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. حقوق براي شرکت سایپادیزل محفوظ است و هرگونه تکثیر غیر مجاز پیگرد قانونی دارد 



قدمهم
ضمن تشکر و تبریک خرید و استفاده از محصوالت سایپادیزل ، این دفترچه شیوه کاربري و نگهداري محصول 

. را به شما آموزش می دهدT375کشنده 

آموزش استفاده و کاربري بهینه از کامیون هدف ماست چرا که این موضوع بـه میـزان شـناخت صـحیح شـما از      
ن مراحل نگهداري بسـتگی دارد و مـا امیـدواریم کـه شـما قبـل از اسـتفاده از        محصوالت ما و دقت و کامل بود

کامیون این دفترچه را به طور کامل مطالعه کرده باشـید کـه در ایـن صـورت بـا مهـارت بسـیار بـاالیی مراحـل          
. دکراري را انجام و پیگیري خواهید نگهد

بطـور مـداوم در راسـتاي ارتقـاء و تکمیـل      شرکت سایپادیزل جهت برآورده نمودن احتیاجـات و نیـاز مشـتري   
محصوالت خود تالش می نماید و لذا این شرکت حق هرگونه تغییر در تکنولوژي و طراحی محصـول را بـراي   

تغییـرات  فقط در زمان انتشار معتبر است از اینکه اطالع رسـانی  بنابراین ارقام و تعاریف. داردخود محفوظ می
.ربر گرامی ممکن نیست پوزش می طلبیمنولوژي به شما کاطراحی و تک
. عمر کاربري کامیون نگهداري گرددو می بایست در طول زمانشدهیکی از اقالم کامیون محسوب این دفترچه 

ت شـرک (اطالع از میزان گارانتی و خرید قطعات یدکی کامیون با خدمات پس از فروش شرکت سایپادیزل براي
.تماس حاصل کنید) خدمات فنی رنا



دفترچه راهنمااستفاده از
، تنظیمـات  دفترچه بطور اساسی ساختار محصول، کـاربري، روشـن کـردن و کـارکرد، راننـدگی، نگهـداري      این

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

م د ، این موضوع جهت سـالم مانـدن کـامیون و قطعـات مونتـاژي آن مهـ      یر و نگهداري ، انجام و رعایت کنتعم
.است

: نمادهاي مندرج در این دفترچه به شرح ذیل می باشند 

: توجه 
یـزات مونتـاژي آن   ن و تجه، راننده و یا کامیوت عدم رعایت قانون و روش ذکر شدهدر صور

. آسیب خواهند دید

: اخطار 
و ، امکان بروز صدمات جـانی شـخص ثالـث    ت عدم رعایت قانون و روش ذکر شدهدر صور

. ضررهاي جدي مالی وجود دارد



:نکات مهم
: موارد زیر شامل گارانتی محصول نمی شود

با محصول  و یا تغییر کـاربري  یون با گواهی و مدارك شناساییدر صورت عدم مطابقت پالك شناسایی کام-1
.و جایگزینی پالك شناسایی  و غیره

.عدم کاربري و استفاده صحیح از کامیون طبق موارد مندرج در دفترچه -2
)شامل دوره هاي زمانی آببندي و مسافتی. (سرویس هاي دوره اي طبق برنامه مندرج در دفترچه اجرا نشود -3
مشـخص  هـوا و روغـن  ا ، روانکارها و فیلترهاي سـوخت،  در صورت عدم تامین و تعویض به موقع روغنه-4

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

. و یا تغییر سایز تایرهادن کرله، ضد گلوبعنوان مثال افزایش ظرفیت باربري، باالبردن شاسیشرکت 
. هنگام انجام تعمیراتئید شرکتآسیب هاي ناشی از استفاده قطعات یدکی غیر اصلی و بدون تا-7
در . (بروز مشکالت فنی ، پدیـد مـی آیـد   هنگامتعمیر و تنظیم به موقع کامیونناشی از عدمآسیب هایی که-8

)کالت فنی ثانوي نیز ایجاد می شود، مشکامیونصورت رفع نکردن نقایص
بـه عهـده   نباشـد تصادفاتی که ناشی از ایراد فنی ساخت کامیون بوده و داراي تائیدیه پلیس و شرکت بیمـه  -9

.راننده است
.رت بارگذاري بیش از ظرفیت کامیوندر صو-10
.سقوط از ارتفاع ، خراش و سوزاندنصدمات ناشی از عوامل خارجی مثل -11
.، طوفان و تگرگمترقبه طبیعی مانند سیل، رعد و برقصدمات ناشی از حوادث غیر -12
.صداهاي نرمال، ارتعاشات و لرزشها، سائیدگی ها و استهالك-13
نرمـال توسـط نماینـدگی پـس از     یان تاخیرات ناشی از متوقف شدن کامیون جهت بازرسی ها يضرر و ز-14

.فروش
.انقضاء دوره گارانتی-15
ژ قطعـات  مانند تغییرات در مونتا.نباشدمحصولساختیا طراحی ودر ارتباط با مدل،تعمیراتی کهدیگر-16

وسیله نقلیه بدون کسب مجوز
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کامیون شناسایی
محل پالك مشخصات کامیون 

پالك مشخصات کامیون در داخل کابین ، پائین درب شـاگرد نصـب   
.گردیده است 

(VIN)محل درج شماره شاسی 

در محل نشان داده شده در ) مشخصه شناسایی کامیون(VINشماره 
.تیرك سمت راست شاسی حک شده است 

رمحل پالك مشخصات موتو

شماره سریال موتور-2پالك مشخصات موتور     - 1

شماره شاسی- 1

پالك مشخصات کامیون                                   - 1

١



مالحظات
زیست محیطیو کاربرد صحیح موتور به لحاظ فنی 

ضمانت و خـدمات  موتور بدون تائید و اجازه شرکت سایپادیزل ، موتور از شرایط پلمپهايدنکرباز در صورت -1
. خارج می شود) وارانتی (پس از فروش 

انین زیسـت محیطـی مطابقـت داده    ی شده و با شرایط و قوبازرستنظیم وهمه موتورها قبل از خروج از کارخانه -2
و تنهـا مراکـز تعمیرگـاهی مجـاز شـرکت      مجـوز شـرکت نیسـت   و تنظیم بدون مجاز به تعویض رانندهو می شوند

تعـویض  بـه کسانی که بدون اجازه و در مراکـز غیـر مجـاز اقـدام     .دارندرا ) تنظیم موتور(سایپادیزل مجوز این کار
.می شودمی بایست مد نظر قرار دهند که موتور از شرایط گارانتی خارج می کنندموتور قطعات و تنظیم

. ط شرکت سایپادیزل استفاده کنیدنوع مشخص شده توسدرجه وتنها از فیلترهاي سوخت و روغن با -3
.یدکنکنترل را ) ورودي و خروجی(لقی سوپاپهاي دود و هوا -4
.یدکنر صورت نیاز تنظیم چک و ددور آرام موتور را-5
:یدکنموارد ذیل را رعایت -6

. تعویض کنیدو منظم را بصورت دوره اي ) ، روغنسوخت، هوا(فیلترها ) الف
فقط از روغن تعریف شده توسط شرکت با مشخصات و کیفیـت صـحیح اسـتفاده شـود و بصـورت دوره اي و      ) ب

. دمنظم تعویض انجام شو
ـ   از گازوئیل با کیفیت ) ج ده از گازوئیـل  اسـتفا .ا شـرایط آب و هـوایی اسـتفاده شـود    عالی و تولید شـده متناسـب ب

. نامرغوب ممنوع است
.کاري خارج از تعهد این شرکت  استخسارات و حوادث ناشی از نبود مایع در سیستم خنک کاري و روغن ) د
ل کنیـد  کنتـر اي سـوپاپ هـا را  گایـده گزوز و تبدیل الوله مکش، رادیاتور ،اینترکولر،،آببندي سیستم توربو شارژ) ه

.نشتی نداشته باشد
بـدون  (کـار کنـد  یقه موتـور در دور آرام  دق5الی 3، الزم است قبل از حرکت موتورصحیحاطمینان از کارکرد براي

ربـو  روغنکاري توًشوند مثالآماده حرکت ،تا قطعات و تجهیزات موتور با گرم شدن و روغنکاري )اینکه گاز بدهید
بدون اینکـه  موتور در دور آرام دقیقه 5الی 3موتور نیز الزم است دنکرشارژ کامل شود و همچنین قبل از خاموش

اري خنـک کـ  ًمـثال . وتجهیزات موتور به حـد نرمـال برسـد   کار کند تا روغنکاري و خنک کاري قطعات گاز بدهید
ن حاصـل از  شـدن و چسـبید  لفقوقطعات دنکررپاچ ز آسیب دیدن و گیاین عمل ا.توربو شارژ انجام شودسیلندر

. دداغی جلوگیري می کن
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بازدید روزانه
.کنیدهر روز قبل از حرکت کنترل کامیون خود را 

.یدسطح مایع خنک کن را چک کن-1
.یدکنسطح روغن موتور را کنترل کرده و تسمه پروانه را نیز چک -2
.را چک کنیدفن خنک کن و کمربند ایمنی راننده -3
.تخلیه شده باشندفیلتر و پیش فیلتر سوختکنترل کنید-3
.یدسطح روغن جعبه فرمان را چک کن-4
.در تانک سوخت را چک کنیدموجود میزان سوخت -5
.ها را چک کنیدالستیکفشار باد و سطح ،سفتی مهره چرخها -6
. اي روغن ، سوخت و هوا را چک کنیدنشتی ه-7
. نه هاي دید عقب و بغل را چک کنیدو آئیشیشه ها-8
.یدسطح روغن کالچ را چک کن-9

.یدترمز و کالچ را چک کنپدالحرکت -10
.یدبوقها را چک کن-11
.چراغها را چک کنید-12
.یدایی کن، دسته دنده و ترمز را چک نهفرمان-13

٣



آببندي کامیون جدید 
مـورد توجـه قـرار    در طول این مدت موارد ذیل مـی بایسـت   . کیلومتر است2500الی 1500د مسافت آببندي حدو

:ندشوگرفته و رعایت 
rpm 2000ازو دور موتـور نیـز نبایـد   نیسـت مجـاز  ) حمل بار(وي کامیون ، بارگذاري رکیلومتر اول250در -1

.رودباالتر
T375در مورد محصول -2 د و ظرفیت باربري کامیون استفاده شـو % 50بیش از نباید،کیلومتر اول800طی 4*6

. استفاده کردرا ظرفیت باربري % 75ش از بیکیلومتر تا زمان آببندي کامل نباید 800بعد از 
. و با شیب هاي بسیار کم حرکت کردمسیرهاي صاف و هموار دردر کل مدت مسافت آببندي می بایست -3
.موتور گرم شود)با بار سبک یا بدون بار(ت می بایس، بعد از روشن کردن موتور-4
و 4*2بـراي محصـول   دقیقه5ور نباید از زمان مذک. م براي مدت طوالنی مجاز نیستکارکرد موتور در دور آرا-5

.د دیدندر غیر اینصورت آسیب خواه، دتجاوز کن٦*4دقیقه براي محصول 10
.النی مجاز نیستبت براي مدت طوموتور در شرایط دور ثاهداشتننگ-6
. دخودداري کنیاز اعمال فشار و بار بیش از حد مجاز به موتورو نحو مناسب و صحیح تعویضبه را دنده ها -7
).چراغ اخطار سطح پایین فشار روغن را کنترل کنید(فشار روغن و دماي موتور توجه کنیدبه نشانگر-8
. ک کن را چک کنیدموتور و مایع خنبصورت مداوم و منظم سطح روغن-9

آندسته از کامیون هایی که سیستم خنک کننده آنها محافظ کاسه نمد قابل انعطاف دارند، گیره کاسه نمد را چـک  -10
.کنید شل نشده باشد و درصورتی که لقی دارد آنرا سفت کنید

.داالهاي خطرناك نیستند، مجاز به حمل کنباشنADRکامیون هایی که داراي سیستم -11
. درست استفاده کنیداز ترمز موتورز ترمزهاي آنی خودداري کنید و ، اه طرز صحیح و مناسب رانندگی کنیدب-12
.ممنوع است، دن آنی موتورباال و یا بارهاي سنگین خاموش کرپس از طی مسافت با سرعت هاي -13
گشـتاور بـا مهره اي لقی داشت آن را اگرد وچرخ ها را به لحاظ سفتی چک کنیبعد از پایان دوره آببندي مهره-14

. سفت کنید4*2نیوتن متر براي محصول 700-600و 6*4نیوتن متر براي محصول )650-550ترك (

: اخطار
نگهداري کامیون را در مراکز و نمایندگی هاي مجاز خدمات  پـس از فـروش   دوره آببندي وًلطفا

را طبق قـوانین و روش هـا و مراحـل قیـد شـده در      شرکت سایپادیزل به انجام برسانید و این کار 
. دفترچه ضمانت محصول انجام دهید
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استانداردعملکرد
ر در زمـان اسـتفاده الزامـی    توجه به موارد زیهنگام رانندگیافزایش طول عمر کامیون و بهره وري و امینت باالبراي
: است

.باز کنید و کنترل کنید دنده در حالت خالص  باشدرا قطع کن دن کامیون ابتدا سوئیچ براي روشن کر-1
.توجه کنید84صفحهدستورالعمل به زدناستارتبراي-2
.قطعات موتور افزایش می یابدبین سایش در غیر اینصورتوقتی موتور سرد است دور آن را باال نبرید -3
ــاد ترمــز بــه 4*6درمحصــول -4 30±540بــه 2*4محصــول و درپاســکالکیلو25kPa±590وقتــی فشــار ب

. رسید کامیون استارت می خوردپاسکال کیلو
.حرکت کنیدشروع به با دنده یک زمانی که کامیون بار سنگین زده -5
.بعد از خاموش کردن موتور خودداري کنیدل دادن کامیون با دنده خالصهاز ˝اکیدا-6
شروع حرکت با شتاب باال موجـب آسـیب رسـیدن بـه     . نیستاال و ترمزهاي آنی مجازشروع حرکت با شتاب ب-7

.دترمز می شوکفشکموجب سایش الستیکها و نیزو ترمزهاي آنیالستیکهاکالچ و 
.در سرعت باال مجاز نیست) وش کردندر صورت خام(روشن کردن مجدد موتور -8
. دمی شوو باعث کاهش عمر کامیون ممنوع است) Over Load(استفاده از کامیون با ظرفیت بار غیر مجاز -9

وقتـی کـامیون متوقـف اسـت     . قرار دادخاموش در حالت هنگام کارکرد موتور نباید سوئیچ قطع کن باطري را -10
. سوئیچ قطع کن را در حالت خاموش قرار دهید

ًو اگـر هسـت قـبال   وجود نداردسقوط می کندآنهنگام باالبردنکهاق مطمئن شوید چیزيقبل از باال بردن ات-11

.آن را بردارید
طعـات  شستشـوي موتـور روي اتصـاالت و ق   اشید و زمـان پانک سوخت آب نتشستشوي کامیون روي هنگام-12

. الکتریکی را بپوشانید درغیر این صورت مشکالت فنی الکتریکی براي کامیون پیش می آید
. یـد سپس قطعه الکتریکی را باز کنکن باطري را زده و ، ابتدا سوئیچ قطعتعمیر و تنظیم قطعات الکتریکیامهنگ-13

. مونتاژ شوندًشده باید مجدداقطعات الکتریکی باز . نوع استممتعمیر در حالت باز بودن سوئیچ 
.مجاز نیستاصلیاستفاده از فیوز غیر و) یا برنج(سانا مانند مس قطعات رجایگزینی فیوز با-14
.ممنوع استًتم الکتریکی اکیدارل سیسهنگام کنتبراي روشنایی استفاده از اتصال کوتاه -15
:هنگام جوشکاري روي شاسی یا کامیون قوانین زیر باید رعایت شود -16

:براي کامیون هاي مجهز به سوئیچ توان اصلی مکانیکی 
.را خاموش و کلید قطع کن را بزنیدموتور ) الف
. وصل کنید(B)نمودار کابل مثبت و منفی را با دقت مانند.دکنیجداباطري را یمنفاتصال مثبت و ) ب
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.را وصل کنید)کلید توان اصلی(دستگاه جوشکاري ) ج
.کنیدجوشکاري ) د

:کنید مونتاژ(A)کابلهاي باطري را طبق نمودار ًبعد از جوشکاري مجددا) ه

:اخطار 
. روز اتصال کوتاه جلوگیري کنیدز بهنگامیکه کابلها را جدا می کنید ا-1
.وصل کنیدًمجددابعد از جوشکاري تمام اتصاالت الکتریکی را -2
.میون آسیب می بینداگر جوشکاري طبق رویه فوق انجام نشود قطعات الکترونیکی کا-3

:اخطار 
ـ   میزان بارگذاري روي کامیون می با،کشورطبق قوانین جاده اي  امیون یست متناسب بـا ظرفیـت ک

ن قیـد شـده در   قوانیًاستفاده از کامیون باید کامالمهنگاراننده. ذاري خارج از ظرفیت ممنوع استبارگ. باشد
حمل بار نباید خارج از ظرفیتهاي قید شده در این دفترچه انجام شـود وگرنـه موجـب    . دفترچه را رعایت کند

. دی براي راننده و اشخاص می گردلوارد آمدن صدمات جانی و ما

کابل منفی باتري- 2 کابل مثبت باتري- 1
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: اخطار 
به راننده و اشخاص وارد خواهد در صورت عدم رعایت موارد ذیل صدمات جانی و مالی سنگینی 

.شد
بارگذاري بیش از . یست متناسب با ظرفیت کامیون باشد، میزان بارگذاري روي کامیون می باطبق قوانین جاده اي-1

نـد که را رعایـت  ون باید کلیه قوانین قید شده در این دفترچـ راننده در طول مدت کاربري کامی. ظرفیت ممنوع است
یر و موجب بروز صدمات جانی و مالی جبران ناپـذ شده در این دفترچه مجاز نیستحمل بار بیش از ظرفیتهاي قید

. براي راننده و اشخاص خواهد شد
طعـات  د در غیـر اینصـورت ق  پروسه جوشکاري می بایست مطابق با قوانین مذکور در ایـن دفترچـه انجـام شـو    -2

.ونیکی آسیب خواهد دیدالکتر
از             بهمـراه یـک کـودك مجـ    ًمـثال یک نفـر مناسـب اسـت و اسـتفاده و بسـتن مشـترك       برايکمربند ایمنی فقط-3

مطمئن شوید که تسمه کمربنـد  . دمی بایست تعویض شو، ابی هر یک از قطعات کمربند ایمنیدر صورت خر. نیست
بـه مـواد   و آلودهداخل پیچ خوردگی نداشته باشد و همچنین داراي خراشیدگی و سایش توسط لبه هاي تیزایمنی از

غیر اینصـورت حادثـه رخ خواهـد    طول کمربند باید طبق اندازه و شکل بدن راننده تنظیم شود و در. شیمیایی نباشد
. داد
ل قرار گیرد وگرنه امکان حرکت کـامیون و بـروز   در حالت قفمی بایست ترمز دستی ، کامیوندن کرپارك پس از-4

انجام شود و بالفاصـله  مانهاي ضروري زبوستر ترمز فقط در دنآزاد کر. هاي جانی و مالی وجود خواهد داشتآسیب
به حالت نرمال خـود برسـد و در واقـع راننـدگی و اسـتفاده از      ) دستی(خرابی ها تعمیر و ترمز پارکینگ ، پس از آن

مال بـروز صـدمات جـانی و مـالی جـدي وجـود خواهـد        ترمز دستی سالم بسیار خطرناك بوده و احتکامیون بدون
.داشت

.صله و موقعیت غربیلک فرمان نکنیدرانندگی اقدام به تنظیم فاهنگام-5
در صـورت  . صـاف پـارك کنیـد   ًر سطح جـاده کـامال  و کامیون را دکنید موتور را خاموش، قبل از باالبردن اتاق-6

ترمز دسـتی  ًید که حتماو کنترل کنمطمئن شوید ًاز فضاي کافی جهت انجام کار قبالبردن اتاق در فضاي مسقف باال
مخصوص زیر آنها ثابت مانع هاي چوبیچرخها را با قرار دادن . در حالت قفل بوده و دنده در حالت خالص باشد 

ـ   تا از حرکت احتمالی کامیون جلوگیري شود و اتاق را از یدکن االبردن اجناس و اشیاء که احتمال ریـزش در هنگـام ب
د ودر ایـن  رحل لوال بگذمشود تا حالتی که مرکز ثقل آن از هاتاق باید بصورت کامل باالبرد. اتاق را دارند خالی کنید

باالبردن کامل اتاق از چرخاندن میل فرمان خودداري کنیـد و  ازپس. از لغزش کامیون جلوگیري خواهد شدصورت 
.خود قرار گیردائین ترین موقعیت میل فرمان باید در پ، اق به حالت اولس از برگرداندن اتپ
دن گیربکس از حالت خالص به هـر یـک از دنـده    شده و موتور روشن است از خارج کرهنگامیکه اتاق باالبرده -7

.موتور را خاموش کنیدًحتما، و قبل از شروع به برگرداندن اتاقها خودداري کنید 
فندك را در محل خود براي مدت طوالنی جهت داغ کردن باقی نگذارید و در صورتیکه بعـد از مـدت طـوالنی    -8

.امد به صورت دستی آن را درآوریدبصورت اتوماتیک بیرون نی
.مجاز نیستاستفاده از فیوز بیش از ظرفیتو با فیوز یا برنججایگزینی قطعه هادي مثل مس-9

مات جانی و در غیر اینصورت احتمال بروز صدیدانتخاب کنمطابق با این دفترچه و روانکارها رانوع روغن ها -10
. مالی وجود خواهد داشت
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د و خرابـی در سیسـتم   مطمئناٌ ایـرا وقتی موتور روشن است وچراغ هاي اخطار روشن شده یاچشمک می زنند،-11
به نمایندگی هـاي مجـاز تعمیـر و خـدمات پـس از فـروش       ًعااین اخطارها را نادیده نگیرید و سریًلطفا.وجود دارد

. شرکت مراجعه کنید
بین شیشه و قـاب  ئیو شیشیشه باال می آید وقتی. باالبردن شیشه هرگز دست یا سر خود را بیرون نبریدهنگام-12

بـاالبر سـمت   یشـه  هنگامیکـه راننـده ش  . ه باالبر به سمت پائین هدایت شوددور درب گیر کند می بایست فوراٌ شیش
شیشه بصورت کامل بسته می شود و مـانعی بـراي بسـتن کامـل شیشـه      که شاگرد را فعال می کند باید اطمینان یابد

.ه استدحائل نش
خودداري ) کنسول(ه ابزار متفرقهداخل جعبو همچنین اشیاء سنگین از قراردادن اشیاء خورنده یا اشیاء با لبه تیز -13
.نیز مانع سنگین قرار ندهیدروي درب کنسول . یدکن

: توجه 
.داردو کامیون وجود، قطعات مونتاژي شخصدیدندر صورت عدم رعایت موارد زیر امکان آسیب 

5صـفحه جهت اطالع از این قـوانین بـه   (رعایت کنید ًدقیقاکامیون را واستانداردهاي استفاده از قوانین کاربري -1
.)شودمراجعه

هنگامیکـه بیـرون از کـامیون    .بسته شده انـد ًشوید درب ها کامالکامیون را چک کنید و مطمئن ، یقبل از رانندگ-2
و از قرار دادن دکمه قفل داخل کابین در حالت قفل و بستن و قفل کـردن درب  درب ها را با کلید قفل کرده،هستید

. )دقفل شوبا کلید از بیرون درب باید (ید بصورت دستی از بیرون خودداري کن
سوئیچ قطع کن باطري خودداري کنید همچنـین از اسـتارت زدن   از خاموش کردنور روشن استهنگامیکه موت-3

. ینصورت موتور آسیب جدي خواهد دیددر غیر اخودداري کنیدًزمان روشن بودن موتور نیز جدا
.استفاده نکنیدشیشه شورهنگامیکه مخزن شیشه شور خالی است از -4
دقیقه صبر کنید و سـپس 5الی 3الزم است روشن کردن مجدد برايسوئیچ کولر را خاموش می کنید ههنگامیک-5

. استارت کولر کاهش خواهد یافتعمرد و در غیر اینصورت روشن کنیکولر را
.باالتر باشدمورد استفاده، قدرت المپ نباید از ظرفیت سوکت المپ سیاربه در مواقع نیاز -6
و در صورت مشـاهده نشـتی   ا به لحاظ وجود نشتی کنترل موتور و رادیاتور ر، کردن مایع خنک کاري قبل از پر-7

همیشه از مایع خنک کننده با خاصیت ضدیخ طوالنی و ضدزنگ مورد تایید شـرکت  .یدقبل از شارژ آن را آببندي کن
.ر استفاده نکنیدهرگز از آب شیر، چاه و یا رودخانه به این منظو. سایپادیزل استفاده کنید

ـ المنت فیلتـر را هرگـز   . مطمئن شویدپایه درپوش هنگام نصب فیلتر هوا از استقرار المنت و-8 ا آب یـا گازوئیـل   ب
بـه المنـت و پایـه    مربـوط يکلیه مهره هاي مونتـاژ . یدکنلیه واشرهاي آببندي را چک هنگام نصب ک. شستشو ندهید

.یدش را به لحاظ سفت بودن چک کندرپو
ه هاي مهره فیلتر آسـیب خواهـد   ، فیلتر سوخت را با آچار سفت نکنید در غیر اینصورت رزونصب فیلترهاهنگام-9

و هنگام نصـب فیلتـر روغـن    یدکنمشخصات موتور اطمینان حاصل، در هنگام نصب فیلتر جدید از تطابق آن بادید
.ید، آن را با روغن تمیز پر کنجدید

ـ استارت نبایـد  هنگام استارت موتور، زمان. زدن مجاز نیستاستارت تهنگامیکه موتور روشن اس-10 30از یشب
. دقیقه باشد2نیز نباید کمتر از استارتثانیه باشد و فاصله دو
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رمز را بصـورت دسـتی   در طول رانندگی دقت ت. ویی تنظیم اتوماتیک مجهز استترمز این کامیون به سیستم باز-11
ل محفظـه  اتصال بازوئی در داخـ پیچاندن، مسیر حرکتی بازوئی را با یم دستی ضروري استچنانچه تنظ. دتنظیم نکنی

کامیون می بایست روي یک جاده مسطح و صاف پارك شـود  ، هنگام تنظیم دستی ترمزهاي عقب . ترمز تغییر ندهید
ي مناسـب چـوبی از   ایا مانع هـ الستیکها را با دنده پنج. کمتر باشدپاسکالکیلو700د نباید از تانک بايو فشار هوا

یم ترمـز در  هنگامیکه بازوئی تنظـ . ممکن استبعد از آزاد کردن ترمز دستیتنظیم ترمزهاي عقب ، حرکت مهار کنید
رفـع  بـراي . کلیه قطعات ترمز چک و کنترل شودمتوقف گردد تا ًموقعیت غیر عادي باشد، کامیون می بایست سریعا

سفت و محکـم  ًکامالتبکار گرفته شود و بعد از رفع ایراد کلیه اتصاالناسب و دقیق می بایست راه حل مایراد ترمز 
به طور منظم سائیدگی دیسک هاي ترمز را چک کنید تا از عملکرد بد و نامناسب ترمز که به دلیل سایش زیـاد  .شود

.صفحه دیسک ایجاد می شود، جلوگیري کنید
کت فشار باد ترمز را تنظیم نکنید درغیر اینصورت باعث آسـیب قطعـات   بدون تایید مراکز مجاز تعمیرگاهی شر-12

.سیستم ترمز می شوید
زمانیکه موتـور روشـن اسـت،   . هنگام بازرسی سطح روغن هیدرولیک سیستم فرمان، موتور باید خاموش باشد-13

.نبع روغن جعبه فرمان روغن نریزیدداخل م
اسـتارت یـا   . مول آن را براي شارژ کردن از جاي خود خارج کنیـد وقتی باتري ماشین خالی است در شرایط مع-14

. رعایت شودًباید دقیقاباتري کمکی فقط در مواقع ضروري مجاز است و دستورالعمل اجرا 
قبل از خاموش شدن کامل موتور مجـاز  . زمانیکه سطح روغن موتور را بازدید می کنید باید موتور خاموش باشد-15

.از سوختگی احتمالی پیشگیري کنید. هنگام تخلیه روغن مراقب باشید، روغن داغ است.  یدبه تخلیه روغن نیست
در غیـر  . هنگام نصب فیلتر هوا مطمئن شوید که فیلتر داخلی و درپوش به خوبی درجاي خود قـرار گرفتـه انـد   -16

. گازوئیـل تمیـز نکنیـد   را بـا آب و یـا  فیلتر هوا. اینصورت ذرات گرد و غبار موجب کاهش عمر موتور خواهد شد
فیلتر و مهره ها را تا انتها سفت کنید و اطمینـان حاصـل کنیـد    . هنگام نصب تمامی واشرهاي آببندي را بازرسی کنید

هرگز وقتی موتور روشن است و یـا درحـال حرکـت فیلتـر هـوار را      . که مهره هاي درپوش به خوبی نصب شده اند
.تعویض نکنید

بهینـه جعبـه   این کار در کاربري . گرم کن قرار ندهید-گرد و خاکی را در جعبه سرد کن و شکنندهاشیاء ریز، -17
ریخـتن  امکـان ، در غیر اینصـورت باشندی گذارید نباید زیاد سنگین اشیائی که داخل جعبه م. تاثیر گذار خواهد بود

. بلنـد و قطـر کـم خـودداري کنیـد     تفـاع جهت عدم بروز واژگونی از قراردادن اشیاء با ار.اشیاء به بیرون وجود دارد
تـادن  درزگیر جعبه را بر ندارید و در صـورت اف . شوید که درب آن را محکم بسته ایدهنگام استفاده از جعبه مطمئن 

.یدکنجایگزین ًآن سریعا
ـ  . بسته نگهداري شده باشدًاز روغن ترمزي استفاده کنید که در ظرف کامال-18 وان استفاده از روغنهاي معدنی بـه عن

.همچنین استفاده روغن ترمز با کیفیت، نوع و مارك مختلف مجاز نیست. روغن موتور ممنوع است
مواظب باشید که گرد و غبار وارد مخزن نشود، سـطح روغـن   هنگام پر کردن روغن اکسل وسطی قسمت عقب-19

همیشـه درپـوش را تمیـز    .درغیر اینصورت موجب اختالل در روغنکاري مـی شـود  . بایستی تا ارتفاع مطلوب باشد
.نگهدارید
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کمبود روغن گیربکس ممکن است باعث سوختن دنده و اتالف یاتاقانی شود و روغن زیاد هم موجب نشـتی و  -20
.همیشه درپوش را تمیز نگهدارید. گرم شدن زیاد از حد خواهد شد

دوره هـاي مسـافتی طـی    ًهد مطمئنام دچنانچه مشتري کلیه دستورالعملهاي تعمیر و نگهداري مورد نیاز را انجا-21
کـامیون خـود   کـارکرد مطلـوب  ولیکن اگربـه  محیط کوتاهتر خواهد بود تعمیر با توجه به شرایط سخت برايشده 

. گاه این دوره ها را طوالنی نکنیدهیچمندید عالقه 

: توجه 
اگـر  . ه توجـه کنیـد  زیر روشن شوند به پیام هاي اخطار و هشـدارهاي مربوطـ  چنانچه چراغهاي نشانگر

خطار همچنان روشن بودند، در اسرع وقت با مراکـز تعمیرگـاهی   قص مذکور برطرف نشده و چراغ هاي امشکل و ن
.مجاز و خدمات پس از فروش شرکت سایپادیزل تماس بگیرید

:موتورتعمیرو چراغ نشانگر کامیونتوقفچراغ اخطار 
کامیونتوقفچراغ اخطار -1
موتورتعمیرراغ نشانگر چ-2

ثانیـه روشـن شـده و    3این چراغ در زمانیکه بطور معمول کامیون را روشن می کنیم براي  
.سپس با تغییر وضعیت سوئیچ از خاموش به روشن، خاموش می شود

:اخطارتوقف کامیونچراغ 
در صورتی که . وجود داردوقتی این چراغ روشن است، نشان می دهد که مشکل اساسی در سیستم الکتریکی موتور

ماشین را درجـاي مناسـبی پـارك کـرده و بـا مراکـز       "راننده می بایست فورا، این نشانگر ضمن حرکت روشن شود
.خدمات پس از فروش و مراکز مجاز تعمیرگاهی شرکت تماس بگیرد تا کامیون را بازرسی و تعمیر کنند

:تعمیر و نگهداري از موتورار چراغ اخط
شانگر روشن می شود به این معناست که مشکل اساسی در سیستم کنترل الکتریکی موتـور وجـود نـدارد    وقتی این ن

ومی شود هنوز به رانندگی ادامه داد، اما نقص موجود بـر پارامترهـایی ماننـد تـوان و سـرعت کـارکرد موتـور تـاثیر         
هی شرکت در اسرع وقـت تمـاس بگیریـد تـا     با مراکز مجاز تعمیرگاًدرصورتیکه مشکل ادامه داشت لطفا. می گذارد

. محصول رفع عیب شود

١٠



"آب در سوخت " چراغ نشانگر 
می شود و معناي آن این ي در فیلتر آبگیر سوخت روشن این چراغ به دلیل وجود آب زیاد

.است که فیلترآبگیر سوخت باید عوض شود

: توجه
د و در صورت روشـن  به هشدار مربوطه و اطالعات آن توجه کنیچنانچه هر یک از چراغها و عالئم زیر روشن شد 

مراجعـه  ، چنانچه موفق به رفع مشکل نشدید به نمایندگی مجاز تعمیر و خـدمات پـس از فـروش   شدن این چراغها
. کنید

برق نبودن جریانعالمت 
قـرار  ONاین چراغ نشانگر زمانی روشن می شود که سوئیچ در وضـعیت  

و بـاتري  وقتی موتور روشن شـده  . هنوز استارت نخورده باشدبگیرد و موتور
روشن بودن این چراغ در دیگـر مواقـع   . می شودرا شارژ کند، چراغ خاموش 

ــ   ــت ک ــب اس ــن مطل ــانگر ای ــت  نش ــاتري نیس ــارژ ب ــه ش ــادر ب ــور ق .ه موت
)                                                     دینام مشکل دارد(

عالمت هشدار کاهش فشار روغن 
بعـد از اینکـه   . ردن موتور این چراغ خاموش اسـت قبل از روشن ک

بچرخانیم چراغ بـه مـدت   ONبه سمت OFFسوئیچ را از حالت 
موتور اگـر  در طول کارکرد. ثانیه روشن و سپس خاموش می شود3

و شـد خواهـد  روشـن  ن عالمت هشـدار  ای،فشار روغن پائین باشد
. متوقف شودًباید سریعاکامیون 
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عالمت مسدود شدن فیلتر هوا
این چراغ نشان می دهد که ورودي فیلتر هوا ،در صورت روشن شدن

امیون متوقـف و  و سیال هوا در آن جریان ندارد و باید کـ مسدود شده
. دفیلتر تمیز و یا تعویض شو، تا خاموش شدن چراغ

عالمت پائین بودن سطح آب 
کمکی موتور پائین باشد، ایـن چـراغ   هنگامیکه سطح آب در تانک آب

بطور همزمان بوق هشدار نیز فعال خواهد شد چنانچه . روشن می شود
. دلیل داغ شدن آسیب جدي می بیندبه رانندگی ادامه دهید موتور ب

آب باالي نشانگر دماي 
برود چراغ ترتم خنک کاري از حد مجاز باالزمانیکه دماي آب سیس
از داشبورد شنیده اخطارهمزمان با آن بوق . مربوطه روشن می شود

سـتم خنـک   اگر با وسیله نقلیـه در زمانیکـه دمـاي آب سی   . شودمی
کاري بیش از حد مجاز است،  بـه راننـدگی دهیـد  موتـور آسـیب      

. می بیند
چراغ اخطار فشار باد ترمز 

ــین ــاد   در ح ــک ب ــار تان ــر فش ــدگی اگ ــول رانن از 6*4در محص
590±25kpa 30±540از 4*2و در محصــول کمتــرkpa کمتــر

در . آیـد به صدا در می اخطارباشد چراغ مذکور روشن شده و بوق 
نشانگر ترمز دستی هزمانیک(کامیون در حالت ایستاده باشدصورتیکه

25kpa±590کمتـر از  6*4در محصول باداگر فشار ) استفعال 

، فقط چـراغ اخطـار   شد30kpa±540کمتر از 4*2و در محصول 
اگـر پدیـده بـاال    . شنیده نمی شـود اخطارروشن شده و صداي بوق 

حرکـت  آمـاده  کـامیون در صـورتی   ) بادکم بودن فشار(اتفاق بیفتد
مذکور برطـرف  اخطارکه فشار به مقدار مورد نظر برسد و باشدمی 
.شود

)6*4محصول (ن اکسل ها نشانگر قفل ک
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همچنین در زمـان قفـل شـدن اکسـلها     . شنیده می شوداخطاربوق قفل کن دیفرانسیل فعال می شودزمانیکه سوئیچ
.قفل دیفرانسیل را نشان می دهدزچگونگی استفاده ا61صفحه. نظر روشن می شودچراغ مورد

:توجه
الزم به ذکـر اسـت قفـل    .استر قفل کن دیفرانسیل خاموش، نشانگه کامیون در حالت عادي قرار داردزمانیک

ودیفرانسیل را نباید در مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار داد زیرا باعـث آسـیب دیـدن دیفرانسـیل شـده      
. سیب رسیدن و سایش الستیکها میشودهمچنین باعث آ

)6*4محصول (رتریلABSنشانگر خطاي سیستم 
ـ ABS، نشانگر آن است که سیسـتم  داگر این چراغ روشن شو داراي رتریل

. داردرتریلـ مشخصـات و نـوع  بـه  بستگیعملکرد این چراغ . مشکل است
مراجعـه  رکسب اطالعات بیشتر به دفترچه مشخصات و راهنماي تریلبراي
. شود

هاچراغ اخطار باز بودن درب 
ظر روشن خطار مورد نچراغ ااگر هر کدام از درب هاي کامیون باز باشد 

.می شود
نشانگر کمربند ایمنی 

در صورت باز بودن کمربند ایمنی راننده چراغ اخطار مورد نظر روشن شده و 
. ایمنی را به راننده متذکر می شودبستن کمربند 

کامیون ABSنشانگر خطا در سیستم 
میون بـه  کـا ABSقـرار گیـرد سیسـتم    ONزمانیکه سـوئیچ در وضـعیت   

صـدایی کـه   ABSشـیر مغناطیسـی   . ( یک چـک مـی شـود   صورت اتومات
) ABSچـراغ  (و چراغ مورد نظر ) نگر کارکرد شیر است ایجاد می کندنشا

اگر روشن شدن چراغ بـیش از ایـن زمـان    . ثانیه روشن می شود3به مدت 
. وجـود دارد ABSادامه پیدا کند به معناي این است که مشکلی در سیستم 

ثانیه 3تا 1را برايABSسوئیچ عیب یاب سیستم در این موقع می بایست 
در ایـن  ًلطفـا . یستم را از این طریق ردیـابی نمـود  و خطاي سدهکرروشن 

.با مراکز مجاز تعمیرگاهی شرکت سایپادیزل تماس بگیریدًصورت سریعا
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)عملکرد اجزاء کامیون و ساختار ( 
طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون

)6*4محصول (

اهرم تعویض دنده -8دریچه هوادهی سمت راننده -1
پدال گاز-9داشبورد و مجموعه کنترل-2
شامل خفه کن اگزوز ، (دسته سمت راست فرمان-10جعبه تقسیم مرکزي برق کامیون -3

)برف پاك کن و کلید شیشه شور
پدال ترمز-11دریچه هوادهی سمت شاگرد -4
پدال کالچ -12رادیو -5
کلید کنترلی بخاري و تهویه اتاق-6
فندك -7
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اهرم ترمز دستی -13
) شامل بوق ، سیستم راهنماها و چراغها(دسته راهنما سمت چپ فرمان -14
(Air Intake)تنظیم کننده هواي ورودي -15

سوکت چراغ تست و دور گرد-16
جعبه لوازم اضافی و سرد کن گرم کن-17
اهرم ترمز تریلی -18
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)عملکرد اجزاء کامیون و ساختار ( 
طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون

)4*2محصول (

اهرم تعویض دنده -8دریچه هوادهی سمت راننده -1
پدال گاز-9داشبورد و تابلو فرمان کنترل-2
کمه گردان تنظیم دور آرام د-10زي برق کامیون جعبه تقسیم مرک-3
شامل خفه کن اگزوز ، (دسته سمت راست فرمان -11دریچه هوادهی سمت شاگرد -4

)برف پاك کن و کلید شیشه شوي
پدال ترمز-12رادیو و ضبط-5
پدال کالچ-13کلید کنترل کولر و بخاري-6
بوق ، مجموعه شامل (دسته سمت چپ فرمان -14فندك-7

)چراغها ، سیستم خودکار سرعت
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سوئیچ کامیون 
مـورد اسـتفاده قـرار    دن دربهاکربسته کامیون و باز و روشن کردن سوئیچ براي

. می گیرد

کامیوندرب 
یبیروننماي 

چرخانده ) 3( کلید را داخل قفل درب کرده و در جهت نشان داده شده 
د و در جهـت بـرعکس   می شـو و درب باز ) جهت جلو کامیون ( شود 

مربوطه درب باز شد با فشار دادن دکمه قفل زمانیکه . درب قفل می شود
. می شوددرب باز

کامیونداخل 
درب قفل مـی  کامیون کشیدهرا به سمت جلوي دکمه تعبیه شده در داخل 

دسـته درب از  بـا کشـیدن   . درب بـاز میشـود  قفل شود و در جهت عکس 
. رب باز می شودداخل د

:توجه 
بایداگر صداي بوق آالرم شنیده شد حتماً . ه باز باشد بسیار خطرناك استاگر درب کامیون نیم-1

. یدسته بودن دربها اطمینان حاصل کناز ب
مـه  دکبـا داخـل دن درب هیچگـاه نبایـد از   قفل کـر براي. قفل کنیدکلید بااگر بیرون از کامیون هستید درب را -2

ــل   ــه درب را قفــ ــرمربوطــ ــدرا ببآنده وکــ ــود   . ندیــ ــل شــ ــرون قفــ ــد از بیــ ــا کلیــ ــد بــ .درب بایــ

موقعیت قراردادن کلید-2موقعیت بستن درب       - 1
دکمه باز کردن درب از -4موقعیت باز کردن درب   - 3

بیرون

دسته باز کردن درب از داخل   - 1
موقعیت باز قفل درب-2
موقعیت بسته قفل درب- 3 ١٧



قفل مرکزي 
کامیونداخل 

راننده قفل شـود درب سـمت راننـده و    اگر قفل مرکزي سمت ،هستندکامیونزمانیکه راننده و شاگرد در داخل 
قفـل شـده و سـمت    درب سمت شـاگرد  شاگرد همزمان قفل می شوند ولی اگر از سمت شاگرد قفل شود فقط 

. راننده باز است
کامیوناز بیرون 
از بیرون کامیون با کلید درب راننده را قفـل مـی کنیـد، درب سـمت شـاگرد نیـز بطـور خودکـار قفـل         زمانیکه 
امـا اگـر درب   . ان درب سمت شاگرد نیـز بـاز مـی شـود    درب سمت راننده با کلید باز می شود همزم. می شود

شاگرد با کلید باز یا قفل شود فقط درب سمت شاگرد را می توان باز یا بسته نمود و درب سمت راننـده  سمت
.بدون تغییر می ماند

صندلی ها 
صندلی راننده 

دسته صندلی را باال برده، سپس به آرامی پائین بیاورید تا در وضـعیت  -1
.افقی قفل شود

اال بیاورید تا آن را در وضـعیت  ب) بچرخانید(ظیم گر تکیه صندلی راتن-2
.مناسب تثبیت کنید

دکمه تنظیم پشتی صندلی را بچرخانید تا پشـتی صـندلی در وضـعیت    -3
.دلخواه ممکن تنظیم شود

پشتی صندلی را باال بیاورید تا زاویه تکیه صندلی را تنظـیم  تنظیم گر -4
.ب قفل شودکنید سپس آن را رها کنید تا تکیه صندلی در زاویه مناس

تنظیم گر واقع در پشت بالشتک صندلی را بچرخانید تا ارتفاع عقـب  -5
.بالشتک تنظیم شود

تنظیم گر واقع درجلو بالشتک صندلی را بچرخانیـد تـا ارتفـاع جلـو     -6
.بالشتک تنظیم شود

م جلو و عقب بردن صندلیدسته تنظی- 1
صندلیگاهدکمه تنظیم تکیه -2
تنظیم پشتی صندلی- 3
دکمه تنظیم پشتی سر- 4
واقع درپشت بالشتک صندلیتنظیم گر - 5
تنطبم گر واقع در جلوي بالشتک صندلی- 6
دکمه تنظیم وزن راننده و صندلی- 7
اهرم تنظیم صندلی به سمت جلو و عقب- 8
خدنده چراهرم تنظیم - 9
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صندلی شاگرد 

بردن صندلی،                 عقب بردن وکشیدن اهرم تنظیم جلوبا-1
موقعیت دلخواه قرار داده و با آزاد کردنمی توان آن را در

.در موقعیت مورد نظر ثابت می شودصندلی،اهرم
فهرسـت  .کمه را بچرخانید تا صندلی با وزن اپراتور تنظیم شـود د-2

.راهنماي اوزان درمقیاس تنظیم گر درج شده است
سپس آنرا زاویه تکیه گاه پشتی صندلی را باال برده تنظیم گر -3

.رها کنید تا در وضعیت مناسب قفل شود
با یک دست دکمه تنظیم بالشتک پشـت سـر را فشـار دهیـد و بـا      -4

دست دیگر بالشتک را به سمت باالوپائین حرکت داده تـا دروضـعیت   
دکمه را رها کنید تـا بالشـتک در وضـعیت مناسـب     . مناسب قرار گیرد

. قفل شود
صندلی وسط 
ت خودروي شمابسته به تجهیزا

پشـتی صـندلی را   . پشتی صندلی را به سمت عقب حرکت دهید ، صندلی در این حالت قابلیت قفـل شـدن دارد  
.کت دهید تا به حالت اولیه برگرددباالآورده و به سمت جلو حر

کمربند ایمنی 
کمربند ایمنی راننده و مسافر

: طریقه استفاده از کمربند ایمنی-1
را به تدریج بکشید به صورتی که از میان فاصـله بـین   کمربند ایمنی

پس از جا زدن قفل . د شده و از میان سینه عبور کندگردن و شانه ر
، از شنیدن صـداي قفـل آن  بامخصوص و جایگاهکمربند ایمنی در 

