبــااکســل میــانی بایــد 
در غیـر ایـن صـورت روغـن اضـافه      تراز باشد،دیفرانسیل 

بررسـی کـرده و   نیـز  را وضعیت درپوش ورودي هوا . کنید
. تمیزکنیدآن را

دوره تعویض 
)در شرایط معمولی و جاده هاي هموار(کارکردکیلومتر30000هر 
)در جاده هاي دشوار و پرفراز و نشیب، پرگرد و غبار و آلودگی(کیلومترکارکرد20000هر

روش تعویض 
. روغن اکسل را هنگام داغ بودن موتـور تعـویض کنیـد   

دن روغن دقت کنید چـرا کـه کمـی روغـن     پر کرموقع
.ماندموقع  تعویض در محفظه باقی می

براي تعویض ابتدا درپوش تخلیه را باز کرده و روغن را تخلیه کنید، درپوش را تمیز کـرده و مجـدداً در   
ز محفظه بازدیـد سـطح روغـن بریزیـد تـا سـطح روغـن اکسـل بـا          روغن جدید را ا. جاي خود ببندید
. اقل مجراي روغن تراز شودنشانگرسطح حد

:توجه 

درپوش محفظه ورود هوا- 1
درپوش تخلیه روغن- 2
درپوش بازدید روغن اکسل- 3

اکسل عقب
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پـیچ درپـوش  . هنگام افزودن روغن اکسل دقت کنید گرد و خاك و غبار به مجرا راه نیافته باشد-1
.را کامال تمیز کرده و دوباره آن را درجاي خود محکم کنیدتغذیه

تاثیر قرار درغیر این صورت کارکرد اکسل ها را تحت باید تا سطح معمول پرشود اکسل روغن -2
. خواهد داد 

:استفاده و نگهداري از الستیک ها 
انتخاب الستیک 

کامیون ها وکامیون کشندهکمپرسیمدل 

شرایط سرویس

ــم،  ــرعت ک س
جاده نامناسب 
با شـرایط بـار   
ــیش  کــامیون ب

درصد50از 

ــاالتر،   ــرعت ب س
جـاده بــا شــرایط  
خوب، بار کمتـر  

درصد50از 

سرعت بـاال، جـاده بـا    
ط مناســـــب، شـــــرای

درصد30بارکمتر از 

ارجحمجازممنوعالستیک تیوب لس
مجازارجحمجازالستیک رادیال

ممنوعتوصیه نمی شودارجحسالستیک بایا

:بار غیر مجاز کامیون 
بار زدن کامیون بیش از حد مجاز باعث افزایش گرماي الستیک ها و سایش عاج تایر ها شده که این خـود  

داخل طوقه چرخ ها، آسیب لبه هاي الستیک، خوردگی الیه هاي تایر و کاهش عمـر سـرویس   به تنش لبه 
.آنها می انجامد

:انتخاب طرح عاج مناسب تایر 
مقاومـت و دوام  : مقاومت چرخشی کم و هدایتگر عملکرد خوب، طرح دو منظوره و عرضـی : طرح طولی

طرح دو منظـوره  . راهنما و تریلر انتخاب کنیدباال و عملکرد محرك خوب، طرح طولی را براي چرخ ها ي
طرح عاج طولی براي سـرعت بـاال درجـاده بـا شـرایط      . و عرضی را براي چرخ هاي محرك انتخاب کنید

بـه  . مناسب و طرح عاج دومنظوره و عرضی براي سرعت پائین در جاده هاي پرفراز و نشیب مناسب است
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طرح طولی مناسب چرخ هاي جلوي راهنمـا و تریلـر بـوده و    عنوان مثال با توجه به سرعت باالي کامیون 
.طرح عاج دو منظوره و عرضی براي چرخ هاي محرك مناسب است

کامیونکامیون کمپرسیمدل
کشنده

کشنده

مارپیچ فرمان محور محركمارپیچ فرمانمحور محركمحور محركمارپیچ فرمانمکان

بزرگراههاي 
داخلی

طرح عاج  
طولی

طرح عاج طولی 
یا طرح عاج 

دومنظوره

طرح عاج طولی طرح عاج طولیطرح عاج طولی
یا طرح عاج 

دومنظوره

طرح عاج طولی 

طرح عاج شرایط کلی
شیاردار طولی 

یا طرح عاج دو 
منظوره

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عرضی

طرح شیاردار 
طولی یا طرح 

عاج دو منظوره 

طرح عاج شیاردار 
طولی یا طرح 

طولی

طرح عاج 
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

عرضی

طرح عاج طولی 
یا طرح عاج 

دومنظوره

جاده هاي پر 
فراز و نشیب
کوهستانی

طول عرضی یا 
طرح عاج 
دومنظوره

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی
طرح شیاردار 

طولی یا طرح عاج 
دو منظوره

 -------
 -------

١٦٠



): مشخصات فنی تایر و شاخص هاي مرتبط به شرح ذیل است(تعویض تایر

Tire
category

Tire
specificatio

n

External
dimension

Width *
diameter *

static loaded
radius/rolling

radius
(mm)

Wheel
specificatio

ns

Bearing
capacity,
single/

dual tire
(kg)

Standard
pressure,

single/
dual tire

(kPa)

Tube bias
tire

12.00-20
18PR 315*1125*536/536 8.5-20 3750/3350 810/740

11.00-20
18PR 293*1085*517/517 8.0-20 3650/3150 910/840

11.00-20
16PR 293*1085*517/517 8.0-20 3350/2900 810/740

10.00-20
18PR 278*1055*502/502 7.5-20 3350/2900 910/840

10.00-20
16PR 278*1055*502/502 7.5-20 3000/2650 810/740

9.00-20 16PR 259*1018*485/485 7.0-20 2900/2500 880/810

9.00-20 14PR 259*1018*485/485 7.0-20 2575/2300 770/700

9.00-20 12PR 259*1018*485/485 7.0-20 2360/2060 670/600

9.00-20 10PR 259*1018*485/485 7.0-20 2120/1850 560/490

8.25-20 14PR 236*974*464/464 6.5-20 2240/1950 810/740

Tube radial
tire

12.00R20
18PR 315*1125*516/534 8.5-20 3750/3450 830/830

11.00R20
18PR 293*1085*499/517 8.0-20 3550/3250 930/930

11.00R20
16PR 293*1085*499/516 8.0-20 3350/3075 830/830

10.00R20
18PR 278*1054*486/502 7.5-20 3250/3000 930/930

10.00R20
16PR 278*1054*486/502 7.5-20 3250/3000 930/930

9.00R20
16PR

259*1019*471/485 7.0-20 2800/2650 900/900
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9.00R20
14PR 259*1019*471/485 7.0-20 2575/2430 790/790

8.25R20
14PR 236*974*452/464 6.5-20 2240/2120 830/830

Tubeless
tire (British

system)

13R22.5
18PR 320*1124*521 9.75*22.5 3750/3450 830/830

12R22.5
18PR 300*1085*504 9.00*22.5 3550/3250 930/930

11R22.5
16PR 279*1054*491 8.25*22.5 3000/2725 830/830

10R22.5
14PR 254*1018*476 7.5*22.5 2575/2430 790/790

Tubeless
tire (Metric

system)

315/80R22.5
18PR 312*1076*500 9.00*22.5 3750/3450 830/830

295/80R22.5
16PR 298*1044*487 9.00*22.5 3350/3075 830/830

275/80R22.5
16PR 276*1012*473 8.25*22.5 3075*2800 830/830

255/80R22.5
16PR 255*930*435 7.5*22.5 2500*2300 830/830

در شرایطی که ظرفیت یاتاقان هـا  . اصل تعویض الستیک ها به شاخص هاي ظرفیت یاتاقان بر می گردد
ایـن  . یکسان است، شاخص الستیک بدون تیوپ سیستم متریک کـوچکتر از السـتیک تیـوپ دار اسـت    

ــ  بــــه عنـــوان مثــــال                               . امیون را کـــاهش داده و ثبــــات آن را افـــزایش مــــی دهـــد   ارتفـــاع کــ
12.00R20را می شـود جـایگزین رادیـال    18PR80R22.5/315الستیک   18PR   یـا السـتیک

11.00R20 18PRکرد.
:بازدید فشار باد الستیک ها و عاج آنها 

. صورت نیاز به بادکردن آنها از فشارسنج استفاده کنیدبراي تنظیم فشار باد و یا در-1
. در صورت وجود هرگونه جسم خارجی در عاج تایر آنرا خارج کنید. عاج تایرها را بررسی کنید-2
میلیمتـر در  4/2و کمتـر از  (میلیمتـر بـود   6/1عمق عاج سطح تـایر را بررسـی کنیـد اگـر کمتـر از      -3

.د، حداقل عمق شش نقطه از محیط الستیک را اندازه گیري کنیدالستیک را عوض کنی) بزرگراهها
هرچـه بـار کـامیون افـزایش یابـد                . میزان فشار جـدول بـاال در شـرایط اسـتاندارد قیـد شـده اسـت       -4

.دبیشتر شوبایدفشار باد الستیک ها هم
جابجایی الستیک ها 

.کیلومتر یکبار انجام دهید10000مطابق شکل روبرو به روش ذیل تعویض الستیک ها را هر

:روش انجام تعویض الستیک 
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میلیمتر بیشتر باشد و ابتـدا تـایر بـا    12اختالف بین قطرهاي بیرونی تایرهاي دو اکسل عقب نباید از -1
.قطر کمتر بر روي اکسل عقب مونتاژ شده است

کـم باشـد از بـاالنس دینـامیکی     چرخهاي جلو می بایست از یک نوع، با باالنس مناسب و سائیدگی -2
اگر ممکن بود تست باالنس دینـامیکی مـی بایسـت بـرروي تایرهـایی کـه       . تایرها اطمینان حاصل  کنید

.جدیداً نصب شده اند و یا تایرهاي تعویضی انجام گیرد

یعنی بعد از تعـویض آنهـا بایـد    . هنگام تعویض باید تایرها را در جهت عکس حرکت قبلی جا بزنیم-3
.تایرهاي نو می بایست جفتی استفاده شوند. نسبت به موقعیت قبلی عکس شده باشد

تایرهاي هم سایز یا هم نوع می بایست برروي یک اکسل استفاده شوند در غیر این صورت انحـراف  -4
.ترمز، حرکت مارپیچ خودرو، ترکیدگی تایر یا از کنترل خارج شدن فرمان را سبب می شود

هره چرخ را بررسی کنید که آیا خراشیدگی برروي آنها هست یا نه ؟ براي ایمنی زمانی پیچ توپی و م-5
که هردوي آنها آسیب دیده اند می بایست تعویض شوند زیرا ممکن است بـه پـیچ و مهـره هـاي دیگـر      

.شکند تمام پیچهاي تایر و مهره ها باید عوض شودزمانی که پیچ تایر می. آسیب برسانند
رینگ چرخ و تایر را بررسی کنید اگر تغییر شکل و یا خرابی وجـود داشـت بایـد تـایر     سطح تماس -6

.اگر مهره بچرخد یا قفل شود باید تعویض شود. عوض شود
.برروي رینگ چرخ، باید رینگ تعویض شودوجود هرگونه تركدرصورت -7
ند تا چرخهـا بـه راحتـی     مغزي سوپاپ باد جفت چرخ ها باید از تو و بیرون الستیک از هم جدا شو-8

.باد شوند
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الزامات باالنس دینامیکی چرخ ها 

Tire specification Unbalance of wheel assembly
(g.cm)

12.00-20 18PR ≤ 8000
11.00-20 18PR ≤ 8000
10.00-20 16PR ≤ 5000
10.00-20 18PR ≤ 5000

9.00-20 6PR ≤ 5000
12.00R20 18PR ≤ 8000
12.00R24 18PR ≤ 8000
11.00R20 18PR ≤ 8000
10.00R20 16PR ≤ 5000
10.00R20 18PR ≤ 5000

9.00R20 4PR ≤ 5000

9.00R20 6PR
≤ 5000

8.25R16 4PR
≤ 3000

12R22.5 18PR ≤ 5000
315/80R22.5 18PR ≤ 5000
295/80R22.5 16PR ≤ 5000
295/80R22.5 18PR ≤ 5000
275/80R22.5 16PR ≤ 3000
235/75R17.5 16PR ≤ 3000
315/70R22.5 18PR ≤ 5000
255/70R22.5 16PR ≤ 5000
245/70R19.5 16PR ≤ 5000
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تعویض و سرویس الستیک ها 
اوریجینـال توصیه می شود به هنگام تعویض چرخ ها از مـدل السـتیک و تـامین کننـده السـتیک قبلـی      

. در مراکز مجاز تعمیرگاهی حرفه اي انجام دهیداستفاده کنید و این کار را 

ـ    Toe-in(تنظیم  اي جلـو  همگرایـی صـفحه چـرخ ه
)خودرو و تعادل سایش الستیک ها

ل مشـتریان محتـرم شـود، تنظـیم     قبل از اینکه کامیون تحوی
همگرایی چرخ ها شـامل همگرائـی اکسـل جلـو و تقـارن      

. تالستیک هاي اکسـل دوم تنظـیم قابـل قبـولی شـده اسـ      
اندازه گیري و تنظیم همگرائی اکسـل  قدیمیروش معمول

همگرائــی. و تقـارن الســتیک هـا ایــراد بزرگـی دارد   جلـو 
چـرخ هـاي جلـو کـه از     تنظـیم  (رانندگی تحت شـرایط عـادي   . چرخ هاي جلو را خودتان تنظیم نکنید

بـاالنس نبـودن   درصـورت  . الستیک هاي جلو می شوندغیرطبیعیباعث سایش)باالنس خارج شده اند
چرخ هاي عقب نه تنها سایش غیر معمول الستیک هاي محرك را خواهیم داشت بلکه سایش غیر عادي 

لذا بدون کسب مجوز از مراکز تعمیرگـاهی شـرکت خـدمات    .تایر چرخ هاي جلو را نیز باعث می شود
و تنظـیم همگرائـی   ازه گیـري  روش معمول قـدیمی انـد  . فنی رنا اقدام به تنظیم همگرائی چرخ ها نکنید

دلیل دفرمه شـدن،  ل فرمان کوتاه بهاگر میل فرمان و می. الستیک ها ایراد بزرگی دارداکسل جلو و تقارن
، براي تنظیم همگرائـی چـرخ هـا بـا ویژگـی زیـر بـه مراکـز         باید تعویض شوددیگر خرابی یا هر نقص

:تعمیرگاهی مجاز شرکت خدمات پس از فروش رنا مراجعه کنید 
.میلیمتر باشد1-3چرخ هاي جلو می بایست بین گرایی هم-1
. میلیمتر باشد5±0تقارن الستیک هاي اکسل دوم -2

:وسیله تنظیم باد الستیک 
این وسیله نوعی ابزار براي باد کردن تایر از طریق هواي والـو  

توسـط  ًالستیک یا سـوپاپ بـاد اسـت، هـوایی کـه مسـتقیما      
.کمپرسور باد تامین می شود

:راحل عملکرد عبارتند ازم
شیر تخلیـه هـوا را از روي شـیر تخلیـه     ) سوپاپ(درپوش-1

