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 راننـده گـرامـي

شركت ايران خودرو ديزل پيشرو در صنعت خودروهاي سنگين و به عنوان بزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه، به حسن سليقه 

 .شما در انتخاب اين محصول صميمانه تبريك عرض مي نمايد

با نحوه عملكرد و سرويس و نگهداري خودرو به منظور بهره وري بيشتر، اين شركت در راستاي برآورده سازي نيازها و انتظارات شما و آشنايي 

 . اقدام به تهيه كتابچه راهنماي دارنده خودرو نموده است

استفاده صحيح از خودرو و همچنين ايمني و افزايش عمر مفيد خودروي شما تسهيل در مطالعه اين راهنما كمك شايان توجهي به آشنايي و  

 . ر نتيجه براي مدت طوالني از كيفيت خـودرو رضايت مطلوب را خواهيد داشتخواهد نمود، كه د

شركت ايران خودرو ديزل در راستاي رعايت موازين ملي و قانوني و استانداردهاي توليدي و زيست محيطـي مكلـب بـه افـزايش سـطح كيفـي       

هرگونه تغيير در طراحي تجهيزات و خصوصيات فني را بـراي  و ايجاد نوآوري در خلق ارزش براي مشتريان است، از اين رو حق اعمال  محصول

 .خود محفوظ مي داند

ه خدمات و انجام سرويس هاي گـواه در سراسركشـور آماده ي ارايشبكه نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش شركت  يادآور مي گردد كه

راهنماي شرايط خدمات پس از فروش محصوالت كتابچه ن نمايندگي به براي اطالع از نزديكتري. مورد نياز و همواره در دسترس شما مي باشند

 . ايران خودرو ديزل مراجعه فرماييد

  ل دارد با آنچه بر روي خودروي شما نصب است متفاوت باشندحتماًاقالم و تجهيزاتي که در اين راهنما درج شده، ا. 

 .آرزومند استايران خودرو ديزل همواره سالمتي و بهروزي را براي شما  شرکت
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 راهنمای عالیم

 
 هشدار 

، آگاه شوند مييا خودروي شما ده شما را در مقابل خطراتي كه باعث تهديد و به خطر انداختن سالمتي شما يا ديگران نكات هشداردهن

 .سازند مي

 

 نكات مربوط به محيط زيست 

 .سازد ميزيست و چگونگي از بين رفتن آن، براي شما فراهم  هاي محيط هايي درباره واكنش زيست، اطالعات و آگاهي نكات مربوط به محيط

 

 تواند براي شما مفيد واقع شود که مي ي استهاي مفيد يا اطالعات بيشتر دستورالعمل. 
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 زیست محافظت از محيط

 نكات مربوط به محيط زيست 

زيست اقدام به استقرار سيستم مديريت يكپارچه  هاي پيشگيري از آلودگي و حافظت از محيط  شركت ايران خودرو ديزل در راستاي سياست

HSE مبتني بر استانداردهاي مربوطه نموده و متعهد به رعايت و اجراي آن و بهبود مستمر در عملكرد سازمان در اين خصوص مي باشد .

تالش مستمر در جهت بهينه سازي مصرف انرژي و منابع طبيعي و به حداقل رساندن ضايعات، ترويج آموزش هاي زيست محيطي به 

ه گيري و كنترل خطرات و عوامل زيان آور از نظر جنبه هاي زيست محيطي، خط مشي شركت ايران خودرو كاركنان و نيز شناسايي، انداز

 .ديزل در زمينه حفاظت از محيط زيست مي باشد

 .شويد شما با آگاهي صحيح از عملكرد خودروي خود باعث محافظت از محيط زيست مي

 :ها به موارد زير بستگي دارند مصرف سوخت، عملكرد موتور، گيربكس، ترمز و سايش الستيك

 شرايط عملكرد خودروي شما

 نوع رانندگي شخص شما
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:توانيد با حفظ كردن و رعايت موارد زير روي هر دو عامل ياد شده تأثيرگذار باشيد شما مي  

 شرايط عملكرد

 شود از جابجايي هاي با مسافت كوتاه خودداري كنيد؛ زيرا باعث افزايش مصرف سوخت مي. 

 ظيم بودن فشار باد الستيك ها اطمينان حاصل كنيداز تن. 

  حمل نكنيد( بيش از استاندارد)بار اضافي. 

 زيست خود محافظت كنيد اي و انجام فرآيند سرويس و نگهداري در نمايندگي هاي مجاز از محيط هاي دوره با انجام مرتب سرويس. 

 نوع رانندگي 

 هيدهنگام استارت زدن خودرو پدال گاز را فشار ند. 

 از درجا كاركردن خودرو به منظور گرم كردن موتور خودداري نماييد. 

 فاصله ايمني مناسب را با خودرو جلويي رعايت كرده و با دقت رانندگي كنيد. 

 هاي مكرر و زياد، دوري كنيد گيري از سرعت. 

  فاده نماييددرصد دور موتور مجاز آن است 12در زمان مناسب دنده را تعويض كرده و هر دنده را تا. 

 هاي سنگين، خاموش كنيد موتور را به هنگام توقب يا ترافيك. 

 مصرف سوخت خودروي خود را زيرنظر داشته باشيد. 
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 تجهيزات خودرو
به ياد داشته باشيد كه ممكن  ؛كند را بيان مي هاي خودرو طوركلي تمام تجهيزات استاندارد و سفارشي همه مدل اين دفترچه راهنما به

ممكن است تجهيزات روي خودروي شما در برخي موارد با اطالعات نشان  وي شما مجهز به همة اين تجهيزات نباشد و حتياست خودر

 .ال، با شركت ايران خودرو ديزل تماس حاصل فرماييدؤشكل و ايجاد سمدر صورت بروز  بنابراين ؛داده شده در اين دفترچه متفاوت باشد

 یقطعات اصلاستفاده از 
، عملكرد مطمئن و ايمن خودرو به كنيد استفاده نيست ايران خودرو ديزل و شركت سازندهكه مورد تأييد  و مجموعه هايي طعاتاگر از ق

يـا  و فقـط از قطعـات اصـلي     بنابراين ؛كنند عمل نمي، سيستم ترمز، درست مثال عنوان  بههاي ايمني مربوطه  سيستم .خطر خواهد افتاد

مـورد   ،زيرا اين قطعات از نظر ايمني، مرغوبيـت و كـارآيي  . كنيد باشد، استفاده شركت ميبه و مورد تأييد قطعاتي كه داراي كيفيت مشا

 .اند گرفته آزمايش قرار

 .هيچگاه توصيه نمي گردد استفاده از قطعات غير استاندارد و تاييد نشده به داليل ايمني و آسيب رساني به خودرو

 ایمنی عملكرد خودرو
اختالل در عملكرد سيستم هاي خودرو شده و نيز گارانتي هاي مربوطه باعث  و دسته سيم يهاي الكترونيك ر اجزاء سيستمهرگونه تغيير د

 .خودرو را با مشكل مواجه خواهد ساخت
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 هشدار 

گذاشت كه اين  دنخواه تأثيرديگر شبكه  ها و يا قطعات ش آنقهاي مربوطه بر روي عملكرد و ن و دسته سيم يتغييرات اجزاء الكترونيك

ممكن است باعث از بين رفتن عملكرد صحيح آنها و نيز به دارد و هاي مربوط به ايمني خودرو بسيار اهميت  سيستم دربارة ويژه  به امر

 .شود  ها ل بروز تصادفحتماًافزايش انهايت  خطر انداختن ايمني خودرو و در

 تغيير خروجی یا راندمان موتور

 :شود درت موتور باعث وقوع موارد زير ميتغيير در جهت افزايش ق

 تغيير در مقدار آاليندگي 

 بدكار كردن موتور 

 بروز ايرادهاي حاصله از اين موضوع 

 .شود در هيچ يك از موارد گفته شده عملكرد مطمئن خودرو، تضمين نمي

 ها و عالیم نمای خودرو برچسب
نتيجه  ، ممكن است شما يا ديگران از اين خطرات آگاه نشويد كه دريدكنرا جدا بر روي خودرو هاي هشداردهنده موجود  اگر برچسب

 .گردد يتباعث مصدوم
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 .سازند مختلب آگاه مي هايهاي ايمني هشداردهنده زيادي وجود دارد كه شما را نسبت به خطر بر روي خودروي شما برچسب

 بايديك راننده  عنوان بهشما . اجباري شده است مقررات،و  عالئم موجود در نماي خودرو براي خودرو با تجهيزات اضافي توسط قانون

 .كنيداي مجاز مراجعه هه گايرتعويض آنها به تعم براي ،در صورت آسيب ديدن يا جدا شدن. حفظ و نگهداري از آنها كوشا باشيد براي

 های مجاز مراكز و تعميرگاه
اصلي و صالحيت انجام تعميرات استاندارد بر روي خودرو را دارا  دانش و تخصص ويژه، ابزار مخصوص، قطعات بايدرگاه مجاز، ييك تعم

نمايندگي هاي مجاز شركت گواه به عنوان نماينده ارايه دهنده خدمات پس از ايمني بيشتر به  برايدر هنگام تعميرات  بنابراين، باشد

كه به  "راهنماي شرايط خدمات پس از فروش" كتابچه ليست نمايندگي هاي مجاز در .نماييدمراجعه  فروش شركت ايران خودرو ديزل

 .است طور جداگانه به شما تحويل شده، درج گرديده

 :هاي مجاز انجام دهيد زير را در تعميرگاه ي نظير امورموارد اكيداً توصيه مي گردد همواره

  ايمني خودرو مرتبط باامور 

 امور مربوط به سرويس و نگهداري خودرو 

 دروامور مربوط به تعميرات خو 

 هرگونه تغييرات اصالحي يا نصب تجهيزات 

 ها و قطعات الكترونيكي امور مربوط به سيستم 
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 معرفی خودرو

 
و وزن خودرو  كيلوگرم 1222 (GVB)بار مجاز آن  مجموع وزن خودرو و. در دو تيپ باري و كمپرسي ارايه مي گردد ،ARNA كاميونت

  .كيلوگرم مي باشد 1222نوع كمپرسي آن  برايو  كيلوگرم 1222 براي مدل باري بدون بار

 بصورت زير معرفي مي گردد؛كه . باشدمي OM 364 LA ن خودروايموتور 

OM  : نمايش دهنده موتور ديزلي 

I364 :تيپ موتور 

LA  : دار بودن خودرو معرف توربوشارژر و اينتركولر 

ترمز خفه كن اگزوز و غيره بوده و  ،ABSراحتي راننده، از قبيل ترمز ايمني و حفظ بروز جهت هاي كاميونت مجهز به سيستماين

 .بر روي آن نصب شده است III EURO ش آاليندگي زيست محيطي مطابق با استانداردتجهيزات كاه همچنين
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  آمپر صفحه
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 كيلومتر شمار 2

 دور سنج موتور 1

 سـوخـت نمايشگر 1

 درجه نمايش فشار مدار باد 2

 فشـار روغـن موتـور نمايشگر 1

1 
درجه حـرارت مايـع  نمايشگر

 خنـك كاري موتـور

 انگيني ه 1

2 

1 

1 

4 

1 

6 

1 

1 
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 دسته راهنما

 
 
 

 

 چراغ جلو نور پايين 2

 چراغ پشت آمپر 1

 چراغ نور باال 1

 چراغ مه شكن عقب 2

 چراغ مه شكن جلو 1

 راهنما گردش به راست 1

 راهنما گردش به چپ 1

 بوق 2

8 

1 

1 

6 

1 

1 

2 
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  كليد خودرو
، قفل درب كمك راننده و سوئيچ خودرو با يك كليد عمل مي هنظور راحتي شما، قفل درب رانندبه م

 . نمايند
حالت ممكن است كليد درون  ، در اينها بدون كليد نيز امكان دارددرب شدندليل اينكه امكان قفل ه ب

 . ه كليد يدكي هميشه در دسترس باشدشود كلذا توصيه مي ،، جا بماندخودرو

  هشدار 

 جسام سنگين يا بزرگ آويزان نكنيد؛ زيرا اين عمل ممكن است به طور ناخواسته باعث چرخيدن سوييچ هيچگاه به سوييچ خودرو ا

قبل از وارد كردن سوييچ در محل مربوطه . شود در محل آن و درنتيجه خاموش شدن خودرو شود كه باعث بروز تصادف مي

 .اجسام سنگين را از آن جدا كنيد حتماًبراي روشن كردن خودرو، 

 صورت ممكن است به خودروي خود يا ديگران آسيب  ها وجود دارد، در غير اين ن شويد تا فضاي خالي جهت بازكردن دربمطمئ

 .برسانيد
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 شيشه هاباز و بست 

براي توقب حركت شيشه به سمت بـاال كليـد را   . براي باالبردن شيشه ها قسمت انتهاي عقب كليد را  فشار دهيد

 . رها كنيد
براي توقب حركت شيشه به سمت پايين، كليـد را رهـا   . دن قسمت انتهاي جلو كليد را فشار دهيدبراي پايين آور

 . كنيد

ثانيه ثابت نگه داريد، شيشه به طور خودكار باال خواهد  1الي  2زماني كه فشردن قسمت انتهاي عقب كليد را براي 

 .شودمتوقب مي اگر انتهاي عقب يا جلو كليد را فشار دهيد، پايين آمدن شيشه. آمد
 

 

 كليد قفل كردن شيشه ها 

 . جهت باز كردن قفل شيشه دوباره كليد را فشار دهيد. كليد را براي قفل كردن شيشه درب فشار دهيد
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 صندلی

 صندلی راننده

 باالرا به سمت  (2) زير صندلياهرم ، و عقب براي حركت دادن صندلي به طرف جلو

بنابراين شما مي توانيد . نمايدر محل كشوئي خود آزاد مي اين اهرم صندلي را د .بكشيد

هنگامي كه جاي مورد نظر . بردن در وضعيت مناسب قرار دهيد و عقب صندلي را با جلو

حركت دهيد تا  و عقب و صندلي را به طرف جلو نموده ، اهرم را رها نموديدخود را پيدا 

  .ننمايدقفل در موقعيت خود قرار گيرد و ديگر حركت 

و سپس دستگيره آن را  نمودهكمر خود را كمي به جلو خم  ،صندليپشتي براي آزاد كردن 

 پشتيطرف باال بكشيد و صندلي را به زاويه دلخواه خود تنظيم و براي قفل كردن ه ب( 1)

اين عمل امكان دسترسي بهتر به قسمت  .نماييدصندلي به حالت دلخواه، دستگيره را رها 

  . د را مهيا مي نمايدتجهيزات داشبور

 .اهرم كنار صندلي را به طرف پايين بكشيد براي تنظيم گودي كمر،
 

 

2 

1 
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  هشدار 

  وجود آمدن تصادف و ه اين كار باعث از دست دادن كنترل خودرو و ب .ماييدنندر هنگام حركت خودرو هرگز صندلي خود را تنظيم

 .شود يصدمه به سرنشينان م

 صندلي راننده را تنظيم نماييد ،قب بوده و ترمز دستي فعال استكه خودرو متو هنگامي ،فقط. 

 مي بايست صداي قفل شدن آن را بشنويد ،در صورت تنظيم صندلي. 

 از راحت بودن خود در موقعيت جديد صندلي اطمينان حاصل نماييد ،در هنگام تنظيم صندلي. 

 به صندلي تكيه دهيد كامالً ،برا ي تنظيم صندلي. 

  ها مي بايست تا انتها به راحتي فشرده شوند پدال ،صندليپس از تنظيم. 

 كليدها و فرمان در حالت مناسبي نسبت به بدن شما قرار داشته باشند ،صفحه درجات نمايش ،پس از تنظيم صندلي. 

 صندلی كمک راننده
اهرمي كه در  به وسيلهوسط پشتي صندلي سرنشين  .وسط متحرک مي باشدپشتي صندلي كمك راننده ثابت و پشتي صندلي سرنشين 

دو عدد جا  ،در پشت پشتي صندلي سرنشين وسط. سمت چپ پشتي صندلي قرار دارد به سمت جلو و عقب قابل خم كردن مي باشد

 .بشقاب جهت آسايش راننده و كمك راننده در نظر گرفته شده استليواني و يك 
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  كمربند ایمنـی
ــوع دو        صـندلي راننـده و كمــك راننـده داراي كمربنـد     ايمنــي سـه نقطـه اتكــا و صـندلي سرنشـين وســط داراي كمربنـد ايمنـي از ن

 .باشدنقطه اتكا مي

 بستن كمربند ایمنی 

شنويد  مي( click)قفل شود صداي آن را كمربند  هنگاميكه .آن را از محل مخصوص بكشيد و در قفل آن قرار دهيد ،براي بستن كمربند

شما به گرفت و كه كمربند در جاي مناسب ناحيه پايين پهلوها قرار بعد از اين ،ي باشدتنظيم مقابل  طول اين كمربند به طور اتوماتيك
در حالت قفل  ،يا در هنگام تصادف آيداگر توقب ناگهاني پيش .دهدو به شما اجازه حركت مي بودهكمربند آزاد  ،آرامي به جلو خم شويد

 . كمربند قفل مي شود،سريع به جلو خم شويدهمچنين اگر شما بخواهيد  .باقي خواهد ماند

 تنظيم كردن كمربند ایمنی 

اگر خيلي باال روي بدن  .نه روي سينه ،د حتي االمكان كمربند را تا آنجا كه امكان دارد در پايين ترين نقطه باال تنه خود ببنديديابشما 
 .ترجيحاً يكي از بازوها بايد باال و ديگري پايين باشد .بدل ليز خوردن از زير آن و صدمه ديدن افزايش مي ياحتماًا ،قرار گيرد
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 آزاد كردن كمربند ایمنی 

 .سپس كمربند به طور اتوماتيك به سمت عقب به طرف محل اصلي خود بر مي گردد ،شودكمربند آزاد مي ،با فشار به روي دكمه قفل
 .نماييدره اقدام سپس دوبا ،كنترل كنيد كه كمربند پيچ نداشته باشد ،اگر چنين نشد

  كمربند ایمنی دو نقطه اتكا
 ،آن را بيرون بكشيد تا تسمه به طور كامل كشيده شود ،قسمت زبانه را با دست باال آوريد .اين مدل كمربند قفل كن اتوماتيك ندارد

 .به صورت اتوماتيك تنظيم مي شودكمربند  ،كه در پايين ترين ناحيه باال تنه قرار گرفت هنگامي .زبانه را در محل قفل قرار دهيد سپس

 .ند به طور اتوماتيك جمع مي شودبا اين كار كمرب .و دكمه قفل را فشار دهيد نمودهبراي باز كردن كمربند تسمه را مقداري شل 

  هشدار 

 كمربند ايمني را ببنديد حتماً ،قبل از شروع به حركت خودرو. 

 عبور تسمه از جلوي شكم بسيار خطرناک است .از جلوي جناق سينه عبور نمايد بايد ،توجه داشته باشيد كه تسمه كمربند ايمني، 

 .چون هنگام تصادف يا ترمزهاي شديد به شكم فشار زيادي وارد مي شود

 نمايد انتهاي تسمه كمربند بايد از روي شانه عبور.       
 لكه خطر آفرين نيز مي باشندب ،نه تنها عمل نخواهند نمود ،اگر اشتباه بسته شوند ،كمربند هاي ايمني. 

 كمربند ايمني را در همه مدت بايد ببندند ،كليه سرنشينان خودرو.  
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   وزن دارند استفاده شود كيلوگرم 22از سيستم نگهداري بچه يا صندلي براي كودكاني كه كمتر از.  

  كمربند  هنگامي كه .دف سفارش شده استدر تصا جراحاتاستفاده از كمربند ايمني براي خانم هاي باردار به منظور كمتر شدن

جهت  .بايد حتي االمكان در پايين ترين قسمت پهلوها و در جاي مناسب قرار گيرد و روي شكم قرار نگيرد ،ايمني استفاده مي شود

  .سفارشات ويژه با پزشكان مشورت شود

 مشورت شود پزشكدر صورت نياز با  شود بايد از كمربند ايمني استفاده شودشخص آسيب ديده اي حمل مي هنگامي كه.  

  اين كار در يك تصادف  .نمايندكه با هم از يك كمربند استفاده  نمايندهرگز نبايد سعي ( شودمي نيز كه شامل بچه ها) دو نفر

  .صدمات وارده را افزايش مي دهد

  وسيله خم ه كه كمربند و قفل هاي آن ب نماييداصل بايد اطمينان ح به عالوه .ننماييدهرگز كمربند ايمني را جابجا يا از صندلي جدا
  .ها و وسايل ديگر صدمه نديده اندشدن صندلي يا درب

  قسمت هايي كه صدمه ديده اند بايد هرچه زودتر  .ها براي هر نوع خرابي و پوسيدگي بطور دوره اي بازرسي شوند كمربندهمه

 .تعويض شوند

 مشهود نباشددر آن به شكل حتي اگر صدمه اي  .عد از تصادف خودرو بايد تعويض شودمجموعه كامل كمربند يا مجموعه هاي آن ب.  

  سوئيچ باز مي شود و در وضعيت  زماني كهدرON چراغ نشانگر اخطارآن در  ،بسته نباشد ،اگر كمربند ايمني راننده ،قرار مي گيرد

 .صفحه درجات نمايش روشن مي شود

 تاب نخورده باشد ،بستن توجه داشته باشيد كه كمربند هنگام. 
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 آمپرها و نمایشگرها

 آمپرها

  كيلومتر شمار و سرعت سنج

 .اين درجه نمايش سرعت خودرو و مقدار مسافت طي شده را نشان مي دهد 

 .نشان دهنده مقدار مسافت طي شده است :سرعت سنج

اين وسيله مسافت را . ن، آن را بر روي صفر تنظيم كنيدكبراي نشان دادن مقدار مسافت با فشار دادن دكمه صفر :كيلومتر شمار مسافرت

 .دهدنشان ميو از زمان فشار دكمه ثبت 

 سطح سوخت گرنمایش                                                                                        دور سنج موتور

   .مقدار سوخت در باک را نشان مي دهد ،اين درجه نمايش                            . دهدميزان دور موتور را نشان مي نمايشگراين 

            .باشدمي رقسمت قرمز رنگ آن، قسمت دور غير مجاز و خط                                                                                     
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 هشدار  
 نماييدجه نمايش سطح سوخت دقت قبل از رانندگي به در.  

 گازوئيل باشد ،در باک( ليتر  1/21حدود )ظرفيت باک     هميشه بيشتر از  ،سعي كنيد. 

 پر نماييد( ليتر 21)درصد ظرفيت  21با ک سوخت را تا  ،سعي كنيد. 

  سعي كنيد هميشه قبل از رسيدن عقربه به عالمتE، باک را پر نماييد. 

 

 آب موتور درجه حرارت  گرنمایش

نشانگر در محدوده رنگ قرمز قرار  هنگامي كه .درجه حرارت آب موتور را نشان مي دهد ،اين درجه نمايش

  .باشدمي گرفت، دماي موتور باال

 هشدار  
خيابان ر كنا دردر اين حالت فوراً خودرو را  .بيانگر جوش آوردن موتور است ،درسوقتي كه عقربه نشان دهنده به منطقه قرمز رنگ مي

 .در قسمت نكات ايمني عمل نماييد "جوش آوردن خودرو"و مطابق دستورات مندرج در قسمت  .پارک نماييد
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  نگينی ها

   

 

      

 باز بودن
ترمز خفه كن  اتاق برگردان ربند ايمنيكم چراغ راهنما نور پايين نور باال شارژ باتري ترمز دستي درب ها

 اگزوز
بغل گيربكس 

(PTO) 

 

 

       

پايين بودن 
 جلوشكنمه عقبشكنمه سطح سوخت

سطح و دماي 
مايع خنك 

 كننده
  بودن كم

كم بودن سطح  ABSنشانگر فشار باد
 منبع انبساط

تمام شدن 
 هالنت

 
هشدار فشار 

 روغن
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  تركيبی دسته راهنمااهرم 

 چراغ های مه شكن

چراغ هاي مه شكن فعال ( بق شكلمطا)با چرخاندن قسمت اوليه دسته راهنما

 .شوندمي

 مه شكن جلو

 .در جاده ها يا مسيرهاي مه گرفته استفاده نماييد چراغ از اين

 .باشداست، فعال مي ONدر حات كه سوئيچ  الزم به ذكر است كه اين كليد در زماني

 هشدار  
  .به علت دشارژ شدن باتري ممكن است موتور روشن نشود ،ماييدننن كليد به مدت زياد استفاده يموتور خاموش است از ا زماني كه

  چراغ های مه شكن عقب

 .كنيدها يا مسيرهاي مه گرفته استفادهدر جاده چراغ از اين

قـرار دادن اهـرم در   باشـد، بـا    STARTيـا  ON كه كليد چـراغ هـاي مـه شـكن جلـو فعـال بـوده و سـوئيچ در حالـت           در صورتي

 .شونده شكن عقب روشن ميهاي م چراغ موقعيت،
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  چراغ های خودرو
 :دشونميروشن شرح زير ه ب ي خودروچراغ ها (مطابق شكل) چرخاندن دسته كليد تركيبي دسته راهنمابا 

 
 چراغ هاي روشن شده در اين حالت،

 چراغ هاي پشت درجات نمايش -

 چراغ هاي حد عقب -

 چراغ هاي خطر عقب -

 چراغ هاي پالک عقب -

 چراغ هاي جلو

 نور باال           /نور پايين
 ( چراغ جلو نور باال نيز روشن مي شود ،كه اهرم كليد تركيبي به سمت پايين حركت داده شود در صورتي)چراغ هاي جلو نور پايين 

 هشدار  
  .باشدكردن موتور را نداشته شود و ممكن است كه باتري توان روشنها باعث افت شارژ باتري ميروشن گذاشتن چراغ
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 چراغ راهنما  
اگر دسته راهنما به سمت پايين كشيده شود، راهنماي سمت چپ روشن مي شود و اگر بـه  

كامـل   گردش خودرووقتي عمل  .سمت باال كشيده شود، راهنماي سمت راست روشن شود
به طور اتوماتيـك بـه   راهنما شد و غربيلك به حالت اول بازگشت، باعث مي شود كه دسته 

اگـر   .زمان چراغ راهنمـا مـي شـود    وليه درآيد و همچنين باعث خاموش شدن هموضعيت ا

اشـكالي در   ،يـا اصـالً روشـن نشـد     نشانگر چراغ راهنما بيش از سرعت معمول چشمك زد

بـه   يـا  نماييـد در اين حالت سوخته شـدن فيـوز يـا المـپ را كنتـرل       .سيستم وجود دارد
 .نماييدمراجعه  اه خدمات پس از فروش شركت گو نمايندگي مجاز

 راهنماي سمت راست -2

 راهنماي سمت چپ -1
، در اين حالت داخل فشار دهيد ، راهنما را به سمتكه چراغ نور پايين روشن است در صورتي، راي روشن شدن نور باالي چراغ جلوب

 . ودشدسته راهنما به سمت خارج، استپ نور باال فعال ميچراغ نور باال فعال مي شود و با فشار دادن 

 بوق

 .با فشار دادن كليد انتهاي اهرم دسته راهنما، بوق خودرو عمل مي نمايد 

2 

1 
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 برف پاک كن و شيشه شوی اهرم
 

 :باشدهاي زير ميكليد برف پاک كن و شيشه شوي داراي حالت

 .برف پاک كن يكبار عملكرد دارد -2

  .باشدبرف پاک كن در حالت خالص مي -1

 .ندكبرف پاک كن با سرعت كم حركت مي -1

 .كندبرف پاک كن با سرعت زياد حركت مي -2

 

 

1 

1 

2 

1 
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 سيستم تهویه مطبوع و بخاری

 :باشدشامل سه كليد گردان كنترلي به شرح زير مي ي خودروجلو تهويهپنل  

 حالت هاي جهت حركت هوا  -2

 طرف صورته ب 
 رف صورت و پاها  به ط 

 طرف پاهاه ب

  جلوشيشه  به طرف
 يشه جلوبه طرف پاها و ش          

 (:كليد گردان وسط)كليد كنترل سرعت فن  -1

 .باشدمي 2تا  2اين كليد داراي پنج حالت خاموش، سرعت 
 وضعيت كنترل دما -1

 .گرددبا گردش اين كليد به سمت ناحيه قرمز گرمايش بيشتر حاصل مي

 روشن و خاموش كولر -2

 (اتاقچرخش هوا در داخل اتاق يا جريان هوا از خارج از ) حالت جريان هوا  -1

1 3 2 

4 5 
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 تهویه مطبوع
 :انجام دهيد براي راه اندازي سيستم تهويه موارد زير را 

 را خاموش نماييد تا هواي تازه به داخل راه پيدا نمايد( 1)كليد شماره  ،كه خودرو در حال حركت است در حالي. 

