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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 بيشتتر،  اين شركت در راستاي برآورده سازي نيازها و انتظارات شما و آشنايي 

 . اقدام به تهيه كتابچه راهنماي دارنده خودرو نموده است

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

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

شركت ايران خودرو ديزل در راستاي رعايت موازين ملي و قانوني و استانداردهاي توليدي و زيست محيطتي مكلتب بته افتزايش ستطح كيفتي       

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

 .خود محفوظ مي داند

ه خدمات و انجام سرويس هاي گتواه در سراسركشتور 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

   با آنچه بر روي خودروي شما نصب است متفاوت باشنداين راهنما درج شده، احتمال دارد اقالم و تجهيزاتي که در. 

 .رزومند استايران خودرو ديزل همواره سالمتي و بهروزي را براي شما آ شرکت
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 مقدمه

 راهنمای عالیم

 هشدار 

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

 .سازند مي

 نكات مربوط به محيط زيست 

 .سازد زيست و چگونگي از بين رفتن آن، براي شما فراهم مي هاي محيط هايي درباره واكنش اطالعات و آگاهيزيست،  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 

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

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

ضايعات، ترويج آموزش هاي زيست محيطي به  عي و به حداقل رساندنتالش مستمر در جهت بهينه سازي مصرف انرژي و منابع طبي

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

 .محيط زيست مي باشد حفاظت از ديزل در زمينه

 .شويد د باعث محافظت از محيط زيست ميشما با آگاهي صحيح از عملكرد خودروي خو

 :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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:دگذار باشيأثيرتوانيد با حفظ كردن و رعايت موارد زير روي هر دو عامل ياد شده ت شما مي  

 ردشرايط عملك

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

  كنيد اطمينان حاصل ها تنظيم بودن فشار باد الستيكاز. 

  حمل نكنيد( بيش از استاندارد)بار اضافي. 

 كنيد زيست خود محافظت از محيط زيند سرويس و نگهداري در نمايندگي هاي مجارآاي و انجام ف هاي دوره با انجام مرتب سرويس. 

 نوع رانندگي 

 هنگام استارت زدن خودرو پدال گاز را فشار ندهيد. 

 نماييدگرم كردن موتور خودداري  از درجا كاركردن خودرو به منظور. 

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

 كنيد ريهاي مكرر و زياد، دو گيري از سرعت. 

 نماييد دور موتور مجاز آن استفاده درصد 11و هر دنده را تا كرده  در زمان مناسب دنده را تعويض. 

  كنيد خاموش ،هاي سنگين توقب يا ترافيك هنگام بهموتور را. 

 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 ستاندارد و سفارشي همه مدلطوركلي تمام تجهيزات ا اين دفترچه راهنما به

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

 .ال، با شركت ايران خودرو ديزل تماس حاصل فرماييدؤايجاد س شكل ومدر صورت بروز  بنابراين ؛داده شده در اين دفترچه متفاوت باشد

 یقطعات اصلاستفاده از 

، عملكرد مطمئن و ايمن خودرو بته  كنيد استفاده نيست ايران خودرو ديزل و شركت سازندهكه مورد تأييد  و مجموعه هايي اگر از قطعات

يتا  و فقتط از قطعتات اصتلي     بنتابراين  ؛كنند عمل نمييستم ترمز، درست ، سمثال عنوان  بههاي ايمني مربوطه  سيستم .خطر خواهد افتاد

متورد   ،زيرا اين قطعات از نظر ايمنتي، مرغوبيتت و كتارآيي   . كنيد باشد، استفاده شركت ميقطعاتي كه داراي كيفيت مشابه و مورد تأييد 

 .اند گرفته آزمايش قرار

 .گاه توصيه نمي گرددهيچ يل ايمني و آسيب رساني به خودرواستفاده از قطعات غير استاندارد و تاييد نشده به دال

 ایمنی عملكرد خودرو

اختالل در عملكرد سيستم هاي خودرو شده و نيز گارانتي هاي مربوطه باعث  و دسته سيم يهاي الكترونيك هرگونه تغيير در اجزاء سيستم

 .خودرو را با مشكل مواجه خواهد ساخت
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 هشدار 

د گذاشت كه اين نخواه تأثيرديگر شبكه  ها و يا قطعات ش آنقهاي مربوطه بر روي عملكرد و ن و دسته سيم يرونيكتغييرات اجزاء الكت

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 افزايش احتمال بروز تصادفت نهاي خطر انداختن ايمني خودرو و در