تانک باد برداشته و شیلنگ شارژ هوا را به شیر تخلیـه متصـل   
.کنید سپس بست شیلنگ را ببندید
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براي راه اندازي کمپرسور هوا، موتور را روشن کنید،  دور -2
.متوسط باشدموتور باید هنگام باد کردن الستیکها دور 

ــه     -3 ــاد ب ــک ب ــوا در تان ــار ه ــه فش ــانی ک 100*6.5زم

، انتهاي دیگر شیلنگ تنظیم بـاد را بـرروي   رسیدکیلوپاسگال
سوپاپ الستیک قرار دهید و فشار را با استفاده از فشارسـنج  
اندازه گیري کنید تا مطمئن شوید فشار هوا بـه انـدازة تعیـین    

.شده رسیده است
را خـارج کـرده ، درپـوش را بسـته و     شیلنگ شارژ هـوا -4

.موتور را خاموش کنید

نگهداري یاتاقان توپی چرخ 
.لطفاَ به مشخصات فنی کامیون خریداري شده رجوع شود

مــی بایسـت تــوپی چـرخ مــورد   کـارکرد کیلــومتر20000هـر  
توپی چرخ و کاسه چـرخ را بـاز کـرده و از    . بازرسی قرار گیرد

محفظه توپی را از گریس قبلـی  . دنظر خوردگی آن را چک کنی
بـین نشـیمنگاه یاتاقـان و نگهدارنـده آن را     پاك کنید و دوبـاره 

ان و گریسکاري کنید و پس از آغشته کردن سـطح داخـل یاتاقـ   
.از گریس آنرا ببندیدسطح خارجی آن  به الیه نازکی

تنظــــیم بلبرینــــگ تــــوپی چــــرخ جلــــو    
)تن5حمل باز بیشتر از اکسل با ظرفیت ت(

دور بچرخانیـد تـا   3تا 2نیوتن متر سفت کرده  سپس توپی را 200مهره قفلی را با گشتاور -1
.با یاتاقان تنظیم شودًدقیقا

.نیوتن متر سفت کنید200مهره قفلی را با گشتاور -2
تا قفـل  درجه به عقب مجاز است و پین اشپیل رادر آن وارد کنید 30چرخاندن مهره قفلی تا -3

.یاتاقان توپی را به دست آوردشده و حداکثر نیروي تظاهر
.نیوتن است20-55دور بچرخانید و مطمئن شوید نیروي وارده بر پیچ 3تا 2توپی چرخ را -4
.پین را وارد کنید تا پیچ قفل شود-5

)تن4.5اکسل (تنظیم یاتاقان توپی 

ه ضد سایش                     صفح- 2توپی چرخ              - 1
مهره قفلی- 3
2 -
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نیـوتن متـر   120-150قفلی را که باید بـا گشـتاور   سپس لنت و مهره. اول مجموعه توپی را سوار کنید-1
ره قفلی را بـا  مهدوباره یاتاقان ثابت شود، پس از آن ˝دور بچرخانید تا کامال2-3حاال توپی را . سفت شود

. نیوتن مترمحکم کنید120-150گشتاور 
ـ   -2 تاور مقاومـت  ه گشـ براي به دست آوردن حداکثر نیروي تظاهر مهره قفلی را به عقب بچرخانیـد تـا ب

.چرخشی الزم برسید
درجـه بـه   30همچنین براي هم تراز کردن سوراخ پین اشپیل با شکاف مهره قفلی، مهره قفلـی را تـا   -3

.سمت عقب بچرخانید
نیـوتن متـر باشـد و نیـروي     1/4-2/8باید بین . درآخر گشتاور مقاومت چرخشی توپی را چک کنید-4

.تن متر باشدنیو30-60مماس پیچ توپی چرخ باید 
تنظیم یاتاقان توپی چرخ عقب 

چــرخ را مهــره تنظــیم تــوپی چــرخ را ســفت کــرده و-1
.قرار گیردبچرخانید تا یاتاقان در جاي درست 

نیـوتن متـر   500مهره توپی چرخ را با نیرویی بیشتر از -2
.دور آن را باز کنید6/1تا 4/1سفت کرده و سپس 

به راحتی گـردش کنـد،   در این لحظه چرخ می بایست -3
پـیچ و  واشـر و  . بدون اینکه اکسل بازي کند یا جابجا شود

.مهره قفلی را ببندید

:توجه 
. تا شل بودن مهره تنظیم کمترین حالت ممکن شودراستا کنید پیچ و واشر را با مهره تنظیم هم-1

باز کردن و بستن الستیک زاپاس 
قالب الستیک زاپاس

وسط مونتاژ می شود و انتهاي کامیون در الستیک زاپاس در 
. می بایستی به روش زیر آن را باز و بسته کنید

را باز کرده و سـپس میـل   ) 1شماره (پیچ بلند رزوه دار -1
مهار را با آچاربچرخانید و پس از باز شدن تسـمه بصـورت   
کامل براکت را از چرخ زاپاس جدا کرده و الستیک زاپـاس  

. جاي خود بیرون بکشیدرا براي استفاده از
مهره- 1
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دار مجدداً ببندیـد و سـپس پـیچ بلنـد رزوه    ) باز کردن(1الستیک زاپاس را با روش معکوس شماره -2
.را در جاي خود محکم کنید) 1شماره (

تعویض الستیک 
باز کردن تایر

با استفاده از چـوب   ) جلو(هنگام در آوردن چرخهاي عقب -1
.ابت کنیدرا ث) عقب(چرخهاي جلو 

مهره هاي تایر را با استفاده از آچارموجود در جعبه ابزار باز  -2
.کنید

یکی از اهرم هـاي اکسـل را بـراي چرخیـدن آزادانـه تـایر       -3
.مقداري از سطح زمین باال ببرید

ید و در پیچ مهره هاي الستیک را با استفاده از آب تمیز بشـوئ -4
.دخوب گریس کاري کنیروغن موتور بخوابانید یا آنها را

.مهره هاي چرخ را باز کنید-5

:توجه 

زمانی که مهره ها را باز می کنیـد، اگـر رسـوبی    -1
برروي رزوه ها وجود داشت، بعد از آن کـه آنهـا را   
با آب یا روغن شستشو دادید رزوه مهـره هـا را بـه    

بـا  . مقداري گریس آغشته کرده سپس آنها را باز کنید
از صدمه رسیدن به رزوه ها و قفل شدن آنها این کار 

تحت نیروي گشتاور خیلی باال براي بازکردن مهره ها 
.کنیدجلوگیري می

هنگام بستن مهره ها آنها را گریس یا روغن کـاري کنیـد تـا کـارکرد     -2
معمولی پیچ هاي جفتی رزوه تضمین شده و از شل شدن یـا قفـل شـدن    

اکسل جلو- 1
باالبرده شده با 

جک

اکسل عقب - 1
باالبرده شده با 

جک
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.آنها پیشگیري شود

ره تایر زاپاس نصب دوبا
سوراخ پیچ طوقه چرخ را با استفاده از یک میله دیلم روي -1

.مهره توپی چرخ جا بزنید
رینـگ تنظـیم   ) پیچ طوقـه (پیچ توپی را با مرکز سوراخهاي-2

.کرده، مهره ها را ببندید
براي قرارگرفتن تایر بر روي زمین به آرامی جک را پـائین  -3

.بیاورید
ــرخ ر  -4 ــاي چــ ــره هــ ــتاور                         مهــ ــروي گشــ ــا نیــ ا بــ

. محکم کنیدمرحله اي3بر متر به روش متقاطع همبر نیوتن650تا 550
، کیلومتر500تا 200پس از پیمودن مسافت و از محکم کردن مهره هاي چرخ هادو روز بعدیک تا-5

.م کنیدنیوتن بر متر محک650تا 550مهره چرخ ها را با گشتاور ˝مجددا

بازدید و سرویس و نگهداري چرخ پنجم
، محفظـه به موقعوکرده به طور منظم از چرخ پنجم بازدید-1

ریش با محفظه و حفـره روغنکـاري پایـه    سطح تماس صفحه 
) پایـه لیتیـوم خـودرو   (تازهرا با گریسنگهدارنده چرخ پنجم

.روغنکاري کنید
برخوردید که دچار هنگام بازدید چرخ پنجم اگر به قطعاتی -2

یا خرابی شـده و یـا تـرك خـورده انـد، بایـد آنهـا را        سایش 
و جوشکاري و تعمیر قطعـات مجموعـه ممنـوع    تعویض کنید

کانیزم قفل آن را گریسکاري کرده و عملکرد آن را چک کنیـد یعنـی   چرخ پنجم مپس از سرویس . است
. ببینید مکانیزم قفل چرخ پنجم درست کار می کند یا نه

ریشی که تا حد نشان داده شـده در  صفحه پین -3
H-D760-100و H-D760-099شــکل 

ریشی کـه تـرك   صفحه یا پیندچار سایش شده 
خــوردگی دارد و یــا خــراب شــده، مــی بایســتی 



و اگـر ایـن ضـخامت در    میلیمتـر اسـت   8در حالت عـادي  صفحه ریشپوسته ضخامت . تعویض شود
کمتـرین  . آنگاه باید مجموعه چـرخ پـنجم تعـویض شـود    هش یافتمیلیمتر کا4بعضی نقاط محفظه به 

.میلیمتر است2میلیمتر از دیواره سمت راست 50میلیمتر از دیواره سمت چپ و 50ضخامت مجاز 

:توجه 

مکانیزم قفل چرخ پـنجم گریسـکاري شـده و الزم اسـت راننـدگان      قفطقبل از تحویل کامیون-1
رخ پنجم را قبل از از اینکه کامیون را به کـار بیاندازنـد گریسـکاري    محترم محفظه و بقیه اجزاء چ

.کنند
درغیـراین صـورت   . قالب یدك کش را با احتیاط بیـرون بکشـید  ،موقع کوپلینگ تریلرهمیشه -2

. ممکن است قالب مکانیزم قفل چرخ پنجم خراب شود
شـوید بـه لحـاظ ایمنـی    مطمـئن  قبل از اینکه کـامیون را اسـتارت بزنیـد،    وپس از کوپلینگ-3

. یدك کش در وضعیت درستی قرار داردقالب 
چرخ پنجم کثیف شـده و  ن تریلر کار می کند، ممکن است صفحه وقتی کامیون کشنده شما بدو-4

قبل از اینکه دوباره از چرخ پنجم استفاده کنید . با شن ریزه و گرد و غبار و گریس آلوده شده باشد
س چرخ پنجم را از قبل تمیز کنید تا از سایش غیرعـادي  میون وصل کنید سطح تماو تریلر را به کا

. صفحه چرخ پنجم پیشگیري کرده باشید
بازدید و نگهداري از باطري

.پیش از بازدید و سرویس باتري، سوئیچ قطع کن باتري بزنید
) آب باطري(بررسی سطح الکترولیت 

روکش بـاتري  .باید چک شود5000kmسطح الکترولیت هر 
طح مـایع الکترولیـت بـاتري را در    نشانگرهاي سـ . را باز کنید

یع بـه زیـر   و درصـورتی کـه سـطح مـا    طرف مشاهده کنیددو
در فرآینـد  .باتري را تعویض کنیدنشانگر حداقل رسیده باشد،

نگهداري و سرویس باتري بـه هـیچ آب مقطـر اضـافه نیـازي      
. نیست

جعبه فیوز
می شـود، ظرفیـت هـر فیـوز بایـد      هنگامیکه فیوز تعویض 

ــوز باشــد  ــدرج در راهنمــاي فی در . مطــابق مشخصــات من
صورت سوختن فیـوز پـس از نصـب میبایسـت دالیـل آن      
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مراکـز  اگر نقص برطرف نشد بـا نزدیکتـرین   . بررسی شود
)شرکت خدمات پس از فـروش رنـا  (سایپادیزلیتعمیرگاه

.تماس بگیرید

: اخطار
. با ظرفیت متفاوت ممنوع استمولی یا فیوزهاي رساناهاي معاستفاده از 

افزودن مایع شیشه شوي 
قبل از افـزودن مـایع شیشـه    . مخزن مایع شیشه شوي درجلوي کابین قسمت جلوپنجره قرار گرفته است

هرگونه مایع شیشه شوي به غیـر از مـایع مشـخص شـده     . امیون را در جاي مسطحی پارك کنیدشوي ک
. ممنوع است) توسط شرکت سازنده (

نحوه قرار گیري چراغ ها

چراغ راهنماي بغل-4چراغهاي مه شکن جلو-1
چراغ هاي ترکیبی جلو-2
چراغ نشانگر حد جلو- 3

١٧١حد بغلچراغهاي نشانگر-5



جلوترکیبیچراغهاي 
رانندگی در روزچراغ -1
چراغ موقعیت جلو-2
چراغ نور باال -3
چراغ نور پائین-4
چراغ راهنما جلو-4

چراغهاي ترکیبی عقب 
نشانگر عرض سمت چپ، عقب-1
چراغ راهنما چپ -2
چپچراغ ترمز -3
چپچراغ موقعیت-4
چراغ مه شکن چپ ، عقب-5
چراغ دنده عقب ، چپ-6
چراغ نشانگرحد و شبرنگ هاي بغل-7

عدد، متقارن 2چراغهاي مه شکن جلو، -1
اغ راهنما، شبرنگ هاي بغـل، نوربـاال و نورپـائین و چـراغ     شامل چر(عدد ، متقارن2: چراغهاي ترکیبی جلو -2

)رانندگی در روز
عدد ، متقارن2: چراغ نشانگر حد جلو -3
عدد ، متقارن   2: چراغهاي راهنماي بغل -4
عدد ، متقارن2چراغهاي نشانگر حد جلو -5
عدد ، متقارن4: چراغ هاي نشانگر حد بغل-6

عدد ، متقارن2: چراغ مه شکن جلو 
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چراغ پالك خودرو فقط سمت چپ-8
چراغ حد بغل-9

.چراغهاي ترکیبی در سمت راست با سمت چپ متقارن است

روش تنظیم چراغ اصلی
جلویی چراغ ترکیبی
ترکیـب  ،مجموعه چراغ ترکیبـی جلـویی  رفلکتور:شرح ساختار

یچ و موتور دستی مربوطه تنظیم         پکه از طریق پائین است /نور باال
انجـام  تنظیم نور چراغ ها باید دقیقـاَ مطـابق بـا شـکل     . می شود

. شود
صورت ساعتگرد نور چراغ را بـه  ه با چرخاندن پیچ تنظیم ب-1

را بـه سـمت   اغ صورت پادسـاعتگرد نـور چـر   ه و بچپسمت 
. تنظیم کنیدراست

با چرخاندن پیچ تنظیم بصورت ساعتگرد نور پائین را تنظیم کنیـد  -2
و با چرخاندن مکانیزم تنظیم کننده بصورت پاد ساعتگرد نور بـاال را  

. تنظیم کنید

: توجه 

ـ  :براساس الزامات طراحی -1 6.5ر از اگر قطر یا ضخامت چاك صلیبی ابزار تنظیم نور چـراغ کمت

چاك روي محفظه المـپ  د نور را درست تنظیم کند و یا حتیمیلیمتر نباشد ممکن است ابزار نتوان
. را خراب کندو این مانع از تنظیم نور چراغ ترکیبی جلویی می شود