 رار دهيدق  يرا روحركت هوا جهت        اهرم كنترل  ،براي جهت دادن هواي ورودي به سمت داشبورد.  

 فن را روي دور دلخواه قرار دهيد ،در ترافيك يا پشت چراغ قرمز هستيد زماني كه.  

  قرار دهيد بين سرد و گرم درجه حرارت را . 

های تهویه مطبوع   دریچه 

اين دريچه ها اجازه مي  .(دو دريچه در كنار و دو دريچه در وسط داشبورد)چهار دريچه بر روي داشبورد وجود دارد 

همچنين مي توان اين دريچه ها را طوري تنظيم نمود كه جريان هوا بطور  .هوا به داخل اتاق هدايت شوند ،دهند

 .دريچه تهويه را به سمت باال و پايين ببريد ،براي جلوگيري از ورود هوا .دلخواه وارد شود

بخار جمع  ،جلوبر روي شيشه  ي كهزمان، از اين دريچه ها .دارددريچه پشت داشبورد و پايين شيشه جلو وجود  دو

 .توان استفاده نمودمي ،قرار گيرد          و اهرم جهت حركت هوا بر روي  باشد شده

 كولر
 .گرددآن كولر غير فعال ميگردد و با فشردن مجدد كولر فعال مي، (2كليد ) A/Cبا فشردن كليد 
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با كشيدن دستگيره  ،درجه حرارتكاهش جهت اهرم وضعيت كنترل دما را  ،A/Cد به منظور استفاده بهتر از كولر پس از فعال كردن كلي
وضعيت  )و  وضعيت فن  ،( و         و                 و        )اهرم حالت هاي جهت حركت هوا   ،(چپ سمت )رنگآبي به طرف منطقه 

 .در موقعيت هاي دلخواه قرار دهيدرا  ( 2و  1، 1، 2

 هشدار  
 و نيز مقدار گاز را كنترل نماييدكه از كولر براي مدت طوالني استفاده مي نماييد، كشش تسمه  يهنگام . 

  نماييد، بطور متناوب در هر ماه دو مرتبه آن را بازديد و كولر را از نظر نشتي نيز كنترل نماييداز كولر استفاده نميكه در زمستان.  

  است، روشن نماييد موتور پايين دور زماني كه حتماً،كولر را. 

 تا روغن در مسير گردش نموده و به كمپرسور برگردد ،دور بر دقيقه كار نمايد 122حداقل مي بايست به مدت پنج دقيقه با دور آرام. 

 بخاری

 . گرددگرم  ار اتاق داخلهواي باشد تا  گرمدماي آب بايد به اندازه كافي  ،در سيستم بخاري اگر از گرماي آب رادياتور استفاده مي شود

 هشدار  
 دكمه فن را بر روي  ،شوداگر از بخاري استفاده نميOFF قرار دهيد. 

 كليد حالت جريان هوا را روشن نماييد ،گرد و غبار در هنگام پارک خودروبراي جلوگيري از ورود. 
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 را روشن نماييدكليد حالت جريان هوا  ،زمان عدم استفاده از بخاريگرد و غبار در براي جلوگيري از ورود. 

 نمايدشود كه در مدت طوالني شيشه جلو بخارزيرا باعث مي كليد حالت جريان هوا را روشن ننماييد، ،در هنگام استفاده از بخاري. 

 تميز كردن شيشه از مه و یخ زدگی 

 .كولر را روشن نماييد ،ريع مه غليظبراي از بين بردن س .نماييداز بخاري استفاده  جلو براي از بين بردن يخ زدگي و مه گرفتگي شيشه

 

 هشدار  
 كليد حالت جريان هوا را روشن نماييدموقتاً  ،براي جلوگيري از ورود گرد و خاک به داخل خودرو از طريق سيستم تهويه. 

كند كه مي كمكروش اين  .برگردانيد  خاموش  آن را به حالت ،پس از استفاده از وضعيت فوق و كم شدن گرد و غبار نماييددقت 

  .باشد تر راننده راحت

 دقت كنيد كه اين  .شودي كه در خارج از اتاق جلوي شيشه قرار دارد بداخل وارد مييهاهواي مخصوص كولر و بخاري از محفظه

  .يا چيزديگر بسته نشده باشند برف، يخ ،محفظه ها بوسيله برگ درختان

 باشدحركت نيازي به روشن كردن فن نمي در زمان . 
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 چراغ ها

 چراغ داخل خودرو 
چراغ سقفي در . باشدر انتهاي آينه سقفي داخل اتاق مي، دچراغ سقفي داخل اتاق

  .نمايدسه مرحله به ترتيب زير عمل مي

 . شوددر اين وضعيت چراغ خاموش مي – 2
 ، چراغ سقب روشن و تا زمانيها باز شوديكي از درب هنگامي كهدر اين حالت  – 1

  .مانداز باشد اين چراغ روشن ميكه درب ب

  .مانددر اين وضعيت چراغ روشن مي – 1

 هشدار  
نگام خارج شدن از ه. شودروشن شدن موتورمي بد روشن گذاشتن چراغ سقب براي مدت طوالني باعث تخليه شدن باتري خودرو و

 .نماييد ها را خاموشخودرو چراغ
 

 

1 

2 

1 
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  چراغ های جلوی خودرو
 
 

 

 

 تعداد نوع چراغ رديب

 1 چراغ راهنما 2

 1 چراغ نور پايين 1

 1 چراغ نور باال 1

 1 چراغ كوچك 2

 1 چراغ مه شكن 1

 1 چراغ راهنماي جانبي 1

 

2 

 

4 

 

1 

 
1 

 

1 
 

6 
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 چراغ های عقب خودرو

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 تعداد نوع چراغ رديب

 1 چراغ مه شكن 2

 1 چراغ راهنما 1

 1 عقب دندهچراغ  1

 1 شبرنگ 2

 1 ترمزچراغ  1

 1 خطرچراغ  1

 2 روي گاردچراغ  1
7 

5 

 

4 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 
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 سایر تجهيزات كابين

  كليد فالشر

 براي. كندطور همزمان شروع به چشمك زدن ميه راهنما بهاي چراغ  مهه ،فشار دهيد پايينرا به سمت  كليد كه وقتي

كه شما  هنگامي)ديگر  رانندگان كليد براي اطالع دادن بهاز اين .فشار دهيد سمت پايينرا به كليد  ،هاخاموش كردن آن
 . نماييداستفاده   (قصد ايستادن يا توقب در كنار جاده را براي بازديد اضطراري داريد

 هشدار  
 ممكن ، به علت دشارژ شدن باتري، نماييد هشدار دهنده به مدت زياد استفادكه موتور خاموش است از اين المپ  حالي اگر در

 .داست موتور روشن نشو

 نمايدكار ميكه سوئيچ بسته است نيز ر حتي در زمانيفالش. 

  (گاز دستی)تنظيم دور موتور 
، گازدريچهگرداندن ، باگرم شدن موتوردر مدت. باشدمحل تنظيم دور موتور در سمت راست غربيلك فرمان مي

  .ش از اندازه موتور شوددور زياد از حد موتور باعث گرم شدن بي .داريد دور موتور را يكنواخت و پايين نگه
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 هشدار  
 اين كار شيشه را از  .بعد از پاشيدن آب تيغه را بكار اندازيد حتماً ،شيشه پوشيده از گرد و خاک يا چيزهاي ديگر است هنگامي كه

  .نمايدخط خوردگي يا صدمه ديدن حفظ مي 

  ببيندآسيب پمپ در غير اينصورت ممكن است  ،ننماييدثانيه استفاده بيست بيشتر از  ،پاشش مايع شيشه شوياز كليد.  

  نماييدو برف پاک كن را بازديد  نماييدكليد را خاموش  ،ننمايداگر برف پاک كن در موقع فشار كليد كار. 

 آینه ها

 آینه سقفی داخل اتاق 

سقفي را آينه را تنظيم نماييد، سپس  براي تنظيم آينه سقفي داخل اتاق ابتدا صندلي راننده و پشتي آن

 .حداكثر ديد عقب را داشته باشيدطوري تنظيم نماييد تا 

 هشدار  
كه براي  توجه داشته باشيد .شوداز نظر ايمني طوري طراحي شده است كه در تصادفات شديد از جا خارج ميآينه سقفي داخل اتاق 

 .آن از نيروي زيادي استفاده ننماييدتنظيم
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  های بيرونی آینه 

 . عدد آينه بيروني وجود دارد دوخودرو  و چپ تدر سمت راس

 هشدار  
 رسند نزديكترندنظر ميه لذا اشياء از آنچه ب ،دهندهاي بيروني اندازه اشياء را تغيير ميآينه.  
 هاي بيرون را تنظيم نماييدقبل از رانندگي آينه داخل و آينه.  

 

  آنتن 
، آنتن را كامالً بيرون مي بايست ،بهتر امواج راديوبراي دريافت . باشدميمت راننده در س ،آنتن خودرو بر روي ستون جلو

 .بكشيد
 

 بلند گو

جهت پخش صدا از راديو پخش وجود  ،گو و بر روي درب كمك راننده يك عدد بلند گوبلندبرروي درب راننده يك عدد 

 . دارد
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  رادیوپخش
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 عملكرد كليد/ معرفي شماره عملكرد كليد/ معرفي شماره عملكرد كليد/ معرفي شماره

 آزاد سازي پانل 12 نمايش اطالعات 22 روشن و خاموش 2

 AUXورودي  11 قطع صدا 21 تنظيم و كنترل صدا 1

 اه دورسنسور كنترل از ر 11 اكواليزر 21 (افزايش)جستجو /تنظيم 1

 USB/SDدرب پوشش  12 تنظيم ساعت 22 (كاهش)جستجو /تنظيم 2

ــي 1 ــوري قبل تنظــيم دســتي / دايركت

 (كاهش)

پخـش و  / راديـو ( 2)حافظه شـماره   21

 توقب

 CDدرگاه  11

تنظـيم دســتي  / دايركتـوري بعـدي   1

 مشخصه صحيح صوت( افزايش)

 نمايشگر نوري 11 تكرار آهنگها/ راديو( 1)حافظه شماره  21

ــماره  21 انتخاب منبع صوتي 1 ــو( 1)حافظــه ش ــش / رادي پخ

 هاتصادفي آهنگ

 خارج نمودن لوح فشرده 11

 دكمه ريست دستگاه 12 مرور آهنگها/ راديو( 2)حافظه شماره  22 انتخاب 2

 SDدرگاه  12 راديو( 1)حافظه شماره  22 جستجوي اتوماتيك 2

 USBدرگاه  12 راديو( 1)حافظه شماره  12 جستجوي خودكار 22

 

 ه به همراه خـودرو تحويـ  .گردد مطالعه فرماييدل ميبراي آشنـايي بيشتر از راديو پخش، لطفـاً راهنماي استفـاده از راديو پخش را ـک
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 غربيلک فرمان تنظيم 
سپس غربيلك فرمان را  .فرمان آزاد مي شود ،اگر اهرم روي ستون فرمان را در خالف عقربه ساعت بچرخانيد

 فرمان را سپس در آن حالت، در موقعيت مناسب تنظيم شود هنگامي كهعقب و جلو بكشيد تا  ،باال و پايين
  .نماييدقفل 

 

 هشدار  
  .ننماييدغربيلك فرمان را تنظيم ، در حين رانندگي

 

  فندک

 نمودن براي استفاده .باشد  ONيا  ACCكليد سوئيچ بايد بر روي ،براي استفاده از فندک
گرم شود، فندک بيرون  كه المنت هنگامي. فشار دهيدآن را تماماً به طرف داخل ، فندک از

، داز فشرده شدن با دست نگه نداري بعد هرگز فندک را. باشدستفاده ميو آماده ا آيدمي

 . شودالمنت آن ميبه اينكار موجب صدمه ديدن 
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 هشدار  
  يديجهت رفع عيب مراجعه نما خدمات پس از فروش شركت گواههاي مجاز يندگيبه نما ،ثانيه بيرون نزند 12اگر فندک بعد از. 
 اگر فندک را تا انتها براي مدت طوالني نگهداريد باعث سوختن سيم كشي يا آتش سوزي خواهد شد. 
 شودچون كج شدن و تغيير شكل دادن فندک باعث گير كردن فندک مي ،مراقب باشيد كه فندک از فرم خارج نشود. 

 يران خودرو ديزل استفاده نماييداز قطعات مورد تائيد شركت ا حتماًاي تعويض قطعات بر.  

 یجاسيگار 
جهت . شودسمت بيرون باز ميه آن ب زيرينجاسيگاري روي داشبورد بوسيله كشيدن لبه 

كافي است كه لبه جلويي زير سيگاري را به طرف باال يا پايين فشار ، جاسيگارينظافت 

 .سيگاري را بيرون بكشيددهيد و زير 

  (سرعت نگار ) تاخوگراف 

خودروي شما به كتابچه راهنماي  مدل نصب شده بر روي جهت استفاده از تاخوگراف با توجه به 

 .آن مراجعه فرماييد
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 ABSسوكت عيب یابی سيستم ترمز 

  ،يسوكت( زير داشبورد)در سمت چپ ستون فرمان ، ABSبه منظور عيب يابي سيستم ترمز 

 .وجود دارد ABSجهت اتصال دستگاه عيب ياب  
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 رانندگی صحيح با خودرو 

  ن خودرونمودآب بندی  
ـــودرو را از لحــاظ عملكــردي  ـــاً م  ،هنگــام آب بنــدي، خ ـــرل و در طـــول مســير مرتب ــه كنت ــور و درج ــداهاي موت  راقــب عملكــرد ص

 .باشيد گرهانمايش

 كيلومتر 0222تا آب بندی 

به كار اين مدت  ر د ،توصيه هاي زيرعمل به  .نمايدكاركرد كلي آن را تعيين ميطول عمر و ،چگونگي استفاده از خودرو در اين مدت

 .خواهد نمودكردن اقتصادي خودرو و طوالني كردن عمر خودرو كمك 

o ندهيدوقت پدال گاز را تا آخر فشار  هيچ ،براي استفاده از شتاب متناسب.  

o نماييداز ترمز كردن شديد اجتناب.  

o شتاب گيري و استفاده از ظرفيت بيش از حد خودرو  اجتناب نماييد ،هاي سريعاز حركت .خودرو را با سرعت حركت ندهيد . 

o خراب شدن كالچ و تواند باعث اگر نيروي پدال مناسب نباشد مي .پدال كالچ را تا انتها فشار دهيد سپس اقدام به تعويض دنده نماييد

  .خودرو در حال حركت است كامالً از روي پدال كالچ  برداريد زماني كهپاي خود را  .هاي گيربكس خودروي شما بشوددنده

o شودها باعث از بين رفتن زود هنگام كالچ مياستفاده از دنده دو يا ديگر دنده .براي شروع به حركت از دنده يك استفاده نماييد.  

o  فشار نياوريد يعني با سرعت پايين و دنده خيلي سبك حركت ننماييدبه موتور.  
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o نماييد بطور متناوب سرعت خود را تغيير دهيدچنانچه با سرعت كم يا زياد رانندگي مي.  

o را  زماني سرعت خودرو .پس از روشن كردن خودرو از گاز و سرعت دادن به موتور در حالي كه هنوز موتور سرد است خودداري نماييد

  .افزايش دهيد كه به دماي الزم رسيده باشد

o هاي خوب برانيدبراي آب بندي سعي كنيد خودرو را در جاده.  

o از سرعت ناگهاني بپرهيزيد ،كالچ را با خشونت درگير ننماييد ،ها را در زمان مناسب تعويض نماييددنده.  

o كم شودت بگيريد و نگذاريد دور موتور خيليبا انتخاب دنده مناسب سرع ،هاي تندقبل از مواجه شدن با شيب . 

o علت را جويا  ،در صورت مشاهده حرارت زياد. چرخ را بازديد نماييدديسك توپي چرخ و  ،اكسل جلو و عقب ،دماي گيربكس ،گاهيزهرا

 .هاي  مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييدو به نمايندگي

o ماكزيمم مجاز سرعت هر دنده استفاده نماييد 2/1فقط از  ،يدخودرو را با حداكثر سرعت نران.  

o  هاي چرخ را با گشتاور توصيه شده سفت نماييدكيلومتر كاركرد، مهره 12پس از.  

 كيلومتر 0222رانندگی بعد از 

 .(دور در دقيقه 1122دور موتور)يد كيلومتر سرعت را به تدريج تا حداكثر سرعت افزايش ده 1222بعد از 

سطح روغن موتور  ، دفعات بازديد ازلذا تا قبل از آن. تر طبيعي استكيلوم 1222، در زمان آب بندي تا سقب زايش مصرف روغن موتوراف

 .بايد بيشتر باشد
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ها باعث كاهش طول هاي زبر و اصطكاک بين قطعات نو و سطوح بين آنزيرا لبه ،شوندها به سرعت خراب ميروغن ،در زمان آب بندي

 .لذا تعويض روغن ها را مطابق  قسمت سرويس و نگهداري انجام دهيد .شودروغن ميعمر 

 آماده شدن برای سفر

 .بايست انجام شودكه ميهاي كنترلي قبل ازحركت خودرو، يكي از وظايب اصلي راننده قبل ازحركت است فعاليت

 .اطمينان حاصل نماييد... گاز استريل، باند، سرنگ، چراغ قوه و قبل از شروع مسافرت، حتما از همراه داشتن جعبه چهار كاره كه شامل 

يمني و ثير بسزايي در اتواند تأ ، اين عمل ميظم و برنامه ريزي شده انجام گيرد، مني خودرو به عنوان يك برنامه مرتباگر بازرس

كه  ليحتماًل و مشكالت اـهت شناسايي عوامبايست ج ها شامل مجموعه اقداماتي است كه مي اين بازرسي. كارآمدي خودرو داشته باشد

ـا وقـوع تصـادف شوندوجـممكن است م  . ر انجام گيرندـادرت به سفـل از مبـ، قبب بـروز خرابـي ي

  .ام شودـبايست انج كه مي ده قبل ازحركت استـ، يكي از وظايب اصلي راننهاي كنترلي قبل از حركت خـودرو فعاليت

 : كردن خودرو موارد زير را كنترل نماييدقبل از روشن به طور منظم 

o جعبه كمك هاي اوليه 

o مثلث احتيـاط خطر 

o كپسول آتش نشاني 

o  تميزكردن شيشه جلو 
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o جلو تميز كردن چراغ ها و شيشه 

o تنظيم آينه ها 

o كنترل سطح سوخت 

ت را پر ـزن سوخـزوم مخـت لرل نموده و در صورـوخت كنتـح سـايش سطـرجه نمـت را توسط ددار سوخـل نموده و مقـرا داخ سوييچ

 .نماييد

  هشدار 

 .قبل از سوخت گيري، موتور را خاموش نماييد

o كنترل سطح مايع خنك كننده موتور  

درجـه  12زير ) حتي االمكـان در حـالت سـرد موتـور . ميليمتر باالتر از گلـويي رادياتـور پر باشد 21مايع خنـك كـاري مي بايست تـا 

ك كننده اضـافه نماييد( سانتيگـراد  موتور را براي مدت  ،بعد از اضافه كردن مايع خنك كننده. و حالت باز شيـرهاي بخاري، مايع خـن

 .دكوتاهي روشن و سپس سطح مايع خنك كننده را كنترل و در صورت لزوم اضافه نمايي

o سطح روغن فرمان كنترل 

 باشد،مي( شفاف) ايشيشه نوع از اين كاميونت رد استفاده مورد فرمان هيدروليك مخزن اينكه به توجه با

 موتور كه حالي در و گيرد قرار( شيب بدون) صاف سطح در خودرو بايستي ،روغن سطح كنترل جهت بنابراين
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 Min عالمت دو مابين بايد روغن سطح. گردد اقدام بصري بصورت روغن سطح كنترل به نسبت ،باشدمي صاف جلو هاي چرخ و خاموش

 .باشد نمي روغن گيج درآوردن به نيازي لذا. گيرد قرار Max و

o زـا و ترمـاي راهنمـهراغـچ و ودروـت روشنايي خـرل وضعيـكنت 

در صورت تعويض المپ به . را كنترل نماييد آن هاز و تميزي ـا و ترمـراهنم هاي راغـرد چـودرو و عملكـهمه روزه وضعيت روشنايي خ 

 .ولتاژ آن دقت نماييد

o ورـن موتـح روغـسط رلكنتـ  

مقدار روغن . سطـح صاف قرار گرفته باشد ودرو بايد بر رويـور، خـن موتـح روغـكنترل سطبه منظور

 .بر روي ميله اندازه گيري روغن باشد MAXو  MINمي بايست بين عالمت 

  هشدار 

 از روغن موتور با مشخصات مختلب استفاده ننماييد.  

 يد شركت ايران خودرو ديزل استفاده نماييدين روغن موتور، از روغن هاي مورد تابراي تعويض يا سرريز كرد. 
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o بازديد و تخليه آب داخل مخزن باد 

صورت كه محل  بدين .اييدـنمكنتـرل  هاي مدار باد را به طور مرتب از نظر آب بندي هـلول

ررسي و آچاركشي الزم را ه آب و صابون بـنشتي باد به وسيلـستـم باد را از نظـر االت سيـاتص

آب داخل  تا ذرات ه تانك باد را فشار دهيدـسوپاپ تخلي ،دگيـقبل از شروع به رانن .دانجام دهي

 .ه گرددـآن تخلي

  هشدار 

           ايـن كـار را بـا فشــردن     . قبـل از فشـار دادن ســوپاپ تخليــه تانــك بـاد جهـت خــروج ذرات آب، فشــار هـوا را خـارج نماييـد

 .انجـام دهيد( چنـد بار ) ترمـز پايي 

 ها را تعويض نماييددر صورت مشاهده خميدگي يا له شدگي در لوله هاي باد، لوله. 

o تسمه هاي موتور از لحاظ پوسيدگي و شلي بازديد 

o كنترل گيربكس از لحاظ نشتي روغن 

o كنترل ديفرانسيل از لحاظ نشتي روغن 

o كنترل سيستم فرمان از لحاظ نشتي 

o  ك كننده ـخن مايع، سوخت و روغن اظ نشتيـلحكنترل موتور از 
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o ب ها و سوراخ هاي تخليه گاز در روي درب باتريـد باتري، تميز بودن سرقطـح اسيـرل سطـكنت 

o  منبع شيشه شوي مايعكنترل سطح 

سطح مايع شيشه شوي  .گيردمي دسترس قرار دستگاه شيشه شوي در بعد از باز كردن درب موتور، مخزن 

و  ودهزن را باز نمـمخ درپوش كم باشد يشه شوـاگر مقدار مايع شي. را همواره كنترل نماييددرون مخزن 

مخزن توجه  بر روي MINو   MAX شيشه شوي به عالمت هاي مايع حـسط براي كنترل. مخزن را پر نماييد

 .نماييد

o برف پاک كن هاكرد رل عملـكنت 

o ره هاـچ ها و مهـود شدن پيـشل بودن يا مفقرخ ـره چـباد و مهار ـدگي، فشـيـرها از لحـاظ سايرل وضعيت تايـكنت 

o فرمان خالصي 

o كنترل سطح روغن ترمز 

o كنترل عملكرد ترمز دستي 

o كنترل عملكرد پدال ترمز 

o كنترل عملكرد كليدها و بوق 
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  ودروكردن خ روشن

  :ها آورده شده استم از وضعيتكداهاي فعال خودرو براي هركه به شرح زير قسمتباشدسوئيچ داراي چهار وضعيت مي

  LOCKسوئيچ در وضعيت 

  .در اين حالت  مي توان كليد را داخل يا خارج كرد

اين قفل موقتاً از . گرددفرمان قفل مي ،رمان را بچرخانيدفرا از سوئيچ خارج و كليد در صورتيكه 

 .نمايدخودرو جلوگيري مي  سرقت

 ACCسوئيچ در وضعيت 

 كليه چراغ ها / بوق /فندک / راديو پخش

  ONسوئيچ در وضعيت 

 كليه تجهيزات الكتريكي / ACCكليه موارد وضعيت 

  STARTسوئيچ در وضعيت 

 استارت/  ONكليه موارد وضعيت 
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  هشدار 

  براي آزاد كردن قفل فرمان كليد را در محل خود قرار داده و از نقطهLOCK به سمت ACC  طرف چرخانده و همزمان فرمان را به دو

  .بچرخانيد

  هيچگاه سوئيچ را خاموش ، خودرودر هنگام حركت (OFF  )وكليد را از جاي خود بيرون نياوريد ننماييد.  

 حتي اگر ترک خودرو براي مدت كوتاهي باشد ،سوئيچ را بيرون آورده و همراه خود ببريدكليد ،هنگام ترک خودرو . 

 ي به غير از هرگز در هنگام رانندگي كليد سوئيچ را در وضعيتON اگر در حالت  .قرار ندهيدACC شود و قرار بگيرد موتور خاموش مي

  .گرددباعث از كار افتادن بوستر ترمز و سفت شدن فرمان مي

  با قرار گرفتن كليد سوئيچ در وضعيتACC  اين امر باعث بروز خساراتي به  .شوندهاي اخطار خاموش مي، كليه چراغدر حركت

 . شودريكي خودرو نيز ميهاي الكتقسمت

  اگر در حال حركت سوئيچ در وضعيتLOCK گرددو هدايت خودرو غير ممكن مي شده، فرمان قفل قرار بگيرد و از محل خارج شود.  

 كه در حين رانندگي سوئيچ در حالت  در صورتيACC  يا LOCK آيدمي به وجودموارد زير  ،ر گرفتقرا: 

 شودخيلي سفت مي ،پدال ترمز. 

 شودسفت مي ،فرمان هنگام چرخاندن. 

 اگر كليد در حالتLOCK كنترل شودشود فرمان قفل شده و خودرو غير قابلباعث مي ،قرار بگيرد. 

 تواند باشدهاي اخطار و ترمز خفه كن اگزوز عمل نخواهد نمودكه اين بسيار خطرناک ميچراغ.  
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 :مراحل زير را انجام دهيد ي موتورجهت روشن كردن عاد

 ترمز دستي را بكشيد. 