و آن را از لحـاظ راحتـی تنظـیم    قفل شدن آن اطمینان حاصل کرده 
. کنید

:باز کردن کمربند ایمنی -2
را فشار دهید، کمربنـد آزاد  ) داده شده در شکل نشان( دکمه مربوط 

.ه آرامی به حالت اولیه برگردانیدکمربند را ب. می شود
قفل کمربند- 2نشیمنگاه قفل           - 1

اهرم تنظیم کننده صندلی به سمت جلو و عقب- 1
وزن شاگرد با صندلیدکمه تنظیم - 2
تنظیم گر پشتی صندلی- 3
دکمه تنظیم بالشتک پشت سر- 4
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:اخطار 
کمربند نباید با لبه هاي تیز تماس داشته باشد . پیچ نخورده استکمربندتسمه مطمئن شوید-1
بنـد بـا مـواد    از تمـاس کمر بایـد همچنین . می شودسائیدگی در کمربند ایمنی وخراشیدگیچون باعث 

. شیمیایی جلوگیري شود
ـ فرد به همراه کودکان مشـترك  توسط یک د براي استفاده یک سرنشین تعبیه شده و نبایدکمربن-2 تفاده اس

. شود
شکیل دهنده کمربند ایمنی، بایـد قطعـات آسـیب    در صورت وجود هر گونه آسیب دیدگی در اجزاء ت-3

. تعویض شونددیده 
ستفاده صـحیح از کمربنـد ایمنـی    اگر وجود پیچش در کمربند باعث قفل شدن کمربند و عدم امکان ا-4

. مربند ایمنی می بایست تعویض شود، کشود
، در غیر این صورت باعث بروز توجه به اندام کاربر تنظیم شودباربند ایمنی حین استفاده باید طول کم-5

. شرایط دیگر می شودحین تصادف و یامشکل 
تختخواب 

)6*4محصول (خواب باالییراهنماي کاربرد تخت
هنگام استفاده از تختخواب ابتدا مـی بایسـت بنـدهاي    -1

ــ  ــواب را در جایگاهه ــده تختخ ــده  نگهدارن ــین ش اي تعی
. بصورت درست قفل کرد

پس از نصب تختخواب بوسیله تسمه هـاي مربوطـه   -2
را تا ارتفاع دلخـواه تنظـیم   ابپرده محافظ کناره تختخو

شـده روي تسـمه نگهدارنـده    و توسط قفل تعبیـه دهکر
ــرده محــاتختخــواب ــت ، پ فظ را در جــاي مناســب ثاب

.می کنیم
واب را تسـمه نگهدارنـده تختخـ   ابتدا باید از حالت مسطح به غیر مسطح در صورت نیاز به تنظیم تختخواب -3

را بـا دو دسـت فشـار    ) 4شماره (مه هاي تعبیه شده در کناره تختخواب سپس دک. در وضعیت قفل شده قرارداد
. واب را در وضعیت مناسب تنظیم کنیدوسیله تختخداده و به این 

بـا آزاد  3زمانیکه تختخواب در وضعیت نامناسب قرار داشته باشد نیز بـه روش توضـیح داده شـده در آیـتم     -4
و در وضعیت مناسـب ثابـت   ارتفاع تسمه ، تختخواب را تنظیمظیم می توان با تن) 4(کردن دکمه قفل تختخواب 

. کرد

پین آزاد کردن تختخواب- 3قفل ایمنی                 - 1
میله آلومینیومی- 5قفل تسمه نگهدارنده     - 2
پرده محافظ-6دکمه تسمه نگهدارنده    - 4
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: توجه 
قالبهـاي  از تراز بودن و همچنـین تقسـیم بـار مسـاوي بـر روي      پس از تنظیم تختخواب باید 

روش . رزش و صداي اضـافی ایجـاد مـی شـود    ل، در غیر اینصورت هنگام حرکت. نگهدارنده مطمئن شد
که ابتدا با یک دست پین مربوط به تسمه نگهدارنده را فشار داده تـا تسـمه آزاد   تنظیم بدین صورت است

و صـداي قفـل شـدن آن    دشود سپس با دست دیگر تسمه را آنقدر باال می کشیم که سر جاي خود بایست
.اینصورت تختخواب تنظیم استدر . شنیده شود

: اخطار 
ر محل خود نصب نمـوده و از قفـل بـودن    جداره محافظ را دنگام استفاده از تختخواب بایده

فاده کننـده از تختخـواب   در غیر اینصورت احتمال خطر براي اسـت . ارنده تختخواب مطمئن شدتسمه نگهد
. وجود دارد

)4*2محصول ( دستورالعمل استفاده از تختخواب
وقتـی  . یـد وقتی از تختخواب باالیی استفاده می کنید چفت کمربند ایمنی را در قفـل مربوطـه جابزن  -1

. ده شد یعنی کمربند محکم شده استشنی" تیک"صداي 
بـا فشـار دکمـه روي کمربنـد ایمنـی      . وقتی روي تختخواب می خوابید از پرده محافظ استفاده کنید-2

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

همزمان دکمه هاي چرخش  و میله محافظ آلومینیومی عقب را با دو دست فشار دهیـد تـا بـه    بطور
.دکمه را رها کنید تا تختخواب در وضعیت دلخواه ثابت شود. سمت  باال حرکت کند

:توجه 
. دقت کنید نوارهاي دکمه دار دو طرف تختخواب را ببندید تا در دست اندازها اذیت نشوید

با یک دست میله بارشده و نوار کشیده شده را فشار دهیدو با دست دیگر مراقب میله اي کـه نـوار   : روش تنظیم
.حاال نوار قفل می شود. شنیده شود"تیک"را به سمت باال شل کرده است باشید تا صداي 
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لوفشار باد اکسل ج-7نشانگر دماي آب -1
فشار باد اکسل وسط و آخر-8نشانگر میزان سوخت -2
نشانگرها و عالئم اخطار-9نشانگر راهنماي تریلی-3
کیلومتر شمار-10نشانگر راهنما-4
دکمه تنظیم میزان نور صفحه آمپر-11نشانگر میزان سرعت -5
دکمه صفر کننده کیلومتر شمار -12نشانگر دور موتور -6
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نشانگر دماي آب 
. مـی دهـد  ک کـاري موتـور را نشـان    دماي آب سیستم خن، این نشانگر-1

و دمـاي  عمـل کـرده  قرار دارد این نشانگر ONوضعیت در زمانیکه سوئیچ 
بر روي نشانگر به ترتیـب بـه معنـاي    Hو Cعالمت . آب را نشان می دهد

دماي قابل قبول زمانیسـت  . آب است)داغ(و دماي باالي)سرد(دماي پائین
. بایستدHو Cکه نشانگر در وسط یعنی بین عالئم

:توجه 
، همزمان نشانگر اخطار دماي آب موتور روشن خواهد سیستم خنک کاري بسیار باالستزمانیکه دماي آب 
ادامه دهد به دلیل دمـاي  اگر در این وضعیت موتور به کار خود . شنیده می شودهشدارشد و صداي بوق 

. باالي آب، به موتور آسیب می رسد

خت سومیزاننشانگر 
رد قـرار دا ONزمانیکه سـوئیچ در وضـعیت   .می دهداقیمانده در باك را نشانمیزان سوخت ب،نشانگر سوخت

. تانـک سـوخت پـر و یـا خـالی اسـت      به ترتیب نشانگر آن هستند کـه Eو Fعالئم . این نشانگر عمل می کند
.کنیدسوختگیري نزدیک می شود بایدEزمانیکه نشانگر به سمت عالمت 

انگر چراغ راهنما نش
ــاي  ــهچراغه ــال در صــفحه آمپرمربوط ــا فع ــتفاده راهنم ــام اس هنگ

اگر چراغهاي راهنماي  موجود در صفحه آمپر به صورت . وندمی ش
نشانگر آن است کـه  ) بزنندچشمک (روشن و خاموش شوند عادي

ن درصورتیکه چشمک ز.استاهنماي وسیله نقلیه سالم رچراغهاي 
ی از تند و سریع باشد نشانگر آن است که حداقل یکآنها به صورت

.داردایرادچراغهاي راهنماي همان سمت

راهنماي تریلی هاينشانگر چراغ
روشن و عادياگر این چراغها به صورت . استبه عملکرد راهنماي تریلیچراغهاي راهنماي مورد نظر مربوط

در صورتیکه چشـمک زدن چراغهـا در   .استریلی سالمهاي راهنماي تخاموش شوند نشانگر آن است که چراغ
. اهنماي تریلی ایراد داردصفحه آمپر به صورت تند و سریع باشد حداقل یکی از چراغهاي ر

٢٣



سنجسرعت
کیلـومتر بـر سـاعت    میزان سرعت کامیون را برحسـب  نشانگر سرعت 
کامیون هاي این سري داراي عملکرد کنتـرل سـرعت   .نمایش می دهد

زمانی که سرعت کامیون به حد معین طراحی شده در سـاختار  . ستنده
.محصول رسید دیگر بیشتر از آن نخواهد شد

نشانگر دور موتور 
نمـایش  ) دقیقـه دور بـر  (این نشانگر میزان دور موتـور را بـر حسـب    

و اقتصـادي موتـور را نشـان    دور مناسـب ،ناحیه سبز رنـگ . می دهد 
لیکه ناحیه قرمز رنگ دور باالتر از حد مجـاز و اخطـار   در حا. می دهد

ناحیـه آبـی منطقـه کـارآیی بـاالي ترمـز موتـور را        . را نشان می دهـد 
. مشخص می کند

:D375موتور کامینز 
دور بر دقیقه800-1300: دور اقتصادي 

دور بر دقیقه2100بیش از : دور اخطار 

:چراغ نشانگر آب در سوخت کامیون
بـیش  که آب اضافی در فیلترآبگیرسوختنگر زمانی روشن می شوداین نشا

بـه تعـویض آن  ًلزومـا رسـیدن بـه فیلتـر شـده و    از حد بوده و باعث آسیب
.دمی انجام

:چراغ نشانگر انتظار
اگر در حالیکه موتور کامیون سرد است و دماي هوا پائین، استارت ماشین 

ــ  ــن نمایشــگر روشــن مــی ش ــزنیم، ای ــه  . ودرا ب ــن اســت ک ــی آن ای معن
هرچه دمـاي هـواي محـیط پـائین تـر      . موتوردرحال پیش گرم شدن است

زمان روشـن بـودن ایـن چـراغ بیشـتر مـی شـود       ) هوا سردتر باشد(باشد
سوئیچ را در وضعیت استارت قـرار دهیـد کـه ایـن     زمانیو ) ثانیه30تا (

.چراغ خاموش شده باشد
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باد سنج فشار
میزان فشار باد در داخل تانکهـاي  فشار سنج باد

.می دهدباد را نشان 
FRکـه بـا عالمـت    ( اکسل جلـو  بادفشارسنج

فشار باد اکسل جلـو را  ) نمایش داده شده است 
فشـار سـنج اکسـل    . مورد سنجش قرار می دهد

نشـان داده  RRکـه بـا عالمـت    ( وسط و عقب 
فشار بـاد اکسـل وسـط و عقـب را     ) شده است 

.می دهدنمایش
را نشـان يناحیه قرمز رنگ محدوده فشـار بـاد  
حرکـت دادن می دهد که در این ناحیه مجاز بـه  

بیشـتر از  فشار بـاد  زمانیکه . م یوسیله نقلیه نیست
590±25kpa  و بیشـتر از  6*4براي محصـول
540±30kpa در غیـر ایـن صـورت مجـاز بـه      حرکـت داد وسیله نقلیه را می تـوان  ،باشد4*2براي محصول

. وسیله نقلیه نیستیمحرکت دادن

: اخطار 
اسـت،  6*4بـراي محصـول   25kpa±590و زیـر  4*2براي محصول 30kpa±540هنگامیکه فشار باد زیر 

. حرکت نکنید
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نمایششانگرها و عالئم اخطار صفحه ن

، تفاوتهـایی در عملکـرد سیسـتم    میونهـا فـاوت بـودن مـدلهاي مختلـف کا    به دلیل مت: توجه 
ــفحه  ــود در صـــ ــگرهاي موجـــ ــود دارد نمایشـــ ــار وجـــ ــاي اخطـــ ــر و چراغهـــ .آمپـــ

)فعال نیست(قفل بودن دیفرانسیل یک محور -16نشانگر چراغ نور پائین -1
چراغ اخطار اشکال در / ECASچراغ اخطار -17)بین محوري(نشانگر جفت کن دیفرانسیل -2

)فعال نیست(ECASسیستم 
نشانگر دنده سبک -18نشانگر ترمز دستی-3
)فعال نیست(نشانگر ریتاردر -19چراغ اخطار عملکرد چراغهاي عقب-4
نشانگر دنده سنگین-20چراغ اخطار باطري-5
)فعال نیست(ASRنشانگر خطاي -21چراغ اخطار فشار پائین روغن-6
چراغ اخطار مسدود شدن فیلتر هوا-22نور باال-7
کامیونABSنشانگر خطا در سیستم -23کن موتورنمایشگر خفه -8
تریلیABSنشانگر خطا در سیستم -24چراغ مه شکن عقب-9

نشانگر پائین بودن سطح آب-25نشانگر کارکرد گرم کن خشک کن هوا-10
)فعال نیست(PTOنشانگر -26)فعال نیست(نشانگر پیش گرم کن سوخت -11
سرعت ()فعال نیست(نشانگر سیستم مکان یاب -27اي ورودي نشانگر پیش گرم کن هو-12

)خودکار تعیین شده 
)فعال نیست(نشانگر سیستم ایربگ -28نشانگر کمربند ایمنی-13
)فعال نیست(نشانگر سیستم تعلیق بادي -29چراغ اخطار باز بودن دربها-14
)فعال نیست(م نشانگر وجود نشتی باد در سیست-30چراغ مه شکن جلو-15
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چراغ نور پائین 
، )دسـته سـمت چـپ فرمـان    (چراغ نور پائین بر روي دسته راهنمـا  

وقتی اهرم سوئیچ ترکیبی سمت چپ در حالت . تعبیه شده است
.می شودنور پائین قرار بگیرد چراغ مربوطه روشن 

کن دیفرانسیل بین محورهاجفت
چنـد  صداي بـوق  ،فعال می شود زمانیکه دکمه قفل کن دیفرانسیل

یده می شود و جفت کن دیفرانسیل بین محـوري فعـال و   شنمنظوره 
. چراغ مربوطه روشن می شود

:توجه
. ین محورها نباید روشن باشدقفل کن دیفرانسیل ب، نشانگرزمانیکه کامیون در حالت حرکت است

دیـدن دیفرانسـیل  و   د زیرا باعث آسیب قفل کن دیفرانسیل را نباید به مدت  طوالنی استفاده کر
. سایش الستیکها می شود

نشانگر ترمز دستی 
شـده ، چراغ مربوطه روشـن  یکه از ترمز دستی استفاده می شودزمان

بـوده و  ضعیت متوقـف که کامیون در ودو به راننده یادآوري می کن
زمانیکه ترمز دستی آزاد می شود اگـر فشـار   . فعال استترمز دستی

و کمتـر  6*4در محصـول  25kpa±590باد سیستم ترمـز کمتـر از  
زمانیکه فشار باد سیستم ترمـز بـه   . باشد، این چراغ روشن می شود4*2در محصول 30kpa±540از

590±25kpa 30±540و به  6*4در محصولkpaنشـانگر بـاد سیسـتم    ( برسـد 4*2حصول در م
ترمـز  کـامیون در صـورت آزاد بـودن    حرکـت در هنگام . آماده استحرکتکامیون جهت ) چک شود

.دستی چراغ مورد نظر باید خاموش باشد
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عالمت کنترل عملکرد چراغهاي عقب
، چراغهاي عقب که ایرادي در چراغهاي مه شکن عقبهنگامی

داشــته باشــد ایــن المــپ روشــن        یـا چراغهــاي ترمــز وجــود 
عقـب این عالمت براي یادآوري موقعیت چراغهـاي  . می شود

. ی رودراننده بکار مبه

باطريخالی بودن شارژنشانگر 
ـ  رار میگیـرد ایـن المـپ    وقتی که سوئیچ در موقعیت روشن ق

بعد از روشن شدن موتور این المپ خاموش . روشن می شود
اگر ایـن  ،ري را شارژ کرده باشدطنام بامی شود بشرط آنکه دی

روشن شود  نشان میدهد کـه دینـام   ي دیگرزمانهردر چراغ 
. کندنمیري را شارژ طبا

: توجه 
.دن این چراغ خودرو را حرکت ندهیددر صورت روشن ش

چراغ هشدار پائین بودن فشار روغن 
شدن موتور این چـراغ روشـن نمیشـود  وقتـی     قبل از روشن

ثانیـه روشـن و سـپس    3ئیچ استارت می خورد بـه مـدت   سو
روشن ماندن چراغ به این معنـی اسـت کـه    . خاموش می شود

. فشار روغن موتور کم شده است

: توجه 
.، خودرو را متوقف کنیدروشن شدوقتی که چراغ فشار روغن

نور باال
اغ در موقعیت نور باال قرار دارد، ایـن چـراغ   وقتی که کلید چر

در حالــت شــارژ کــردن هنگامیکــه دینــام. شــن مــی شــودرو
. نیز این چراغ روشن خواهد شد،خودروست
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)خفه کن موتور(نشانگر ترمز موتور 
ایـن المـپ روشـن    ،سوئیچ خفه کن موتور فعال می شودوقتی که
اسـتفاده از  در سرازیري حرکت می کنـد  وقتی که خودرو .می شود

ه را بـه انـداز  واند سرعت خودرو خفه کن موتور بطور موثري می ت
.تنظیم کندمطمئن

چراغ مه شکن جلو
ه و سپس چراغ مه شکن جلو وقتی که چراغهاي کوچک روشن شد

.شود، این نشانگر روشن می شودی روشن م

چراغ مه شکن عقب 
، نـور بـاال یـا چراغهـاي     عد از روشن کردن چراغ مه شکن جلـو ب

شکن عقب، این المپ روشـن  فعال نمودن کلید چراغ مهسقف و 
. می شود

نشانگر گرم کن خشک کن هوا
عال می شود، ایـن المـپ   فهوا وقتی که کلید گرم کن خشک کن 

. روشن می شود

:نشانگر پیش گرم کن سوخت
. به این فنـاوري تجهیـز شـده انـد    فقط شامل وسائط نقلیه سنگین است که

المـپ روشـن  ایـن  د وقتی به پرچی پیش گـرم کـن سـوخت،  بـرق برسـ     
.می شود

٢٩



نشانگر پیش گرم کن هواي ورودي 
این چراغ نشانگر براي روشن کردن موتور در هواي سـرد طراحـی شـده    

وقتی این ابزار کار می کند، چراغ مربوطه روشن می شود و موتور .است
.استارت می خورد

نشانگر دنده سنگین گیربکس 
دارد ایـن المـپ روشـن    قـرار  حالت دنده سـنگین  وقتی که گیربکس در

.می شود

نشانگر دنده سبک گیربکس
ایـن  . قـرار دارد ) یا نیمه سبک(زمانیکه گیربکس در حالت دنده سبک 

این نشانگر در محصوالتی که داراي گیربکس . نشانگر روشن می شود 
Datong وZFهستند استفاده می شود .

فیلتر هوامسدود شدنگرفتگی ونشانگر هشدار 
، نشان مـی دهـد کـه مقاومـت هـواي      وقتی که این چراغ روشن می شود

ورود هـوا راحـت نیسـت و تـوان موتـور و      وزایش پیدا کـرده افورودي 
بـا  حرکـت نبایـد  صـورت  در این. ارایی اقتصادي آن کاهش یافته استک

رك خودرو پس از پاتمیز کاري فیلتریاتعویض ولذا .خودرو را ادامه داد
. چراغ خاموش شودتا ضروري استدر محل مناسب
ودن سطح آبنشانگر پائین ب

وقتی که سطح آب در داخل تانک ذخیره آب موتور کاهش یابد این چراغ 
هـم بـر روي داشـبورد فعـال     بطور همزمان بوق هشدار. روشن می شود 

. می گردد

: توجه 
ممکن اسـت موتـور   ،کامیون رانندگی کنیمپائین است باکننده مایع خنک درحالتی که سطح اگر 

.لت داغ شدن بیش از حد آسیب ببیندبع
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دماي باالي آب اخطارنشانگر
دماي آب خنک کننده خیلـی زیـاد شـود، ایـن چـراغ روشـن      وقتی 

صـدا ه بـ روي داشـبورد هـم   بطور همزمان بـوق هشـدار  . می شود
. در می آید

پائین هواي ترمز چراغ هشدار فشار
ــام  ــک    هنگ ــوا در تان ــار ه ــر فش ــودرو اگ ــت خ ــادحرک ــر از ب کمت

590±25kPaشده و بوق هشـدار بصـدا در   این چراغ روشن،گردد
نشـانگر ترمـز دسـتی روشـن     (در حالیکه خودرو پارك است. می آید
کمتــر از 6*4بـراي محصـول   بــاداگـر فشــار هـوا در تانـک    ) اسـت 

590±25kPa 30±540کمتر از 4*2و براي محصولkpaه امـا بـوق   ، این چراغ روشـن شـد  باشد
، خـودرو را حرکـت ندهیـد تـا اینکـه      می که موارد ذکر شده اتفاق افتادهنگا. هشدار بصدا در نمی آید

.ر رسیده و پیغام خطا از بین برودفشار هواي الزم براي ترمزها به سطح مورد نظ

کامیوندر ABSنشاندهنده ایراد 
در حالـت روشـن   (سوئیچ اصلی خودرو فعال مـی شـود   وقتیکه 

بطور اتوماتیـک کنتـرل مـی شـود     ABS، سیستم )قرار می گیرد
و ایـن  ) هشت بار صدا تولید مـی کنـد  ABSسوپاپ آهنربایی (

، اگر این المپ روشن بمانـد . ی شود ثانیه روشن م3المپ براي 
در . وجود داردABSنشان دهنده آن است که ایرادي در سیستم 

، ABS، نشان دهنـده ایـراد   ثانیه فشار دهید3تا 1براي را ABSاین زمان ، سوئیچ عیب یابی سیستم 
کـامیون را  تمـاس بگیریـد تـا   و نگهداري سایپادیزل با مرکز سرویس ًلطفا. می دهدکد خطا را نمایش

.کنترل و تعمیر کنند
رتریلABSنشان دهنده ایراد سیستم 

، نشـان مـی دهـد کـه ایـرادي در      انـد اگر این المپ روشن م
کاربرد این المپ بستگی بـه  . وجود داردرتریلABSسیستم 

راهنمـاي  بـه کتـاب   ًلطفـا . داردرتریلـ نوع و مشخصات فنی
.رجوع کنیدرکاربري تریل
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:چراغ نشانگر سرعت خودکار تعیین شده 
زمانی این چراغ روشن می شود که کارکرد سـرعت خودکـار معـین را    

.ال کرده باشیمفع

صفحه نمایش مقدار مسیر طی شده 
در هر سفر  مسافت طی شده مقدار -1
طی شده کل مسافتمقدار -2

، طی شده در هر سفر وجـود دارد افتدو مقدار براي مس
.bو مقدار aمقدار 

، شما دکمه پاك کردن را فشار دهید، اگرaمقدار در خصوص
شـما دکمـه   ، اگـر bمقدار ، در خصوصمی شودپاك aمقدار 

حالت تعویض . پاك می شودb، مقدار پاك کردن را فشار دهید
.ر دادن دکمه مربوطه انجام می شودبا فشاbو aبین 

چندمنظوره اطالعاتنمایشدکمه تنظیم و

این دکمـه زمـان، سـطح روغـن موتـور، ولتـاژ بـاطري،        
مسافت پیموده شده، دنده گیـربکس و مصـرف سـوخت    

ن پاك شدن اطالعات را در زمانیکه کامیون دچـار  همچنی
دکمـه تنظـیم بـراي کلیـد     . را نشان مـی دهـد  ) مشکالت مربوط به موتورًمخصوصا(اشکال شده است

. صفحه نمایش، تنظیم زمان و نور زمینه صفحه نمایشگر بکار می رود
:دکمه تنظیم زمان و کلید صفحه)دکمه سمت چپ(

. ه، تنظیم زمان و پاك کردن مسافت هاي طی شده در هر سفر استکلید سمت چپ براي تنظیم صفح
و نشـان  ور زمینـه صـفحه نمـایش   براي تنظیم شفافیت ن:دکمه تنظیم نور صفحه) سمت راستدکمه(

.بکار می روددادن مصرف سوخت محاسبه شده
.زمینه صفحه نمایش افزایش می یابدشفافیت نور : چرخاندن به سمت چپ 

.ر زمینه صفحه نمایش کاهش می یابدشفافیت نو: سمت راست چرخاندن به 

در هر سفرمقدار مسیر طی شده- 1
مقدار کلی مسیر طی شده- 2
پاك کردن مقدار مسیر طی شده در هر سفر- 3
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طالعات مصرف سوختنمایش ا
در . اهـد شـد  با فشار دکمه سمت راست ترکیبی سنجه، مصرف جزئی و کلی سوخت نمـایش داده خو 

از صفر شروع ًثانیه بفشارید، مصرف موردي سوخت پاك می شود و مجددا3همین حال این دکمه را
یکبار دکمه سـمت چـپ را فشـار    . اما مصرف کلی سوخت قابل پاك کردن نیست. کندبه محاسبه می 

.دهید، نمایش پیش فرض ذخیره خواهد شد
:)قبل از روشن شدن موتور(LCDنمایش 

:صفحه اولیه
یعی روغن بـین  سطح طب(سطح روغن -1صفحه اولیه موقعیت 

ي موتورهـاي کـامینز در دسـترس    بـرا مـی باشـد،  % 86تا % 54
)ستنی

ولتاژ باتري-2صفحه اولیه موقعیت 
مسافت موردي و کلی طی شده -3صفحه اولیه موقعیت 

یکبار دکمه سمت چـپ را  . ثانیه مسافت پیموده شده را پاك کنید2با فشار دکمه سمت چپ به مدت 
.را ببینیدبه مدت کوتاه فشاردهید تا اطالعات صفحه دوم 

:صفحه ثانویه نمایانگر
).اي موتور کامینز تعبیه نشده استبراي کامیون ه(سطح روغن -1موقعیت 
ولتاژ باتري-2موقعیت 
زمان -3موقعیت 

:توجه
.دقیقه بعد از روشن شدن موتور سطح دقیق روغن نشان داده می شود5حدود 

:تنظیم زمان 
. ثانیه نگهدارید تا وضعیت زمان تنظـیم شـده را ببینیـد   2ا بیش از در صفحه ثانویه دکمه سمت چپ ر

دکمـه را  . وقتی نشانگر دقیقه چشمک می زند یکبار دکمه را به چپ بچرخانید تا به دقایق اضافه شـود 
تا آخر به چپ بچرخانید تا بیشترین عدد بدست آید با چرخانیـدن دکمـه در جهـت عکـس دقیقـه را      

.کاهش می دهید
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و بـوده قابـل مشـاهده  کوتاه، روز و ساعت با فشار دادن دکمه سمت چپ به مدت–ماه -نشان سال
.ممکن استمت چپ به راست یا چپ همچنین تنظیم زمان با گرداندن دکمه س

اگر در وضعیت تنظیم زمان تغییري در حالت و عملکرد دکمه ندهید وضعیت قبل از تنظـیم،  ده دقیقـه   
.بعد تثبیت می شود

:توجه
.اموش است یا پس از انجام تعمیراتزمان باید درست تنظیم شود حتی زمانی که وسیله نقلیه خ

:مشکل نمایش اطالعات
در صورت بروز مشکل با فشار لحظه اي دکمه سمت چپ                               

:مشکل یکبار نمایش داده می شود 
یه نشـان داده  وقتی مشکلی هست بطور خودکار در صفحه اول-1

در غیر اینصورت می توان با فشار لحظـه اي دکمـه   . می شود
.سمت چپ صفحه را بازیافت کرد

بـاال و پـائین بـه    وقتی بیش از یک مشکل وجود دارد، عقربه-2
و جستجوي مشکل با چرخاندن دکمه سـمت چـپ بـه راسـت و چـپ      نمایش درمی آید 

.ممکن می گردد
بط با سیستم کنترل الکتریکی موتور و چراغ اخطار مربوطـه روي  مرت) خطا(پاسخ به اطالعات مشکل-

روشن می ماند، به این معناست که سیستم کنتـرل  " خاموش شدن موتور"وقتی چراغ اخطار .. داشبورد
درصورتیکه این نشانگر در هنگام رانندگی روشن شود، . الکتریکی موتور در وضعیت بسیار بدي است

ین را در جاي مناسبی پارك کرده و بـا مراکـز خـدمات پـس از فـروش و      ماش"راننده می بایست فورا
وقتی چراغ هشدار. تعمیرگاه هاي مجاز شرکت سایپادیزل جهت بازرسی و تعمیر کامیون تماس بگیرد

می شود به این معناست که سیستم کنترل الکترونیکی موتـور زیـاد در   نگهداري و تعمیر موتور روشن 
. اما این نقص بر سرعت و توان موتور تاثیر مـی گـذارد  . می تواند کار کندوضعیت بدي نیست و هنوز

کنترل و تعمیـر و نگهـداري از   برايبا مراکز تعمیرگاهی مجاز شرکتًوقتی این چراغ روشن شد لطفا
.  موتور کامیون تماس بگیرید
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:اخطار
و تصـور نکنیـد کـه نمایشـگرها و     هنگام استفاده از کـامیون اخطارهـا و هشـدارها را نادیـده نگیریـد      

با مراکز خدمات ًضروري است که درچنین مواقعی سریعا. چراغ هاي اخطار زیادي نشان داده می شود
.پس از فروش و تعمیرگاهی مجاز شرکت جهت کنترل و نگهداري از سیستم کامیون تماس بگیرید

)پس از روشن شدن موتور(LCDنمایشگر 
. اي خود را به نمایشگر فشار روغن داده و دیگر موارد تغییر نکرده اندنمایش سطح روغن ج

)زمان حرکت کامیون(LCDنمایشگر 
MSسیستم کنترل الکترونیکی  6.3

جهت نشـان دادن دنـده درگیـر    : نشانگر دنده -1موقعیت
وقتـی پـدال کـالچ را فشـار     ) یـا بیشـتر  3دنده (گیربکس 

ت دنده خـالص قـراردارد،   می دهید یا گیربکس در وضعی
ایـن  (.هیچ نشانگر دنده اي را روي نمایشـگر نمـی بینیـد   

)تمهید براي موتورهاي کامینز قابل دسترسی نیست
نی که مشکلی هست نشـانگر نقـص بطورخودکـار فعـال    زما

.می شود
EDCسیستم کنترل الکترونیک  7

فشار روغن و ولتاژ باتري را نشانLCDنمایشگر 
.می دهد

داخل کابینالمپ کلید
را می فشارید المپ سـقف کـابین روشـن    کلیدهنگامیکه این 

.می شود
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چراغ مه شکن عقبکلید 
بـین حالـت نـور بـاال یـا چـراغ       مجموعه چراغهاوقتیکه سوئیچ 

سـوئیچ چـراغ مـه شـکن جلـو فعـال             ، یـا ف قرار می گیـرد سق
راغ مـه شـکن عقـب    چـ اگر شما این کلید را بفشارید ، می شود

.فعال خواهد شد

المپ اعالم خطرکلید
، چراغ اعالم خطر فعال می شود، چراغهاي راهنماي جلوکلیدوقتیکه 

د تـا  می کنـ عقب، چپ و راست در یک زمان شروع به چشمک زدن 
. عابرین دیگر هشدار دهدبه خودروها و 

محوريقفل کن دیفرانسیل بین کلید
ــن  ــدای ــراي کنکلی ــل کــن دیفرانســیل اکســلهاي  ، ب ــرل قف محــركت
کـه قفـل کـن دیفرانسـیل فعـال     وقتی . عقب  کامیون می باشد/ وسط

، بـوق  بطور زمـان . روشن می گردد، نمایشگر روي داشبوردمی شود
. هشدار چند منظوره به صدا در می آید

: توجه

.ل استفاده نکنیدقفل کن دیفرانسیکلید، از در رانندگی هاي معمولی-1
ینصورت دیفرانسـیل آسـیب   در غیر ا. قفل کن دیفرانسیل استفاده نکنیدبراي مدتی طوالنی از-2

. باعث افزایش سایش تایرها می گردداین موضوع ومی بیند 
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تغییر حالت بوق بادي و برقی 
ز بوق برقـی یـا   شما می توانید ابا فشردن کلید مقابلرانندگی هنگام

.بادي استفاده کنید

:کلید پیش گرمکن هواي ورودي 
.روشن کردن موتور در هواي سرد تعبیه شده استبرايکلید این

:کلید گرم کن مخزن سوخت کامیون 
. اشین در هواي سرد تعبیه کـرده انـد  تسهیل استارت زدن مبراياین کلید را
کـن مخـزن سـوخت    براي کامیون هایی است که مجهز بـه گـرم  ًکلید صرفا

سـوخت  شرکت فصل مشترك الکتریکی تجهیزات گرم کـن مخـزن   . هستند
براي کاربري ویژه این روش با کارخانه اي .روي شاسی را تامین کرده است

.که محصول نهایی را مونتاژ می کند مشورت کنید

چراغ عقبکلید
را روشـن یـا   پشـت کـابین  ، چـراغ  کلیدشما می توانید با فشردن این 

.اموش کنیدخ

هواخشک کنکلید
هوا بصـورت الکتریکـی بکـار    خشک کندمايبراي کنترل کلیداین 

کـن  ، چراغ گرم کـن خشـک   فعال می شودکلیدوقتیکه این . می رود
وقتیکــه دمــاي محــیط بــین . هــوا بطــور همزمــان روشــن مــی شــود

خشک کن هـوا را فعـال کنیـد و قسـمت     کلید. سانتیگراد است˚±5
جداسـازي  م کن هوا خشک کن را راه اندازي کنید تا اینکه سیستم گر

٢٠˚وقتــی کــه دمــاي محــیط بــه . آب از یــخ زدن محافظــت شــود

.تریکی بطور خودکار قطع می شودسیستم گرمایش الکسانتیگراد می رسد، 
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ABSعیب یابی کدهاي خطاي سیستم کلید

، اسـت عـال  کـامیون ف ABSوقتیکه نشانگر خطـاي سیسـتم اصـلی    
می باشد سوئیچ عیب یـابی  ABSنشاندهنده وجود ایراد در سیستم 

وقتی کـه  اینکـار را   (ثانیه فشار دهید ٣تا ١را براي ABSسیستم 
، نشانگر خطاي سیستم )دهید خودرو باید پارك شده باشدانجام می

ABS دفعـات  کـد خطـا براسـاس    . شروع به چشمک زدن می کنـد
.س آن ایرادها نیز ردیابی می شوندو براساچشمک زدن مشخص شده

قطع کن باطري
) بـاطري (کـل  بـرق باعث قطع و وصل شـدن  اهرمچرخاندن این 

ی کامیون مورد تعمیر قرار وقتیکه سیستم الکتریک. کامیون می شود
.آسیب نرسدقطعات الکتریکی بهباطري قطع شود تا باید ، گرفت

: توجه 

.وضعیت قطع کن را تغییر ندهیدن است، که موتور در حال کارکردوقتی
کلید روشن :  اهرم در وضعیت افقی 

کلید خاموش: اهرم در وضعیت عمودي 

اهرم قطع کن باطري- 1
درپوش باطري - 2
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سوئیچ ها مجموعه

مجموعه کلید ترکیبی چراغ ها، تنظیم سرعت خودکار و بوق             - 1
ورو شیشه شمجموعه کلید خفه کن موتور ، برف پاك کن - 2

قوبدکمه
.فشار دهید تا بوق به صدا در آیداین دکمه را

چراغهامجموعهدسته
، چراغ چراغهاي بغلمجموعه خاموش یا روشن کردن سوئیچ براي 

چـراغ راهنمـا   و، چراغ پالك، چراغ سـبقت  صفحه آمپر، چراغ جلو
.است
چراغهاکلید

ــر روشــنچرا بچرخانیــد،مجموعــه چراغهــاروي دســته کلیــد راغهــاي زی
:ند شومی 

کوچـک  چـراغ  عالمـت  وقتیکه عالمت چراغ در راسـتاي  : چراغهاي کوچک 
، چراغ پـالك و  قرار می گیرد، چراغ جلو، چراغ عقب، چراغهاي کوچک بغل

. حه آمپر روشن می شوندچراغ صف

کلید چراغ ها- 1
عالمت خاموش بودن چراغ- 2
عالمت چراغ کوچک- 3
عالمت چراغ بزرگ- 4
عالمت چراغ- 5
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چ در موقعیـت نـور پـائین    وقتی که عالمت چراغ در راستاي چراغ بزرگ قرار گیرد و سوئی: نور پائین 
.نور پائین فعال می شودقرار دارد،
عیت نور بـاال قـرار   در موقسوئیچوقتی که عالمت چراغ در راستاي چراغ بزرگ قرار گیرد و : نور باال 

.می شودنور باال فعالگیرد،
. چراغهاي کوچک نیز روشن می شوند،ر باال و نور پائین فعال شدوقتی که نو
ماچراغ راهن

شـود ، چـراغ   وقتی که دسته راهنمـا بـه سـمت جلـو چرخانـده مـی       
، چـراغ راهنمـاي عقـب سـمت راسـت و      راهنماي جلو سمت راست

وقتـی کـه دسـته    . اهنماي بغل سمت راست روشن مـی شـود  چراغ ر
، سمت چـپ ، چراغ راهنماي چرخانده می شودراهنما به سمت عقب
.راهنماي بغل سمت چپ روشن می شوندجلو و عقب و چراغ 

:راهنماهايچراغ
وقتی که دسته راهنما به سمت جلو چرخانده می شود ، چراغ راهنماي جلو 
سمت راست ، چراغ راهنماي عقب سـمت راسـت و چـراغ راهنمـاي بغـل      

وقتـی کـه دسـته راهنمـا بـه سـمت عقـب        . سمت راست روشن می شـود  
سـمت چـپ ، جلـو و عقـب و چـراغ      چرخانده می شود ، چراغ راهنمـاي 

.راهنماي بغل سمت چپ روشن می شوند
چراغ راهنماي سمت چپ  -2وضعیت اولیه  -1
چراغ راهنماي سمت راست-3

:چراغ هاي راهنما و چراغ زمین
وقتی کلید چراغ در وضعیت نور پائین است چراغ راهنماي سمت چپ را روشن کنید، مـی بینیـد کـه    

نیز روشن خواهد شد و اگـر چـراغ راهنمـاي سـمت راسـت را روشـن کنیـد        چراغ زمین سمت چپ 
.خواهید دید که چراغ زمین سمت راست نیز روشن می گردد
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تنظیم سرعت ) ISLEبراي موتورهاي کامینز (کلید تنظیم خودکار سرعت 
تنظیم سرعت کامیون-1

رعت می دهـد کـه سـ   سیستم تنظیم خودکار سرعت به شما این امکان را
تنظـیم و ثابـت   کیلومتر برساعت بدون فشـردن پـدال گـاز   48کامیون را 

کیلـومتر برسـاعت مـی شـود حلقـه      48بیش از وقتی سرعت، . کنید
قرار دهیـد و دکمـه را در   ONچرخان تنظیم سرعت را در وضعیت 

ضـمن رهـاکردن   . براي تنظیم سرعت موجود بچرخانیـد Sوضعیت 
شـود و چـراغ نشـانگر    می پدال گاز سرعت درهمان وضعیت حفظ

. تنظیم سرعت خودکار تابلو فرمان روشن می شود
:)بدون فشردن پدال گاز(تغییر سرعت -1

. سرعت آرام آرام زیـاد مـی شـود   . نگهدارید+Rرا بچرخانید و آن را در وضعیت کلید فنري چرخان
.یابدینگهدارید سرعت ماشین کم کم کاهش م-Sرا بچرخانید و آن را در وضعیت کلید

از تنظیمات خارج شوید-2
:می توانید از روش هاي زیر براي خارج شدن از وضعیت تنظیم خودکار سرعت استفاده کنید

پدال ترمز را فشار دهید.
از خفه کن ترمز استفاده کنید.
چرخان تنظیم خودکارسرعت را دروضعیت کلید فنريOFFقرار دهید
 یا زمانی این کار را بکنیـد کـه   . برسانیدکیلومتر بر ساعت 45سرعت را به زیر

.کیلومتر بر ساعت رسیده است 45سرعت تان زیر 
 دور بر دقیقه است 1000وقتی دور موتور زیر.
   پدال کالچ را براي خروج از وضعیت تنظیم خودکار سـرعت فشـار داده و آن

.را رها کنید

دکمه - 1
حلقه چرخان تنظیم سرعت-2
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:توجه
1-S-   شـد و  نمایانگر تنظیم سـرعت و کـاهش آن مـی باR+   یعنـی بدسـت آوردن

دوباره سرعت و افزایش آن 
را به وضـعیت  کلیدپس از آنکه. یون باال می رودوقتی پدال گاز را فشار دهید سرعت کام-2

R+گرددمی بچرخانید و سپس آن را رها کنید به وضعیت تنظیم اولیه خود بر.
شـود و چـراغ نشـانگر    این سیستم ایراد پیدا کرد عملکرد آن بطور خودکار قطـع مـی   اگر -3

.عملکرد سیستم روي تابو فرمان خاموش می شود

:هشدار
پیشگیري از تصادفات ناشی از عدم کنترل ماشین نمـی تـوان از سیسـتم خودکـار     برايایط زیر در شر

:سرعت استفاده کرد
.وقتی کامیون نمی تواند با سرعت ثابتی حرکت کند-1
.استوقتی درشرایط ترافیکی ستگین در حال حرکت-2
.وقتی بنابه شرایط جاده محبوریم مدام سرعت را تغییر دهیم-3
.وقتی کامیون در باد در حرکت است-4
کوهسنانی کت کامیون در جاده هاي پرپیچ وخم زمان حر-5
)باران، برف و سطوح یخ زده ( زمان حرکت در جاده هاي لغزنده -6

)کامینزISLeموتورهاي ( تنظیم دور آرام موتور
تـرل سـرعت خودکـار مجهـز     سري از کامیون هایی قابل دسترس است که به سیسـتم کن فقط براي آن

را کلیـد روشـن قـرار دهیـد،   ONچرخان کنترل خودکـار سـرعت را در وضـعیت    کلید فنري. باشند
را بچرخانیـد  کلیـد . موتـور کـم کـم افـزایش مـی یابـد      نگهداریـد دور  +Rبچرخانید و در وضـعیت  

کـامینز بـراي   ISLeدور آرام موتورهاي . موتور کم کم کاهش می یابدنگهدارید دور -Sودروضعیت 
دور بر دقیقه 900تا 700محدوده تنظیم دور آرام بینبوده ودور بر دقیقه 700اي این سري کامیون ه

. است
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:خاموش کردن تدریجی موتور
از کار کردن موتـور در  بعد . مجهز به ویژگی خاموش کردن آرام موتور هستندISLeموتورهاي کامینز 

وضعیت دور آرام بدون عملیات رانندگی کامیون را می شود با روش خاموش کـردن تـدریجی موتـور    
قبـل از  . و این روش باعث کاهش مصـرف سـوخت و افـزایش دوام موتـورمی شـود     . متوقف ساخت

یـه چشـمک   ثان30موتور چراغ نشانگر نگهداري از موتور حدود ) مرحله اي (خاموش کردن تدریجی 
ممکن است راننده با فشار پدال ترمز، کالچ یا گـاز در زمـان   . می زند تا هشدار الزم را به راننده بدهد

.هشدار سیگنال آن نوع توقف را کنسل کند
" "کسب اطالعات بیشتر به راهنمـاي دسـتی موتورهـاي کـامینز پیوسـت       براي

.مراجعه کنید

برف پاك کن و آب پاش
دکمه روي اهرم کنترل را فشار دهید ، محلـول شستشـو روي شیشـه    

، بصورت اتوماتیک به حالت وقتی دکمه را رها کنید. می شودپاشیده
. داولیه باز می گرد

برف پاك کن با چرخاندن حلقه روي دسته در حالتهاي مختلف کـار  
:می کند 

بـا عالمـت  )پاك کن استبرفکه مربوط به (وقتی عالمت روي حلقه -1
اي زمـانی ، موتور برف پاك کن با فاصـله هـ  قرار می گیردINTروبروي

. ثانیه کار می کند6و 4
. ار می گیرد، موتور برف پاك کن کار نمی کندقرOFFوقتی عالمت روي حلقه روبروي -2
ـ قرار می گیردLOوقتی عالمت روي حلقه روبروي -3 رف پـاك کـن بـا سـرعت کـم کـار       ، موتور ب

. می کند
ـ   قرار می گیردHIوقتی عالمت روي حلقه روبروي -4 اك کـن بـا سـرعت بـاال کـار     ، موتـور بـرف پ

.می کند

عالمت برف پاك کن - 1
کلید چرخشی روي دسته - 2
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:توجه 

. کن به همراه آب پاش استفاده کنیدجلوگیري از خش دار شدن شیشه از برف پاك براي-1
. کنیدبدون محلول شستشو استفاده ناز آب پاش-2

کلید ترمز موتور 
اهرم کنترل را در مسـیري کـه حرکـت مـی کنـد بـه جلـو        -1

هنگامیکه پایتـان را  . نشانگر ترمز موتور روشن می شود،بکشید
.ر دارید ترمز موتور عمـل مـی کنـد   از روي پدال گاز و کالچ ب

، ترمز موتور بصورت بگذارید پدال گاز یا کالچپایتان را روي 
. و نشـانگر آن خـاموش مـی شـود    کـار مـی افتـد   از اتوماتیک 

د نیز ترمـز موتـور   روي پدال گاز و کالچ پا بگذاریًهنگامیکه مجددا
. فعال نخواهد شد

ل ، ترمـز موتـور عمـ   ، روي پـدال ترمـز پـا بگذاریـد    کندو حرکت میهنگامیکه دنده درگیر است-2
تـور بـه   ، ترمز موپدال گاز و کالچ پا بگذاریدروي ًهنگامیکه مجددا. می کند حتی اگر فعال نشده باشد
.صورت اتوماتیک حذف می شود

ترمـز  ، نشانگر ترمز موتـور خـاموش مـی شـود و     به عقب بکشیدOFFاهرم کنترل را براي حالت -3
. موتور عمل نمی کند

: توجه 
. یدتور استفاده کناز ترمز موًاز شیب تند پائین می آید، لطفاکامیونهنگامیکه 

سوئیچ 
توانـد از  مـی کلیـد فقـط در ایـن حالـت     : قفل -1

.سوئیچ خارج شود
2-ACC)وقتی کلیـد در حالـت   ) : متعلقات فرعی

ACCبراي متعلقـات  قرار گرفته باشد ، جریان برق
. کمکی و فرعی فعال می شود

3-ON : هنگامیکه کلیه در حالتON قرار گرفته
دارد و ادوات باشد ، ماشین در وضعیت احتراق قرار

.می توانند کار کنند مربوطه 
4-START)موتور می تواند با چرخاندن کلیـد بـه حالـت مـذکور اسـتارت زده شـود       ) :استارت .