شـیار  ، ابزار درمیلیمتر باشد5.5اگر قطر یا ضخامت چاك صلیبی ابزار تنظیم نور چراغ کمتر از -2
قبل از تنظیم نـور بـاال یـا    . نمی توان نور چراغ ترکیبی جلویی را تنظیم کردتمایل شده و راهنما م

در وضـعیت صـفر یـا    موتور تنظیم چراغ را پائین چراغ هاي ترکیبی جلویی لطفاَ کلید کنترل برقی 
ZERO" "درغیر این صورت هنگام تنظیم نور چراغ ترکیبی جلویی مشکالت ذیل به . قرار دهید

: ی آید وجود م

چ تنظیم پی- 1
موتور تنظیم نور چراغ- 2
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امـا  . شعاع تابش چراغ به ندرت با ابزار تست در محدوده قابل قبول نور پائین تنظیم می شود-الف
وقتی راننده محترم پس از خرید کامیون سعی می کند شعاع تابش نور چراغ را با اسـتفاده از کلیـد   

.  ري می شودبرقی موتور تنظیم کند، شعاع تابش نور پائین می شکند و باعث عدم تطابق دیدا
پس از آنکه زاویه تابش نور بیشتر از حد طراحـی شـده بـراي کـامیون تنظـیم شـد همچنـان        -ب

نمی شود شعاع تابش نور چراغ را در محدوده قابل قبولی که براي ابزار تست الزم است تنظیم کرد 
نقـایص دیگـر   و تنظیمات بیش از حد الزم باعث خرابی رفلکتور، افتـادن اتصـال تـوپی چـراغ و    

.می شود
. توصیه می شود تنظیم نور چراغ ها را به شکل دستی با پیچ گوشتی انجام دهید-3
:دمات مق

.محل تنظیم نور المپ ها می بایست تراز بوده و پرده زمینه باید عمود بر محل تنظیم باشد-1
فشار وارده  برالسـتیک هـا   راننده داخل کابین بوده و ًصرفا. نباید وسیله نقلیه بار داشته باشد-2

.نرمال باشد
درجه داشته و مرجع مرکز المپ جلـو  90وسیله نقلیه و صفحه نمایش نور باید با هم زاویه -3

.متر از صفحه فاصله داشته باشد10باید 
ارتفاع آن باید هم اندازه فاصله چـراغ جلـوئی بـا زمـین     . روي زمینه خط مرجع افقی بکشید-4

روي خط مرجع محل نور چراغ جلوئی را در دو طرف راست . بنامیدHاین فاصله را . باشد
.و چپ با توجه به موقعیت چراغ کامیون مشخص کنید

:تنظیم موقعیت نورپائین
:نور پائین را روي صفحه بیاندازید و 

جلوئی سمت راست را بپوشانید، طوري که هـیچ شـعاع نـوري از    ترکیبی اول مجموعه چراغ هاي 
سپس تنظیم چراغ نور باال و پائین را انجام دهید تـا زاویـه خـط متقـاطع یـا      . یفتدآن روي صفحه ن

.باشد8/0Hتا 6/0پائین /نقطه مرکزي نور پائین چراغ چپ نور باال
مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چپ را اجرا کنید تا میزان انحراف افقی نور سـمت چـپ نـور    

350یلیمتر شود و ایـن انحـراف از سـمت راسـت حـدود      م170باال حدود / پائین چراغ نور پائین
.میلیمتر باشد

پس از تنظیم نور پائین، مجموعه چراغ هاي جلوئی سمت چپ را بپوشانید تا هیچ شـعاعی بیـرون   
پائین را تنظیم کنید و ارتفاع زاویه متقاطع با خط یا نقطه مرکـزي  /نزند و  نور سمت راست نور باال

١٧٤



میزان انحراف افقی سمت چپ نور پـائین بایـد   . باشد8/0Hتا 6/0ست نور پائین المپ سمت را
.میلیمتر باشد350میلیمتر و انحراف از سمت راست حدود 170حدود 

:تنظیم چراغ نورباال
:نورباال را روي صفحه بیاندازید و 

د سمت راست را بپوشانید تا هیچ شـعاع نـوري بیـرون نزنـد و بعـ     ترکیبی جلوئی اول چراغ هاي 
مکانیسم تنظیم نورباال و پائین را انجام دهید طوري که ارتفـاع نوربـاالي چـراغ سـمت چـپ نـور      

مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چپ را اجرا کرده طـوري کـه   . باشد95/0Hتا 8/0پائین / باال
وش ر. میلیمتـر باشـد  350میلیمتر و راست افقی 170میزان انحراف چپ افقی نورباال در محدوده 

. تنظیم نور تک باالي چراغ سمت چپی هم به همین شیوه است
پس از تنظیم نور باالي سمت چپ، اول مجموعه چراغ هـاي جلـویی چـپ را بپوشـانید تـا هـیچ       

پائین سمت راست را طوري تنظیم کنید کـه ارتفـاع نوربـاالي سـمت     / نوري بیرون نزند و نور باال
میزان انحراف افقـی چـپ نـور بـاال و میـزان انحـراف       . اشدب95/0Hتا 8/0باال / راست نورپائین

روش تنظیم نور باالي تـک چـراغ سـمت راسـت نیـز بـه       . میلیمتر باشد350راست آن باید حدود
.   استهمین شیوه

١٤٠
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ارت با باطري کمکیاست

باتري کمکـی موتـور را بـه روش    وقتی باطري خالی کرده و موتور روشن نمی شود، می توان به وسیله
:زیر روشن کرد

.مجهز به باتري شارژ شده را خاموش کنیدکامیونموتور -1
انتهاي یکی از کابلهاي کمکی قرمز را به قطب مثبت باطري خالی و انتهاي کابـل دیگـر را بـه قطـب     -2

ب منفی باطري خـالی  را به قطانتهاي یکی از کابلهاي کمکی مشکی. مثبت باطري شارژ شده وصل کنید
آن را از بـاتري دور  شده وصل کنید و تا حـد ممکـن  و انتهاي کابل دیگر را به قطب مثبت باطري شارژ

. نگهدارید
.، موتور کامیونی که باطري آن خالی است را روشن کنیدپس از وصل کردن کابل هاي کمکی-3
.ر باال جدا کنیدپس از روشن کردن موتور، کابل ها را عکس روش گفته شده د-4

: توجه 
این روش را فقط در مواقع اضطراري بکار ببرید، زیرا به راحتی جعبه فیوز هنگام شارژ جریـان  -1

درشرایط عادي وقتی باتري ماشین تان خـالی شـد آن را درآورده و   . در معرض آسیب قرار میگیرد
.شارژ کنید

.تصال کوتاه اجتناب کنیداز مدار، از اي کمکیزمان خارج کردن کابل ها-2

شاسی وسیله (اتصال به زمین 
)نقلیه

سوئیچ برق اصلی

a  (الیباتري خ b  (باتري شارژ شده

)قرمز(کابل کمکی -3کابل منفی                                    - 1
)مشکی(کابل کمکی - 4کابل مثبت                                   - 2
استارتر- 5
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درصورت رعایت نکردن مـوارد فـوق ممکـن اسـت تجهیـزات       زمان استفاده از باطري کمکی -3
.الکترونیکی کامیون تان آسیب ببیند

در . ولت یا ولتاژ بیشتر دارد استارت نزنید48ولت 63تحت هیچ شرایطی با کامیونی که باتري -4
تاژهاي یاد شده باعث خرابی تجهیزات الکترونیکی کـامیون مـی   غیر این صورت این باتري ها با ول

.راننده و کاربران مربوطه باید این موارد را رعایت کنند. شود
سرویس و نگهداري از مکانیزم باالبر اتاق 

براي روانکاري کمک فنرهـاي بـاالبر اتـاق از روغـن     
J15 55-با نقطه چگالیºC استفاده می شود و این

توان در در کلیـه فصـول و مکـان هـاي     روغن را می
قبل از پر کـردن مخـزن   . جغرافیایی مختلف بکار برد

را در mesh-200یک صافی صفحه مشـبک  روغن
مجراي تغذیه مخزن قرار دهید تا از ورود گرد و غبار 

روغـن  . ن جلـوگیري کنـد  خالصی به داخل مخـز و نا

. هیدرولیک می بایستی سالی یکبار تعـویض شـود  
از روغن هیدرولیک مانده و فاسد منجر بـه  استفاده 

. خراب شدن مکانیزم باالبر اتاق می شود
هفته اي یکبار بـاالبر اتـاق   حداقل در شرایط عادي 

مانند میکسر سیمان یا کمپرسی (و در شرایط کاري سخت . را بکار بیاندازید و عملکرد آن را کنترل کنید
در . باالبر اتاق را بکار انداخته و عملکرد آن را کنترل کنیدحداقل روزي یکبار )و راه و ساختمان سازي 

تمیز کنیـد  هر روز باالبر را ، پمپ دستی و سیلندرشرایط کاري سخت الزم است سطح روي پمپ برقی
مخصوصاَ آلودگی هاي اورینگ درپوش مجراي تهویه باید هر روز تمیز شود تا مطمـئن شـوید درپـوش    

. دگرفتگی ندارمجراي پمپ روغن 
بـار  5تـا  3بنـابراین بعـد از   . داغ شدن بیش از حد موتور مکانیزم باالبر اتاق باعث سوختن آن می شود

استفاده از مکانیزم باالبر، عملکرد خودکار حفاظت گرمـاي موتـور فعـال شـده و موتـور مکـانیزم بـاالبر        
ن مواردي قبل از اسـتفاده  در چنی. ن نقص در سیستم باالبر اتاق نیستنگران نباشید ای. خاموش می شود

. کار اندازیده مجدد از مکانیزم باالبر صبر کنید تا موتور خنک شده و سپس دوباره آنرا ب

مجموعه پمپ برقی - 2مجموعه سیلندر           -١
)رکاب (تسمه - 4مجموعه پمپ دستی      - 3
لوله روغن - 5

١٧٧



برنامه سرویس دوره اي  
هنگام استفاده از آن بـه محصـول   . برنامه سرویس دوره اي در این دفترچه راهنما یک برنامه کلی است

براي دمونتاژ کردن موارد مونتاژ گسترده، طبـق شـرایط ویـژه اي    . خریداري شده و مدل آن توجه کنید
.که براي نگهداري وضعیت فنی وسیله نقلیه قید شده عمل کنید

رجـوع  "  عملکرد و نگهداري از موتورهاي کـامینز " براي برنامه نگهداري از موتور به پیوست راهنما 
.کنید

. لطفاَ به مشخصات فنی کامیون خریداري شده رجوع کنید
:بازدید و شرایط نگهداري

ا در اولـین  هـا ر ، مواردي که باید بازدید شوند و زمـان بازدیـد آن  برنامه تعمیر و نگهداري دوره اياین
. دباید چک شونو آببنديموارد راه اندازي، به جزموارددر دوره دوم نیز همه . دوره نشان می دهد

رخ هر کدام که زودتر،و یا ماههاي کارکردکامیونزمان بازدیدها براساس مسافت پیموده شده توسط 
صـورت زمـان   در غیر اینو یعنی اگر مسافت زودتر پیموده شود، مسافت طی شده. ، مالك استدهد

. دبراساس ماههاي کارکرد معین می شوبازدید 

، باید دوره تعمیـر و  رر تعمیر می کنندنده ها کامیون را براساس موارد مقوقتی که ران: توجه 
. نگهـداري کـامیون بهتـر انجـام گیـرد     وتعمیربراساس شرایط سخت محیط کوتاه کنند تا نگهداري را 

.  ان انجام تعمیر نگهداري را به تاخیر نیندازیدهرگز زم
 نگهداريتعمیر ومنظور از عالمتها در برنامه:

1.A : کیلومتر1000× (کل مسافت پیموده شده توسط خودرو(
2.B : ماههاي کارکرد
3.C :ساعات کارکرد موتور
موارد تعمیر و نگهداري در حالت کارکرد عادي : ★.4
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کامینزموتور 

موارد بازدید و سرویس 

طبقه

سرویس
در دوره 
آببندي

سرویس
اولیه 

تناوب زمانی سرویس و نگهداري عادي 

A1.5-2.5105102030405060

B1123456

C20040060080010001200
وغـن موتـور و سـفت کـاري     بازدید سـطح ر 

★★درپوش تخلیه روغن 

★چک کردن تسمه سفت کن و کشش تسمه 
چک کردن لوله هاي اگزوز کمپرسور هوا

تمیز کردن موتور با بخار

بازدید از عـایق کـاري سـیم هـاي اتصـاالت      
سیستم برق موتور و اطمینان از ایمنی آنها

بازدید عملکرد پـولی و یاتاقـان هـاي تسـمه     
الستیکی

بـراي  (تعویض روغن موتور و فیلتـر روغـن   
★★★★★★)موتورهاي کامینز

تعویض و تمیزکـاري روتـر و درزبنـد فیلتـر     
روغن موتور سانتریفوژ

★سیستم خنک کننده موتورتمیز کردن 
★★رادیاتورکنترل سفت بودن مهره هاي فن 

تعــویض جداســاز آب و روغــن پــیش فیلتــر 
★سوخت

بازدید و سفت کردن پیچ و مهره هاي سیستم 
★★★تعلیق عقب و جلو موتور

★★کنترل و سفت کاري تسمه فن 
سفت کاري و سایش تسمه السـتیکی بـادگیر   

★یاتورراد
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موارد بازدید و سرویس

طبقه

سرویس
در دوره 
آببندي

سرویس
اولیه 

تناوب زمانی سرویس و نگهداري عادي

A1.5-2.51051020304050

B112345

C2004006008001000

★★کنترل و تمیز کردن فیلتر هوا
گرفتگـی  DEFیـه  لوله هاي تهوکنیدکنترل

★نداشته باشند
ــاي    ــیچ و مهــره ه ــد و ســفت کــاري پ بازدی
سیستم مکش هوا و اگزوز و اطمینان از سالم 

بودن واشرها و محکم بودن بست ها

★
★★

★★تعویض فیلتر سوخت 
پـیچ هـاي شـفت فـن     محکم کـردن کنترل و 

★موتور

★DEFتمیزکاري تانک 
ــد  ــودنبازدی ــوش  ســفت ب ــوپی درپ ــره ت مه

★سیلندر، شفت بازویی و ضربه گیر

: مهمنکته
شامل تنـاوب سـرویس و   کمپرسور هوا و تمیز کردن موتور با بخار،چک کردن لوله هاي اگزوز 

. انجام گیردماه 20کیلومتر یا 100داري ویژه می شود که می بایستی هر نگه
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5یوروسیستم موتور

موارد بازدید، تعمیر 

و نگهداري

طبقه

سرویس  
در 

دروره 
آببندي

سرویس 
اولیه 

تناوب سرویس و نگهداري عادي

تناوب 
سرویس و 

نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده 

B1123456
و مجموعـه  DEFتعویض فیلتـر  

ــاهش    ــتم ک ــاي سیس ــور دم سنس
آالیندگی هواي موتور

★

★DEFتخلیه تانک 
تعویض جداسـاز گـرد و غبـار از    

Adblueفیلتـر سیسـتم   (سـوخت 

)چین5مختص موتورهاي یورو

★

★تعویض ترموستات 

-کنترل نشتی رادیاتور و اینترکولر
★★خرابی وگرد و غبار

بسـت و پـیچ لولـه    محکم کـردن 
هـــاي اینترکـــولر و لولـــه هـــاي 

هیدرولیک ریتاردر
★

چـــک کــــردن ســـطح مــــایع            
★خنک کاري موتور

چک کنید شـلنگ رادیـاتور سـالم    
باشد

20/100

24/200تعویض مایع خنک کاري موتور
ه خــالی کــردن آب و رســوبات تــ

ــر   ــیش فیلتـ ــده در پـ ــین شـ نشـ
)جداکننده آب و روغن(سوخت

★

پـیچ هـاي   محکم کـردن کنترل و 
★اتصال لوله اگزوز به شاسی
محکــم کنتــرل تانــک ســوخت و 