 گيربكس را در حالت خالص قرار دهيد. 

  در وضعيت  داخل نموده و بدون فشار دادن پدال گاز، سوئيچ راSTART هيد، قرار د

  .تا موتور روشن شود

  12 در صورت لزوم، عمل استارت زدن را حداكثر پس از. ثانيه روشن نشد، پدال گاز را آرام فشار دهيد 1اگر موتور پس از 

 .ثانيه قطع، سپس پس از يك دقيقه مجدداً تكرار نماييد

 اگر بعد از روشن شدن موتور .شوندسوئيچ باز باشد روشن مي زماني كههاي اخطار قبل از روشن نمودن موتور و تمام چراغ، 

 .و شما در وضعيت خوبي قرار داردتمام چراغها فوراً خاموش شوند خودر

   هشدار 

 ريك از موارد زير موتور را فوراً خاموش نماييددر صورت مشاهده ه: 

 افت درجه فشار روغن موتور يا لرزش آن 

 باال رفتن درجه حرارت مايع خنك كاري موتور به صورت عادي 

 صداهاي غيرعادي از موتور 
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 خاموش كردن موتور
 ACCدر وضعيت كرد، سوئيچ را بعد از اينكه حدود سه دقيقه موتور درجا كار ،براي متوقب كردن موتور

 .قرار دهيد تا موتور خاموش شود
، موتور لذا اجازه دهيد. ، تاثيرات بدي به همراه داردخاموش كردن موتور بالفاصله پس از توقب خودرو

 .مدتي در دور آرام كار نموده و سپس موتور را خاموش نماييد

رسال سوخت روي پمپ انژكتور موتور خاموش نشد، اهرم ا ACCاگر بعد از قرار دادن سوئيچ در حالت 

 .اهرم را رها نماييد ،كامل موتوررا بكشيد و بعد از خاموش شدن 

 هشدار 

 كارنماييد تا موتور در دور آرام براي چند ثانيه صبر ،اگر موتور سرد است .با سرعت حركت يا شتاب گيري ننماييد ،با موتور سرد 
  .گرددباعث بروز خسارت به توربوشارژ ميدر غير اين صورت  .كاري شودكافي روغننمايد تا  توربو شارژر به اندازه

 ناشي  لت درجا با دور باال كار بنمايد،اگر در حا. مطمئن شويد كه موتور مدتي در دور آرام كار كرده است ،قبل از خاموش كردن موتور

  .باشداز خرابي تنظيم كننده پمپ انژكتور  مي

 فورا خودرو را متوقب و سوئيچ را در وضعيت   ،ردر صورت بروز عيب در موتوACC قرار دهيد.  

 بايست طبق جدول زير در دور مي موتور ،(بار زياد روي موتور است زماني كه) كردن يا حمل بار سنگين بعد از مدتي طوالني رانندگي

 :شودو توربو شارژ مي در غير اين صورت باعث بروز خساراتي به موتور .نمايد و سپس خاموش شود كار آرام
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 زمان دور آرام وضعيت رانندگي

 نياز ندارد رانندگي در شرايط عادي

 ثانيه 12حدود  كيلومتر 22رانندگي با سرعت  

 دقيقه 2حدود  كيلومتر 222رانندگي با سرعت 

 دقيقه 1حدود  كيلومتر 222رانندگي در كوهستان يا با سرعت بيشتر از 

 دندهراندن خودرو و تعویض 
 :يديقبل از رانندگي موارد زير را رعايت فرما

o  تنظيم آينه ها                       تنظيم كردن فرمان 

o  كمربند ايمني                         سوئيچ استارت 

o  راننده تنظيم صندلي                      قفل كردن درب ها  

o كنترل ترمز دستي        . مي باشندكليه چراغ هايي كه مورد نياز ن ،خاموش كردن 

بگذاريد موتـور چنـد    .خودرو را راه نيندازيد ،بالفاصله پس از روشن كردن موتور ،به منظور گرم كردن خودرو جهت حركت در هواي سرد

و اقتصادي تر بـدون   چرا كه موتور خيلي سريع ،زمان با هم گرم شوند هم، بايست بطورموتور و سيستم تعليق مي .دقيقه درجا كار نمايد
زمـان گـرم    گيربكس و ديفرانسـيل نيـز هـم    ،همچنين بايستي همراه گرم كردن موتور .رسداتالف در سوخت به درجه حرارت نرمال مي
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با دنده سـنگين و دور متوسـط موتـور حركـت      ،بهتر است پس از روشن كردن خودرو ،بنابراين در صورت عدم وجود هرگونه مانع .شوند
اتـاق   ،ABSپس از روشـن كـردن خـودرو در صـورتي كـه نشـانگرهاي ترمـز         .هاي خودرو به دماي يكسان برسندكليه قسمتنماييد تا 

توانيد ترمـز دسـتي را رهـا و    مي ،نشانگر كاهش فشار بوستر ترمز خاموش شد ،فشار روغن موتور ،ها باز بودن درب ،شارژ باتري ،برگردان

 .شروع به رانندگي نماييد

 هشدار 

 شوداز رها كردن ترمز دستي خاموش مي انگر ترمز دستي بعدنش. 

 بسيار خطرناک مي باشد ،نشانگرهاي اخطار روشن است حالي كهدر  ،با خودرو رانندگي. 

  و بايستيد متوقب نموده سريعاً خودرو را در منطقه اي امن  ،هشدارنشانگرهاي در صورت روشن شدن. 

  ننماييدال حركت است خاموش خودرو در ح هنگامي كههرگز سوئيچ را.  

  نمايندسوئيچ بازي كليد دسته دنده و  ،هرگز اجازه ندهيد كه بچه ها با فرماندر هنگام حركت. 

  ها را بسته و قفل نماييددربدر هنگام حركت. 

  ننماييددرب ها را باز و بسته در هنگام حركت.  

 ننماييدها ر ها را تنها در خودروبچه.  
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 :يديبه روش زير عمل نما ،ها و بكارگيري آن هادنده اي انتخاب رب

o پدال كالج را فشار دهيد.  

o  قرار دهيد 2دسته دنده را در وضعيت دنده.  

o آهسته پدال گاز را فشار داده و همزمان پاي خود را از روي كالچ برداريد.  

o پدال كالچ را يكبار ديگر فشار دهيد ،اگر دنده راحت جا نرفت.  

 هشدار 

 شودا كه باعث فشار آمدن به موتور ميچر ،نماييدربااليي از دنده هاي سبك پرهيز در س.  

  سر پاييني براي بهره گيري از ترمز خفه كن اگزوز از دنده سنگين استفاده كنيد و از ترمز كردن زياد پرهيز كنيددر.  

  نماييديني با دنده سنگين و سرعت پايين حركت يدر سر پا. 

  هنگامي انجام مي شود كه سرعت پايين است ،گين تردنده سنرفتن به. 

 هاي سنگين استفاده نماييدعادت نماييد كه از دنده ،قبل از فشار آمدن به موتور در سربااليي. 

 وز كن اگزخفهضمناً از ،كه هنگام باال آمدن استفاده نموده ايدنماييد اي استفادهدر هنگام پايين رفتن از سرازيري از همان دنده

 . كار نبريدترمز پايي را به ،مراقب باشيد بيش از حد .نماييد استفاده
 از فشار آمدن به موتور يا باال رفتن بيش از حد دور موتور جلوگيري نماييد. 

 كاهش دهيد،سرعت خودرو را قبل از تعويض معكوس دنده.  
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 شود ميموتور  آسيب باعث، (چرخدحداكثر دور موتور مي كه موتور با سرعتي باالتر ازحالتي)رفتن بيش از حد دور موتور باال.  

را  1سپس دنده . ثانيه مكث كنيد 1براي حركت به عقب براي درگير نمودن دنده عقب ابتدا پدال كالچ را تا انتها فشار داده و حدود 

 .درگير نموده و بعد اهرم دسته دنده را به سمت دنده عقب هدايت كنيد

 رج كابيناستارت خودرو از خا
روشن نمودن خودرو از خارج از كابين يك كليد فشاري در پشت اتاق قرار گرفته است تا در صورت لزوم براي استارت خودرو از  منظوربه 

 .آن استفاده گردد

 كليد استارت آزمایشی

عملكرد اين كليد فشاري . قرار دارد( قسمت راننده)، سمت راست اتاقدر پشت  كليداين 
 .باشدمي ACCسوييچ در وضعيت  گرفتنار رمنطوط به ق

 هشدار 

 ،باشد به هيچ عنوان اين كليد را فشار ندهيدبه هنگامي كه خودرو در حالت موتور روشن مي

 .شوداين كار باعث صدمه رساندن به خودرو مي
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 نحوه رانندگی با كاربری اقتصادی 
 :نماييدهداري صرفه جويي توانيد در مصرف سوخت و هزينه نگبا رعايت موارد زير مي

o  نماييدبه آرامي رانندگي كنيد و با شتاب متعادل حركت. 

o و پدال گاز را تا انتها فشار ندهيد ننماييددفعه شروع به حركت  يك. 

o با سرعت يكنواخت برانيد. 

o را متناسب با ترافيك تغيير دهيد تا مجبور به تغيير ناگهاني سرعت نشويد ،روسرعت خود.  

o نماييدن از ترافيك سنگين دوري تا جاي ممك. 

o  اين عمل سايش ترمزها را  .تا مجبور به ترمز كردن غير ضروري نشويد نماييدجلويي به ميزان كافي حفظ  خودرويفاصله خود را با

  .دهدكاهش مي

o  ادل بهترين راه رانندگي با سرعت متع .شودسوخت بيشتري مصرف مي ،هرچه سريعتر برانيد .نماييدبا سرعت متعادل رانندگي

  .باشدمي هاآزاد راهكاهش مصرف سوخت به خصوص در 

o شودرف سوخت و از بين رفتن لنت ها مياين كار باعث افزايش مص .پاي خود را روي پدال ترمز يا كالچ بطور مستمر قرار ندهيد. 

  .شودشدن ترمز ها و كاهش دقت آنها مي همچنين باعث گرم

o يديها را حداقل ماهي يكبار تنظيم نما تايرباد  .شودمي تاير باعث فرسايش هاتاير كم يا زياد بودن باد.  
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o هاي ناهموار باعث به هم خوردن يا رانندگي با سرعت زياد در جادهبرخورد با جدول  .مطمئن باشيد كه زاويه چرخ ها صحيح باشد

ها و همچنين اشكاالت ديگر از جمله مصرف بيش  يرتا تنظيم نبودن چرخ ها باعث ساييدگي سريع .تنظيم زاويه چرخ ها مي شود

  .شودياز حد سوخت م

o خودروي شما بايد تميز باشد و از همه مهمتر اينكه اجازه ندهيد گرد و خاک ،بهتر براي سرويس گيري .را تميز نگه داريد خودرو، 

  .شودو فرسودگي بدنه مي ايش مصرف سوختباعث افز ،اين وزن اضافه .يخ و غيره زير خودروي شما جمع شود ،گل

o  ننماييدهرگز موتور را خودتان تنظيم.  

o سبك مسافرت نماييد. 

o موتور خودرو  ،اگر منتظر هستيد و در ترافيك نيستيد .در زماني كه خودرو متوقب است اجازه ندهيد موتور بيش از حد روشن باشد

 .بزنيددوباره استارت  ،را خاموش نماييد و هنگامي كه آماده حركت هستيد

o توانيد حركت تور به آرامي شروع به كار كرد ميبه محض اينكه مو ،به خاطر داشته باشيد خودروي شما احتياج به گرم شدن ندارد

 .اما در هواي خيلي سرد جهت گرم كردن موتور قدري زمان نياز است .نماييد

o نگ نماييدسرعت خودرو را با دنده هماه .پر گاز حركت ننماييد ،درشروع حركت خودرو. 

o گرددزيرا استفاده از كولر باعث افزايش مصرف سوخت مي. از كولر استفاده نماييد ،فقط در مواردي كه الزم است . 
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 كابينبرگرداندن 
 :به منظور بازرسي و  تعمير و نگهداري قسمت هاي مختلب بدنه موتور، براي برگرداندن كابين بايد مراحل زير را انجام دهيد

o هاي جلو و باالي كابين را براي برگرداندن كابين بررسي نماييدهي سطح صاف پارک نماييد و فضاي كافي كنارخودرو را رو. 

o (.مانند كيب، بطري و قوطي)تمام اشيا داخل كابين كه ثابت نيستند را برداريد 

o ها، كشوها و جعبه هاي نگهداري اشيا را ببنديدتمام درب. 

o  بكشيد را به سمت باال( 2)اهرم شماره. 

o  را هم به سمت باال بكشيد ( 1)به سمت باال، اهرم شماره ( 2)همزمان با كشيدن اهرم شماره

 .گردددر اين حالت ضامن آزاد مي

o  رودبه سمت باال و باال بردن اتاق با دست، كابين باال مي( 1)با كشيدن اهرم شماره. 

o  در جاي خود قفل نماييدا ر( 2)در انتها جهت جلوگيري از برگشت كابين، ضامن مربوطه. 

o  را آزاد نماييد( 2)براي پايين آوردن كابين، در ابتدا ضامن مربوطه. 

o  گيردكشيده تا در محل خود قرار همزمان با آزاد كردن ضامن، كابين را به آرامي به پايين. 

o  د تا را به سمت باال بكشي( 2)به سمت پايين و اهرم شماره ( 1)در انتها به ترتيب اهرم شماره

 .ها در موقعيت اوليه خود قرار بگيرنداهرم

4 

3 

1 

2 
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 هشدار  
  ضامن  ،رساندن به خود و يا ديگراناز صدمه در هنگام باال بردن كابين، جهت جلوگيري

 .نماييد( فيكس)قفل  را (2) مربوطه

 بنابراين، به منظور. در حين برگرداندن كابين، ممكن است كابين به طور ناگهاني تا انتها بيافتد 

 .كسي جلوي كابين بايستاد ،حين برگرداندن كابين ، نبايد درجلوگيري از صدمات انساني

  (PTO) بغل گيربكس
 (در صورت نصب بر روي خودروي شما)

بغل گيربكس وسيله اي است كه نيروي محركه مصرف كننده هاي جانبي كه به طور معمول به 

به وسيله يك چـرخ دنده و از  PTOک نيروي محـر. خودرو متصل هستند را تامين مي نمايد

هاي آرنا قابل نصب بوده و كليد كاميونتبغل گيربكس در. طريق شفت زير گيربكس تامين مي شود

محل آن در قسمت پايين غربيلك فرمان، سمت . در شكل نشان داده شده است( 2)فعال سازي آن 

 .باشدچپ مي

 PTOفعال كردن  -2

 باال بردن كمپرسي -1

 پايين بردن كمپرسي -1

2 1 1 
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 سيستم ترمز

  ترمز دستی

محور عقـب  رويكه  زـر ترمـبوست رويـترمز دستي با ني .ردگيمورد استفاده قرار مي( ترمز پارک)رمز اضطراري ترمز دستي به عنوان ت

 .نمايد ل ميـز دستي عمـرم ترمـ، با كشيدن اهنصب شده

 آزادكردن ترمز دستی

طرف جلو  به رون كشيده و به طرف باال و تا آخرـن ترمز دستي، اهرم دستي را از مانع بيكردبراي آزاد 

رمز ـدن تكربه منظور آزاد . د خـاموش گرددباي( كردن رل آزادـكنت) رل ترمز دستيـراغ كنتـچ د،ببري

 .بار باشد 1/2فشـار در مخـزن بـاد مي بايست حداقل دستي، 

 كشيدن ترمز دستی

 كنتـرل ترمـز دسـتي    ، چـراغ درا از حالـت آزاد تـا حالـت ترمـز كامـل بـه عقـب بكشـي         اهرم ترمز دسـتي 

كامـل كشـيده نشـود، بـه صـورت اتوماتيـك         وضعيتي كه اهرم ترمـز دسـتي بـه طـور    در . شود روشن مي

 .مي گردد به حالت آزاد  بر

 

1 

1 
2 

1 
2 
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  هشدار 

  ،با قراردادن دنده پنج، پشت چرخ، مانع از راه افتادن خودرو شويد حتماًاگرخـودرو، بار داشته و قراراست به مدت طوالني پارک شود. 

 دهيد كه به راحتي قابل دسترس باشد  نج راجايي قرارهمواره دنده پ. 

 ترمز پایی

مدار اول . كندباشد كه با فشار پدال ترمز عمل ميمي  ABSترمز اين خودرو، شامل دو مدار هواي فشرده مستقل با بوستر و مجهز به 

 محورهاي  رخـكه مدار دوم ترمز بر روي چ در حالي ايدـنمب عمل ميـمحرک عق محورهاي  رخـمحرک عقب يا چ محورز بر روي ـترم

 .باشدبار مي 1/2عملكـرد ترمز پايي فشار باد . باشندديسكي ميهاي جلو و عقب از نوع   ترمز چرخ. جلو عمل مي نمايد

  هشدار 

   طريق ترمز چرخ ها چنانچه از اين (. ترمز پايي و دستي)بالفاصله پس از حركت، ترمزها را بر روي سطح جاده خشك آزمايش نماييد

اين آزمايش ساده و محسوس براي كنترل عملي نحوه . يكنواخت و ايست كامل ميسر باشد، ترمزها در وضعيت مناسبي قرار دارند

 .عملكـرد ترمز كافي مي باشد

  از  ،به حركت، لذا قبل از شروع روشن مي شود ،ترمز دستي بر روي صفحه درجات نمايش نشانگردر هنگام كشيدن دسته ترمز دستي

 .خاموش بودن اين نشانگر اطمينان حاصل نماييد



 نحوه استفاده صحيح از خودرو

11 

  نماييداستفاده ( دنده پنج ) در هنگام پارک كردن در جاده هاي شيبدار از بلوک هاي سنگي. 

  شودميدر مكانيزم ترمز دستي  باعث ايراد دستي رها كردن ناگهاني دسته ترمز  .نماييددسته ترمز دستي را به آرامي رها.  
 به است به آرامي ترمز بگيريد تا اثر ترمز الزم نمودهترمز نفوذ  لنتچنانچه آب به . بايست فاقد چربي و آب باشد هاي ترمز مي لنت ،

 .دست آيد

 داري نماييدبا ازكار افتادن حتي يكي از مدارهاي ترمز از ادامه حركت خودرو خود. 

 آن صورت كه در  ترمزها به ،كه سرعت نيز پايين استآنجايياز شود ويزها وارد مـار زيادي روي ترمـهاي طوالني فشراشيبيـدر س

 .گردند، خنك نميشوندخنك مي ،جاده هموار

 پاي خود را روي پدال ترمز بيشتر از. نمايدزيرا كه اين عمل فقط هواي فشرده را تخليه مي. ن مكرر پدال ترمز خودداري نماييداز فشرد 

 .نماييد داشته و رهانمدت الزم نگه 
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  ترمز خفه كن اگزوز

 :باشدمي ذيل شرح به اگزوز كن خفه عملكرد نحوه و دارد قرار داشبورد روي بر آرنا كن خفه كليد

 ،گيرد در صورت وجود شرايط ذيلميقرار  ONزماني كه كليد خفه كن در حالت 

 ؛شير برقي مربوط به خفه كن اگزوز عمل خواهد كرد

 از نباشدپاي راننده روي پدال گ. 

 پاي راننده روي پدال كالچ نباشد. 

 ABS  به عبارت ديگر در زماني كه ) وارد عمل نشودABS شود، رله مربوط به خفه كن را از مدار خارج كرده وارد مدار مي

 (و خفه كن عمل نخواهد كرد

ر برقي، فشار باد موجود در مدار باد الزم به ذكر است در صورت وجود شرايط تحريك شير برقي خفه كن، پس از باز شدن دريچه شي

 .باشدبندد و در حالت عادي دريچه خفه كن اگزوز در وضعيت باز ميترمز، دريچه خفه كن اگزوز را مي

 ABSترمز 

اين سيستم از سرعت . نمايدمي ها جلوگيري و امكان كنترل خودرو را براي راننده مهيااز قفل شدن چرخ(ABS)  سيستم ضد قفل ترمز

هنگام ، كه خودرو نمايدو فشار ترمز را به نحوي كنترل مينمايد بدون توجه به شرايط جاده عمل مي، كيلومتر در ساعت به باال 2
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ات كوچكي زير راننده لرزش كمي در غربيلك فرمان و ضرب ،فعال مي شود ABSهنگامي كه  .ترمزهاي شديد نيز قابل فرمان پذيري باشد

 .دنمايپدال ترمز احساس مي

فاصله  حتي با فشار اندک ترمز عمل و هاي يخي، برفي و باراني بسيار موثر بوده وهاي لغزنده به طور مثال جادهاين سيستم در جاده

 .نمايدتوقب را كوتاهتر مي

 .است كه رانندگي مطابق شرايط مربوطه را نياز دارد شدت ضربات وارده به پدال ترمز نشانه جاده پرخطر

روشن و بعد از دوثانيه خاموش فحه درجات نمايش در ص       نگيني     ،قرار گيرد   STARTو  ONسوييچ در وضعيت   زماني كه

 .دارد اختالل وجود  ABSاگر اين نگيني  به صورت ثابت روشن بماند در سيستم ترمز  .خواهد شد

  هشدار 

  در صورت خـرابي سيستم ABSعمل مي نمايد ، سيـستـم ترمـز به صورت مكـانيكي. 

 وقتي نشانگر ترمز  ،در زمان رانندگيABS (ترمز ضد قفل )يك عيبي در سيستم ،شودروشن مي ABS در اين حالت به . وجود دارد
 .نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه فرماييد

  تواند به سمت هاي ناگهاني ميرت تصادف يا در توقبدرصو زيراكه پشت صندلي عقب را بپوشاند  نماييدهرگز نبايد چيزهايي حمل

  .به وجود آوردوسرنشينان  خودروجلو پرتاب شده و خطراتي را براي 
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 اين حالت ممكن است در هنگام شستشوي وسيله نقليه نيز اتفاق بيفتد .رانندگي در آب ممكن است باعث خيس شدن ترمزها شود. 

كند و همچنين ممكن است خودرو به يك سمت خوب عمل نمي خودرو در اين حالت ترمز .توانند خطرناک باشندترمزهاي خيس مي

كه مراقب باشيد  ،باز گرددتا ترمز به حالت عادي  نماييدهاي آرام استفاده از ترمز كردن ،براي خشك كردن ترمزها .كشيده شود

هرچه سريعتر در منطقه اي امن توقب نموده و  ،بازنگشتاگر ترمزها به حالت عادي خود  .را تحت كنترل داشته باشيدخودرو هميشه 

  .براي اطمينان بيشتر با نمايندگي هاي مجاز تماس بگيريد

 از ترمز به آرامي  .در دنده باشد خودروهميشه  .اين عمل ممكن است خطرناک باشد ،ننماييدها با دنده خالص رانندگي در سرازيري

تا موتور را در رسيدن به سرعت مطمئن تر كمك  نماييداز دنده هاي سنگين تر استفاده  تا سرعت كم شود و سپس نماييداستفاده 

  .كند

 تواند خطرناک گذاشتن پا بطور پيوسته روي ترمز در حين رانندگي مي .دائم پايتان را بر روي پدال ترمز قرار ندهيد ،در حين رانندگي

  .گرددين باعث سايش سريع لنت ترمزها ميهمچن. شودها ميمزگرم شدن و از دست دادن قدرت تر اين عمل باعث .باشد

 سرعت را كم  .و كنترل ماشين را از دست ندهيد نماييدخونسردي خود را حفظ  ،اگر در حين رانندگي يكي از الستيك ها پنچر شد

  .يديسپس به آرامي به كنار جاده در منطقه امني توقب نما ،نماييدكنيد

 اگر جدول موجود نبود يا  .چرخ هاي جلو را به سمت جدول بچرخانيد تا از سر خوردن خودرو جلوگيري كند ،داگر در سربااليي هستي

  .بگذاريددنده پنج پشت چرخ ها  ،موثر واقع نشد
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 شود افتد كه برف يا يخ اطراف ترمز عقب جمع اين وضعيت زماني اتفاق مي .شودزند و رها نميها ترمز دستي يخ ميدر بعضي موقعيت

خودرو را در ، به اين صورت كه.يديصورت موقت با گيربكس عمل نماه ب ،ترمز دستي يخ زده نماييداگر فكر مي .يا ترمز خيس باشد

سپس  ،به گردش در نيايدكه چرخ  ،به وسيله دنده پنج محكم نماييددنده يك يا دنده عقب بگذاريد و دو طرف چرخ عقب را محكم 

  .بياوريد دسته ترمز دستي را پايين

 پدال ترمز را دو يا سه بار فشار دهيد ،در طول مدت حركت ،براي داشتن يك ترمز مطمئن. 

 كن از نيروي ترمزخفه ،ها خالص باشدكالچ بگيريد يا دندهاگر .كن اگزوز نيز نياز داريدكردن به نيروي ترمز خفهبراي توقب زماني كه

 .جه مجبور به اعمال نيروي بيشتري به سيستم ترمز خواهيد بودتوانيد استفاده نماييد و در نتياگزوز نمي

 ها استفاده نماييدكن اگزوز نيز براي كمك به ترمزاز خفه ،در مواقعي كه نياز به ترمز كردن متناوب داريد. 

 كنيد كردن سيستم ترمز اطمينان حاصلاز درست عمل ،قبل از حركت در سرازيري.  

 ها تاًثير خود را از دست داده و عمل ننمايندگرم شدن لنتكه سيستم ترمز در اثر شودعث مياستفاده طوالني از ترمز با. 
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  چرخ زاپاس و جک

 تعویض و بستن چرخ 
 ،هاي انجام كاردستورالعمل ،بطور مثال)هاي الزم ايمني احتياط ،در هنگام كار بر روي خودرو

مقررات جلوگيري از سوانح كارگاهي و  ،طي، ضوابط زيست محيقوانين مربوطه به اشياء خطرناک
  .را مراعات نماييد( غيره

 چرخ زاپاس 

  .اشدبدسته دنده در حالت دنده عقب و اهرم ترمز دستي نيز كشيده  ،مطمئن شويد ،نماييدرا تعويض  چرخخواهيد كه مي وقتي

 .چرخ زاپاس بيرون بيايد هاي ساعت بچرخانيد تاعقربهآن را در جهت خالف حركت داخل محفظه قفل زاپاس نموده وزاپاس را  چرخاهرم 

داخل محفظه قفل زاپاس نموده و چرخ زاپاس را در حالي كه قسمت منحني شكل زاپاس را  چرخاهرم  ،براي جازدن مجددچرخ زاپاس

چرخ اهرم سپس با چرخاندن . آن به طرف باال مي باشد زير خودرو قرار دهيد و قالب مخصوص زاپاس بند را داخل چرخ زاپاس قرار دهيد

  .در جهت عقربه ساعت آن را باال بكشيد تا زنجير جمع و چرخ باال رود زاپاس 

  .كه چرخ كمي باال رفت زنجير را بازديد نماييد كه پيچ نخورده باشد و ضمناً قالب آن داخل چرخ محكم باشد وقتي

 .رخ را بازديد نماييد تا در موقعيت خود محكم قرار گرفته باشدمجدداً چ .را از محل خود خارج نماييدزاپاس  چرخاهرم سپس 
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  هشدار 

 به نزديكترين نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه و روش  ،اگر نتوانستيد چرخ زاپاس را در محل آن قرار دهيد

 .صحيح را بياموزيد

  را در  بهتر است آنلذا  ،اگر نتوان آنرا محكم سر جايش بست.ود داردامكان افتادن آن وج، زاپاس شل شود چرخاگر در حين رانندگي

 .داخل خودرو قرار دهيد

 تعویض چرخ

 :بايست موارد زير صورت پذيردميابتدا  ،قبل از تعويض تاير پنچر شده

o در كنار جاده توقب نماييد ،به منظور تردد راحت خودروها.  

o از عالئم هشدار دهنده استفاده نماييد. 

o خالف شيب جاده قرار دهيد ،دنده در حالت دنده عقب يا دسته دنده را در وضعيت دسته . 

o ترمز دستي را تا انتها بكشيد.  

o  را آماده نماييدجك و ابزارها.  

o قرار دهيد ،(1دنده) خواهيد بازكنيد گوهسمت مقابل چرخي را كه ميدر جلو و عقب چرخ  ،راي جلوگيري از حركت خودروب.  

o ه نماييدا آمادچرخ زاپاس ر. 