. بر می گرددONهنگامیکه کلید رها شود به طور اتوماتیک به حالت 

خاموش -2روشن- 1
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: توجه 
، چـون ایـن عمـل باعـث     ریـد نب) استارت(STARTرا به حالت د، کلیهنگامیکه موتور روشن است

. می شوداستارت موتورخرابی 

تهویه سیستم
باالبر شیشه برقی کلید
راننده هاي سمت کلید

االبر شیشـه سـمت شـاگرد    کلید ب،قفل را فشار دهیدکلید: کلید قفل 
. قفل می شود

این کلید جهت کنترل بـاال و پـائین رفـتن شیشـه    : کلید سمت راننده 
دو حالت باال برنـده  در این کلید . نده استفاده می شودبرقی سمت ران

باال یا پـائین  برايتیککنترل اتوماو پائین رونده می تواند براي کنترل دستی یا 
. استفاده شودشیشهبردن

. ن شیشه سمت شاگرد استفاده می شودکنترل باال یا پائین رفتبراياین کلیداز: کلید سمت شاگرد 

اگردسمت شکلید 
باال و پائین آوردن شیشـه  براياین کلید از:کلید سمت شاگرد 

. ی سمت راست ماشین استفاده می شودبرق

:اخطار 
سـر خـود را   ، دسـت و بـاالبردن شیشـه  مهنگا-1

. بیرون از پنجره نبرید
، اگــر عضــوي از بــدن یــا هنگامیکــه شیشــه بــاال مــی رود-2

، شیشه بایـد بـه سـرعت    گیر کرده باشدببین شیشه و قاب درچیزهاي دیگري 
. ین آورده شود تا تماس برطرف گرددپائ

کلید قفل- 1
کلید شیشه سمت شاگرد - 2
کلید شیشه سمت راننده - 3

کلید سمت شاگرد- 1
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، می بایست از عدم وجـود  رقی سمت شاگرد را استفاده می کندباالبر شیشه بدهنگامیکه راننده کلی-3
. لوگیري می کند مطمئن شودمانع که از بستن شیشه بطور کامل ج

اگرد نشسـته اسـت   االبر شیشه برقی توسط فرد که در سمت شـ از استفاده درست کلید براننده باید-4
.اطمینان حاصل کند

:ی کابیندریچه سقف
دسـتگیره جلـوي   . درا باز کریدریچه سقفتهویه اتاق می توان براي
. تا قسمت جلـوي آن بـاز شـود   فشار دهیدبا دست را پنجره سقف 

هم باز تا قسمت عقب آنفشار دهیددستگیره عقب پنجره سقف را 
ز کـرد تـا تهویـه سـریع     حال می توان پنجره سقف را کامل با. شود

. انجام شود

کاربرى برقی دریچه سقفی
.به مشخصات فنی محصول خریداري شده توجه کنیدًلطفا

.کنترل می کندراکابینسقفی ید باز و بسته کردن برقی دریچهکل
د و فشار مجدد آن با فشار قسمت باالئی کلید دریچه نیمه باز می شو

دریچه را کامل باز می کند و بالعکس با فشـار قسـمت پـائینی کلیـد     
.دریچه نیمه بسته می شود و فشار دوباره آن دریچه را کامل می بندد

دستگیره جلو- 1
دستگیره عقب - 2
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)کولر(ACسیستم 
ACکلید 

کلید تنظیم حالت هوادهی 
) فعال نیست(حالت خوابیده -1
رد کننده شیشه گرم کننده و س-2
و گرم و سرد کننده شیشه ) پا(دمیدن پائین -3
)پا(دمیدن پائین -4
حالـت گرمـایش و   )پـا (و پـائین  ) صـورت (دمیدن مستقیم -5

سرمایش شیشه، دمیدن پاها همزمان با یخزدایـی و گرمـایش یـا    
سرمایش شیشه

) صورت(دمیدن مستقیم -6

کلید چرخش هواي داخلی و خارجی 
) هواي تازه از بیرون گرفته می شود(تهویه طبیعی ) :چراغ آن خاموش باشد(OFFیر فعال حالت غ

چرخش هواي داخل  ) : باشدچراغ آن روشن(حالت فعال 

ویهروشن و خاموش کردن سیستم تهکلید -4هوادهی                         کلید تنظیم حالت- 1
کلید تنظیم درجه حرارت-5سیستم گردش هواي داخلی و خارج از کابین  - 2
کلید تنظیم دور فن - 3
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کلید تنظیم دورفن 
. استفن خاموش: غیر فعال فن حالت

ن را تنظیم می کند، شـدت بـاد فـن را    سرعت ف) : فعال(بقیه حاالت 
، بزرگترین عددي که در شـکل نشـان داده شـده اسـت    کندتنظیم می 

داراي چهار وضعیت بوده و هرچـه  .نشانگر بیشترین سرعت فن است
.عدد نشان داده شده بزرگ تر باشد سرعت فن نیز باالتر است

) کولر(ACکلید 
. خنــک مــی کنــد) : راغ کلیــد روشــن اســتچــ(ONحالــت فعــال 

)  کمپرسور کار می کند(
.نمی کندخنک ) : چراغ کلید خاموش است(OFFفعال  حالت غیر 

کلید تنظیم درجه حرارت 
گرمایشی همحدود) : محدوده قرمز(نیمه سمت چپ 

محدوده سرمایشی ) : محدوده آبی(نیمه سمت راست 

روش گرمایش 
هنگامیکه از سیستم گرمایش استفاده می کنید عملیـات زیـر را انجـام    

:دهید 
.ددما را به محدوده گرمایش بچرخانیکلید تنظیم -1
. فن را در حالت دلخواه قرار دهیدکلید تنظیم دور-2

:اگر می خواهید درجه حرارت را سریعاٌ باال ببرید می توانید روشهاي زیر را بکار ببرید 
) حالت ماکزیمم گرمایش. (به قسمت انتهاي سمت چپ بچرخانیدکلید تنظیم دما را-1
.بچرخانیدم دور فن را به باالترین سرعتکلید تنظی-2
) چراغ آن روشن می شود(کلید چرخش هواي داخلی و خارجی را فشار دهید -3

روش سرد کردن 
: هنگامیکه از سیستم سرمایش استفاده می کنید عملیات زیر را انجام دهید 

.ا را به محدوده سرمایشی بچرخانیدکلید تنظیم دم-1
.دهیدفن را در حالت دلخواه قرارکلید تنظیم دور-2
)چراغ روشن می شود(را فشار دهید ) کولر(ACکلید -3

:پائین بیاورید می توانید روشهاي زیر را بکار ببرید ًااگر می خواهید دما را سریع
)حالت ماکزیمم سرمایش. (ه قسمت انتهاي سمت راست بچرخانیدتنظیم دما را بکلید-1
.رعت بچرخانیدور فن را به باالترین سکلید تنظیم د-2
)چراغ آن روشن می شود. (هواي داخلی و خارجی را فشار دهیدکلید چرخش -3
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: توجه 
را فشـار  AC، اول فن را روشـن کنیـد و بعـد کلیـد     از سیستم سرمایشی استفاده میکنیدهنگامیکه -1

چراغ روشن مـی شـود   . (ع به کار کندرمایش نمی تواند شروچرا که در غیر اینصورت سیستم س. دهید
)ولی کمپرسور کولر کار نمی کند

چراغ خاموش می شـود  (را فشار دهید AC، ابتدا کلید خواهید کولر را خاموش کنیدکه می هنگامی-2
اگـر ابتـدا فـن را    . دقیقه بعد کلید فن را خاموش کنید3تا 2سپس ) و کمپرسور نیز غیر فعال می گردد

. ورت همزمان از کار می افتدپرسور کولر هم بص، کمخاموش کنید
دقیقـه وقفـه   5تا 3، دآن را روشن کنیًعد از خاموش کردن کمپرسور مجدداهنگامیکه می خواهید ب-3

سرویس کمپرسور کـاهش  چرا که در غیر اینصورت عمر آن کم می شود و مدت زمان. ضروري است
.پیدا می کند

روش تهویه طبیعی 
:سیستم تهویه طبیعی استفاده می کنید مراحل زیر انجام دهید هنگامیکه از 

.دما را به حالت سرمایش بچرخانیدکلید تنظیم-1
.از حالتهاي روشن دلخواه بچرخانیدکلید تنظیم دور فن را به یکی -2

گرم کردن و سرد کردن شیشه جلو 
ست روي حالت دمیدن هی نیز می باینحوه هوادد، کلیما را به محدوده گرمایش بچرخانیدکلید تنظیم د

ون سیسـتم گـرم کـن    ، اکنو خارجی نیز باید روشن باشدچرخش هواي داخلید، کلیروي شیشه باشد
.شیشه کار می کند

سـت روي حالـت   ، کلید نحـوه هـوادهی نیـز مـی بای    ما را به محدوده سرمایش بچرخانیدکلید تنظیم د
سیسـتم سـرد   ، و خارجی نیـز بایـد روشـن باشـد    هواي داخلیش، کلید چرخدمیدن روي شیشه باشد

.می کندکردن شیشه کار 
نکات مورد توجه در تنظیمات سیستم تهویه

مـایع لـذا اگـر دمـاي    . خنک کننده موتور گرم می کنندمایع، هوا را به وسیله دماي گرمایشهوسیل-1
.هد بود، دماي گرمایشی باال نخواخنک کننده موتور باال نباشد

ش براي مدت طـوالنی  که موتور خاموش است و یا با دور آرام کار می کند از سیستم گرمایهنگامی-2
یط رانندگی را ، در غیر اینصورت باعث ضرر رساندن به باطري می شود که می تواند شرااستفاده نکنید

.تحت تاثیر قراردهد
کـه  گین حرکت کنید چرا ، فراموش نکنید که با دنده سنیکه بصورت مداوم رانندگی می کنیدهنگام-3

، بـه خـاطر   که در مسیر سراشیبی حرکت مـی کنیـد  همچنین هنگامی. باعث افزایش دور موتور می شود
.کندپیداوارده به موتور کاهش بار تادنده سنگین می بایست برانید داشته باشید که با 

در ایـن شـرایط   ،ی کنـد گذاشتید، فشار باد کاهش پیدا مـ حالت سرمایشدراگر کلید تنظیم دما را -4
.روشن کنید تا فشار باد زیاد شودکلید چرخشی هواي داخلی و خارجی را

خاموش باشد چرا که اگر روشن باشـد  بایدACهنگامیکه گرمایش داخلی انجام می دهید ، کلید -5
ده اهنگامیکه فشـار د ACکلید . دا می کندراندمان گرمایش کاهش و مصرف سوخت موتور افزایش پی

. آن رافشار دهید خاموش می شودًشود روشن می شود و اگر مجددا
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تنظیم دریچه هاي تهویه 
ی توانـد از  ، مسیر باد ما چرخاندن اهرم و چرخ دنده تنظیمب

، چـرخ دنـده  بـا چرخانـدن   . چپ بـه راسـت تنظـیم شـود    
. ئین تنظیم کرداز باال به پامی توان جهت باد را

اهرمها 
رم تعویض دنده اه

.استDatongدنده 12شکل سمت چپ نشانگر گیربکس 
روي اهرم . نشان داده شده استH-ZB7-007دنده ها در دیاگرام 

. عـویض حالـت سـنگین و سـبک وجـود دارد     ، کلید تتعویض دنده
و (L gear)مربـوط بـه دنـده هـاي سـنگین     قسمتی کـه تـو رفتـه    

اول کلیـد  . (H gear)دنـده هـاي سـبک اسـت    مربوط به برآمدگی 
، سـپس روي پـدال گـاز پـا     دنـده را بکـار اندازیـد   سـنگین / سبک 

پـیش از  . اي سنگین و سبک تغییر حالـت بدهیـد  می توانید بین دنده ه.بگذارید
. متوقف باشدًکامالعقب بروید ماشین بایدآنکه به دنده هاي جلو و یا

. ر محدوده دنده هاي سبک اندد6و5، 4، 3در محدوده دنده هاي سنگین و2و 1
2-H2-L1-H1-L

دنده یکدنده دودنده سهدنده چهار
4-H4-L3-H3-L

دنده پنجدنده ششدنده هفتدنده هشت
6-H6-L5-H5-L

دنده نهدنده دهدنده یازدهدنده دوازده

اهرم تنظیم - 2چرخ دنده تنظیم            - 1
دندانه- 3

کلید نیم دنده - 1
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اهرم ترمز دستی 
ا تحـت  و عقـب ر ، ترمز اکسل وسطترمز دستیفنريمحفظه باد 

ترمزهـاي  ایـن ترمـز بـراي حالـت پـارك و     . تاثیر قرار می دهـد 
ــوارد  . اضــطراري اســتفاده مــی شــود ــا م ــارك ی هنگامیکــه در پ

ه عقب ببریـد  اضطراري از ترمز دستی استفاده می کنید، اهرم را ب
هنگامیکـه خواسـتید ماشـین را از حالـت     . تا زمانی که قفل شود

باال بکشید و اهرم به سـمت ترمز دستی رها کنید، اهرم را بسمت 
. بر می گردد) آزاد(موقعیت اولیه 

:اخطار 
غیـر اینصـورت ممکـن اسـت ماشـین      در . رك هستید اهرم ترمز دستی باید  قفل باشـد هنگامیکه در پا
.ت وارده به ماشین و یا افراد شودباعث صدماحرکت کرده 

)6*4محصول (اهرم ترمز تریلر 
ترمزهـا در تریلـر   ،به سمت عقب بکشـید . نار اهرم ترمز دستی طراحی شده استاهرم ترمز تریلر در ک

. به جلو ببرید، ترمز ها در تریلر رها می شود. عمل می کند
طوالنی با شیب مالیم در حال حرکت اسـت راننـده مـی توانـد از ترمـز      سراشیبیدرهنگامیکه ماشین 

له کشیدن اهـرم  موتور استفاده کند و سرعت تریلر می تواند بوسی
. ر در  فاصله هاي زمانی تنظیم شودترمز تریل

روش آزاد کردن بوستر ترمز 
بوسـتر بصـورت   بوستر ترمز بوسیله افـت فشـار در محفظـه بـاد    

در صورت کـاهش فشـار بـاد در سیسـتم     . اتوماتیک عمل میکند
ترمز و قفل شدن آن ابتدا مسیر سیستم را از لحاظ آببنـدي بـودن   

صورت وجـود نشـتی آن را   لوله ها چک کنید و در سوپاپ ها و
پیچ لقی ترمز بوستر-1.تعمیر کنید

) ترمز دستی آزاد است(جلو - 1
)ترمز دستی درگیر است(عقب - 2
ال بکشید با- 3

۵١



سیستم بوستر، بوستر ترمز آزاد نمی شـود و کـامیون اسـتارت    در صورتی که به دلیل فشار نامناسب باد 
:هاي زیر کمک بگیریدنمی خورد از روش

بسـته  مهره آزاد کننده بوستر را با آچار در خالف جهت عقربه هاي ساعت بپیچانید تـا آنجاکـه بیشـتر    
. در نتیجه بوستر ترمز آزاد می شود. و گیر کندنشود

:اخطار 
ازهعـدم اسـتفاد  . حالت اضطراري انجام شـود ستی محفظه باد بوستر ترمز فقط باید درآزاد کردن د-1

. ی تواند باعث تصادف  شوددستی خیلی خطرناك است و مترمز 
هنگامیکـه مشـکل   . در محفظه باد بوستر باید پیدا شده و بـه دقـت رفـع شـود    دلیل فشار نامناسب -2

کارایی خود را به دسـت  ًمجددابه جاي اولیه خود برگردد تا سیستم ترمز دستی بایدبرطرف شده مهره 
.آورد

:ع صفحه دوغشائی بوستر ترمز نو
سیستم لوله ها یا . اگر بوستر ترمز بطور خودکار عمل کند، بدلیل افت فشار در تانک باد بوستر است

سوپاپ ها را از لحاظ نشتی هوا چک کنید و در صورت وجود مشکل آن را به موقع تعمیر و رفع 
.دیزل تماس بگیریداگر امکان تعمیر نبود با مراکز تعمیرگاهی مجاز شرکت سایپا. عیب کنید

مهره-2پیچ دستی    -1
درپوش ضدگرد و غبار-4واشر       -3

پیچ لقی ترمز بوستر- 1
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:روش تنظیم اورژانسی بوستر صفحه دوغشائی 
میله رزوه دار لقی را از براکت جـدا کنیـد، درپـوش    -1

الستیکی ضد گرد و غبار را از عقب تانـک بـاد بـاز    
تانـک  کرده پایانه قـالب ماننـد میلـه رزوه دار را در   

بوستر ترمز قـرار دهیـد و بـا زاویـه اي معـین آن را      
بچرخانید و مطمئن شوید که بـه پالـت قـالب شـده     

.است
هـره را بـا دسـت    و مرا ثابت درپوش پیچی واشردار -2

سپس درپوش را با آچار بچرخانیـد تـا   . یدمحکم کن
ـ   40میله رزوه دار حدود  حـاال  . دمیلیمتـر بیـرون بزن

.تبوستر ترمز آزاد شده اس

:اخطار
فقط در مواقع ضروري از ترمز دستی اسـتفاده کنیـد   -1

کــامیونی کــه ترمــز دســتی نــدارد ) مراقــب باشــید(
وار وده و رانندگی بـا آن بـه حـوادث نـاگ    خطرناك ب
.می انجامد

قبل از اینکـه مراحـل فـوق را انجـام دهیـد مطمـئن       -2
ممکن اسـت  . شوید کامیون خود به خود سر نخورد

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

باید علت ناکارآمدي تانک بـاد ترمـز دسـتی را    ًبعدا-3
.جهت تعمیر سریع بیابید

پس از آنکه ترمز رفع عیب شد، به منظـور عملکـرد   -4
.عادي ترمزدستی پیچ را دوباره محکم کنید
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سیستم هاي جانبی 
فندك 

. از فندك استفاده کنید فقط آن را فشار دهید هنگامیکه خواستید
خود به جـاي اولیـه خـود    دقیقه ، فندك خود به1بعد از حدود 

. بعد از استفاده، آن را در جاي خود قرار دهید. برمی گردد

: اخطار 
اگـر  . نکنیـد فعالهرگز فندك را براي مدت طوالنی 

دستی آن ، یک به جاي خود بازنگشت و قطع نشدبصورت اتومات
. یدرا بیرون بکش

جاسیگاري
هنگامیکه از جاسیگاري استفاده می کنید فقـط درب آن را ماننـد   

خواهیـد آن را تمیـز   وقتـی مـی  . فلش نشان داده شده باز کنیـد  
اول درب آن را بـاز کنیـد و ماننـد فلـش نشـان داده شـده       کنید،

.بیرون بکشید 
:توجه 

رب جاسـیگاري  هنگامیکه ماشین را ترك می کنید د
. اي ایمنی ببندیدرا بر

)6*4محصول (متفرقه لوازم جعبه 
متفرقه باالییلوازم جعبه هاي 

دیگر در ، دو جعبه متفرقه باالیی از یک جعبه مرکزيلوازم جعبه 
بـراي وسـایل   ، ایـن جعبـه هـا    چپ و راست تشکیل شده است

.بزرگ استفاده می شوند
را بچرخانید و از حالـت قفـل  دستگیره : باز کردن جعبه مرکزي 

لوال اجازه مـی دهـد بـاال    درب را تا محدوده اي که. در بیاورید
. ببرید

ورید تا جایی که دسـتگیره  درب را پائین بیا: بستن جعبه مرکزي 
. قفل شود

قفل حعبه مرکزي- 2جعبه مرکزي باالیی           - 1
قفل جعبه راست- 4جعبه راست باالیی            - 3
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چرخانیـد و از  دسـتگیره را ب : بازکردن جعبه هاي چپ و راسـت  
ت چپ و راست آنگاه درب ها را به سم. حالت قفل خارج کنید

.ه لوالها بچرخانیددر محدود
درب را بـه سـمت چـپ و    : بستن جعبه هـاي چـپ و راسـت    

. تا جایی که دستگیره ها قفل شوندراست بچرخانید
: توجه 

مـی گیرنـد نبایـد خیلـی     وسایلی که در جعبه قـرار  
، در غیر اینصـورت جعبـه هـا فـرم خودشـان را از      سنگین باشند

و باعـث خطـر   فتدبیهم آن وسیله از باالدست می دهند و شاید 
جزئیات وسایلی که در جعبه ها قرار می گیرند را در پائین . شود

: بخوانید 
کیلـوگرم بـراي   3و . . . کتابها ، پوشه ها ، : جعبه راست و چپ 
هر یک از جعبه ها 

4وزن کلــی حــدود . . . لحــاف هــا ، لباســها ،: جعبــه مرکــزي 
کیلوگرم

م متفرقه کوچک و سرد کن و گرم کنلوازجعبه 
این جعبه جهت نگهداري ابزارها و وسائل کوچک همراه 

کننده بـراي   جعبه داراي سیستم هاي گرم . افراد استفاده می شود
گرم نگهداشتن غذا و خنک کننده براي

:می باشد . . . نوشیدنی ها و غذاها و 
.می شودقفل جعبه را باال بکشید، باز: ن جعبه باز کرد

. درب جعبه را فشار دهید، بسته می شود: تن جعبه بس
تنظیم دما براي آب نوشیدنی 

لیوان را در جا لیوانی بگذارید : گرم کردن یا گرم نگهداشتن 
. بچرخانید) داغ(Hotو تنظیم کننده ورودي هوا را روي 

. م می شود یا گرماي آن حفظ می شود، آب گردر این حالت
لیوان را در جا لیوانی بگذارید و تنظیم کننده : سرد کردن 

در این حالت . بچرخانید) سرد(Coolورودي هوا را روي 
.آب سرد می شود

نده مواد غذایی استفاده اگر شما از سیستم گرم کننده و یا سرد کن
) خـاموش (OFF، تنظـیم کننـده ورودي هـوا را روي    نمی کنید
. بگذارید

زه آببندي کننده- 2کاور روي جعبه            - 1
جا لیوانی-4صفحه تنظیم کننده         - 3
کننده هوا تنظیم - 5
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، صـفحه  غذا را در جعبه بگذاریـد : داشتن گرم کردن یا گرم نگه
ــت    ــاکزیمم حال ــده را روي م ــیم کنن ــد ) داغ(Hotتنظ بگذاری

رم غذا گ،نشان داده شده است روي جعبه همانطور که در شکل 
. می شود یا گرماي آن حفظ میشود

دمـا را  ، صفحه تنظیم کننده غذا را در جعبه بگذارید: د کردن سر
بگذاریـد همـانطور کـه در    ) ردسـ (Coolماکزیمم حالـت  روي

. ن داده شده است و غذا سرد می شودنشاروي صفحه شکل 
یستم تنظیم دما استفاده نمی کنیـد، صـفحه تنظـیم را بـه     اگر از س

، صفحه تنظـیم عالمتگـذاري   با یک خط کوتاه. (وسط بچرخانید
) شده است

:توجه 
مشـکلی  تا، شکننده و کثیف در جعبه قرار ندهید ریزوسایل -1

. در کارکرد جعبه ایجاد نشود
، ظـرف را  ماي آب نوشیدنی را تنظـیم مـی کنیـد   هنگامیکه د-2

بـراي  . ودبیش از اندازه پر نکنید تا از لبریز شدن آن جلوگیري ش
کوچـک و خیلـی   ، از ظـرف خیلـی  جلوگیري از واژگون شـدن 

.بزرگ استفاده نکنید
ته شدن درب آن س، از خوب بیدوقتی از جعبه استفاده می کن-3

ــد ــان حاصــل کنی ــه را ، زه آبباطمین نــدي کننــده روي درب جعب
. اگر زه افتاد آنرا جایگزین کنید.نکشید

: اخطار 
به هـاي تیـز   از قرار دادن وسایل فاسد کننده و سخت با ل-1

. در جعبه خودداري کنید
ي از قراردادن وسایل خیلـی سـنگین داخـل آن خـوددار    -2

. کنید
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المپ تعمیر 
روشنایی هنگـام انجـام   براير جلو پنجره مونتاژ شده است وزی

وخـاموش  المـپ  Oکلید در حالـت  . شود تعمیرات استفاده می
.المپ روشن می شود Iدر حالت 

)6*4محصول (دور گردسوکت چراغ تست 
ن بکـار  کـامیو کنتـرل چراغی که براي این سوکت برق مورد نیاز

همچنین ایـن سـوکت مـی توانـد بـه      . راهم می کندمی رود را ف
بـرق ایـن سـوکت    .یک اتصال برق خارجی استفاده شـود عنوان

بـرق  . ن کار می کنـد ویکامولی با سوئیچ نیستداراي کلید مجزا 
.می باشد24V ،10Aتامینی آن معادل 

: توجه 
، بــار تــی از ایــن ســوکت بــرق گرفتــه مــی شــودوق
. مجاز باالتر روداز حدنبایدالکتریکی آن 

پرده 
، حلقه هاي حمل کننـده روي آن  هنگامیکه پرده را می بندید-1

آنـرا  سـپس . ي میله نگهدارنده قرار گیرندباید در قالب خود رو
دکمه هاي پالستیکی روي پـرده و پیچهـاي فلـزي در    . رها کنید

.پشت پرده ها می بایست بسته شوندبغل و
، دکمه هـاي پالسـتیکی را بـاز    می کنیدهنگامیکه پرده را باز-2

آنگاه آن . د میله هدایت کننده به عقب ببریدکنید و آن را در امتدا
. ا بوسیله دکمه پالستیکی جمع کنیدر

سوکت چراغ تست  - 1

بست   -2پرده                     - 1

المپ تعمیر- 1
کلید المپ تعمیر- 2
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: توجه 

هنگامیکه پرده را می بندید بـه پـائین آن نیـرو وارد نکنیـد و پـا      
.روي آن نگذارید

چراغ سقف 
. ی که سقف بلند دارند نصب مـی شـود  یاین چراغ بر روي اتاقها

هنگامیکـه  . وي داشـبورد را بزنیـد تـا روشـن شـود     کلید چراغ ر
. شودکلید را بزنید این چراغ خاموش میًمجددا

المــپ فلورســنت مخــتص کــابین هــاي فلــت روف  
)سقف کوتاه(

وقتی کلید المپ داخل کابین روي تجهیزات کنسول وصل شود، 
هد شد و وقتی این کلید قطـع شـود   چراغ فلورسنت روشن خوا

.چراغ خاموش می شود

)سقف کوتاه(هاي مطالعه جانبی مختص کابین هاي فلت روف المپ
. و کنار المپ فلورسنت نصب شده استروي پنل سقف 

.شودالمپ روشن میONدر حالت : 1حالت 
. شودالمپ خاموش میOFFدر حالت : 2حالت 
بـا  ) مطالعه جـانبی (، المپ سقف DOORدر حالت: 3حالت 

هنگامیکه درب باز است . دشومیهاي چپ و راست کنترل درب
ســت المــپ خــاموش المــپ روشــن و هنگامیکــه درب بســته ا

. شودمی

چراغ سقف   - 1

المپ فلورسنت- 1
هاي مطالعه جانبیالمپ- 2

روشن- 1
خاموش- 2
وابسته به درب- 3
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چراغ مطالعه جلو 
دو کلیـد چـپ و   .راغ بر روي قاب جلویی نصب می شوداین چ

ًمجـددا . راست را فشار دهید، دو چراغ مطالعه روشن مـی شـود  

. فشار دهید تا خاموش شوند
اگر کلید را در حالـت  ) : کار کردن چراغ با درب(Doorحالت 
Door)چراغ فقط با درب راننده کار می کند قرار دهید) درب ،

هنگامیکه درب سمت راننده باز است چراغ روشن مـی شـود و   
. قت درب بسته باشد چراغ خاموش استهمچنین هر و

، بگذاریـد ) روشـن (ONکلید را روي حالـت  اگر: ONحالت 
. ظر گرفتن موقعیت درب روشن می شودچراغ بدون در ن

ــت  ــت  : OFFحال ــد را روي حال ــر کلی ــاموش(OFFاگ ) خ
موقعیـت درب خـاموش         ، چراغ بـدون در نظـر گـرفتن   بگذارید
.می ماند

چراغ مطالعه در هنگام خواب 
طلـق المـپ    آن را کـه کلیـد  . تختخـواب اسـت  ياین چراغ باال

فشار دهیـد  ًاگر مجددا. باشد فشار دهید تا چراغ روشن شودمی 
.چراغ خاموش می شود

)داخل(چراغ روي درب
ا باز و بسته درب نصب می باشد و بکابین پائیناین چراغ داخل 

روشن و چراغهنگامیکه درب باز است. شدن درب کار می کند
اگر درب هر سـمت  . د خاموش می شودیکه آن را می بندیهنگام

. ب مربوط به همان سمت روشن می شودرا باز کنید چراغ در

کلید سمت راست-2چراغ داخلی          - 1
چراغ مطالعه    - 4کلید سمت چپ     - 3

کلید   - 1

)   داخل(چراغ روي درب - 1
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آئینه داخلی نشان دهنده عقب 
. بصورت دلخواه می تواند تنظیم شودزاویه این آئینه 

آئینه نشان دهنده عقب و آئینه هاي باال و پائین 
ر دب کامیون تعبیه شده راي نشان دادن عقدو آئینه خارجی که ب

آئینه نشان دهنده باال . طرف چپ و راست اتاق نصب شده است
و پائین جلوي کامیون و آئینه نشان دهنده قسـمت بـاال و پـائین    

زاویه ایـن دو  . ون نیز در سمت شاگرد نصب شده استبغل کامی
. توسط راننده قابل تنظیم استآئینه نیز

با دید باال و پائین در جلو     آئینه جانبی - 1
آئینه جانبی با دید عقب کامیون - 2
آئینه جانبی با دید باال و پائین عقب- 3
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تیسیستم صو

کلید روشن و خاموش کردن یا تنظیم صدا –1
با این کلید می توان نمایشگر : زمان / کلید نمایش فرکانس –2

. را در حالت نمایش زمان یا فرکانس رادیوئی قرار داد
انس بـا ایـن کلیـد مـی تـوان فرکـ      : موج رادیـو کلید تغییر –3

. رادیوئی یا موج را تغییر داد
،  در ایستگاه رادیوئی استفاده مـی شـود  براي تنظیم: یو راد–8

. ش فرکانس رادیوئی را نشان می دهداین حالت صفحه نمای
انجـام را  در حـال  در هر لحظـه کارهـاي   : صفحه نمایش -11

. نمایش می دهد

ــه–1 ــاموش  دکم ــن و خ ــدي  /روش ــیم بلن تنظ
دکمه منوي اصلی/ تنظیم حالت صدا/صدا

کلید تنظیم مجدد-7

کلید انتخاب ایستگاههاي رادیو-8دکمه مرور/ APSمرور / جستجوي خودکار–2
USBورودي –9دکمه تغییر موج رادیویی–3

کارت حافظه–10کلید مود–4
صفحه نمایش–11دکمه قطع صدا–5
قبلی/بعديMP3مه انتخاب آهنگ کد–6
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:تنظیم مجدد رادیو پخش 
قبل از استفاده، دستگاه را تنظیم مجدد کنید یا باتري -1

.اره جا بزنیدآن را دوب
. وقتی سیستم قفل می کند آن را تنظیم مجدد کنید-2
با استفاده از یک شیء نوك تیز دکمه تنظـیم مجـدد   -3

.دستگاه را فشار دهید
دستگاه را تنظیم مجدد می کنید تا محتوي مشخصـی  -4

.که در حافظه دستگاه موجود است را پاك کنید

:توجه 
کـارت  فرمت پیـاده کـردن اطالعـات از دیسـک یـا      -1

این دستگاه دیگر فرمـت  . استMP3حافظه فرمت 
.ها را پشتببانی نمی کند

هنگــام پیــاده کــردن اطالعــات دیســک را در شــیار -2
هـایی کـه ورودي   PCدر مـورد  . مربوطه وارد کنید

کارت حافظه ندارند می توانید کـارت حافظـه را در   
بـراي  PCکارت خوان قرار داده و سـپس آن را بـه   

.وصل کنیدریختن اطالعات 
گیـگ کـار  2بـا هـارد دیسـک    ًاین دسـتگاه صـرفا  -3

ــد ــاالتر از آن  . مــی کن ــردن هــارد هــاي ب از بکــار ب
.خودداري کنید تا دستگاه پخش کامیون آسیب نبیند

:عملکرد تابلو فرمان 
بعضی از کلید ها بعنوان گروهچه طراحی شده اند تا بتوان 

یـن عملکردهـا بـا    با آنها چند کنتـرل را انجـام دهـیم  و ا   
:فشردن کوتاه مدت و طوالنی تر دکمه مجزا می شود 

کلید را با دست بفشارید و آنرا به مدت یـک ثانیـه   : کوتاه 
.نگهداشته و سپس رها کنید

ثانیـه  2کلید را با دست بفشارید و آنـرا بـیش از   : طوالنی 
.نگهداشته و سپس رها کنید
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ن و روشـ / دکمه کنترل زیاد و کم کـردن صـدا   -1
:خاموش

. با فشردن طوالنی این دکمه دسـتگاه خـاموش مـی شـود    
دستگاه طوري تنظیم شده که با فشـار هـر دکمـه سیسـتم     

شما می توانید با فشار هر یـک از دکمـه هـا    . روشن شود
LCDسپس نمایشـگر  . دستگاه رادیو ضبط را روشن کنید

بـودن روشن می شود و آخـرین حالـت قبـل از خـاموش    
. ان می دهددستگاه را نش

.دکمه را براي افزایش یا کاهش صدا بچرخانید-الف
مهم نیست که دستگاه با چه گزینـه اي تنظـیم اسـت    -ب
با فشار کوتاه مدت این دکمه تنظیم چرخه ) رادیو یا ضبط(

.زیر را شناسائی کنید
یکبار فشار کوتاه کلید

تنظیم صدا

فشار دوباره کوتاه 
تنظیم بمی صدا

یکبار دیگر فشردن کوتاه مدت کلید
تنظیم زیر بودن صدا

فشردن مجدد کوتاه کلید             تنظیم صداي کانالهاي 
راست و چپ           
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عملکرد ویژه اي را نشان می دهـد ایـن   ) LCD(وقتی نمایشگر 
حـداکثر  . دکمه را بچرخانید تا افزایش و کاهش عملکرد را ببینید

و کانـال هـاي مجـاور    + 7تـا  -7، بـم و زیـر از  32مقدار صدا 
. نوسان دارد+ 5تا -5راست و چپ از 

مرور کلی/ APSمرور / ودکار جستجوي خ-2
براي وضعیت هاي مختلف رادیـو دکمـه را کوتـاه مـدت فشـار      
دهید تا فرکانس ها را مـرور کـرده و ایسـتگاه هـاي موجـود را      
پخش کند با فشار طوالنی دکمه بطـور خودکـار ایسـتگاه هـا را     

بـا فشـار   MP3در حالـت  . جستجو کرده و آنها را ذخیره میکند
ثانیـه از هـر آهنـگ را بـه     10کرده و اولین این دکمه مرور کلی
.می شودبا فشار مجدد آن مرور کنسل . دترتیب پخش می کن

دکمه باند/ دکمه موج-3
تغییر AMو FMبا فشار کوتاه مدت این دکمه رادیو بین موج 

. وضعیت می دهد
دکمه فعال کردن مود/ مود-4

USBگزینـه رادیـو، کـارت حافظـه و     3با فشار این دکمه بین 

.حرکت می کنید
رادیوUSBکارت حافظه                 

تنظیم منو/ صوتیCDحالت / دکمه قطع صدا-5
براي قطع صدا  این کلید را فشار دهید و هر کلید دیگري -الف

ــز  ــل   PWRبج ــعیت قب ــه وض ــاره ب ــد دوب ــار دهی ــر فش را اگ
.می گردیدبر
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صورت فشار طوالنی مدت کلید قطع صدا عملکردهـاي  در-ب
:زیر را انتخاب می کنید

فشار طوالنی دکمه قطع صداریکباDSPخاموش
ثانیه اي مجدد3فشار LCDدکمه بوق عملکرد در 

ثانیه اي3ار کم کردن صدا                       یکبار دیگر فش

ثانیه دکمه قطع صدا3دو بار فشار بیش از 

را نشـان  " خـاموش DSF"وضـعیت ) LCD(وقتی نمایشـگر  
می دهد، دکمه مـی توانـد چرخـه حالـت مـوثر صـوتی زیـر را        

:شناسایی کند
)غیر فعال بودن حالت افکت صوتی(DSPخاموش بودن 

VOLخاندن دکمه چر

)   فلت(بیش از حد زیر
VOLچرخاندن VOLچرخاندن 

همگن                               پاپ    
راك  VOLچرخاندن 

) فشـردن  (صوتی و نگهداشتن CDانتخاب حالت 
:براي تایید این وضعیت) VOL(کلید تنظیم صدا

تی نمایشگر وضعیت دکمه بوق عملکرد را نشان می دهـد،  وق-
را بچرخانیدتا صـداي ضـربه بـه کلیـد     ) VOL(کلید تنظیم صدا
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فعال شود و این به ایـن معناسـت کـه وقتـی هـر کلیـدي عمـل             
کلیـد تنظـیم صـدارا    . می کند صداي کلیک آن شنیده مـی شـود  

.دوباره بچرخانید تا این حالت غیر فعال شود
حالت کم کردن صـدا را نشـان مـی دهـد دکمـه      LCDوقتی -

VOL ــم فعــال شــود ــا صــداي ب loudلغــت . را بچرخانیــد ت

اگر . شوددرسمت راست گوشه باالیی نمایشگر نمایش داده می 
صدا را بچرخانیـد، وضـعیت صـداي زیـر را     متنظیدوباره دکمه 

در گوشـه بـاالیی سـمت راسـت     loudفعال کرده ایـد و لغـت   
LCDدمحو می شو.

)بعدي/ بلی ق(MP3دکمه هاي گزینه آهنگ -6
در حالـت اجـرا وقتـی    : انتخاب آهنگ هاي قبلی یا بعدي پخش

صداي بلندگو را دارید، با یک تماس کوچک دکمـه روي دکمـه   
به موزیک پخش شده قبل برگردیـد و بـا تمـاس    "آهنگ قبلی"

می توانید موزیک بعـدي را گـوش   " آهنگ بعدي"کوچک دکمه
.کنید

")Next(بعـدي "درحالت رادیو با یـک فشـارکوچک دکمـه    -

ایستگاههاي رادیویی قبلی مرحله اي جستجو مـی کنـد و فشـار    
. مـی شـود  جستجوي خودکار در جهت عکسطوالنی آن باعث

وقتی ایستگاه مربوطه پیدا شد فشار طوالنی دکمه این ایستگاه را 
.ذخیره می کند

باعـث  "Previousبـل  ق" در حالت رادیو فشار کوتاه دکمه -
. مـی شـود  یی جلـویی  جستجوي مرحله اي ایسـتگاههاي رادیـو  

فشار طوالنی آن باعث جستجوي خودکار ایسـتگاههاي جلـویی   
وقتی ایستگاه مربوطه پیدا شد فشار طـوالنی دکمـه آن   . می شود

. را ذخیره می کند
:)RST(دکمه تنظیم مجدد-7

یـو ضـبط اسـتفاده کنیـد     قبل از اینکه براي اولین بار از راد-الف
.را بزنید یا باتري را درآورده دوباره جا بزنیدRSTدکمه 
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اگر بطور اتفاقی از برنامه هاي این دستگاه بدون نظـم فـوق   -ب
را )RST(استفاده کردید می توانید باز هم دکمـه تنطـیم مجـدد   

.براي ذخیره کردن برنامه هاي استفاده روزمره فشاردهید
ن دکمه به ندرت در مواقـع معمـولی اسـتفاده   از آنجائیکه ای-ج

می شود، طوري طراحی شده است که نمی شـود از روي تـابلو   
می توانید با وارد کـردن یـک شـیء    . آنرا لمس کرد) پنل(فرمان 

یکبار آنـرا بـراي تنظـیم کـردن     RSTقلم مانند در محفظه دکمه 
.دستگاه فشار دهید

:دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی-8
درحالت رادیو با فشار جزیـی یـک دکمـه بـراي انتخـاب      -الف

ایستگاه مربوطه در وضعیت جستجوي دستی، بـا فشـار طـوالنی    
.یدنکور را در دکمه مربوطه ذخیره کیک دکمه ایستگاه مذ

:در حالت ضبط-ب
بـا اولـین تمـاس، آهنـگ متوقـف و بـا فشـار مجـدد         -1دکمه 

.بازخوانی و اجرا می شود
ده ثانیه . ه را بزنید تا کل آهنگ ها را مرور کنداین دکم-2دکمه 

براي کنسـل کـردن   . اول کلیه آهنگ ها را به ترتیب اجرا می کند
.این حالت دوباره دکمه را فشار دهید

با فشار این دکمه می توانید تنظیم کنید تا آهنگ مـورد  -3دکمه 
آن را فشـار دهیـد مجموعـه    "اگـر مجـددا  . نظرتان را تکرار کند

و اگر یک بـار دیگـر   . را تکرار می کند) فولدر(گ هاي پوشهآهن
.آنرا فشار دهید این حالت لغو می شود) براي بار سوم(

بــا فشــار ایــن دکمــه آهنــگ هــا بطــور اتفــاقی اجــرا   -4دکمــه 
. و با فشار دوباره آن این وضعیت لغو می شودمی شود

اي قبلـی  با فشار دادن ایـن دکمـه مجموعـه آهنـگ هـ     -5دکمه 
اجرا می شـود و ایـن درصـورتی اسـت کـه چنـد       ) پوشه قبلی(

سیسـتم موجـود   Uمجموعه آهنگ در کارت حافظه یـا دیسـک   
.باشد
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USBورودي -9

براي استفاده از این ورودي به آرامی پوشش دستگاه را به سمت 
بطـور کامـل مشـخص شـودو     USBچپ کنار بزنید تا ورودي 

کابـل دیتـا یـا    . ر آن وارد کنیـد یا کابل اطالعـات را د Uدیسک 
به پریـز بـرق را   USBاطالعات توصیه می شود چرا که اتصال 

کاهش داده و باعث طول عمر و سرویس دهـی طـوالنی ورودي   
.دستگاه می شود

سوگت کارت حافظه-10
.کافی است کارت حافظه را براي اجرا وارد کنید

) LCD(نمایشگر-11
.ي جاري را نمایش می دهدوضعیت و اطالعات آهنگ و اجرا

اخطارها و  هشدارها 
)مختص کامیون بدون تریلر(بررسی چراغهاي عقب 

از چراغهاي عقب اتصال کوتاه شود، چراغ روي زمانیکه هر یک
ایـن  . داشبورد که به همین منظور قرار داده شده روشن می شـود 

آمده در چراغهاي عقـب آگـاه   چراغ راننده را از وضعیت بوجود 
. کندمی

بهشدار باز بودن در
هنگام روشن بودن چراغهاي جانبی، اگر هر یک از درب ها بـاز  

صـدا در  هشدار بـه  ، بوق offباشد و سوئیچ استارت در حالت 
ترك کامیون این صدا به راننده هشدار می دهد تا هنگام.می آید

.  چراغها را خاموش کند
بوق هشدارصداي 

چند منظورهبوق
زمانیکه کلید قفل دیفرانسـیل  : عال بودن قفل دیفرانسیل  اخطار ف

ه گوش می رسد که کم و زیاد می شـود  بفعال می شود صدایی 
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، خارج شـد و به راننده هشدار می دهد زمانیکه از مسیر ناهموار 
. قطع کندرا کلید قفل دیفرانسیل 

روي داشبوردوق هاي هشدارب
بـاال  بـوق دارند شـامل  صدا و هشدارهایی که در داشبورد وجود 

بـاد ، کـم شـدن سـطح آب و کـاهش فشـار      رفتن درجه حرارت
. همراه با نمایشگر است
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سم مرکزيیا مقجعبه فیوز 
کنید توجـه داشـته باشـید کـه     زمانیکه فیوز یا رله را تعویض می

نوشـته  فیـوز  فیوز یا رله متناسب با مشخصاتی باشد که در جعبه 
.استشده 

.از فیوز یا رله مناسب استفاده کنید : توجه 

عالمت رله ها 
کاربردمشخصاتموقعیت

رله چراغ گردش به چپ1
رله چراغ گردش به راست2
ACCرله 3
کردن سوئیچONمربوط به 1رله شماره 4
رله چراغ مه شکن جلو5
ئیچکردن سوONمربوط به 2رله شماره 6
رله چراغ کوچک7
رله چراغ مه شکن عقب 8
VECUرله برق 9
SPLرله انتخاب کننده 10

رله آزاد11
رله ریتاردر12
رله آئینه برقی13
رله برف پاك کن14
رله بخاري15
رله متعلقات کمپرسور16
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سوکت فیوز برق اصلی

تنظیم غربیلک فرمان 
ي تنظیم کردن غربیلک فرمان ابتدا اهرم کنار ستونی فرمـان را  برا

تـوان  ن حالـت مـی  در ای. کشیم تا قفل فرمان آزاد شودمیبه باال
پـس از تنظـیم   .، پایین یا جلو و عقب تنظیم کـرد فرمان را به باال

ــانکــردن ــت قفــل  ،فرم ــه حال ــان را ب ــار ســتونی فرم اهــرم کن
. گردانیمبر می

: توجه 

. کردن غربیلک فرمان خودداري کنیدهنگام رانندگی از تنظیم

موقعیت قفل اهرم ستونی فرمان-1
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قالب بکسل بند 
برداشته قبل از استفاده از بکسل بند ابتدا می بایست در پوش آن 

: روش برداشتن در پوش قالب بکسل بند سمت راننده  .شود
ز کنیـد و صـفحه را   بـا دو عدد پیچ موجود روي صـفحه را –1

. بیرون بکشید
بنـد  درجه بچرخانید و قالب بکسل 45خار روي قالب را  –2

.را جدا کنید
. شودبه طریق فوق جدا مینیزقالب بکسل بند سمت شاگرد

روش فوق را ، جهت جا زدن آن دو پس از استفاده از بکسل بند
.انجام دهید1به 2از 

جلو پنجره 
جلو پنجره بازکردن درب

براي باز کردن درب جلو پنجره ابتدا ضامن موجـود در زیـر   -1
. سمت راننده را به سمت باال بکشیدداشبورد 

. توانید جلو پنجره را باز کنیدمیسپس -2

خار-3)زیرپایی(صفحه کوچک-1
پیچ-2

ضامن جلو پنجره                                -1

جلو پنجره                                  -1
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بستن درب جلو پنجره 
جلو پنجره را به سمت پائین بکشید و تـا ارتفـاع معینـی کـه بـه      