نـوار عـایق تانـک    پیچ هاي کردن 
سوخت 

★★★

سوخت و اتصاالت مربوطه نداشتیم نیازي به انجام متوالی لقی یا جابجایی در تانکبار بازرسی 3درصورتی که پس از *
.مراحل فوق نیست
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کالچ

موارد بازدید، تعمیر و 

نگهداري

طبقه 
سرویس   

در دوره 
آببندي

سرویس 
تناوب سرویس و نگهداري عادياولیه 

تناوب 
سرویس و 

نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده  B1123456

سـطح روغـن در مخـزن    کنترل و بازدید
و درصورت نیاز روغن هیدرولیک، نشتی 

افزودن روغن

★

شامل کورس (بازدید عملکرد عادي کالچ
)پدال کالچ

★

★کالچروغن هیدرولیکمنظم تعویض 
و کنتـرل نشـانگر کـورس بوسـتر     بازدید

دیســـک و صـــفحه و تعـــویض کــالچ 
درصورت سایش بیش از حد

★

گیربکس

موارد بازدید، تعمیر و 

نگهداري

طبقه
سرویس   

در دوره 
آببندي

سرویس 
تناوب سرویس و نگهداري عادياولیه 

تناوب 
سرویس و 

نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده  B1123456

کنتــرل ســطح روغــن گیــربکس و    
★★درصورت لزوم پرکردن آن

کنتــرل درپــوش تخلیــه بخــار روغــن 
★★گیربکس

★تعویض روغن گیربکس
50000هر

کیلومتر
تعویض روغن گیـربکس درشـرایطی   
که کامیون درهـواي پرگـزد و غبـار و    
آلوده و در جاده هاي سخت و پرفراز 

ب و رانندگی ممتـد و طـوالنی   و نشی
کار می کند 

★★★

میون تحت شرایط بد آلـودگی  دوره تناوب تعویض روغن گیربکس را با توجه به کارکرد کا: توجه
.هوا و یا بارگیري سنگین، کوتاهتر کنید

١٨٢



سیستم ترمز

موارد بازدید، تعمیر 

و نگهداري

طبقه 
سرویس   

در دوره 
آببندي

سرویس 
تناوب سرویس و نگهداري عاديولیه ا

تناوب سرویس و 
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده شده /
ماهها B1123456

به پایـه نگهدارنـده   گریسافزودن 
صفحه زیـرین  ، ترمز عقببوستر 

و بازویی تنظیم ترمز
★★

ــار   ــازویی خودک ــرد ب ــز عملک ترم
★جلو را چک کنیددیسکی 

ــز   ــار ترم ــازویی خودک ــرد ب عملک
★عقب را چک کنید

تانـک بـاد   )هفتگی(خشک کن هوا
و آب جمع شـده در  ا چک کردهر

تخلیه کنیدتانک باد را
★

بررسی و کنترل وضعیت سائیدگی 
★صفحه دیسک ترمز جلو

ت سائیدگی بررسی و کنترل وضعی
★صفحه دیسک ترمز عقب

بررسی کنید آیا دیسک ترمز جلـو  
ــرك    ــته و ت ــادي داش ــعیت ع وض

نخورده باشد
★

بررسی کنید آیا دیسک ترمز عقب 
ــرك    ــته و ت ــادي داش ــعیت ع وض

نخورده باشد
★

وضعیت سـایش گردگیـر دیسـک    
★★ترمز جلو را کنترل کنید

ت سـایش گردگیـر دیسـک    وضعی
★★ترمز عقب را کنترل کنید

معکوس بازویی و حرکتگشتاور
تنظیم خودکار ترمز جلـو را چـک   

کنید 
★★

ــتاور ــوس و حرکـــت گشـ معکـ
بازویی تنظیم خودکار ترمز عقـب  

را چک کنید 
★★

ــویی  ــرد کش ــز عملک ــیلندر ترم س
★جلو را چک کنیددیسکی

ــز   ــیلندر ترم ــویی س ــرد کش عملک
★دیسکی عقب را چک کنید
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"سـائیدگی میل انـدازه  "جابجایی 

★.دیسک ترمز جلو را چک کنید
"میل انـدازه سـائیدگی  "جابجایی 

★.را چک کنیددیسک ترمز عقب
کنترل و محکم کردن صفحه عقب 

، وضعیت اصطکاك لنت جلوترمز
و سایش کاسه ترمزها

★

کنترل و محکم کردن صفحه عقب 
، وضــعیت اصــطکاك عقــبترمــز

لنت ها و سایش کاسه ترمز
★

کنترل و تنظیم خالصی سوپاپ باد 
★★و خالصی ترمز

اجـزاء فیلتـر   سـیلندر یـا   تعویض
12/100خشک کن هوا

تـا آب در آن  مناطق سردسیر روزانه تانک باد ترمز را چک کنیـد  درهواي سرد و بارانی و در* 
تانـک هـاي بـاد   عـادي  شـرایط  در. جمع نشده باشد و اگر آب جمع شـده آن را تخلیـه کنیـد   

. می بایست حداقل هفته اي یکبار چک شوند

سیستم فرمان

بازدید، تعمیر و موارد

نگهداري

طبقه
سرویس   

در دوره 
آببندي

سرویس 
تناوب سرویس و نگهداري عادياولیه 

تناوب سرویس و 
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده  B1123456

گریسکاري یاتاقان هاي تـوپی چـرخ   
میــل هــا و میــل سگدســت فرمــان و

فرمان بلنـد و پـین هـاي میـل فرمـان      
کوتاه

★

تعویض روغـن هیـدرولیک فرمـان و    
★★اجزاء فیلتر مخزن روغن

کنتــرل ســطح روغــن مخــزن روغــن 
درپوش مجراي محکم کردنفرمان و 

تخلیه روغن 
★★

ــفت  ــرل س ــد و کنت ــاالت یبازدی اتص
★★سیستم فرمان 
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ستم تعلیقسی

موارد بازدید، تعمیر و 

نگهداري

طبقه
سرویس   

در دوره 
آببندي

سرویس 
تناوب سرویس و نگهداري عادياولیه 

تناوب 
سرویس و 

نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده  B1123456

ــت و           ــر تخـ ــرل فنـ ــاري و کنتـ تمیزکـ
★★پیچ هاي کرپیکم کردنمح

ــر و     ــه فن ــده و قام ــاي نگهدارن ــین ه پ
★★★فنرتخت تعلیق جلو را گریسکاري کنید

، کنتـرل  بالشـتک هـوا  کنترل و تمیزکاري 
وضعیت مجموعه فنربادي ضربه گیرهاي 
بیرونی سیستم تعلیق و بازرسی موقعیـت  

سنسور ارتفاع

★

دوطـرف سیسـتم   کلمپ هـاي فنرتخـت  
تعلیق را چک کنید شل یـا دفرمـه نشـده    

باشند
★

★افزودن گریس به توپی یاتاقان باالنس
★)چشمی(بالشتک هواکنترل نشتی 

شامل کنترل (تمیزکاري و کنترل کمک فنر
خرابی، شل شـدگی و شکسـتگی کمـک    

)فنر
20/100

ي میل فشار محـوري  پیچ هاکنترل سفتی 
★★★اکسل عقب)v-stay(جناقی

١٨٥



)با و بدون گریس خور(گاردان

موارد بازدید، تعمیر 

و نگهداري

طبقه 
سرویس 

دوره 
آببندي

سرویس 
اولیه 

تناوب سرویس و نگهداري عادي
تناوب 

سرویس و 
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 پیموده کیلومتر
ماهها/ شده  B1123456

پیچ هـاي اتصـال بـه گیـربکس و     
اکســل عقــب را چــک کنیــد شــل 

نشده باشند
★★★

چک کـردن بیرینـگ چهـار شـاخ     
و شـــل شـــدن محـــور گـــاردان

اتصاالت مربوطه
★★

کنتـرل تـک   (کنترل گاردان شامل 
چهارشـاخ  تک اتصاالت و یاتاقان 

گی و از شل شـد لحاظ به،گاردان
)مرکز خارج شدن اتصاالت

★★★★★★★★

هاها و چرخاکسل

موارد بازدید، تعمیر 

و نگهداري

طبقه 
سرویس 

دوره 
آببندي

سرویس 
اولیه 

تناوب سرویس و نگهداري عادي
تناوب 

سرویس و 
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده B1123456

ــز   ــائینی ترم روغنکــاري صــفحه پ
اکســل جلــو و بــازویی تنظــیم    

خودکار
★

بررســـی ســـطح روغـــن اکســـل 
ــرك ــب و /مح ــردن عق ــم ک محک

درپوش مجراي تخلیه روغن
★

بازدیـد شکســتگی و تغییـر شــکل   
★رینگ ها

ــوش     ــرل درپ ــردن و کنت ــز ک تمی
★★عقباکسل خارات روغنخروج ب

از بازبینی و محکم کردن چرخ ها 
کم بودن پیچ هاي جمله کنترل مح

★
★
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شفت اکسل 

سایش غیـر طبیعـی آنهـا و    کنترل
تعویض و جابجـایی السـتیک هـا   

★★★★★★درصورت لزوم

اکسـل جلـو و   لقی کنترل و تنظیم 
★آنتوپی روغن کاري 

کنترل و تنظیم لقی اکسل عقـب و  
★روغن کاري توپی آن

ــائی   ــار نه ــن روانک ــویض روغ تع
★★)اکسل کاهنده تک (اکسل محرك 

ــائی   ــار نه ــن روانک ــویض روغ تع
) اکسل کاهنده تک (اکسل محرك 

کامیون هاي تحـت فشـار بـار یـا     
ــوایی   ــاط آب و ه ــدگی در نق رانن

ارآلوده و پرگرد و غب
★★★★

★انتهاییکنترل یاتاقان اکسل 
ــا و   ــیچ ه ــاري پ ــرل ســفت ک کنت
اتصاالت، شل شدگی یا شکستگی 
و گم شدن قطعات و روکش توپی

★

از کنترل وضعیت و نشـتی روغـن  
توپی

★
ــه    ــوپی آزادان ــا ت ــد آی ــک کنی چ

می چرخد؟ آیـا چـرخش یاتاقـان    
بــا (ســت یــا لــرزش داردخشــک ا

گوش کردن بـه صـداي یاتاقـان و    
و آیا حرکت یاتاقان با )لمس کردن

وارد کردن فشـار و کشـش تـوپی    
بیش از حد می شود؟

★

شاخک مگنت را در روغن اکسـل  
تا از عدم نفوذ براده هاي فرو کنید

فلــزي و ناخالصــی هــا در روغــن 
اکسل مطمئن شـوید و درصـورت   

هـا بایـد تـوپی را    وجود ناخالصی
تعمیر کنید

★

١٨٧



چرخ پنجم

موارد بازدید، تعمیر 

و نگهداري

طبقه 
سرویس 

دوره 
آببندي

سرویس 
اولیه 

تناوب سرویس و نگهداري عادي
تناوب 

سرویس و 
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده  B1123456

و گریسکاري پوسته چـرخ پـنجم  
سطح تماس بین چرخ پنجم و پین 

و حفره نگهدارنده چرخ پنجم
★★

بررسی سائیدگی شفت پایه چـرخ  
ــفت    ــتیکی ش ــوش پالس ــنجم، ب پ

و صـفحه کلمـپ   پـین نگهدارنده، 
شفت میل 

★

پیچ هاي اتصال چرخ کنترل سفتی 
پنجم بـه صـفحه عقبـی و صـفحه     

بی به شاسی عف
★★

کنترل و تنظیم لقی مکانیزم چـرخ  
★پنجم

سیستم برق

موارد بازدید، تعمیر 

و نگهداري

طبقه 
سرویس 

دوره 
آببندي

سرویس 
اولیه 

تناوب سرویس و نگهداري عادي
تناوب 

سرویس و 
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده  B1123456

کنتـرل عملکــرد اجـزاء الکتریکــی   
ــوئیچ،  ( ــا، سـ ــامل نورچراغهـ شـ

داشبورد، برف پاك کـن، بخـاري،   
)کولر، تهویه، استارت و غیره

★

★کنترل اتصاالت سیم ارت 
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سایر موارد

موارد بازدید، تعمیر 

و نگهداري

طبقه 
سرویس 

دوره 
نديآبب

سرویس 
اولیه 

تناوب سرویس و تناوب سرویس و نگهداري عادي
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060 کیلومتر پیموده
ماهها/ شده  B1123456

روغنکاري مکانیزم قفل باالبر اتاق 
★★)چفت عقب اتاق(

کنتــرل و بررســی شــبکه تــوري و 
سـتم تهویـه هـواي    اجزاء فیلتر سی

اتاق و تعویض آن درصورت لزوم
★

ــا و    ــربگیر دربه ــردن ض ــک ک چ
★روغنکاري آنها درصورت لزوم

بررســی هرگونــه شــل شــدگی در 
پرچ هاي شاسی و اتاق

کیلومتر براي 20
سرویس اول و 

بعد از آن هر
کیلومتر یکبار40

ی کنترل نشتی، خرابی و شل شدگ
تعلیق عقـب و  ) میراگر(کمک فنر 
اتاق جلو

★

★★کنترل نشتی سیستم هیدرولیک
بررسی وضـعیت مجموعـه بـوش    
الستیکی سیستم تعلیق جلو اتاق و 

تعویض آن در صورت لزوم
★

ــه هــاي آب بخــاري و  کنتــرل لول
★تعویض آنها درصورت لزوم

لیک بـاالبر  تعویض روغـن هیـدرو  
و کنترل عملکرد پمپ روغن اتاق

★هیدرولیک باالبر

مجموعه سـینی  کنترل و تمیزکاري 
محـافظ و تعـویض آن درصــورت   

لزوم
★

کنترل سفتی اتصاالت نصب تانک 
★★★★★★★★سوخت
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دوره اي قطعاتتعویض 

تـوانیم  ما نمـی . شودیعاتی هستند که در طول زمان فرسوده مشوند قطقطعاتی که دوره اي تعویض می
بـا  یمبتـوان بـراي آنکـه   . ، ایمنی رانندگی تضمین می شـود با بازدید فنی و تعمیرقطعهمطمئن باشیم که

عات اوریجینـال اولیـه   با قطهر از چندي قطعات تند مصرفزم است، البیشتري رانندگی کنیماطمینان
. جایگزین شوند