 راهنماي استفاده از خودروهاي آرنا

81 

كه مهره هاي چرخ هاي سمت  دقت نماييد .نماييدشل توسط آچار چرخ مهره هاي چرخ را سپس 
گرد آنها را برخالف حركت هاي راستكردن پيچبراي باز. باشندمي گردراست ،سمت چپراست و 

آچار چرخ دقيقاً  كهمطمئن شويد  ،عمل فوق را انجام مي دهيد زماني كه. هاي ساعت بچرخانيدعقربه

در اين حالت مهره ها را بيرون الزم به ذكر است كه .بر روي جاي خود نشسته و از مهره ها در نمي آيد

 .نماييدنياوريد فقط آنها را نيم دور باز 
محكم مي بايست مسطح و محل قرار دادن جك بر روي زمين همواره . سپس زير خودرو جك بزنيد

براي . نموددر محل مناسب تنظيم مي توان آن را  ،جك به چپ يا راستپيچاندن محور كه با باشد 

جك را زير  ،هاي عقبنمودن چرخجك را زير فنر هاي تخت و براي بلند  ،هاي جلونمودن چرخبلند 
  .پوسته ديفرانسيل قرار دهيد

 سـر جـك را در جهـت    ،بـود اگـر فاصـله محـل قـرار گـرفتن جـك خيلـي بـاال          ،منظور جـك زدن  به

ـ   .هاي ساعت بچرخانيد تا بـه انـدازه الزم بـاال بـرود    خالف عقربه وسـيله محـل مخصوصـي    ه سـپس ب
، پـيچ هـوا را در جهــت عقربـه هـاي سـاعت كــامال      دارد كـه در قسـمت انتهـايي دسـته جــك وجـود     

محكم و جك را قفل نماييد وبـا اسـتفاده از دسـته جـك آن را بـاال و پـايين ببريـد تـا خـودرو بلنـد           

ــايين آوردن جــكهمچنــي .شـود  ــه منظــور پ ــه آرامــي در خــالف جهــت   ،ن ب پــيچ هــواي جــك را ب

  .عقربه هاي ساعت  باز نماييد تا جك پايين بيايد
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  هشدار 

 كاري نماييدهاي آن را به خوبي روغنتمام قسمت ،قبل از استفاده از جك. 

  جك را باال ببريد ،تاير از روي زمين بلند شود زماني كهتا. 

 اي تعويض چرخ استفاده نماييداز جك فقط بر.  

 و خودرو را بيش از حد باال نبريدگيرد دقت نماييد هايي از خودرو كه جك زير آن قرار ميبه قسمت . 

 ر نگيريد يا خودرو را تكان ندهيدزير خودرو قرا ،در هنگام استفاده از جك. اگر جك از جاي خود خارج شود، بسيار خطرناک است .
 . ز روشن ننماييدضمناً موتور را ني

 كمك به جك استفاده نماييد، از پايه و خرک براياگر براي مدت طوالني، الزم است از جك استفاده نماييد . 

  نماييداز جكي كه براي خودرو شما طراحي شده استفاده فقط . 

 چ وجه براي باال بردن ير دهيد و به هجك را فقط در نقاطي كه در زير خودرو مشخص شده قرا ،شود كه براي باال بردن خودرويتاكيد م
 . ننماييدخودرو از محل هاي ديگر استفاده 

 نماييدو جمع  ادهآن را به سمت پايين فشار د و هعقربه هاي ساعت چرخاند جهت خالف در راپيچ هواي جك ، پس از استفاده از جك 

 . صندوق عقب قرار دهيدسپس درو 

 .يـد چـرخ را درآور سـپس  و  نماييـد بـاز  دسـت  بـا  و را شـل  پنچـر شـده   مهـره هـاي چـرخ    با آچار چـرخ   ،زدن زير خودروپس از جك

قـرار دهيـد  و بـا     اكسـل   زاپـاس را برداريـد و بـر روي تـوپي    چـرخ  . قـرار دهيـد  براي جلوگيري از حركت چـرخ، آن را بـر روي زمـين    
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سـر چـرخ را بـاال     ،سـخت بـود   روشگـر ايـن   ا .بـا فشـار دادن سـر جـاي خـود قـرار دهيـد        ي توپي  راپيچ ها ،تنظيم سوراخ هاي چرخ

بـه گـردش   سـپس چـرخ را آهسـته     .زده و مهـره آن را ببنديـد  آن را جـا   ،گرفته و از طريق پيچ بـااليي و تنظـيم آن بـا سـوراخ چـرخ     

 .نماييدمحكم  با دست را بقيه مهره ها و درآورده 

  هشدار  
 سپس چرخ داخلي را بيرون بكشيد دا چرخ بيروني وابت ،باشندهاي عقب كه به صورت دوبل ميجهت درآوردن چرخ . 

 گلچرا كه وجود هر گونه آلودگي  از قبيل . تميز باشد  چرخ وتوپي  بين سطح، مطمئن شويد قبل از قرار دادن چرخ در محل خود، 
 . نماييدو ايراد را برطرف  هكرد باز چرخ را  ،اگر اين طور بود .چرخ در جاي خود خوب قرار نگيردكه باعث مي شود غيره سنگ ريزه و 

 دناز سمت قطر كوچكتر بر روي رينگ بسته شو، ستبايميهاي چرخ همهر . 

 دست ها را با ، سپس مهرهقرار گرفته استخود را آهسته بچرخانيد تا مطمئن شويد كه در محل چرخ  ،چرخهاي هنگام بستن مهره
 . نماييدمحكم 

مطمئن  .با آچار چرخ محكم نماييدها را مهرهسپس  ،آورده و از زير خودرو خارج نماييدپايين را جك ، هاي چرخمحكم نمودن مهرهبراي 

را هاي چرخ چرخ را بچرخانيد و مهرهنهايتا  .روي مهره كامالً نشسته باشدچرخ بر ها بر روي هم جذب شده و آچار ها و پيچشويد مهره

با گشتاور ذكر شده در جدول گشتاورها  دارآچار درجهتوسط  هاچرخ ضربدريبايست به صورت مي .نماييديك در ميان به كب محكم 

  .باشداز نميمجيا استفاده از لوله  ستادن روي دسته آچاريا ،ها براي محكم كردن مهره. شوندمحكم 
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 ها جابجایی چرخ

ردن چرخ ها متوجه الستيك سايي شديد، ضربدر كدر طي صورتي كه در  .بعد از هر ده هزار كيلومتر جابجا شوند ست،بايمي ها تاير

 .نماييدكنترل  خدمات پس از فروش شركت گواه خودرو را توسط نمايندگي مجاز

 .نماييدكنترل  تنظيم بودنها و كليه مهره ها را به لحاظ  تايرباد  ،چرخ هاپس از جابجايي 

 ر چرخزنجي

 مربوط به زنجير چرخنكات 

 . دهد ها با زمين را افزايش مي چرخ اصطكاکرف و باران، زنجير چرخ در فصل زمستان و شرايط ب

  هشدار 

 لذا . اگر شما با زنجير چرخ نصب شده با سرعت باال حركت كنيد، ممكن است زنجير چرخ بشكند و به ديگران يا خودرو، صدمه بزند

 .ديدگي و بروز تصادف وجود دارد خطر آسيب

 نيدحداكثر سرعت مجاز با زنجير چرخ را رعايت ك. 
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ممكن است قوانين آن كشور، الزام كند كه بالفاصله . تجاوز نكنيد كيلومتر در ساعت 12هرگز از حداكثر سرعت مجاز براي زنجير چرخ، 

زيرا شرايط ترمزگيري و رانندگي در . زنجير چرخ باز شودبايد  به سرعتزدگي،  يخو پس از اتمام برف و تميز شدن جاده از برف 

 .كند ها نصب است، بسيار تفاوت مي كه زنجير چرخ هنوز بر روي چرخ ، درحالياستزدگي  ي از برف و يخهايي كه خال جاده

لذا قوانين و مقررات مربوط به آن كشور  ؛در آن كشور متفاوت باشد نين برخي كشورها، مواردي كه توضيح داده شدممكن است طبق قوا

 .را رعايت كنيد

   بند بكسل
 .قرار دارد (كمك راننده) درسمت راست شاسي ،خودرو يدر قسمت جلو بكسل بند

 .كردن خودرو تسمه يدک كشي را محكم به قالب يدک كش هر دو خودرو ببنديدجهت بكسل 



 

 

 

 

 خودرو و نگهداری سرویس
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 سرویس و نگهداری كليات 

ــاالي خــودرو، ســرويس   ــازدهي ب ــد و بهبــود عملكــرد و ب ــراي افــزايش عمــر مفي ــشــرط الزم ب ــه . باشــدنظم مــيهــاي م ــرات بهين اث
 . شود كه برنامه هاي نگهداري طبق موارد اشاره شده در اين بخش اجرا گردداقتصادي تنها زماني حاصل مي

هـاي مطـرح شـده در ايـن بخـش      تعميـرات و نگهـداري را مطـابق بـا موضـوعات سـرويس و نگهـداري و مسـافت         يـد راننده خـودرو با 

 . اجرا نمايد

ي گـارانتي در نماينـدگي هـاي    س هـاي دوره اي خـودرو در طـول دوره   انجـام بـه موقـع سـرويس اوليـه و سـروي       به ياد داشته باشـيد 
 .مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه الزامي مي باشد

 سرویس و نگهداینكات مربوط به 

 زيست مربوط به محيطنكات  

نكات مربوط به محافظت محيط زيست را رعايت  بايد يد،دش مجبور به انجام سرويس و نگهداري خودرو تانخود ،اگر در برخي شرايط

همچنين درخصوص قطعات نيز چنين است، مانند فيلترها . بر طبق قوانين عمل كنيد بايدهنگام از بين بردن محصوالت سرويس . كنيد

اي تميزكاري و محصوالت ه ها و ظروف خالي، دستمال از بين بردن قوطي .هستندكه با محصوالت سرويس از قبيل روغن در تماس 

 .اجازه ندهيد موتور بيش از اندازه نياز درجا كار كند .استمحيطي يك رفتار پر مسئوليت  مراقبتي، از نظر زيست
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با ظرفيت بار كافي برده، براي تعميرات زير خودرو هرگز ( استند)هاي ويژه  خودرو را روي جايگاه بايدخواهيد زير خودرو كار كنيد،  اگر مي

و براي انجام  ريزي شده است برنامه ي باالبردن خودرو براي مدت كوتاهجك فقط برا. استفاده نكنيد (استند)جك به جاي جايگاه ويژه  از

 . يستعنوان مناسب ن به هيچ تعميرات زير خودرو

تعداد دفعات سرويس و  امكان انجام و. استو قطعات فني، خودرو نيز نيازمند سرويس و نگهداري و مراقبت  نند همه تجهيزاتام

  .اصوالً بستگي به شرايط كاركرد خودرو دارد كه بسيار متفاوت استنگهداري 

. اين فصل از كتابچه دارنده خودرو، شـامل اطالعـات محـدوده و تعـداد دفعـات سـرويس نگهـداري و نكـات مربـوط بـه آن مـي باشـد            

 .ديده در نمايندگي هاي مجاز شركت گواه بسپاريد انجام سرويس هاي خودرو را به پرسنل مجرب و با مهارت و آموزش

 ت سرویسمحصوال

 :محصوالت سرويس شامل

 مايع شيشه شوي جلو

 (براي مثال سوخت ديزل)ها  سوخت

 (روغن موتور، روغن گيربكس، سيال هيدروليك، گريس ،براي مثال)ها و روانكارها  سيال

  ضديخ، مايع خنك كننده

 .مي باشد
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 زيست طمربوط به محينكات  

 .استمسئوليت يك رفتار پر محيطي ريختن محصوالت سرويس از لحاظ زيست نبيرو

ــاالترين حـد كيفيتـي اسـتاند      أمحصـوالت ت   شــركت ييـد يــز داراي مـدارک و مسـتندات مـورد تأ   و ن ارد را دارنـد ييـد شـده سـرويس، ب

اطالعـات مربـوط   . تأييـد اسـتفاده كنيـد   به همين دليـل، جهـت خـودروي خـود فقـط از محصـوالت مـورد        . هستند ايران خودرو ديزل

 .است ارايه شده (1جدول)جدول مشخصات سياالت و روانكارها در اين راهنما در قسمت به محصوالت مورد تأييد سرويس 

  های دوره گارانتیسرویس 
و سرويس هاي  ودروماه پس از تحويل خ حداكثر شش كيلومتر در 2122تا  122سرويس اوليه مابين : سرويس هاي اين محصول شامل

 .ارايه شده است 1باشند كه شرح هريك در جدول شماره خودرو، مي كيلومتر كاركرد 22222دوره اي در هر 
، خـودرو از  هـا باشـد كـه درصـورت عـدم انجـام آن     گـارانتي خـودرو مـي   برقـراري  يكـي از شـرايط مهـم     هـا  اين سرويسانجام به موقع 

 .گارانتي خارج خواهد شد

 سگروه های سروی

به همين جهت مشخص فرماييد . با فواصل مختلب قابل انتخاب هستند خودروخودرو، سه گروه سرويس براي  با توجه به شرايط كاركرد

 . دييمربوطه را انتخاب نما خودروكه تحت چه شرايطي خودرو در حال كاركردن مي باشد و براساس آن گروه، سرويس 
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 گروه سرویس، كاركرد در شرایط سخت

 گرد و خاک زيادو كاركرد خودرو در مكان هاي با  شرايط بد جادهد خودرو در كاركر -

 (درجه حرارت و رطوبت هوا)شرايط سخت آب و هواكاركرد خودرو در  -

 مسافت ترافيكي كوتاهكاركرد خودرو در  -

 راه و ساختمانساخت استفاده در  -

 (در حالت خالص)استفاده زياد با دور آرام موتور -

 جاده هاي غير صاف يا ناهموارو  ه هاي خيلي شيب دارباال رفتن از جاد -

 گروه سرویس كاركرد در مسافت های كوتاه

 كاركرد در شهرها و مناطق مركزي شهر -

 كاركرد در مسافت خيلي كوتاه -

 كاركرد با توقب و حركت زياد در ترافيك -

 گروه سرویس كاركرد درمسافت های طوالنی

 ده هاي آسفالتهدرمسير بزرگراه ها و جاخودرو كاركرد  -

 توقب هاي محدود ميان راه -
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 (1جدول )روغن ها و فيلترها و بازدید جدول تعویض

 نوع سرويس
 شرايط کارکرد خودرو

 کارکرد در مسافت هاي طوالني کارکرد در مسافت هاي کوتاه کارکرد درشرايط سخت

 كيلومتر 12،222 هر كيلومتر 22،222هر  كيلومتر22،222هر تعويض روغن و فيلتر روغن موتور

 كيلومتر 12،222هر  كيلومتر 22،222هر  كيلومتر22،222هر تعويض فيلتر گازوييل

 يا ساليانه كيلومتر 22،222 يا ساليانه كيلومتر 12،222 يا ساليانه كيلومتر 12،222 تعويض روغن گيربكس

 كيلومتر كاركرد يا ساليانه  22،222و سپس در هر در سرويس اوليه تعويض براي بار اول  تعويض روغن ديفرانسيل

 كاركرد كيلومتر 12،222و سپس در هر  كيلومتر كاركرد 12،222تعويض بار اول تعويض روغن فرمان

 سال يكبار 1هر  تعويض سيال كالچ 

  سال يكبار هر تعويض فيلترخشك كن هوا

 كيلومتر كاركرد  22،222هر  تعويض فيلتر خشك هوا

 اشاره شده است( 3)ت و روانكارهاي مورد استفاده در خودرو در جدول وع و ظرفيت سياالن. 
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 (0جدول )ای شرح سرویس های دوره 

 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 (2)تعويض مطابق جدول   روغن موتور

 (2)تعويض مطابق جدول تعويض   فيلتر روغن موتور

 كيلومتر كاركرد 12،222هر   هاي موتورگيري سوپاپفيلر

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل سطح روغن موتور

 (2)تعويض مطابق جدول                    فيلترگازوييل

 كيلومتر كاركرد 212،222سال يكبار يا هر  1هر تعويض              سيال خنك كننده

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل سطح سيال خنك كاري موتور

 (2)تعويض مطابق جدول تعويض                      يلتر خشك هواف

 (2)تعويض مطابق جدول                     روغن گيربكس

 كيلومتر كاركرد 12،222هر                          كنترل سطح روغن گيربكس

 (2)تعويض مطابق جدول تعويض                      روغن ديفرانسيل

 كيلومتر كاركرد 22،222هر                   روغن ديفرانسيل بازديد

 كيلومتر كاركرد 222،222هر تعويض                   گريس كاري توپي هاي محور جلو

 كيلومتر كاركرد 22،222هر                    (باال و پايين) هاگريس كاري پين سگدست
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كيلومتر  222،222تعويض گريس در هر                      لوس كاري قالپاق هاي توپي چرخ  محور جيگر

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   زديدگريس كاري قالپاق هاي توپي چرخ  محور جلوبا

 كيلومتر كاركرد 22،222تعويض هر    گريس توپي محور عقب

  ر شاخ و كشويي گارداناشارژ گريس خورهاي چه

 مسافت طوالني  سال در عد از يكيا ب كيلومتر كاركرد 12،222هر

 مسافت كوتاه يا بعد از شش ماه در كيلومتر كاركرد 12،222هر 
 در شرايط سخت سه ماهيا بعد از  كيلومتر كاركرد 22،222هر 

 (2)تعويض مطابق جدول تعويض                     فيلتر روغن فرمان تميز كردنروغن فرمان و 

 كيلومتر كاركرد 22،222ديد هر زمان باز  كنترل سطح روغن فرمان

 (2)تعويض مطابق جدول تعويض   و ترمز سيال كالچ

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل سطح سيال كالچ و ترمز

 هفته يكبار 1هر                    كنترل سطح آب باتري

 (2)تعويض مطابق جدول تعويض                        فيلترخشك كن هوا

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   ها و كشويي گاردانكاري چهار شاخه گريس

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   گريس كاري كشويي هزار خاري فرمان
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   سر ميل فرمان گريس كاري دو

هاي درب هاي اتاق برگردان و قفلگريس كاري اهرم
 شاگرد و راننده

 كيلومتر كاركرد 22،222هر                       

 كيلومتر كاركرد 22،222هر                       هاي باتريكنترل و تميز كردن سر قطب

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل سيستم هواي ورودي به موتور

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي سيستم خنك كاري موتورها و شيلنگكنترل لوله

 كيلومتر كاركرد22،222هر   فن خنك كننده ور و رادياتكنترل 

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد كالچ

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل و بررسي تايرها

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد تهويه گيربكس

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد تهويه محور عقب

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   عملكرد فرمان كنترل

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد ترمز پاپي

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد ترمز دستي

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد ترمز خفه كن اگزوز
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كيلومتر كاركرد 22،222هر  ABS كنترل عملكرد ترمز 

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   رل عملكرد اتاق برگردانكنت

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي درب شاگرد و رانندهكنترل عملكرد قفل

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد كمك فنرها

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي هشدارنگينيو  نمايشگرهاكنترل عملكرد 

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاكنترل عملكرد چراغ

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد فالشر و بوق

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد بخاري

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عملكرد لنت ترمز

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   و برف پاک كن كنترل عملكرد شيشه شوي

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   قواي محركهشتي از كنترل عدم ن

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عدم نشتي از سيستم فرمان

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عدم نشتي از سيستم خنك كاري

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عدم نشتي از سيستم سوخت رساني

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عدم نشتي از سيستم كالچ
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عدم نشتي از سيستم باد

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   كنترل عدم نشتي از هواي ورودي به موتور

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي موتورتنظيم كشش تسمه

 كيلومتر كاركرد 22،222هر                       صورت لزوم كنترل تسمه ها و تعويض در

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   تنظيم خالصي پدال ترمز

 در صورت تعويض سوپاپ ترمز زير پا يا استپ موتور  تنظيم خالصي پدال كالچ

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   تنظيم ميزان فرمان

 كردكيلومتر كار 22،222هر   دسته گيربكس هايآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   موج گير هايآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي دسته موتورآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   باتري هاي اتصال كابلآچار كشي پيچ و مهره

 كاركردكيلومتر  22،222هر   هاي استارت و دينامآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي سرسيلندرآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   و هوا هاي منيفولد دودآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي سيستم اگزوزآچار كشي پيچ و مهره
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 انجام سرويس ها دوره سرويس اوليه شرح سرويس

 تر كاركردكيلوم 22،222هر   هاهاي مهره چرخآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي فنرهاي تخت آچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي كمك فنرهاآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   هاي ميل موج گيرآچار كشي پيچ و مهره

 اركردكيلومتر ك 22،222هر   هاي زاپاس بندآچار كشي پيچ و مهره

 كيلومتر كاركرد 22،222هر   شكل Uهاي آچار كشي پيچ

هاي شاسي و بدنه و اتاق به آچار كشي پيچ و مهره

 شاسي
  كيلومتر كاركرد 22،222هر 
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 (3جدول )ت و روانكارها سياالمشخصات  جدول

عات خودرو فقط از روغن ها و سياالت معرفي به منظور جلوگيري از آسيب هاي وارده به خودرو و نيز جهت افزايش عمر مجموعه ها و قط

 .شده در جدول زير استفاده نماييد

 

 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

 15W40 CH-4 موتورروغن 

Behran 
Beh Total 

Castrol 
Pars oil 

Super Turbo Diesel 
Rubia TIR 7400 
Castrol Tection 

Pars Paydar 

 ليتر 21

 گيربكسروغن 

 
80W90 GL-5 

Behran 

Beh Total 

Fuchs 

GULF OIL 

 BEHRAN SAMANDويژه 
ELF TRANSELF EP 80W-90 

TITAN SUPERGEAR 
MC SAE 80W-90 

GULF GEAR TDL 80W-90 

 ليتر 1.1

 +PTO 

 ليتر 1.1
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت ي سيالنام تجار شرکت هاي مورد تاييد سطح کيفي

روغن محور 

 عقب
85W140 GL-5 

Behran 

Beh Total 

Fuchs 

GULF OIL 

 BEHRAN SAMANDويژه 

ELF TRANSELF EP 

85W-140 
TITAN SUPERGEAR 

MC SAE 85W-140 

GULF GEAR TDL 85W-140 

 ليتر 2

روغن جعبه 

 فرمان
- ATFII 

Behran 

Beh Total 

BP 

Castrol 

Pars oil 

Shell 

Behan Automatic ATF II 

Total Fluid ATX 

Atran MBX II 

Castrol TQ 

Pars Enteghal Automatic 

Shell Donax TA 

 ليتر 1

گريس چند 

 منظوره
NLGI-2 - 

BEHRAN 
PARS OIL 

SHELL 

Behran Yaghoot NL GI 2 
Pars Mahan EP 2 
Shell Alvania EP 2 

 كيلوگرم 2.1
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال ي مورد تاييدشرکت ها سطح کيفي

مايع شيشه 

 %12شوي 
- - 

 طيب سايپا

 راميار شيمي
 ليتر  1 شيشه شوي

 ASTM -  ضد يخ

3306 

CASTROL 
 BEH TOTAL 

 بهران

 نفت سپاهان

 مهرتاش سپاهان

 كيافرين

 فومن شيمي

CASTROL NF 
TOTAL ANIFREEZE 

 IIبهران زاگرس 

SPD ضد يخ 

 ريتال

ت  كيا كوالن

 پينكاس

حجم مايع  ليتر 11

 خنك كننده

ليتر  22+ليتر ضديخ 22)

 (آب بدون يون

 

 R-134 a - گاز كولر

 رهام گاز

 بشير آسيا

 پارسيان گاز

Honeywell 

Juhua 

PER134 
 گرم 11±122

 /سيال كالچ

 ترمز
- DOT 4 ليتر 1/2 كاسپين فومن شيمي 



 راهنماي استفاده از خودروهاي آرنا

221 

 موتورعملكرد و سرویس و نگهداری 
باشد، كه و مجهز به توربوشارژ و اينتر كولر مي 1يورو  OM364 LAموتور اين خودرو 

دبي هواي ورودي به موتور را ( به عنوان محرک) توربوشارژ با استفاده از فشار گازهاي اگزوز

تحت بار )درجه  222افزايش داده و اينتر كولر دماي هواي خروجي از توربوشارژ را حداقل 

دهد، كه با عملكرد اين دو مجموعه، عالوه بر افزايش ميكاهش داده و به موتور تحويل ( كامل

 .يابدتوان و راندمان، آاليندگي نيز كاهش مي

 موتورو فيلتر   روغن

 های موتور نكات مربوط به روغن

قبـول نيسـتند و بـه موتـور خـودرو صـدمه        هاي موتـور بـا گريـد كيفـي متفـاوت قابـل       روغن

 .خواهند زد

اسـتفاده   ايـران خـودرو ديـزل   فقـط از روغـن موتورهـاي مـورد تأييـد      و  سـرويس را رعايـت كنيـد    بـه محصـوالت   نكات ايمني مربوط

 :استبراي موارد زير  ياين روغن موتورها داراي استاندارد كيفي باال و اثرات بسيار سودمند .نماييد

o  فرسايش موتورجلوگيري از  
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o  سوختبهينه مصرف 

o  انتشار آلودگيعدم 

رانندگي طوالني در سرعت هاي باال و افزايش . ه گرانروي و كيفيت روغن و نحوه استفاده از خودرو داردمصرف روغن همچنين بستگي ب

 .يا كاهش مكرر سرعت باعث باال رفتن مصرف سوخت مي شود

 كنترل سطح روغن 

 .، كنترل كنيدگيري با سوختمرتب، مثالً هر هفته يا هم زمان  صورت بهسطح روغن موتور را 
خودرو بر روي سـطح   زماني كه ،كردن موتوركردن موتور يا سي دقيقه بعد از خاموشمي بايست قبل از روشن ،غن موتوركنترل سطح رو

 :كنترل سطح روغن موتور  به ترتيب زير عمل نماييدبراي .صورت پذيرد ،صاف قرار دارد

 گيج روغن را از محل خود خارج نموده و آن را تميز نماييد.  

 ر محل  خود وارد نماييدگيج را مجدداًٌ د. 

 كنترل نماييددوباره گيج را خارج كرده و سطح روغن را.  

 سطح روغن موتور، مي بايست در حد نشان داده شده بر روي گيج روغن باشد. 