. دست آن را در جاي خـود قـرار دهیـد   فشار آرامپائین رسید با 
ه نبایـد   تـ در جاي خود قـرار گرف و زمانیکه جلو پنجره قفل شده 

. حالت لقی داشته باشد

کپسول آتش نشانی 
ت مشخصـا . ار داردنشانی در زیر صندلی شـاگرد قـر  آتشکپسول 

. کپسول روي بدنه آن درج شده است

پر کردن مخزن سوخت 
بـا درجـه   رپوش تانک سوخت را بـاز کـرده و سـوخت تمیـز     د

.مشخص شده پر کنید

المپ روي جلو پنجره                                 -1

کپسول آتش نشانی                                  -1

درپوش مخزن سوخت                                  -1
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مثلث احتیاط 
از محـل پـارك کـامیون    m50مکان مثلت احتیاط مـی بایسـت   

.آنرا ببیندبه راحتیگان عبوريدورتر باشد تا رانند

اتاق باالبردن
: توجه 

:قبل از باالبر بردن اتاق 
. ر یک سطح صاف نگه داریدمیون را دکا-1
. ي کافی در جلوي کامیون وجود داردمطمئن شوید که فضا-2
ت ترمز و دنـده در  مطمئن شوید که اهرم ترمز دستی در حال-3

. حالت خالص باشد
د ونـ کوچک در جاي خـود قـرار دار  لوازممطمئن شوید که -4

. افتندهنگام برگرداندن اتاق نمی

ه طور دستی  اتاق بباالبردنروش 
در محل راقرار دهید و میله Aاهرم مربوطه را در وضعیت –1

در ایـن  . اده و بـه بـاال و پـایین حرکـت دهیـد     ر قرار دبپمپ باال
مکـانیزم  . بـاال مـی رود  ین قفل اتوماتیک باز شده و اتاق پحالت 

برگشـتن اتـاق  قفل شونده خودکار در داخـل مخـزن روغـن از    
.یري می کنددرحین باال رفتن جلوگ

قـرار  Bاگر بخواهید اتاق را پایین آورید اهرم را در حالـت  –2
داده و میله را در محل پمپ قرار دهید و به سمت بـاال و پـایین   

آیـد و قفـل   حرکت دهید در این حالت اتاق به تدریج پایین مـی 
. طور اتوماتیک در جاي خود می افتداتاق به 

مثلث احتیاط                                  -1

اهرم فرمان دهنده پمپ روغن-3رنده     اهرم باالب-1
اهرم پمپ روغن-2
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: اخطار 
.نگردانیدرم را در حالتی که اتاق باال است بر اه–1
اتاق را تا آخرین حد خود باال ببرید تا از نقطـه مرکـز ثقـل    –2

اتـاق جلـوگیري              عبور کند در ایـن حالـت از برگشـت ناگهـانی    
. می شود

در راگردانیـد اهـرم   زمانی که اتاق را به حالت اولیه بر مـی –3
. قرار دهیدBحالت 

:اتاق برقیعملکرد باالبر
کلیـد مربـوط بـه    .قرار دهیدAاهرم مربوطه را در وضعیت –1

در این حالت پین قفل اتوماتیک باز .برقی را فشار دهیدباالبردن
شده و اتاق بلند می شود و مکانیزم قفل شونده خودکار در حین 

جلـوگیري  برگشت اتاقباال رفتن اتاق در داخل مخزن روغن از 
روشـن برقـی بـاالبر در این لحظـه نشـانگر مربـوط بـه     . کندیم

. می شود
Bخواهید اتاق را برگردانید اهرم را در حالـت  زمانی که می–2

کلید برقی را فشار دهید تا اتاق به حالت اولیـه خـود   . دهیدقرار 
. ق به طور اتوماتیک جاي خود بیفتدبرگردد و قفل اتا

بـا  و می توانید این عمل را متوقـف  ، قی اتاقبرباالبردندر زمان 
اتاق را باالبردنعمل ) اتاق به طور دستی باالبردن( حالت قبلی 
. انجام دهید

: توجه 
اگر کلید برقی را براي مدت زمان زیادي نگه دارید پمپ به دلیل 

د در زمانی کـه دمـاي آن   داغ شدن به طور اتوماتیک قطع می شو
.عملکرد آن ادامه پیدا می کندًدا، مجپایین آمد

اهرم پمپ روغن-2کلید باالبردن اتاق           -1
چراغ بغل-3
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:اخطار 
هـرم را بـه سـمت    ادر حال باال بردن اتاق هسـتید، زمانی که -1

. پایین بر نگردانید
اهـرم در  تاق به حالت اولیه خود بر میگـردد بایـد  زمانی که ا-2

. قرار گیردBحالت 
کـز ثقـل   اتاق را تا آخرین حد خود باال ببرید تـا از نقطـه مر  -3

ی اتـاق جلـوگیري             عبور کند در ایـن حالـت از برگشـت ناگهـان    
. می شود

سیل نعملکرد قفل دیفرا
، فعـال  متوقـف اسـت  ر زمانیکه خودرو کلید قفل دیفرانسیل را د

ـ   . دکنی د از زمانیکه در جاده اي سنگالخ یا گلی حرکـت مـی کنی
. قفل دیفرانسیل استفاده کنید

زمانیکـه در  . اسـت سـیل روي داشـبورد نصـب    فرانکلید قفل دی
ا لغزش دارند بـا  جاده سنگالخ یا گلی حرکت می کنید و چرخه

سپس دنده مناسبی را فشردن پدال کالچ، قفل دیفرانسیل را فعال
خـودرو بـدون    در این حالـت  . کرده و کالچ را رها کنیدانتخاب

. لغزش حرکت خواهد کرد
ــامطل   ــاده اي ن ــرایط ج ــه از ش ــارزمانیک ــدیدجوب خ ــل ش قف

. دیفرانسیل را غیر فعال کنید

:توجه 
ــادي -1 ــد در شــرایط ع در . از قفــل دیفرانســیل اســتفاده  نکنی

ــر    ــد در غی ــل دیفرانســیل اســتفاده نکنی زمانهــاي طــوالنی از قف
. ینصورت دیفرانسیل صدمه خواهد دیدا

فقط زمانیکه خودرو بطور کامل ایستاده است قفل دیفرانسیل -2
. ینصورت دیفرانسیل صدمه خواهد دیدا فعال کنید در غیر ار
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)دستگاه کوپلینگ و عملکرد آن(اتصاالت مربوط به تریلر
اتصاالت باد و برق

. به تریلر در پشت کابین قرار دارداتصاالت مربوط 

)شیلنگ کنارگذر(اتصاالت باد 
نگهاي شـیل . این اتصاالت براي انتقال باد بـه تریلـر مـی باشـند    

و شیلنگهاي زرد رنگ براي ( Supply )قرمز رنگ براي تغذیه 
. دنمی باش(Signal)سرویس 

کنارگذر) توان(قدرت
سیم هاي اتصال الکتریکی براي انتقـال بـرق بـه تریلـر اسـتفاده      

تریلـر معمـولی   : این اتصاالت شامل دو بخش اسـت . می شوند
، انیکـه تریلـر متصـل نیسـت    زم. ABSو تریلر با ABSبدون 

وقتی کابل .اندسیم هاي اتصال به روي سوکتهاي جداگانه ثابت 
به تریلر وصل است مـی شـود کـانکتور مربوطـه را روي تـوپی      

.چرخان ثابت کرد

اتصال تریلر
50) صفحه ریـش  ( ي اتصال تریلر به کشنده از چرخ پنجم ابر

و پیاده کـردن راحـت   این کوپلینگ ها هنگام نصب .کاربرد دارد
بصورت 90چرخ پنجماستفاده از (.اند و براي اتصال مطمئن تر

Optionقابل انتخاب است (

ABSاتصال سوکت برق تریلر با -2اتصاالت باد    -1

ABSاتصال سوکت برق تریلر بدون -3

)                             صفحه ریش(چرخ پنجم -1
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روش اتصال تریلر به کشنده 
زیر پایه هاي نگهدارنده تریلر را طوري تنظیم کنید که ارتفاع -1

80تـا  50بـه انـدازه   ) صفحه ریـش  ( تریلر تا روي چرخ پنجم 
. فاصله داشته باشدمیلیمتر 

: توجه 
یست در یک ناحیـه  اتصال تریلر به چرخ پنجم می با

نده مثلثـی  بوسیله نگهدارچرخهاي تریلر باید. مسطح انجام شود
. چوبی ثابت و متوقف شوند

روي چرخ پنجم را به سـمت بـاال و بیـرون    ردسته موجود ب-2
ـ  . دبکشی قـرار  نجم دسته را تا زمانیکه شکاف آن بر روي چـرخ پ
فل چـرخ پـنجم بـراي اتصـال آزاد     در این حالت ق. بکشید،گیرد
. است

ده و تریلـر بایـد در یـک    مطابق شکل نشان داده شـده کشـن  -3
سپس کشنده را به تریلـر متصـل   جهت اتصال قرار گیرند ، راستا
در صورتیکه تریلر و کشنده در یک راستا نباشند مخصوصاً . کنید

صدمه دیده و بسیار جکهاي تریلري بار است،زمانیکه تریلر دارا
. خطرناك است

. کشنده را فعال کنید) Parkingترمز (ترمز دستی –4
. تصال چرخ پنجم اطمینان حاصل کنیداز ا–5

شکلSقالب -2)   صفحه ریش(چرخ پنجم -1
پایه نگهدارنده                                   -3

چرخ پنجم-2شنده                 ک-1
تریلر                                -4پین اتصال تریلر      -3
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در پوش سوکت برقی را باز کنید سپس اتصال را به سـوکت  -6
. اتصال سوکتها مطمئن شویدمتصل کنید از

را نیـز  ABS، سـیم هـاي   باشـد ABSاگر تریلر مجهز به -7
.متصل کنید

الت آنهـا  بـر روي تریلـر    دو عدد لوله باد را متناسب با اتصا-8
. نصب کنید

: توجه 
این یعنی . کانکتور شیلنگ ها نباید اشتباه وصل شود

و شیلنگ زرد ) کانکتور تامین باد(شیلنگ قرمزرا به شیلنگ قرمز 
.وصل کنید) کانکتور کنترل عالئم( به شیلنگ زردرا

کـه پشـت اتـاق    )دو عـدد شـیرباد  (هردو پیچ خالصی ترمز–9
. را باز کنیدتریلر قرار گرفته است

.ت برقی و باد مطمئن شویداز عملکرد صحیح اتصاال–10
. جکهاي تریلر را به هم نزدیک کنید–11
ترمـز دسـتی را   اشـته و را بردنگهدارنده هاي چرخ تریلـر  –12

.تسمه باالبرنده را جابجا کنید. آزاد کنید
باز                                 -2بسته           -1
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تریلرروش جدا کردن 
.گهدارنده تریلر را پائین بیاوریدپایه هاي ن-1
.یر باد مربوط به تریلر را ببندیددو عدد ش-2
پس از جدا کردن . مربوط به باد و برق را جدا کنیداتصاالت-3

اي تریلر بطور خودکار سـوپاپ خروجـی را   ، ترمزهاتصاالت باد
. تخلیه شودباز می کنند تا باد سیستم

دسته مربوط به چرخ پـنجم را بکشـید تـا زمانیکـه موقعیـت     -4
یعنـی اهـرم کشـویی را    . اهرم در سمت چرخ پنجم قـرار گیـرد  

بیرون بکشید تا شیار استقرار روي اهرم، صفحه کشـویی را قفـل   
.از قالب جدا می شود) سه گوش(سپس گوه . کند

لو حرکـت دهیـد تـا از تریلـر     سمت جآرامی بهکشنده را به-5
. جدا شود

صفحه مقاوم                               -2صفحه قفل کننده   -1
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زدن و حرکت کردن استارت 
استارت زدن موتور

.چک کنیداستارت موتور را هر روز ًلطفا-1
.کلید اصلی را روشن کنید-2
.ر منطقه دنده سبک قرار گرفته استو دخالصمطمئن شوید که اهرم دنده در موقعیت -3
، با توجه بـه شـرایط کـارکرد    استرودي وهواي گرمکنصورتی که کامیون شما مجهز به پیشدر. را روشن کنیدسوئیچ-4

؟پیش گرمکن هواي ورودي هست یا خیرمشخص کنید که نیاز به فعال سازي ،کامیون
کن روشـن مـی شـود تـا حالـت فعـال       گـرم نشـانگر پـیش  کلید گرمکن را فشار دهید،گرمکن نیاز باشد،درصورتیکه پیش

گـرمکن هـواي ورودي را   کلید پیش. شوداتوماتیک قطع میبصورت گرمکن ثانیه پیش50بعد از . ا نشان دهدگرمکن رپیش
از کامیون ها ممکن است مجهز به کلید دستی باشد که در این حالت راننده در کل زمـان فعـال بـودن    بعضی(.فعال کنیدغیر

اشد، چراغ نشـانگر  بONوقتی در دماي پایین استارت می زنیم اگر سوئیچ در وضعیت .)گرمکن باید کلید را نگه داردپیش
. این چراغ نشانگر به این معناست که لوله مکش موتور در وضعیت پیش گرمـایش اسـت  . روشن خواهد شد"منتظر باشید"

پس از اینکه نشانگر خاموش شد، سوئیچ را در وضـعیت   ) ثانیه30تا (در دماي پایین تر این چراغ طوالنی تر روشن می ماند
start دال گاز را فشار دهید، پدال کـالچ را تـا انتهـا فشـار     موتورپدوربراي متعادل کردن. روشن کنیدقرار داده و موتور را

.تا موتور روشن شودیچ را در حالت استارت قرار دهیدئسودهید و
درجـه  0±5، زمانی کـه هـواي محـیط زیـر    تخلیه استپوش لتر سوخت با درفیکه کامیون شما مجهز به پیشدر صورتی-5

که دماي هنگامی . ا به روشن شدن موتور سرد کمک کندفیلتر سوخت را فعال کنید ت، گرمکن الکتریکی پیشباشدرادسانتیگ
نشانگر آن زمـانی کـه کلیـد آن بـه حالـت اولیـه       شود و، بصورت اتوماتیک گرمکن قطع میسوخت به میزان مشخص برسد

.شودبرگردد خاموش می
تـا دور موتـور بـه    زاد کنیـد آیچ را رها سازید و به طور تدریجی پدال گاز را سوئ،کار کردشروع بهبعد از اینکه موتور-6

. یه وضعیت فشار روغن را چک کنیدثان15طی . وضعیت اولیه باز گردد 
و قبل از اینکه استارت از حالت اسـتارت ، گاز را تا انتها فشار دهیدوتور به صورت سرد استارت زده شودهنگامی که م-7

.وتور خارج شود پدال را رها سازیدزدن م
.دقیقه در جا کار کند5الی 3اید ، موتور حداقل بقبل از شروع به حرکت با بار-8
وقتی دماي مایع خنک کننده پـایین اسـت بعـد از اسـتارت کـامیون،      . کامینز زود گرم می شوندISLeسري موتورهاي -9

دمـاي  ًتا به طور خودکار گرم شده و سـریعا ) دور بر دقیقه750یش از دور آرام یعنی ب(موتور با سرعت بیشتري کار می کند
. مایع خنک کننده را افزایش دهد

. دقیقه روشن نگهدارید5تا 3قبل از بار زدن کامیون موتور را با دور آرام به مدت -10
. چک کنیدموتور را بار استارت زدن کامیون روشن نشد سیستم سوخت رسانی 3اگر با -11

٨١



: توجه 

. دقیقه باشد2فاصله بین هر استارت نباید کمتر از ، همچنین ثانیه طول بکشد30نباید بیش از مدت زمان هر استارت-1
ود وجـ باطري و استارت در غیر اینصورت امکان خرابی. از زمان یاد شده استارت نزنیدبیش و هیچگاه به صورت مکرر -2

.دارد
. ستارت زدن پدال گاز را فشار دهیدهنگام ا، نظور حفظ سالمت وسیله نقلیهبه م-3
دقیقه ده حداکثر زمان دور درجابراي موتورهاي سري کامینز. اجازه ندهید موتور بمدت طوالنی در حالت درجا کار کند-4

.ببیندصدمهموتورت ممکن استاست و در غیر اینصور

اتاق بودناال روش استارت موتور در حالت ب
ترمز دستی را کشیده و سوئیچ را در حالت باز-1

(ON)قراردهید.
اهرم دنده را در حالت دنده سبک در وضعیت -2

.خالص قرار دهید
چرخها را با دنده پنج و یا یک قطعه تخته -3
.مهار کنید. . . و 
اتاق را با توجه به دستورالعمل هاي مربوطه -4

.باال بزنید
و ) این دکمه در زیر محفظه فیلتر قرار گرفته است(دکمه مخصوص استارت موتور را فشار دهید -5

.موتور روشن می شود
.برگردانیدOFFبه ONخاموش کردن موتور ، سوئیچ را از حالت براي-6

: توجه
.نزنیدن موتور و در حالت باال زدن اتاق، هرگز به اهرم دنده دست در زمان روشن بود-1
. به دکمه استارت بیرون دست نزنیدهنگام کارکردن موتور-2

.ا پائین نیاوریدهرگز در حالتیکه موتور روشن است اتاق ر-3
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کار با کالچ
پایـان  بعـد از . پیـروي کنیـد  از دستورالعمل ذیل تعویض دنده از پائین به باال و یا بالعکسهنگام رانندگی  براي

.از روي پدال کالچ برداریدار، پاي خودتعویض دندهعملیات 

کالچ بازدید عملکرد
آسان صفحه کالچ ضـروري  براي اطمینان از دوام سیستم سنکرونیزه و پیشگیري از نقص فنی آن، خالصیًقطعا

مینـان از  لـذا بـه منظـور حصـول اط    . در کالچ مهـم اسـت  صحیح بوستر و سیلناست و این مسئله براي عملکرد
ادي ، صفحه کالچ بـه حالـت عـ   کنید که آیا با پیروي از روش ذیل، هر هفته کنترل عملکرد صحیح سیستم کالچ

.می شود یا خیرآزاد 
.رجا کار می کند کالچ گیري کنیددر هنگامیکه موتور در دور د-1
.در وضعیت دنده عقب قرار دهیدًریجاثانیه و تد20نده را پس از اهرم د-2

وبـاره  ، سیستم کالچ می بایست بازرسی و دچنانچه رابط مکانیزم اهرم دنده، صداي درگیر شدن نامانوسی داشت
.دوباره کالچ گیري و بعد آن را رها کنیدپس از تنظیم مجدد آن . تنظیم شود

.پدال گیري کنید ًسریعا- 1
.دنده را عوض کنید- 2

پدال را به سرعت در موقعیتی که دنده ها در حالت شروع -3
به درگیر شدن هستند قرار داده و سپس بصورت تدریجی آن 

.را رها کنید
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عملکرد گیربکس
بهتـر  . ه در موقعیت مورد نظر قرارگیـرد شده و سپس دنددرگیرًد کامالهنگام تعویض دنده، سیستم کالچ بای-1

زمان درگیر ساختن دنده . است دنده را سریع و با فشار کمی که به اهرم تعویض دنده وارد می کنیم عوض کنیم
.تعویض را تکمیل کندجعبه دندهخر فشار دهید تا کشویی ها اهرم کنترل دنده را تا آ

. دنده سبکخالص دنده سنگین و خالص: استخالص موقعیت داراي دو)دسته دنده(ده اهرم تعویض دن-2
و دنده خالص سنگین در موقعیت2و 1دنده خالص سبک در وضعیت خالصی بین دنده 6*4براي محصول 

وضعیت خالصـی دنـده سـنگین بـین     ZFبا گیربکس 4*2قرار دارد و براي محصول 4و 3خالصی بین دنده 
توقـف و پـارك خـودرو،    هنگام. تنظیم است4و3و وضعیت خالصی دنده سبک بین دنده هاي 6و5ي دنده ها

در وضعیت خالصی سبک باشد وقتی  اهرم دنده را از خالص دنده سبک بـه خـالص دنـده سـنگین     باید دنده
. ا جـا بزنیـد  تغییر وضعیت می دهید، با کف دست فشار کمی به اهرم دنده وارد کرده و سریع دنده مورد نظـر ر 

اگر پس از تغییر دنده خالص سنگین به سبک سرعت تغییر نکرد، خودتان سرعت کامیون را کـم کنیـد و اهـرم    
.دنده را در دنده اي مناسب با سرعت پایین جا بزنید

پدال کالچ را تا آخر فشار دهید و اهرم دنده را تا نیمه حرکت دهید تا تغییر وضعیت نیم دنده گیربکس اجـرا  -3
)(LOو براي رفتن به نیم دنده سبک آن را درجهت )(HIبراي انتخاب نیم دنده سنگین اهرم را در جهت . ودش

.قرار دهید
را در موقعیت عقب قـرار  ده و سپس دنده متوقف کرًکامالراخودروباید، ابتدا قبدر صورت نیاز به دنده ع-4

8ر آرام موتور پس از گرفتن کـالچ  در دو. گیري شودعات داخلی جعبه دنده جلوتا از آسیب رسیدن به قطد دهی
. و سپس دنده عقب را درگیر کنید) زمان شتاب کاهنده سرعت دیسک کششی کالچ(ثانیه مکث کنید10تا 
تا تعویض دنده از سـنگین بـه   ، مکثی کوتاهی کنیدعکسو یا بال5به 4یا از 3به 2تعویض دنده از هنگام -5

. سبک راحت تر شود
لت محـدب در دنـده   در حالت مقعر در دنده سبک و در حا. راس اهرم دنده تعبیه گردیده استدکمه اي در-6

در ایـن  . شـار دهیـد و سـپس کـالچ گیـري کنیـد      ابتدا کلید واقع شده بر روي اهرم دنده را ف. سنگین قرار دارد
انتهـا و  تـا ، پـدال کـالچ را  دندهتعویض هنگام. صورت بین دنده سبک تر و باالتر تعویض دنده خواهید داشت

، وشن خواهد شد و در زمـان دنـده سـبک   ، چراغ دنده سنگین ردنده سنگیندر وضعیت. بطور کامل فشار دهید
. چراغ دنده سبک روشن خواهد شد 

و یـا  3به 1(، هیچگاه دنده ها را بصورت ضربدري یا بالعکساز سبک به سنگین وچههنگام تعویض دنده-7
. عبه دنده به شدت کاهش خواهد یافتدر غیر اینصورت عمر مفید سیستم سنکرونیزه ج. تعویض نکنید)4به 2
.یدشیبی، از تعویض دنده خودداري کنحین رانندگی در مسیرهاي سرادر-8
عـوض کنیـد کـه    سبک را بـا سـنگین  موتور و گیربکس، تنها زمانی دندهبراي پیشگیري از آسیب رسیدن به -9

.یون از بیشترین سرعت در دنده مربوطه کمتر باشدسرعت کام
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م ، اهـر غاز کنید، قبل از شـروع بـه حرکـت   آ2و یا 1را با دنده بطور کلی با توجه به شرایط جاده رانندگی-10
، شـروع بـه راننـدگی    به سیستم قطع کن مدار بادي ترمـز براي خودروهاي مجهز. ازاد کنیدآًترمز دستی را کامال

.مخازن به میزان مجاز رسیده باشدمجاز است که فشار باد درتنها زمانی 
از کامیون استفاده می کنید، ابتدا گیـربکس را بـا فشـار مختصـر     ) درجه سانتیگراد-20(وقتی در هواي سرد-11

در مواردي کـه دمـاي روغـن    . پدال گاز و سرعت پایین آماده کنید تا دماي روغن گیربکس به دماي غالب برسد
. متر از دماي موتور است، تعویض دنده مشکل می شودگیربکس ک

ـ    هنگام کار با خودرو-12 ه دنـده بـه   ، چنانچه صداي غیر معمول از جعبه دنده شنیده شـود و یـا عملکـرد جعب
رفع مشکل به رانندگی ادامـه  ، بالفاصله می بایست خودرو را پارك کرده وپس ازوضوح سخت و سنگین گردد

. دهید
ینصـورت جعبـه دنـده آسـیب     ، در غیـر ا از حرکت با دنده خـالص خـودداري کنیـد   ًود اکیدامی شیهتوص-13

.می بیند
در خـالل کـار   نبایـد DATONGدنـده مـارك   12باالترین درجه حرارت گیربکسهاي 6*4درمحصول -14

در .اسـت گراد درجه سـانتی -40نیز ، همچنین سردترین درجه حرارتکنددرجه سانتیگراد تجاوز120ازمداوم
درجه سانتیگراد روغن درون جعبه دنده خاصیت خود را از دسـت داده و عمـر مفیـد جعبـه     120دماي باالتر از 

.ه کاهش خواهد یافتدند
. کیلومتر بر ساعت است از دنده سبک به دنده سنگین نروید28وقتی سرعت کامیون بیشتر از -15
.در حالت دنده خالص سنگین قرار دهیداهرم تعویض دنده را ،زمان توقف کامیون-16
فعال شده و یا از زمین بلنـد  در صورت نیاز به بکسل کردن خودرو ، محور محرك خودرو می بایست غیر-17

.احتمال صدمه به گیربکس وجود دارددر غیر اینصورت . شود

:توجه 
می کنند و در این اد گردش یار زی، شفتها و دنده هاي گیربکس با سرعت بسمولی گیربکسدر خالل عملکرد مع

د صحیح گیربکس را تضـمین  حالت روغن ریخته شده در درون گیربکس بر روي دنده ها پاشیده شده و عملکر
، کسـل مـی شـود   هنگام توقف موتور و یا حرکت خودرو با دنده خالص و یا در حالتیکه خـودرو ب اما . می کند

خهاي عقب به سرعت بـه گـردش   که میل گاردان توسط چردنده شفت اصلی گیربکس متوقف می شود در حالی
.ال صدمه جدي به گیربکس وجود دارددر این صورت احتم. یددر می آ
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عملکرد سیستم ترمز 
:                        ABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 
الکتریکی اسـت کـه   -سیستم مکانیکیABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 

حداکثر کارآیی و ثبات ترمز از قفـل شـدن چـرخ هـا بـدلیل      براي حصول 
) لغزنـده بـاالخص در سـطوح و جـاده هـاي     (ا نیروي زیـاد ترمـز وارده بـه آنهـ    

ه بـه دلیـل مـذکور    لذا از تصادفات ترافیکی و خسـارات وارد . جلوگیري می کند
کنترل ABSهنگامی که ترمز کردن ضروري است، سیستم . می شودپیشگیري 

درحالت عـادي تـا   (فظ میکند، فاصله ترمزگیري را کاهش می دهد فرمان را ح
هرچـه سـرعت کـامیون بیشـتر باشـد      . درصد و درجاده هاي لغزنده بیشـتر 10

، تصادفات ترافیکی را کاهش داده )کمترمیتواند فاصله ترمزگیري را کاهش دهد
همانطور کـه سـایش السـتیک هـا و هزینـه      . و امنیت رانندگی را بیشتر می کند

. نگهداري از آنها را کاهش می دهد

سوپاپ هاي (بطور خودکار چک می شودABSقرار دارد، سیستم ONوقتی سوئیچ اصلی کامیون در وضعیت 
ثانیـه یـا همـین    3بـراي  ABSو چراغ نشانگر خراب بودن سیستم ) سلنوئید به ترتیب، صداي مکش می دهند

بودن بیشتر از مدت ذکر شده نشان از وجـود ایـراد در   روشن . حدود روشن می ماند و سپس خاموش می شود
زمـانی کـه   ( ثانیه فشار دهید3تا 1را به مدت ABSدر این مواقع کلید عیب یاب . کامیون استABSسیستم 

بطـور مـداوم روشـن و    ABSسپس چراغ نشانگر عیب یـاب  ) چک انجام شده باشد، کامیون باید متوقف باشد
تعداد دفعات روشن و خاموش شدن چراغ مربوطه می توانید ایراد را ردیـابی کـرده   با توجه به .خاموش می شود

.با مراکز تعمیرگاهی مجاز شرکت سایپادیزل براي رفع عیب تماس بگیریدًو سریعا
:رانندگی آرام با خودرو ، سیستم ترمز می بایست به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد براي

.فشار دهید3/1چ را تا نیمه و یا ، پدال کالستمتري محل توقف ا25-35له در حالیکه خودرو در فاص-1
.یدکندرگیر، کالچ را متري نقطه توقف رسیدید6الی 5ه زمانیکه به فاصل-2
متوقـف  ًدهیدتا خـودرو کـامال  را تا انتها فشارترمزقبل از اینکه در نقطه پارك متوقف شوید، به آرامی پدال-3

.دشو

:توجه 
ري ناگهـانی و مـداوم خـودداري    ، از ترمزگیـ ورتیکه وضعیت اضطراري وجود نـدارد ص، درريهنگام ترمزگی-1

. ت و صدمه به شما وجود خواهد داشتدر این صورت احتمال خرابی قطعات و یا ایجاد جراحون، چکنید
حد باد و تخلیـه تانـک بـاد    ، به دفعات زیاد ترمزگیري نکنید تا از مصرف شدن بیش ازدر مدت زمان کوتاه-2

ودرو از کنتـرل شـما منجـر    در این صورت عدم کارکرد صحیح سیستم ترمز به خروج خـ ونچ. دشوجلوگیري 
. خواهد شد

چراغ نشانگر ایراد در 
ABSترمز صلیاسیستم

ABSکلید عیب ساب ترمز
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.وقف از پدال ترمز استفاده کنیدهنگام ت،در حالت عادي-3
در غیـر  . اده نکنیـد اسـتف چنانچه حالت اضطراري وجود نداشته باشد از ترمز در جاده هاي لغزنـده و خـیس   -4

.شما می شودکامیونودرو به پهلو متوجهاینصورت خطراتی مانند سرخوردن خ
، احتمال ورود آب به کاسه ترمز وجود دارد عبور از گودالهاي عمیق پر از آبپس از شستشوي خودرو و یا-5

در آورده و چنـد بـار   در این صورت خودرو را به آرامی به حرکـت . عملکرد صحیح ترمز را کاهش می دهدکه 
فت قدرت تا آب از کاسه چرخها تخلیه شود و این کار را تا حصول اطمینان از بازیاکنیدگیريبطور ممتد ترمز

.طبیعی ترمزها ادامه دهید
)                                   خفه کن اگزوز(ترمز موتور

کمکی کامیون هستند کـه  ترمز موتور و خفه کن اگزوز هردو وسیله اي براي ترمز 
وجه مشخصه آنها عملکرد کاهش سرعت وسـیله نقلیـه اسـت، امـا آنـرا متوقـف       

. براي توقف کامل کامیون باید پدال ترمز را بگیریم. نمی کند

خاموش-2روشن- 1
:عملکرد ترمز موتور

هـاي سـرازیري   وان یک ابزار کمکی ترمز در جـاده  بعنًاز ترمز موتور عمدتا-1
ترمز موتـور اسـتفاده از پـدال    . والنی با بار کامیون سنگین استفاده می شودط

ترمز پایی را بطور چشمگیري کاهش می دهد، لذا کاهش سائیدگی کفشـک  
به دلیل داغ شدن کفشک هاي ترمـز  ی امن ترمز تا حد زیادي ریسک رانندگ

.                ناشی از ترمزهاي متوالی را کاهش می دهد
.ز جایگزین ترمز اصلی و ترمز دستی در مواقع اضطراري نیستاین ترم-2
اسـتفاده  . ترمز اصلی و ترمز موتور بطـور همزمـان قابـل اسـتفاده هسـتند     -3

صحیح از ترمز موتور سیستم ترمز را خنک نگه داشته و در صورت لـزوم حـداکثر کـارآیی سیسـتم     
. ترمز را ممکن می سازد

درحالیکـه دور موتـور   . کی است و گیـربکس در حالـت خـالص نیسـت    سوئیچ ترمز موتور و خفه کن اگزوز ی
چـراغ نشـانگر بـر    ًدور بر دقیقه است، وقتی سوئیچ ترمز موتور فعال شود، ترمز موتور کار می کند و فورا1020

وقتی راننده پدال کالچ یـا گـاز را   . گاز روشن می شودبعد از رها کردن پدال کالچ و روي تابلو فرمان داشبورد 
و گاز را رهـا میکنـد، دوبـاره ترمـز     فشارد، ترمز موتور سریع آزاد می شود و بعد از اینکه راننده پدال کالچمی

می گیرد ترمز موتور همچنان عمل می کند و حـداکثر نیـروي   زمانی که راننده پدال ترمز را.موتور فعال میگردد
.کندمی ترمز، دوجانبه بر کامیون عمل

پیشنهاد می شود که سرعت ثابت و قابل کنترلـی بـا   ) مسیر طوالنیًمخصوصا(ح شیب دارهنگام رانندگی در سط
گرچه بهتر است ترمز موتور را جهت عملکرد عادي و نرمال قبل از رسـیدن بـه   . ترمز موتور تنظیم و حفظ کنیم

اگـر  . از بـرداریم روش آزمون این است که ترمز موتور را فعال کنیم و پا را از روي پدال گ. سرازیري چک کنیم
مشکلی باشد صدایی غیر عادي از موتور شنیده می شود و می توان  عیب مربوطه را ردیابی کرده ببینیم آیا ترمز 

چراغ نشانگر ترمز موتور
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قبل از آنکه کامیون در سـرازیري  روش صحیح عملکرد ترمز موتور آن است که . موتور درست کار می کند یا نه
را تـاثیر گذاشـته و آن   عملکرد ثابت ترمز موتوردر دراز مدت برکاراین. کلید آنرا فعال کنیم،طوالنی قرار گیرد

. تضمین می کند
بعـد از قطـع سیسـتم    ًشروع بکار می کند، ترمز موتور بطور خودکار متوقف می شود و سریعاABSوقتی ترمز 

.فعال می شودABSترمز ضد قفل 
:هنگام استفاده از ترمز موتور به موارد زیر توجه کنید

بـراي  . دور بر دقیقه، باالترین کارآیی حوزه ترمـز موتـور اسـت   2200تا 1600دوده دور موتور مح-1
دنده پاسخگو به مـاکزیمم  ًعموما(. ده مناسب را انتخاب کندافزایش این کارآیی راننده می بایست دن

زیـر  اگـر دور موتـور  ) براي ارتقاء باید در سازیري هـاي پرشـیب بکـار بـرد    کارآیی ترمز موتور را
دور بـر دقیقـه اسـت ،    980وقتی دور موتور زیر . محدوده مذکور باشد کارآیی ترمز کاهش می یابد

دور بـر  2300حداکثر دور موتور مجهز به سیسـتم ترمـز موتـور نبایـد از     . ترمز سریع از کار می افتد
رد عمـل  دقیقه تجاوز کند، در غیر این صورت چراغ نشانگر و بوق اخطـار روي تابلوفرمـان داشـبو   

ضروري است ضـمن اسـتفاده   ). در مورد کامیون هایی که مجهز به این سیستم هستندًصرفا.  (میکند
بطور متناوب یا مسـتمر اسـتفاده کنیـدتا از سـرعت زیـاد موتـور       ) پایی(از ترمز موتور از ترمزاصلی 

.پیشگیري شود
ش از سـرعت پایـا   در شیب هاي خاص و کامیون هایی با بار مشـخص اگـر راننـده بـا سـرعت بـی      -2

را تشخیص داده شامل ترمز موتورهایی می شود که باالترین سرعت پایاًصرفا(سراشیبی را طی کند
بعالوه راننده مـی بایسـت از ترمـز    . ، ترمز موتور با دنده سبک قابل استفاده است)شناسایی می کنند

و حرکت خـودرو بـا سـرعت    موتور به تناوب استفاده کند تا از افزایش دور موتور جلوگیري نموده
طی کند بایـد  ) پایا(اگر راننده بخواهد سراشیبی را با سرعتی کمتر از سرعت مجاز . ایمن انجام شود

کامیون استفاده کند تا دور موتـور را پـائین نگهـدارد و از    ) پایی(از دنده سنگین به همراه ترمزاصلی 
.دکنزایش دور سرعت موتور پیشگیرياف

. حالتی که ترمز موتور فعال است تزریق سوخت را به موتـور متوقـف مـی کنـد    انژکتور سوخت در-3
.براي همین نیازي نیست راننده نگران برد اقتصادي دور موتور باشد

کامیون هایی که به سیستم ترمز موتور مجهزاند می تواننـد بـا سـرعت حرکـت بیشـتري نسـبت بـه        -4
ا حرکت کنند، هرچنـد کنتـرل سـرعت ایمـن را     کامیون هایی که فاقد این سیستم اند در سرازیري ه

.باید در نظر داشت

:توجه
زمانیکه موتور را در هواي سرد روشن می کنید از وضعیت خاموش بودن ترمز موتور مطمئن شـوید  -1

و پس از اینکه دماي روغن به دماي کارکرد استاندارد رسید و موتور گرم شد، ترمز موتـور را فعـال   
)قرار دهیدONر وضعیت کلید آن را د(کنید 

٨٨



قرار دهید بطوري که پیش از رسیدن OFFقبل از خاموش کردن موتور، ترمزموتور را در وضعیت -2
.دماي روغن موتور به حد مناسب از ترمز موتور استفاده نشود

منظـور  .(هنگام استفاده از ترمز موتور، پدال کالچ را همزمان با تعویض دنده گیربکس فشـار ندهیـد  -3
)ت که در موقع استفاده از ترمز موتور دنده را عوض نکنیداین اس

.زمانیکه کامیون به تریلر وصل نیست یا بارندارد و خالی است از ترمز موتور استفاده نکنید-4
هنگامیکه ترمز موتور یا ترمزاصلی کـامیون را تسـت میکنیـد، فاصـله ایمـن را باخودروهـاي دیگـر        -5

.  رعایت کنید

:اخطار
درجاده هایی که سطح آنها یخ زده اسـت، از ترمـز موتـور    ًاز آنجائیکه قدرت ترمز موتور زیاد است اکیدا

ـ  ) بارانی (اجتناب کنید و در سطح جاده هاي لغزنده  ت با احتیاط از آن استفاده کنید، رانندگی در ایـن حال
.خطرناك است
:عملکرد سیستم ترمز

:براي آنکه به آرامی ترمز کنید، از پدال ترمز به شرح ذیل استفاده کنید 
متري محل توقف است، پدال کالچ را تا نیمـه یـا یـک سـوم     35تا 25در حالیکه خودرو در فاصله .1

. فشار دهید
. کنیدمتري نقطه توقف رسیدید، کالچ را رها6تا 5زمانیکه به فاصله .2
ًقبل از اینکه در نقطه پارك متوقف شوید، به آرامی پدال ترمز را تا انتها فشار دهید تا خـودرو کـامال  .3

.متوقف گردد

:توجه 
هنگام ترمز گیري، درصورتیکه وضعیت اضـطراري وجـود نـدارد، از ترمزگیـري ناگهـانی و مـداوم       .1

یا ایجاد جراحـت و صـدمه بـه شـما     چون در این صورت احتمال خرابی قطعات و. خودداري کنید
.وجود دارد

در مدت زمان کوتاه به دفعات زیاد ترمزگیري نکنید تا از مصرف شـدن بـیش از حـد بـاد و تخلیـه      .2
درصورت کارنکردن درست سیستم ترمز کنترل خودرو از دست شما . تانک باد ترمز جلوگیري شود

.خارج می شود
.یدکناستفاده ال ترمزدرحالت عادي، هنگام توقف از پد.3
صـورت  درغیر این.چنانچه ضروري نباشد از ترمزکردن در جاده هاي لغزنده و خیس استفاده نکنید.4

.کامیون به بغل سر می خورد
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پس از شستشوي خودرو و یا عبور از گودال هاي عمیق پر از آب، احتمال ورود آب به کاسه ترمـز وجـود دارد   
در این صورت خودرو را به آرامـی بـه حرکـت درآورده و چنـد بـار      . که عملکرد صحیح آن را کاهش می دهد

بطور ممتد ترمزگیري کنید تا آب از کاسه نمد تخلیه شده و این کار را تـا حصـول اطمینـان از بازیافـت قـدرت      
.طبیعی ترمزها ادامه دهید

پارك کردن
.ترمز دستی را بکشید. ر دهیدپس از توقف خودرو، دنده را در حالت خالص در محدوده دنده سنگین قرا-1
دقیقـه درجـا   5الـی  3موتور می بایسـت بـین   . ، موتور را بالفاصله خاموش نکنیدهنگام پارك کردن خودرو-2
هنگامیکه موتور کـارکرد  ًخصوصا. کنیدآن به ناحیه خنک رسید خاموش موتور را هنگامیکه دماي. وشن بماندر

درجـا  قبل از خاموش شـدن موتور بایدً، حتمازیاد حرکت کرده باشددرو با سرعت سنگین داشته باشد و یا خو
. در غیر این صورت سیلندر دچار سایش شده و توربوشارژر نیز آسیب خواهد دیدکار کند

.یدخاموش کنرا سوئیچ اصلی کامیونً، کلیه سوئیچها مخصوصارپس از خاموش کردن موتو-3
روش رانندگی در مسیر شیب دار 

استفاده صحیح از موتور بسـتگی بـه   (، باید از ترمز موتور درست استفاده شودم پائین آمدن در سراشیبیهنگا-1
استفاده از ترمز تریلر .تا سرعت کامیون در محدوده ایمن حفظ شود) مدل محصولی دارد که خریداري کرده اید

یعنی کلید ترمز موتـور را قبـل   .پذیردفواصل منظم می بایست صورتو درفشار دادن اهرم ترمز تریلر به باال با
. موتور خودرو بهترین حالت باشداز رانندگی در سراشیبی روشن کنید تا تاثیر آن و حفظ دور مناسب

، ید که دور موتـور از حـد مجـاز   کن، دقتکند و یا سرعت پائینی داشته باشداگر تریلی در سراشیبی حرکت -2
)نشودرافتاخوگرمزقوارد محدوده (تجاوز نکند 

این کار را قبل از اینکه به سرازیري جاده برسید انجـام  .درست کار می کند)پایی(امتحان کنید آیا ترمز اصلی-3
.دهید

موتور میزان سرعت و دور.عت سنج و دور موتور را کنترل کنید، سرسنگینبه سبکهنگام تعویض دنده از -4
. اشدباید با تاخوگراف موتور سنجش شده و مجاز ب

نگهداري و تنظیمات
ي دقیـق  ، تعمیـر و نگهـدار  بـا آرامـش و لـذت   تـوام به منظور طوالنی کردن عمر مفید خودرو و تامین رانندگی

. خودرو می بایست انجام شود
ًجهت اطالعات بیشتر لطفـا . اندشدهارائهروشهاي عمومی تنظیمات و نگهداري خودرو در این راهنما از برخی 

ات و و از آخـرین تغییـرات در قطعـ   داري سـایپادیزل تمـاس حاصـل کنیـد    ن مرکز سرویس و نگهـ با نزدیکتری
. تنظیمات مطلع شوید
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بازبینی و پرکردن مایع خنک کننده 
، سوئیچ را در براي کنترل مقدار مایع خنک کننده-1

قرار داده و مالحظه کنید که چراغ مایع ONوضعیت 
؟ چنانچه چراغ مربوطه یرشن است یا خخنک کننده رو

روشن بوده و بوق هشدار دهنده شنیده می شود مقدار 
، چنانچه کنترل کنیدخنک کننده را از پشت اتاق مایع 

مایع خنک کننده به مخزنبایدباشداز مقدار حداقل کمتر 
. شودضافها

.یدرببطبق دستورالعمل همین دفترچه باالبصورت کامل واتاق را -2
رکردن مایع خنک کننـده  پهنگام. یدپر کنًده در پشت اتاق کامالمایع خنک کننده را از دریچه تعبیه شخزن م-3

.سیستم خنک کننده را نخواهد یافتمجال خروج ازموجود در مخزندر این صورت هواي ون، چعجله نکنید
که آیـا همچنـان سیسـتم    س ببینید، سپر صبر کنیدتوپس از پر کردن موتور را روشن کرده و تا گرم شدن مو-4

.ید تا پر شودنده اضافه کن، مایع خنک کنبودخنک کننده پر است یا خیر و چنانچه ن
ئنمطمـ هـا  ملکـرد آن الستیک آببندي درب منبع انبساط و سوپاپ فشار مربوطه را کنترل کرده و از صحت ع-5

.شوید

:توجه 

رت وجـود  و در صـو رادیاتور را کنترلیادر موتور موجود ، هرگونه نشتی دهنپس از پر کردن مایع خنک کن-1
. نشتی، آنرا مهار کنید

سـیلندر وجـود   بـوش  در غیر اینصورت احتمال سوختن. ، درب مخزن را محکم کنیددن مخزنپس از پر کر-2
یـز توصـیه        نSCA-DCA4، عالوه بر ضد یـخ و ضـد جـوش ، رسـوب گیـر      کامینزدر مورد موتورهاي . دارد

. دمی شو
ک کننـده را از طریـق بـاز کـردن     مایع خنـ (فشار درب رادیاتور را باز نکنیددر حالت عادي ، هرگز سوپاپ-3

ـ   کار فقط این )ش پیچی سوپاپ فشار به مخزن اضافه نکنیددرپو 50ر از هنگامیکه دماي مایع خنـک کننـده کمت
ورت پاشیده شدن مایع داغ و یـا بخـار بـه سـر و صـورت فـرد       در غیر اینص. درجه سانتیگراد باشد، مجاز است

آرامـی  بـه  ، این کار می بایست بـا احتیـاط و   وپاپ فشارهنگام باز کردن س. می سازدوارد اوجراحات جدي به 
ــ ــورت گیـ ــده    صـ ــک کننـ ــتم خنـ ــود در سیسـ ــار موجـ ــار بخـ ــا فشـ ــه رد تـ ــود بـ ــارج شـ ــدریج خـ .تـ

درب مخزن مایع خنک کننده- 1
درپوش مخصوص سوپاپ فشار- 2
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تخلیه آب رادیاتور
ع مـای . رادیاتور واقع شده استن ترین قسمتپائیشیر تخلیه در 

.دتخلیه می شو، خنک کننده با باز کردن این شیر

:توجه 
مایع خنک کننده باید زمانیکه دماي آن کمتر از

.گراد است تخلیه شوددرجه سانتی50

نگهداري فیلتر هوا
بازبینی و زمان تمیز کردن فیلتر هوا

ر محیطهاي پر از گـرد و غبـار هـر    د(کیلومتر 5000هر در ازاي 
و یا هر زمان که چراغ هشدار مسدود شدن فیلتر ) کیلومتر4000

حالـت عـادي فقـط   در . د ، بازبینی باید انجام شودهوا روشن ش
. تر نیاز به تمیز کاري داردخود فیل

، فیلتـر هـوا بایـد    کـارکرد کیلـومتر 30000هـر  : زمان تعـویض  
بـار تمیـز   6پـس از  ، رد و غبـار در محیطهاي پر گ. تعویض شود

بـه بررسـیهاي مـورد نیـاز     بـا توجـه   باید فیلتـر ، کردن فیلتر هوا
.تعویض شود