 موتوریا راندمان تغيير خروجی 

 :شود مي وقوع موارد زير افزايش قدرت موتور باعثتغيير در جهت 

 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

 نمای خودرو عالیم و ها برچسب

نتيجه  ، ممكن است شما يا ديگران از اين خطرات آگاه نشويد كه دركنيدرا جدا بر روي خودرو هاي هشداردهنده موجود  اگر برچسب

 .گردد تيباعث مصدوم

 .سازند تلب آگاه ميمخ هايهاي ايمني هشداردهنده زيادي وجود دارد كه شما را نسبت به خطر بر روي خودروي شما برچسب



 راهنماي استفاده از خودروهاي فوتون

6 

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

 .كنيداي مجاز مراجعه ه ه 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

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

خدمات پس از نمايندگي هاي مجاز شركت گواه به عنوان نماينده ارايه دهنده 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 تعميرات و موارد زير را در تعميرگاه بايدشما هميشه 

 ايمني خودرو امور مربوط به 

 امور مربوط به سرويس و نگهداري خودرو 

 امور مربوط به تعميرات خودرو 

 هرگونه تغييرات اصالحي يا نصب تجهيزات 

 ها و قطعات الكترونيكي امور مربوط به سيستم 



 

 

 

 1فصل 

 در یک نگاه كشنده فوتون
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 دسته راهنما
 

  عملكرد شماره

 چراغ راهنماي سمت راست  1

 چراغ راهنماي سمت چپ  2

 بوق  2

 كوچكچراغ   4
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  چراغ زدن لحظه اي نور باال  6

  چراغ نور باال  1

  چراغ مه شكن جلو  8
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 كليد خودرو

 .ها از فاصله نزديك استفاده نماييدتوانيد براي باز و بسته كردن قفل درباز ريموت كنترل خودرو مي

زمان يكبار فالش  چپ قفل خواهد شد و چراغ نشانگر هم وشار دهيد، درب سمت راست كليد قفل كردن را فاگر 

 .خواهد زد

زمان يكبار فالش  چپ باز خواهد شد و چراغ نشانگر هم وكليد باز كردن را فشار دهيد، درب سمت راست اگر 

 .خواهد زد

خودرو درب ، ثانيه 25ها، ظرف مدت  در صورت باز و بسته نشدن دربهنگامي كه كليد باز كردن را فشار داديد، 

 .به طور خودكار قفل خواهد شد

اين  در .ضعيب يا كم نور خواهد بود يا روشن نخواهد شدباز و بسته كردن ، چراغ نشانگر ب بودن باتري يا تمام شدن باتريدر صورت ضعي

 .، كليد ريموت را براي جايگزين كردن باتري باز نماييدحالت

براي  سيم هاي كنترل ريموت را گم كرده باشيد، نمايندگي خدمات پس از فروش شركت ايران خودرو ديزل اگر شما يكي از بي

كنترل ريموت باقي مانده دوباره با خودرو . جلوگيري از سوء استفاده از كنترل ريموت گم  شده آن را از دسترس خودرو خارج خواهد كرد

 .مطابقت داده خواهد شد
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  هشدار 
ثانيه بسته بماند، مكانيزم به صورت خودكار درب را قفل  25ن قفل درب با استفاده از ريموت، در صورتي كه درب به مدت پس باز نمو

 .ها باز و بسته شود ديگر قفل به صورت خودكار عمل ننموده و قفل درب بازخواهد ماند كه يكي از درب ولي در صورتي. خواهد نمود

 باز و بست درب ها
زمان  چراغ هاي سيگنال به صورت چشمك زن هم .هاي سمت راست فشار دهيد هاي جلوي كليد را براي باز كردن دربانتمطابق شكل 

چراغ هاي سيگنال بته صتورت چشتمك زن     .هاي سمت چپ فشار دهيد انتهاي عقب كليد را براي باز كردن درب. شوندمي دو بار روشن

 .زمان روشن مي شوند يك بار هم
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 شيشه هاست باز و ب
براي توقب حركت شيشته بته ستمت    . قسمت انتهاي عقب كليد را  فشار دهيد شيشه ها براي باالبردن

 . باال كليد را رها كنيد

براي توقب حركت شيشه بته ستمت پتايين،    . براي پايين آوردن قسمت انتهاي جلو كليد را فشار دهيد

 . كليد را رها كنيد

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

 .شوداگر انتهاي عقب يا جلو كليد را فشار دهيد، پايين آمدن شيشه متوقب مي. باال خواهد آمد

 

 
 كليد قفل كردن شيشه ها

كتردن   انتهاي عقتب كليتد را بتراي بتاز    . انتهاي جلوي كليد را براي قفل كردن شيشه درب فشار دهيد

 . شيشه درب فشار دهيد
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  صندلی