 به آن روغن اضافه نمائيد ،در صورت پائين بودن سطح روغن از طريق درب روغن. 
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 و فيلتر موتور تعویض روغن

كامالً طبيعي است كه موتور در شرايط كاركرد عادي مقداري از روغن . موتور روانكاري و خنك كاري موتور مي باشدوظيفه اصلي روغن 

 . را مصرف كند

 .مطابق با شرايط كاركرد خودرو مي بايست صورت پذيرد( 2و1)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن و فيلترها بر اساس جداول 

واشر فيلتر بـا سـطح پايـه     زماني كهابتدا واشر فيلتر را به روغن آغشته كرده و با دست فيلتر را ببنديد تا  ،براي بستن فيلتر روغن موتور

 .شتي از اطراف فيلتر را چك نماييدتا يك دور فيلتر را محكم نماييد و نهايتاً موتور را روشن و ن 2/1سپس  فيلتر تماس پيدا نمايد،

 هشدار 

 بلكه نشانه . شود، دليل برخرابي روغن نمي باشدر آن بطور معمول و سالم انجام ميكه احتراق سوخت د سياه شدن روغن در موتورهايي

صورت معلق نگه مـي دارد و طبعـاً   ه مرغوبيت روغن بدليل خواص پاک كنندگي روغن مي باشدكه دوده حاصل از احتراق را درخود ب
 .سياه مي شود

 شده توسط شركت ايران خودرو ديزل مصرف نماييد فقط از روغن و فيلتر روغنهاي مجاز تاييد.  

 در هر مسافت طي شده  يا هر  ،عدم داشتن ويسكوزيته مناسب يا رويت ذرات معلق فلز در روغن ،در صورت مشاهده برش روغن موتور
  .نسبت به تعويض روغن موتور اقدام نماييد سريعاً، زمان
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 گرانـروي  .ن موتوري استفاده كنيد كه همان سطح كيفيت و گرانـروي را داشـته باشـد   عنوان سرريز فقط از روغه هنگام افزودن روغن ب

چرا كه عـدم تطـابق بـا درجـه حـرارت محـيط،       . ، مي بايست مطابق با درجه حرارت محيط كاركرد خودرو انتخاب شود(SAE)روغن

 .ضرورت تعويض بيش از حد روغن و فيلتر روغن موتور را دربر خواهد داشت

  كيلومتر روغن موتور را زودتر تعويض نماييد 12يك ساعت درجا كاركردن موتور،هر به ازاي. 

 سطح روغن موتوركنترل و در صورت نياز سرريز گردد ،پس از هر تعويض فيلتر روغن موتور. 

 و درصورت نياز كنترل  به منظور نگهداري هر چه بهتر موتور، سطح روغن موتور را قبل از حركت خودرو و درزمان كنترل هاي مراقبتي

 .سرريز نماييد
 باشد، فوراً نسبت به تعويض آن اقدام نماييدكثيب ميكه روغنكنترل سطح روغن متوجه شديداگر در زمان. 

 ًكنترل نماييد تميزي بخاركش موتور را مرتبا . 
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  (فيلتر خشک)فيلتر هوا 

 هوا  فيلترتعویض 

 .بايست صورت پذيردمي( 2)جدول وره زماني و كيلومتري تعويض فيلتر هوا براساس د

 :جهت تعويض فيلتر هوا به ترتيب زير عمل نماييد

 

 .درپوش فيلتر را باز نماييد -2

 .پيچ و نگه دارنده مربوط به فيلتر را باز نماييد  -1

 .فيلتر هوا را بيرون بكشيد  -1

 .فيلتر جديد را وارد نموده و درب محفظه را ببنديد -2

 

  تميز كردن فيلتر هوا

 . كيلومتر فيلتر خشك هوا را تميز نماييد 22،222هر 
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 هشدار 

 اين سوراخ را در اولين فرصت رفع  نماييد. وجود گرد و خاک در مسير مكش نشانه وجود سوراخ در سيستم هواي ورودي است. 

 عويض نماييدفيلتر را ت ،سوراخ فيلتر كاغذي را به دقت بازديد و در صورت مشاهده ،به كمك المپ ،قبل از نصب فيلتر هوا. 

 گرددخرابي بيش از حد موتور مي باعث ،استفاده از فيلتر هواي نامناسب. 

 اين كنترل را در حالت گرد وغبار زياد، هفتگي و در موارد استثنايي همه روزه انجام دهيد .تميزي فيلتر هوا را مرتباً كنترل نماييد. 

 از ضربه زدن به فيلتر يا انداختن آن خودداري نماييد. 

 ر صورت مشاهده آثار روغن يا خرابي بر روي فيلتر آن را تعويض نماييدد. 

 شودعدم استفاده از فيلتر هوا باعث بروز مشكل در كاركرد موتور مي. 

 باشدو استاندارد به شرح زير مي مزاياي استفاده از فيلتر مناسب: 

  افزايش قدرت و شتاب خودرو 

  كاهش مصرف سوخت 

 كاهش آلودگي محيط زيست 
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 يلیگازو فيلتر

 .اين فيلتر شامل دو عدد فيلتر مي شود كه بر روي كناره ي موتور قرارگرفته است

 تعویض فيلترهای گازویيل

مطابق با شرايط ( 2)دوره زماني و كيلومتري تعويض فيلتر گازوييل بر اساس جدول 

 .كاركرد خودرو مي بايست صورت پذيرد

 .وخت رساني را هواگيري نماييدم سسيست ،بعد از بستن فيلتر گازوئيل

 :باشدنحوه تعويض فيلترهاي گازوييل به شرح زير مي
 .پيچ هاي محكم كننده پوسته فيلتر را شل نماييد -2

 .پوسته فيلتر را برداشته و فيلترها را بيرون آوريد -1

 .نماييدپوسته فيلترها را تميز  -1

 . هواگيري نماييد و نهايتاً سيستم سوخت رساني رافيلترهاي نو را سوار نموده  -2

 هشدار 

 .دقت نماييد، گازوئيل روي استارت موتور ريخته نشود ،هنگام تعويض فيلتر گازوئيل
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 فيلتر آب گير گازوئيل

موقعيت فيلتر جدا كننده آب و گازوئيل يا فيلتر آب گير گازوئيل در جلوي باک 

نترل آن و مان ككه ز مي باشد( سمت كمك راننده) گازوئيل و سمت راست شاسي 

 :تخليه ي آب موجود در آن به شرح زير مي باشد

  كاركرد خودروهر بار قبل از 

 كه شناور موجود بر روي فيلتر جدا كننده آب و گازوئيل به خط قرمز برسد قبل از اين. 

  سيستم خنک كاری
 به منظور نگهداري هر چه بهتر موتور، سطح سيال خنك كننـده موتـور را قبـل از روشـن نمـودن     

 .، كنترل نماييدكه موتور سرد است خودرو، زماني
 .باشدFULL و  LOWبايست بين عالمت خنك كننده موتور در منبع انبساط، ميسطح سيال 

 هشدار 

 .فقط به هنگام تعويض آب رادياتور باز نماييد درب رادياتور را 
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  تعویض سيال خنک كاری

 .مراجعه فرماييد( 1)و جهت تعويض آن به جدول شماره  بوده( 1) مطابق جدولآن و ظرفيت يد در تمام مناطق ايران يضديخ مورد تا
پيچ تخليه  ،پيچ تخليه موتور ،سپس درب رادياتور ،ابتدا از خنك بودن موتور اطمينان حاصل نموده ،در هنگام تعويض سيال خنك كننده

خروجي را از نشت كردن مواد مختلفه در سيال خنك كننده كنترل  بعد از تخليه سيال خنك كننده، محل هاي. زير رادياتور را باز نماييد

 . نماييد و سيستم را با آب بشوييد

  كردن سيستم خنک كاریپر

سيال  .پيچ تخليه زير رادياتور را ببنديد ،جهت پر كردن سيستم خنك كاري، ابتدا پيچ تخليه موتور
وده و بـا دور كـم درجـه حـرارت آب را بـه      موتور را روشن نم. خنك كننده را داخل رادياتور بريزيد

موتـور را خـاموش نمـوده و    . هواگيري شـود  اري،سيستم خنك كحدي برسانيد كه ترموستات باز و

درب راديـاتور را  . پـر نماييـد  FULL سطح سيال خنك كننده را از طريق منبع انبسـاط تـا سـطح    
 .كنترل نماييدببنديد و سيستم را از لحاظ نداشتن نشتي 

 رهشدا 

 ه را كامالً بشوييدآن محدود ،، در صورت بروز چنين حالتي با آب تميزكند تواند رنگ خودرو را خرابمايع ضد يخ درون رادياتور مي.  

 مراقب باشيد در صورت حركت ناگهاني، آسيب نبينيد، زماني كه فن رادياتور بدون حركت است . 
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 نماييددر اولين فرصت به نمايندگي مجاز مراجعه ، داردك كننده مايع خنطور متناوب سيستم نياز به ه كه ب ر صورتيد . 

 ر هنگام كار كردن در كنار پروانه مراقب پره هاي پروانه باشيدد.  

  درجه سانتيگراد باشد انجام دهيد 12تعويض سيال خنك كننده را زماني كه دماي سيال داخل رادياتور كمتر از. 

 داري نماييدخود يداًاز استنشاق بخار سيال خنك كننده اك. 

  جهت تميز كردن رادياتور، فشار هوا يا آب را از سمت موتور به طرف پره هاي رادياتور تا وقتي كه پره هاي رادياتور از عوامل خارجي

 .پاک شوند، عبور دهيد...( گرد و خاک، حشرات و)

 كاري مراحل زير را انجام دهيدنكجهت چربي گيري سيستم خ: 
 را تخليه نماييد سيال خنك كننده. 

  آورده و درپوش محفظه ترموستات را دوباره محكم نماييد ترموستات را بيرون. 

 با آب و مواد پاک كننده آن را پر نماييد. 

 (.درجه سانتيگراد 22دماي خنك كننده تقريباً ) موتور را در دور متوسط گرم كنيد 

 پنج دقيقه موتور را در همين دما، روشن بگذاريد. 

  درجه سانتيگراد تخليه نماييد 12سيال را در دماي زير. را خاموش نماييد تا خنك شودموتور. 

 بدين ترتيب كه درون سيستم آّب بريزيد. حداقل دوبار سيستم را با آب بشوييد. 

 موتور را پنج دقيقه روشن گذاشته و سپس سيستم را خالي نماييد. 
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 ييدترموستات را نصب و واشرهاي آب بندي را تعويض نما. 

 سيستم خنك كاري را با سيال خنك كننده پر نماييد. 

 سيستم را از وجود نشتي كنترل نماييد. 

  از يخ زدگي و افزايش نقطه سيال خنك كننده درسيستم خنك كننده موجب محافظت از خوردگي ناشي از زنگ زدگي، محافظت

 .شودجوش مي

 حتي در فصول گرم سال ،ده باقي بمانددرتمام سال سيال خنك كننده مي بايست در سيستم خنك كنن. 

 درمواقعي كه سطح سيال خنك كننده كاهش مي يابد تنها آب اضافه ننماييد، بلكه نسبت صحيح ضد يخ و آب اضافه نماييد. 

  بوده در صورت عدم دسترسي به آب بدون امالح مي توان از آب ( يون )آب موجود در سيال خنك كننده بايستي آب بدون امالح
بهتر است از ضديخ هـاي رقيـق    ،در مناطقي كه آب آشاميدني آن حاوي امالح فراوان است مانند شيراز. ميدني سبك استفاده نمودآشا

 .براي كسب اطالعات بيشتر به نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييد .شده آماده استفاده گردد

 ود در سيال خنك كننده را بررسي نماييدقبل از شروع زمستان غلظت ضد يخ موج. 

 يابدزيرا عمر موتور بسيار كاهش مي ،هرگز ترموستات را از موتور خارج ننماييد. 

 چاه و رودخانه استفاده ننماييد هاي سنگين مانند آباز آب. 

 



 خودرو يسرویس و نگهدار

221 

  تسمه های موتور
 Vكه به صورت  ليك فرمان و تسمه كمپرسور كولر است، تسمه هيدروشامل تسمه هاي دوبل دينام، واترپمپ و پروانهتسمه هاي موتور 

 .اگر به صورت صحيح سفت شده باشند، مي توانند حدود ده ميليمتر با فشار انگشت جابجا شوند اين تسمه ها. شكل مي باشد
 :را تعويض نماييد آنهانموديد، هرگاه يكي از موارد زير را بر روي تسمه هاي موتور مشاهده 

 ي تسمهداغي بر رو اثر 

 ترک خوردگي روي تسمه 

 هاي عرضي بر روي تسمه ترک 

 رشته رشته شدن بغل تسمه 

 هاي عرضي در پشت تسمه ترک 

 تعویض تسمه ها

مهره يا پيچ تنظيم را آنقدر به عقب بپيچانيد تا تسمه را بتوان به راحتي نصب نمود، سپس مهره يا پيچ تنظيم را  ،تسمه هابراي تعويض 

  .ار مطلوب برسيدبچرخانيد تا به مقد

ها را  د و دوباره سفتي تسمه ها را كنترل و در صورت لزوم آنييرا خاموش نما دقيقه موتور 21تا  22را روشن كرده و بعد از  موتورسپس 

 .تنظيم كنيد
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 .هاي پولي تسمه ها را كنترل و زنگ زدگي و كثيفي آن را تميز كنيد داخل ريل

 هشدار 

 .كنترل نماييد دوره اياظ پوسيدگي و شلي، قبل از حركت خودرو، زمان سرويس اوليه و موتور را از لحهاي تسمه  

 

 فيلرگيری سوپاپ های موتور

 .بايست صورت پذيردمي( 1)براساس جدول  هاي موتور فيلر گيري سوپاپ وره زماني و كيلومتريد

 

 هشدار 

 ها درحالت موتور سرد صورت پذيرد فيلر گيري سوپاپ. 

 مي باشد ميليمتر+ 12/2تا  -22/2ميليمتر و تلرانس خالصي 22/2هاي دود  ميليمتر و خالصي سوپاپ 22/2هاي هوا  پخالصي سوپا. 

 بلكه موجب سر و صدا در موتور و كاهش قدرت خروجـي   ،عدم فيلر گيري صحيح سوپاپ ها نه تنها باعث بد كار كردن موتور مي شود
 .آن مي گردد
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 سيستم سوخت رسانی

  يستم سوخت رسانیهواگيری س

هواگيري . موتور زماني خوب كار مي كند كه سيستم سوخت رساني بطور كامل هواگيري شده باشد

اگر باک سوخت بطور كلي  .گيرد ل انجام ميييمرتباً در حال رانندگي توسط لوله برگشت گازو

ل يياي گازوهمانند تعويض فيلتر)نجام شده باشدخالي شده يا تعميري روي سيستم سوخت رساني ا

  .مي بايست سيستم سوخت رساني را هواگيري كرد( و غيره

يك تا دو دور شل كنيد و به  را( 2)براي اين منظور ابتدا پيچ هواگيري بر روي فيلترهاي گازوييل 

آن قدر پمپ بزنيد تا اينكه گازوييل كامالً بدون حباب خارج شود و نهايتاً ( 1)وسيله پمپ دستي

بر روي شيلنگ خروجي فيلتر ثانويه گازوييل را ( 1)سپس پيچ شماره . محكم كنيد پيچ هواگيري را

كه گازوييل كامالً بدون  يك تا دو دور شل كنيد و به وسيله پمپ دستي آن قدر پمپ بزنيد تا اين

 .حباب خارج شود و نهايتاً پيچ هوا گيري را محكم كنيد

 

2 
1 

1 
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  گيربكس نگهداری و سرویس و عملكرد

 .باشدمي S5-42گيربكس  ،ARNAميونت هاي كاگيربكس 

  :به شرح زير مي باشد  S5 - 42مفهوم 

S ..............گيربكس سنكرون 

 تعداد دنده ها............ .5

 نيوتن متر(  21×22) 212ماكزيمم گشتاور مجاز ورودي به گيربكس .......... 42

 يربكستعویض روغن گ

  .باشدمي (1) جدولمطابق  ظرفيت آنران و يد در تمام مناطق اييروغن مورد تا

 . باشدمي( 2)روغن گيربكس بر اساس جدولدوره زماني و كيلومتري تعويض و كنترل سطح 

 تهویه گيربكس

همچنين فشار داخـل  . در طول سفر با خودرو، روغن گيربكس گرم وسطح روغن باال مي آيد

 .شوداپ تهويه گيربكس خارج ميطريق سوپگيربكس باال مي رود كه اين فشار اضافي از 

 .سوپاپ تهويه را هميشه تميز نگه داشته و توسط نايلون يا مواد ديگر نپوشانيد تا عملكرد مناسبي داشته باشد
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 هشدار 

 در صورت پايين بودن سطح  .نماييدكنترل نموده و سطح روغن داخل گيربكس را پيچ سرريز را باز ،جهت بازديد سطح روغن گيربكس

 .غن تا لبه پيچ سر ريز، آن را از روغن پر نماييدرو

    جهت شستشوي گيربكس، نازل آب پاش را مستقيماً به طرف سوپاپ تهويه نگيريد، زيرا آب به داخل گيربكس نفوذ نمـوده و موجـب

 .گرددگي و صدمه ديدگي قطعات گيربكس ميزنگ زد

 شودار نكردن گيربكس ميابي يا درست كبيش از اندازه كم كردن روغن گيربكس باعث خر. 

 شودبكس باعث كاهش راندمان گيربكس ميبيش از اندازه بودن روغن گير. 

 دقيقـه در حـالي كـه    پس از تعويض روغن اجازه دهيد موتـور بـه مـدت سـه      .حداقل يكبار در سال روغن گيربكس را تعويض نماييد

 .يدباشد، درجا كار نمايد، سپس روغن را كنترل نمايگيربكس خالص مي

 صورت نياز سرريز نماييد هاي مراقبتي كنترل و در سطح روغن گيربكس را در زمان سرويس اوليه وكنترل. 

 روغن گيربكس را بعد از يك مسافرت طوالني كه روغن گرم و رقيق مي باشد، تعويض نماييد. 

 هاي تخليه روغن را پس از تميز كردن و گذاشتن واشر آب بندي، ببنديددرپوش. 

 خودرو در سطح صاف قرار دارد و روغن سرد مـي باشـد، در فواصـل زمـاني مـنظم بررسـي نماييـد        زماني كهن گيربكس را سطح روغ .
  .باشد، بررسي ننماييديك مسافرت طوالني كه روغن گرم ميهيچگاه سطح روغن را پس از 
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 گاردان  نگهداری و سرویس و عملكرد
 .باشدبكس به ديفرانسيل ميگير ، انتقال قدرت ازوظيفه گاردان در خودرو

 شارژ گریس گاردان

 . باشدمي( 1) جدولمطابق  در تمام مناطق ايران گريس مورد تاييد

 .درج گرديده است( 1)زمان بازديد و شارژ گريس، در جدول 

 هشدار 

 بايست تا مرحله خروج گريس جديد از آب بندها صورت پذيردخورها ميشارژ گريس در گريس. 

 با يك پارچه تميز نماييد حتماًرا قبل از گريسكاري  گريس خورها. 

  ،آن را تعويض نماييد حتماًدر هنگام گريسكاري با مشاهده گريس خور ضربه خورده يا له شده. 

 به گريس خورها با فشار زياد گريس شارژ ننماييد. 

 محل درزهاي هزار خاري و چهار شاخ گاردان را با فشار باالي آب تميز ننماييد. 

 سپس گريسكاري انجام گردد ،ر زمان شارژ گريس از عدم حبس هوا و آب در پمپ گريس مطمئن شدهد. 
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  هامحور نگهداری و سرویس و عملكرد

 تعویض گریس محورجلو
 .باشدمي (1) مطابق جدول در تمام مناطق ايران گريس مورد تاييد

 .دباشمي( 1)زمان بازديد و  شارژ گريس در محور جلو مطابق جدول  

 تعویض روغن محور عقب

  .باشديم( 1) جدولمطابق  ظرفيت آندر تمام مناطق ايران و  روغن مورد تاييد

 .مي بايست صورت پذيرد( 1)تعويض روغن محور عقب بر اساس جدول زمان بازديد و

2 

 محل ريختن ، سرريز يا كنترل سطح روغن ديفرانسيل -2 1

 محل تخليه روغن ديفرانسيل -1
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 سيستم فرمان  نگهداری و سرویس و عملكرد

 تعویض روغن فرمان

  .باشدمي (1) مطابق جدول ظرفيت آنان و يد در تمام مناطق ايريروغن مورد تا

  .مي باشد( 2و1)دوره زماني و كيلومتري تعويض و كنترل سطح روغن گيربكس بر اساس جدول 

 . گردد بررسي كيلومتر 22،222 پمپ هيدروليك فرمان، جعبه فرمان و لوله هاي مدار هيدروليك از نظر نشتي  بايد در هر

  .بازديد شود كيلومتر 22،222 به طور مرتب در هر سطح روغن منبع هيدروليك بايد

باشد، مي( شفاف)اي از نوع شيشه خودروكه مخزن هيدروليك فرمان مورد استفاده در  با توجه به اين

و در  دهيد قرار( بدون شيب) در سطح صاف را خودرو است بنابراين جهت كنترل سطح روغن كافي 

باشد نسبت به كنترل سطح روغن بصورت بصري صاف ميحالي كه موتور خاموش و چرخ هاي جلو 

لذا نيازي به درآوردن گيج . قرار گيرد Maxو  Minسطح روغن بايد مابين دو عالمت . نماييداقدام 

 .باشدروغن نمي

 هشدار 

 .روغن تعويض گردد حتماًگردد، بعد از تعمير و رفع عيب گردد و قسمتي از مدار روغن باز ميهر زماني كه سيستم هيدروليك تعمير مي
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 كنترل خالصی غربيلک فرمان

ها در مسير مستقيم فرمان را در وضعيتي قرار دهيد كه چرخ ،كنترل خالصي فرمان و براي بازديد
از نيروي بسيار كم انگشتان استفاده نماييد تا محدوده خالصي فرمان را بهتر احساس  .قرار بگيرند

اين خالصي مي بايست . م مي شود كه نياز به فشار بيشتري داريدخالصي مجاز زماني تما .نماييد

به نمايندگي مجاز خدمات  ،براي تنظيم ،اگر خالصي بيش از اندازه باشد.ميليمتر باشد 11حداكثر 

  .پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييد تا نسبت به رفع عيب اقدام شود

در غير  ،هيچ لقي نبايد مشاهده شود.عقب و جلو حركت دهيد ،راست ،باال، پائين، چپ غربيلك فرمان را به طرف ،براي كنترل لقي فرمان

م تلسكوپي فرمان را و در انتها  اهرم تنظي به نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييداين صورت براي رفع عيب 

 .محكم نماييد

 هشدار 

 فرمـان  داخل روغن هيدروليك فرمان منجر به بروز آسيب جدي بـه سيسـتم هيـدروليك     ورود هرگونه گرد و غبار و ذرات خارجي به
 .خودروي شما خواهد شد

 كنترل هاي مربوط به خالصي فرمان را با موتور روشن انجام دهيد. 

 بايد به طور مرتب بازديد شودان كوتاه  و چهار شاخ هاي فرمان ميل فرم ،اتصاالت اهرم فرمان، ميل فرمان بلند.   
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 اين عمل باعث مي شود تا پمپ هيدروليك فرمان آسيب . تا انتها نچرخانيد ،بيشتر از ده ثانيه ،كه موتور روشن است فرمان را در زماني
 .ببيند

 پدال گاز را  ،بنابراين هنگام چرخاندن فرمان ،چرخاندن فرمان در دور آرام موتور باعث كاهش دور يا بعضا خاموش شدن موتور مي شود
 .شار دهيدكمي ف

 

 كالچ نگهداری و سرویس و عملكرد

 تعویض روغن كالچ
  .باشدمي (1) جدولمطابق ظرفيت آن  يد در تمام مناطق ايران ويمورد تا سيال

 .بايست صورت پذيردمي( 2)دوره زماني و كيلومتري تعويض سيال كالچ بر اساس جدول 

 .باشداننده ميمحل مخزن روغن كالچ در قسمت پشت دريچه تهويه، سمت ر

 MIN سـطح پـايين تـر از   سيال اگر  .باشدMAX  و MINبايست مابين سطح ميداخل مخزن سيال 

 . برسد MAX سطحتا به  ،نماييداضافه سيال و به آن  نماييدرا باز مخزن سيال درب  ،بود
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 هشدار 

  سيال از سطح كه  نماييداطمينان حاصل MAX  بيشتر نشود. 

 در غير اين. پيش آمد، فوراً آن محل را بشوييداگر اين حالت  .روي بدنه خودرو سيال نريزد ،كردن مخزن سيال مراقب باشيد هنگام پر 
  .شودصورت باعث از بين رفتن رنگ مي

  دهدخواص آن را تغيير مي ،سيالزيرا مخلوط شدن دو نوع  ننماييدبا مارک متفرقه استفاده و كالچ ترمز سيال از. 

   با روغن هاي معدني يا روغن موتور مخلوط نشده باشد و كالچ ترمزسيال كه  اييدنماطمينان حاصل. 

  نماييدآنرا تميز  حتماً ،اگر داخل مخزن مواد متفرقه ريخته شد ،دور از هر گونه آلودگي باشده ب و كالچ ترمزسيال مطمئن شويد منبع.  