نحوه تعویض فیلتر هوا
.حفظه فیلتر هوا را باز کنیددرب ممهره خروسک-1
.باز کرده و فیلتر را خارج سازیدفیلتر رامهره قفلی-2
.سوار کنیدًهر قطعه را با فرآیند معکوس مجددا-3

حفظه فیلتر درپوش انتهایی م-8محفظه فیلتر هوا         - 1
مهره خروسک-9فیلتر اطمینان             - 2
مونتاژ مهره خروسک - 3
سوراخ تخلیه گرد و غبار - 4
فیلتر اصلی هوا - 5
مهره خروسک- 6
الستیک آب بندي - 7

شیر تخلیه- 1
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روش تمیز کردن فیلتر اصلی هوا 
به خارجهواي فشرده را از داخل فیلتر

.بدمید تا گرد و غبار خارج شود
روش بازبینی و کنترل فیلتر اصلی هوا

یک چراغ روشن کرده و داخل فیلتر قرار دهید و 
خرابی یا سوراخی در آن وجود داردآیا ببنید

واشر مربوطه را همچنین خرابی. یا خیر
.ید و در صورت خرابی تعویض کنیدکنکنترل

:توجه 
ه و عمر در غیر اینصورت گرد و غبار وارد سیلندر شد. ده اندمطمئن شوید که فیلتر اصلی و درپوش آن بخوبی محکم ش-1

. مفید موتور کاهش می یابد
. گز فیلتر را با آب یا گازوئیل تمیز نکنیدهر-2
. به عدم وجود نشتی در آن دقت کنیدمحفظه فیلتر را تمییز می کنید کههنگامی-3
.ببندي را کنترل کنید، تمامی الستیک هاي آهنگام سوار کردن فیلتر-4
.فقط اجزاء بیرونی فیلتر را تمیز می کنید، قسمت هاي داخلی فیلتر را باز نکنیدوقتی-5
.آببندي درپوش بخوبی سوار شده استمطمئن شوید که حلقه الستیکی فیلتر اصلی و درپوش مربوطه را محکم کنید و -6

موتور روغن
کیلومتر کارکرد عادي2500تا 1500تعویض اولیه پس از 

زمان تعویض 
کیلومتر10000هر

روش کنترل روغن موتور 
و در یک مسیر هموار و صاف پارك کردهخودرو را 

روغن ، سطح موتورخاموش کردندقیقه پس از 5
و کرده روغن را خارج گیج. را کنترل کنید

قرار جاي خودو دوباره در نیدآن را تمیز کبا تکه اي پارچه
و سطح روغن ساخته روغن را خارج گیج دوباره . دهید

بین مقدار روغن بایدًمعموال. یدکنرا چک 
. باشدگیجحداقل و حداکثر تعیین شده بر روي 

ید و فی نبود، روغن اضافه کنچنانچه مقدار روغن کا
.خالی کنیدبود آنرا از طریق پیچ تخلیه چنانچه اضافه 
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تعویض روغن موتور بازدید و 
تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد عادي1500-2500پس از
دوره تعویض

کیلومتر کارکرد 10000هر
از پـس پارك کردههموار و صاف مسیرخودرو را در یک-1
پس از خـاموش شـدن همچنـان داغ    هنگامیکه موتوردقیقه5

.سطح روغن را کنترل کنید، است
آن ورا خارج کـرده سنجه روغن : استفاده از سنجه روغن -2

خـود قـرار   جـاي را با تکه اي پارچه تمیز کنید و دوبـاره در 
دوباره سنجه را خارج کـرده و سـطح روغـن را چـک     . دهید
بین حداقل و حـداکثر تعیـین   ًمقدار روغن باید معموال. کنید

پیچ تخلیه روغن واقع شده در کارتـل  . شده روي سنجه باشد
. ا باز کرده و روغن را تخلیه کنیدر
.ببندیدًپیچ تخلیه را تمیز کرده و مجددا-2
.ه وپیچ نگهدارنده آنرا تمیز کنیدفیلتر روغن را تعویض کرد-3
.درا به مقدار تعیین شده بریزیجدیدروغن -4
یا پیچ فیلتر روغـن بررسـی   در دور درجا هرگونه نشتی را در پیچ تخلیه کارتل و. موتور را روشن کنید-5

ار ید تـا از مقـد  کنترل کنًدقیقه مقدار روغن را مجددا10ی ال5سپس موتور را خاموش کرده و پس از . کنید
. صحیح روغن مطمئن شوید

:توجه 

متوقف شده و دمـاي مـایع خنـک کننـده    ًتواند تخلیه شود که موتور کامالروغن موتور تنها زمانی می -1
.)مشخص شده استCنشانگر دماي موتور با عالمت ًجائیکه معموال. (درجه سانتیگراد باشد50کمتر از 

. تا از ایجاد سوختگی جلوگیري شودیدلیه روغن، به دماي روغن دقت کنهنگام تخ-2
. ، موتور را استارت نزنیدا بیشتر از حداکثر تعیین شده استکمتر از حداقل و یهنگامیکه مقدار روغن -3

پیچ تخلیه روغن کارتل- 2کارتل               - 1
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وجود رسوبات بیش از حد داخل تانک سوخت باعث می شود تـا ناخالصـیهاي   : تخلیه تانک سوخت
بنـابراین پـیچ تخلیـه زیـر     . زیادي به همراه سوخت وارد فیلتر شده و یا حتی باعث مسدود شدن فیلتر شود

.  سپس پیچ تخلیه را محکم ببندید. خت را باز کنید تا آب و رسوبات به صورت کامل تخلیه شودتانک سو
فیلتر روغن 

زمان تعویض 
کارکردکیلومتر10000هر 

روش تعویض 
ه تعویض فیلتر از آچار مخصوص باز کـردن فیلتـر اسـتفاد   براي
لتـر  سـپس فی .قبل از بستن فیلتر نو، اتصاالت را تمیز کنید. کنید

، نگامیکه الستیک آب بندي درگیر شـد ه. را با دست سوار کنید
.دور محکم کنید4/3ست و به میزان فیلتر را با د

:توجه 
. م نکنیـد ، فیلتر را با آچار مخصوص محکـ هنگام سوار کردن-1

اصلی خود خارج شده و خـراب  در غیر اینصورت فیلتر از شکل 
.می شود

مـدل  ، از تطابق فیلتر مربوطه باجدیدهنگام سوار کردن فیلتر-2
.یدموتور خود اطمینان حاصل کن

فیلتر اولیه سوخت
اولیهتعویض 

کیلومتر کارکرد عادي10000پس از
دوره تعویض

کیلومتر کارکرد20000هر
روش تعویض

تصـال  ، ابتـدا محـل ا  سوار کـردن هنگام. از آچار مخصوص آن استفاده کنید، باز کردن صافی سوختبراي
، پس از تمـاس  تعویض دستی صافیهنگام. ستمال تمیز پاك کنیدصافی را با د

دور آنـرا بـا دسـت    4/3ن حلقه الستیکی آب بندي فیلتر با پیچ اتصال بـه میـزا  
.صافی سوخت از آچار استفاده نکنیدبراي محکم کردن . محکم کنید
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تخلیه فیلتر آبگیري سوخت 
لصـی  تخلیه آب فیلتر را باز کرده و آب و ناخاموتور را خاموش کرده و شیر

زمانیکـه جریـان سـوخت تمیـز و بـدون      . یـد کنهاي جمـع شـده را تخلیـه   
. شیر را ببندید،ی برقرار گردیدناخالص

:توجه 
در غیـر اینصـورت   . لتر آبگیر از آچار استفاده نکنیـد بستن فیبرايهرگز -1

. دبالاستفاده می شوًشکل اصلی خود خارج شده و احتماالاز فیلتر
. ابزاري بدین منظور استفاده نشودشیر تخلیه آب فقط باید با دست بسته شود و از هیچ-2
. ، شیر مربوطه تا انتها باز نشودهنگام تخلیه آب و ناخالصی هاي سوخت-3
طـابق  فیلتر باید به صورت روزانه بازدیـد شـود و در صـورت وجـود آب در آن نسـبت بـه تخلیـه آن م       -4

.دستورالعمل اقدام شود

و فیلتر آبگیر سوختفیلتر سوخت 
اولیهتعویض 

کیلومتر کارکرد عادي10000پس از 
دوره تعویض

کیلومتر کارکرد20000هر
روش تعویض 

، محـل بسـته   در هنگـام بسـتن  . ، از آچار مخصوص استفاده کنیدتعویض فیلتر اصلی و فیلتر آبگیريهنگام 
از سوخت تمیز با دستمال تمیز پاك کنید و سپس فیلتر را شدن فیلتر را 

پـس از اتصـال   . اقدام به سوار کردن فیلتر کنیدبطور دستی بعد. پر کنید
دور بـا  4/3انـدازه  ، فیلتـر را بـه   ستیک آب بندي فیلتر با پیچ اتصـال ال

.دست محکم کنید

فیلتر سوخت-3آب گیر                  - 1
شیر تخلیه- 2
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تخلیه آب و ناخالصیهاي فیلتر اصلی آبگیري سوخت 
فیلتـر را پـائین را خاموش کرده و سپس با دست پـیچ تخلیـه   موتور 

خت و برقـرار  پس از تخلیـه آب و ناخالصـیهاي سـو   . کمی باز کنید
.ست محکم کنید، پیچ تخلیه را با دشدن جریان سوخت تمیز

:توجه 
سـتفاده  د خـارج و بالا ، زیرا در این صورت از شکل اصلی خویلتر اصلی را با آچار محکم نکنیدهرگز ف-1

. خواهد گردید
. ابزاري بدین منظور استفاده نشودشیر تخلیه فقط بایستی با دست محکم شود و از هیچ-2
.، شیر تخلیه تا انتها باز نشودآب و ناخالصیهاهنگام تخلیه -3
د از آنجائیکه براي سیستم سوخت پاشی معمول تمیز بودن فیلتر مهم است، نباید قبل از بستن فیلتر جدیـ -4

.قرار دهیدOFFآن را در وضعیت . باشدONسوئیچ در حالت 

)6*4محصول (صافی مایع خنک کننده 
دوره تعویض

کیلومتر20000هر 
روش تعویض 

چنانچه درصدد تعویض صافی مـایع خنـک کننـده یـک     -1
، جهت جلوگیري از ایجـاد  روشن و گرم شده هستیدکامیون

صورتی انجـام دهیـد کـه    سوختگی می بایست این اقدام را در 
. درجه سانتیگراد باشد50کمتر از دماي مایع خنک کننده

کـرده و شـیر   درب مخزن تغذیه مایع خنـک کننـده را بـاز    -2
.ورودي صافی را ببندید

.یدکنلتر را با آچار مخصوص خارج فی-3
.دیي سرفیلتر را روغن کاري کن، الستیک آببندبا استفاده از روغن تازه و تمیز-4
.را با دست سوار کرده و محکم کنیدفیلتر جدید -5
.ا باز کرده و درب مخزن را ببندیدشیر ورودي فیلتر ر-6

صافی مایع خنک کننده- 2
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:توجه 
چنانچه شیر ورودي مایع خنک کننده واقع شده در مسـیر  -1

یـد احتمـال   ورود به فیلتر را باز نکرده و موتـور را روشـن کن  
.تخریب موتور وجود دارد

،اده از ابزار بیش از حد محکم شودصافی با استفچنانچه-2
.کارکرد صحیح سیستم مختل خواهد شدو خراب شده

شیر تخلیه فشار - 2درب مخزن   - 1
شیر ورودي مایع خنک کننده به فیلتر-3

:اخطار 
ختگی بـر اثـر  هیچگاه پولکی فیلتر یاد شده را در حالتیکه موتور داغ است خارج نکنیـد زیـرا احتمـال سـو    

درجـه  50از این کار بایست در حالتی انجام شود که دماي مایع کمتـر . پاشش مایع داغ و بخار وجود دارد
. فیلتـر بسـته شـود   ، ابتدا باید پولکی آن باز شود و سپس شیر ورودي قبل از باز کردن فیلتر. سانتیگراد است

د جراحـات سـوختگی   و صورت شما و ایجـا ، احتمال پاشش آب داغ و بخار بر روي سر در غیر اینصورت
. وجود خواهد داشت

سوپاپ هواگیري سیستم سوخت رسانی 
:هواگیري پس از مراحل ذیل می بایست انجام شود 

، فیلتــر آبگیـري جدیــد فیلتـر سـوخت و   قبـل از سـوار کــردن   -1
.ریخته نشده باشدهاسوخت کافی داخل آن

سـوخت  سـوخت رسـان و یـا خـط    در صورت تعویض پمپ-2
.کم فشار

.سوختفیلتر، پس از تعویض در لحظه استارت زدن-3
روش هواگیري

، سـپس  را شـل کنیـد  واقع بر اتصال ورودي هوا پیچ هواگیري -1
دکمه سوخت رسان را به تنـاوب و سـریع فشـار دهیـد تـا هـواي       

د، سپس پـیچ را  موجود در سیسم خارج شده و دیگر مشاهده نشو
.با دست محکم کنید

پـر فشـار سـوخت    گیري خـط  مهره هوا. موتور را روشن کنید-2
را باز کنید تا هواي موجـود از طریـق لولـه خـط پـر      روي انژکتور

.سپس مهره را محکم کنید. ارج شودفشار خ

پیچ خروجی هوا- 2پمپ سوخت           - 1

درب مخزن   - 1
شیر تخلیه فشار- 2
شیر ورودي مایع خنک کننده به فیلتر- 3
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:    توجه 

.یدموتور، از هواگیري خودداري کنداغ بودنهنگام-1
.استدقیقه 2دو استارت حداقل ثانیه طول بکشد و فاصله زمانی بین 30بیش از ایدهر استارت، نب-2

روغن سانتریفوژفیلتر 
نصب چرخان کامیون و تعویض رینـگ آببنـدي فیلتـر سـانتریفوژ     

اگر خواستید چرخان را . باید همزمان با تعویض روغن انجام شود
ید کـه رزوه  توجـه داشـته باشـ   (باز کنید مهره گلویی را شل کنیـد 

را ) چرخـان کـامیون  (بردارثابـت درپـوش و  ). سمت چپ اسـت 
هنگـام نصـب رینـگ    . بردارید و رینگ آببنـدي را تعـویض کنیـد   

آببندي جدید را به روغن آغشته کرده و سپس بوش گلویی را بـا  
نیوتن بر متـر درخـالف جهـت عقربـه هـاي سـاعت       30گشتاور 

.چرخانیده و سفت کنید

:توجه 
فیلتر سانتریفیوژ ) چرخان کامیون(زوه مجموعه بردارثابت ر-1

زمانی که چرخش رزوه درجهت عقربه هـاي  . سمت چپ است
ساعت باشـد یعنـی شـل شـده اسـت و وقتـی خـالف جهـت         

.عقربه هاي ساعت بچرخد یعنی سفت شده است

)صفحه(پوسته - 2مهره کمپرسور- 1
)مرغک(سنبه -4مجموعه بردار ثابت       - 3
پایه - 5
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سیستم سوختهواگیري
طی این دو مرحله گازهاي خروجی از لوله اگزوز باید بعد از 

:از آن خارج شود
بعد از تعویض لوله روغن کم فشار و پمپ خـط  -1

روغن 
بعد از تعـویض فیلتـر سـوخت و قبـل از اولـین      -2

استارت

پیچ هواگیري- 1

هواگیريروش 
شـل کنیـد و دکمـه پمـپ دسـتی      پیچ هـواگیري را  -1

روي پیش فیلتر سوخت قرار دارد را چنـد  کهروغن 
بار سریع فشـار دهیـد تـا حبـاب هـاي موجـود در       

.سوخت خارج شده از پیچ هواگیري ناپدید شوند
.موتور را روشن کنید تا استارت بخورد-2

:توجه 
مجاز به هـواگیري  وقتی دماي موتور بسیار باالست-1

.سیستم سوخت نیستیم
.استفاده کردهواگیريید از استارت براي نبا-2
را نبایـد  سـوخت شار قويفلولهاتصاالت -3

.شل کردهواگیريانجامبراي 

پیچ هواگیري- 1

پمپ دستی روغن
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ترموستاتبازدید 
ده و بهم ت بتدریج گرم کررا که ترموالتور در آن غوطه ور اسآبی 

ــد ــروع   . بزنی ــه ش ــور را در لحط ــرارت  ترموالت ــه ح ــپس درج س
درجـه  90در درجـه حـرارت   Aانـدازه سـوراخ   . بکارکنترل کنید

صورت بروز هرگونـه  در. میلیمتر باشد9.5سانتیگراد نباید کمتر از 
. را تعویض کنیدترموستاتمشکل 

پیچ تنظیم- 3پیستون توپرپمپ      - 2مهره تراکم    - 1

ظیم لقی پیچ تنظیم ترمز موتورتن
تنظیم لقی را زمانی انجام دهید که سـیلندر در وضـعیت حرکـت    

)        سوپاپ هوا. (تراکم باشد
.مهره قفلی روي ترمز را شل کنید-1
ــه    -2 ــر بـ ــک فیلـ ــور یـ ــز موتـ ــیم ترمـ ــراي تنظـ بـ

بــین پیســتون تــوپر   را ضــخامت
.و پیچ تنظیم ترمز قرار دهید)پیستون غلطکی(پمپ

س کامـل  ستون شناور را تنظیم کنید تا تمـا کورس پی-3
.ایجاد شودفیلربین پیستون و 

.نیوتن بر متر سفت کنید40مهره قفلی را با گشتاور -4
بازدید تسمه و تسمه سفت کن 

خـود بـه آرامـی    در جايغلطک تسمه سفت کن باید. درآورده و از سالم بودن آن مطمئن شویدمحرك را تسمه -1
.  ي نداشته باشدبچرخد و لقی محور

وقتـی آن را بادسـت   . یاتاقان تسمه سفت کن را بازدید کنیـد -2
. فشار می دهیم یاتاقان باید آزادانه و بدون مانع بچرخد

دقت کنید یاتاقان تسمه نشتی نداشـته باشـد و گـریس از آن    -3
.اگر نشتی داشت آن را به موقع عوض کنید. نشتی نکند

تسمه سفت کنکنترل 
:دچار نقائص زیر نباشدتسمه سفت کنید دقت کن
.روي آن نباشدضربه و جاي اشیاء نوك تیز آثار -1
وجود ترك در آن-2
وارد شدن فشار و ضربه به فنر-3
وجود شیار و موج روي قطعات بیرونی فنر-4
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خم شدگی قطعات بیرونی فنر-5
کوژکاري قطعات بیرونی فنر-6
صدا دادن فنر هنگام کارکردن -7
ــر ر -8 ــرف فن ــگ دو ط ــد و  4ا در رن ــاك کنی ــه پ نقط

اختالف ضخامت بـین  . ضخامت فنر را اندازه بگیرید
میلیمتـر  25/0نقاط اندازه گیري شده نبایـد کمتـر از   

. باشد
درصورت وجود هریک از نقص هاي فوق الذکر فنـر بایـد   

. تعویض شود
سیستم توربوشارژکارکرد 

گاز نباید ازاتصاالت سوپرشارژر، لولـه مکـش هـوا و لولـه     
اگر اتصال تـوربین و لولـه اگـزوز    .اگزوز نشتی داشته باشد

در . نشتی داشته باشد کارآیی سوپرشارژر کاهش مـی یابـد  
رخ داده صورت نشتی اتصاالت لوله مکش فرسایش موتور

. می بیندو موتور آسیب جدي 
، فیلتـر روغـن، سوپرشـارژر یـا     قبل از اینکه از روغـن نـو  

اسـت، اسـتفاده کنیـد    موتوري که مدتی است روشن نشده
مکنده سوپرشارژر را با روغن تمیز پر کنید تا مطمئن شوید 

سـپس مـی توانیـد    . همه اجزاء هماهنگ حرکت مـی کننـد  
. یاتاقان سوپرشارژر را گریس کاري کنید

کاهش تدریجی دماي سوپرشارژر و کاهش تـدریجی  براي
سرعت موتور، قبل از خاموش کـردن موتـور بگذاریـد بـه     

ــدت  ــدد2م ــه در دور آرام کارکن ــه  . قیق ــر اینک ــاف ب مض
درصـورت  . برعملکرد سوپرشارژر باید نظارت داشته باشید

بروز هرگونه مشکلی موتور را متوقف و مشکل را بررسـی  
در صورتیکه چرخان سوپرشـارژر انعطـاف   .و ردیابی کنید

نداشته و خوب نمی چرخد یا دچار سایش شده است باید 
هی شــرکت ســایپادیزل بازدیــد و در  مراکــز مجازتعمیرگــا

.تعمیر شوند
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بازبینی تسمه پروانه رادیاتور
تسمه را در محلی که بیشترین فاصله مابین آن وجود -1

)کیلو گرم نیرو4معادل (نیوتن 40برابر ًدارد با نیرویی تقریبا
13الی 5/9حداکثر مقدار مجاز خالصی . به داخل فشار دهید

موتورهاي زه گیري میزان مجاز خالصی تسمه اندا. میلیمتر است
.مخصوص نیز قابل اندازه گیري استبا دستگاهکامینز 

.، آنرا خارج کنیدی بر روي تسمهجهت بازبینی خراب-2
پولی باید به . مه کش و بلبرینگ آنرا کنترل کنیدپولی تس-3

.دراحتی و آزادانه گردش کن
شفت پروانه باید. یدکنوتور را بازبینیپروانه میاتاقان-4

و خالصی زیادي نیز نداشته آزادانه و به سهولت بچرخد
. میلیمتر است15/0خالصی مجاز میزان ینبیشتر. باشد

تعمیر و نگهداري توربو شارژر 
بر روي توربو شارژر خـودداري  قرار گرفتهاز دست زدن به شفت فشاري توربو شارژر و همچنین تجهیزات -1

.کنید
همچنـین از  .اري توربو شارژر سـالم اسـت یـا خیـر    بررسی کنید که آیا گیره متصل شده به انتهاي شفت فش-2

در غیر اینصورت بالفاصله با نزدیک ترین مرکز خـدمات پـس از   . دن مهره واسطه اطمینان حاصل کنیدمحکم بو
توسط اشخاص غیر از پرسـنل  انجام هرگونه تعمیرات و تنظیمات توربو شارژر. روش سایپادیزل تماس بگیریدف

.از فروش سایپادیزل مجاز نیستمتخصص مراکز خدمات پس 
همچنین از صـحت بسـته شـدن دریچـه کـورکن و      . کنیدتهاي توربو شارژر را کنترلهرگونه نشتی در دو ان-3

.یدشارژر اطمینان حاصل کنتوربو هرگونه خرابی در محفظه وجود همچنین از عدم 
ـ 15. مورد نیاز خودرو استفاده کنیدسوخت و روغنهاي مجاز والزم است که از-4 ه ثانیه پس از استارت زدن ب

رکـت آرام بـا دنـده    دقیقه موتور را به واسطه کار درجا و همچنین ح5به مدت تغییرات فشار روغن توجه کرده
.ور اختصاص دهیدبراي گرم کردن موت، مدت زمان بیشتري چنانچه دماي هوا پایین باشد. سنگین گرم کنید

دقیقه درجا 5تا 3ست بین موتور می بایکامیون ، پس از استفاده طوالنی و با بار زیاد، قبل از خاموش کردن -5
. کارکند

روغن تمیـز را از مجـراي فیلتـر درون توربـو     ، بایدوغنکاري اولیهر، جهت در صورت تعویض توربوشارژر-6
ه از چسـب  ، اسـتفاد شارژرجهت بستن واشر آببندي فیلتر توربو . چرخانیدو پروانه آن را با دست بشارژر ریخته

. سیلیکاژل مجاز نیست
.مجاز نیستًنی پدال گاز اصالشتاب گیري سریع و انفجاري و سپس رها ساختن ناگها-7
شـرح  ه، روغنکاري توربو شارژر بده نشده باشداستفا) روز7حداقل (چنانچه توربو شارژر به مدت طوالنی -8

.مورد نیاز است6بند 
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روغن کالچ بازرسی سطح
دوره تعویض 

و بــراي محصــول کیلــومتر 30000هــر )6*4( بــراي محصــول
کیلومتر کارکرد50000هر )4*2(

بطور معمول سطح روغن کالچ باید بین دو شـاخص حـداقل و   
در صـورت  . اشد که بر روي مخزن مشخص شده استحداکثر ب

پـس از  . اري روغـن بـه مخـزن اضـافه شـود     ، مقدنقصان روغن
اضافه کردن روغن از عدم وجود هرگونه نشتی اطمینان حاصـل  

.دنشتی نسبت به رفع آن اقدام شوشده و در صورت وجود
:توجه 

خودداري ًمخلوط کردن روغنهاي متفاوت اکیداهمواره از یک نوع روغن استفاده شده و از -1
. کنید

ز تمیـزي روغنهـا مطمـئن   ا. ترمز و کالچ قابل استفاده نیستندان روغن روغنهاي معدنی بعنو-2
.دیشو

. ا از خرابی رنگ جلوگیري بعمل آیداز تماس روغن ترمز با سطوح رنگی خودداري شود ت-3
.نگهداري شودو داراي آب بندي داردربروغن ترمز در یک ظرف -4
.جلوگیري شودًروغن ترمز جداداخل به . . . از نفوذ گرد و غبار و کثیفی و -5

روش تنظیم کالچ
تـرل  سیستم کالچ از سیلندر اصلی و همچنین سیسـتم کن 

روش تنظـیم پـدال   . هیدرولیکی کمکی بهـره مـی گیـرد   
:کالچ به شرح ذیل است 

مهره سفت کننـده شـفت فشـاري سـیلندر کـالچ را      -1
پدال کالچ دیگر تغییر نمـی کنـد، بـاز    وقتی که موقعیت

شفت را تا انتها بیرون بکشید و خالصی در حـدود  .کنید
در آخر مهره را محکم . آن بدهیدهمیلیمتر ب7/0الی 5/0

نیـازي بـه تنظـیم    ) میله فشار بوستر(سیستم کمکی. کنید
.ندارد

میلیمتـر باشـد و   188±4، میزان حرکت پدال می بایست در حدود پس از انجام مراحل باال-2
.میلیمتر باشد22از کمترنبایدییلندر هیدرولیک کمکهمچنین میزان حرکت س

سیستم هیدرولیکی- 1
سیلندر اصلی هیدرولیک کالچ- 2
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هواگیري سیستم کالچ
بـه روشـهاي   هوا گرفته است بایدزمانی که سیستم کالچ 

:دشوزیر هواگیري انجام 
فشار مخـزن بایـد بـه    .یدکنرا پر کالچ مخزن روغن -1

.کیلو پاسکال برسد600
را باز کـرده  مهره مربوط به تخلیه هواي سیستم کالچ -2

و پدال کالچ را به عقب و جلو فشـار دهیـد تـا زمانیکـه     
ره مربـوط بـه   از مهو حبابهاي هوا از مخزن روغن کالچ 

. دتخلیه هوا خارج شو
کالچ مهره مربوط به تخلیه هوا را سفت کرده و پدال-3

ه سپس پدال کـالچ را پـایین نگـ   . را به عقب و جلو فشار دهید
باز کرده تا هواي داخل تخلیـه  ًي را مجدداداشته و مهره هواگیر

.یدکرده و پدال کالچ را رها کنسپس مهره را سفت. شود
ایـن  رانندهد ومرحله سوم را دوباره تکرار کنید تا زمانیکه هوایی از پیچ هواگیري بیرون نزن-4
.را بر روي مهره مربوطه قرار دهید، سپس درب الستیکی احساس کندرا
میلیمتـر باشـد و کـورس    188±4دامات باال انجام شد کـورس پـدال کـالچ بایـد     زمانیکه اق-5

:حرکت میله بوستر باید در محدوده جدول زیر باشد

کالچ نوع فشاريکالچ نوع کششیگیربکس
Shaanchi

ZF/
دنده هشتم 

یا نهم
ویا بیشتر 
Datong

Shaanchi
دونگ فنگ 
و هشتمین، 
نهمین دنده 

یا بیشتر

Datongده هشتم، نهم یا بیشتر دن

کــــــورس 
حرکت 

میله بوستر
20-24میلیمتر27-22

میلیمتر
29-25

میلیمتر
میلیمتر26-19

میله فشاري-5لوله الستیکی تخلیه هوا   - 1
مهره هواگیري- 6نشانگر حلقه اي            - 2
ن روغنمخز-7نشانه خوردگی صفحه    - 3
صفحه محدب- 4
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:کورس حرکت میله بوستر به روش زیر سنجش می شود 
یک نفر از داخل کابین پدال کالچ را فشار دهـد و  .1

را بـا  از بیرون نشانگر سایش دنباله انتهـائی بوسـتر  
گـر بـه   چکش کوچکی بکوبند تا نشـانگر میلـه دی  

در ایـن نقطـه، آخـرین    . سمت داخل حرکت نکند
فاصله بین حلقه نزدیک کن میله نشانگر و صـفحه  
روي تخت را بامقیـاس متحـرك فرعـی یـا ورنیـه      
سیلندر ترمز دیسکی اندازه گیـري مـی کنـد، ایـن     

.می نامیمAفاصله را 
کالچ را تا آخـر فشـار   نفر اول ازداخل کابین پدال.2

دهد و از بیرون میله نشانگر سایش دنبالـه انتهـایی   
بوستر را با چکش کوچکی بزنند تـا میلـه نشـانگر    

در ایـن نقطـه   . دیگر به سمت داخل حرکت نکنـد 
آخري فاصله بین حلقه نزدیک کن میلـه نشـانگر و   

می گیرد، ایـن  روي تخت را با ورنیه اندازه صفحه
.یممی نامBفاصله را 

.را کورس واقعی میله بوستر در زمان خالصی کالچ استBو Aتفاضل بین .3
اگر کورس مذکور در محدوده جدول مربوطه است، تخلیه هوامناسب اسـت و اگـر   .4

اگر هـواگیري  . کورس زیر محدوده قید شده است هنوز باید به هواگیري ادامه دهید
نشـتی لولـه روغـن و    : " مـثال .(هنوز هم مناسب نیست مـورد را عیـب یـابی کنیـد    

.....)غیرو
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روش بازرسی میزان سائیدگی صفحه کالچ 
کالچ نوع فشاري 

حالت سایش لنت-3بوستر نصب شده                      -2بوستر نصب نشده          -1
:کالچ نوع فشاري 

و Shaanchiدر گیـربکس  (L1=111، میلیمتـر  ) در حالـت آزاد (قبل از نصب بوستر کالچ 
ZF ( و میلمترL1=202.5) در گیربکسDatong ( سـطح محـدب   نشانگر میزان سائیدگی با

در گیـربکس  (L2=76، میلیمتـر  بوسـتر بعد از نصـب پمـپ کـالچ   . باشدکامالً در تماس می
Shanxi ( وL2=170.5میلیمتر ) در گیربکسDatong (لندر را بـه  میله فشـار سـی  . باشدمی
در (میلیمتـر  35در این لحظه نشـانگر میـزان سـائیدگی بـه انـدازه      . کندب هدایت میسمت عق
با سـایش صـفحه   .کندحرکت می) Datongدر گیربکس (میلیمتر32و ) Shaanchiگیربکس 

62زمانیکه فاصله بین نمایشگر و سـطح محـدب   . کند، نشانگر به سمت عقب حرکت میکالچ
باشـد، بـدان معنـی    ) Datongدر گیربکس (میلیمتر 5/52و ) Shaanchiدر گیربکس (میلمتر 

. رده شده است و بایستی تعویض شودمیلیمتر خو3است که صفحه کالچ به اندازه 
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تست میزان 
سایش صفحه 

کالچ نوع فشاري

حالت سائیدگی بعد از نصب پمپ کالچبوستر نصب نشده
لنت ها

ــپ   ــه پم ــل از اینک قب
را نصــب L1کــالچ 

کنیم

از اینکــه بعــد
ــپ  را L2پمـ

نصب کردیم 

عقبی M1شفت 
نشـــانگر میـــزان 

سائیدگی

فاصله بین نشانگر حلقـه  
M2 ــن و ــک کــ نزدیــ

ــت    ــایی تخ ــفحه انته ص
ــد  ( ــالچ بایـ ــفحه کـ صـ

ــون   ــود چ ــویض ش 3تع
)میلیمتر سایش دارد

Shaanchi 62میلیمتر35میلیمتر76میلیمتر 111میلیمتر
Dong Feng62میلیمتر35یمترمیل76میلیمتر111میلیمتر

Datong5/52میلیمتر5/52میلیمتر5/170میلیمتر5/202میلیمتر

کالچ نوع کششی 
و ) ZFو Shanxiدر گیـربکس  (L1=128، میلیمتـر  ) در حالـت آزاد (قبل از نصـب بوسـتر   

، نشانگر میزان سائیدگی با سطح محدب کـامالً در  ) Datongدر گیربکس (L1=194میلیمتر 
L2=162و ) Shanxiدر گیربکس (L2=93بعد از نصب پمپ کالچ ، میلیمتر . تماس است

کنـد  میله فشاري سیلندر را به سمت عقب هدایت مـی . باشدمی) Datongدر گیربکس (میلیمتر
32و ) Shanexiدر گیـربکس  (میلیمتـر  35در این لحظه نشانگر میـزان سـائیدگی بـه انـدازه     

با سایش صـفحه کـالچ ، نشـانگر بـه سـمت      . کندمیحرکت) Datongدر گیربکس (میلیمتر 
در گیـربکس  (میلیمتـر  63زمانیکه فاصله بین نمایشگر و سـطح محـدب   . کندعقب حرکت می

Shanxi ( میلیمتر6/56و) در گیربکسDatong (میلیمتـر  3صفحه کالچ به اندازه باشد، یعنی
. درده شده است و بایستی تعویض شوخو
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تست میزان  
یش صفحه سا

کالچ نوع کششی

قبل از نصب پمپ 
کالچ

حالت سائیدگی پس از نصب بوستر
لنت ها

ــپ   ــه پم ــل از اینک قب
را نصــب L1کــالچ 

کنیم

ــد از اینکــه  بع
ــپ  را L2پمـ

نصب کردیم 

عقبی M1شفت 
نشـــانگر میـــزان 

سائیدگی

فاصله بین نشانگر حلقـه  
M2 ــن و ــک کــ نزدیــ

ــت    ــایی تخ ــفحه انته ص
ــد  ( ــالچ بایـ ــفحه کـ صـ

ــ ــون تع ــود چ 3ویض ش
)میلیمتر سایش دارد

Shaanchi 63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر 128میلیمتر
Dong Feng63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر128میلیمتر

ZF63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر128میلیمتر
Datong6/56میلیمتر32میلیمتر162میلیمتر194میلیمتر

ن صفحه کالچ روش بازدید خورده شد
بـا  میلـه  و نشـانگر حلقـه اي   بـوده میلیمتـر  145برابر با L1قبل از نصب در حالت آزاد مقدار 

میلیمتـر  5/102برابر با L2بعد از نصب پمپ کالچ مقدار . استدر تماس ًسطح محدب کامال
می کند و در این لحظه نشان دهنده سطح تمـاس  میله فشاري به سمت عقب حرکت. می باشد

. میلیمتر به عقب حرکت می کند5/42ه اندازه ب
میلیمتر شود این بدان معنی اسـت  70زمانی که فاصله نشان دهنده سطح تماس با سطح محدب 

.دخورده شده و باید تعویض شوکه صفحه کالچ 

بازدید سطح روغن اکسل ها 
تعویض اولیه 

آنهـا مسـیر طـی شـده   کامیونهاي جدیـد کـه مقـدار    در 
بـــراي محصـــول .مـــی باشـــدکیلـــومتر 2500-1500

لیتر و اکسل عقبـی 16ظرفیت روغن اکسل میانی )6*4(
.لیتر است20) 4*2(و در مورد محصول لیتر14آنها

.کیلومتر انجام گیرد5000مولی هر بازرسی مع
محل بازرسی روغن اکسل عقب- 1
پیچ تخلیه روغن اکسل عقب- 2
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روش بازرسی
را روغـن  پیچ درپوش آببندي مربوط به سـطح بازدیـد   

ـ باز ک ایـد بیشـتر از سـطح    ارتفـاع سـطح روغـن ب   . دنی
استاندارد باشد و اگر سطح آن کافی نبود روغن بـه آن  

.چک کنیدًفه کرده و پس از تمیز کردن مجددااضا
معمولی تعویض

کیلومتر30000هر 
روش تعویض 

کرده و گـرم  روغن اکسل میانی را زمانی که کامیون کار
و لیـه را بـاز کـرده   ، پـیچ تخ زمان تعـویض .است تعویض کنیدشده

سـپس  . پس از تمیـز کـردن آن را ببندیـد   .کنیدتخلیه ًروغن را کامال
ـ ا پرکرده و سطح آن را تنظـیم روغن ر ایـن عملیـات را بـراي    (د کنی

) اکسل عقبی نیز انجام دهید

:توجه 
زمان پر کردن روغن اکسل از ورود هرگونه اشیاء خارجی به داخل اکسل -1

. گیري کنید
.ترین وضعیت نشان دهنده قرار دهیدسطح روغن را در باال-3

وغن اکسل میانیپر کننده ر- 1
سطح بازدید روغن اکسل میانی - 2
پیچ تخلیه روغن اکسل میانی - 3
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بازدید و تعویض روغن گیربکس 
:تعویض اولیه 

کیلومتر 2500-1500
:تعویض معمولی 

کیلومتر30000هر 

روش بازدید 
و اگـر نیـاز بـه روغـن     یکنواخـت باشـد  سطح روغن می بایست 

افه می بایست روغـن اضـ  ) بودندر صورت ناکافی(بیشتري باشد 
. شود

تعویض معمولی 
کیلومتر 30000هر 

30000کیلومتر کارکرد عادي و پس از آن هـر  2500تعویض اولیه فیلتر روغن گیربکس پس از
.کیلومتر انجام شود

روش تعویض 
مـان تعـویض پـیچ    ز. ردیگانجاماستدر زمانی که کامیون کار کرده و گرم باید تعویض روغن 

تخلیه کنید و روغن گیربکس را ) ن ربایی جهت جذب فلزات وجود داردآه(.تخلیه را باز کنید
ایسـت از  لیتـر مـی باشـد و مـی ب    15توجه داشته باشد که ظرفیت روغن . سپس مهره را ببندید

.دمحل پوسته میانی پر شو

درپوش محفظه روغن میانی     - 1
در پوش تخلیه روغن           - 2
فیلتر روغن- 3
درپوش محفظه روغن عقب- 4
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و تعویض روغن گیربکس بازدید
دندهZF16گیربکس 

تعویض عادي 
رط سرویس سالیانهکیلومتر به ش30000هر 

بازدید عادي
کیلومتر کارکرد عادي5000هر 

روش بازدید
پیچ درپوش کاسه نمد محفظه بازدید روغن گیربکس را جهت بازدید و یا پرکردن آن بـاز  

در صـورت کـافی   (باشدو اگر نیاز به روغن بیشـتري باشـد   سطح روغن باید یکنواخت. کنید
.         باید روغن اضافه شود) نبودن

روش تعویض
کار کـرده  تعویض روغن باید در زمانی که کامیون

زمان تعـویض اول پـیچ   . و گرم است، انجام گیرد
آهن ربایی جهت جذب فلزات . (تخلیه را باز کنید

خلیــه کنیــد و روغــن گیــربکس را ت) وجــود دارد
روغـن تـازه را از راه فیلـر    . سپس مهره را ببندیـد 

روغن و محفظه بازدید تا سطح تراز پائینی محفظه 
13میزان روغن محفظـه بایـد   . روغن درآن بریزید

. لیتر باشد

ورودي مجراي محفظه روغن و بازرسی سطح آن - 1
غنپیچ درپوش تخلیه رو-3حفره منفذ    - 2
پیچ درپوش تخلیه روغن براده دار- 4
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)SF(دنده 12گیربکس شانچی 
تعویض اولیه

کیلومتر 2500-1500
بازدید عادي

کیلومتر کارکرد10000هر
تعویض عادي

کیلومتر کارکرد20000هر
روش بازدید

محفظه بازدیـد روغـن گیـربکس را    پیچ درپوش کاسه نمد
سـطح روغـن بایـد    . بازدید و یا پرکردن آن باز کنیـد براي

ــد   ــن بیشــتري باش ــه روغ ــاز ب ــر نی ــدو اگ یکنواخــت باش
.     باید روغن اضافه شود) در صورت کافی نبودن(

ضروش تعوی
زمـان تعـویض اول   . کار کرده و گرم است، انجام گیردتعویض روغن باید در زمانی که کامیون

روغـن گیـربکس را تخلیـه    ) آهن ربایی جهت جذب فلزات وجود دارد. (پیچ تخلیه را باز کنید
روغن تازه را از راه فیلر روغن و محفظـه بازدیـد تـا سـطح تـراز      .نید و سپس مهره را ببندیدک

. لیتر باشد18.5میزان روغن محفظه باید . حفظه روغن درآن بریزیدپائینی م

) :SF(دنده 9گیربکس شانچی 
تعویض اولیه

کیلومتر 2500-1500
بازدید عادي

کارکردکیلومتر 10000هر
تعویض عادي

پیچ درپوش تخلیه روغن-2مجراي بازدید سطح روغن   - 1کیلومتر کارکرد20000هر

پیچ درپوش تخلیه روغن-2مجراي بازدید سطح روغن   - 1
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روش بازدید
وقتـی سـطح روغـن پـائین     . از باشـد سطح روغن باید با صفحه پائینی ورودي مجراي روغن تر

.است باید آنرا اضافه کرد
روش تعویض

زمان تعـویض اول  . تعویض روغن باید در زمانی که کامیون کار کرده و گرم است، انجام گیرد 
روغـن گیـربکس را تخلیـه    ) آهن ربایی جهت جذب فلزات وجود دارد. (پیچ تخلیه را باز کنید

روغن تازه را از راه فیلر روغن و محفظـه بازدیـد تـا سـطح تـراز      .کنید و سپس مهره را ببندید 
. لیتر باشد13میزان روغن محفظه باید . پائینی محفظه روغن درآن بریزید

نگهداري سیستم تعلیق 
مهره هاي کرپی جلوو عقـب، یات بارگیري آماده می شود بایدبعد از اینکه کامیون نو براي عمل

ي اتصاالت باالنس تعلیق و شاسی با گشتاور مناسب سـفت شـوند،   مهره ها و همچنین مهره ها
.کیلومترپیمودن مسیر200-300بار به ازاي هر 3براي کامیون 

ضمن رانندگی و نگهداري از محصول، سمت فنر تخت را چکش کاري نکنیـد و بـا ابـزارآالت    
از موعـد  جاي ضربه هاي چکش باعث می شود که ترك هـاي پـیش  . آهنی سطح آن را نکوبید

. ایجاد شده، زیاد شوند و این باعث شکستن فنر شمشی می شود
بازدید سطح روغن محور محرك نهایی

Dong Fengتک مرحله اي اکسل کاهنده

)6*4محصول (
تعویض اولیه 

کیلــومتر کــارکرد عــادي2500تــا 1500پــس از 
خودروي نو روغن اکسل کاهنده چرخ را تعویض 

.کنید
بازدید عادي

کارکردکیلومتر 5000هر 

روش بازدید
سطح روغن اکسل میانی بایـد  بـه لبـه پـائینی محفظـه بازدیـد تانـک ترانزیـت برسـد در غیـر           

پـائینی فیلـر تغذیـه روغـن     به لبه اینصورت روغن اضافه کنید سطح روغن اکسل عقب نیز باید
.ا را بررسی کرده و آن راتمیزکنیدوضعیت درپوش ورودي هو. برسد

درپوش محفظه ورود هوا- 1
روغن اکسلدرپوش بازدید - 2
درپوش تخلیه روغن اکسل عقب- 3
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تعویض عادي
کیلومتر کارکرد30000هر 

روش تعویض 
در هنگام پر کردن روغن دقت کنید چـرا کـه   . روغن اکسل را در هنگام گرم بودن تعویض کنید

.ماندکمی روغن هنگام تعویض در محفظه باقی می
جهت تعویض ابتدا درپوش تخلیه را باز کرده و روغن را تخلیه کنید، درپوش را تمیـز کـرده و   

از آنجائیکـه  . روغن جدید را از محفظه بازدید سطح روغن بریزیـد . جدداً در جاي خود ببندیدم
هنگام تغذیه روغن از اکسـل وسـط و   اکسل وسط و عقب و محفظه توپی به هم مرتبط هستند،

.، روغن از محفظه کاهنده سرریز خواهد شدیا اکسل عقب

:توجه 
گـرد و خـاك بـه اکسـل جلـوگیري      هرگونههنگام پر کردن روغن بایستی از ورود-1

.کنید
ورت روغنکـاري را  سطح روغن بایستی در حد معمول نگهداري گردد در غیر اینص-2

.خواهد کردمختل 

Dong Fengايمرحلهاکسل کاهنده تک

)4*2محصول (
تعویض اولیه 

کیلومتر 2500الی 1500خودروي نو بین 
.لیتر است17ل وسط ظرفیت روغن اکس

بازدید معمولی 
کیلومتر 5000هر 

روش بازدید 
درپوش محفظه بازدید سطح روغن را باز کنیـد و  

بـه پـائین شـاخص    بازدید کنید که سـطح روغـن  
رسیده است یا خیر، در صورت نیاز روغن اضـافه  

درپوش ورودي هوا- 1
محفظه بازدید روغن اکسل عقب- 2
درپوش تخلیه اکسل عقب- 3
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ش محفظـه ورود هـوا را   تمیـز بـودن درپـو   . کنید
. بازدید کنید

تعویض عادي
ارکردککیلومتر30000هر 

روش تعویض
از . را وقتی موتورگرم است تعـویض کنیـد  روغن اکسل 

آنجائیکه باقیمانده روغن درمخزن اکسل موجود است به 
درپوش تخلیه روغـن  . حجم تغذیه روغن آن توجه کنید

سـپس  . تا روغـن مانـده خـارج شـود    را به سمت پائین بپیچانید درپوش پیچی تخلیه را بازکنید
روغن تازه را به . رده و دوباره آن را ببندیددرپوش را تمیز ک

فیلر روغن اکسـل  (رکنید حد کافی از محفظه بازدید روغن پ
از آنجائیکه اکسل میـانی و عقبـی بـه نوبـه خـود بـه       ).میانی

ریتاردر طوقه چرخ ها وصل اند وقتـی محفظـه فیلـر اکسـل     
چرخ اکسل میانی یا عقبی میانی یا عقب با روغن تغذیه می شود روغن اکسل در ریتاردر طوقه

. نیز جریان می یابد
:تعویض جداگانه روغن ریتاردر در طوقه چرخ

از فیلـر  . تغذیه کردن ریتاردر طوقـه چـرخ هـا مجـاز اسـت     در ابتدا
. روغـن پـر کنیـد   روغن، روغن را تا لبه پائینی محفظه پائینی تغذیه 