 .راننده بايد صندلي را با توجه به وضعيت جاده تنظيم نمايد

 .حركت ناگهاني صندلي راننده مي تواند باعث خارج شدن كنترل خودرو و تصادف شود

فقط زماني كه خودرو در حالت پارك بوده و يا ترمز پارك كشيده شده است صندلي راننده را تنظيم 

 .نماييد

در تمام مكانيزم تنظيمات بايد . در هنگام تنظيم صندلي، از فشار آوردن به صندلي خودداري نماييد

 :صداي درگير شدن و قفل شدن شنيده شود و بايد موارد زير را رعايت فرماييد

 پشتي صندلي را بايد تا تاجايي كه ممكن است در حالت عمودي قرار داد. 

 بيلك فرمان كمي بازوهاي خود را خم نماييدلطفاً به هنگام گرفتن غر. 

  زير سري صندلي را تقريباً تا باالي چشم تنظيم نماييد تا كامالً تكيه گاه سر شما باشد، اين كار

 .شود كه در هنگام تصادف ضربه وارد بر سر و گردن شما كاهش يابد باعث مي

 پوشش دهد اجتناب فرماييدي به درستي نتواند شما را شود كمربند ايمن از حركت دادن صندلي در موقعيتي كه باعث مي. 
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 ایمنی كمربند

 آنبراي باز كردن  و دهيد براي قفل كردن كمربند ايمني قالب فلزي انتهاي كمربند را در قفل آن قرار

 .كليد قرمز رنگ روي قفل را فشار دهيد

  هشدار 

  دقت بسته شده باشد ابتوجه نماييد كمربند. 

  پيچيدگي نداشته باشدكمربند توجه نماييد. 

 كمربند ايمني را از وسط شانه عبور دهيد. 

  شود راننده كمربند ايمني را نبسته باشد، در صفحه كنترل چراغ اخطار روشن مياگر. 

 گر كمربند ايمني به صورت نادرست بسته شده باشد يا قالب فلزي كمربند به صورت نادرست در ا

انتظار داشت كمربند ايمني به خوبي از شما محافظت نمايد، در نتيجه باعث بروز صدمات سخت و يا  توانداخل قفل قرار گيرد، نمي

ه تمام سرنشينان، مخصوصاً خانم هاي باردار، قبل از سفر به درستي كمربند بنابراين، اطمينان حاصل نماييد ك. شودحتي مرگ مي

  .ايمني را بسته باشند

 تنه خودداري نماييد رد در پايين ترين نقطه قسمت مفصل ران خود عبور داده و از عبور آن از روي باالكمربند را تا آنجا كه امكان دا. 
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 هرگز كمربند ايمني را از دور گردن و زير بغل خود عبور ندهيد. 

 اال بكشيدبراي اينكه كمربند ايمني به طور دقيق در پايين ترين قسمت مفصل ران قرار گيرد، كمربند را از روي شانه خود ب. 

  ماييدنخارجي استفاده ن وسايلبراي ثابت نگه داشتن كمربند ايمني از. 

 در داخل كابين، كودك را روي زانو هاي خود نگه نداريد، در غير اين صورت، ممكن . كمربند ايمني براي يك نفر طراحي شده است

براي سرنشيناني كه داراي قد . نجر به مرگ شونداست كودك و ساير سرنشينان در ترمزهاي شديد دچار صدمات جدي و يا حتي م

 .سال  از صندلي مختص كودك كه مجهز به لوازم ايمني است استفاده نماييد 12متر  يا براي كودكان كمتر از  1.5كمتر از 

 اند نقش توتنها زماني كه پشتي صندلي در حالت نزديك به عمود و سرنشينان به صورت راست نشسته باشند، كمربند ايمني مي

شتي صندلي تا جايي كه ممكن است در حالت نزديك به بنابراين، اطمينان حاصل نماييد كه پ. ايفا نمايد به درستي را حفاظت خود

 .در هيچ زماني پشتي صندلي نبايد بيش از حد عقب باشد. عمود قرار گرفته باشد

 به تيز برروي كمربند و از قراردادن اين اجسام در نزديكي آن براي جلوگيري از صدمه ديدن كمربند ايمني از كشيدن جسم هايي با ل

 .خودداري فرماييد

 بررسي نماييد تمسسيو شنيدن صداي قفل عادي صحيح عملكرد / آسيب ديدن لبه/ شكستگي را از نظر در فاصله هاي معين كمربند. 