 خدمات پس از فروش شركت  لذا جهت رفع عيب به نمايندگي مجاز .دل نشتي وجود دارحتماً، ااگر سطح سيال بيش از حد پائين باشد

 . گواه مراجعه نماييد

 ميزان خالصی پدال كالچ

دهيـد تـا زيـر پـدال     را آهسـته بـه سـمت پـايين فشـار       كـالچ پـدال   ،با خاموش كـردن موتـور  

در غيـر   .ميليمتـر باشـد   21تـا   22بايسـت  پـدال مـي  مجازخالصـي   ،در اين حالـت  .شودسفت 

ــه نزد  ايـن  مراجعــه شــركت گـواه  خـدمات پــس از فـروش   مجـاز  يكتـرين نماينــدگي  صـورت ب
 .نماييد
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 سيستم ترمز نگهداری و سرویس و عملكرد
 .باشدمي ABSمجهز به داراي چهار چرخ ديسكي و سيستم ترمز اين خودرو، پنوماتيك دو مداره 

 تعویض روغن ترمز

 .باشدمحل آن نيز در قسمت پشت دريچه تهويه، سمت راننده مي منبع روغن ترمز و كالچ در اين خودرو يكي بوده و

 . مي باشد( 1) مطابق جدولظرفيت آن  يد در تمام مناطق ايران ويروغن مورد تا

 .بايست صورت پذيردمي( 2)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن ترمز بر اساس جدول 

كه سرعت نيز پايين است ترمزها آنجايي از وشده فشار زيادي روي ترمزها وارد هاي طوالني در سراشيبيهمواره به ياد داشته باشيد كه 

لذا با سرعت طمئن رانندگي نماييد و از ترمز كردن هاي غير ضروري و  .گردندشوند، خنك نميبه آن صورت كه در جاده هموار خنك مي

 .مكرر خودداري نماييد

 هشدار 

 پاي خود را روي پدال ترمز بيشتر از. كندزيرا كه اين عمل فقط هواي فشرده را تخليه مي. اييدكرر پدال ترمز خودداري نماز فشردن م 

 .داشته و رها نماييدنمدت الزم نگه 
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 وسيله ترمز دستي خودرو را ه و ب نماييد عوض از دنده هاي باالتر به پايين ها را به ترتيب، دندهترمز خودرو عمل نكند زماني كه در

هاي باال از  درسرعت. نماييد جاده هدايت كنارهايگاردريل يا پاركينگ را به طرف آن ،گرخودرو متوقب نشدا .اييدنم متوقب

 .شودباعث چرخيدن خودرو به دورخودش مي ترمزدستي استفاده نكنيد زيرا

 ميزان خالصی پدال ترمز

سپس با . پدال ترمز محكم شودو  شدهدرون بوستر تخليه ار هواي فشدفعه فشار دهيد تا  ين، پدال ترمز را چندبا خاموش كردن موتور

، در اين حالت. است پدال محكم شده نماييداحساس  ،كه جائيتا دهيد پدال ترمز را آهسته به طرف پايين فشار  ،استفاده از دست

  .مراجعه نماييدمجاز شركت گواه ي يكترين نمايندگصورت به نزد در غير اين .ميليمتر باشد 22تا  1بايست ميپدال  خالصي مجاز

 لنت های ترمز

 .باشدبه صورت اتوماتيك مي آنرگالژ  و چرخ ديسكتنظيم فاصله بين لنت ترمز و 

 هشدار 

 دليله بABS  ـ    هواگيري مدار ترمز را در نمايند ،گرددتوصيه مي اكيداً ،دار بودن سيستم ترمز س از فـروش  گي هـاي مجـاز خـدمات پ

 .م دهيدشركت گواه انجا
 كه با راندن خودرو )چرخ  ديسكها با بايست پس از انطباق لنترگالژ لنت ترمز مي ،هاي صفر كيلومتر يا پس از تعويض لنتدرخودرو

  .صورت پذيرد( گرددا ترمز گيري مكرر و آرام حاصل ميطي مسافت پنج كيلومتر و با سرعت سي كيلومتر بر ساعت و ب

2 
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 فيلتر خشک كن هوا 
بايست قبل از ورود به مدار جه حـرارت بااليي مي باشـد كه ميـرده خـروجي از كمپـرسور داراي درهواي فش

وجود رطوبت در مدار، براي . شودآمدن قطرات آب در سيستم ترمز مي به وجوداين امر موجب . ترمز خنك گردد

دادن هواي فشرده از ميان ذرات  اجزاء سيستم باد خطرناک مي باشد كه به وسيله فيلتر خشك كن هوا و با عبور

 . شودسليكاژل رطوبت آن گرفته مي

و ا به صورت اتوماتيك فعال مي شود مي باشد كه در فصل سرم( هيتـر)خشك كن هوا مجهـز به گرمكن  فيلتـر

 .رساندسيستم باد را به دماي مطلوب ميدماي هواي ورودي به 

و خرابي، بايستي زودتر از زمان ياد ( صدا خفه كن)جي در صورت مشاهده روغن و يا آب در محل پورت خرو

 . هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييدشده، نسبت به تعويض كارتريج اقدام و جهت بررسي كردن كمپرسور بايد به نمايندگي

 .تعويض گردد( 2)از نظر عملكرد صحيح بررسي شده و بر اساس جدول روزانه صورت ه بفيلتر خشك كن هوا بايد 
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 كولر نگهداری و سرویس و عملكرد

  .يا كمپرسور خواهد شد  A/Cاستفاده از گازهاي هاي ديگر باعث آسيب به يونيت  .مي باشد R-134aماده تبريد كولر، گاز 

 .نبايد توسط افراد فاقد صالحيت بريده يا خمكاري گردد ،تحت هيچ شرايطي لوله ها و شيلنگ هاي سيستم كولر

مي بايست حداقل ماهي يك بار آن را به مدت سي دقيقه  ،(مثال در طول زمستان)نماييد ه نمياي مدت طوالني استفادبر اگر از كولر 

 .نمايدهاي كمپرسور جلوگيري مي ن ياتاقاناين كار از خشك شدن واشرها و اكسيده شد.روشن نماييد

 :بار موارد زير را كنترل نماييد هر شش ماه يك

 د كولركنترل حجم ماده تبري 

 كنترل تميزي كويل هاي كندانسور 

 كنترل عملكرد پولي هرزگرد 

  كنترل كشش و خرابي تسمه 

 كنترل عملكرد كولر 

 لوله ها و شيلنگ ها  ،كنترل خرابي و نشتي گازخنك كننده از اتصاالت 

 كنترل حجم روغن كمپرسور 
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 یابی كولر عيب

 :باشدبه شرح زير مي آيد به وجود ايراداتي كه ممكن است در حين عملكرد كولر

 ؛كندكولر كار نمي ،بعد از روشن كردن سيستم تهويه

 :ست موارد زير اتفاق افتاده باشددر اين حالت ممكن ا

 فيوز را تعويض نماييد ،لذا جهت رفع عيب، فيوز سوخته است. 

 اتصاالت را كنترل نماييد،لذا جهت رفع عيب، در دسته سيم و اتصاالت برقي عيبي وجود دارد. 

 ماده تبريد را به داخل سيستم شارژ نماييد ،پس از رفع نشتي،لذا جهت رفع عيب، نشتي ماده تبريد كولر. 

 رله را تعويض نماييد ،لذا جهت رفع عيب، خرابي رله كمپرسور. 

 كالچ را تعويض نماييد ،لذا جهت رفع عيب، خرابي كالچ مغناطيسي. 

 سوئيچ را تعويض نماييد ،لذا جهت رفع عيب، خرابي سوئيچ فشار دو گانه. 

 كليد فن را تعويض نماييد، لذا جهت رفع عيب، خرابي كليد فن. 

  ؛كندنميسيستم تهويه كار مي كند ولي خنك 

 :ست موارد زير اتفاق افتاده باشددر اين حالت ممكن ا

 ارژ نماييدماده تبريد را به داخل سيستم ش ،پس از رفع نشتي ،لذا جهت رفع عيب، نشتي ماده تبريد كولر. 
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 شير انبساط را تعويض نماييد ،لذا جهت رفع عيب، كثيفي شير انبساط حرارتي. 

 و فن كندانسور را تعويض نماييد كندانسور را تميز ،لذا جهت رفع عيب ،خرابي فن كندانسور و كثيب شدن داخل كندانسور.  

 تعويض نماييدكمپرسور را كنترل و در صورت نياز  ،لذا جهت رفع عيب ،خرابي كمپرسور. 

 خشك كن را  تعويض نماييد ،لذا جهت رفع عيب ،كثيفي خشك كن. 

 مدار را از لحاظ وجود مانع كنترل نماييد ،لذا جهت رفع عيب، كثيفي فيلتر هوا. 

  ؛موتور فن و فن كار نمي كند

 :ست موارد زير اتفاق افتاده باشد در اين حالت ممكن ا

 را تعويض نماييد فيوز ،لذا جهت رفع عيب، وز سوختهفي. 

 اتصاالت را كنترل نماييد، لذا جهت رفع عيب، در دسته سيم و اتصاالت برقي عيبي وجود دارد. 

 رله و قطعات اتصاالت را كنترل كنيد، لذا جهت رفع عيب، خرابي رله فن. 
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  شماتيک گریس خورها
 

 سگدست محور جلو، سمت راست و چپ  -2

 (راست و دو عدد سمت چپ  چهار عدد گريس خور، دو عدد سمت) 

 سر جلويي فنرهاي تخت عقب، سمت راست و چپ -1

 (دو عدد گريس خور، يك عدد سمت راست و يك عدد سمت چپ )  

 كشويي گاردان سه عدد چهار شاخه گاردان و -1

 (چهار عدد گريس خور)  

 عقبي فنرهاي تخت، سمت راست و چپسر -2

 (دد سمت چپ گريس خور، دو عدد سمت راست و دو ع چهار عدد) 

 دوسر ميل فرمان  -1

 (گريس خور دوعدد عدد) 

 

2 

1 

1 

4 

1
1 
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 هاتایرها و رینگ  نگهداری و سرویس

 پوسيدگي روكش و موارد ديگر قبل از حركت خودرو كنترل نماييد ،ترک ،تايرها  را از لحاظ خرابي. 

 ها را اندازه گيري نماييدباد آن ،كه تايرها خنك هستند قبل از حركت و در زماني.  

 تاير زاپاس را كمي بيشتر در نظر بگيريد باد.  

 ها باعث پنچر شدن و از بين رفتن زيرا وجود آن .ها نباشدميخ يا اشياء ديگري داخل آن ،درون آج تايرها را بازديد نماييد تا سنگ

 .شودالستيك مي

  كمتر باشدميليمتر 1/2عمق آج  تايرها نبايد از.  

  هاي فرسوده باعث از دست دادن قدرت ترمز و عدم كنترل دقيق فرمان مي شود تاير .اک استهاي فرسوده خطرنتايررانندگي با. 

 ميليمتر  1/2 تاير بهج آوقتي عمق  ،دنج مي باشآدهنده سايش  هاي اصلي داراي نشانتاير

ها هنگامي تعويض مي شوند كه نشان  تاير .نمايان مي شود ،جآنشان دهنده سايش  ،برسد

  .ر يا بيشتر ساييده شده باشددهنده بين دو شيا

  نماييدهاي با سايز توصيه شده استفاده  تايرهميشه از . 

  نماييدفاده استمورد تائيد  توصيه شده و هاياز رينگ حتماً ،هاتايردر صورت تعويض . 

  زه هاي توصيه شده خطرناک مي باشدهاي خارج از انداتايراستفاده از . 
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 هشدار 

 ي بايد يكسان باشدباد چرخ داخلي و بيرون ،باشدمي قلو ي چرخ دوكه دارا، در محور عقب . 

  متفاوت در خودرو استفاده ننماييداز دو نوع تاير . 

 ببنديد حتماًها را درپوش سر والو چرخ. 

 

  فشار باد تایر ها

اندازه تايراندازه رينگ

 فشار باد تايـر حداکثر

 اکسل عقباکسل جلو

bar PSI barPSI 

215.75 R 17.5 21 
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 سرویس و نگهداری سيستم شيشه شوی

 مخزن شيشه شوی 

در اين مخزن از مايع شيشه . زير انتهاي سمت راست داشبورد قرار دارد مخزن مايع شيشه شوي، در

 .شوي معرفي شده استفاده نماييد

ار مايع شيشه شوي كم باشد اگر مقد. سطح مايع شيشه شوي درون مخزن را همواره كنترل نماييد

و  MAXدرپوش مخزن را باز و مخزن را پر نماييد براي كنترل سطح مايع شيشه شور به عالمت هاي 

MIN بر روي مخزن توجه نماييد. 

 .آن را كنترل نماييد شود، مرتباًدر هواي باراني يا در مواردي كه از شيشه شوي زياد استفاده مي 

 هشدار 

  نمايداييد، زيرا رنگ خودرو را خراب ميستم خنك كاري در سيستم شيشه شوي استفاده ننماز مايع ضديخ سي. 

  سوزددر زمان خالي بودن مخزن، پمپ شيشه شوي را فعال ننماييد، زيرا پمپ شيشه شوي مي. 

  پس از پركردن مخزن شيشه شوي درب آن را ببنديد. 
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 های برف پاک كن  تيغه 

 .هاي معيوب را تعويض نماييدمرتبا كنترل و در صورت نياز تيغهايست بهاي برف پاک كن ميتيغه

 .هاي برف پاک كن از اسفنج يا پارچه نرم، مواد شوينده و آب استفاده نماييدبراي تميز كردن تيغه وپايه

 .ها را تعويض نماييد، بايد آنكنندها، شيشه را به خوبي پاک نمياگر تيغه

 .بازوي برف پاک كن را بلند نماييد، سپس خار نگهدارنده تيغه را از روي پايه آزاد و تيغه را بيرون بكشيد تداها، ابجهت تعويض تيغه

 هشدار 

تيغه و خط افتادن بر روي شيشه كننده هاي پاکها، روي شيشه خشك كشيده نشوند، زيرا باعث سايش لبهتوجه داشته باشيدكه تيغه

 .شوندمي
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 الكتریكیهای  سيستم هدارینگ و سرویس و لكردعم

 باتری
 .باشد آمپر ساعت مي 22 ولت و21اين خودرو داراي دو عدد باتري 

 :مر باتري نقش بسزايي داشته باشدتواند در افزايش طول ع رعايت نكات زير مي

o يك بيستم ظرفيت آن انجام  عمل شارژ بايد بر اساس جريان ،اگر باتري براي مدتي بال استفاده بوده و احتياج به شارژ داشته باشد

گرم بر  12/2 ±22/2آزادانه گاز متصاعد مي نمايند و دانسيته الكتروليت به ها به طوركه تمام خانهپايان شارژ زماني است ،گيرد

 .تري درانتهاي شارژ به مدت دو ساعت ثابت باقي بماندسانتيمتر مكعب رسيده و همچنين ولتاژ با
o آن در مدت زمان كوتاهي با اكسيژن هوا بدون الكتروليت باشد زيرا در اين صورت صفحات منفي ،شده هيچگاه نبايد باتري شارژ

شوند و در اين حالت صفحات مثبت نيز بال فاصله سولفاته شده و در نهايت باتري غير قابل استفاده تركيب شده و اكسيد مي

 .خواهد شد
o يرا در اين حالت سطح خمير صفحات مثبت استحكام خود را از دست داده و در اثر هيچگاه باتري را بيش از حد مجاز شارژ ننماييد ز

 .نمايدروي آن نصب گرديده ريزش پيدا مي اي كه باتري برضربه يا تكان خوردن وسيله

o ن نماييدگردد هر ده روز يكبار به مدت بيست دقيقه خودرو را روشاستفاده نمي ،اگر از خودرويي كه باتري بر روي آن نصب شده. 



 راهنماي استفاده از خودروهاي آرنا

211 

o گيري نماييد زيرا در غير اين صورت در اثر تراكم گاز هاي درب باتري جلوهاي تعبيه شده بر روي پيچاز مسدود شدن سوراخ
 .هيدروژن داخل آن باتري متالشي خواهد شد

o فحات آن نگرددشود باعث ريزش خمير صآن وارد ميبه  كههاي شديدباتري در محل نصب بايستي محكم بسته شود تا تكان. 

o در صورت  .هاي مثبت و منفي باتري را هميشه تميز نگهداشته شده و براي جلوگيري از سولفاته شدن به گريس آغشته نماييدقطب

ها زياد باشند از يك فرچه كه سولفات در صورتي .از آب داغ براي نظافت ترمينال استفاده نماييد ،باتري سولفات بودن ترمينال سر
  .نباده براي نظافت استفاده نماييدسيمي و س

o آمده و بر اثر ها پايينباتري را نبايد هيچگاه به صورت دشارژ بر روي خودرو نگه داشت زيرا در اين حالت دانسيته الكتروليت در خانه

 .شودآن كاسته ميتغييرات درجه حرارت محيط از طول عمر
o يرا باعث ريزش خمير در صفحات مثبت خواهد شددر هنگام خالي بودن باتري هيچگاه استارت نزنيد ز. 

o  پس از نصب باتري بر روي خودرو و قبل از استارت كليه اتصاالت و سيم كشي برق مربوطه چك شود و ميزان ولتاژ نهايي شارژ

 .ولت باشد 11/22±21/2باتري بر روي مصرف كننده 
o ل موجب كاهش عمر باتري خواهد جدا خودداري شود زيرا اين عم ،دشوموردكه باعث تخليه سريع باتري ميهاي بياز انجام استارت

 شد 

o ها هر هفته بازبيني شود ودر صورت نياز آب مقطر اضافه شودآب باتري. 

o خالي نمودن الكتروليت اجتناب شود كوتاه وكه از اتصالجا شود به طوريبهخودرو بايستي به دقت جا باتري در. 
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o ها حاوي اسيدهاي خورنده شديد هستندزير باتري ،از دستكش و عينك مخصوص استفاده نماييد هاهنگام حمل و نقل باتري. 

o د آسيب جدي به سيستم الكتريكي وكيتها باعث ايجاباترياتصال معكوس سر .ها را هرگز به طور معكوس متصل ننماييدسر باتري-

 .گرددديگر باعث ايجاد انفجار نيز مييك ها بههمچنين اتصال مستقيم سر باتري ،شودهاي الكترونيكي مي

o ها استفاده ننماييدبنزين و امثال اين ،نفت ،كردن از گازوئيلبراي تميز .هاي آن را ببنديددرپوش خانه حتماًكردن باتري هنگام تميز.  

o اشياء فلزي را روي باتري قرار ندهيد ،دليل خطر اتصاليه ب.  

o زيرا تشكيل گاز اكسيد هيدروژن ممكن است خطر انفجار  .هاي شعله دار استفاده ننماييداغبه هنگام بازديد چشمي باتري از چر

  .نماييد هاي الكتريكي استفادهتنها از چراغ ،داشته باشد

o نماييدآن را با شارژ سريع پر ،هاي مثبت و منفي باتريتنها پس از باز كردن سيم.  

o آب باتري هنگام روشن بودن موتور بخار مي .ميليمتر باالتر از صفحات باتري باشد 21تا  22آب باتري در هر خانه آن بايد  سطح-

  .براي پر كردن مجدد آن از قيب فلزي استفاده ننماييد .شود

o اسيد  .مقررات ايمني و ضوابط حفاظتي را رعايت نماييد ،ها يا اسيد باتريدر هنگام كار بر روي باتري .اسيد باتري سوزاننده است
با استفاده از آب تميز ترشحات اسيدي را  .هاي رنگ شده خودرو تماس پيدا نمايدها يا قسمتلباس ،هاچشم ،ي نبايد با پوستباتر

 .در صورت نياز با پزشك تماس بگيريد .ها پاک نماييدها و لباسچشم ،فوراً از پوست

o جرقه و شعله غير محصور اجتناب نماييداز ايجاد ، هاضمن نكشيدن سيگار در مجاورت باتري ،بدليل خطر انفجار. 

o ها را شل يا قطع ننماييدبست سر باتري ،در هنگام روشن بودن موتور.  
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o سپس سر باتري  ،آنگاه سر باتري منفي .نماييد هاي الكتريكي را خاموشابتدا تمام مصرف كننده ،هاسر باتري براي جدا كردن بست
 .مثبت را جدا نماييد

o زا استفاده ننماييدبنابراين در نزديكي باتري از وسايل آتش ،كندژن توليد ميباتري گاز هيدرو.  

o ل يخ زدن در هواي سرد وجود داردحتماًزيرا ا .كنيد تا باتري شارژ شودموتور را روشن ،كردن آب مقطربعد از اضافه.  

o ي شـود زيـرا ايـن عمـل موجـب كـاهش عمـر        شـود جـداً خـوددار   هاي بي مورد كه باعث تخليه سريع بـاتري مـي  از انجام استارت
  .باتري خواهد شد

 زيست مربوط به محيطنكات 

 .هاي كهنه را به روش صحيح دور بريزيدجهت حفاظت از محيط زيست، باتري

 دینام
 .باشدمي ساعتآمپر 11ولت و 12اين خـودرو داراي يك عدد دينام موتور 

ها يا ، باتريهاي دينامبه هنگام روشن بودن موتور هيچكدام از سيم .از باتري جدا شوددينام در هنگام استفاده از خودرو هرگز نبايد 
 .بايد شل، باز يا جابجا شونداتصاالت ن

  .نماييد ها با هل دادن روشنخودرو را فقط به هنگام اتصال باتري

 .گواه انجام شودس از فروش شركت هاي مجاز خدمات پبايست در نمايندگيبازديد و تعميرات دينام مي
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 جعبه فيوز
در صورت بروز جريان  ،اين عملوز آن سوخته باشد ، شايد فيكار نكرد، اگرگيريدكه چراغي را روشن يا وسيله الكتريكي را بكار مي زماني

م كشي جلوگيري به سيزدن فيوز ذوب مي شود و از صدمه در اين حالت  .اتفاق مي افتد در مدار سيم كشي يا وجود اتصالي بيش از حد 

 . نمايدمي

 ،قرار دارد سمت كمك راننده داشبورد زيركه در  درب جعبه فيوز رادر صورت از كار افتادن فيوزها 

خدمات پس از به نمايندگي مجاز صورت  در غير اين ،كار افتاده را پيدا و تعويض نماييدو فيوز از باز
 .يديه نماجهت تعويض يا تعمير فيوز مراجع ،فروش شركت گواه

  .نماييداز لوازم نو با آمپر مساوي يا پايين تر استفاده  ،نموديدفيوز را تعويض  زماني كه

 :يديعمل نمازيرروشتعويض فيوزها بهبراي. هاي برقي فيوز وجود داردها و سيستمالمپدر داخل جعبه فيوز براي تمامي

 موتور را خاموش نماييد. 

  سوئيچ را در حالتLOCK ر دهيدقرا. 

  نماييدرا خاموش  كليدهاهمه. 

  (بياوريد سمت خود دره فيوزها را با كشيدن ب )نماييد و فيوزها را امتحان  نمودهدرب جعبه فيوز را باز. 

  كه به نظر سالم مي رسند ييحتي آنها نماييدالزم است كليه فيوزها را كنترل. 
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  اگر در جاي خود . فيوز بايد در جاي خود محكم باشد. نماييدتعويض فيوز جديد با همان آمپر را با فشار دادن در جاي خود

اگر فيوز يدكي در . نماييدآن را تعمير يا تعويض  ،خدمات پس از فروش شركت گواهتوسط نمايندگي مجاز  ،محكم نشد

( نماييد دک يا راديو استفادهاز فيوز فن) نماييدتوانيد موقتاً از يك فيوز با آمپر مشابه يا كمتر استفاده مي، اختيار نداشتيد

 .نماييدتعويض  حتماًهميشه به ياد داشته باشيد كه فيوز موقتي را 

 هشدار 

 ها بايد كامالً به بدنه متصل باشندكنندهتمام مصرف ،براي برقراري جريان. 

 فيوزهاي خراب به جاي تعمير بايد تعويض شوند. 

 ه باشيدهميشه يك سري المپ و فيوز سالم به همراه داشت.  

 علت سوختن آن را مشخص و برطرف نماييد ،قبل از تعويض فيوز.  

 ترمينال منفي باتري را باز نماييد ،قبل از كار كردن روي سيستم الكتريكي. 

  بي و كه باعث خرا ننماييدهرگز از سيم يا فيوز با آمپر باال استفاده  .با فيوز همسان و يك ظرفيت تعويض نماييد حتماًفيوز سوخته را

 .مي شود( آتش سوزي)اتصالي 
 فروش شركت گواه مراجعه نماييد به نمايندگي مجازخدمات پس از ،سوزداگر علت سوختن فيوز معلوم نيست يا مرتباً فيوز مي. 

  ز فيوزهاي اصلي استفاده نماييداهمواره.      
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 كنترل های روزانه

 قبل از حركت خودرو
تواند تأثير بسزايي در ايمني و كارآمدي خودرو داشته باشد، يكي از وظايب اصلي راننـده  و، كه ميكنترلي قبل از حركت خودرفعاليتهاي 

 :و فعاليتهاي زير را كنترل نماييدهر روز قبل از روشن كردن خودر. بايست انجام شوديقبل از حركت است كه م
o كنترل شلي يا مفقود شدن پيچ ها و مهره ها 

o كنترل سطح روغن موتور 

o سطح سيال خنك كننده موتور كنترل 

o موتور از لحاظ پوسيدگي و شلي هاي كنترل تسمه 
o كنترل سطح سوخت 

o كنترل سطح روغن سيستم فرمان 

o كنترل سطح سيال ترمز و كالچ 
o كنترل موتور از لحاظ نشتي روغن، سوخت و سيال خنك كننده 

o كنترل گيربكس از لحاظ نشتي روغن 

o كنترل اكسل عقب از لحاظ نشتي روغن 

o نترل نشتي از سيستم فرمانك 
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o كنترل نشتي از سيستم كالچ 

o كنترل نشتي از سيستم ترمز 

o  كنترل سطح مايع منبع شيشه شوي 

o كنترل سطح آب باتري، تميز بودن سرقطب ها و سوراخ هاي تخليه گاز در روي درب باتري 

o كنترل تاير ها از لحاظ سائيدگي، مهره هاي چرخ و فشار باد 
o و چراغهاي جلو تميز كردن شيشه جلو 

o تنظيم آينه ها 

o كنترل درجات نمايش روي داشبورد از لحاظ معيوب بودن 

 بعد از روشن كردن خودرو
 :موارد زير مي بايست كنترل گردند بعد از روشن كردن خودرو  

o كنترل نگيني هاي هشدار 

o كنترل حركت آزاد فرمان 

o كنترل خالصي پدال ترمز 

o  كنترل خالص بودن ترمز دستي 

 



 خودرو يسرویس و نگهدار

241 

 :فرماييدورت مشاهده موارد زير، موتور را فوراً خاموش و عيب را بررسي در ص

  روشن شدن نگيني نشانگر فشار روغن موتور 

  پدال گاز در وضعيت ثابتي باشد ولي قدرت و دور موتور افت نمايد. 

  خروج دود سياه از اگزوز 

  صداي غير عادي از موتور شنيده شود. 

  ك كننده موتور بطور غير عاديباال رفتن درجه حرارت سيال خن 

 سرویس خودرو برای توقف و استفاده مجدد

 سرویس خودرو برای توقف و عدم استفاده  در مدت طوالنی 

هاي  نمايندگيبراي كسب اطالعات بيشتر نيز به . ماه كاربري نداشته باشدموارد زير زماني الزم است كه  قرار است خودرو حدود شش

 .مراجعه نماييدش شركت گواه مجاز خدمات پس از فرو

o هاي داخلي و خارجي خودرو را تميز كنيدتمام قسمت. 

o ديياز يك توقفگاه خنك با تهويه جهت نگهداري خودرو استفاده نما. 

o  (ه نگ يا روغن كاركردروغن ضد ز% 1)سوخت درون باک را با روغن ضد زنگ مخلوط كنيد. 

o روغن موتور را تخليه كنيد. 



 راهنماي استفاده از خودروهاي آرنا

211 

o 20توان از روغنمي در موارد اضطرار .غن ضد زنگ توصيه شده پركنيدموتور را با روW20SAE  ياSAE 10W نيز استفاده كرد. 

o را پركنيد آن هادر صورت نياز  ،گيربكس و ديفرانسيل را بازديد كرده،سطح روغن  فرمان. 

o  رو روغن ضدزنگ موتور را تخليه و با روغن قبل از استفاده از خود "بر روي غربيلك فرمان ياداشتي قراردهيد به اين مضمون كه

 ".كنيدمعين شده  پر

o كنيدمايع سيستم خنك كاري را تخليه و با مايع سيستم خنك كاري مناسب پر ،با بخاري روشن. 

o شوددرجه سانتيگراد باز مي 22ترموستات در دماي  .كنيد و با گازهاي مقطعي موتور را گرم كنيدموتور را روشن ،با بخاري روشن. 