123)سال(تعویض قطعهدوره 

★★★شلنگهاي الستیکی سیستم هیدرولیک فرمان
★★★شلنگهاي الستیکی سیستم ترمز

بنـدي بوسـتر   گردگیرهاي الستیکی رینگهـاي آب 
★★★ترمز

★★★شلنگهاي الستیکی کمپرسور هوا
★شلنگهاي سوخت

کلیه لوله هاي روغن هیـدرولیک  سیسـتم بـاالبر    
★اتاق

★آببندي سیستم باالبر هیدرولیکی اتاق

شدهنبندي گریسکاري بر مبناي مسافت پیموده زمابرنامه 
.رجوع کنیدبه مشخصات فنی کامیون خریداري شدهًلطفا

. دکنیـ تمیز آنها راابتدا،گریس کاري نازلها و قسمتهاي دیگري که بایستی گریس کاري شوندقبل از
آن را دوبـاره  اسـت درپـوش اگـر نـازل داراي   هاي اضافه را پاك کنید وریسبعد از گریس کاري، گ

برنامه زمانبنـدي  واستپیموده شده سافتمازاولین دورهشدهبرنامه ارائه. درجاي خود محکم ببندید
. یردباید انجام گماههاي کارکردگریسکاري دراز مدت طبق مسافت و یا سرویس و نگهداي 

معانی عالئم 
Aکیلومتر1000× (پیموده شده فتمسا(
Bهاي کارکردماه
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برنامه زمانبندي گریسکاري براساس مسافت پیموده شده

موارد 
گریسکاري

طبقه 
سرویس 

دوره 
آببندي

سرویس 
اولیه 

تناوب سرویس و تناوب سرویس و نگهداري عادي
نگهداري ویژه

A1.5-2.5105102030405060ده کیلومتر پیمو
ماهها/ شده  B1123456

اتصــال کششــی ســیبک 
فرمان و میل فرمان کوتاه

★

ــت   ــلی سگدس ــین اص پ
فرمان

★

چهارشاخ کشویی محور 
★★محرك 

ــگ   ــان لن ــگ یاتاق بلبرین
ــاخ  ــلیبی و  چهارشـ صـ

کشویی گاردان
★★★★★★★★★

ی پین قامه و پـین چشـم  
★★فنر جلو

★االنسبیاتاقان توپی 
★چرخ جلوپی یاتاقان تو

ــفحه   ــیم ص ــازوئی تنظ ب
★جلوی ترمزعقب

بازوي تنظیم نگهدارنـده  
★محفظه ترمز عقب

پوسته چرخ پنجم، سطح 
تماس بین چرخ پنجم و 
پین و حفـره روانکـاري   

نگهدارنده 
★

مکانیسم قفل باالبر اتاق
★★

★لوالي درب
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تعمیرات و نگهداري طالعات تنظیمات، ا
موتور

براي اطالعات بیشتر به دفترچـه راهنمـاي عملیـات و سـرویس و نگهـداري موتورهـاي کـامینز       لطفاَ 
.رجوع شودضمیمه 
شاسی

. که خریداري شده رجوع کنیدلطفاَ به مشخصات فنی مدل کامیونی 

:قسمت شاسی
˚15غربیلک فرمانکورس

3mm∽1همگرایی چرخ هاي جلو

175mm∽171کورس پدال کالچ

27mm∽24)کششینوع کالچ VT14(بوستر پس از خالصی کالچيفشارمیل کورس 

18mm∽12کورس پدال ترمز 

)دستیاهرم تنظیم(ترمز جلو و عقببوسترفشاريکورس میل 
20~30mm

0.5mm∽0.3)وسط کفشک ترمز(فاصله بین کفشک ترمز و کاسه ترمز جلو و عقب 

)اهرم تنظیم دستی(
55N∽25)موقعیت مهره چرخ(جلو محور نیروي کشش بعد از تنظیم توپی 

88N∽29)موقعیت مهره چرخ(نیروي کشش بعد از تنظیم توپی یاتاقان عقب 

ان دیفرانسیلیاتاقنبستنیروي اولیه
)یاتاقان چرخدنده مخروطینبستشامل نیروي اولیه(

پیچ چرخ متحرك
68∼78N

چرخدنده یاتاقان نبستنیروي اولیه
محرك

)انتهاییاتصال محفظه اکسل فلنچیپیچ (

44N.m∽20بدون مقاومت کاسه نمد روغن

با مقاومت کاسه نمد روغن
30∼60N.m

0.4mm∽0.3عقباکسللقی دنده متحرك و محرك

کورس فشاري ترمز عقب و جلو

25∼45mm

)اهرم تنظیم خودکار(
20∼30mm

)اهرم تنظیم دستی(
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دونگ فنگ با اکسللقی چرخدنده دیفرانسیل
460

0.25∼0.33mm

دونگ فنگ با اکسل
435

0.25∼0.33mm

300دونگ فنگبراي کاهنده
0.18∼0.23mm

0.45mm-5000.25اکسل دونگ فنگ

°32جلو و عقب غربیلک فرمانمحدوده زاویه تنظیم
50mmفاصله عمودي قابل تنظیم باال و پائین غربیلک فرمان

جدول گشتاور پیچها و مهره ها 
.به مشخصات فنی مدل کامیون خریداري شده رجوع کنید˝لطفا

موتور 
. هاي کامینز رجوع کنیده کارکرد و سرویس و نگهداري موتوربه دفترچه ضمیمبراي کسب اطالعات بیشترلطفاَ

)KX480مختص کامیون هاي (قطعات مهم شاسی یگشتاور سفت

:توجه 

قطعات اساسی کامیون تولیدي شرکت سایپادیزل است و براي پـیچ  یاین استاندارد شامل گشتاور سفت
گشتاور آنها در نمودار و مشخصـات فنـی   هاي رزوه دار محکم کننده قطعات مهم و اصلی کامیون که 

.محصول ارائه نشده است، کاربرد دارد
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نصب مجموعه موتورقطعات اصلییگشتاور سفت

محکمقطعاتی که باید 
شوند

سایز
پیچ ها

گشتاور سفت کاري 
استاندارد
نیوتن متر

مالحظات

پیچ براکت نصب جلو و 
M14150-210عقب موتور با شاسی

--

یچ هاي بین بالشتک جلو و پ
عقب و بالشتک کمکی 

نصب موتور

M14100-130--

M12
70-100

--

پیچ هاي موتور و براکت 
پوسته چرخ / تعلیق جلو

پنجم و براکت تعلیق عقب

M16
پیچ هاي 

پوسته چرخ 
پنجم و 

بازوي چپ 
و راست

166-224--

M18

320-420

و براکت فالیولپیچ هاي پوسته 
باید با عقب گهدارنده ن

محکم 10ZB3-01026قفلیواشر
مطمئن شوید که هنگام نصب . شوند

کونیک به فالیویلپوسته کونیک
.قفل کردن پیچ سرگرد نزدیک است
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و اینترکولرموتورخنک کاريسیستم قطعات اصلی یگشتاور سفت

مالحظات
یگشتاور سفت
استاندارد

مترنیوتن

سایز پیچ ها
بایدکهیقطعات

شوندمحکم

-- 20-26
M08

(Grade 8.8)

پیچ هاي فلنجی
مجموعه فن و موتور

-- 25-30
M08

(Grade 10.9)

-- 65-75
M12

(Grade 8.8)

-- 90-110
M12

(Grade 10.9)

-- 38-50 M10
(Grade 8.8) پیچ هاي فن ومحافظ 

فن بدنه   موتور
-- 45-55

M10
(Grade 10.9)

-- 65-75
M12

(Grade 8.8)
فن فلنجی پیچ هاي 

ومحافظ فن بدنه 
--موتور 90-110

M12
(Grade 10.9)

-- 65-75
M12

(Grade 8.8)
پیچ هاي محکم کردن 

مهار و موتور
-- 90-110

M12
(Grade 10.9)

-- 38-50
M10

(Grade 8.8)

--

45-55
M10

(Grade 10.9)
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اینترکولروموتورکاريخنکسیستمصلیاقطعاتی سفتگشتاور `

مالحظات
یگشتاور سفت
استاندارد

مترنیوتن
سایز پیچ ها بایدکهقطعاتی

شوندمحکم 

-- 20-26
M08

(Grade 8.8)

فلنچ پیچ هاي سفتی 
موتورو فن 

-- 25-30
M08

(Grade 10.9)

-- 38-50
M10

(Grade 8.8)

-- 45-55
M10

(Grade 10.9)
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میل گاردانقطعات اصلیگشتاور سفتی 

مالحظات
گشتاور سفتی 

استاندارد
مترنیوتن

سایز پیچ ها
بایدکهقطعاتی

شوندمحکم 

بایستی بر روش بستن 
اساس مشخصات فنی 

نصب و تنظیم 
مجموعه کالچ 
Φ430کششی 

و سیستم کنترل باشد
.

40-60
M10 (grade 8.8)

غیرفلنجی اي اتصال پیچ ه
دوسررزوه مجموعه 

صفحه فشاري کالچ و 
چرخ پنجم موتور

55-75

M10 (grade 10.9)
غیرفلنجی

پیش مونتاژ     
ه بپیچ ها بستن 

شکل صلیبی و 
محکم کردن سپس 

مجهز به با آچار 
گشتاور

40-60
M10 (grade 8.8)

غیرفلنجی

پوسته پیچ هاي
کالچ و پوسته 

فالیویل

55-75
M10 (grade 10.9)

غیرفلنجی

55-75
M10 (grade 10.9)

غیرفلنجی

مالحظات
گشتاور سفتی

استاندارد
مترنیوتن

سایز پیچ ها
بایدکهقطعاتی

شوندمحکم 
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ها یه پیچپیش مونتاژ
شکل صلیبی و سپس 

با آچار محکم کردن
پس از تست (گشتاور

پیچ سفت شده با جاده 
اید گشتاور مربوطه نب

بیشتر از ده درصد افت 
داشته باشد، درغیر این 
صورت دوباره پیچ ها 
را با گشتاور مشخص 

. شده سفت کنید

140-180 M14

پیچ هاي اتصال شفت 
شامل اتصال با (محرك

) گیربکس و اکسل

شاسیگشتاور قطعات اصلی

مالحظات
گشتاور استاندارد

مترنیوتن
سایز پیچ ها محکم دبایکهقطعاتی

شوند

---

90-130 M12
اولین رام شاسی 

KX480
150-210 M14

210-280 M16
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گشتاور سیستم تعلیق

مالحظات

گشتاور 
استاندارد

مترنیوتن
سایز پیچ ها جایگاه کنترل محکم بایدکهقطعاتی

شوند

رزوه کرپیپیچ-1
10.9درجه درشت

و مهره فلنجی 
10درجه

مشخصات رزوه -2
M18/M20 براي

و تعلیق جلو
M20/M22/M24

براي تعلیق اکسل تک 
عقب

M24یگشتاور سفت- 3

براي تعلیق اکسل تک 
و باالنس عقب

متفاوت تعلیق 
.است

280-350 M18 تعلیق جلو 
و تعلیق 

اکسل تک 
عقب

محکم کردن 
زیرمجموعه فنرتخت 

جلو و عقب و 
مجموعه پیچ کرپی 

اکسل

380-460 M20

400-480 M22

450-540 M24

600-720 M24 باالنس 
تعلیق

860-1000 M27

پیچ رزوه ریز 
10.9درجه

10و مهره درجه

210-280 M16X1.5 اتصال محکم کردن 
پایه شفت باالنس و 
مجموعه پیچ هاي 

شاسی 

350-470 M18X1.5
باالنس 
تعلیق

430-550 M20X1.5
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چرخ هاقطعات اصلی یگشتاور سفت

مالحظات
یگشتاور سفت
استاندارد

مترنیوتن

سایز پیچ ها
بایدکهقطعاتی

شوندمحکم 

سوراخ مرکزي راهنما 550-650 31F58-*

650-550پیچ چرخ ها 3103057-KD400

سطح کروي راهنما 420-490 31N-*

320-420 31C-*, 31Q02-*

قطعات اصلی سیستم فرمانیسفتگشتاور

استانداردیگشتاور سفتسایز پیچ هاشوندمحکمقطعاتی که باید
نیوتن متر

و براکت مربوطهجعبه فرمان پیچ تثبیت

M16210∼280

M18320∼420

براکت پشتی و پیچ تثبیت براکت پشتی جعبه فرمان
M20380∼500

M22

440∼560

بازوئی هزارخار فرمان
34Z63-01011

M36
400∼ 550

34Z61-02011
M42

400∼ 550
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بازویی هزارخار فرمان 

M45400∼ 550

M16210∼ 260

M18320∼ 420

34N-01012
M20

380∼ 500

تنظیم پذیر میل واسطپینیمهره قفل

ابتداقفل پین تنظیم پذیر میل واسط درمهره هاي کلیه 
∽250گشتاور ید بابا نیوتن متر سفت کاري و 310

هرگز مهره را . سپس با پین فاصله پرکن تثبیت شوند
.وقتی با شیار پین همراستا می شود شل نکنید

قطعات اصلی سیستم الکتریکی کامیونیگشتاور سفت

استانداردیگشتاور سفتسایز پیچ هاشوندمحکماتی که باید قطع
نیوتن متر

∽M65.5سیستم باد ترمز SMJپیچ کانکتورهاي  6.5

∽M65.5پیچ هاي آلترناتور 6.5

M86.4∼ 9.6

∽M1013.5پیچ هاي ترمینال قدرت استارتر 15.8

∽M52پیچ هاي ترمینال کنترل استارتر 2.5

ECUM64.9∼7.8ت کاري پیچ هاي سف

پیچ هاي سفت کاري سوئیچ استارت کمکی
M6

6∼ 10

پیچ هاي سفت کاري سنسور گرفتگی فیلتر 
M6هواي موتور 

6∼ 10

∽M52پیچ هاي سفت کاري سنسور سطح سوخت 2.5

پیچ هاي سفت کاري المپ هاي ترکیبی عقب
M8

19∼ 24

مهره هاي براي این کار ازM8پیچ هاي سفت کاري نوار تریم باتري
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: دوبل استفاده می شود 
گشتاور سفت کاري مهره 

∽7اول  نیوتن متر و 9
∽19گشتاور مهره دوم 

.نیوتن متر است24
∽M819پیچ هاي سفت کاري کانکتور قطع کن باتري 24

∽M819پیچ هاي سفت کاري سیم ارت شاسی 24

پیچ هاي سفت کاري ترمینال سیم کشی جعبه
فیوز شاسی

M51.8∼ 2.2

M65.5∼ 6.5

مهره هاي سفت کاري روکش جعبه فیوز 
M5شاسی

1.8∼ 2.2

کاهش پیچ هاي سفت کاري سنسور دماي 
M1230آلودگی هواي ورودي موتور

پیچ هاي سفت کاري سنسور دماي کاهش 
M1230آلودگی هواي خروجی موتور

NOxپیچ هاي سفت کاري سنسور 

M2050ضدآلودگی هواي موتور 
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قطعات اصلی کابینیگشتاور سفت

محکم قطعاتی که باید 
شوند

سایز 
پیچ ها

استانداردیگشتاور سفت
نیوتن متر

مالحظات

پیچ هاي سفت کاري 
اتصاالت غربیلک فرمان 

M20130∼150

نصب قطعات پیچ هاي
KX480اتصال کابین 

M18

320-430

M16
230-290

مجموعه نصب عقب اتاق

M16

220-80
پیچ هاي تثبیت براکت سمت 
چپ و راست باالبر اتاق رام
عقب شاسی، براکت پائینی 

کمک فنر، پین باالیی و 
پائینی فانوسی کمک فنر

M14140-180

M12
110-130

M1047-63

کابل مثبت و منفی 
M1224.5-27.5استارتر
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)KX480مختص کامیون(دیگر قطعات شاسییگشتاور سفت