را روغـن  توجه داشته باشید درصورتیکه ابتدا ریتاردرطوقه چرخ هـا 
کاري کرده اید به همان میزان باید روغن مخزن اکسل عقب را کمتر 

. بریزید تا این میزان جبران شود

:توجه 
. غبار به داخل اکسل جلوگیري کنیدهنگام تغذیه روغن از ورود گرد و-1
.همواره درپوش ورودي هوا را تمیز نگهدارید-2
حد معمول نگاهداشته شود در غیر اینصورت سطح روغن بایستی در -3

.روغنکاري را مختل می کند

محفظه تغذیه روغن اکسل وسط- 1
محفظه بازدید روغن اکسل وسط- 2
درپوش تخلیه روغن اکسل وسط- 3

فیلر روغن- 1
درپوش پیچی تخلیه روغن-2
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)6*4محصول (نگهداري محفظه یاتاقان بوگی 
هـر  کیلـومتر چـک و   5000وگی را هر گریس محفظه یاتاقان ب

. یدکارکرد آن را تعویض کنکیلومتر10000
مـی شـود   ي آمـاده ي عملیات بارگیربرانوبعد از اینکه کامیون 

بـراي  ه درستی سفت شوند، این کار بایدبباید مهره هاي کرپی 
متري انجام 200-300مقدار پیمودن مسیربار در هر 3کامیون 

.گیرد
. میون بار کامل دارد کرپی سفت شودکیلومتر زمانی که کا10000هر -1
سـفت  سفت بودن پیچهاي بین براکت یاتاقان بوگی و شاسی بـا مقـدار   -2

. چک شوداستانداردشدگی 
د از آنجـایی کـه گـریس    تمیز شـو خورنازل گریسکه گریس آن تعویض می شود بایدزمانی 
. دز سوپاپ قفل کننده بیرون بزنابوگی انجام می گیرد گریس بایدجدید از طریق یاتاقان کاري 

توپی چرخ یاتاقاننگهداري 
بازرسـی  تـوپی چـرخ مـورد    کیلومتر باید10000هر 

توپی چرخ و کاسه چرخ را باز کـرده و از  . قرار گیرد
نظر خوردگی آن را چک کنید و با گریس جدید بـین  
نشیمنگاه یاتاقان و نگهدارنده آن را گریسکاري کنیـد  

سطح داخل یاتاقان و سـطح خـارجی آن   و پس از آغشته کردن 
.آنرا ببندیدگریس الیه ضخیمی از به 

چرخ جلوتنظیم بلبرینگ توپی 
نیوتن متـر سـفت کـرده و    200را با گشتاور قفلی مهره -1

با یاتاقـان  ًتا دقیقابچرخانیددور آن را 3تا 2توپی را سپس 
.شودتنظیم 

.نیوتن متر سفت کنید200لی را با مهره قف-2
عقـب مجـاز   درجه به30چرخاندن مهره قفلی به اندازه -3

.ید تا قفل شوداست و پین اشپیل را در آن وارد کن

مهره چاك دار- 3توپی چرخ            - 1
صفحه ضد سایش                     - 2

نازل گریس خور- 1
سوپاپ قفلی            - 2
براکت باالنس سیستم تعلیق- 3
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نیـوتن  20-55پـیچ دور بچرخانید و مطمئن شـوید نیـروي وارده بـر    3تا 2توپی چرخ را -4
.است

تنظیم یاتاقان توپی چرخ عقب 
درست در جـاي خـود   یاتاقانمهره تنظیم توپی چرخ را سفت کرده و چرخ را بچرخانید تا -1

.قرار گیرد
دور 6/1تـا  4/1س نیوتن متر سفت کرده و سـپ 500نیرویی بیشتر ازمهره توپی چرخ را با-2

.آن را باز کنید
.سپس واشر و مهره قفلی را ببندید.تی گردش کندبه راححاال چرخ باید-3

دمونتاژ الستیک زاپاس
زاپاس بند

را الســتیک. مهـره تثبیــت الســتیک زاپـاس را بــاز کنیــد  -1
. بردارید، می توانید از آن استفاده کنید

.الستیک را کار گذاشته و مهره را سفت کنید-2

تعویض الستیک 
باز کردن تایر

با اسـتفاده از  ) جلو(چرخهاي عقب هنگام در آوردن -1
.ثابت کنیدرا ) عقب(چرخهاي جلو چوب

موجود در جعبـه  مهره هاي تایر را با استفاده از آچار-2
.کنیدابزار باز 

اي چرخیـدن آزادانـه   یکی از اهرم هاي اکسل را بـر -3
.تایر مقداري از سطح زمین باال ببرید

از آب تمیـز  را بـا اسـتفاده   پیچ مهره هـاي السـتیک  -4
بشوئید و در روغن موتور بخوابانیـد تـا خـوب گـریس     

.کاري شوند
.مهره هاي چرخ را باز کنید-5
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:توجه 
، بعـد از آن کـه   ها وجود داشترزوه روي ها را باز می کنید، اگر رسوبی زمانی که مهره-1

، سـپس  کنیـد گریس آغشتهآنها را با آب یا روغن شستشو دادید رزوه مهره ها را به مقداري
نها تحت نیروي گشـتاور  با این کار از صدمه رسیدن به رزوه ها و قفل شدن آ. آنها را باز کنید

.خیلی باال براي بازکردن مهره ها جلوگیري کرده اید
مهره ها آنها را گریس یا روغن کاري کنید تا کارکرد معمولی پیچ هاي جفتـی  هنگام بستن -2

.شدن یا قفل شدن آنها پیشگیري شودشل رزوه تضمین شده و از

نصب تایر 
سوراخ پیچ طوقه چـرخ را بـا اسـتفاده از یـک میلـه      -1

.چرخ جا بزنیدتوپیمهره روي دیلم 
رینـگ  )هپـیچ طوقـ  (سوراخهايپیچ توپی را با مرکز -2

.تنظیم کرده، مهره ها را ببندید
براي قرارگرفتن تایر بر روي زمین به آرامی جـک را  -3

.پائین بیاورید
نیوتن بر متر بـه  650تا 550ي چرخ را با نیروي گشتاورمهره ها-4

. بار محکم کنید3روش متقاطع همبر 
نیوتن 700تا 600پس از هربار باز کردن مهره هاي چرخ آنها را -5

کیلومتر یا یک تـا  500تا 200بر متر محکم کنیدو این کار را درطول 
.دو روز پس از تعویض چرخ ها انجام دهید

تنظیم و نگهداري ترمز 
زمانی . استنظیم اتوماتیک ترمز این نوع از کامیونها مجهز به بازوي ت

که سطح اصطکاك بین لنت کم شود فاصله به طور اتوماتیـک تنظـیم   
در زمـان  . کامیون می شـود سرویسی شود و این امر سبب کاهش م

یک ترمـز  (از طریق نازل گریسکاري پر شود ، باید گریس عملکرد معمولی
بازرسـی  آنـرا کیلـومتر 10000و بـراي هـر   ) خور داردگریس عدد نازل3

و سپس مهره مربوطه را چک کنید و همچنین گشتاور سـفت شـدگی   کرده
یعنــی شــفت حلزونــی را .یــدکیلــومتر بازرســی کن20000هــر اهــرم آن را

پین- 1
شفت حلزونی- 2
نازل گریس خور- 3
دو شاخه اتصال- 4
مهره قفلی- 5
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این عمـل را سـه بـار انجـام     (درجهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا خالصی ترمز بیشتر شود 
کمتـر  ) 4*2براي محصـول  (ونیوتن متر30تر از کم)6*4براي محصول(اگر گشتاور آن). دهید

در سیستم ترمز مشاهده گردیـد هرگونه اشکالی. باید تعویض شودبازوییباشدنیوتن متر26از 
را قبل از حرکـت کـامیون از حالـت    ترمزدستی. طعات ترمز مورد بازرسی قرار گیردتمام قباید

مرتبه پدال ترمز را 40تا 30رسید 400kPa-300درگیري خارج کنید و زمانی که فشار باد به 
صطکاك بین لنـت ترمـز   فشار دهید مطمئن شوید که ترمز به طور اتوماتیک تنظیم شده وسطح ا

زمـانی کـه   . یدن سایر قطعات ترمز جلوگیري شـود را به طور مرتب بازرسی کنید تا از آسیب د
د و لنت هاي ترمز تعویض شـو الت خود برسد بایدبه کوتاهترین ح)بادامک رقاص(ل شفتطو

تـا  30رسید پدال ترمز را 400kPa-300بعد از تعویض لنت همانند باال زمانی که فشار باد به 
در مدت کـارکرد  .دوشمی مرتبه فشار داده و مطمئن شوید که ترمز به طور اتوماتیک تنظیم 40

. به طور اتوماتیک تنظیم خواهد شدکامیون در زمان طوالنی لقی بین کفشک
تنظیم دستی لقی ترمز 

هنگام نصب لنت ترمز نو بدلیل کم شدن فاصـله بـین لنـت و    
کـامیون از شـرایط کـار عـادي     ، ترمـز  )لقی لنـت (کاسه چرخ 

لـذا هنگـام   . دکهنه و آببندي شده خارج می شونسبت به لنت
تپـه احتمـال   سـرباالیی و استفاده از ترمز بخصوص در شرایط

د لذا در این حالت تنظیم لقـی بـه  داغ کردن لنت ها وجود دار
:د انجام شوباید)بصورت دستی(روش ذیل

آن را سپس . بچرخانیدده آچار را بر روي سر شفت قرار دا-1
در این لحظه کاسه . بچرخانیدردو3/2تا 2/1در جهت عکس 

فیلتـر  لقـی ترمـز را بـا    . قابل چرخش است هیچ قسمت دیگري را دست نزنیـد به راحتی چرخ
.  میلیمتر باشد5/0–8/0اندازه گیري کنید تا مقدار صحیح این لقی بین مخصوص

5±30بایداهرمبازوياست اندازه300kPaانی که فشار باد ترمز را چک کنید و زماهرم-2

.میلیمتر باشد
مانند استفاده بیش از حد از بـازوي تنظـیم شـونده اتوماتیـک و یـا      بهردلیلیوقتی که شفت -3

در این حالت نیـاز اسـت کـه    نشدن تعمیر و نگهداري و روغنکاري، قابل چرخش نباشد،انجام 
نجـام  در ایـن حالـت تنظـیم اتوماتیـک ا    . را انجام دهید2و 1احل و مررا در آورده پین بازویی 

.به خدمات پس از فروش مراجعه کنیدتعمیر لذا باید براينخواهد گرفت 
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:توجه 
.اتوماتیک انجام ندهیدتنظیم در حالت کارکرد عادي تنظیمات شفت را بر روي بازویی -1
یدن سایر قطعات ترمز جلـوگیري  ب بررسی کنید تا از آسیب دخوردگی لنتها را به طور مرت-2

.شود
انـدن اتصـال   چ، مسیر حرکـت بـازوئی را بوسـیله پی   لقی ترمزدر هنگام نیاز به تنظیم دستی-3

.در داخل محفظه ترمز تغییر ندهیدبازوئی
سـطح  مـی دهیـد کـامیون را در    را به طور دستی انجـام و میانیعقبزمانی که تنظیم ترمز -4

.باشد700kPaصاف نگه داشته و مطمئن شوید که فشار باد تانک بیشتر از 
مـانع هـاي چـوبی از حرکـت مهـار      چرخهـاي عقـب و جلـو را بـا     در هنگام تنظیم ترمـز،  -5

)ترمز عقب و وسط فقط پس از کشیدن ترمز دستی تنظیم می شود(.کنید
کـامیون را  ًیک اتفاق می افتد باید سریعااتوماتاهرمتنظیمزمانی که وضعیت نامناسبی در اثر-6

. تا بر طرف نکردن مشکل حرکت نکنیدمتوقف کرده و تمامی قطعات ترمز را چک کنید و 
. به درستی سفت کنیداتصاالت اهرم ترمز رابعد از تنظیم لقی ترمز -7

بازرسی پدال ترمز 
پدال را به آرامی فشار دهید و حرکت آن را چـک  -1

.میلیمتر باشد12-18رکت بایداندازه این حکنید که 
ر حـین عمـل   نباید هیچ گونه پدیده قفل شدگی د-2

. دترمزگیري انجام شو
.شودداي تخلیه هوا شنیده صرمزگیريزمان تباید-3

تخلیه آب از تانک باد 
کیلومتر و یا هـر  30000فیلتر خشک کن هوا می بایست هر 

راننده . تعویض شود) را رسدهرکدام زودتر ف(شش ماه یکبار
می بایست روزانه قبل از حرکت آب جمع شده احتمـالی در  

این کار بـا کشـیدن   ( تانک هاي باد را خارج و تخلیه کرده 
همه موارد فـوق  ) سوپاپ تخلیه زیر تانک باد انجام می شود

منوط به تعویض به موقع فیلتر هوا مطابق برنامـه سـرویس و   
.نگهداري است
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خشک کن هواازنگهداري
ور بـه مخـزن هـوا را تمیـز     کمپرسـ ، هواي ارسالی ازهواخشک کن

دوره بازدید در شرایط آب و هـوایی مرطـوب کوتـاهتر مـی     . دمی کن
بطور مرتب چک کنید . شود و این کار باید قبل از زمستان انجام شود

تانک بـاد هر هفته توصیه می شود. آب در تانک باد نفوذ نکرده باشد
را بـاد بایـد تانـک   . رکه آیا آب در آن وجود دارد یا خیا کنترل کنید ر

اگر روغنـی در مخـزن مشـاهده    . کنیدبا کشیدن سوپاپ زیر آن تخلیه
. سیر هواي تامین شده توسـط کمپرسـور، بررسـی شـود    مبایدگردید 

در این هنگـام نشـانگر گـرم کـن     .را فعال کنیدسوئیچ روي داشبورد 
درجه ±5وقتی که دماي کارکرد بین. شودمیشک کن هوا روشنخ

بطـور  . دقسمتهاي پائین خشک را گرم کنـ ید تا گرم کن دما، سوئیچ خشک کن را فعال کناست
عملکـرد  د که این خروجی باعث یخ زدن خروجی هوا جلوگیري می شوازکاراتوماتیک با این

رل رسد گرم کن کنتدرجه می 20وقتی دماي خشک کن به . جداساز آب از سوخت شده است
مـی تـوان خشـک    درجه باشد10وقتی دماي محیط بیشتر از . دما بطور اتوماتیک قطع می شود

. دکن هوا  را خاموش کر
چرخ جلوToe-inتنظیم 

چـک شـود مقـدار    Toe-inزاویه کیلومتر باید20000هر 
Radial ،0-2 mmمورد نظر جهت کامیونهاي با الستیک 

.استmm 5-2و با الستیک بایاس 
:روش تنظیم چرخ جلو 

نمـوده و اکسـل   کامیون را در یک سطح مسـطح پـارك   -1
که چرخها به صورت صاف قـرار  به طوري جلو را باال برده

.گیرند
را بچرخانیـد در ایـن صـورت    فرمـان بلنـد   را شل کنید و میـل  مهره کلمپ میل فرمان بلند-2

Toe-inیدرا اندازه بزن.
.را اندازه گیري کنیدBوA، استندازه گیري وسط سطح تایر مبناي ادر حین تنظیم -3
پـس از تنظـیم مهـره کلمـپ را سـفت      . میزان همگرایی چرخ هاستBو Aتفاضل ارزشی -4

.کنید
نیـوتن متـر   38-42تـرك را بـا کلمپاست و سپس مهره Bو Aاختالف Toe-inاندازه -5

.سفت کنید
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نروغن هیدرولیک فرمابازرسی 
:زمان بازرسی 

کیلومتر 5000هر 
:تعویض اولیه

کیلومتر2500بعد از 
:زمان تعویض 

کارکردکیلومتر30000هر 
مـورد بازرسـی قـرار    کارکرد کامیون این مورد بایـد در زمان 
و دتعـویض شـو  د روغناگر هراتفاق خاصی هم افتاد بایگیرد و 

ده و پـیچ  ی کنید، باید مخزن روغن تمیز شـ زمانیکه سطح روغن را چک م. یا مخزن آن پر شود
یز کـردن نشـانگر   پس از تم.بازبینی سطح روغن دوباره سفت شوداز پسنشانگر سطح روغن

بیرون کشـیده تـا   دوباره آنرا در جایگاه خود قرار داده سپس دوباره نشانگر راسطح روغن باید
نشـانگر  مشخصه بر روياگر میزان سطح روغن موجود بین دو عالمت. سطح روغن چک شود

. شودروغن اضافهباید) کمتر بود(نبود 
تعویض روغن روش

ار داده و جلوي چرخهاي کامیون را با مانع چوبی مهار کنید و دنده را در حالت خالص قـر -1
.زیر محور جلو جک بزنید

و فرمـان  سپس پیچ درپوش مخزن و پیچ تخلیه را باز کـرده . ابتدا مخزن روغن را تمیز کنید-2
در . در دو جهت پشت سر هم بچرخانید تا روغن باقیمانده داخل پمپ سوخت تخلیـه شـود  را 

فرمان را تا حدود انتهایی به چـپ و  .صورت نیاز موتور را روشن کرده  در دور آرام قرار دهید
. رخانیم تا روغن از مخزن خارج شودراست می چ

.ض  کنیده را بسته و فیلتر آن را تمیز و یا تعوی، پیچ تخلیمخزن روغنبعد از تخلیه کامل -3
5-3ا تـ ک را با روغن مناسب و تمیز پر کرده و موتور را روشن کنیدمخزن روغن هیدرولی-4

، کرده و پـس از خـاموش کـردن موتـور    میزان سطح روغن را چک. دقیقه در دور آرام کار کند
طول انجام کامل رونـد کـار   . تکرار کنیدبار3روش باال را . می کنیمدر مخزن سرریزروغن را

لوگیري از وارد شدن هوا به سیستم، روغن را یکباره درون مخزن نریزیـد یـا در اضـافه    جبراي
.کردن روغن مکث یا تاخیر نکنید تا سیستم هوا نکشد

می کنیم سطح روغن را بررسـی کنیـد  ده و سپس خاموشن کردقیقه روش2موتور را براي -5
.  ح استاندارد قرار گرفته باشدر سطتا د

درپوش سر ریز با گیج نشان دهنده- 1
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ًاین کار را چندبار تکرار کنیـد تـا سـطح روغـن کـامال     . فرمان را به هر دو سمت بچرخانید-6

یعنـی سـطح   (در پایان اگر نیاز بـود روغـن اضـافه کنیـد    . ایستا شده و دیگر حبابی نداشته باشد
.روغن باید بین نشانگر مقیاس باالیی و پایینی مخزن قرار گیرد

:توجه
a (در زمان کارکرد موتور روغن هیدرولیک را پر نکنید.
b (دوغن هیدرولیک مشابه استفاده شودر زمان سرریز روغن از ر .
c ( است فرمان را بچرخانید تا هواي اضافی از مخزن خـارج  نکارکردزمانی که موتور در حال

.شود
d (روغن را چک کنیدست حالت ایستازمانی که موتور در.
e ( ثانیه به سمت چپ و راست نگه ندارید تـا از خـراب شـدن پمـپ     15فرمان را بیش تر از

. فرمان جلوگیري شود

بررسی خالصی مجاز فرمان
بررسی 5000kmخالصی غربیلک فرمان می بایست در هر 

در محصول خالصی فرمان از حالت عادي به دو طرف. ودش
تجـاوز  8±2˚از4*2و در محصـول  15˚نباید از )6*4(

:د زیاد است،باید به روش زیر تنظیم شوکند اگر خالصی
a ( چرخ جلو را بررسی و تنظیم کنیدلقی بلبرینگ توپی.
b(  در کوتـاه و اتصـال میـل مهـار را بررسـی و     میل فرمـان

بـا  راوتـاه کفرمـان پیچ میلروش تنظیم بدین گونه است که. صورت شل بودن آنرا تنظیم کنید
دور برمـی گـردانیم  4/1–2/1سپس حد ممکن می چرخانیمآچار تخت مخصوص تا آخرین

پین اشپیل در مهره و پیچ سیبک وارد شـود و  (. قفل می کنیمسپس فرمان را با اشپیل مخصوص
).آن را قفل کند

c(و بـا  سـیبک را بسـته  . کوتاه و مخروطی پین توپی میـل مهـار چـک کنیـد    اتصال میل فرمان
یـد تـا پـین    دور بـاز کن 3/1–2/1چکش ضربه اي به آن بزنید سپس پیچ و مهره را بـه انـدازه   

یا شل شدن پیچ و مهـره را  پین اجازه باز . ا در مهره و پیچ سیبک داشته باشدامکان وارد شدن ر
. نمی دهد

d ( یگر را بررسی و اتصاالت دمیل فرمانوجود لقی در اتصال بین بازوي فرمان هزار خاري و
. کنید

e ( فرمان و پیستون میل دنده را بررسی کنیددرگیري بین بازوییچگونگی.
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سرویس و نگهداري باطري
.ري از مدار خارج شود، می بایست باطزمان تعمیردر 

) آب باطري(بررسی سطح الکترولیت 
سطح نرمال . باید چک شود5000kmسطح الکترولیت هر 

. باشـد سـطوح قطبهـاي بـاطري   تر از باال50mm-15باید 
پـس  . درصورت پائین بودن سطح، آب مقطر بیشتري بریزید

. از ریختن آب مقطر باطري را براي نیم ساعت شـارژ کنیـد  
.هم مخلوط شوندتا الکترولیت و آب مقطر با 

چک کردن اندازه الکترولیت
بایـد یکبـار کنتـرل    سطح الکترولیت20000kmدر هر 

، سطح نرمال ري با یک چگالی سنجندازه گیهنگام ا. شود
25دمـاي الکترولیـت   (باشد 26/1-29/1الکترولیت باید 

باید بود باطري22/1اگر کمتر از ). درجه سانتیگراد است
.شارژ شود

جعبه فیوز
فیـوز بایـد   ، ظرفیـت هـر  هنگامیکه فیوز تعویض می شـود 

ز در صـورت سـوختن فیـوز پـس ا    . مورد تائید قرار گیـرد 
اگر نقص برطرف نشد با . نصب باید دالیل آن بررسی شود

.تماس برقرار کنیدنزدیکترین تعمیرگاه سایپادیزل
: اخطار

از رساناهاي معمولی یـا فیوزهـاي بـا ظرفیـت     
.متفاوت استفاده نکنید

پرکردن محلول شوینده 
لت ساکن و در سـطح مسـطح   زمانی که وسیله نقلیه درحا

را تا حد نزدیـک بـه سـطح مـاکزیمم     ، مخزن قرار گرفت
.ام زیر از محلول شوینده پر کنیدنشان داده شده در دیاگر

صفحه قطبی-2الکترولیت            -1

خواندن مقدار مایع -2شناور                 -1
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نحوه قرار گیري چراغ

)اندازه استاندارد سقف و طول کامیون(کابین نحوه قرار گیري چراغ هاي خارج از

چراغ هاي راهنما و زمـین  -4چراغ مه شکن جلویی-1
مجاور

ي بغلچراغ راهنما-5چراغهاي اصلی جلو-2
چراغ نشانگر سقفی جلو-6شبرنگ هاي بغل -3

عدد ، متقارن 2: جلویی چراغ مه شکن -1

کامیون، نور باال و پائین جلو شبرنگهاي بغلعدد ، متقارن ، شامل چراغ راهنما ، 2: چراغ هاي اصلی جلویی -2
عدد ، متقارن 2، شبرنگهاي بغل-3
عدد ، متقارن2: )انتخابی(چراغ راهنما و زمین مجاور -4
عدد ، متقارن 2: چراغ راهنما -5
عدد ، متقارن 2: چراغ هاي نشانگر سقفی جلو-6
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چراغهاي اصلی جلویی
a ( چراغهاي کوچک
b(نورباال
c( پائین  / چراغ نور باال
e (چراغ راهنما جلو

)6*4محصول (چراغهاي ترکیبی عقب 
نشانگر عرض سمت چپ، عقب-1
چراغ راهنما چپ -2
چراغ ترمز چپ-3
چراغ طرفین چپ-4
چراغ مه شکن چپ ، عقب-5
چراغ دنده عقب ، چپ-6
چراغ نشانگر طرفین و ترمز-7
) چراغهاي عقب سمت چپفقط براي(چراغ پالك -8

چراغهاي ترکیبی در سمت راست با سمت چپ متقارن 
.است

)4*2محصول (چراغهاي ترکیبی عقب 
نشانگر عرض سمت چپ، عقب-1
چراغ راهنما چپ -2
چراغ ترمز چپ-3
چراغ طرفین چپ-4
چراغ مه شکن چپ ، عقب-5
چراغ دنده عقب ، چپ-6
ه عقبچراغ نشانگر طرفین و دند-7
) فقط براي چراغهاي عقب سمت چپ(چراغ پالك -8

.چراغهاي ترکیبی در سمت راست با سمت چپ متقارن است
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چراغ نشانگر طرفین 
.قرار دارد، متقارن با هم در دو طرف وسیله نقلیه چهار عدد چراغ نشانگر طرفین

دستگیره پمپ باالبر-2سوئیچ باالبر اتاق           -1
گلگیر چرخ-4چراغ نشانگر طرفین       -3
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روش تنظیم چراغ اصلی
ویی چراغ اصلی جل

:مکانیزم تنظیم کننده نور باال و پائین 
را تنظیم با چرخاندن پیچ تنظیم بصورت ساعتگرد نور پائین 

ظیم کننده بصورت پاد سـاعتگرد  و با چرخاندن مکانیزم تنکنید
N.m 0.5-0.35نیــروي گشــتاوري .بــاال را تنظــیم کنیــدنور

.است
:پیچ  تنظیم نور چپ و راست 

ورت ساعتگرد نـور چـراغ را بـه    ظیم بصبا چرخاندن پیچ تن
راست و بصورت پادساعتگرد نور چراغ را بـه سـمت   سمت 
0.5-0.35نیروي گشـتاور تنظـیم کننـده   .نیدکتنظیمچپ 

N.mاست.

:مقدمات 
.عمود بر محل تنظیم باشدمحل تنظیم نور المپ ها باید تراز بوده و پرده زمینه-1
راننده داخل کابین بوده و فشار وارده  برالستیک هـا نرمـال   ًو صرفانباید وسیله نقلیه بار داشته باشد -2

.باشد
10درجه داشته و مرجع مرکز المپ جلو بایـد  90وسیله نقلیه و صفحه نمایش نور باید با هم زاویه -3

.متر از صفحه فاصله داشته باشد
ایـن  . وئی با زمین باشدارتفاع آن باید هم اندازه فاصله چراغ جل. روي زمینه خط مرجع افقی بکشید-4

روي خط مرجع محل نور چراغ جلوئی را در دو طرف راست و چپ بـا توجـه   . بنامیدHفاصله را 
.به موقعیت چراغ کامیون مشخص کنید

:تنظیم موقعیت نورپائین
:نور پائین را روي صفحه بیاندازید و 

ه هیچ شعاع نـوري از آن روي صـفحه   اول مجموعه چراغ هاي جلوئی سمت راست را بپوشانید، طوري ک
سپس تنظیم چراغ نور باال و پائین را انجام دهید تا زاویه خط متقاطع یـا نقطـه مرکـزي نـور پـائین      . نیفتد

.باشد8/0Hتا 6/0پائین /چراغ چپ نور باال

مکانیسم تنظیم نورباال و پائین-1
مکانیسم تنظیم نور راست و چپ-2
پائین/ نور باال-3
نورباال-4
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مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چپ را اجرا کنید تا میزان انحراف افقی نـور سـمت چـپ نـور پـائین     
.میلیمتر باشد350میلیمتر شود و این انحراف از سمت چپ حدود 170باال حدود / چراغ نور پائین

پس از تنظیم نور پائین، مجموعه چراغ هاي جلوئی سمت چپ را بپوشانید تا هیچ شعاعی بیـرون نزنـد و    
ه مرکزي نور پائین المپ پائین را تنظیم کنید و ارتفاع زاویه متقاطع با خط یا نقط/نور سمت راست نور باال

میلیمتـر و  170میزان انحراف افقی سمت چپ نور پـائین بایـد حـدود    . باشد8/0Hتا 6/0سمت راست 
.میلیمتر باشد350سمت راست آن حدود 
:تنظیم چراغ نورباال

:نورباال را روي صفحه بیاندازید و 
ي بیرون نزند و بعـد مکانیسـم تنظـیم    اول چراغ هاي جلوئی و سمت راست را بپوشانید تا هیچ شعاع نور

95/0Hتـا  8/0پـائین  / نورباال و پائین را انجام دهید طوري که ارتفاع نورباالي چراغ سمت چپ نور باال

مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چپ را اجرا کرده طوري که میزان انحراف چپ افقی نوربـاال در  . باشد
روش تنظیم نور تک باالي چراغ سـمت چپـی بـه    . یلیمتر باشدم350میلیمتر و راست افقی 170محدوده 

. همین شیوه است
پس از تنظیم نورباالي سمت چپ، مجموعه چراغ هاي جلویی چپ را بپوشانید تا هیچ نوري بیرون نزنـد  

تـا  8/0بـاال  / باال سمت راست را تنظیم کنید طوري که ارتفاع نورباالي سمت راست نورپـائین / و نور باال
95/0H350میلیمتر و میزان انحـراف راسـت آن   170میزان انحراف افقی چپ نور باال باید حدود . باشد

.روش تنظیم نور باالي تک چراغ سمت راست نیز به شیوه مذکور است. میلیمتر باشد
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باطري کمکی

یه به سختی روشن می شود دلیل ضعف در باطري وسیله نقلبا استفاده از باطري کمکی می توان موتوري را که ب
:مراحل اتصال عبارت است از . روشن کرد

.سیله نقلیه متصل است را قطع کنیدموتور را خاموش کنید کابل منفی که به منفی باطري و شاسی و-1
بـه انتهـاي منفـی بـاطري    را به انتهاي مثبت باطري و انتهـاي دیگـر را   ) قرمز(انتهاي یکی از کابلهاي کمکی -2

.را به شاسی وسیله نقلیه وصل کنیدانتهاي کابل مشکی کمکی را به منفی و انتهاي دیگر . وصل کنید
.از اتصال کابل کمکی استارت کنیدموتور را بعد-3
و وسـیله  موتور را در وضعیت کارکردن درجا قرار داده و اتصال سیم منفی بین قطب منفـی بـاطري کـامیون   -4
اتصال کابل کمکی مشـکی را قطـع کنیـد    . )امکان جرقه زدن زمان اتصال وجود دارد(برقرار کنید ًلیه را مجددانق
م مـدت بطـور پیوسـته    مطمئن شوید که قطب منفی باطري به سیم اتصال به زمین شاسی وسـیله نقلیـه در تمـا   (

مثبت باطري به انتهاي سـیم در  مطمئن شوید که سیم(سپس اتصال کابل کمکی قرمز را قطع کنید .)متصل است
.)تمام مدت بطور پیوسته متصل باشد

.رانندگی کنیدباطري شارژ شده را از مدار خارج و با وسیله نقلیه براي شارژ کامل باطري-5

: توجه 
این روش فقط در مواقع ضروري بکار رود ، زیرا به راحتی جعبه فیوز زمان شارژ جریان در معرض آسـیب -1

. داز مدار خارج شده و شارژ شوبایدباطري ضعیف شده ًمعموال. میگیردقرار
.، از اتصال کوتاه اجتناب کنیدزمان خارج کردن کابل ها از مدار-2
اگر شما قوانین باال را زمان استفاده از باطري کمکی رعایت نکنید ممکن است قطعـات الکترونیکـی آسـیب    -3

.ببینند

شاسی وسیله (اتصال به زمین 
)نقلیه

سوئیچ برق اصلی

a (بدون باطري b (با باطري

)قرمز(کابل کمکی -3کابل منفی                                    - 1
)مشکی(کابل کمکی - 4کابل مثبت  - 2
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. ولت یا ولتاژ بیشـتر دارد اسـتارت نزنیـد   48ولت 36کامیونی که باتري تحت هیچ شرایطی با -4
در غیر این صورت این باتریها با ولتاژهاي یاد شده باعث خرابـی تجهیـزات الکترونیکـی کـامیون     

.راننده و کاربران مربوطه باید این موارد را رعایت کنند. می شود

:و نگهداري از الستیک هااستفاده
ستیک انتخاب ال

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    
شـــــرایط مناســـــب، 

درصد30بارکمتر از 

ارجحمجازممنوعالستیک تیوب لس
مجازارجحمجازمریدیانالستیک 

ممنوعتوصیه نمی شودارجحالستیک بایوس
:بار غیر مجاز کامیون 

بار زدن کامیون بیش از حد مجاز باعث افزایش گرماي الستیک ها و سایش عاج تـایر هـا   
شده که این خود به تنش لبه داخل طوقه چرخ ها، آسیب لبه هاي الستیک، خوردگی الیـه  

.مر سرویس آنها می انجامدهاي تایر و کاهش ع
نحوه باد کردن تایر

این وسیله نوعی ابزار براي باد کردن تایر از طریق هـواي والـو   
توسـط کمپرسـور   ًالستیک یا تانک باد است، هوایی که مستقیما

.هوا تامین می شود
:مراحل عملکرد عبارتند از

درپوش شیر تخلیـه هـوا را از روي شـیر تخلیـه تانـک بـاد       -1
صل کنیـد سـپس   اشته و شیلنگ شارژ هوا را به شیر تخلیه متبرد

.بست شیلنگ را ببندید
زمانراه اندازي کمپرسور هوا ، موتور را روشن کنید، براي-2

.باشد1000r/mشارژ هوا، دور موتور باید
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ک ، انتهاي دیگر شیلنگ را برروي شیر السـتی رسید600kpaزمانی که فشار هوا در تانک باد به -3
.ار هوا به اندازة تعیین شده برسدقرار دهید و فشار را با استفاده از فشارسنج اندازه گیري کنید تا فش

.ش را بسته و موتور را خاموش کنید، درپوشیلنگ شارژ هوا را خارج نموده-4
تعویض تایر

بـا اسـتفاده از   ) جلـو (هنگام در آوردن چرخهـاي عقـب   -1
.ثابت کنیدرا ) عقب(لو چوب و یا دنده پنج چرخهاي ج

.ر را با استفاده از آچار شل کنیدمهره هاي تای-2
.آزادانه چرخیدن تایر باال ببریدانتهاي اکسل را براي-3
مهره هاي تایر را با استفاده از آب شـوینده تمیـز کنیـد و    -4

.با روغن یا گریس روغن اندود کنیدآنها را 
.مهره ها را خارج کنید-5

:توجه 
زمانی که مهره ها را باز می کنید، اگر رسوبی -1

برروي رزوه ها وجود داشت، بعد از آن که آنها را بـا آب یـا   
روغن شستشو دادید رزوه مهـره هـا را بـه مقـداري گـریس      

ا تحـت  با این کار از صدمه رسیدن به رزوه ها و قفـل شـدن آنهـ   . آغشته کنید، سپس آنها را باز کنید
.مهره ها جلوگیري می کنیددنبراي بازکرباال نیروي گشتاور خیلی 

با این کـار از  . زمانیکه مهره ها را نصب کرده و می بندید، آنها را به روغن یا گریس آغشته کنید-2
.می کنیدرزوه محافظت کرده و از آسیب به رزوه ها و قفل شدن آنها جلوگیري

نصب تایر 
.توپی قرار دهیدرم رینگ را برروي با استفاده از یک اه-1
نـگ قـرار داده،   پیچ توپی را بـرروي موقعیـت سـوراخهاي ری   -2

.مهره ها را ببندید
.ه تا تایر برروي زمین قرار بگیردجک را پائین آورد-3
در سه مرحلـه  N.m 560-550مهره ها را با نیروي گشتاور -4

.بصورت قطري ببندید
روز یا 2تا 1ر مدت دًهر بار بعد از دوباره بستن تایر، حدودا-5

200-500km  مجدداً مهره ها را با نیروي گشتاور تعیین شـده ،
.دوباره محکم کنید
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:توجه 
براي بزرگراه هـا  و الستیک با آجهاي عرضیبراي جاده هاي ناهموار مناسب نبودهالستیک با آجهاي طولی -1

.مناسب نیست
اگر فشـار هـواي تـایر    . ر هواي الستیک نباید خیلی زیاد باشدهنگام رانندگی برروي جاده هاي ناهموار فشا-2

شـد تـایر   باkpa980خیلی کم باشد ممکن است به تایر پیش از وقت مقرر آسیب برسد و اگر فشار بیشـتر از  
.دآسیب دیده ومی ترک

.استmm0-5توصیه شده toe-inمقدار -3
بـراي تـاخیر   . رخ مـی دهـد  از چرخ هاي عقـب  کمتر%20-%30درحالت عادي، فرسودگی چرخ هاي جلو -4

کـارکرد km8000-10000جابجایی تایرها مطابق دستورالعمل زیر بعد از هـر تعویض تایر، بایدانداختن در 
.انجام شود

:انتخاب طرح عاج مناسب تایر 
بـاال و  مقاومـت و دوام  : مقاومت چرخشی کم و هدایتگر عملکرد خوب، طرح دو منظـوره و عرضـی  : طرح طولی

طرح دو منظـوره و عرضـی را   . عملکرد محرك خوب، طرح طولی را براي چرخ ها ي راهنما و تریلر انتخاب کنید
طرح عاج طولی براي سرعت باال درجـاده بـا شـرایط مناسـب و طـرح عـاج       . براي چرخ هاي محرك انتخاب کنید

بـه عنـوان مثـال بـا توجـه بـه       . اسـت دومنظوره و عرضی براي سرعت پائین در جاده هاي پرفراز و نشیب مناسب
سرعت باالي کامیون طرح طولی مناسب چرخ هاي جلوي راهنما و تریلر بوده و طرح عـاج دو منظـوره و عرضـی    

.استبراي چرخ هاي محرك مناسب 
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مدلکشندهکامیونکامیون کمپرسیمدل

محور محركمارپیچ فرمانكمحور محرمارپیچ فرمانمحور محركمارپیچ فرمانمکان

بزرگراههاي 
داخلی

طرح عاج  
طولی

طرح عاج طولی 
یا طرح عاج 

دومنظوره

طرح عاج 
طولی

طرح عاج طرح عاج طولی
طولی

طرح عاج 
طولی یا طرح 

عاج 
دومنظوره

طرح عاج شرایط کلی
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

دو منظوره

طرح جاده سخت 
یا طرح عرضی

طرح عاج 
طولی شیاردار 

یا طرح عاج 
طولی

طرح شیاردار 
طولی یا طرح 

عاج دو منظوره 

طرح عاج 
شیاردار طولی 

یا دومنظوره

طرح عاج 
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

عرضی

جاده هاي پر 
فراز و نشیب
کوهستانی

طول عرضی 
یا طرح عاج 

دومنظوره

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی

طرح طولی 
شیاردار یا 
طرح عاج 

رهدومنظو

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی
 ------- -------
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در شرایطی که ظرفیت یاتاقان ها یکسـان  . اصل تعویض الستیک ها به شاخص هاي ظرفیت یاتاقان بر می گردد
تیـوپ دار اسـت کـه ارتفـاع کـامیون را      از الستیک است، شاخص الستیک بدون تیوپ سیستم متریک کوچکتر 

را مـی شـود   18PR80R22.5/315بـه عنـوان مثـال السـتیک      . ده و ثبات آن را افزایش می دهدکاهش دا
12.00R20جایگزین رادیال  18PR 11.00یا الستیکR20 18PRکرد.

:بازدید فشار باد الستیک ها و عاج آنها
. ه کنیدجهت تنظیم فشار باد و یا درصورت نیاز به بادکردن آنها از فشارسنج استفاد-1
. در صورت وجود هرگونه جسم خارجی در عاج تایر آنرا خارج کنید. عاج تایرها را بررسی کنید-2
) در بزرگراههـا میلیمتـر 4/2و کمتـر از  (میلیمتـر بـود   6/1اگر کمتـر از  یدکنعمق عاج سطح تایر را بررسی-3

.ازه گیري کنیدالستیک را عوض کنید، حداقل عمق شش نقطه از محیط الستیک را اند
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هرچـه بـار کـامیون افـزایش یابـد بایدفشـار بـاد        . میزان فشار جدول باال در شرایط استاندارد قید شده است-4
.الستیک ها هم بیشتر شود و بر همین اساس سرعت رانندگی نیز کاهش می یابد

ده باعـث مصـرف   هردو حالت فشار زیاد و کم، عمر الستیک ها و زمـان سـرویس دهـی آنهـا را کـاهش دا     -5
.سوخت بیشتر می شود

:بازدید دوره اي تنظیم چرخ ها
چرخ هاي جلو که از باالنس خارج شـده انـد باعـث سـایش     . تنظیم چرخ ها شامل چرخ جلو و عقب می شود

غیر معمول السـتیک هـاي   خ هاي عقب نه تنها سایش درصورت باالنس نبودن چر. الستیک هاي جلو می شوند
تنظـیم چـرخ هـاي    . اشت بلکه سایش غیر عادي تایر چرخ هاي جلو را نیز باعث می شـود محرك را خواهیم د

میلیمتـر  2تـا  0همگرائی چرخ هاي جلو باید بـین  . شامل همگرائی چرخ ها و زاویه اتاق می باشد"جلو عمدتا
شامل کـرنش  " تاتنظیم چرخ هاي عقب عمد. باشد و زاویه اتاق باید بین یک درجه با تالرانس    سی ثانیه باشد

چه زاویه کرنش قراردادي اکسل عقـب و چـه زاویـه پـیش     . قراردادي اکسل عقب و زاویه پیش رانش می باشد
درصورتی کـه زاویـه کـرنش قـراردادي     . رانش بزرگتر هردو باعث سایش غیر معمول کلیه الستیک ها می شوند
تغییـر شـکل نـداده باشـد و مفصـل میلـه       اکسل عقب را داشته باشیم، صفحه فنر اکسل عقب را کنترل کنیـد تـا  

.در غیر اینصورت باید آنها را به موقع عوض کرد. فشارمحوري را چک کنید تا سائیده نشده باشد

)6*4محصول (استفاده از تایر پیشنهادي و نگهداري از آن
کامیون کشندهکامیونکامیون کمپرسیمدل 

محور محركمارپیچ فرمانمحور محركمارپیچ فرمانمحور محركمارپیچ فرمانموقعیت
عاج تایر با بزرگراه

طرح طولی
عاج تایر با طرح
طولی شیاردار 
یا طرح آج دو

منظوره 

عاج تایر با طرح 
طولی

عایج تایر با طرح
طولی شیاردار

یا طرح دو 
منظوره

عاج تایر با طرح 
طولی شیاردار
یا طرح طولی

عاج تایر با طرح طولی
یا طرح دو شیاردار
منظوره

شرایط 
عمومی

عایج تایر با 
طرح طولی

با طرح طولی
شیاردار یا 
طرح آج دو

منظوره

عاج با طرح 
چلیپایی یا طرح

عرضی

عاج تایر با طرح
طولی شیاردار 
یا طرح طولی

عاج تایر با طرح
چلیپایی یا طرح

عرضی

عاج تایر با طرح
شیاردار یا طرح

دو منظوره

با طرح عاج تایر
طولی شیاردار یا 

عاج عرضی 

شرایط 
جاده 

نامرغوب

عاج تایر با
طرح عرضی
یا طرح عاج 

دو منظوره

عاج با طرح 
کراس خشن یا 

عاج با طرح 
عرضی

عایج تایر با طرح
طولی شیاردار

یا طرح دو 
منظوره

عاج با طرح 
کراس خشن یا 

عاج  با 
طرح عرضی

--
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جابجایی تایرها 
اکسل عقب اختالف بین قطرهاي بیرونی تایرهاي دو -1

میلیمتر بیشتر باشد و ابتدا تایر با قطر کمتر بر 12نباید از 
.روي اکسل عقب قرار می گیرد

چرخهاي جلو می بایست از یک نوع با باالنس مناسب -2
کی تایرها اطمینان حاصلو سائیدگی کم باشد از باالنس دینامی

اگر ممکن بود تست باالنس دینامیکی می بایست برروي کنید
تایرهایی که جدیداً نصب شده اند و یا تایرهاي تعویضی انجام 

.گیرد
تایرهاي نو و جدیـد بایـد   . نسبت به موقعیت قبلی عکس شده باشدبایدتایرها قبل از تعویض تایرها جهت -3

.دجفت جفت استفاده شو
، استفاده شوند در غیر اینصورت، حرکت مارپیچ خـودرو برروي یک اکسل یرهاي هم سایز یا هم نوع بایدتا-4

.خارج شدن فرمان را سبب خواهد شدترکیدگی تایر یا از کنترل
پیچ توپی و مهره چرخ را بررسی کنید که آیا خراشیدگی برروي آنها هست یا نـه ؟ بـراي ایمنـی زمـانی کـه      -5
زمـانی  . ند زیرا ممکن است به پیچ و مهره هاي دیگر آسیب برسانندآنها آسیب دیده اند باید تعویض شوردويه

.تایر و مهره ها هم باید عوض شوندکه پیچ تایر می شکند تمام پیچهاي 
سطح تماس رینگ چرخ و تایر را بررسی کنید اگر تغییر شکل و یا خرابی وجود داشـت بایـد تـایر عـوض     -6

.بچرخد یا قفل شود باید تعویض شودر مهره اگ. شود
.چرخ، رینگ باید تعویض شوددرصورت وجود هرگونه آسیب برروي رینگ-7
خهـا بـه راحتـی    از هم جدا بوده، بطوریکه چربایدزمان نصب چرخهاي دوتایی، سوپاپ باد جفت چرخ ها-8

.قابل باد کردن باشد
بازدید تنظیم چرخ عقب

وقتـی هـر دو زاویـه    . به زاویه انحراف و زاویه نیرو محرکه اکسـل عقـب برمـی گـردد    ًاتنظیم چرخ عقب عمدت
.می شوندک ها دچار سایش غیر عادي انحراف و نیرو محرکه اکسل عقب بزرگ باشد، کلیه الستی

از آنجائیکه اندازه گیري زاویه انحراف و نیروي محرکـه اکسـل   
میلـه چرخـان   فاصله گلـویی  با تستًعقب عملی نیست، عموما

. آنرا معین می کننـد ) Bو Aفاصله (راست و چپ اکسل سمت 
میلیمتـر  5نبایـد بیشـتر از   Bو Aتفاضل فاصله بـین دو نقطـه   

.باشد
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کامیون را در یک سطح صاف پارك کنیـد و فرمـان را تـا    -1
نیمــه بچرخانیــد تــا چــرخ اکســل اول جلــوئی در وضــعیت 

. حرکت نیمه چرخان قرار بگیرد
ببینید آیا چرخ هاي اکسـل عقـب در وضـعیت نیمـه     اول-2

قابل مشاهده اسـت؟درغیر اینصـورت از روش زیـر    چرخان
:استفاده کنید

همانطوریکـه در شـکل روبـرو نشـان داده شـده      -الف
است فاصله بین مرکز درپوش توپی مرکزي چرخ هاي 
دو اکسل عقب تا گلویی محور فرمان سـمت راسـت و   