 .كرده و سطح روغن موتور و مايع خنك كننده را كنترل كنيددر انتها موتور را خاموش

o كنيدباک را كامالً پر. 

o ها را در آورده و انبار كنيدتسمه. 

o وا غير قابل نفوذ باشدبه طوري كه براي ه( ...منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و ،هوافيلتر)ها را ببنديد تمام در پوش. 

o ها را با كاغذ روغني بپوشانيدفيلتر هوا و پولي تسمه ،استارت ،ينامد. 

o  باركاهش داده و براي حفاظت در  1/2 -1/2فشار باد تايرها را از جمله زاپاس تا فشار تقريبي  .بگذاريد( سه پايه)زير خودرو خرک

 .را بپوشانيد آن هابرابر نور خورشيد و رطوبت هوا 

o كنيدتخليه هاي باد راآب درون مخزن . 
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o ترمز دستي را آزاد كنيد. 

o آن را در همان وضعيت محكم كنيدپدال كالچ را كمي فشار داده و  ،براي ممانعت از چسبيدن صفحه كالچ. 

o تمام نقاط گريسكاري را روغنكاري كنيد. 

o كنيدرا تعمير آن هاهاي رنگ شده بدنه را بررسي نموده و در صورت مشاهده آسيب قسمت. 

o آبكاري شده را با محافظ بپوشانيد هايقسمت. 

o وضعيت رنگ شاسي را بازديد كرده و در صورت لزوم مجدداً رنگ كنيد. 

o كنيدقسمت زير خودرو را با مواد آب بندي اسپري. 

o ها را جدا كرده و شارژ نماييدباتري .هاي بدون استفاده نيز بايد به طور منظم سرويس شوندباتري. 

o خشك و دور از  ،ها را در مكان خنكباتري. گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري را با كميالت بين خانهاتصال بست باتري و اتصا

 .سرما نگهداري كنيد

o ها عليرغم عمر باتري. سطح آب باتري را كنترل كنيد(. زياد از حد شارژ نشوند)ها را هر ماه خالي و دوباره شارژ نماييد باتري

 .محدود است مطلوب، سرويس
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 آماده سازی خودرو برای استفاده مجدد بعد از توقف طوالنی 

 :بعد از توقب طوالني انجام دهيد موارد زير را براي استفاده مجدد از خودرو

o  را تا حد مجاز باد كنيد آن هاپوشش تايرها را برداشته و. 

o  پايين بياوريد( سه پايه)خودرو را از روي خرک. 

o  كنيدهاي توصيه شده پركرده و با روغن تخليهروغن ضد زنگ را از موتور.  

o كنيدو ديفرانسيل را بازديد كرده و در صورت لزوم با روغن مناسب پرگيربكس ،سطح روغن فرمان. 

o دييي موجود بر روي منافذ و نقاط هواگيري را خارج نماهادر پوش. 

o دييها باز نمااستارت و پولي ،كاغذهاي روغني را از روي دينام. 

o ديينما تعويضهوا را  فيلتر. 

o را تنظيم كنيد آن هارا نصب كرده و كشش  هاي موتور تسمه. 

o باتري را نصب كرده و عملكرد صحيح سيستم الكتريكي را كنترل كنيد. 

o پدال كالچ را آزاد كنيد. 

o  را هوا گيري كنيدسيستم سوخت رساني. 
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o  استارت بزنيد تا فشار روغن  ،كالچ را رها كرده .گاز را فشار ندهيد پدال .را نگه داريدو آنسوئيچ را در حالت استارت قرار داده

 .موتور را روشن كنيد .نمايان شود

o ها را بازديد كنيدها و لولهنشتي و بريدگي شيلنگ. 

o كنيدها را در تست جاده آزمايشترمز. 

 سرویس خودرو برای توقف و عدم استفاده در مدت كوتاه

مجاز هاي  نمايندگي كسب اطالعات بيشتر بهبراي. ه قرار است خودرو حدود يك ماه كاربري نداشته باشدموارد زير زماني الزم است ك

 .مراجعه نماييدخدمات پس از فروش شركت گواه 

o هاي داخلي و خارجي خودرو را تميز كنيدتمام قسمت. 

o ديياز يك توقفگاه خنك با تهويه جهت نگهداري خودرو استفاده نما. 

o ًكنيدپر باک را كامال. 

o را پركنيد آن هادر صورت نياز  ،گيربكس و ديفرانسيل را بازديد كرده،سطح روغن موتور  فرمان. 

o به طوري كه براي هوا غير قابل نفوذ باشد... ( منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و ،فيلتر هوا) ها را ببنديد تمام در پوش. 

o  باركاهش داده و براي حفاظت در  1/2 -1/2تايرها را از جمله زاپاس تا فشار تقريبي  فشار باد .بگذاريد( سه پايه ) زير خودرو خرک

 .را بپوشانيد آن هابرابر نور خورشيد و رطوبت هوا 
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o هاي باد را تخليه كنيدآب درون مخزن. 

o ترمز دستي را آزاد كنيد. 

o تمام نقاط گريسكاري را روغنكاري كنيد. 

o ها را جدا كرده و شارژ نماييدباتري .ه طور منظم سرويس شوندهاي بدون استفاده نيز بايد بباتري. 

o خشك و دور از  ،ها را در مكان خنكباتري .گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري را با كمياتصال بست باتري و اتصاالت بين خانه

 .سرما نگهداري كنيد

o حدود استم ،ها عليرغم كيفيت سرويسعمر باتري .سطح آب باتري را كنترل كنيد. 

o را باز و خودرو را حداقل هر ده روز ... ( منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و ،فيلتر هوا) ها تمام در پوش ،براي حفظ عملكرد باتري

 .دييبه مدت بيست دقيقه روشن نما ،يكبار

 كوتاه مدتآماده سازی خودرو برای استفاده مجدد بعد از توقف

 :جدد از خودرو بعد از توقب كوتاه مدت انجام دهيدموارد زير را براي استفاده م

o  كنيد را تا حد مجاز باد آن هاپوشش تايرها را برداشته و.  

o كنيدكرده و در صورت لزوم با روغن مناسب پرو ديفرانسيل را بازديد گيربكس ،فرمان ،سطح روغن موتور. 

o دييهاي موجود بر روي منافذ و نقاط هواگيري را خارج نمادر پوش. 
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o ها را تنظيم كنيدكشش تسمه. 

o كرده و عملكرد صحيح سيستم الكتريكي را كنترل كنيدباتري را نصب. 

o  موتور را  .نمايان شوداستارت بزنيد تا فشار روغن  .پدال گاز را فشار ندهيد .را نگه داريد و آنسوئيچ را در حالت استارت قرار داده

 .روشن كنيد

o كنيدها را بازديدلولهها و نشتي و بريدگي شيلنگ. 

o كنيدها را در تست جاده آزمايشترمز. 

 شستشو، تميزكردن و مراقبت از خودرو
 :موارد زير را رعايت فرماييدكردن و مراقبت ازخودرو تميز ،براي شستشو

o اجزاء  ،ترمز هايها، شيلنگدربدرز  ،نازل آب پاش را مستقيما به سمت كانال ورودي هواي موتور ،جهت شستشوي خودرو

 ،مانند اتصاالت الكتريكي)و سيم كشي الكتريكي والكترونيكي.. ( .هاي جلو وچراغ ،دينام ،استارت ،مانند) الكتريكي و الكترونيكي 

  .نگيريد( هاي عايق كاري و آب بندي هاي برق يا سيمكانال
o 11سانتيمتر و با نازل  12با نازل سرگرد حدود  ،وحداقل فاصله بين نازل و خودر ،هنگام شستشوي خودرو با دستگاه فشار قوي 

  .باشدسانتيمتر مي 12حدود  ،درجه سر تخت

o ها نپاشدقطعات برقي موتور را بپوشانيد تا آب روي آن. 
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o از پاشيدن آب با فشار زياد و بطور مستقيم بر روي جعبه فرمان هيدروليك خودداري نماييد. 

o ي آب استفاده نماييدكردن خودرو از مقدار زيادبراي تميز. 

o توصيه مي شود هميشه خودرو را در زير سايه بشوييد .خودرو را نشوييد ،زير نور شديد آفتاب. 

o هاي گريس استفاده كنيدلكه براي پاک كردن( نه سوخت خودرو ) كننده از گازوئيل پاک. 

o  بردبه سرعت اليه محافظ پرداخت را از بين مي ننماييد اين موادخودداري هاي مصنوعي رزينروي  گريس يا نفت برريختن از. 
o نماييدرا فقط  با آب گرم و صابون يا پاک كننده معمولي تميزاتاق ولوازم داخل آن كب پوش. 

o هاي الستيكي از مقداري پودر تالك استفاده نماييدها و واشرهاي آينهكردن  نوار دور پنجره براي تميز. 

o را بررسي نماييدآن ،ل از هر گونه سرويس اساسيكل شاسي را تميز نموده و قب. 
o هاي هاي شيميايي ناشي از آب و نمكمتأثر از برخورد سنگ و شن و نيز عكس العمل ،هاي زيرشاسيتمام اجزاء شاسي و قسمت

آنها را جوش  ،هاي آسيب ديده و زنگ زده را تعمير كرده و در صورت نياز قبل از كاربرد ضد زنگتمام قسمت .باشدبرف زدا مي

  .باشدروغن ديزل و امثال اينها مجاز نمي ،پاشيدن موادي نظير نفت سفيد .دهيد
o هاي معدني شسته يا بنزين و روغن ،نفت سفيد ،هرگز نبايد با گازوئيل( باد وغيره ،آب ،هاي ترمزشيلنگ) هاي خودروكليه شيلنگ

 .پوشيده شوند

o كش صندلي و كب اتاق راننده را فقط با آب گرم همراه با صابون يا ماده تميز كنندهجاهاي كثيب رو ،دسته دنده ،غربيلك فرمان، 

 .ننماييددگي مي شوند استفاده از موادي كه باعث سائي .تميز نماييد
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o روي روكش ها را با بنزين مخصوص شستشو و برطرف نماييد ،لكه هاي روغن. 

o ماييدنوار هاي كمربند ايمني را با آب گرم و صابون تميز ن. 

o كثيفي ها را فقط با آب  .بنزول و روغن مورد شستشو قرار ندهيد ،لوله هاي ترمز را رنگ نماييد و با مواد شيميايي مانند بنزين

 .به هنگام رنگ زدن كاميون و يا گريسكاري دقت نماييد كه لوله هاي ترمز با رنگ يا چربي تماس حاصل ننمايند .برطرف نماييد

o در زمان شستشو از پارچه نرم و مرطوب استفاده  جهت تميزكاري سطح بدنه خودرو خودداري و ،و خشن از كشيدن پارچه زبر

 .شود

o جهت شستشو مي توان از مواد شوينده كارواشي . از شوينده هاي قليايي قوي براي شستشوي رنگ بدنه اكيدا خودداري نماييد
 .استفاده نمود

o ممكن پودر را درون آب حل نماييد تا هيچگونه ذرات جامدي در محلول باقي نمانده  در صورت استفاده مواد شوينده پودري تا حد

 .و روي بدنه ايجاد خش ننمايد

o فضوالت  .محل را تميز نماييد ،ساعت با آب 22حداكثر ظرف مدت  ،در صورت آلوده شدن بدنه خودرو به فضوالت پرندگان
 .لذا با شستشو از اثر تخريبي آن بكاهيد.مخرب داردروي رنگ تاثير ي  ،پرندگان به دليل ماهيت اسيدي آن

o سريعا محل را با آب و مواد شوينده بشوييد ،در صورت ريزش هرگونه سيال مصرفي در خودرو روي هر نقطه رنگ شده خودرو. 

o سريعا محل آن را با آب زياد تا خنثي شدن كامل محل مورد نظر بشوييد ،در صورت ريزش آب باتري بر روي بدنه.  

o تواند رنگ را خراب نمايدمي ،اگر آشغال و ضايعات روي رنگ را تميز ننماييد. 
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o آلودگي هوا يا باران اسيدي باعث خرابي و توليد واكنش هاي شيميايي بر روي سطح خودرو خواهد شد. 
o مي شود، بايد نسبت به اده نماييد يا در مناطقي كه در جاده هاي آن از مواد شيميايي و نمكي استفاگر در نزديكي دريا زندگي مي

 .پاكيزگي زير خودرو دقت بيشتري به عمل آوريد و همواره زير خودرو را كامالً بشوييد

o  خودرو و زيرآن را كامالً تميز نماييد ،از جاده هاي گلي عبور مي نماييد هنگامي كهدر زمستان يا. 

o وريكه كليه گل و الي برداشته شودبراي شستشوي زير خودرو از آب با فشار مناسب استفاده نماييد بط. 

o هيچوقت پارچه را محكم روي سطح خودرو نكشيد .از پارچه تميز براي شستشوي استفاده نماييد. 

o  بعد از شستشو خودرو را خشك نماييد. 

o را وقتيكه در هواي گرم و خشك خودرو  .باعث صدمه زدن به رنگ خودرو مي شود ،اگر آب صابون روي سطح اتومبيل خشك شود
بعد از شستشو خودرو  .بالفاصله خشك كنيد تا از صدمه ديدن جلوگيري شود ،الزم است هر قسمت را كه شسته شد ،شوييدمي

 .اين كار بخاطر جلوگيري از نمايان شدن قطرات خشك آب بر روي سطح خودرو مي باشد. را با پارچه نمگير خشك نماييد

o جلوگيري از خوردگي مي بايستي محل مورد نظر را با رنگ مخصوص رنگ نمودبراي  ،اگر خراشي روي رنگ خودرو مشاهده شد. 

o رطوبت موجود بر روي نوارهاي دور درب و نيز قفل ها را پس از شستشو خشك كنيد تا يخ نزند ،در مناطق سرد. 

o شودث ترک خوردن و تغيير رنگ آنها ميقطعات پالستيكي را با تينر يا گازوئيل نشوييد زيرا باع. 

o در زمان خنك بودن بدنه خودرو آن را واكس بزنيد ،سطح بدنه خودرو قطرات آب را بخوبي دفع نكرد اني كهزم. 

o واكس زدن را در حالي انجام دهيد كه دماي بدنه خودرو از دماي بدن شما كمتر باشد .يك بار واكس بزنيد ،بدنه خودرو را هر ماه. 
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 هشدار 

 در چنين  .ترمزها ممكن است در اين وضعيت به خوبي عمل ننمايند ،ن آمدن از گل و اليبعد از شستشوي خودرو يا بعد از بيرو

چند بار فشار دهيد و رها  ،به آهستگي رانندگي نماييد و مراقب خودروهاي روبرو و پشت سر باشيد و پدال ترمز را به آرامي ،حالتي
  .نماييد تا گرماي ترمز باعث خشك شدن و بازگشت نيروي ترمز شود

 هنگام شستشوي زير خودرو دقت نماييد كه توسط لبه هاي تيز صدمه نبينيد. 

 





 

 

 

 

 توصيه های ایمني
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 خودرواضطراری  توقف

 :ملكرد خـودرو به شرح زير عمل نماييددر صورت بروز مشكل در ع

o  و به آرامي سرعت خودرو را كاهش دهيد نمودهخونسردي خود را حفظ. 

o وقب نماييدخودرو را در سمت راست جاده مت. 

o فالشرها را روشن نماييد. 

o د خـودروهاي ديگـر جلـوگيري ورـد تا از برخكنياده ـ، استفمـز رنگ به منظـور اعـالم بروز مشكـلرـالمت قـس از يك عـسپ

 .يدنماي

o ها را توسط دنده پنج  ببنديدرخـجلو و عقب چ. 

o  ار را انجام دهيدـكاين كنيد،رف ـال را برطـ، اشكگـرانون صـدمـه به خـودتان يا ديتوانيد بدكه ميمطمئن هستيد اگر. 

o تماس بگيريد مجاز خدمات پس از فروش شركت گواههاي  نمايندگيبا  كان رفع عيب براي شما وجود ندارد،اگر ام. 

 هانمودن روغن سرریز 

 .يديروي استفاده نماـت و گرانـح كيفيـمان سطي با هـط از روغنـها فقنـن روغنمود سرريز در به منظـور عمر بيشتـر قطعـات متحـرک،
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 سوخت گيری خودرو

 .خارج از محل خود باشد اصلي سوييچ، موتور خاموش و يست كامالً متوقبباودرو ميـ، خگيريدر هنگام سوخت

 .باشدزا ممنوع مي استفاده از مواد آتش ي بدون محافظ وكشيدن سيگار، جوشكارگيري، در هنگام سوخت

 ه از مواد مكمل سوختاستفاد

-تار با سوخت مخلوط شده افزايش مياين امر خطر را در رف. ن بنزين به سوخت ديزلي نقطه اشتغال سوخت را پايين مي آوردنموداضافه 

 .به سوخت ديزلي بنزين اضافه ننماييد. دهد

 جوش آوردن خودرو

o ودرو را به محل امني برسانيدـه خـبالفاصل ،رنگ رسيد زـموتور به منطقه قرم مايع خنك كنندهحرارت  درجه اگر درجه نمايش. 

 آنگاه درب رادياتور را باز و. نماييدك ـور را خنـآب بر روي رادياتور، راديات ور روشن است با ريختنـسپس در حالي كه موت

 رارادياتور  ، سپسبرسد موتور به حد مطلوب مايع خنـك كنندهنمايش درجه حرارت  درجه بريزيد تا مايع خنك كننـدهدر ـآنق

 .پر نماييدMAX تا حد  مايع خنك كاري با

o كم داخل رادياتور بريزيدتوجه داشته باشيدكه مايع خنك كاري را كم. 

o نماييدآب سرد استفاده  ، از(آب و ضد يخ)تن مايع خنك كننده هنگام جوش آوردن موتور در صورت  نداش. 
o آن را خاموش نماييد ،اگر كولر روشن بود. 
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o تا هنگام خارج شدن  .موتور را خاموش نماييد ،اگر مايع خنك كاري از زير خودرو سرازير شد يا بخار از زير درب موتور بيرون آمد
   .كامل مايع خنك كاري و تمام شدن بخار درب موتور را باز ننماييد

o كنترل نماييد كه تسمه واتر پمپ پاره نشده باشد . 

 خودروباتری كمكی جهت روشن نمودن 

 :بدين منظور مراحل زير را انجام دهيد .نمودودروي ديگر روشن ـري خـك باتـوان با كمـودرو را مي تخ ،باشد شدهچنانچه باتري خالي 

o  ولتاژهاي هر دو باتري مي بايست يكسان باشددقت فرماييد كه. 

o  يخ باتري بايستي آب شود ،ستارت زدن كمكيابراين قبل از اـبن ،زنددرجه يخ مي -22در نموده،در فصل زمستان باتري خالي. 

o  ميليمتر مربع و انبرهاي عايق دار استفاده نماييد 12از كابل هاي استارت با سطح مقطع. 

o زند ها صدمه مي كنترل صورت به يونيت غير اين در نمايدتجاوز  ولت 12 زدن كمكي ولتاژ برق نبايد از هنگام استارت. 

o نماييد را خاموش ي دهنده باتريخودرو. 

o نماييدبه يكديگر وصل  هاي منفي را توسط كابل يا سيم هاي محكمهاي مثبت و سپس قطبابتدا قطب. 

o خودروي دهنده باتري را در دور باال قرار دهيد. 

o ا راغ هـاي راننـدگي ر  ـمانند چـ  زرگـهاي بدهـرف كننـدگي قرار داده و يكي از مصـالت راننـرا در ح سوييچ ،رندهـودرو گيـدر خ

 .يديروشن نما
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o خودروي گيرنده را روشن نموده و در دور آرام قرار دهيد. 

o يديسپس از قطب هاي مثبت باز نما كابل هاي كمكي را ابتدا از قطب هاي منفي و. 

 هشدار 

 از ي يكي همواره مراقب باشيد قطب هاي باتري خودروي شما ضمن باتري به باتري كردن آسيب نبيند، زيرا سالم بودن قطب هاي باتر

 .باشدشرايط پذيرش گارانتي باتري مي

  ترمينال منفي باتري متصل ننماييدهرگز ترمينال مثبت باتري را به . 

 شودرا جدا ننماييد زيرا باعث بروز مشكل در سيستم برق ميهاي باتري كه موتور روشن است كابل در زماني.  

 صورت لزوم تنظيم يا تعويض نماييدر د ،تسمه دينام را كنترل نماييد تا پاره يا شل نباشد . 

 سطح مايع درون باتري را كنترل نماييد . 

 گير كردن خودرو در گل
خودرو نبايد با حركت . خصوصاَ اگر حامل بار باشد ،همچنين خودرويي كه در گل والي فرورفته است بايد با احتياط بيرون كشيده شود

 ،رو در گل فرورفته است زياد گاز ندهيداگر خود .بيندزيرا شاسي آسيب مي ،بخصوص از بغل .ناگهاني يا تحت زاويه بيرون كشيده شود

زير الستيك قرار دهيد تا از سرخوردن و عقب رفتن جلوگيري  يك تخته يا صفحه پهن .شود خودرو بيشتر درگل فرو رودزيرا باعث مي

 .خودرو را بيرون بكشيد ،نمايد و با تعويض سريع دنده ازعقب به جلو و برعكس
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 بكسل نمودن
 .براي بكسل كردن خودرو در نظر گرفته شده است (كمك راننده) در سمت راست شاسي ،قالب جلو خودرو

 :يدموارد زير را رعايت نماي ،شودتوسط يك خودروي ديگر كشيده مي ،كه خودروي شما هنگامي

o دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد.  

o  وضعيت  درسوئيچ راACC  ياON قرار دهيد.  

o  باشددر ساعت كيلومتر  12مواظب باشيد كه سرعت خودرو شما كمتر از.  

o به هر حال در صورت بكسل كردن .و فرمان سفت مي شودترمز ضعيب  ،در هنگام خاموش بودن موتور
 .نماييدروشن خودرو در صورت امكان موتور 

o لذا  ،ترمز و عمل نكردن ترمز گرددل دارد ترمز كردن زياد باعث گرم شدن حتماًا ،باشدطوالني ميشيبي اگر مسير شما در سرا

  .سعي كنيد از خودروبر استفاده نماييد

o  نماييد از خودرو بر  لذا سعيدر حين بكسل كردن چرخ عقب بايد از زمين بلند شود  ،آسيب ديده استاگر گيربكس يا ديفرانسيل

  .استفاده نماييد، يا يدک كشي كه بتواند چرخ هاي عقب را بلند نمايد

o ننماييدي كه از خودرو شما سنگين تر است را بكسل يهرگز خودرو.  

o هرگز خودرويي را كه در نهر كنار جاده افتاده است را بكسل ننماييد. 

o شودا باعث شكستن قالب يدک كش ميزير ،از كشيدن خودرو به صورت اريب خودداري نماييد. 
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    هنگام مواجهه با حریق

 :حريق موارد زير را رعايت فرماييدبا  همواجههنگام 

 محوطه خطر را محصور نماييد. 

 ازهاي قابل ـال وگروه گـات قابل اشتعـگروه مايع، امدات يا مواد خشكـگروه ج)اني مناسب ـكپسول آتش نش همواره

 .ال را در دسترس داشته باشيدـگروه مايعات قابل اشتعويژه از نوع ه ب( الـاشتع

 بكشيدرا با دقت  ،پسول آتش نشاني استكي كه بر روي له ايمنمي.  

 قرار دهيد ،سر لوله آن را به سمت محل اصلي آتش گرفته.  

 دسته اي را كه بر روي كپسول قرار دارد فشار دهيد، براي خاموش كردن آتش.  

  نماييدبه نكات ايمني كه بر روي كپسول آتش نشاني مي باشد دقت.  

 حفاظت از محيط زیست

اي زير ه هاي سطحي، آبآب ،هاي سرويس وارد سيستم فاضالب، هرگز اجازه ندهيد سيالمنظور حفظ و سالمتي محيط زيست هب

 .يا خود زمين شوند زميني
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 جوشكاری بر روی خودرو

 .باشد بايست كمتر از يك مترفاصله بين اتصال و نقطه جوشكاري مي

كه بر روي فريم اصلي هاي بخصوصي ها و همچنين برروي فريم شاسي و فريم، اكسلسربكـگي، جوشكاري برروي قطعـاتي نظير موتـور

 .باشد، به هيچ وجه مجاز نمياندپيچ شده

 .ها و غيره وصل ننماييد اكسل، ربكسانبر اتصال جوشكاري را به مجموعه هايي نظير موتور گي

 در زمستان نكات مهم رانندگی

o كمك  خـودروهاها به ايمني رفت و آمد  ادهـن برف سطح جنمودكننده براي ذوب  اي ذوبه  كـاستفاده هرچه بيشتر از نم

هايي از بدنه خودرو كه در معرض پاشيده شدن آب از سطح جاده قرار ودرو و قسمتـها به سطح زيرين خ  اما اين نمك ،نمايد مي

يد تا يان خودرو را بيشتر بشوـشود در زمست ه ميـيتوص. اينده هستندـفرس ،كننده هاي ذوب كـنم .رسانند آسيب مي، دارند

اند و نيز از تمام  كه همراه با آب از سطح جاده به سطح زيرين بدنه خودرو پاشيده شدههرگونه نمك چسبنده يا رسوبات نمكي

 . كرم كاري شده زدوده شوند  هاي رنگ شده و اجزاي آب قسمت

o به عنوان يك  .نمود اص بررسيـن را بايد با دقت خـز، هوا و روغـهاي ترم هـلول. نمود ديدودگي بازـبراي فرس اًـودرو را بايد مرتبـخ

ودرو ـضروري است كه هنگام استفاده از خ. نماييدسطوح زيرين خودرو را با موم يا ماده محافظ قيردار اسپري  ،رندهـگي كار پيش



 توصيه هاي ایمني

261 

روغن سوخته رقيق شده و ديگر موارد نبايد  ،لييازوـگ ،ت سفيدـر نفيظاز مواد اسپري ن .نماييدبار تكرار  اين كار را هرچند يك

 .نمايندزيرا ممكن است ماده محافظ قبلي را نرم يا حل  ،نموداستفاده 

o صلاع تمام مفـو به موق املـكاريـك سـگرين ونمود زـتمي. ايدـنم ز آسيب وارد ميـرمـم تـاسي و سيستـالي به ش ل وـگ برف و 

و ايمني  نمود از فرسودگي زود هنگام جلوگيري خواهد هاي ترمز  ز و ميل بادامكـواحدهاي ترم ،ها  اخهـمز و دوشدستگاه تر 

 .را افزايش خواهد داد دكـركار

o كاربري زمستاني بدون  .غلظت مناسب فصل را استفاده نماييد ،براي تعويض روغن .نماييدبا شروع فصل سرما روغن موتور را عوض

 .درصد ضد يخ باشد 12درصد آب و  12مايع خنك كاري مي بايست شامل . ضد يخ بسيار خطرناک و غيرمجاز است استفاده از

o  شود  و هواي ورودي به سيستم  مي باشد كه در فصل سرما به صورت اتوماتيك فعال مي( هيتر)فيلتر خشك كن مجهز به گرمكن

 .رساند باد را به دماي ايده آل مي

o  را تميز و و ميل بادامك ترمز ها، اتصاالت اگر به موقع قالب. بيندبا وجود برف و پاشيدن آب آسيب ميشاسي و سيستم ترمز

 .كاربري خودرو افزايش مي يابد نموده و در نتيجه قابليتجلوگيري  نماييد از فرسودگي زود هنگام آن هاكاري گريس

o  درجه  -22الً در دمايـمث. ري كم مي شودـل سرما قدرت باتـر فصد .نماييدباتري ها را در فصل سرما مرتب سرويس و شارژ

باتري ها را درحد امكان در يك  ،در صورت توقب خودرو براي مدت طوالني. د مي رسدـدرص 12ري به ـدرت باتـق ،رادـسانتيگ

 .مكان گرم نگهداري نماييد
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o با حركت بر روي زمين  نماييدسعي  .ي با سطح جاده دارداک خوبـاصطك آن ها،كه آج  نماييدرهايي استفاده ـدر زمستان، از تاي