محکم قطعاتی که باید 
شوند

سایز 
پیچ ها

استانداردیگشتاور سفت
نیوتن متر

مالحظات

پیچ هاي اتصال دنده 
محرك فرمان و چهارشاخ 

سگدست

30∼ 50

پیچ هاي دوسر رزوه 
بازویی باالیی و سگدست 

فرمان

280∼350

ت کاري بازویی مهره سف
پائینی فرمان 

350∼450

∽80مهره قفلی پیچ استپ فرمان  100

مهره هاي اتصال بازویی 
سگدست و سیبک فرمان 

250∼310

قفلی پین اصلی مهره 
سیبک فرمانسگدست و 

24∼ 40

مهره اتصال بازویی پائینی 
و سیبک فرمان

245∼340

42∽38مهره کلمپ میل مهار فرمان

مهره قفلی پیچ بازویی هزار 
خار فرمان و میل اسبک 

M45350∼450

مهره هاي تثبیت روکش 
یی پین اصلی سگدستباال

40∼59

مهره قفلی سیبک براي
اتصال میل فرمان کوتاه 

M24250∼310

پیچ هاي تثبیت براکت 
پائینی دنده محرك /باالیی 

فرمان و شاسی

M20420∼450

M22490∼520ثبیت براکت پیچ هاي ت

٢٠٤



پائینی دنده محرك فرمان و 
شاسی

150-130مهره قفلی غربیلک فرمان 

پیچ قفل محور صفحه 
کفشک ترمز عقب و جلو

72∼87

مهره تثبیت تانک باد 
ترمز جلو

39∼59

مهره تثبیت تانک باد 
ترمز عقب

170-190

مهره هاي سفت کاري 
206-156صفحه زیرین ترمز جلو

مهره هاي سفت کاري 
صفحه زیرین ترمز عقب

160∼220

پیچ هاي اتصال فرمان و 
دیسک ترمز

385∼415

4.5T اکسل
420∽320مهره هاي چرخ جلو

ره هاي بازویی میل مه
فرمان کوتاه

280∼350

مهره هاي سفت کاري 
بازویی چپ و راست 

سگدست فرمان

350∼450

250∽180یبک فرمان مهره هاي س
مهره هاي پیچ هاي کلمپ 

میل مهار فرمان 
50∼60

پیچ روکش پین اصلی 
سگدست 

40∼60

مهره هاي پین قفلی گوه 
اي شکل

55∼70

100∽80پیچ و مهره هاي استپ 
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فرمان 
مهره هاي صفحه زیرین 

ترمز
160∼220

مهره هاي سفت کاري 
کفشک ترمز

130∼170

هره هاي تثبیت براکت م
تانک باد ترمز

55∼70

دونگ فنگ435اكسل عقب
180∽140پیچ محور اکسل

پیچ درپوش یاتاقان محور 
محرك اکسل عقب 

120∼140

پیچ پوسته دیفرانسیل اکسل 
عقب

220∼280

پیچ درپوش یاتاقان 
دیفرانسیل

440∼490

پیچ محرك نهایی 
چرخدنده متحرك و 

ه دیفرانسیلپوست

600∼700

پیچ پوسته محرك نهایی 
اکسل عقب

130∼ 150

فلنچیدوشاخهیمهره قفل
چهارشاخ (محرك نهایی

چرخدنده متحرك )گاردان
اکسل عقب

400∼ 540

پیچ پوسته ریتاردر اکسل 
میانی

130∼ 150

یاتاقان )نشیمن(تکیه گاه 
محرك چرخشی

80∼ 90

) پوسته (پیچ هوزینگ
حور چرخشی اکسل م

80∼ 90

٢٠٦



میانی
پیچ تکیه گاه یاتاقان 

چرخدنده مخروطی محرك 
اکسل میانی

120∼ 140

پیچ پوسته کاسه نمد اکسل 
میانی

30∼50

پیچ درپوش یاتاقان اکسل 
میانی

450∼ 500

مهره هاي چرخدنده 
مخروطی محرك اکسل 

میانی

650∼ 850

مهره هاي شفت سرتاسري 
یانیاکسل م

400∼ 500

مهره هاي هوزینگ 
اکسل دیفرانسیل بوژي 

میانی

120∼ 140

کاور هوزینگ مهره هاي 
اکسل دیفرانسیل بوژي

میانی

80∼90

درپوش پیچ تخلیه روغن
پوشش پوسته دیفرانسیل 

اکسل میانیبوژي

90∼120

پیچ هاي مجراي روغن 
پوسته دیفرانسیل اکسل 

120∽90میانی

یچ نشیمن کاسه نمد پ
انتهاي خروجی اکسل 

میانی

60∼70

مهره هاي میل چرخدنده 
∽350هرزگرد اکسل میانی 400
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پیچ دوشاخه فاالنژ جلو 
∽120اکسل میانی 140

پیچ نشیمن کاسه نمد 
دیفرانسیل بوژي اکسل 

میانی
30∼ 50

دونگ فنگ460اکسل عقب 

شوندمحکم قطعاتی که باید 
استانداردیگشتاور سفت

نیوتن متر
∽M24*2130پیچ درپوش مخزن روغن محرك نهائی 195

Zپیچ درپوش  تخلیه روغن پوسته اکسل عقب 1/260∼ 80
M16صفحه زیرین ترمز عقب پیچ  *1.5230∼ 265

∽M16*1.5140پیچ محور اکسل  234
اکسل عقبمحركپیچ نشیمن یاتاقان چرخدنده مخروطی 

M16*1.5
214∼ 252

∽M18*1.5350دیفرانسیل اکسل عقب)پوسته(پیچ هوزینگ 450

دونگ فنگ460اكسل عقب 
استاندارديگشتاور سفتشوندمحکمقطعاتی که باید 

نیوتن متر
∽M24*2500پیچ درپوش یاتاقان دیفرانسیل اکسل عقب  550

∽M24*1.5750محرك نهاییپیچ چرخدنده متحرك مخروطی و 850
∽M14*1.5200پیچ پوسته محرك نهایی اکسل عقب  235

پیچ قفلی فلنچی چهارشاخ چرخدنده مخروطی اکسل عقب 
M45*2

600∼ 740

اکسل کاهنده چرخ دونگ فنگ
پیچ هاي اتصال محرك نهایی اکسل عقب سمت چرخ ها

.M14*1پیچ هاي اتصال نشیمن یاتاقان 5-6200∼ 235
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M14*1.5-6 ∽200اکسل وسطپیچ پوسته دیفرانسیل چرخ میانی 235

پیچ هاي اتصال محرك نهایی اکسل عقب سمت چرخ ها
پیچ هاي اتصال پوسته  چرخدنده چرخشی محرك و پوسته دیفرانسیل 

M14*1.5-6200∼ 235

پیچ هاي اتصال پوسته دیفرانسیل بین محوري و پوسته چرخدنده 
M12*1.25-6چرخشی 

120∼ 150

؟؟؟؟M165*1.25-6ورودي آخر نشیمن کاسه نمد
450∼ 600

M14*1.5-6پیچ هاي اتصال پوسته دیفرانسیل بین محوري
200∼ 235

)دونگ فنگ(پیچ هاي اتصال مجموعه درون اکسلی چرخ ها 

M14*1.5-6پیچ اتصال پوسته اکسل و مجموعه ریتاردر 
200∼ 235

M16*1.5-6ل و صفحه زیرین ترمزپیچ اتصال پوسته اکس
290∼ 330

M10-6  gپیچ اتصال مجموعه درپوش انتهایی و شاسی
37∼ 75

M14*1.5-6پیچ اتصال براکت بادامک مخزن هوا
200∼ 235

M16*1.5-6پیچ اتصال هر دو انتهاي نگهدارنده میل فشار باالیی
290∼ 330

ــاي نگهد   ــه ه ــانی پایان ــال می ــیچ اتص ــاالیی  پ ــار ب ــل فش ــده می ارن
M20*1.5-6500∼ 590

∽M14*1.5350پیچ نشیمن کاسه نمد خروجی نهایی اکسل میانی 400

اكسل كاھنده دستي چرخ ھا
∽750ورودي اکسل عقبفلنچی مهره 800
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ورودي و خروجی اکسل میانیفلنچی مهره 
750∼ 800

نیمیا/ مهره تثبیت پوسته دیفرانسیل اکسل عقب
195

∽200پیچ درپوش یاتاقان دیفرانسیل 230
∽110پیچ نشیمن یاتاقان چرخدنده پخی اصلی 135
∽105مهره قفل خودکار مجموعه محرك نهایی 115

150∽130پیچ نگهدارنده بادامک رقاص چپ
310∽290پیچ هاي اتصال صفحه زیرین ترمز

∽300مهره گرد پین فلزي  400
∽49انتهاي اکسل سمت چرخ هاپیچ تثبیت روکش 60

∽600پیچ براکت محفظه هوا 620
570پیچ صفحه کشویی فنر

∽315عقب و چرخدنده متحرك مخروطی/پیچ هاي دیفرانسیل اکسل میانی 340
118∽88مهره تثبیت کمک فنر و براکت باالیی
∽134مهره کمک فنر و پین پائینی کمک فنر 167

∽134ینی کمک فنر و براکت مهره تثبیت پین پائ 167

∽54پیچ قفل پین فنر کف تخت  69
∽170پیچ مرکزي فنر کف تخت عقبی 200

∽220چهارشاخ گاردانپیچ و مهره شاسی و براکت یاتاقان تکیه گاه  280
∽220)چرخ پنجم(پیچ ایمنی حلقه سایش کشویی 280

شوندمحکمقطعاتی که باید 
رداستاندایگشتاور سفت

نیوتن متر
∽M24 *1.5750پیچ چرخدنده مخروطی محرك اکسل عقب 850

∽M14*1.5200پیچ پوسته محرك نهایی اکسل عقب  235
∽M45*2600پیچ قفلی فلنچی چهارشاخ چرخدنده مخروطی اکسل عقب  700

M14*1.5پیچ اتصال محرك نهایی اکسل میانی  
200∼ 235
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∽M12*1.25-694رخدنده اکسل محركپیچ هاي اتصال نشیمنگاه چ 114

M14X1.5160-204پیچ هاي پوسته چرخدنده اکسل 

∽M24*2500پیچ درپوش یاتاقان دیفرانسیل اکسل عقب  550
M45X2600-700میانیاکسل محركچرخدنده مخروطیمهره هاي درشت

M42X2650-800شفت اکسل میانیمهره هاي درشت 

M14X1.5160-204رانیسل بوژي اکسل میانیپیچ هاي پوسته دیف

∽M24*2130پیچ درپوش مخزن روغن محرك نهائی 195

∽M14X1.5130پیچ مجراي روغن اکسل کاهنده میانی  195

∽M14*1.5130پیچ نشیمن کاسه نمد خروجی نهایی اکسل میانی 195

M45X2600-700مهره دوشاخ فلنجی جلو اکسل میانی 

∽M14*1.5160کاسه نمد دیفرانسیل بوژي اکسل میانیپیچ نشیمن  204

M10X1.2519-21قفل دیفرانسیل بوژيپوستهپیچ هاي 

دونگ فنگ500اکسل عقب 

شوندمحکم قطعاتی که باید 
استانداردیگشتاور سفت

نیوتن متر
M24X2130-150پیچ درپوش کنترل سطح روغن اکسل محرك

Z1/2130-150عقب درپوش تخلیه پوسته اکسل
M16 Xعقب پیچ هاي اتصال صفحه زیرین ترمز 1.5290∼310

M18 Xپیچ هاي اتصال شفت اکسل  1.5220-260

نشیمن یاتاقان چرخدنده مخروطی محرك اکسل عقبپیچ 
M14X1.5

214-252

M18X1.5350-450پیچ پوسته دیفرانسیل اکسل عقب 
M24X2500-550سل عقبپیچ درپوش یاتاقان دیفرانسیل اک

پیچ هاي اتصال پوسته  چرخدنده چرخشی محرك و پوسته دیفرانسـیل 
M24X1.5750-850محرك نهایی 

M14X1.5200-235پیچ هاي پوسته محرك نهایی اکسل عقب 
740-600چرخدنده مخروطی محرك دوشاخ اکسل عقب فلنچی پیچ قفلی 
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M45X2
اکسل کاهنده چرخ ها دونگ فنگ

چ هاي اتصال محرك نهایی اکسل عقب سمت چرخ هاپی
M14X1.5-6g200-235پیچ هاي اتصال نشیمن گاه یاتاقان 

M14*1.5-6پیچ هاي اتصال پوسته دیفرانسیل بین محوري

200-235

)دونگ فنگ(ي اتصال محرك نهایی اکسل میانی کنار چرخ هاپیچ ها

M14X1.5-6g200-235کسل پیچ هاي اتصال مجموعه کاهنده و پوسته ا
M16*1.5-6پیچ اتصال پوسته اکسل و صفحه زیرین ترمز

290∼ 330

M10-6  gپیچ اتصال مجموعه درپوش انتهایی و شاسی
37∼ 75

M14*1.5-6پیچ اتصال براکت بادامک مخزن هوا
200∼ 235

∽M16*1.5-6290پیچ اتصال هر دو انتهاي نگهدارنده میل فشار باالیی 330

M20*1.5-6پیچ اتصال میانی پایانه هاي نگهدارنده میل فشار باالیی
500∼ 590

M114X1.5-6g350-400پیچ نشیمن کاسه نمد خروجی نهایی اکسل 

ھااکسل کاهنده دستی چرخ

∽750مهره فاالنژ ورودي اکسل عقب 800
M14X1.5-6g200-235پیچ هاي اتصال پوسته چرخدنده و پوسته کاهنده 

ــده      ــته چرخدن ــوژي و پوس ــیل ب ــته دیفرانس ــال پوس ــاي اتص ــیچ ه پ
M12X1.25-6g

120-150

مهره فاالنژ ورودي و خروجی اکسل میانی
750∼ 800
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M14X1.5-6g200-235پیچ اتصال پوسته دیفرانسیل بوژي 
میانی/ مهره تثبیت پوسته دیفرانسیل اکسل عقب

195

230-200دیفرانسیلپیچ هاي درپوش یاتاقان 
135-110پیچ نشیمن یاتاقان چرخدنده مخروطی محرك

115-105مهره قفل خودکار مجموعه محرك نهایی
150∽130پیچ نگهدارنده سمت چپ بادامک رقاص

310-290پیچ هاي اتصال صفحه زیرین ترمز
∽300مهره گرد پین فلزي اکسل 400

60-49خ هاپیچ تثبیت روکش انتهاي اکسل سمت چر
620-600پیچ هاي تثبیت براکت محفظه باد ترمز

570پیچ صفحه کشویی فنر

پیچ هاي سفت کاري دیفرانسیل و چرخدنده مخروطی محرك اکسل 
عقب/ میانی

315-340

118-88مهره هاي تثبیت کمک فنر و براکت باالیی

∽134مهره کمک فنر و پین پائینی کمک فنر 167
∽134و پین پائینی کمک فنر و براکتمهره کمک فنر 167