اگـر تفاضـل فاصـله سـمت     . دچپ را اندازه گیري کنی
میلیمتـر باشـد، یعنـی اکسـل     5راست با چپ بیشـتر از 

.عقب انحراف دارد
فاصــله (حـاال همــانطور کــه در شـکل مــی بینیــد   -ب

عرضی چپ و راست نقطه مرکزي چرخ هـاي جلـو و   
را انـدازه  H) عقب همان محـور و صـفحه کنارشاسـی   

ر دوم از فاصله نقطه مرکزي تا صفحه کنار شاسـی و  چرخ سمت چپ محو(H1اگر تفاضل  فاصله . گیري کنید
میلیمتر باشد، اکسل عقب انحراف 5چرخ سمت راست از اکسل دوم تا صفحه کنار شاسی بیشتر از H2فاصله  

نیز بکار ) 4*2کشنده (این روش را می توان براي کامیون هایی که اکسل دوبل نداشته و تک اکسل هستند . دارد
. برد
که به روش فوق زاویه انحراف اکسل عقب مشخص گردید، صفحه فنر اکسل را بازدیـد کنیـد تـا    در صورتی-ج

تغییر شکل نداده باشد و زینچه میل کشش را ببینید سائیده نشده باشد و در صورتی که این آسـیب هـا رخ داده   
.قطعات مذکور را به موقع تعویض کنید

فشار هواي تایر 
آیـا مطـابق   از فشـار سـنج بررسـی کنیـد    سـتفاده فشار هوا را بـا ا -1

. استاندارد است یا نه ؟ اگر کافی نبود هواي بیشتري شارژ کنید
و چـرخ عقـب   740kpa) تک چرخ(چرخ جلو، : فشار ورودي هوا 

.740kpa) جفت چرخ(
جی برروي آن سطح خارجی تایر را بررسی کنید که آیا جسم خار-2

.خارج  کنیدآنرا ؟ اگر وجود داشت قرار دارد یا خیر
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تـایر  ) بـرروي بزرگـراه  mm4/2و کمتـر از  (بود mm6/1ید اگر کمتر از عمق عاج سطح تایر را بررسی کن-3
.اندازه گیري شودنقطه برروي تایر6، براي اندازه گیري می بایست ض گرددباید تعوی

باالبر اتاقرویسس
)6*4محصول (

Electro and fullسیلندر دوبل ، نوع  floating

) پر کننده روغن(درپوش -1
اهرم باالبر-2
مخزن روغن -3
اهرم هدایت کننده جهت حرکت کابین-4
اتصال لوله اي -5
موتور باالبر-6
اتصال لوله اي-7
پین4سوکت -8
پین4سوکت -9

پین3سوکت -10
دکمه -11
اتصال لوله اي-12
درپوش فنري نشت اتاق-13
ل لوله اياتصا-14

قـرار گرفـت، کـابین بطـرف بـاال               اگر اهـرم بـاالبر کـابین روبـه بـاال     
چرخید کابین بطـرف پـائین   ) ساعتگرد(اگر بصورت مایل . می چرخد

. استعالئم مربوطه بر روي مخزن روغن موجود . حرکت می کند
بصـورت  در حاالت عادي و یا هنگام حرکت، اهرم مورد نظـر  بایـد  

شـده  در وضعیت گفتـه روغن داخل سیلندر . (پائین باشدف مایل بطر
در حـال چـرخش و   ًزمانیکه کابین تقریبا). در باال نگه داشته می شود

، مرحله نشست با نیروي وزن خـود اسـت  رسیدن به موقعیت خود در 
کـارکرد  دور . م گیـرد پمپاژ روغن بصورت دستی باید به آرامـی انجـا  

سـعی کنیـد   . از دکمه باید آرام شـود پمپ روغن الکتریکی با استفاده
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در جـاي خـود ضـربه کمتـري وارد     ، بطوریکه زمان نشسـت زن خودش قبل از نشست نهایی بچرخدکابین با و
. شود

. بر روي اتصاالت سیلندر و پمپ روغن وجود دارد A,B,C,Dچهار نشانه 
: روش اتصال مسیر روغن 

پمـپ بـه   Bنقطـه  سیلندر سـمت راسـت ،   Aپمپ به نقطه Aنقطه 
پمـپ  Eپمپ دستی به نقطـه  Eسیلندر سمت راست ، نقطه Bنقطه 

سـمت چـپ   Dسمت راست سـیلندر بـه نقطـه    Dالکتریکی ، نقطه 
. سمت چپ سـیلندر Eسمت راست سیلندر به نقطه E، نقطه سیلندر

، مسیر روغن سیلندر و پمپ روغن نمی تواند قطعزمان مونتاژ مجدد
. می رود و پائین نمی آیدکابین فقط باال در غیر اینصورت . شود

سوراخه باالبر به پمپ الکتریکی متصل می شود و سـوکت  4سوکت 
سه سوراخه کابلهاي شاسی به وسیله نقلیـه متصـل مـی شـود روغـن      

، منجمـد شـده  -55˚استفاده شده کـه در  (YLC-0001)کمک فنر 
در حالـت  . یردقرار گمی تواند در هر جا و در هر فصل مورد استفاده 

.مد می شودرا می توان استفاده کردمنج-6که در نقطه 46یا 32، روغن هیدرولیک عادي
. استفاده در محیط هاي سرد دقت شودبهر حال باید در زمان 

استفاده شود تـا از ورود آلـودگی بـه سیسـتم جلـوگیري      100زمان پر کردن روغن در مخزن باید از فیلتر بامش 
عوض بایدروغن هیدرولیکهر سال یکبار. مشکل در سیستم گرددی ممکن است باعث ایجاد شود چون آلودگ

. مکن است باعث مشکل در سیستم شودروغن خراب م. شود

و پائین بردن کابین باالروغن پمپ برايمقدار 
. ا یک وسیله مخصوص پرشودروغن باید به مقدار تعیین شده ب

:موارد مورد نیاز عبارتند از
در هر بار 500mLتا 480mL: براي سیستم باالبر تک سیلندر نیمه شناور 

در هر بار 620mLتا Full-Floating :600mLبراي سیستم تک سیلندر کامل 
یکه کـابین شـروع بـه چرخیـدن     ، زمانهر باردر680mLتا 700mLبعد از پر کردن : براي سیستم دو سیلندر 

.باید اضافه شود420mLتا 400mLه روغن اضافی بانداز. می کند
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باالبر اتاقنگهداري از سرویس
:سیلندرتک، نوع دستی نیمه شناور و سیلندرتک نوع دستی تمام شناور 

) روغنمخزن(درپوش -1
اهرم باالبر-2
مخزن روغن -3
اهرم هدایت کننده جهت حرکت کابین-4
ايلوله اتصال -5
موتور باالبر-6
ل لوله اياتصا-7

) سـاعتگرد (اگـر بصـورت مایـل    . طرف باال مـی چرخـد  ه ، کابین بگیردروبه باال قرار )4(کابینباالبراگر اهرم 
. موجود استعالئم مربوطه بر روي مخزن روغن. حرکت می کندچرخد کابین بطرف پائین ب

روغـن داخـل   . (ف پائین باشدایست بصورت مایل بطرباهرم مورد نظر می،در حاالت عادي و یا هنگام حرکت
در حال چرخش و رسیدن به ًزمانیکه کابین تقریبا) . می شودنگه داشته"در وضعیت گفته شده در باال"سیلندر 

. دستی باید به آرامی انجام گیـرد بصورت روغن اژ، پمپمرحله نشست با نیروي وزن خود استموقعیت خود در 
قبـل از نشسـت   سعی کنید کابین با وزن خودش .شودآرامبایداز دکمه پمپ روغن الکتریکی با استفاده کارکرد 

. وارد شودبه آن، بطوریکه زمان نشست در جاي خود ضربه کمترينهایی بچرخد
. وجود داردبر روي اتصاالت سیلندر و پمپ روغن A,B,C,Dچهار نشانه 

: روش اتصال مسیر روغن 
پمـپ  E، نقطـه  سمت راستسیلندرBپمپ به نقطه B، نقطه سمت راستسیلندرAپمپ به نقطه Aنقطه 

سـمت  Eسمت چپ سیلندر ، نقطه Dسمت راست سیلندر به نقطه Dپمپ الکتریکی ، نقطه Eدستی به نقطه 
و پمپ روغن نمی توانـد  زمان مونتاژ مجدد ، مسیر روغن سیلندر . سمت چپ سیلندرEراست سیلندر به نقطه 

فقـط بـاال مـی رود و    صـورت کـابین   در غیر این. شودقطع
. پائین نمی آید

نیاز دارد DEXRON IIIجک باالبر به روغنپمپ روغن
.که درهمه مناطق و فصول سال کاربرد دارد

گریت ي را در ورودي مخزن قـرار دهیـد تـا از    100فیلتر 
ورود ناخالصی ها به سیستم جلوگیري کرده وقتـی مخـزن   

روغـن  . کـرد نـاقص آن شـود   را پر می کنیـد مـانع از عمل  
روغـن  . هیدرولیک پمپ باالبر باید سالی یکبار عوض شود

.موتورهاي هیدرولیک غیراستاندارد باعث خراب شدن سیستم پمپ می شود
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:پمپ تک سیلندر تمام شناور 
) روغنمخزن(درپوش -1
اهرم باالبر-2
مخزن روغن -3
اهرم هدایت کننده جهت حرکت کابین-4
ايلوله صال ات-5
موتور باالبر-6
اتصال لوله اي-7
روزنه اي 4کانکتور -8
روزنه اي4کانکتور -9

روزنه اي3کانکتور -10
دکمه تنظیم دقیق-11
درپوش پیچی صفحه فنر-12
بست لوله-13

اگـر  . مـی چرخـد  گیرد، کابین بطرف باالروبه باال قرار )4(کابینباالبراگر اهرم 
عالئـم  . حرکـت مـی کنـد   چرخد کابین بطرف پـائین  ب) ساعتگرد(مایل بصورت 

. استموجود مربوطه بر روي مخزن روغن
بصـورت مایـل بطـرف    ایدباهرم مورد نظر،در حاالت عادي و یا هنگام حرکت

نگـه داشـته  "در وضعیت گفته شـده در بـاال  "روغن داخل سیلندر . (پائین باشد
در حال چرخش و رسیدن بـه موقعیـت خـود در    ًریبازمانیکه کابین تق. )می شود

دسـتی بایـد   بصـورت  روغن اژ، پمپمرحله نشست با نیروي وزن خود است
بایـد پمپ روغن الکتریکی با استفاده از دکمـه  کارکرد . به آرامی انجام گیرد

، بچرخـد قبل از نشسـت نهـایی  سعی کنید کابین با وزن خودش . شودآرام
. رد شودجاي خود ضربه کمتري وابطوریکه زمان نشست در 

.وجود داردبر روي اتصاالت سیلندر و پمپ روغن A,B,C,Dچهار نشانه 
: روش اتصال مسیر روغن 

پمـپ  E، نقطـه  سـمت راسـت  سیلندرBپمپ به نقطه B، نقطه سمت راستسیلندرAپمپ به نقطه Aنقطه 
سـمت  E، نقطـه  سمت چپ سیلندرDبه نقطه سمت راست سیلندرD، نقطه پمپ الکتریکیEدستی به نقطه 

و پمپ روغن نمی توانـد  زمان مونتاژ مجدد ، مسیر روغن سیلندر . سمت چپ سیلندرEراست سیلندر به نقطه 
.نمی آیدفقط باال می رود و پائین در غیر اینصورت کابین . شودقطع

١۴٣



.ناطق و فصول سال کاربرد داردنیاز دارد که درهمه مDEXRON IIIپمپ روغن جک باالبر به روغن
گریت ي را در ورودي مخزن قرار دهید تا از ورود ناخالصی ها بـه سیسـتم جلـوگیري کـرده وقتـی      100فیلتر 

. روغن هیدرولیک پمپ باالبر باید سالی یکبار عوض شـود . مخزن را پر می کنید مانع از عملکرد ناقص آن شود
.اعث خراب شدن سیستم پمپ می شودروغن موتورهاي هیدرولیک غیراستاندارد ب

.روزنه اي همبست برقی شاسی را3روزنه اي کنترل باالبر پمپ موتور را برعهده دارد و کانکتور 4کانکتور 

قطعات الکتریکی تریلراتصال

اردهاي ملـی  این هفت کابل کنداکتور هسته اي و سوگت  ها باید بـا اسـتاند  . در تریلر هفت سوگت وجود دارد
. مطابقت داشته باشند
GB/T5053-2-1985: استاندارد سوگت ها 

K0100-3730010) بدون کانکتور(مدل مغزي 

K1000-3730010)  با کانکتور(

GB/T5054-1985: استاندارد کنداکتور کابل 

37Z07-24016: مدل محصول شرکت سایپادیزل 

١۴۴



هاي تعداد پایانه
الکتریکی

ظرفیت فیوزکاربردشماره سیم
)A(

حداکثر توان توان مصرفی کشنده       
قابل استفاده 

درتریلر

بدنهشاسی

----سیم ارت10100
چراغ کوچک و 11103به توان 2

چراغ شناسایی
204520155

چراغ سیگنال 21311به توان 3
سمت چپ

152121+10110

150-1042چراغ قرمز40505

چراغ سیگنال 51312
سمت راست

152121+10110

61103A چراغ کوچک و
چراغ شناسایی

204520155

.توزیع نور مناسب تریلرها باید با استانداردهاي ملی و الزامات بعد از اتصال هماهنگ باشد: توجه 
.فیوز مشترك انددارايو پایانه الکتریکیپایانه الکتریکی) 1
.نیز فیوز مشترك دارندو پایانه الکتریکی پایانه الکتریکی ) 2
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دوره اي  سرویسبرنامه 
.ی تعمیر و نگهداري را کنترل کنیدمحدوده زمان

ها را در اولـین دوره نشـان   این برنامه تعمیر و نگهداري دوره اي ، مواردي که باید بازدید شوند و زمان بازدید آن
. ندموارد راه اندازي باید چک شو، به جزءمواردهمهدر دوره دوم نیز . می دهد

بدین گونه که هر کدام کـه  . ودرو و یا ماههاي کارکرد استدها براساس مسافت پیموده شده توسط خزمان بازدی
، مسـافت طـی شـده مـالك اسـت و در غیـر       یعنی اگر مسافت زودتر پیموده شود. فرا برسد، مالك استزودتر

. داساس ماههاي کارکرد معین می شواینصورت زمان بازدید بر
: توجه 

، بایـد دوره تعمیـر و نگهـداري را    براساس موارد مقرر تعمیر می کننـد ها کامیون را وقتی که راننده 
یـر  هرگـز زمـان انجـام تعم   . کامیون بهتر انجام گیردنگهداريود تا تعمیرنکنبراساس شرایط سخت محیط کوتاه

. نگهداري را به تاخیر نیندازید
ل استبه شرح ذیتها در برنامه تعمیر و نگهداري منظور از عالم:

A : کیلومتر1000× (کل مسافت پیموده شده توسط خودرو(
B : ماههاي کارکرد
موارد تعمیر و نگهداري در حالت کارکرد عادي : ★
شروع به کارهنگامنگهداريموارد تعمیر و : ☆
کیلومتر 2500الی 1000بعد از طی مسافت در حال کارکرد کامیون دوره سرویس : ∆

)6*4محصول (موتور

A∆51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆و متعلقات آنتمیز کردن موتور 
★★★★★★★★★★★★☆بازدید نشتی روغن موتور 

★★★★★★★★★★★★☆ید روغن و نداشتن رسوبات بازد
★★★★★★★★★★★★☆بازدید نشتی سوخت

تمیز کردن رسوبات فیلتر 
★★★★★★★★★★★★☆سوخت 

چک کردن شدت شتاب گیري 
★★★★★★★★★★★★☆و خروج هواو ترمز گیري 

تر بازدید و تمیز کردن اجزاء فیل
★★★★★★★★★★★★☆هوا

★★★★★★تعویض روغن موتور
★★★★★★تعویض فیلتر روغن

★★★فیلتر آّبتعویض 
چک کردن وجود نشتی یا 

هوا ورودي آسیب دیدگی مسیر 
★★★★★★و قطعات آن 
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موتور

A∆51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112
چک کردن وجود ترك و یا 

★★★★★★آسیب دیدگی رادیاتور
★★★★★★ضد یخغلظتبازدید 

★★★یلتر آبگیر سوخت تعویض ف
★★★تعویض صافی سوخت 

★★قی سوپاپ بازدید و تنظیم ل
بازدید تسمه و میزان کشش آن 

★★و تسمه سفت کن و پایه فن 

★سفتی سر سیلندر و پیچهاي آن 
★★تعویض اجزاء فیلتر هوا

بازدید و تمیز نمودن سیستم 
★خنک کاري

چک کردن وجود هر نوع عیب 
فرسودگی قطعات کمک فنر و و 

★تعویض آن در صورت نیاز
بازدید کمپرسور هوا و تعویض 

★آن در صورت نیاز 

)4*2محصول (موتورسیستم 

A∆51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112
تعــویض روغــن موتــور و فیلتــر روغــن 

★★★★★★)براي موتورهاي کامینز(

★★★سوخت تعویض فیلتر
بازدیــد نشــتی روغــن، ســوخت و مــایع 

★★★★★★★★★★★★☆خنک کننده

بازدید سطح روغن و مایع خنک کننده و 
★★★★★★★★★★★★☆پر کردن آنها در صورت نیاز

خالی کردن آب و ته نشـین شـدن آن در   
جداکننــده آب و ( فیلتــر آبگیــر ســوخت

)سوخت
☆★★★★

★★★★★★★★

بازدید و سفت کردن مهره هـاي سیسـتم   
★★★★★★★★★★★★☆تعلیق عقب و جلو موتور

★★★★★★★★★★★★☆بازدید و کنترل اجزاء فیلتر هوا
★★★★★★★★★★★★☆کنترل و سفت کردن فن

کنتــرل و ســفت کــاري تســمه الســتیکی 
★★★★★★★★★★★★☆بادگیر رادیاتور
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بازدید، تمیزکاري و سفت کاري سیسـتم  
★★★★★★مکش هوا

جداساز آب (تعویض پیش فیلتر سوخت 
★★★)و سوخت
★★اجزاء فیلتر هواتعویض 

خرابی -کنترل نشتی رادیاتور و اینترکولر
★وگرد و غبار

:توجه 
، الزم دکنیا موتور در شرایط سخت کار و مشاهده شوداگر عالمت خطري قبل از زمان بازدید 

. دکه دوره هاي بازدید کوتاهتر شواست 
)6*4محصول (کالچ

A∆51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆بازدید عملکرد عادي کالچ

بازدید میزان جابجایی پدال 
★★★★★★★★★★★★☆کالچ براي کالچ گیري

بازدید نشتی روغن سیستم  
★★★★★★★★★★★★☆کالچ هیدرولیکی

بازدید سطح روغن در مخزن 
★★★★★★★★★★★★☆روغن هیدرولیکی

یبازدید نشتی روغن کمک
★★★★★★★★★★★★☆کالچ

تعویض روغن هیدرولیکی 
★★کالچ

)4*2محصول (کالچ 

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
شامل کورس پدال (بازدید عملکرد عادي کالچ

★★★★★★★★★★★★☆)کالچ

بازدید نشتی سیستم هیدرولیکی کالچ،سـیلندر  
★★★★★★★★★★★★☆اصلی و بوستر

بازدید سطح روغن در مخزن روغن هیدرولیک 
★★★★★★★★★★★★☆و درصورت نیاز افزودن روغن

★تعویض روغن هیدرولیکی کالچ
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)6*4محصول (گیربکس
A∆51015202530354045505560بازدیدموارد 

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆بازدید نشتی روغن گیربکس
ید گیربکس و بازددرپوش تمیز کردن 
★★★★★★★★★★★★☆سطح روغن

★★☆تعویض روغن گیربکس 

★★☆تعویض فیلتر روغن گیربکس

★★★★★★روغنسرریز
بازدید در مورد وجود هرگونه خرابی 

★★★☆و عیب در کالچ
کــارکرد یاتاقانهــايبازدیــد وضــعیت 

★★بکس داخل گیر

)4*2محصول (گیربکس

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆تمیزکاري درپوش محفظه هوا و گیربکس

★★★★★★★★★★★★☆کنترل نشتی روغن گیربکس
کنترل سطح روغن گیربکس و درصورت لـزوم  

★★★★★★☆پرکردن آن
ــیب    ــا آس ــی ی ــرل خراب بررســی مکانیســم کنت

★★★☆گیربکس

★★☆تعویض روغن گیربکس
ــربکس  ــن گیـــ ــر روغـــ تعـــــویض فیلتـــ

★★☆)Datongگبربکس (
★کنترل شرایط عملکرد یاتاقان هاي گیربکس

: توجه
دوره تناوب تعویض روغن گیربکس را با توجه به کارکرد کامیون تحت شرایط بـد آلـودگی طـوالنی هـوا و یـا      

.بارگیري سنگین، کوتاهتر کنید

١۴٩



)6*4محصول (سیستم ترمز
A∆51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112
چک کردن پدال ترمز و مسیر حرکت 

★★★★★★★★★★★★☆ترمز 
و دسـتی  ترمـز  اجـزا  کنترل عملکـرد  

★★★★★★★★★★★★☆پدالیترمز 
نشتی مسـیرهاي لولـه کشـی و    کنترل 
★★★★★★★★★★★★☆سوپاپها

★★★★★★★★★★★★☆چک کردن لقی ترمز
ترمـز و سـفت   اصلیچک کردن برد

★★★★★★☆کردن و محکم بستن آنها 
چـک کـردن فرسـودگی و ســائیدگی    

★★★ترمزلنتهاي
دگی چـک کـردن فرسـودگی و ســائی   

★★★کاسه ترمز 

★★بازدید وضعیت عملکرد کمپرسور هوا

★★بازدید و سرویس  کلیه شیرها 

★هواکارکرد خشک کنبازدیدحالت 
معکـوس  نیـروي چک کـردن مقـدار   

★★★بازوي تنظیم اتوماتیک 
س بـراي  معکـو نیـروي چک کـردن  

★★★محور حلزونی 

)4*2محصول (سیستم ترمز

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆کنترل کورس پدال ترمز

کنترل کارآیی اجزاء ترمزدستی، کنترل و تنظـیم  
★★★★★★★★★★★★☆صی ترمزدر صورت نیازخال

★★★★★★★★★★★★☆کنترل نشتی مسیرهاي لوله کشی و سوپاپها
کنترل مخزن هوا از جهت تجمع آب و کنتـرل  

★★★★★★★★★★★★☆خشک کن هوا
کنتــرل و محکــم کــردن صــفحه عقــب ترمــز، 

★★☆مزوضعیت اصطکاك لنت ها و سایش کاسه تر
کنترل تنظیم بـودن گشـتاور معکـوس بـازوئی     

★★★خودکار 
★★تعویض اجزاء فیلتر خشک کن هوا

١۵٠



)6*4محصول (سیستم فرمان 
A∆51015202530354045505560بازدیدموارد 

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆غنبازدید نشتی رو
ــدار   ــرد و مق ــرل عملک ــد و کنت بازدی

★★★★★★★★★★★★☆گردش غربیلک فرمان
چک و کنترل اتصاالت و سفتی آنها و 

★★★★★★★★★★★★☆محکم بسته شدن قطعات
سفتی بلبرینگهـاي فرمـان را بررسـی    

★★★★★★★★★★★★☆کنید 
ی مکانیزم فرمان ، براکتها و غیـره  سفت

★★★★★★★★★★★★☆را بررسی کنید 

★★★★★★★★★★★★کمبود روغن را بررسی کنید 

★★☆تعویض روغن هیدرولیک فرمان

★★★★☆سفتی اهرمهاي فرمان را بررسی کنید 
ــه  ــو را  Toe-inزاوی ــاي جل چرخه

★★★☆رسی و تنظیم کنید بر
روغن هیدرولیک و فیلتر را تعـویض  

★★★نمائید 
نشـتی و خالصـی دنـده هـاي جعبـه      

★فرمان را بررسی کنید 

★هم ترازي چرخ جلو را بررسی کنید 

★★جعبه فرمان را بررسی و تنظیم کنید 
وضعیت کار پمپ روغـن را بررسـی   

★★نمائید 

)4*2محصول (سیستم فرمان

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆بازدید نشتی روغن

لــک بازدیــد عملکــرد و کنتــرل خالصــی غربی 
فرمان، چـک کـردن  اتصـاالت و سـفتی آنهـا،      

بازوئی سگدست فرمان و پین اتصال فرمان 
☆★★★★★★★★★★★★

کنترل سطح روغن مخزن روغـن فرمـان و پـر    
★★★★★★★★★★★★☆کردن آن در صورت نیاز

★★★☆کنترل و تنظیم همگرائی چرخ هاي جلو
ولیک فرمان و اجزاء فیلتـر  تعویض روغن هیدر

★★☆مخزن روغن

★کنترل تراز بودن چرخ هاي جلوئی کامیون 
★کنترل عملکرد طبیعی پمپ روغن هیدرولیک

١۵١



)6*4محصول (سیستم تعلیق

A∆51015202530354045505560موارد بازدید 

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆کرپی ها را بررسی کنید پیچ سفتی 
هرگونه صدمه به صـفحه نگهدارنـده   

★★★★★★★★★★★★☆فنرها را بررسی کنید
صفحه ها جلوئی و عقبی و همچنـین  

★★★★کمک فنرها را تمیز کنید 

★★★★★★★★★★★★☆نشتی کمک فنرها را بررسی کنید 
کرپی ها را در حالت بارگذاري شـده  

★★★★★★☆سفت نمائید 
هرگونه خرابی و شل شـدگی کمـک   

★★فنرها را بررسی نمائید 
وضعیت کمک فنرها را بررسـی و در  

★صورت نیاز تعویض نمائید 
ها را شل شدن و تغییر شکل بست فنر

★★★بررسی نمائید 
آخرین حـد خمیـدگی قطعـه سـمت     
چپ و راسـت صـفحه نگهدارنـده را    

.کنترل کنید 
★

)4*2محصول (سیستم تعلیق

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
کنتـرل صـفحه نگهدارنـده فنـر و     تمیزکاري و

★★★★★★★★★★★★☆کرپی
★★★★★★☆محکم کردن صفحه فنر کرپی زیر بار کامل

شـامل کنتـرل   (تمیزکاري و کنتـرل کمـک فنـر   
★★★★★★★★★★★★☆)خرابی، شل شدگی و شکستگی کمک فنر

شامل کنترل و تمیزکاري فنـر  (کنترل تعلیق هوا
کیسه هوا، کنترل شرایط مجموعه فنرهاي هـوا،  
بررسی متوقف کننده بیرونی و موقعیت سنسور 

ارتفاع

★★★★★★★★★★★★

★★★★بررسی شل شدن و تغییر شکل بست فنرها

١۵٢



)6*4محصول(میل گاردان
A∆51015202530354045505560دیدبازموارد 

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆شل شدن اتصاالت را بررسی نمائید 
را یاتاقانهاي میـل گـاردان  شل شدن 

★★★★★★★★★★★★☆بررسی نمائید 
ــود    ــانی را از وج ــور می ــل مح مفص

★★★★★★☆کنید هرگونه خالصی بررسی
ــل گــاردان  را از جهــت داشــتن  می

★★★★★★★★★★★★☆خالصی چک کنید 
هزار خاري محور را از نظر خوردگی 

★☆بررسی کنید 

)4*2محصول(میل گاردان

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
کنتـرل تـک تـک اتصـاالت و     : بررسی گـاردان 

چهار شـاخ هـاي گـاردان، کنتـرل شـل شـدن       
براکت میانی میل گاردان 

☆★★★★★★★★★★★★

★چک کردن خوردگی هزارخاري گاردان 

)6*4محصول(چرخهااکسل ها و
A∆51015202530354045505560موارد بررسی نگهداري

B123456789101112
مجموعه اکسل هاي جلویی ، میانی و 

★★★★★★★★★★★★☆انتهایی را بررسی کنید
ســطح روغــن اکســل هــاي میــانی و 

★★★★★★★★★★★★☆نمائید سرریزانتهایی را بررسی و 
سـفتی پیچهـا و مهـره هـاي تـوپی و      

★★★★★★★★★★★★☆چرخ را بررسی نمائید 
کورکن تهویـه اکسـل هـاي میـانی و     

★★★★★★★★★★★★☆انتهایی را تمیز نمائید 

★★★★★★★★★★★★☆را چک کنید هافشار باد الستیک
را الســتیکها خــوردگی غیــر معمــول 

★★★★★★★★★★★★☆چک کنید 

★★★★★★الستیکهاییجابجا
رینگها را از جهت صدمه دیـدن و از  

★★★★★★فرم خارج شدن بررسی نمائید
ــاي   ــاري و خالصــی بلبرینگه روغنک

★★★★★★توپی را بررسی نمائید
ي میـانی و  روغن ریتـاردر اکسـل هـا   

★☆انتهایی را چک کنید 
★★★★★★★★★★★★☆را پر کنید عقبروغن اکسل میانی 

عقـب  بلبرینگ و ریتاردر اکسل میانی 
★را بررسی کنید 

★★☆تعویض روغن اکسل ها

١۵٣



)4*2محصول(هاها و چرخاکسل

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆تمیز کردن درپوش محفظه هواي اکسل محرك 
بررسی سطح روغن اکسل محرك و پـر کـردن   

★★★★★★★★★★★★☆آن در صورت لزوم
بازبینی مجموعه چرخ ها و محکم کردن آنها از 
جمله کنترل محکم بودن پیچ هاي محور اکسل 
و مهره چرخ ها فشار باد الستیک ها و سـایش  

....غیر طبیعی آنها و غیرو
☆★★★★★★★★★★★★

شکستگی و تغییر شکل مجموعه طوقه چرخها 
★★★★★★)رینگ ها(

★★★★★★کنترل و تنظیم لقی و روغن کاري توپی یاتاقان
★★★★★★تعویض الستیک ها

★★★★★★ABSتمیزي و تنظیم بودن لقی سنسور 
★★☆تعویض روغن  اکسل  

★کنترل یاتاقان و محرك آخري اکسل عقب

)6*4محصول (سیستم برق
A∆51015202530354045505560بازدیدموارد 

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆یدکنآلترناتور را بررسیعملکرد
را بررسی کرده آب اسید باتري حسط

★★★★★★★★★★★★☆)یدنرا پر کندر صورت کم بودن آ(
وضعیت اتصاالت الکتریکی را چـک  

★★★★★★★★★★★★☆کنید
★★★★★★★★★★★★☆هر رله و چراغ را چک کنید عملکرد

★★★غلظت آب اسید باطري را چک کنید

)4*2محصول (سیستم برق
A∆51015202530354045505560نگهداريموارد بازدید، تعمیر و 

B123456789101112
ــدارهاي   ــرل وضــعیت  اتصــال و تثبیــت م کنت

★★★★★★★★★★★★☆الکترونیکی
ــی     ــزاء الکتریک ــرد اج ــرل عملک شــامل (کنت

نورچراغها، سوئیچ، داشبورد، بـرف پـاك کـن،    
)یرهبخاري، کولر، تهویه، استارت و غ

☆★★★★★★★★★★★★

★★★★★★☆بررسی کارآئی توان  ژنراتور
★★★★★★کنترل غلظت آب اسید باتري
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)6*4محصول (سایر موارد

A∆51015202530354045505560بازدیدموارد 
B123456789101112

بررسی وجود هرگونه شل شدگی 
★★★★★★★★★★★★در پرچهاي شاسی خودرو

بررسی وجود هرگونه شل شدگی 
★★★★★★★★★★★★در اتصاالت اتاق

بررسی شرایط نشتی و آب بندي 
★★★★★★★★★★★★☆سیستم هیدرولیک 

تر تانک سوخت را تمیز فیلسطح
★★★★★★☆کنید 

روغن هیدرولیک در سیستم باالبر 
★اتاق را عوض کنید 

آیا خرابی یا شل یدکنبررسی 
در کمک فنر تعلیق عقب شدگی 

اتفاق افتاده است اتاق
★★★

موقعیت کمک فنر تعلیق عقب 
نیاز کابین را کنترل و در صورت

آنرا تعویض نمائید 
★

مونتاژ الستیک کمک فنر جلوي 
در صورت نیاز کابین را بررسی و 

ید کنآنرا تعویض
★

)4*2محصول(سایر موارد
موارد بازدید، تعمیر و 

نگهداري
A∆51015202530354045505560

B123456789101112

بررسی هرگونه شل شدگی در پرچ هـاي  
★★★★★★★★★★★★شاسی و اتاق

بررسی شرایط نشـتی آب بنـدي سیسـتم    
★★★★★★★★★★★★☆هیدرولیک

ردن صـفحه فیلـر مخـزن روغـن     تمیز کـ 
★★★★★★☆پمپ هیدرولیک باالبر اتاق 

کنترل نشتی، خرابی و شل شدگی کمـک  
تعلیق عقب و اتـاق جلـو و   ) میراگر(فنر 

در صورت لزوم تعویض کمک فنر
★★★

بررسی وضعیت مجموعه بوش السـتیکی  
سیستم تعلیق جلو اتاق و تعـویض آن در  

ومصورت لز
★★

بررســی وضــعیت مجموعــه فنــر تعلیــق  
اتــاق و تعــویض آن در  ) عقــب(جلــو

صورت لزوم
★★

★تعویض روغن هیدرولیک باالبر اتاق
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تعویض دوره اي قطعات

م اطمینـان  نمـی تـوانی  . ند که در طول زمان فرسوده می شودقطعاتی که دوره اي تعویض می شوند قطعاتی هست

انیم مطمـئن   ، پس باید آنها را عـوض کنـیم تـا بتـو    دایمنی در رانندگی حفظ می شوبا بررسی قطعات،کهبدهیم

. یمرانندگی کن

)4*2و 6*4محصول (

123456789101112)سال(دوره تعویض 
★★★★★★★★★★★★ستیکی در سیستم هیدرولیک فرمانشیلنگهاي ال

★★★★★★★★★★★★در سیستم ترمزسوپاپقطعات الستیکی 
★★★★★★★★★★★★شیلنگ هاي الستیکی در سیستم ترمز

★★★★★★★★★★★★گردگیرهاي الستیکی رینگ هاي آب بندي در بوستر 
★★★★★★★★★★★★کی در کمپرسور هواشیلنگ هاي الستی

★★★★★★شیلنگ هاي الستیکی در سیستم کنترل کالچ
★★★★★★رینگ آب بندي الستیکی در سیلندر اصلی کالچ

★★★★★★شیلنگ هاي سوخت 
★★★★★★در سیستم باالبر هیدرولیکیمسیرهاتمامی 

★★★★ندي در سیستم باالبر هیدرولیکیآبب

زمانبندي گریسکاري بر مبناي مسافت طی شده
قبل از گریس کـاري نازلهـا و قسـمتهاي   . دشوقسمت از وسیله نقلیه انجام عملیات گریس کاري بایستی در هر 

گـریس هـاي اضـافه را پـاك     بعد از گریس کاري، .دکر، باید آنها را تمیزي که بایستی گریس کاري شونددیگر
برنامـه نشـان   . در موقعیت خود اطمینان حاصـل کنیـد  اگر نازل داراي پوشش است از استقرار این پوشش . کنید

ـ نامـه زمانبنـدي گریسـکاري دراز مـدت    بر. هاي پیموده شده در هفته نخست استداده شده براي مسافت  ق طب
. دشومیانجامپیموده شده و یا سال هاي کارکردمسافت

معانی عالئم 
A کیلومتر1000× (مسافت(
Bماه
عناوین سرویس و نگهداري در شرایط عادي ★
عناوین سرویس و نگهداري خودرو در سال کارکرد ☆
)کیلومتر1000-2500(عناوین سرویس و نگهداري در مسافتهاي ∆
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)6*4محصول (

A∆51015202530354045505560گریسکاريموارد 

B123456789101112

★★★★★★★★★★★★☆سیبک هاي اتصاالت کششی
★★★★★★★★★★★★☆پین اصلی سگدست فرمان

بلبرینگ چهارشاخ فرمان و مسیر 
★★★★★★★★★★★★☆شفت اتصالی چهار شاخ 

★★★★★★★★★★★★☆فرمان پین قامه و پین چشمی فنر جلو
بلبرینگ چهار شاخ گاردان و کشویی 

★★★★★★★★★★★★☆گاردان
★★★★★★☆بازوي عمل کننده ترمز جلو و عقب

★★★★★★مکانیزم خود تنظیم سیستم ترمز
★★★★★★☆جلوبلبرینگ چرخ

★★★★★★بلبرینگ تنظیم کننده کاسه چرخ
★★★★★★☆مکانیزم قفل اتاق 

★★☆لوالي در
★بلبرینگ دینام 

★بلبرینگ استارت
قفل در ، باالبر شیشه ، شفت انعطاف 

★ر پذیر کیلومتر شما

)4*2محصول (
A∆51015202530354045505560موارد گریسکاري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆سیستم خالصی کالچ

★★★★★★★★★★★★☆سیبک  اتصال کششی فرمان
★★★★★★★★★★★★☆پین اصلی سگدست فرمان

بلبرینگ چهارشاخ فرمان و کشویی 
★★★★★★★★★★★★☆گاردان

فرمان پین قامه و پین چشـمی فنـر   
★★★★★★★★★★★★☆جلو

★★★★★★★★★★★★☆براکت وسطی محور محرك
بلبرینگ چهارشاخ گاردان و کشویی 

★★★★★★★★★★★★☆اردان   گ
★★★★★★☆بازوئی تنظیم ترمز عقب و جلو

★★★★★★بازویی خود تنظیم 
★★★★★★یاتاقان توپی پاالنس
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★★★★★★★★★★★★محور محرك
★★★★★★یاتاقان توپی چرخ ها

★★★★★★☆بر اتاقمکانیسم قفل باال
★★☆لوالي درب

★بلبرینگ دینام
★بلبرینگ استارت

ــفت   ــه، ش ــاالبر شیش ــل درب، ب قف
انعطاف پذیر کیلومتر شمار

★

در تعمیرات و نگهدارياطالعات تنظیمات 
قسمت موتور

4*2محصول6*4محصول شاخص ها
0.300mm0.305mm)در حالت سرد(خالصی مجاز سوپاپ مکش 

0.610mm0.559mm)در حالت سرد(خالصی مجاز سوپاپ دود 

69kPa69kPaکمترین فشار روغن موتور در حالت کارکرد درجا

207kPa207kPaکمترین فشار روغن موتور در حالت طبیعی 

-----518kPaفشار عملکرد سوپاپ تنظیم فشار روغن موتور 

-----172kPaاختالف فشار سوپاپ باي پس فیلتر روغن 

-----31MPa-30فشار عملکرد انژکتور سوخت

-----˚11∽9زاویه تغذیه استاتیکی سوخت

100r/min700±100r/min±700دور موتور در حالت کارکرد درجا

93-9583-83)مایع خنک کننده(دماي کارکرد معمولی موتور 

12.7mm9.5-12.7mm-9.5)شل بودن ، عمر تسمه(مقدار کشش تسمه 

)6*4محصول(قسمت شاسی
˚15غربیلک فرمان)کورس(خالصی

Toe-in5∽0همگرایی چرخ هاي جلوmm

28.5mmطول فاصله حرکتی اهرم فشار کالچ

18mm∽12حرکت آزادانه پدال ترمز 

40mm∽30حرکت آزادانه پدال کالچ 

5mm±60رفت و برگشت اهرم بوستر ترمز جلومیزان 

5mm±60میزان رفت و برگشت اهرم بوستر ترمز عقب

0.7mmفاصله بین کفشک ترمز و کاسه چرخ در جلو و عقب 

55N∽25)در حالت بسته شده(میزان نیروي بلبرینگ چرخ جلو پس از تنظیم 
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70N∽35)سته شدهدر حالت ب(میزان نیروي بلبرینگ چرخ عقب پس از تنظیم 

شروع انتقال گشتاوردر حالت حرکت
3N.m∽1روغنکاسه نمدبدون مقاومت 

4N.m∽2روغنکاسه نمدبا مقاومت 

0.4mm∽0.3ریتاردرفاصله بین چرخدنده هاي محرك و متحرك 

0.35mm∽0.20خالصی جانبی چرخ دنده هاي دیفرانسیل 

80mmانفاصله قابل تنظیم جلو و عقب غربیلک فرم

50mmفاصله عمودي قابل تنظیم باال و پائین غربیلک فرمان

)4*2محصول(قسمت شاسی
˚15کورس غربیلک فرمان

2mm∽0همگرایی چرخ هاي جلو

192mm∽184کورس پدال کالچ

/ ZF /Shaanchiگیـربکس (کورس فشار بوستر پـس از خالصـی کـالچ   
27mm∽22دنده یا بیشتر کالچ کششی9دنده، 8

ZF /Shaanchiگیـربکس (کورس فشار بوسـتر پـس از خالصـی کـالچ    

/Dong feng8 ،29∽25دنده یا بیشتر کالچ فشاري9دندهmm

دنـده،  Datong /8گیـربکس (کورس فشار بوسـتر پـس از خالصـی کـالچ    
24mm∽20دنده یا بیشتر کالچ کششی9

دنـده،  Datong /8گیـربکس (کورس فشار بوسـتر پـس از خالصـی کـالچ    
26mm∽19دنده یا بیشتر کالچ کششی9

18mm∽12کورس پدال ترمز 

)اهرم تنظیم دستی(کورس فشاري ترمز عقب و جلو

25∼45mm

)اهرم خود تنظیم(

20∼30mm

1.0mm∽0.6)وسط کفشک ترمز(فاصله بین کفشک ترمز و کاسه ترمز جلو و عقب 

)اهرم خود تنظیم(
0.3±0.5mm

)اهرم تنظیم دستی(
55N∽25)وقتی بسته است(وي کشش بعد از تنظیم توپی یاتاقان جلو نیر
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88N∽29)وقتی بسته است(نیروي کشش بعد از تنظیم توپی یاتاقان عقب 

بار پیش بست یاتاقان دیفرانسیل
)بدون پیش بست بار یاتاقان در حالت سطح محرك(

پیچ چرخ متحرك
68∼78N

بار پیش بست یاتاقان درحالت حرکت 
)پیچ فاالنژ اتصال محفظه اکسل عقبی(

44N.m∽20بدون مقاومت کاسه نمد روغن

60N.m∽30با مقاومت کاسه نمد روغن

0.4mm∽0.3لقی دنده متحرك و محرك آخري

اکسللقی چرخدنده دیفرانسیل
0.33mm∽0.25دونگ فنگ460

اکسل
دونگ فنگ500

0.25∼0.35mm

اکسل
دونگ فنگ 435

0.25∼0.33mm

300 اکسل کاهئده چرخ
0.23mm∽0.18دونگ فنگ

80mmفاصله قابل تنظیم جلو و عقب غربیلک فرمان

50mmفاصله عمودي قابل تنظیم باال و پائین غربیلک فرمان

)6*4محصول(مهره ها وپیچها گشتاورجدول 
قطعات موتور

)N*m(مونتاژي گشتاورمقدار کردنسفتموقعیت 
24ت کننده پروانهچفپیچ

24چفت کننده پمپ آب پیچ 

سیلندرسرچفت کننده پیچ 
، تنظیم 145هاي طولی پیچ، براي 70ها پیچبراي  همه 

هاپیچدرجه اي تمامی 90
120، سومین قدم 80، دومین قدم 40اولین قدم رابطمیله یاتاقانپوششپیچ

176، سومین قدم 119دم، دومین ق50اولین قدم پوشش یاتاقان اصلیپیچ 
24پایینی نصب دینامپیچ 
43راتصالی مانی فولد اگزوز و سیلندپیچ 
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43باالئی نصب دینامپیچ 
137سفت کننده فالیویل و جعبه میل لنگ پیچ 
41تخلیه روغن پیچ 
81تنظیم پمپ روغنقفلیمهره
24نصب پمپ ورودي روغن پیچ 

32و فیلتر اتصال شیلنگ ورودي روغن 
24مهره نصب پمپ روغن

55مهره نصب نازل 
40درپوش پیچ ثابت کننده سوپاپ کنترل فشار 

137نصب قرقره یا پولی با جعبه میل لنگپیچ 
43نصب استارتپیچ 

24تنظیم فشار هوا پیچ مهره قفلی 
24سوپاپنصب نگهدارنده پیچ 
77فالیویلمحفظهنصب پیچ 

تورقطعه مو

سیستم تعلیقپیچ هاي 

Q150B14*(8.8 140-110(کالس
Q150B14*-OH1(12.9 210-150(کالس
Q150B18*-OH1240-265
Q150B18*-OH1300-410
Q18412*-OH190-130

)6*4محصول(قطعات شاسی
)N*m(مونتاژيگشتاورمونتاژيقطعات 

50-30رابط بین جعبه فرمان و  چهار شاخ اتصالیپیچ 

350-280دو سر رزوه براي بازوي باالي سگدست و سگدست پیچ 

450-350مهره نصب پائینی سگدست

100-80نگهدارنده فرمانپیچمهره قفل کننده 

310-250مهره اتصال بین بازوي سگدست و محور بوش سگدست 

42-38مهره قفلی میل فرمان

420-300اهرم اتصال بازوي سگدست و بازوي پیچمهره قفلی 
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80-60پیچ میل محور سگدست

310-250مهره قفلی بلبرینگ در دو انتهاي دراگ لینک

280-210تنظیم کننده براکت پیچ براي M16مهره 

410-300تنظیم کننده براکت پیچ براي M18مهره 

450-350براکتتنظیم کننده پیچ براي M20مهره 

500-380براکته تنظیم کنندپیچ براي M22مهره 

70-50عقب جلو وو لنتقفل کننده براکت پیچ 

200-170مهره تنظیم محوظه هوا عقب و جلو

650-550مهره تایر

150-130تاردریچشمی اندازه گیري تراز روغن ر

150-130چشمی تخلیه روغن اکسل وسطی و عقبی

265-230سفت کننده صفحه ترمز اکسل عقب و وسطپیچ 

260-200سفت کننده شافت یدكیچ پ

204-160سفت کننده محفظه یاتاقان گیر متحرك اکسل عقبپیچ 

450-350سفت کننده محفظه دیفرانسیل اکسل عقبپیچ 

قطعات شاسیادامه 
550∽500پیچ مربوط به یاتاقان دیفرانسیل 

850∽750پیچ دنده متحرك محور میانی کاهنده 

170∽140ی کاهنده پیچ پوسته محور میان

740∽600مهره فلنجی دنده متحرك محور میانی و عقبی کاهنده 

M18 (10.9 grade)300∼410پائینی و میله فشاري اکسل / پیچ اتصال میله فشاري باالیی 

M12280∼351پائینی و میله فشاري اکسل / پیچ اتصال میله فشاري باالیی 

M12M18 (8.8 grade)280∼350پائینی و میله فشاري اکسل / پیچ اتصال میله فشاري باالیی 

M14140∼180مهره اتصال فلنج گیربکس و شفت متحرك 

180∽140پیچ اتصال شفت متحرك و یوق فلنجی اکسل عقب 

407∽339مهره یاتاقان شفت اصلی جعبه دنده محرك

61∽47پیچ کپه یاتاقان محور اصلی عقب

120∽90نر و براکت باالییمهره مربوط به کمک ف
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170∽140مهره مربوط به کمک فنر و پین پائینی