 .محكم از بكسباد چرخ هاي محرک جلوگيري نماييد

o خ هاي عقب مطابق روش زير ببنديدزنجير چرخ را به چر ،در جاده هاي پوشيده از يخ و برف: 

o  ديببند دنده پنجيله به وسخودرو را در يك محل مسطح قرار دهيد و جلو و عقب چرخ ها را. 

o يله جك چرخ ها را بلند نماييدبه وس. 

o زنجير چرخ را دور چرخ ببنديد. 

o زنجير هر دو طرف چرخ را بكشيد و قالب ها و تسمه آن را ببنديد. 

o  نرفته باشند تايـرتوجه داشته باشيد قسمت اضافه زنجير چرخ محكم به خود زنجير بسته شده باشد و همچنين سر قالب ها داخل. 

o به زنجير چرخ متصل نماييد ،بست هاي آن به طرف بيرون باشدا در حالي كه سرتسمه هاي فنري ر. 

o چرخ ها را پايين بياوريد و گوه جلوي چرخ را برداريد. 

o  تا از شل يا محكم بودن زنجير چرخ اطمينان حاصل نماييد نماييدبه مدت پنج دقيقه با خودرو رانندگي. 

o و سپس قالب ها را آزاد نماييدن زنجير چرخ ابتدا تسمه فنري نمودبراي باز. 

o  شوديا گلگير مي تايرعدم رعايت اين موضوع باعث خراب شدن . نماييداستفاده  تايراز زنجير چرخ مناسب با سايز. 

o مخصوص استفاده نماييداز زنجير  خودروهاي با چرخ هاي جفت در عقب،در.با زنجير چرخ روي جاده هاي خشك رانندگي ننماييد . 
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 سيم كشی خودرو دستكاری در

، بخاري خچال، يدئو، ويونباشد نظير تلويزيكشي خودرو و اضافه نمودن وسايلي عالوه بر آنچه برروي خودرو نصب مياز دستكاري در سيم

 .زيدگردد بپرهيبرقي و غيره كه موجب خسارت به خودرو مي

 توزیع متقارن بار

عدم رعايت اين نكته نحوه . فرماييد، خودداري ك سمتار دادن وزن زياد در يبار را به طور مساوي در خودرو توزيع نماييد و از قر

 .گـرددل ها ميـشاسي و اكس تايـر،رمان پذيري را تغيير داده و همچنين باعث آسيب ديدن ـ، ترمز كردن و نحوه فخـودرو دگيـرانن
ها را  در  دو  قسمت جلو و آنر قابل انعطاف استفاده نماييد و هاي غيوسيلهها و از قاب ،نماييدكه اشيائي با طول بلند بار مي هنگامي

با ارتفاع زياد جدا  ،از بار كردن اشياء .بارها را كامالً محكم ببنديد تا از لغزيدن و سر خوردن جلوگيري شود .انتهاي بدنه محكم نماييد

  .شودها ميخودداري نماييد زيرا باعث واژگوني خودرو در سر پيچ

 رهشدا 

 .كردن نيروي ترمز بيشتري الزم استكاهش عمر مفيد قطعات شده و هنگام ترمز باعث ،بيش از حد بار كردن
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ر  تخليه با

واژگوني ر برگشتن و ـدر غير اين صورت خط. ردم قرار گيـالً افقي و روي زمين محكـدر حالت كام حتماًبايد  خـودرو، ه باردر موقع تخلي

 .ـون ممكن خواهد بودكامي

 تعمير قطعات

 نزديكترين از تعمير قطعات در صورت بروز عيب خودداري و به  ،قطعات خودروم جراحت و همچنين طول عمر بيشتر عد ،منظور ايمني به

 .مراجعه فرماييد  مجاز خدمات پس از فروش  شركت گواهنمايندگي 

 ترمزها عمل نكردن
وسيله ترمز دستي ه نماييد و ب عوض از دنده هاي باالتر به پايين تر به ترتيبرا  هادنده ،ترمز خودرو عمل نمي نمايد زماني كهدر  

هاي باال در سرعت .هاي كنار جاده هدايت نماييدآن را به طرف گاردريل يا پاركينگ اگر خودرو متوقب نشد، .خودرو را متوقب نماييد
  .شودخودش مي از ترمز دستي استفاده ننماييد زيرا باعث چرخيدن خودرو به دور

 پنچر شدن الستيک هنگام حركت 
 .ه آهستگي فشار دهيد تا سرعت خودرو كم شودناگهان يك الستيك پنچر شد، فرمان را محكم بگيريد و ترمز را ب ،اگر در حال حركت

  .اگر در اين حالت ناگهان ترمز نماييد  هدايت و كنترل خودرو را از دست خواهيد داد
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  هنگام تصادف
 :براي سالمت بيشتر نكات زير را انجام دهيد ،نموديداگر شما تصادف 

 خودرو خود را در محلي مناسب قرار دهيد.  

  نماييدبه شخص آسيب ديده كمك.  

  نماييدجهت گرفتن آمبوالنس به اورژانس تلفن.  

 به نزديكترين پاسگاه پليس خبر دهيد.  

 ًپزشك نشان دهيدخود را به  حتما. 

  صرفه جویی در مصرف سوخت
 .گويندبه اين روش، رانندگي اقتصادي مي .شودرانندگي در سرعت متعادل و مراقبت دائمي از خودرو باعث كاهش مصرف سوخت مي

  ی با سرازیری طوالنیهای رانندگی در جاده
  .ندبا همان دنده كه باال رفته ايد، بايد سرازيري را پايين بياييد تا ترمز خفه كن اگزوز به درستي عمل ك

سرعت خودرو را زير ميزان مشخص شده براي هر دنده نگهداريد  و از ترمزخفه كن اگزوز وترمز پايي استفاده  ،دريك جاده سرازيري

  .نماييد



 راهنماي استفاده از خودروهاي آرنا

218 

 شنيدن صدای برخورد از زیر بدنه خودرو 
در صورت بروز . وجود نداشته باشدفوراً خودرو را متوقب نماييد و زير بدنه و باک را كنترل نماييد تا نشتي سوخت ياصدمه به بدنه 

  .به نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش شركت گواه مراجعه نماييد ،خسارت جدي

 گریس كاری

 كاريگريساگر به موقع قالب ها، اتصاالت و ميل بادامك ترمز را تميز و. بيندشاسي و سيستم ترمز با وجود برف و پاشيدن آب آسيب مي

 .يابدكاربري خودرو افزايش مينموده و در نتيجه قابليتجلوگيري د هنگام آنهانماييد از فرسودگي زو

 سوار كردن كودكان 
 :نكات زير را رعايت فرماييد  ،كنيدكودكان را داخل خودرو سوار مي زماني كه

 ها و ديگر كليدها را ندهيدكنترل ،فرمان ،اجازه دست زدن به دسته دنده . 

 يددرب را ببنديد و قفل كن.  

 هيد كه درب را باز و بسته نمايندها اجازه ندبه آن . 

 يد،كودكان را داخل خودرو نگذاريدنمايخودرو را ترک مي زماني كه . 
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  روشن نشدن موتور
 :در صورت روشن نشدن موتور موارد زير را كنترل نماييد

o  نماييدقطب هاي مثبت و منفي باتري را از لحاظ محكم و تميز بودن كنترل . 

o باتري دشارژ شده است ،كم نور يا خاموش شد، بر روي داشبورد نشانگر باتري، اگر با چرخاندن سوئيچ . 

 تایرها
در زمستان، از تايرها يي استفاده نماييد كه آج آنها، اصطكاک خوبي با سطح جاده دارد، به عبارت ديگر از تايرهاي زمستاني و مخصوص 

 .هاي محرک جلوگيري نماييدبر روي زمين محكم از بكسباد چرخ حركتسعي نماييد با  .برف استفاده نماييد

 باتری ها 
 .باتري ها را در فصل سرما مرتب سرويس و شارژ نماييد

قب خودرو در صورت تو. رسددرصد مي 12يگراد، قدرت باتري به درجه سانت -22مثالً در دماي . شوددر فصل سرما قدرت باتري كم مي

 .ها را درحد امكان در يك مكان گرم نگهداري نماييداتريبراي مدت طوالني، ب

 استفاده از زنجير چرخ 
 :در جاده هاي پوشيده از يخ و برف، زنجير چرخ را به چرخ هاي عقب مطابق روش زير ببنديد

o  چرخ پنجم ببندبد به وسيلهخودرو را در يك محل مسطح قرار دهيد و جلو و عقب چرخ ها را. 
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o زنجير چرخ را دور چرخ ببنديد و ا را بلند كنيدجك چرخ ه به وسيله. 

o زنجير هر دو طرف چرخ را بكشيد و قالب ها و تسمه آن را ببنديد. 

o توجه داشته باشيد قسمت اضافه زنجير چرخ محكم به خود زنجير بسته شده و همچنين سر قالب ها داخل الستيك نرفته باشد. 

o  به طرف بيرون باشد، به زنجير چرخ متصل نماييدتسمه هاي فنري را در حالي كه سر بست هاي آن. 

o چرخ ها را پايين بياوريد و گوه جلوي چرخ را برداريد. 

o به مدت پنج دقيقه با خودرو رانندگي نماييد تا از شل يا محكم بودن زنجير چرخ اطمينان حاصل نماييد. 

o دبراي بازكردن زنجير چرخ ابتدا تسمه فنري و سپس قالب ها را آزاد نمايي. 

o عدم رعايت اين موضوع باعث خراب شدن الستيك يا گلگير مي شود. از زنجير چرخ مناسب با سايز الستيك استفاده نماييد. 

o با زنجير چرخ روي جاده هاي خشك رانندگي ننماييد. 

o در خودروهاي با چرخ هاي جفت در عقب از زنجير چرخ مخصوص اين چرخ ها استفاده نماييد . 

o برانيد كيلومتر بر ساعت 12كمتر از با سرعتنماييدهاي پوشيده از برف و يخ رانندگي مي در جاده هنگامي كه . 

 سایر موارد
o همه الستيك ها بايد تعويض شوند ،نماييدميالستيك يخ شكن نصب  هنگامي كه.  

o  نماييدمحلول شيشه شوي را براي غلظت مناسب كنترل.  

o نماييد كابل ترمز دستي را از جهت سالم بودن كنترل.  
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o براي جلوگيري از يخ زدگي در مخزن گازوئيل آن را هميشه پر نگهداريد. 

o  در بعضي شرايط جمع شدن برف و يخ زير خودرو مانع خوب كار كردن  .نماييداز جمع شدن برف و يخ زير خودرو جلوگيري

شما بايد متناوباً زير  ،ن حالت پيش آيدهر لحظه ممكن است اي .نماييديط زمستاني رانندگي مي اوقتيكه در شر .فرمان مي شود

  .نماييدخودرو را براي اطمينان از عملكرد صحيح چرخ ها و اجزاء فرمان كنترل 

o به راحتي عمل نمايد ،پدال گاز را كنترل نماييد تا هنگام روشن كردن موتور.  

o تا يخ نزده باشندهاي برف پاک كن را مرتبا بازديد نماييد  تيغه. 

o براي  .شودزيرا باعث شكسته شدن دستگيره درب يا خراب شدن بدنه مي .ها را باز ننماييدبا زور آن ،زنندها يخ ميربد زماني كه
نماييد و از روغن سيليكون ها را پاکيخ ،پس از باز شدن آب .ها را ذوب نمايدها آب گرم بريزيد تا يخروي درز درب ،راحتي كار

  .استفاده نماييد براي جلوگيري از يخ زدگي مجدد

o براي استفاده از ترمز دستي  .ها وجود داردل يخ زدگي لنتحتماًزيرا ا .در زمستان و هواي سرد  زياد از ترمز دستي استفاده ننماييد

 براي ايمني در .اين عمل را چند بار تكرار نماييد .و ايمني بيشتر ابتدا  دنده را در حالت دنده يك وسپس دنده عقب قرار دهيد
  .ها از گوه استفاده نماييدجلو يا عقب چرخ

o در اين حالت ترمزها به خوبي عمل  ،سيستم ترمز ممكن است يخ بزند ،هاي برفيهنگام رانندگي يا در زمان پارک بودن در جاده

اگر عملكرد  .يدهاي مختلب از بروز چنين مشكلي جلوگيري نمايبا فشار دادن پدال ترمز در زمان ،در زمان حركت .نخواهند نمود
 .سرعت خودرو را كم نماييد و چندين بار پدال ترمز را فشار دهيد تا دوباره به حالت اول برگردد ،ترمزها خوب نباشد





 

 

 

 

 اطالعات فني
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  و رله ها فيوزهامشخصات 
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 خروجي جعبه فيوز آمپر ورودي جعبه فيوز شماره فيوز
F1 

 ولت 12باطري 

A 12 چسوئي 
F2 A 12  2كليد 
F3 A 22 خاموش كن موتور 
F4 A 12 ABS 

F5 A 22 راديو 
F6 A 22 فالشر 
F7   
F8   
F9 A 22  كليدPOS 

F10 A 22  خشك كن/ بوق 
F11 A 22 STOP/IP 

F12 A 1  تاخوگراف/ ساعت / اتاق 
F13 A 22 نور باال 
F14 A 12  1كليد 
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 خروجي جعبه فيوز آمپر عبه فيوزورودي ج شماره فيوز

F15    

F16    

F17 

 

 2كليد 
 ولت 12

A 12  بخاري– A/C 

F18 A 21 ترمز موتور /PTO 

F19 A 22 پنجره 

F20 A 22 برف پاک كن 

F21 A 22 فندک 

F22 A 22 دنده عقب 

F23 A 12  

F24 A 22 راديو 

F25 

 1كليد 

 ولت 12

A 1 ABS/IP 

F26 A 22 ور پايينن 

F27 A 22 تاخوگراف/ قطع كن 

F28 A 22 گردش به راست و چپ 
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 خروجي جعبه فيوز آمپر ورودي جعبه فيوز شماره فيوز

F29 
 1كليد 

 ولت 12

A 22 مه شكن جلو 

F30 A 22 مه شكن عقب 

F31  استارتر پشت اتاق 

R1  A 22  2كليد 

R2  A 22  1كليد 

R3  A 22 نور باال 

R4  A 22 نور پايين 

R5  A 22  2قطع 

R6  A 22  1قطع 

R7  A 22 مه شكن جلو 

R8  A 22 مه شكن عقب 

R9  A 22 POS 

R10  A 22 ترمز موتور 

R11  A 22 بوق 
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 مشخصات فنی

 كابين و بدنه
 دماغ بينوع اتاق

 لواليياتصاالت اتاق
 ضربه گير الستيكيسيستم تعليق اتاق

 بدو درتعداد درب ها
 يسوييچنوع قفل درب ها 

 دو عددتعداد صندلي
 تنظيم شوندهنوع صندلي راننده 

 درجات نمايش
هاي هشدار دهنده روغن، درجه حرارت آب، ميزان سرعت سنج، چراغ

 سوخت، باتري و ترمز دستي
 فلزي جنس بدنه

 الستيكيجنس پوشش كب 
 ABSجنس پوشش ديواره
 ABS جنس پوشش سقب
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 دو سرعته – دو عدد جلورف پاک كنتعداد ب
 مكانيكي -سه عددنوع و تعداد كمربند ايمني

 مكانيكينوع آنتن
 المينتمشخصات شيشه جلو

 سكوريتو پشت جانبي هاي شيشه مشخصات
 فايبر گالسنوع سپر 

 ثابت: پشت/   متحرک، برقي : جانبي هامكانيزم پنجره

 

 شاسی

 ميليمتر 12 بال شاسي عرض  نورد سرد  نوع ساخت  

 ميليمتر 1/1 ضخامت   ناوداني مدل 

 RST 42-2 جنس شاسي   ميليمتر 211 عرض شاسي

 ميليمتر 121 ارتفاع بال شاسي
هاي تعداد تيرک 

 عرضي
 عدد 1
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  موتور

 مجهز به توربو شارژ و اينتركولر OM 364 LA EURO III /شركت ايدم سازنده 

 مانه با تزريق مستقيمچهار زنوع احتراق

 عدد خطي 2نوع و تعداد سيلندر

 ميليمتر  211كورس پيستون

 ميليمتر 21.1 قطر پيستون

 21:  2نسبت تراكم

 سي سي 1211 حجم موتور

 دور بر دقيقه 1122اسب بخار در  212 توان 

 دور بر دقيقه 2122تا  2122نيوتن متر در  211گشتاور

 ي طول وضعيت استقرار

 عدد 2سوپاپتعداد 

 ميليمتر  122/ ميليمتر 222موتورعرض / طول 

 ميليمتر 222ارتفاع موتور
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  (ضد يخ + آب ) مايع خنك كننده دهكنن سيستم خنك

 گرم بر كيلو وات ساعت 121 مصرف سوخت ويژه

 كاغذي نوع فيلتر هوا

 

 سيستم سوخت رسانی

 كتورپمپ اوليه و پمپ انژسيستم سوخت رساني

 رديفينوع پمپ سوخت رساني

 ديزل نوع سوخت 

 سمت راست روي شاسيمحل باک 

 ليتر 222 ظرفيت باک 

 باک فلزيباک جنس

 عدد 1/ كاغذي تعداد فيلتر سوخت نوع و 
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 سيستم خنک كننده موتور
 (واتر پمپ ) خنك كاري با آب روش خنك كاري

 هاي آن از نوع كروگيت مسيمخزن از نوع برنجي و پره جنس رادياتور

 يك عدد تعداد فن 

 

 گاردانو PTO، گيربكس 
 2 نسبت دنده چهار ZF S5 – 42/5.72-0.76 مدل

 2.11 نسبت دنده پنج سنكرونيزه نوع عملكرد دنده

 1.12 نسبت دنده عقب 1.11 نسبت دنده يك

 و ثابت كشويي تكهيك  نوع گاردان 1.22 نسبتا دنده دو

 PTO NS 42-bنوع  2.12 هنسبت دنده س

 سيستم ترمز

و خفه  ABS+LSVپنوماتيكي مجهز به  –دو مداره سيستم ترمز
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 كن اگزوز

 ديسكي ترمز جلو

 ديسكيترمز عقب

 يپنوماتيكترمز دستي

 ليتر 12ظرفيت تانك باد

 (bar)بار  2/2 فشار موثر 

 كالچ
 اصطكاكي مكانيزم عملكرد

 MF310 مدل كالچ 
 تك صفحه اي خشك حه كالچ نوع صف

 ديافراگمي نوع ديسك كالچ

 مكانيكينوع تحريك
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 ها و چرخ هااكسل 

 1 -21.1 سايز رينگ جلو و عقب 

 R 11  /121 21.1سايز تاير جلو و عقب

 PSI 59 ماكزيمم فشار باد چرخ جلو
 PSI 59 ماكزيمم فشار باد چرخ عقب

 دو محوراكسل هاتعداد 

ها تعداد چرخ
: محور عقب/ دو چرخ : محور جلو
 چهار چرخ

 متحرکنوع اكسل جلو

 محرکنوع اكسل عقب 

 i= 2.1نسبت ديفرانسيل

 ديييـوـمخروطي هيپ نوع ديفرانسيل
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 سيستم تعليق
 و ميل موجگير فنر تختنوع سيستم تعليق جلو 

 فنر تخت نوع سيستم تعليق عقب 

 يك تلسكوپيهيدرولفنر جلو  نوع كمك

 اليه  هفتتعداد اليه فنر جلو 

 سيزده اليهتعداد اليه فنر عقب 

 ZF 8090 يا     HEMA 8090 مدل جعبه فرمان 

 يهيدروليكنوع سيستم فرمان 

 ايچهار شاخهنحوه اتصال فرمان 

 ميليمتر 212 قطر غربيلك فرمان 

 تلسكوپي قابل تنظيم ستون فرمان
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 الكتریكیسيستم 

 آمپر 11/ ولت  12 مشخصات دينام

 كيلووات 2/ ولت  12مشخصات استارت

 آمپر ساعت 22/ولت 21 ،دو عدد باتري مشخصات باتري

 سمت راستداشبورد  زيرداخل كابين محل نصب فيوزها

 ولت 12 ولتاژ مورد نياز 

 چراغ سقبروشنايي داخلي وضعيت

وضعيت روشنايي جلو 
، دو عدد كوچكن، دو عدد چراغ نور باال، دو عدد چراغ دو عدد چراغ نور پايي

 چراغ راهنما، دو عدد چراغ مه شكن

وضعيت روشنايي عقب
دو عدد  چراغ راهنما،دو عدد ده عقب، چراغ دندو عدد چراغ ترمز، دو عدد 

 چراغ پالک عقبشبرنگ، چراغ مه شكن، دو عدد خطر عقب، چراغ 

 وضعيت روشنايي جانبي
دوعدد چراغ راهنما در  ،(سمت چپ و راست) روي گارد چهارعدد چراغ

 طرفين
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  سيستم تهویه مطبوع
 (كولر به صورت سفارشي)دارد  سرمايش 

 كمپرسورسرمايشمولد نيروي 

 متر مكعب بر ساعت 1122 ظرفيت هوادهي

 جلو داشبورد هاي هوادهيمحل

 داردگرمايش

 بخاريمولد گرمايش 

 مكعب بر ساعت متر 222 ظرفيت هوادهي

  جلو داشبوردهاي هوادهيمحل

  یعملكردمشخصات 
 L LK 

 كيلومتر بر ساعت  222 كيلومتر بر ساعت  222حداكثر سرعت

 متر 1/22 متر 2/21قطر دايره گردش

 درصد 12 درصد 12حداكثر شيب باالروي
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 ابعاد

 
 (.ابعاد مدل هاي مختلب آرنا در جدول صفحه بعد ارايه شده است. مي باشد Lابعاد نشانداده شده در شكل مربوط به آرنا مدل )
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 L LK ابعاد شرح

 ميليمتر 1122 ميليمتر  1122 طول كل

 ميليمتر 1122 ميليمتر 1122 عرض كل

 ميليمتر  1112 ميليمتر  1112 ارتفاع كل

 ميليمتر  212 ميليمتر  212 (تا كب اتاق)كابين ارتفاع اتاق داخل

 ميليمتر  2122 ميليمتر  2122 ارتفاع اتاق تا شاسي

 ميليمتر  112 ميليمتر  112 ارتفاع سطح باالي شاسي تا زمين

 ميليمتر 1122 ميليمتر  1122 فاصله بين دو محور

 ميليمتر 2122 ميليمتر  2122 فاصله عرضي چرخ هاي جلو

 ميليمتر  1212 ميليمتر  1212 فاصله عرضي چرخ هاي عقب

 ميليمتر 2212 ميليمتر  2212 (اورهنگ جلو ) فاصله مركز چرخ جلو تا سپر جلو 

 ميليمتر 212 ميليمتر  2212 (اورهنگ عقب)عقب تا انتهاي شاسي فاصله مركز چرخ

 متر 1/22 متر  2/21 (تقريبي ) قطر دايره چرخش 
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 اوزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L LK اوزان شرح

 كيلوگرم 1222 رمكيلوگ 1222وزن بدون بار خودرو

 كيلوگرم 1222 كيلوگرم 1222 وزن با بار خودرو

 كيلوگرم 1122 كيلوگرم 1122جلو محورحداكثر بار مجاز 

 كيلوگرم 1222 كيلوگرم 1222 عقب محورحداكثربار مجاز 
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 گشتاورهای مورد نياز

 (نيوتن متر)کردن گشتاور سفتشرحسيستم

موتور

 11هاي سرسيلندرپاقپيچ قال

 درجه 22(2   ،212(1  ،22(1 ، 12(2پيچ سر سيلندر به سيلندر

 22پيچ تخليه روغن از كارتل

 12پيچ پوسته فيلتر روغن به پايه

 222 -212مجموعه موتور به شاسي

 212دسته موتور به بدنه موتور

 12پيچ درپوش ترموستات

گيربكس
 12+1پيچ تخليه روغن

 12+1ريز روغنپيچ سر

گاردان

 211 -122اتصال گاردان به گيربكس

 222 -212 اتصال دو گاردان در ميت شيپ

 222 -212 اتصال گاردان به اكسل عقب
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 (نيوتن متر ) کردن گشتاور سفتشرحسيستم

اكسل هاي عقب
 22 -222اكسل عقبپيچ تخليه روغن 

 22 -222اكسل عقبپيچ سرريز روغن 

 12 -12روغن جعبه فرمان واسطه مدار برگشتفرمان

 112مهره هاي چرخچرخ ها

 شاسي
 مهره كرپي محور جلو

 مهره كرپي محور عقب
111- 212 
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 وپالک های نصب شده بر روی خودر

 پالک موتور

 .شده است نصب ، حك وموتوربر روي بدنه همان گونه كه در شكل نشان داده شده است شماره و پالک موتور 
 

 

 شماره شاسی

 .شماره شاسي بر روي شاسي سمت كمك راننده حك شده است
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 پالک اتاق

 .در داخل جلو پنجره حك شده استشماره اتاق 

 
  

 

 

 پالک شناسایی خودرو

 بااليدر قسمت ، خودرو شماره شاسي، شماره موتور و شماره اتاق خودرو نيز در پالک شناسايي ،مشخصات خودرو شامل مدل خودرو

 .نصب شده است كمك راننده صندلي
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 آرم تجاری خودرو
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 ليست تجهيزات اضافی خودرو
 

 ضريب مصرف شرح کاال ضريب مصرف شرح کاال

 يك عدد 22*12آچار  يك عدد پيچ گوشتي دو سو

 يك عدد ميليمتر 12*11آچار دو سر تخت  يك عدد پيچ گوشتي چهار سو

 يك عدد انبردست يك عدد بزرگ تايليور

 دو عدد آمپر 1ميني فيوز  يك عدد آچار چرخ

 دو عدد آمپر 22ميني فيوز  يك عدد گريس پمپ

 دو عدد آمپر 21ميني فيوز  يك عدد تن 1جك هيدروليكي 

 يك عدد آمپر 12ميني فيوز  يك عدد ميليمتر 22آچار آلن 

 يك عدد آمپر 12يوز ميني ف يك عدد ميليمتر 2*2آچار دو سر تخت 

 دو عدد ميليمتر سياه 22*21مهره چرخ  يك عدد ميليمتر 22*22آچار دو سر تخت 

 يك عدد دسته جك روغني بلند يك عدد ميليمتر 21*21آچار تخت 

 يك عدد كيب ابزار يك عدد 22*21آچار تخت 



 راهنماي استفاده از خودروهاي آرنا

228 

 ضريب مصرف شرح کاال ضريب مصرف شرح کاال

 يك عدد 21*21ر تخت آچا يك عدد كيب نگهداري اسناد

كتابچه راهنماي شرايط خدمات پس از فروش 

 محصوالت ايران خودرو ديزل
 يك عدد

كيت چهاركاره تجهيزات ايمني، دو مثلث 

 جليقه شب رنگ –هاي اوليه كمك -احتياط
 يك عدد

 يك عدد USB و  AUXراديو پخش با ورودي  يك عدد سجاده نماز

 يك عدد ندکف دو عدد مجموعه دنده پنج كامل

منطبق با تست )كيلويي  1نشاني كپسول آتش

 (ضد اشتعال
 يك عدد

 يك عدد چراغ سيار با سوكت جديد





 

 

 

 

 

 

 

 هرگونه اظهار نظر و درخواست در مورد مضامين و دستورالعمل هاي مندرج در اين راهنما توسط
 .مديريت تضمين كيفيت با خرسندي پيگيري مي شود

 212 - 11 11 12 22: تلفن

 212 - 12 12 12 12: نمابر

 12222222: سامانه پيامكي
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