∽54پیچ قفل پین فنر کف تخت  69
پیچ مرکزي فنر کف تخت عقبی

170∼ 200

∽220پیچ و مهره شاسی و براکت یاتاقان تکیه گاه کاسه ساچمه اي 280
∽220)چرخ پنجم(پیچ ایمنی حلقه سایش کشویی 280

کاسه چراغ
.داري شده رجوع شودبه مشخصات محصول خریلطفاَ

مدلمکان /موقعیت

ترکیبی مجموعه المپ هاي چراغ 
ي کابین جلو

H7(70W)نور باال

H7(70W)نور پائین

P21Wچراغ راهنماي جلو

W5Wمکان نماچراغ 

H7چراغ کمکی نورباال 70W

٢١٣



H3(70W)چراغ مه شکن جلو

P21Wهاي راهنماي بغلچراغ 

W5Wچراغ رکاب

LED)حد نشانگر عقب(خالصیپ الم

LEDچراغ نشانگر حد

LEDسقف کابینچراغ

C5Wکابینچراغ مطالعه جلوي

R10Wبغلالمپ چراغ مطالعه 

R10Wالمپ چراغ خواب

مجموعه چراغهاي داشبورد
LEDنشانگر خطر

چراغ هاي تابلوفرمان 
LEDداشبورد

عقبهاي ترکیبی چراغ مجموعه 

LEDقبعچراغ خالصی 

LEDچراغ راهنما

ترمز چراغ
LED

LEDپالك چراغ

LEDچراغ مکان نما

LEDالمپ مه شکن عقب

LEDچراغ دنده عقب

LEDچراغ حد بغل

LEDچراغ نشانگر کناري 

LEDمخصوص تعمییر و نگهداري کامیونچراغ 

)مخازن(اطالعات ظرفیت و گنجایش 
.مدل کامیون خریداري شده توجه فرماییدلطفاَ به مشخصات فنی
قسمت هایی که روغن 

کاري می شوند
روغن مورد استفادهحجمو گرید روغننوع 

)لیتر(
ISZکامینزموتور

15W40)ظرفیت کارتر روغن( API.CI4

مقیاس حداکثر و حداقل روي گیج 
42.8-35.2روغن 

640:اصلی رد ملیسوخت دیزل خودرو مطابق با استانداتانک سوخت 
450: کمکی 
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روغن گیربکس AMTگیربکس 
80W90 GL-4

12.5: بدون ریتاردر 
23.5:     با ریتاردر

(VT14)گیربکس 

روغن گیربکس
80W90 GL-414.3 (VT14)

عقباکسل

GL-5 80روغن دنده سنگینW90

دونگ فنگ485اکسل تک کاهنده 
اي چپ توپی ه( 18محرك نهایی 

و و راست هرطرف یک لیتر
لیتر40مجموعاَ 

روغن باید تا نشانگر حداقل مجراي 
کنترل مخزن روغن اکسل پر شود

ــان  چرخدنـــــده فرمـــ
DEXRONهیدرولیک III5.3

DOT4محفظه روغن کالچ 
1.0

مایع خنک کـن ضـد خـوردگی و ضـدیخ بـادوام      ضدیخ
DFL-Cسري 

آب نرم% 50+ ضدیخ آلی% 50
بدون ریتاردرلیتر42

با ریتاردرلیتر52

قسمت هایی که روغن 
کاري می شوند

حجم روغن مورد استفادهنوع و گرید روغن
)لیتر(

درصد مطابقت بـا اسـتانداردهاي          32.5با DEFDEFتانک 
Q/DFCVCM4458-2014    یـا اسـتاندارد ملـی

2013-29518چین    

60
حلول اوره  میزان توصیه شده م

کیلومتر100لیتر هر1.30
ــا اســـتانداردهاي ملـــی     FQ-1شـــویندهمایع شیشه شوي مطـــابق بـ

4چین23436-2009
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A/C
R-134A0.7

گریس روغن کاري
گریس پایه لیتیوم 2#

DEXRON III1.5پمپ روغن باالبر اتاق 

: توجه
مراقـب باشـید روغـن    . رسوبی هنوز درموتور وجـود دارد بعد از تخلیه مخزن روغن موتور، روغن -1

براي اطالع از حجم روانکارها به راهنمـاي دسـتی تعمیـرات و    ًلطفا: توجه.اضافی در مخزن پر نکنید
.محصول فرستاده می شود رجوع کنیدکه باکامینزگهداري و استفاده از موتورن

ایـن پـک  بایـد در دمـاي               .شـار باالسـت  پلـی اتـیلن فشـار متوسـط یـا ف     DEFمواد بسته بندي -2
0°C-30°Cنگهداري شود .

روغن و گریس
)دونگ فنگکامینز موتور (روغن موتور

محصول با مشخصات ویژه بر اساس اده صحیح از روغن موتورطراحی شده بی توجهی به استف
بر دوام موتور کامیون تفاوت جغرافیایی هر منطقه و عدم رعایت فاصله زمانی تخلیه و تعویض روغن

از API:CI4اگر به جاي استفاده از روغن .  مستقیما تاثیر می گذارد و عمر موتور را کاهش می دهد
زمان تعویض روغن موتور می بایست مطابق با . کنیددیگري استفاده می CH-4یا CF-4روغن 

.مشخصات روانکار مربوطه تغییر کند

:روغن فرمان هیدرولیک
DEXRON IIIغن موتور دیزلـی  از رو

کـاربر مـی توانـد از روغـن     . استفاده کنید
اسـاس  روانکار با ویسکوزیته متفـاوت بـر   

ـ   محـدوده  .ددماي هواي منطقه اسـتفاده کن
ـ    ان دماي توصیه شده در شـکل روبـرو نش
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. داده شده است

روغن گیربکس 
کاربرمی تواند با درجه غلظت متفاوت براي تعویض 
آن با توجـه بـه شـرایط آب و هـوایی منطقـه خـود       

. مطابق شکل روبرو انتخاب و مصرف کند

5# 0# -10# -20# -35# -50#

سوخت 
مشخص 

شده 

≥ 8 °C ≥ 4
°C

≥ -5
°C

≥ -
14
°C

≥ -
29
°C

≥ -
44
°C

دماي 
محیط
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سوخت 
اسـتفاده از سـوخت هـاي دیزلـی     .از سوخت دیزلی سبک مجاز استاندارد هاي ملی استفاده کنیدًلطفا

نامناسب به موتورآسیب جدي می رساند، کاربر می تواند با توجه بـه شـرایط آب و هـوایی منطقـه از     
.گازوئیل مناسب با برندهاي متفاوت استفاده کند

روغن هیدرولیک جک باالبر اتاق 
.استفاده کنیدDEXRON IIIبراي پمپ باالبر اتاق از روغن 

:محرك روغن اکسل
کامیون رده سنگین نوع سولفور فسـفریک را بـراي اکسـل    ) GL_5(توصیه می شود روغن چرخدنده

می توانید بنا به شرایط آب و هوایی منطقه از روغـن هـایی بـا چگـالی متقـاوت و      . عقب استفاده کنید
GL5بیشتر استفاده کنید.

ایپادیزلمحصول مشخص        روغن اختصاصی سایپادیزل          شرکت س
:گریس ها

س هـاي پایـه لیتـیم    از گـری و توپی چرخ هاي کامیون مورد نیازتوصیه می شود براي روانکاري نقاط
.استفاده شود معمولی

روغن بوستر کالچ              روغن اختصاصی                   شرکت سایپادیزل
شرکت کامیون هاي تجاري دنگ فنگمحصول مشخص                سایپادیزل                    

: اخطار
.خودداري کنیدًاز مخلوط کردن روغن ترمز و روغن برندهاي متقاوت اکیدا-1
. ممنوع استًترکیب چند نوع مختلف روغن ترمز با برند یکسان نیز اکیدا-2

)ضد یخ(مایع خنک کننده موتور 
. ومتر هرکدام زودتر فرا برسد، تعویض کنیـد کیل000,300مایع خنک کننده را هردوسال یکبار و یا هر 

عدم استفاده از مایع خنک کننده توصیه شده توسط شرکت سازنده و یا مخلوط کردن مایع با برندهاي 
.دیگر باعث می شود سیلندر موتور کامیون آسیب ببیند
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مشخصات فنی مایع ضـدخوردگی  
و ضدیخ

#-20#-40

C-40°C°20-حداقل دماي محیط

مایع شیشه شوي 
. از مایع شیشه شوي توصیه شده شرکت سایپادیزل استفاده کنید

فنیپارامترهاي
جرمشاخص هاي 

)D760(KX480هشاسی کامیون کشند)کیلوگرم(شاخص هاي جرم

8800)کیلوگرم(وزن خالص 

18000)کیلوگرم(وزن ناخالص 

31070مجموع جرم مجاز تریلر

9070ظرفیت بار چرخ پنجم

:شاخص هاي ابعاد 
)D760(KX480شاسی کامیون کشنده )میلیمتر(ابعاد و فواصل 

6360طول کامیونمجموع 
2500مجموع عرض کامیون

3960میون کامجموع ارتفاع
فاصله محوري

3800

اکسل فاصله عرضی چرخ ها
2040جلو

اکسل 
1820عقب

تعلیق دنباله شاسی
جلو

1480

تعلیق 
1080عقب
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:شاخص هاي عملکرد
)KX480)D760کشنده شاسی پارامترها

90)کیلومتر برساعت(حداکثر سرعت
≤)درصد(حداکثر توان شیب پیمایی 30

≤)درصد(یب توقفش 20
80km/hمصرف سوخت در  (L/100km)38
16)متر(حداقل شعاع گردش

12.5)درجه(دیدار) تقرب(زاویه 
28)درجه(زاویه حرکت

208)میلیمتر(حداقل زاویه آزادي زمین
590)کیلوپاسکال(فشارباد سیستم ترمز هنگام حرکت 

:توجه 
ار، ضدیخ، سوخت، الستیک زاپاس و ابزار راننده مـی  خالص کامیون شامل روغن روانکوزن - 1

.شود
.کیلوگرم است195وزن کل کامیون با بار کامل شامل سه سرنشین داخل کابین معادل - 2
.اندازه گیري می شودنشان مرکز چرخ بیرونی جلوکامیون ازحداقل شعاع گردش- 3
چـرخ هـاي  عرضی و با زمین و فاصلهجلو از مرکز تماس چرخ جلعرضی چرخ هايفاصله - 4

.عقب از مرکز الستیک هاي دوقلو اندازه گیري می شود
تا زمیناکسل عقب تحت شرایط بارکامل کامیونفاصله زیرزمین منظور فاصله سپر تاحداقل - 5

. است
تحت شرایط بـار  سقف کابینباالترین نقطه تاقسمت سپر جلومجموع ارتفاع ارتفاع کامیون از - 6

اندازه گیـري  براي شاسیه عالوه ارتفاع شاسی تا زمین از همان نقطهب)کامیون بدون بار(صفر
.می شود

. بار کامل اندازه گیري می شودحداکثر توان شیب پیمایی، توان کامیون به تنهایی با - 7
از تست هاي جـاده  سوخت مصرفی ذکر شده در جدول باال اطالعات آزمایشی استخراج شده - 8

. خودروهاي ملی استبازرسی و نظارت بر کیفیت مرکزاستانداردهاي اي مطابق با 
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. انجام می شود که معادل شرایط واقعی محیط نیسـت یتحت شرایط بسیار سختاین آزمایشات- 1
.  ستلذا میزان مصرف سوخت قید شده صرفاَ براي اطالع شما

:ساختار مجموعه ها 
.که خریداري کرده اید، رجوع کنیدبه مشخصات ویژه کامیونیًلطفا

:کالچ 
تـرل  کنکششی ، با کالچ متري دیافراگمی، ، میلیمتري430قطر خارجی صفحهتک صفحه اي

.هیدرولیکی مجهز به بوستر

شرکت موتور کامینز دونگ فنگ سازنده 
سیلندراینترکولر، 6سیستم خنک کننده آب،خطی، نوع

سوپرشارژرموتوردیزل 
common railسیستم کنترل الکتریکی سیستم تزریق سوخت

ISZ480مدل  50
دور (محدوده سرعت 

دور بر /کیلووات)موتور
یقهدق

358/1900

حداکثر توان                         
دور /کیلووات)موتوردور(

بر دقیقه 

345/1900

حداکثر گشتاور
نیوتن متردور بر دقیقه 

2321/1000-1200

استوانه ) قطر(کورس
سیلندر

130 × 163
میلیمتر

13کورس جابجایی
17:1نسبت تراکم

4-2-6-3-5-1ترتیب احتراق
مطابق با (سوخت

)5یورو استاندارد
سوخت دیزل خودرو براي تابستان #0: تابستان
مناسب با شرایط آب و سوخت دیزل خودرو : زمستان

)درجه برودت(هوا 

٢٢١



:گیربکس 
ZF12دنده(ATM)

VT14سیستم تعویض دنده کابلیبا فنگ دونگ
. استاز نوع یونیورسالقفل کامل گاردان وکشوییمحور محرك این کامیون :محور محرك

:اکسل جلو
، اکسل الیوتIفوالد فورج شده با مقطع 

°1محفظه چرخ جلوزاویه تراز چرخ جلو
°7زاویه شیب پین صفحه ریش

°3زاویه کستر
رفیـت جـاده   حداکثر تمایل به ظ

چرخ جلو
°42چرخ میانی

°34چرخ بیرونی

:محركمحور 
و محـدوده دور حرکـت   دونـگ فنـگ  485به کاهنـده چـرخ   با پوسته جوشکاري شدهمحركاکسل 

.تن تولید شده است13و محور اکسل عقب با ظرفیت یاتاقان مجهز گردیده 3.42نهائی آن 
:چرخ ها و الستیک ها 

. مجهز بوده که یک حلقه آن الستیک زاپاس استحلقه الستیک7به ًجموعامهرکامیون کشنده
× 9.00:طوقه  22.5;

315/80R22.5: مشخصات الستیک 

:شاسی 
پرچکاري شده، بخش جلویی شاسی بـا سـاختار ذوزنقـه اي عـریض شـده و      ماتریس وساختار: نوع

× 300پهناي طولی  90 × و در میلیمتـر 1,080سـمت جلـو   عرض شاسـی در ق . میلیمتراست8+0
.میلیمتر است800قسمت عقب شاسی 

:سیستم تعلیق 
الیه3، فنر تخت جلو ساختار حلقه چشمیپارابولیک)شمشی(فنر تخت: تعلیق جلو
تعلیق بادي کامل: تعلیق عقب 

:سیستم فرمان 
روغن نـوع پـره اي  پمپ هیدرولیک پمپ نده انتگرالی بوده مدل چرخدنده جعبه فرمان از نوع چرخد

.است
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:سیستم ترمز 
تجهیزات اصلی

کمپرسور باد دو سیلندره خنک کاري با آب : کمپرسور باد 
، لیتـري 30، یک تانک بـاد  لیتري20، دو عدد تانک باد لیتري40یک عدد تانک باد : تانک باد