 ،لطفاً كمربند ايمني را تميز كنيد . از آن استفاده نكنيد اگر كمربند ايمني كثيب شده باشد و يا قالب فلزي و قفل آن آسيب ديده باشد

 .و به ترتيب عيب قالب فلزي و قفل را برطرف نماييد
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 آمپرها و نمایشگرها
 لومتر شمار و سرعت سنج كي

كيلومتر شمار خودروي شما مطابق شكل مقابل بوده و ميزان سترعت ختودرو را بتر حستب     

 . نشان مي دهدومتر بر ساعت كيل
 

 ر سنج موتوردو

 : دهد زير نشان مي به ترتيبدورسنج موتور، سرعت موتور را 

 ( سبز رنگ) محدوده اقتصادي سرعت- 1

 (سفيد رنگ)مجاز محدوده عملكرد - 2

 (قرمز رنگ) محدوه سرعت غير مجاز با خطر آسيب موتور- 2

در طول مدت رانندگي، مشاهده نماييتد كته دور ستنج موتتور در محتدوده اقتصتادي       

سرعت قرار بگيرد و همچنين در سراشيبي، الزم استت اطمينتان حاصتل نماييتد كته      

 .سرعت موتور در محدوده خط قرمز نباشد

3
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 سطح سوخت  گيج

 :آنبراي مشاهده وضعيت . دهدنشان ميبر حسب ليتر اين گيج، سطح سوخت در باك خودرو را  

  سوييچ را در حالتON قرار دهيد. 

   در صورت نياز مجدد آن را پر نماييدد و كنيسطح سوخت را بررسي. 

  قبل از پر كردن سوخت، موتور را خاموش نماييد و بخاري درجا را ببنديد. 

 فشار روغن گيج

 .دهدنشان مي( bar)را بر حسب بار اين گيج، فشار روغن را به هنگام عملكرد موتور 

  هشدار  
  باشد، سطح روغن درون كارتر را بررسي نماييدراه با نوسان زماني كه عقربه گيج فشار روغن بدون حركت و يا هم. 

 اگر سطح روغن طبيعي باشد نشان دهنده آن است كه فيلتر روغن گرفته و يا در روان كننده سيستم عيبي وجود دارد. 

 زماني كه فشار روغن پايين است از موتور استفاده ننماييد. 

  69ه فشار روغن پايين تر از باشيد كمي خودروزماني مجاز به استفاده ازKPA ( بار 1.1در حالت دور درجا و حدود )نباشد. 
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 دمای آب گيج

  .دهدنمايش ميبر حسب درجه سانتي گراد اين گيج ميزان حرارت مايع خنك كننده موتور را 

  هشدار 

لت دور آرام متوقب و يا موتور را خاموش دهد، خودرو را در حاده را بيش از حد باال نشان مينزماني كه عقربه، دماي مايع خنك كن

 .برسد عادينماييد تا مايع خنك كننده به حالت 

 گيج فشار باد

اكسل ) 2و مدار هواي ترمز ( اكسل عقب) 1ميزان فشار هوا در مدار هواي ترمز  يا گيج فشار باد، بارومتر

 .دهدنشان مي( bar)بر حسب باررا ( جلو

  هشدار 

 روشن ( 2)زماني كه چراغ نشانگر سبزو  (محورعقب( )1)روشن است، بارومتر فشار هوا در مدار هواي ( 1)گر سبززماني كه چراغ نشان

 .دهدرا نشان مي( محورجلو( )2)است، بارومتر فشار هوا در مدار هواي 

 دهدمدار هوا نمايش ميدر صورتي كه صفحه نمايش فشار قوي هوا را در  ،دهدضعيب هوا را در مدار هوا نشان مي بارومتر فشار.  
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 در صفحه نمايشگر و گيج فشار باد  2و  1ميزان فشار باد در مدار شماره دهيد، وضعيتي را به سمت پايين فشار مي زماني كه كليد چند

 .د شدنجابجا خواه

 منو و صفحه نمایش كليد

 كليد منو

يك  شرح عملكرد هر. كليد منو بر روي سمت چپ فرمان خودرو واقع شده است

 :صورت زير مي باشده ب

به ( LCD)براي وارد و خارج شدن از صفحه نمايش ،ENTER (1) كليد -1

 .كار مي رود

 .براي باال رفتن بر روي فهرست صفحه نمايش به كار مي رود (2)     كليد -2

 .براي پايين رفتن بر روي فهرست صفحه نمايش به كار مي رود (2)     كليد -2

 

 

1 

2 

3 
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 ابزار صفحه نمايش 

 :صورت زير تعريب مي شونده راي انواع خودروها متفاوت و بهيزات صفحه نمايش بتج

 نمايش وضعيت -1

 زمان -2

 كل مسافت طي شده به وسيله خودرو  -2

ثانيه فشار  2براي پاك كردن كيلومتر سفر دكمه تنظيم مجدد را  بيش از )كيلومتر سفر  -4