250∽200مهره فیکس کننده براکت و پین پائینی کمک فنر

70∽55پیچ نگهدارنده پین فنر

450∽350فنر جلوکرپی

206∽157مهره محفظه ترمز جلو

186∽142پیچ ثابت کننده پوسته کالچ و پوسته گیربکس

170∽140غربیلک فرمان مهره

200∽170پیچ مرکزي فنر عقب

60∽50مهره کلمپی فنر عقب

1000∽860فنر عقبکرپی

M18300∼410مهره پیچ مربوط به اتصال جعبه فرمان و کمک فنر 

M20430∼550مهره پیچ مربوط به اتصال جعبه فرمان و کمک فنر 

250∽225ناري فرم مهره پیچ اتصال دهنده میله عمودي و صفحه ک

280∽220مهره پیچ براکت سر محور و شاسی 

140پیچ نشیمنگاه رینگ متحرك 

)4*2محصول (شاسی
گشتاور مربوطهمکان اتصال

صفحه فنر تعلیق عقب و جلوي موتور و پیچ 
نصب صفحه فنرکمکی تعلیق

8.8کالس M18مهره 
در صورتی که 350∽280

دوپیچه باشد اولین مهره 

310∽250شتاور گ

خواهد بود
100∽8.870کالس M12مهره 

60∽8.840کالس M10مهره 

پیچ سفت کاري شاسی و براکت تعلیق عقب 
و جلوي موتور، براکت تعلیق عقب و جلو و 

پیچ اتصال موتور

M14 ( SPL)

150∼210 Q18414* 10.9کالس

Q150B14* 10.9کالس

Q150B12* 10.9کالس

95∼130 Q18412-OH1

M12(SPL)
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صفحه فنر تعلیق عقب براکت باالئی و پوسته 
یا پیچ محکم ) چرخ لنگر(هوزینگ فالیویل

کاري بازوئی نگهدارنده تعلیق عقب

Q18416*-OH1175∼235

Q12918100-JO

مهره پایینی320∽250
مهره باالئی400∽300

Q151B18*-OH1
Q150B18*-OH1

300∼410

پیچ سفت کاري قفل صفحه فنر کمکی تعلیق
و شاسی

M14(SPL)
150∼210

مهره سفت کاري

Q150B14*-OH1
150∼190

پیچ سفت کاري

Q150B10*

پیچ سفت 60∽40
کاري یا

210∼280

پیچ سفت کاري صفحه پوشش تعلیق کمکی 
و گیربکس

یا M14پیچ دوسر رزوه 
Q151B14*-OH1

با پوسته Datongگیربکس 
آلیاژ آلومینیوم

110∼140

پیچ سفت کاري صفحه پوشش تعلیق کمکی 
و گیربکس

یا M14پیچ دوسر رزوه 
Q151B14*-OH1

با پوسته Datongگیربکس 
قالب فوالدي

150∼210

پیچ سفت کاري صفحه پوشش تعلیق کمکی 
و گیربکس

یا M16ه پیچ دوسر رزو
Q151B16*-OH1

Shaanchi/ZFگیربکس 
175∼235

پیچ دوسر رزوه اتصال صفحه فشار محوري 
کالچ و مجموعه درپوش ها و چرخ لنگر 

)فالیویل(موتور

M10) 8.8)کالس

Q340B10
40∼60

پیچ اتصال دوسر رزوه صفحه فشار محوري 
کالچ و مجموعه درپوش ها و چرخ لنگر 

موتور
M10 70∽10.950کالس

8.8)کالس (M10و ) پوسته کالچ(پیچ اتصال هوزینگ کالچ 

Q150B10
40∼60
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)پوسته چرخ لنگر(هوزینگ فالیویل 
و ) پوسته کالچ(پیچ اتصال هوزینگ کالچ 

)پوسته چرخ لنگر(هوزینگ فالیویل 
M10) 10.9)کالس

Q151B10*-OH

50∼70

پیچ فاالنژ محور محرك نوع دندانه دار رویه
انتهایی چرخدنده 

M14) 180∽10.9140)کالس

186∽142پیچ تثبیت پوسته گیربکس و کالچ

∽339مهره یاتاقان محور اصلی دنده محرك 407

پیچ حلقه / یاتاقان جلو میل هرزگرد  
∽122جاگذاري 162

61∽47پیچ محور اصلی درپوش یاتاقان عقب

61∽47پیچ محور هرزگرد درپوش یاتاقان عقب

پیچ اتصال محور محرك براکت نگهدارنده 
اکسل میانی

M16*1.5) 10.9)کالس

Q341B16-OH1

210∼280

10.9)کالس (M14پیچ اتصال فاالنژ و محور محرك

Q341B14-OH1

140∼180

پیچ تثبیت براکت جعبه فرمان

M16) 10.9)کالس

Q151B16*-OH1

210∼280

M18) 10.9)کالس

Q151B18*-OH1

320∼420

M20) 10.9)کالس

Q151B20*-OH1

380∼ 500

M22) 10.9)کالس

Q151B22*-OH1440∼ 560

بازوئی هزارخار فرمان
∽M27240مهره 1حالت  310

∽M36240مهره 1حالت  310

∽M42300مهره 1حالت  380

∽M45360مهره 1حالت  460

∽2Q341B16 M16210حالت  280

2Q341B20حالت M20380∼ 500
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مهره قفل پین تنظیم پذیر میل واسط
Cell typeمهره

داراي میل فرمان (
)M24*1.5کوتاه

250∼ 310

پیچ تثبیت براکت بازوئی هزارخار فرمان 
)اکسل جلوئی دوبل(

Q151B2065-OH1
(10.9 ∽380کالس( 500

پیچ چرخ ها
M20

450∼ 550

M22600∼ 700

∽140مهره قفل غربیلک فرمان  170

پیچ قفل محور صفحه کفشک ترمز 
عقب و جلو

72∼87

59∽39مهره تثبیت مخزن هواي جلو

∽156مهره تثبیت مخزن هواي عقب 206

پیچ سفت کاري نشیمن کاسه نمد 
سل میانیدیفرانسیل درون اکسلی اک

160∼220

)4*2محصول (

10Tاکسل عقبی 
∽140پیچ سفت کاري میل پلوس 180

∽120پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان چرخدنده محرك اصلی اکسل 140

∽220دیفرانسیل اکسل عقب)پوسته(پیچ سفت کاري هوزینگ 280

∽440پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان دیفرانسیل 490

ك نهایی چرخدنده متحرك و پوسته پیچ سفت کاري محر
دیفرانسیل

600∼ 700

مهره قفل دوشاخه فاالنژ محرك نهایی چرخدنده متحرك اکسل 
عقب

130∼ 150

∽400پیچ سفت کاري پوسته ریتاردر اکسل میانی 540

∽130یاتاقان محرك چرخشی)نشیمن(تکیه گاه  150

∽80محور چرخشی اکسل میانی) پوسته (پیچ هوزینگ 90

∽80پیچ تکیه گاه یاتاقان پخی محرك اکسل میانی 90

∽120پیچ پوسته کاسه نمد اکسل میانی 140

∽30مهره محور پیشران اکسل میانی 50
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∽450مهره پوسته دیفرانسیل درون اکسلی اکسل میانی 500

∽650مهره پوشش پوسته دیفرانسیل درون اکسلی اکسل میانی 850

روغن پوشش پوسته دیفرانسیل درون اکسلی اکسل درپوش پیچ تخلیه 
میانی

400∼ 500

∽120پیچ دریچه سطح روغن پوسته دیفرانسیل اکسل میانی 140

∽80پیچ نشیمن کاسه نمد خروجی نهایی اکسل میانی  90

∽90مهره تثبیت محور هرزگرد اکسل میانی 120

∽90پیچ سفت کاري دوشاخه فاالنژ جلو اکسل میانی 120

∽60پیچ سفت کاري پوسته محرك نهایی اکسل عقب 70

∽350پیچ درپوش یاتاقان اکسل میانی 400

∽120مهره پخی محرك اکسل میانی 140

پیچ سفت کاري نشیمن کاسه نمد دیفرانسیل درون اکسلی اکسل 
میانی

30∼ 50

:)4*2محصول(460اکسل عقبی 

∽130پیچ درپوش مخزن روغن محرك نهائی  195

پیچ درپوش  تخلیه روغن پوسته اکسل 
/Zعقب 1/2

60∼ 80

سفت کاري صفحه عقبی ترمز عقب پیچ 
M16*1.5

230∼ 265

∽M16*1.5140پیچ محور اکسل  234

پیچ سفت کاري نشیمن یاتاقان پخی محرك 
M16*1.5اکسل عقب

214∼ 252

پیچ سفت کاري پوسته دیفرانسیل اکسل عقب
M18*1.5

350∼ 450

پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان دیفرانسیل 
M24*2اکسل عقب 

500∼ 550

پیچ سفت کاري دیفرانسیل و پخی متحرك محرك نهایی
M24*1.5

750∼ 850

پیچ سفت کاري پوسته محرك نهایی اکسل عقب
M14*1.5

200∼ 235

پیچ قفل دوشاخ فاالنژ پخی محرك اکسل عقب
M45*2

600∼ 700
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:)4*2لمحصو(اکسل میانی

∽M14*1.5200پیچ سفت کاري محرك نهایی اکسل میانی  235

پیچ نشیمن یاتاقان چرخدنده چرخشی محرك 
M12*1.25

94∼ 114

M14*1.5160پیچ پوسته چرخدنده چرخشی∼ 204

M14*1.5 پیچ نشیمن یاتاقان چرخدنده پخی
∽160محرك اکسل میانی  204

)چرخ میانی اکسل وسط(پیچ محافظ یاتاقان دیفرانسیل
M24*2

500∼ 550

M45*2 ∽600مهره بزرگ پخی محرك اکسل میانی 700

M42*2 میانی ∽650مهره بزرگ محور فشار اکسل 800

M14*1.5 اکسل وسط پیچ پوسته دیفرانسیل چرخ 
∽160میانی 204

M14*1.5 اکسل وسط پیچ پوسته دیفرانسیل چرخ 
∽160میانی 204

پیچ تخلیه و شارژ روغن پوسته دیفرانسیل درپوش
M24*2130اکسل میانی∼ 195

∽130سطح روغن ریتاردر اکسل میانی 195

) دریچه(پیچ مجرا  M24*2
پیچ نشیمن کاسه نمد خروجی نهایی اکسل میانی

M14*1.5
130∼ 195

∽M45*2600مهره تثبیت دو شاخه فاالنژ جلویی اکسل میانی  700

کاسه نمد دیفرانسیل اکسل میانی کاري نشیمنپیچ سفت
M14*1.25

160∼ 204

∽M10*1.2519پیچ سفت کاري پوسته قفل دیفرانسیل اکسل  21
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)4*2محصول() رینگ(پیچ اتصال محرك نهایی اکسل عقب، طوقه چرخ
∽6M14*1.5200-پیچ اتصال نشیمن یاتاقان     235

∽200یل چرخ میانیدیفرانس) هوزینگ(پیچ اتصال پوسته 235

:) رینگ(کسل طوقه چرخپیچ اتصال محرك نهایی اکسل میانی، ا
ریتـاردر و پوسـته  چرخدنـده    ) پوسته(پیچ اتصال هوزینگ

∽200)دوار(حلزونی 235

ریتاردرچرخدنـده حلزونـی و   ) پوسته(پیچ اتصال هوزینگ
6M12*1.25-پوسته دیفرانسیل اکسل

120∼ 150

∽450ن کاسه نمدورودي آخر نشیم 600

دیفرانسیل درون اکسل) پوسته(پیچ اتصال هوزینگ
-6M14*1.5

200∼ 235

:پیچ هاي اتصال مجموعه اکسل
پیچ اتصال پوسته اکسل و مجموعه ریتاردر

M14*1.5-6
200∼ 235

پیچ اتصال پوسته اکسل و صفحه عقبی ترمز
-6M16*1.5

290∼ 330

انتهایی و شاسیپیچ اتصال مجموعه درپوش 
M10-6  g

37∼ 75

پیچ اتصال براکت بادامک مخزن هوا
M14*1.5-6

200∼ 235

پیچ اتصال انتهاي نگهدارنده میل فشار باالیی
M14*1.5-6

290∼ 330

پیچ اتصال میانی پایانه هاي نگهدارنده میل فشار باالیی
M20*1.5-6

500∼ 590

ـ    انینشیمن کاسه نمد انتهاي خروجـی اکسـل می
M14*1.5-6

350∼ 400
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:اکسل ریتاردر طوقه چرخ
∽750مهره فاالنژ ورودي اکسل عقب 800

∽750مهره فاالنژ ورودي و خروجی اکسل میانی 800

195میانی/ مهره تثبیت پوسته دیفرانسیل اکسل عقب

∽200پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان دیفرانسیل 230

∽110پخی اصلیپیچ نشیمن یاتاقان چرخدنده  135

∽105مهره قفل خودکار مجموعه محرك نهایی 115

150∽130پیچ نگهدارنده بادامک رقاص چپ

∽390پیچ اتصال صفحه عقبی ترمز 310

∽300مهره گرد پین فلزي  400

∽600پیچ سفت کاري درپوش انتهاي طوقه چرخ 620

570پیچ سفت کاري براکت محفظه هوا

∽49یی فنرپیچ صفحه کشو 60

پیچ سفت کاري چرخدنده متحـرك مخروطـی و   
∽600میانی/ دیفرانسیل اکسل عقب 620

570مهره تثبیت براکت باالیی و کمک فنر

∽315مهره تثبیت پین پائینی و کمک فنر 340

118∽88مهره تثبیت براکت و پین پائینی کمک فنر

∽134پیچ قفل پین فنر کف تخت  167

∽Q363  B16134ره کرپی تعلیق جلوپیچ و مه 167

∽Q363  B1854پیچ و مهره کرپی تعلیق جلو  69

∽Q363  B20220پیچ و مهره کرپی تعلیق جلو  280

∽280پیچ مرکزي فنر کف تخت عقبی 350

∽Q363  B24350پیچ و مهره کرپی تعلیق عقب  450

∽Q363  B20170پیچ و مهره کرپی تعلیق عقب  200

∽Q363  B22420یچ و مهره کرپی تعلیق عقب پ 520

∽M27860پیچ و مهره کرپی تعلیق جلو  1000

∽M30860پیچ و مهره کرپی تعلیق جلو  1000

١٧٠



باالنس تنظیم/ مهره اتصال شاسی و محور
Q32218-OH1/Q 363 B18/

Q151 B1885-OH1

300∼ 410

∽M20(330(مهره اتصال شاسی و محور باالنس 450

مهره اتصال شاسی و محور باالنس
Q151 B20-OH1

430∼ 550

∽8/8280کالس M18پیچ سفت کاري میل فشار  350

∽9/10300کالس M18پیچ سفت کاري میل فشار  410

8/8کالس M20پیچ سفت کاري میل فشار 
330∼ 450

پیچ و مهره سفت کاري شاسی و براکـت یاتاقـان   
∽220يتکیه گاه کاسه    ساچمه ا 280

∽220پیچ ایمنی حلقه سایش کشویی 280

کالس Q151B12105-OH-J1مهره براکت باالیی سیستم تعلیق جلو کابین
Q341B12مهره تثبیت 10/9

Q151B12105-0Z6H-
J1مهره تثبیت 10/9کالسQ32112

94∼ 114

کالس Q151B12135-OH-J1مهره براکت باالیی سیستم تعلیق جلو کابین
RQ3681215ره جوش مه10/9

Q151B12135-0Z6H-
J1مهره جوش 10/9کالس

RQ36812

60∼ 80

کالس Q151B1235-OH1-J1مهره براکت باالیی سیستم تعلیق جلو کابین
SPLمهره جوش 10/9

Q150B1235-OZ6H-
J1مهره جوش 10/9کالسSPL

85∼ 115

براکت باالبر تعلیق جلو اتاق

Q151B1645-OH-J1 10/9کالس

Q34116-OH1مهره

Q151B1655-OH-J110/9کالس

Q34116-OHمهره  

Q150B1650-0Z6H-J1 کالس

مهره10/9
Q32216-0Z6H

Q150B1665-0Z6H-J1 کالس

مهره10/9
Q32216-0Z6H

210∼ 260

١٧١



)سقف بلند/شناور"سقف کوتاه ، کامال(میل غلت گیر

Q151B1465-OH1-J1 کالس
مهره جفت10/9

Q33514140∼ 180

Q151B1470-OH1ــالس 10/9ک

SPLمهره 

Q150B1470-0Z6H-J1
∽SPL150مهره 10/9کالس 170

براکت باالیی تعلیق عقب اتاق

Q151B1030-OH-J1 10/9کالس

کالس RQ36810مهره جوش  تثبیت 
5

Q150B1030-OZ6H-
J1مهــره جــوش تثبیــت 10/9کــالس

RQ36810 5کالس

37∼ 50

Q151B1030-OH-J1 10/9کالس

SPLمهره تثبیت 

Q150B1030-OZ6H-
J1مهره تثبیت 10/9کالسSPL

55∼ 70
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)6*4محصول(کاسه چراغ
نوعموقعیت

مجموعه المپ هاي چراغ جلو

H1(70W)پروژکتور

H4(75W/70W)نور پائین–نور باال 

P21Wچراغ راهنماي جلو

W5Wچراغ کناري

H3(70W)چراغ مه شکن جلو

PY21Wچراغ راهنماي کناري

P21Wچراغ مربوط به دور زدن 

R5Wالمپ هاي نشانگر ابعاد خودرو در طرفین

R5Wالمپ نشانگر اخطار 

R10Wچراغ سقف کابین

TLD18W/865المپ فلورسنت چراغ سقف کابین

C5Wالمپ چراغ مطالعه جلو

(10W)13854چراغ مطالعه کناريالمپ 

R10Wالمپ چراغ خواب

R21Wچراغ مربوط به دور زدن 

مجموعه ادوات
LBDنشانگر خطر

LBDچراغ هاي نشانگر ادوات

مجموعه المپ هاي چراغ عقب

R5Wنشانگر ابعاد در عقب

P21Wالمپ چراغ راهنما

P21Wالمپ ترمز 

R5Wالمپ صفحه پالك 

R5Wچراغ کناري المپ

H3(70W)المپ چراغ عقب

P21Wالمپ مه شکن عقب

P21Wچراغ دنده عقب

H3(70W)چراغ عقب

R5Wچراغ نشانگر اخطار کناري

R10Wچراغ تعمیرات
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)4*2محصول(کاسه چراغ
مدلمکان /موقعیت

مجموعه المپ هاي چراغ جلو

قدیمیH1(70W)نور باال
H4(75W/70W)ینپائ/نور باال 

P21Wچراغ راهنماي جلو

W5Wچراغ مکان نما

H3(70W)چراغ مه شکن جلو

PY21Wچراغ راهنماي کناري

P21Wچراغ کف زیرفرمان 

W5Wچراغ رکاب

R5W)خالصی(المپ لقی 

R10Wچراغ سقف کابین

TLD18W/865المپ فلورسنت چراغ سقف کابین

C5Wالمپ چراغ مطالعه جلو

(10W)13854المپ چراغ مطالعه بغل

R10Wالمپ چراغ خواب

R21Wچراغ کف زیر فرمان 

مجموعه چراغهاي داشبورد
LEDنشانگر خطر

چراغ هاي تابلوفرمان داشبورد
LED

مجموعه المپ هاي چراغ 
عقب

R5Wچراغ خالصی عقب

P21Wچراغ راهنما

P21Wچراغ ترمز 

R5Wچراغ پالك 

R5Wچراغ مکان نما

P21Wالمپ مه شکن عقب

P21Wچراغ دنده عقب

(R5Wچراغ نشانگر کناري 

R10Wر و نگهداري کامیونچراغ مخصوص تعمی

H3W(70W)چراغ عقب
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مشخصات مربوط به انواع مختلف روانکارها 

قسمت هایی که 
ندوروانکاري می ش

و گرید روغننوع 
هروغن مورد استفادحجم

)لیتر(
کامینزموتور

, API: CI-4)ظرفیت کارتر روغن( Grade 15W/40
لیتر24لیتر ، بدون فیلتر 5/27با فیلتر 

لیتر400استاندارد موتورهاي دیزلیتانک سوخت 
, 80W-90گیربکس GL-4لیتر14بدون فیلتر

اکسل عقب
80W/90 , GL-5

، اکسـل  لیتـر 16اکسل میـانی  :6*4محصول 
لیتر20: 4*2محصوللیتر14عقب 

لیترDEXRON III5فرمان
DOTسیستم کالچمایع لیتر41

لیتر32آب نرم% 50+ ضد یخ آلی% 50سیستم خنک کننده 
لیترDEXRON III2/1روغن هیدرولیک جک باالبر اتاق

نیازبه میزان مورد NL GI2گریس پایه لیتیم و سطح کیفیت شاسی و توپی چرخها

سـرریز عـالوه   برايکالچ استفاده شده باشد،در سیستم DOT3درصورتیکه مایع کالچ با سطح کیفیت : تذکر
اما در صـورتیکه  . نیز استفاده کردDOT4می توان از سطح کیفی ) DOT3(برمایع کالچ با همان سطح کیفیت 

و سـرریز نبایـد از سـطح کیفـی     میـزان کـردن  بـراي یستم کالچ کامیون استفاده شـود  درسDOT4سطح کیفی 
DOT3استفاده کرد.
ت کامیون شما آسیب جدي خواهد دیددر غیر اینصور(کنیدوع روانکارهاي فوق استفادهفقط از ن.(
         در به برنامه تعویض و سـرویس روانکارهـا ي منـدرج در انتهـاي دفترچـه راهنمـا توجـه نمـوده و

.زمانهاي معین به آن عمل کنید
:)6*4محصول (

12.00R20سایز الستیک                                                  

v 24ولتاژ باطري     ( 2* 12v-165Ah)

80Aدینام             , 28v

24vاستارتر    , 7.5 kw
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روانکارهاو روغن 
روغن موتور 

، سـطح  15W/40بـا محـدوده ویسـکوزیته    از روغن موتور 
مصرف کننده مـی توانـد از   . یداستفاده کنAPI: CI-4کیفیت 

متفاوت و متناسب با درجه آب و کوزیته هايویسروغنهایی با 
لـذا  . ب انتخاب و استفاده نمایـد هوایی منطقه خود روغن مناس

مناطق با دماهاي مشخص شـده در شـکل از   درتوصیه می شود 
. آن استفاده شودباروغن هاي متناسب

گیربکسروغن 
مورد نظر جهت استفاده در گیربکس کامیونهـاي  روغن

T37580ده ویسکوزیته داراي محدوW/90 و سطح
توانـد  لذا مصـرف کننـده مـی   .استGL-4:کیفیت
ــراي ــا غلظــت متفــاوت و  ب ــربکس از روغنهــایی ب گی

مطابق شکل متناسب با درجه آب و هوایی منطقه خود
.و مصرف کندانتخابزیر 

سوخت 
بایسـتی از گازوئیـل   مصرف کننده. استCHN3مطمئن شوید گازوئیل مصرفی کامیون شما 4*2در محصول 

باشـد  IIبـا اسـتاندارد آالینـدگی یـورو     سازگار کهدماي منطقه اي خود و متناسب با مناسب با انواع آب و هوا 
. استفاده کند

:ه از سوخت موارد زیر توصیه می شوداستفادبراي
. راد استفاده شوددرجه سانتیگ4با دماي باالتر ازمناطقدرموتورهاي دیزلی سبک برايتا صفر درجه 0#

.درجه سانتیگراد-5درجه تا 4بین داراي دماي مامناطقدرموتورهاي دیزلی سبک برايدرجه -10تا 10#-
درجـه سـانتیگراد   -14تـا -5داراي دمـاي مـابین   مناطقدرموتورهاي دیزلی سبک برايدرجه -20تا 20#-

. استفاده شود
درجه سانتیگراد اسـتفاده  -29تا-14داراي مابین مناطقدریزلی سبک موتور هاي دبرايدرجه -35تا 35#-
.شود
درجـه سـانتیگراد   -44تـا  -29داراي دمـاي بـین   منـاطق درسبکموتورهاي دیزلی برايدرجه -50تا 50#-

.استفاده شود
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روغن اکسل 
سـطح  و80W90سـکوزیته  محـدوده وی داراي، روغن مورد نظر مشابه روغن گیربکس استفاده در اکسلبراي

لذا مصرف کننده می توانـد مشـابه روغـن گیـربکس از روغنهـایی بـا غلظـت متفـاوت و         . استGL-5کیفیت
.آب و هوایی انتخاب و مصرف کندبا شرایطمتناسب 

گریس ها 
.معمولی استفاده شوداز گریس هاي پایه لیتیمیازتوصیه می شود جهت روانکاري مناطق مورد ن

چ روغن کال
. مجاز استDOT4استفاده از روغن ترمز با سطح کیفیت 

:اخطار 
. ستفاده در کامیون خودداري کنیداز ترکیب و استفاده روغن هاي متفاوت با روغن مورد ا

) ضد یخ(مایع خنک کننده موتور 
جـاري و  مثـل آبهـاي  هرگـز از آب سـخت  . ي مخصوص و ضد خوردگی استفاده کنیداز خنک کننده و سیالها

. شودنضد یخ استفاده دنیق کررقبرايرودخانه ها 
مشـخص  مشخصات مربوط به درصدهاي مختلف ترکیب ضد یخ با آب و نقطه انجماد ترکیب در جـدول زیـر   

:است شده
درصد ضد یخدرصد آبنقطه انجماد

46-0100
36-1090
29-2080
23-3070
18-4060

:اخطار 
کمتـر  درجـه سـانتیگراد   10بایـد  در منـاطق سردسـیر  ًمخصوصا) آب ضد یخ(مایع خنک کننده جمادنقطه ان-1

. باشدازحداقل دماي منطقه 
. خودداري شوداز ترکیب ضد یخ هاي متفاوت با ضد یخ مورد استفاده در خودرو-2

١٧٧



روغن هیدرولیک جک باالبر اتاق 
در هر جا و هر فصلی DEXTRON IIIاز روغن هیدرولیک )پمپ باالبر اتاق(اتاقکمک فنر پشتبراي-1

.دمی توانید استفاده کنی

مایع شیشه شوي 
. مورد تائید شرکت استفاده کنیداز مایع شیشه شوي مناسب و

پارامترهاي فنی

)6*4محصول(پارامترهاي کیفی

T375کشنده نوع محصول 6*4

9950)کیلوگرم(وزن خالص

25000(kg)حورهاي عقب و جلوفشار مجاز وارده برم

38855(kg)مجاز تریلررماکزیمم با

T375کشنده محصولنوع  4*2

7250)کیلوگرم(وزن خالص 

18000)کیلوگرم(وزن ناخالص 

45000)کیلوگرم(کل بار مجاز تریلر

حداکثر بار مجاز کشنده حامل 
)کیلو گرم(کشویی

10555
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يپارامترهاي اندازه گیر

6*4محصولنوع خودرو

(mm)7060طول کلی

(mm)3700ارتفاع کلی

(mm)2500عرض کلی

(mm) 1350+3400فاصله دو محور عقب+ محوري فاصله 

240(mm)حداقل فاصله تا سطح زمین

4*2محصول نوع خودرو
6310)میلیمتر(طول کامیون

2500)میلیمتر(ارتفاع کامیون

3600)میلیمتر(ن عرض کامیو

3750)میلیمتر(پایه اکسل

2039چرخ جلو)میلیمتر(اندازه چرخ

1820چرخ عقب

1345تعلیق جلو)میلیمتر(طول سیستم تعلیق

1080تعلیق عقب

20دیدار) تقرب(زاویه 

40زاویه حرکت 

240زاویه آزادي زمین

عملکرد)پارامترهاي(شاخص ها

6*4محصولنوع خودرو

89(km/h)حداکثر سرعت 

35(%)رويشیب 

25(km/h)حداقل سرعت ثابت در دنده هاي عقب 

20(%)قدرت توقف در شیب  

16/17(m)گردشحداقل قطر 
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4*2محصول نوع خودرو

90)کیلومتر برساعت(حداکثر سرعت

35حداکثر توان شیب پیمایی

30)کیلومتربرساعت(پائین ترین سرعت ثابت 

کیلـومتر       80ثابـت  مصرف روغن موتـور بـا سـرعت   

ساعتکیلومتردر100/ درساعت
40

20درصد ایستایی در شیب

13.5)متر(حداقل گردش میان بر 

توضیحات 

الزم، الستیک زاپاس و بعضـی ابزارهـاي   وزن ثابت خالص شامل سوخت، روغن، گریس، سیال خنک کننده-1

.است

.چرخش  به سایز الستیک بستگی داردهزاویحداقل -2

عقب و فاصله بین دو محـور  محور اولجلو تا مرکز محوراز فاصله مرکز استعبارتفاصله بین دو محور -3

.عقبمحورهايمربوط به مرکزعقب

.قعی است که بارگذاري حداکثر باشدحداقل فاصله شاسی تا سطح زمین مو-4

.اق تا سطح زمین بدون بار استو از سقف اتبطور ثابت ارتفاع کلی خودر-5

.گذاري شده باشدقابلیت شروع به حرکت در شیب زمانی است که کامیون بار-6
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6*4محصولساختار مونتاژ 
موتور

دانگ فنگCumminsشرکت موتورسازي سازندگان
سیلندر خطی توربو شارژ6سیستم خنک کننده آب ، نوع 
L37520مدل

2200r/minمم دورماکزی

275KW/(2200r/min)قدرت  

1480N.m/(1400r/min)ماکزیمم گشتاور

194g/(kW.h)حداقل مقدار مصرفی سوخت

145mm ×114mm)پیستون(طول × قطر 

8.9Lجابجایی کورس

16.6:1نسبت تراکم

4-2-6-3-5-1ترتیب احتراق

درجه برودتبا توجه به : ستان زم) 0(روغن دیزل سبک صفر : تابستان : سوخت 

)4*2محصول (موتور
شرکت موتور کامینز دونگ فنگ سازنده 

سیلندراینترکولر، سوپرشارژرموتوردیزل 6سیستم خنک کننده آب،خطی، نوع
ISLeمدل  375 30

دور بر دقیقه2100)دور موتور(محدوده سرعت 
کیلووات275)قدرت(محدوده توان 
1،550نیوتن متر ) 1،100-1،400(دور بر دقیقهشتاورحداکثر گ

گرم بر کیلو وات ساعت193حداقل مصرف سوخت
١١٤میلیمتر* 145میلیمتراستوانه سیلندر) قطر(کورس

L 8.9کورس جابجایی

1-5-3-6-2-4ترتیب احتراق
درجه (خت سبک مناسب با شرایط آب و هوا سو: زمستان0#گازوئیل سبک : تابستان)چینIIIمطابق با استاندارد(سوخت

)برودت
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)6*4محصول (کالچ
بادي -، هیدرولیکی میلیمتر430اي ، مکانیکی با فنرهاي خورشیدي، قطر خارجی صفحه تک صفحه
)6*4محصول (جعبه دنده 

DATONGدنده 12

)4*2محصول (کالچ
، کنتـرل هیـدرولیکی   430Ømmی صـفحه تک صفحه اي، نوع خشک، با کالچ متري دیافراگمی، قطر خـارج 

.مجهز به بوستر باد خودمهار

)6*4محصول ( گاردان
، یاتاقان سوزنی و هزار خاري لغزشی باز شونده، مفصل چرخنده دوبل

)4*2محصول (گیربکس 
Datong12 دنده با کنترل اهرم تک

، با یاتاقان سوزنی چهارشاخاست این کامیون اکسل باز اتصال کلی لنگ صلیبی محور محرك:محور محرك

کیلوگرم7000ماکزیمم بار –با مقطع مندرج شده فوالدي: محور جلو )6*4محصول (

زاویه چرخهاي جلوتنظیم

1˚زاویه کمبر

Toeزاویه  – in˚7

3˚زاویه کستر

ماکزیمم زاویه گردش چرخهاي جلو
45˚داخلیچرخ

5/35˚خارجیچرخ

ب محور عق

و نسبت دنـده آن  18000kg، ظرفیت بار پوسته محور یکپارچه جوشکاري شدهمحور محرك بصورت دوبل با

. می باشد4.875
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:اکسل جلو)4*2محصول (
کیلوگرم7000، حداکثر بار مجاز Iفوالد فورج شده با مقطع 

درجه1محفظه چرخ جلوزاویه تراز چرخ جلو
درجه7زاویه شیب پین صفحه ریش

درجه2.5زاویه کستر
درجه45چرخ میانی 
درجه35.5چرخ بیرونی

چـرخ جلـو  بـه    ) انحراف(تمایل
ظرفیت جاده

:اکسل عقب
ظرفیـت  .اکسل عقب اکسل محرك با پوسته فشاري ودنده هیدرولیک تک مرحله اي اصلی کاهنـده اسـت  

.است4.875لیتر بوده و نسبت سرعت اکسل عقب 13مجاز آن 

:چرخ ها و الستیک ها )6*4محصول (
20–5/8: طوقه . حلقه الستیک مجهز است7به  با الستیک زاپاسًهرکامیون کمپرسی مجموعا

12.00R20: مشخصات الستیک 

چرخ ها و تایرها  

عدد الستیک زاپاس براي هر خودرو 1عدد الستیک و 10

20-8.5: سایز رینگ 

20-12: سایز تایر 

740kpa: فشار تایر 

سیستم تعلیق )6*4محصول (

.الیه3، جمعاً به تعداد راي قامه فنر با تعداد فنرهاي کمتعلیق دا: تعلیق جلو 

.الیه10تعداد شمشیفنرهاي : تعلیق عقب 
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:سیستم تعلیق )4*2محصول (
فنر سه بخشی جلوساختار حلقه چشمی، مجهز به میل غلت گیر و) شمشی( فنر تخت: تعلیق جلو
. تکه می باشند4+3ًفنر اصلی و فنر کمکی هردو از نوع فنرتخت بوده و مجموعا: تعلیق عقب 

:شاسی )6*4محصول (
اي عـریض شـده و تیـر طـولی آن بخـش      ساختار پرچکاري شده، بخش جلویی شاسی با ساختار ذوزنقـه  : نوع

. مت عقب استشاسی در قسمت جلو عریض تر از قس.شیاردار شاسی است
فریم شاسی 

. ت مواقـع اضـطراري در جلـو اسـت    تیرکهاي شاسی داراي پهناي متغیر در جلو و عقب با یک بکسل بنـد جهـ  
810mmو در عقب 940mmپهناي جلو فریم شاسی 

:شاسی ) 4*2محصول (
بخـش  اي عـریض شـده و تیـر طـولی آن    ساختار پرچکاري شده، بخش جلویی شاسی با ساختار ذوزنقـه  : نوع

. شاسی در قسمت جلو عریض تر از قسمت عقب است.شیاردار شاسی است

:سیستم فرمان )6*4محصول (
(a با اتصاالت یـوغی شـکل   سیستم فرمان شامل ستونیهاي فرمان و دو شفت انتقال نیرو : چرخ فرمان دو شاخه

نیرو را انجـام مـی دهـد کـه ایـن      ، بعالوه شفت انتقال نیروي فرمان بصورت اتصال هزارخاري عمل انتقال دوبل
. عمل باعث حرکت راحت تر آن می شود

(b داراي جعبه فرمان یک تکه
(c پمپ هیدرولیک پره اي
(dتم در پشت محور جلو قرار می گیردساختار سیس .

:سیستم فرمان )4*2محصول (
مانی و دو شفت انتقـال قـدرت   سیستم جعبه فرمان شامل ستونی فر:تایی2یستم هیدرولیک فلکه فرمان س-الف

همچنین شفت انتقال قدرت از شفت و بوش داراي زبانه تشکیل مـی شـود   . با اتصال چهارشاخ گاردان می باشد
. غربیلک فرمان به جهات مختلف قابل تنظیم می باشد. که چرخش و حرکت سیستم فرمان را ساده تر می کند

. استنتگرالی از نوع چرخدنده امدل چرخدنده جعبه فرمان-ب
پمپ هیدرولیک پمپ روغن نوع پره اي -ج
مکانیسم ذوزنقه اي بخش عقبی اکسل جلو-د
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:سیستم ترمز )6*4محصول (
. رمز کل خودرو بصورت بادي استت

(a قطعات:
آب خنک ،تک سیلندر: کمپرسور هوا 

لیتري 5لیتر و یک تانک کوچکتر 30تانک هوا به حجم 4داراي : محفظه باد 
، سوپاپ تقسیم، APU، سوپاپ ترمز پائی، سوپاپ عمل کننده دستی، سوپاپ عمل کننده ترمز تریلی: سوپاپها 

، سـوپاپ تریلـی و سـوپاپ   ، سـوپاپ وزنـی  ، سوپاپ یـک طرفـه  سوپاپ آزاد کننده سریع، سوپاپ ترمز تخلیه
.ABSعمل کننده الکترو مکانیکی جهت 

(b مزهاي جلو و ترمزهاي کاسه اي عقبمداره جهت تربصورت دو : ترمز حرکت .
(c ص بر روي چرخهاي محرك اثر می کندشیر عملکرد دستی بوسیله تانک باد مخصو: ترمز دستی .
(d کندکه بصورت الکتریکی عمل میشیر پروانه اي: ترمز کمکی .
(eکنداین شیر بصورت دستی عمل می: ترمز تریلی .
:ترمزسیستم) 4*2محصول (

کمپرسور باد
نوع پیستون دو سیلندره، کمپرسور هواي خنک کن آبنوع کمپرسور

کـــورس * قطـــر اســـتوانه اي ســـیلندر
)میلیمتر* میلیمتر(

52*80

تانک باد
لیتر هرمخزن و یک تانک باد احیاء30مخزنه با ظرفیت 3/4: مخزن هوا
دستی، سوپاپ دیفرانسیل، سوپاپ رله، سـوپاپ تخلیـه   سوپاپ پدال ترمز اصلی، سوپاپ با عملکرد : سوپاپ ها

. ASRو سوپاپ و سوپاپ تخلیه سریعABS، سوپاپ سلنوئید ترمز )APU(ترمز، واحد پردازشگر هوا 
، و پدال ترمز بوستر فنري) داراي دو مدار مجزاي باد ترمزگیري(ترمز چرخ کاسه اي، دومداره: ترمز اصلی-ب
عملکرد به صورت فنري عمل کننده روي چرخ هاي جلو و مرکز با سوپاپ: ترمز دستی -ج

کامیون
سوپاپ تخلیه ترمز نوع دیسکی: ترمز کمکی 
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سیستم الکتریکی 
. با منفی زمین می باشد24vسیستم داراي مدار 

قسمتهاي الکتریکی اصلی 

4*2کشنده 6*4کشنده نوع محصول
)دو عدد(165A.hولت 12)دو عدد(165A.hولت 12باطري
28v ،80A28v ،80Aدینام

7.5kw ،24v5.5kw ،24vاستارتر

، آمپر دماي آب و آمپر سوخت سرعت سنج،  تاخوگراف، فشار سنج:ادوات 
، چـراغ اخطـار و   ا، چـراغ مـه شـکن جلـو، چـراغ پهنـا      ، چـراغ راهنمـ  چراغهاي جلو، چراغهاي عقب: چراغها 

یرات چراغ تعم
سرعت سنج، تاخوگراف، دماسنج آب، سنجه سوخت و فشار سنج باد) : 4*2محصول (

چراغ مه شـکن مجموعه المپ هاي جلو، مجموعه چراغ هاي عقب، چراغ هاي راهنما، چراغ تعمیر،: المپ ها 
و چراغ اتاق کابینچراغ حد جانبی،جلو،

.مراجعه کنید ) اتاق(بیشتر به قسمت کابین براي اطالعات: ها و روشناییهاي اخطار دهنده نشانگر
.مراجعه کنید) اتاق(ه قسمت کابین براي اطالعات بیشتر ب: کلیدها 

:) اتاق(6*4محصول کابین
داخل کابین از یک صندلی راننده و یک صندلی شـاگرد  . بوسیله جک هیدرولیک صورت می گیرداتاق باالبردن 

واب تختخـ . اویه پشتی آن قابل تنظیم استاحتی بوسیله فنر تحرك داشته و زصندلی راننده بر. ستتشکیل شده ا
در داخل کابین، یک پتو، زیر سیگاري، ساعت الکتریکی، فندك سیگار، رادیو . در پشت صندلی قرار گرفته است

. برانـد قفل مرکزي و شیشه باالهر دو در داراي سیستم. ابگیر و پرده ریلی موجود است، آفتپخش، آینه دید عقب
بـرف پـاك کـن الکتریکـی و سیسـتم      . پذیري قابل باز و بسته کـردن اسـت  شیشه عقب بوسیله پوشش برگشت

، سطوح پائین جلو و کناري و نقـاط کـور عقـب در    آینه هاي دید عقب. شوینده روي شیشه جلو نصب شده اند
. خارج کابین نصب شده اند

١٨۶



:) اتاق(4*2محصول کابین
ردیـف صـندلی جلـویی داخـل     . بوده و داراي مکانیسم باالبر هیدرولیک اسـت نوع باالروسقف مسطح از اتاق 

صندلی راننده از نوع صندلی فنري نوع ضربه گیر با زاویـه تکیـه گـاه    . کابین شامل صندلی راننده و شاگرد است
عقـب  درصـندلی ردیـف   . تکیـه صـندلی شـاگرد نیـز همینطـور اسـت      . صندلی قابل تنظیم به جلو و عقب است

، سـاعت  )جعبـه ابـزار متفرقـه    (کف پـوش هـاي عـایق گرمـا، کنسـول     اتاق همچنین به . ار داردتختخواب قر
هـردو درب قابـل   . و ریل پـرده اسـت  ) سایه بان(الکتریکی، فندك، رادیوو ضبط، آئینه داخلی دید عقب، آفتابگیر

ردیف عقب باز نمی شود و مجهز شیشه حال آنکه. شیشه درب را می شود باال و پائین برد. تجهیز به قفل است
درب جلـو بـه آیینـه    . شیشه جلو به برف پاك کن برقی مجهز اسـت . پر فلزي و شیشه سراسري باالبر استبه س

.دید عقب خارج از کابین و آیینه دید محوطه جلو مجهز است
سیستم حرارتی و تهویه مطبوع هوا

یستم تهویه هوا مجهز به گاز سرد کننده بدون فریون سـازگار  س. سیستم تهویه هوا و بخاري استکابین مجهز به 
.در کابین نصب شده استR134aبا محیط زیست از نوع 

:میل پین
.نیز وجود دارد90اده از نوع امکان استف. استفاده  شده است50ز میل ریش نوع ا

:جعبه ابزار 
. براي هر کامیون فراهم شده استريجهت سرویس تعمیر و نگهدامورد نیازیک سري ابزار آالت 
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6*4محصول مدار اولیه ترمز

شیر حسگر بار -16کمپرسور هوا- 1
2 -APU17- محفظه چپ ترمز میانی
محفظه راست ترمز میانی-18باد تانک - 3
محفظه چپ ترمز عقب -19سوپاپ تخلیه آب- 4
محفظه راست ترمز عقب-20اورودي هوسوپاپ - 5
سوپاپ دیفرانسیل -21متعلقات تانک باد- 6
سوپاپ یک طرفه -22مدار تانک باد عقب- 7
ترمز دستی -23مدار تانک باد جلو- 8
ترمز دستی تریلر-24تانک باد دو بازویی- 9
سوپاپ تریلر-25اخطار دهنده کاهش فشار باد-10
کنترل کننده تریلراتصال-26وبل مدار سريدحفره ايشیر ترمز -11
تغذیه برق تریلر سوکت-27سوپاپ اطمینان -12
اگزوزسوپاپ مغناطیسی خفه کن -ABS28سوپاپ مغناطیسی -13
اگزوزسوپاپ خفه کن -29محفظه چپ ترمز جلو-14
محفظه راست ترمز جلو-15

مدار الکتریکی
. میونها در این مدل مشترك استه در این دفترچه راهنما با انواع دیگر کامدار الکتریکی اشاره شد

. مراجعه کنیدنظرتانبه ساختار کامیون مورد طفاً در زمان استفاده به اطالعات مختصل
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4*2نمودار شماتیک ترمز محصول 
کمپرسور باد.1
APUهوا ) تقسیم(واحد پردازشگر .2
سوپاپ تخلیه آب.3
بادسوپاپ تغذیه .4
باد) کمکی(تانک فرعی .5
هوا مدار عقب) کمکی(تانک فرعی .6
آالرم فشار کم هواي مخزن باد.7
تانک باد مدار جلو.8
فشار سنج دوگانه .9

) پشت سر هم( سوپاپ دومحفظه اي ترمز.10
سوپاپ تخلیه سریع.11
ABSسوپاپ سلنوئید .12
محفظه ترمز بادي جلو چپ.13
محفظه ترمز بادي جلو راست.14
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سوپاپ رله.15
زمانهسوپاپ دو .16
چپمحفظه باد ترمز فنري اکسل عقب.17
راستمحفظه باد ترمز فنري اکسل عقب.18
سوپاپ دیفرانسیل.19
سوپاپ یکطرفه مجموعه اتصال لوله ها.20
سوپاپ ترمز دستی.21
سوپاپ ترمز دستی تریلر.22
سوپاپ تریلر.23
)زرد رنگ(اتصال کنترل تریلر، کانکتور تامین هوا.24
)قرمز رنگ(کانکتور کنترل عالئم.25
ترمز اگزوزسلنوئید .26
سوپاپ ترمز موتور.27

:نمودار شماتیک برق خودرو
هنگام استفاده از آن به . دیاگرام شماتیک الکتریک خودرو که ضمیمه این راهنماست نموداري کلی است

.مشخصات ویژه آن توجه کنید

:بخاري و کولر
در داخـل کـابین تجهیـز شـده     سیستم تهویه در داخل اتاق جلو با دو حالت کولر و بخاري با کیفیت یکسان در 

براي حفاظت محیط زیست گاز سرماساز فریون با حداقل میزان مورد نیاز در داخـل سیسـتم شـارژ شـده     . است
.استفاده می شودبه عنوان خنک کن R134aاست و مخلوطی از گاز 

:پین ریش 
.هم قابل قبول استاست و پین ریش وضعیت استاندارد پین ریش 

:راننده جعبه ابزار 
.هرکامیون تجاري به یک سري ابزار مخصوص راننده تجهیز شده است
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