.لیتر8ظرفیت AMTیک عدد تانک باد لیتري،5دو عدد تانک باد 
سوپاپ اطمینـان،  سوپاپ محافظ چهارراهه، سوپاپ خشک کن، فرستنده سیگنال ترمز،: سوپاپ ها

، ABSلنوئید ترمـز وسـوپاپ سـ  ، سوپاپ ترمـز اکسـل عقـب،    سوپاپ فشارتخلیه، سوپاپ تناسب رله
سـوپاپ کنتـرل،   سـوپاپ سـرریز،   سوپاپ ترمز دستی تریلـر، ، سوپاپ ترمزدستیسوپاپ ترمزاگزوز، 
سـوپاپ تخلیـه آب،  ، سـوپاپ سلنوئیدسیسـتم تعلیـق بـادي،     اپ کنترل تریلرسوپسوپاپ دیفرانسیل،

.و غیروسوپاپ تریلر
دیسکی یا کاسه اي) داراي دو مدار مجزاي باد ترمزگیري(دومدارهترمز بادي: ترمز اصلی-ب
با سوپاپ عملکرد به صورت فنري عمل کننده روي چرخ هاي جلو و مرکز : ترمز دستی -ج

کامیون
)آپشن(و ریتاردرترمز موتور، ترمز اگزوز : ترمز کمکی-د
. که به طور جداگانه کنترل می شودسوپاپ ترمز دستی تریلر: ترمز تریلر -ه

:سیستم الکتریکی
. ولت استفاده شده و قطب منفی زمین است24سیستم الکتریکی 

و پارامترهاتجهیزات اصلی
12Vباتري  180A·h)دو عدد(

,28Vدینام 70A

,24Vاستارت 7.8kW

:تجهیزات
فشـار  ،adblueگـیج سـطح اوره تانـک    سـوخت و سطح ت سنج، تاخوگراف، دماسنج آب، گیجسرع

سنج باد
:ها چراغ

عقـب، چـراغ   ترکیبـی چـراغ هـاي  ، چراغ مه شکن جلوجلو، چراغ هاي ترکیبی :بیرونیچراغ هاي
و چراغ هـاي حـد انتهـایی کـامیون    قب کامیون چراغ تعمیر ع،ي گردش به راست و چپهاي راهنما

غیره 
چـراغ  چـراغ مطالعـه بغـل کـابین،     چراغ مطالعه جلوي کابین، چراغ سقف کابین، : چراغ هاي داخلی 

مطالعه باالي تختخواب 
اطالعات بیشتر در قسمت اتاق کامیون: چراغ هاي نشانگر و اخطار

قاطالعات بیشتر در قسمت اتا:سوئیچ ها 
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:اتاق 
از نوع باالرو روي موتور بوده و داراي مکانیسـم بـاالبر هیـدرولیک    سقف بلندKX480کامیون اتاق

کنسـول  ،صندلی رانندهدیف صندلی جلویی داخل کابین ردر. استپله اياتاق داراي رکاب دو.است
زاویـه  صندلی راننده از نوع صندلی فنري نوع ضـربه گیـر بـا   . استقرار گرفتهشاگردصندلی و وسط 

ردیـف  در. ی شاگرد نیز همینطـور اسـت  تکیه صندل. تکیه گاه صندلی قابل تنظیم به جلو و عقب است
مشخصـــات تختخــواب پـــائینی و بــاالیی بـــه ترتیـــب             .عقــب تختخـــواب دو طبقــه قـــرار دارد  

2,140mm (L) ×730mm (W) 1,950وmm ×690mmکـف پـوش هـاي    اتاق همچنین به . است
آفتـابگیر        فنـدك، رادیـوو ضـبط،   جـالیوانی،  میزمتحـرك، ،)جعبـه ابـزار متفرقـه    (، کنسـول  عایق گرما

بـاالبر برقـی   . اسـت مرکـزي ز به قفلهردو درب مجه. استمجهزو ریل پردهآویز لباس ، )سایه بان(
قف و کابین مجهز به جلوپنجره باالرو، بادگیر بغل، بادگیرهـاي بـاالي سـ   . شیشه ها قابل استفاده است

از کـابین  درب جلو به آیینه دید عقب خـارج . شیشه جلو به برف پاك کن برقی مجهز است. سپراست
.مجهز استو آیینه دید محوطه جلو، آینه دید نزدیک عقب و آینه زاویه گسترده بیرون درب ها 

:بخاري و کولر
در در داخـل کـابین   سیستم تهویه در داخل اتاق جلو با دو حالت کولر و بخـاري بـا کیفیـت یکسـان    

براي حفاظت محیط زیست گاز سرماساز فریون با حداقل میـزان مـورد نیـاز    . )آپشن(تجهیز شده است
.استفاده می شودبه عنوان خنک کن R134aدر داخل سیستم شارژ شده است و مخلوطی از گاز 

:پین ریش 
50mm 90پین ریش تجهیز شده وmmپین ریش آپشن است .

:اننده جعبه ابزار ر
.هرکامیون تجاري به یک سري ابزار مخصوص راننده تجهیز شده است

:نمودار شماتیک برق خودرو
هنگام استفاده از آن . دیاگرام شماتیک الکتریک خودرو که ضمیمه این راهنماست نموداري کلی است

.به مشخصات ویژه آن توجه کنید
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حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه ملی و انسانی بدانیم

:نکات زیست محیطی

نکات زیست محیطی نکاتی هستند که بر محیط زیست تاثیرگذارند

اصل پنجاهم قانون اساسی- 1

هاي بعدي یابد در آن حیات اجتماعی رو بـه رشـدي   حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل
هاي اقتصادي و غیرآن که با آلـودگی  ازاین رو فعالیت.   شودتلقی میوظیفه عمومی. داشته باشند

محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است

بازدید روغن ترمز-2
مایع روغن ترمز داراي ترکیبات سمی بـوده لـذا از ریخـتن آن بـرروي خـاك وآب و      گریس وروان کارها و 
خودداري نمائیدآلوده کردن آن جدا 

تعویض روغن موتور ، تخلیه تانک سوخت - 3
محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن آلوده نکنیم-
رنگ روغن به تنهایی مالك مناسبی براي تشخیص کیفیت روغن موتور و تعویض آن نیست-
لذا با مصرف بهینه آن درحفاظت از منابع بکوشیم. باشدهاي موتور ، نفت خام میپایه اکثر روغن-
خودرو مراقب نشتی ها بوده و ازتخلیه روغن مصـرف  و یا تخلیه مخزن سوخت غن درهنگام تعویض رو-

برروي خاك و آب جدا خودداري کنیمو یا فاضالب آن ) روغن سوخته (شده 
آوري و درظرف مخصوص تخلیه شودهاي ریخته شده توسط مواد جاذب جمعحتی مقادیرکم روغن-

و صافی هاسوخت، هاي روغن تعویض فیلتر- 4
هاي آغشته به روغن ، فیلترهاي تعویض شده و زباله هاي روغنی و رنگی از جمله سرنخ و دستمالدرتخلیه 
.به نحوي عمل کنیم که کمترین تاثیر را به محیط زیست داشته باشدامثالهم 

بـه  را نباید درطبیعت رها نمـود بلکـه   آنها لذا . هاي ویژه و خطرناك هستندپسماندهجزء ها این دسته زباله
دراختیار مراکز مجاز جهت امحاء قراردهیمداخل نایلکس مجزا ریخته و مطمئن و بدون نشتی روش

بازدید لنت ترمز-5
صفحه کالچ ترجیعا از نوع بدون آزبست استفاده نمائید/ درهنگام تعویض لنتهاي ترمز 

هاسیستم کنترل آالینده- 6
جهت عیب یابی و تنظیم موتور بـه تعمیرگـاه  درصورت خروج دود غیرطبیعی از اگزوز ، در اولین فرصت 

هاي مجازمراجعه نمائید زیرا خروج دود غیرعادي آلودگی بیشتر هوا را به دنبال خواهد داشت
مصرف سوخت خودرو را کنترل نموده و آن را با میزان مصرف بهینه اعـالم شـده توسـط سـازنده خـودرو      

تعمیرگاه هاي مجازمراجعه نمائیدمقایسه کنید و درصورت وجود تفاوت قابل مالحظه به
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. باشـد  میهاي محیط زیست کاهش میزان گازهاي آالیندهSCRوEGRهاي هدف از بکارگیري سیستم
کنتـرل  گیري مقداراکسیژن و گـاز ، واحـد   این سیستم شامل مجموعه اي از کاتالیست ، سنسورهاي اندازه

باشدکننده الکترونیکی ، مخزن محلول آمونیاك و انژکتور پاشش محلول آمونیاك می
و ذرات معلـق را کـه   NOX, HC,COتوانـد  اي اسـت کـه مـی   بـه گونـه  سیستمهاي مذکور ال عملکرداصو

بسیارخطرناك و آالینده هستند به گازهاي بی خطري همچـون نیتـروژن ، دي اکسـید کـربن و بخـار آب      
که خطر چندانی براي محیط زیست ندارندل نمایندتبدی

نقش اساسی در عملکرد مـوثر ایـن تجهیـز    استاندارد آمونیاك توزیع سوخت با کیفیت و باید توجه داشت 
یجـاد آلـودگی در محـیط زیسـت     اعدم تعویض به موقع آنهـا عـالوه بـر   حذف و یا ضافا ات خواهد داشت م

گرددموجب اختالل در عملکرد مناسب خودرو نیز می

باتري-8
لذا باتري . هستندکه خورنده سمیباشدهاي باتري خودرو سرب و اسیدسولفوریک میاز مهم ترین آالینده

هاي کهنه و بی استفاده را نباید درطبیعت رها نمود بلکه باید آنها را دراختیـار مراکـز مجـاز جهـت امحـاء      
قراردهیم

کولر-9
) هاCFCو مانند گاز فرئون(هاي خنک کننده ، گازهاي مخرب الیه ازنهاي سیستمیکی از مهمترین آالینده

زن جـایگزین گازهـاي مخـرب الیـه ا    R134خوشبختانه در خودروهاي شرکت سایپادیزل ، گـاز  . باشدمی
باشدگردیده که فاقد اثرات مخرب برالیه ازن می

ترموستات- 10
درصد صرفه جویی در مصرف سـوخت را  2عملکرد مناسب ترموستات موجب عملکردموتوردر دماي بهینه 

به همراه دارد

شستشو-11
درفصـل زمسـتان و سایرشـرایط راننـدگی کـه      . کندمرتب خودرو به حفظ ارزش آن کمک میتمیز کردن

شود ، سعی کنید آنرا بیشتر بشوئیدموجب کثیف شدن کامیون شما می
المقدور از مـواد پـاك   حتی. شوداز تجهیزات شستشویی استفاده کنید که باعث آلودگی محیط زیست نمی

کنیدتفادهکننده بی خطر براي محیط زیست اس

واکس و رنگ بدنه-12
با تمیز نگهداشتن و رسیدگی به رنگ خودرو درزیبایی محیط زیست شهري سهیم باشیم

می باشد لذا در هنگام استفاده از رنگ خودرو بویژه در ) Cr(  هاي رنگ خودرو ، کرم از مهم ترین آالینده
اك باشیمتعمیرگاه ها و نمایندگی ها مراقب نشت و ریزش آن به آب و خ



با صرفه جویی رانندگی کنید-13

راننده و در این راستا به حفاظت از محیط زیست کمک کنیم توان و انرژي میا مصرف بهینه منابع طبیعی ب
جویی کلی ایفا نمایدبه بهترین صرفهدرموضوع مربوط به دستیابیمهمترین نقش را 

موتور و جعبه دنده گرم شده در مقایسه با حالت سرد خود سوخت . موتوررا هرچه سریعتر گرم کنید -
شودکند و کمتر فرسوده میکمتري مصرف می

استفاده نادرست از جعبه . از گاز به طور معقوالنه استفاده کنید و دنده ها را درست تعویض کنید -
شوددنده باعث مصرف سوخت به میزان قابل توجهی باالتر می

کند بدون این که سرعت افزایش یابداین کار مصرف سوخت را زیاد می. پدال گاز را پمپ نکنید -
تعداد چرخش . توانید بکارببریداي را که میهنگامی که به سرعت مورد نیاز رسیدید سبک ترین دنده-

.ور را درنیمه پائین تر قسمت سبز رنگ نگه داریدموت
جویی کنترل سرعت ثابت اگر به درستی در شرایط خوب استفاده شود در مصرف سوخت صرفه-

تواند باعث اي میباوجود این ، استفاده بیش از حد از کنترل سرعت ثابت در مناطق تپه. گرددمی
افزایش مصرف سوخت شود

اي به دلیل این که مقاومت هوا با افزایش کنند، تا اندازهمقدارزیادي سوخت استفاده میسرعتهاي باال -
بادهاي مخالف شدید و بادهاي بیابانی مصرف سوخت را . یابدسرعت به طور ناگهانی افزایش می

دهندبیشتر افزایش می
ی ها ازبیشترین نیروي درسرباالی. دیر به دنده سنگین بروید ! با سرعت پائین موتور رانندگی کنید-

موتور استفاده کنید و قبل از رفتن به دنده سنگین اجازه دهید سرعت موتور به پائین ترین بخش 
. قسمت سبز برسد

شودکنید ، تعویض دنده اضافی باعث افزایش مصرف سوخت میهنگامی که با بار سبک رانندگی می-
مسیر . هاي بد و ناهموار بپرهیزید رانندگی در جادهاگر امکان دارد از ! هاي خوب استفاده کنیدازجاده-

طوري رانندگی نکنید که انرژي مصرف شده براي شتاب گرفتن با . خود را خوب طرح ریزي کنید 
دهد از وقتی شرایط جاده اجازه می. درسرازیریها گاز را کامال رها کنید. ترمز گرفتن دوباره به هدررود

شتاب خودرو استفاده کنید
در سراشیبی هاي مالیم ، ترمز موتور ممکن است زیاد ترمز بگیرد و لذا اثر ! گیري موتورترمز-

براي به دست آوردن بهترین مصرف سوخت ، از چنین ترمزهاي . ناخواسته اي داشته باشد
. غیرضروري  باید خودداري شود

فشار صحیح تایر . یدن دارندتایرهاي رادیال مقاومت کمتري دربرابر غلت! تایرها را با دقت انتخاب کنید-
کاهداصطکاك را کاهش داده و از سائیدگی تایرمی

. تنظیمات چرخ جلو را مرتبا بازدید کنید و زوایه هاي محور روي کشنده و تریلر را نیز بازدید کنید -
مقادیر صحیح همیشه باعث ایجاد مقاومت کمتر در برابر غلتیدن و درنتیجه مصرف سوخت کمتر می

شوند
همیشه سایبان و برزنت را کامال محکم ! زسایبان بیش از اندازه که مورد نیاز است استفاده نکنیدا-

هاي سقفی و غیره مصرف سوخت همچنین به خاطرداشته باشید که تابلوهاي تبلیغاتی ، قفسه. کنید
دهندرا افزایش می

کنداستفاده از  بادشکن در صورت تنظیم صحیح  سوخت کمتري مصرف می-
گهداري صحیح و تعمیرات بموقع ن-
داردکامیون درشرایط مطلوب مصرف سوخت را پائین نگه می-

"تالش ما این بوده  پیشرو بخش حمل ونقلی باشیم  که ازمحیط زیست حفاظت کند" 
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