 (.دهيد
 منوی نمایش وضعيت 

از را فشتتار داده و جهتتت انتختتاب گزينتته هتتا      ENTERبتتراي استتتفاده از منتتو، كليتتد   

 . استفاده نماييد  و            كليدهاي  

  ENTERجهتتت قفتتل كتتردن صتتفحه نمتتايش و ختتارج شتتدن از وضتتعيت قفتتل از كليتتد  

 .ده نماييدااستف

 ها عملكرد ترمز اگزوز عملكرد گرمايش آينه -1

 هشدار چراغ دنده عقب -2

1
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  هشدار 

 باال در حال انجام باشند، نشانگر مربوط به آن بر روي صفحه  زماني كه هركدام از مواردLCD نمايش داده مي شود. 

 

 خطاهای پيام 

 پيام خطاي فوري -1

وقتي صفحه نمتايش فهرستت هتا قفتل     . كه در باال نمايش داده نمي شوند ييهاي خطاپيام  -2

 .شودطاي باال نمايش داده ميپيام هاي خ    شده باشد با فشار دادن عالمت

وقتي صفحه نمايش فهرست ها قفتل  . كه در پايين نمايش داده نمي شوند ييپيام هاي خطا -2

پيام هتاي  . شودپيام هاي خطاي پايين نمايش داده مي  شده باشد با فشار دادن عالمت

 .شوندخطا با توجه به شدت خطا نشان داده مي

 .ثانيه خطاي جديد در ليست خطاها نشان داده خواهد شد 2ورت وجود خطا ي جديد، پس از در ص

 .گيردوجود بيايد، ليست خطا در كل صفحه نمايشگر راننده قرار ميه بكه پيام خطاي مهمي در ليست خطا  هنگامي

 .گيردگر راننده قرار نميليست خطا در كل صفحه نمايش. وجود نيايده هنگامي كه هيچ پيام مهمي در ليست خطا ب

 .توان با فشردن كليد فهرست به صورت لحظه اي خواندپيام هاي خطا را مي

3
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 فهرست اطالعات مربوط به ایرادها /ه اندازیرا

 LCDتنظيم روشنايي  -1

 مصرف سوخت -2

 (واحد كنترل بدنه مركزي) CBCUنسخه نرم افزار  -2

 نمایشگر راننده 

 ولتاژ باتري -1

 فشار روغن -2

 (2)و مدار هواي ( 1)در مدار هوايفشار هوا  -2

 قفل دیفرانسيل

 .اين صفحه نمايشگر عملكرد قفل ديفرانسيل بين چرخ ها را نمايش مي دهد
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 نظيم روشنایی نورپردازی تجهيزاتت

زمتاني  . منتوي فرعتي صتفحه نمتايش متي باشتد       2اين صتفحه در صتفحه نمتايش    

اي قفتتل كتتردن را بتتر ENTERوارد ايتتن صتتفحه متتي شتتود، كليتتد   LCDكتته 

بتتراي تنظتتيم روشتتنايي نتتورپردازي تجهيتتزات روي    . ايتتن صتتفحه فشتتار دهيتتد  

بعتتتد از تمتتتام شتتتدن  . و        را فشتتتار دهيتتتد  صتتتفحه نمتتتايش، كليتتتد        

را فشتتار دهيتتد تتتا از ايتتن صتتفحه ختتارج شتتده و بتته   ENTERتنظيمتتات، كليتتد 

 .صفحه قبلي برگرديد
 ميزان مصرف سوخت 

 وخت ميزان مصرف لحظه اي س -1

 ميانگين مصرف سوخت -2

شتويد  متي  LCDهنگامي كه وارد صتفحه  . قرار دارد 2اين آيتم در فهرست فرعي نمايشگر 

با فشتار دادن  . توانيد بررسي نماييدميزان مصرف لحظه اي و ميانگين مصرف سوخت را مي

 .از اين صفحه خارج و وارد صفحه قبلي شويد ENTERكليد 
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 (ل بدنه مركزیواحد كنتر) CBCUنرم افزار 

وارد ايتن صتفحه    LCDوقتتي فهرستت   . قرار دارد 2اين آيتم در فهرست فرعي نمايشگر

بتا فشتار   . توان بررسي نمودرا مي (واحد كنترل بدنه مركزي)CBCU نرم افزار  شودمي

 .شويد قبلياز صفحه خارج و وارد صفحه  ENTERدادن كليد 

 

 تست تجهيزاتصفحه نمایش به منظور بازرسی یا روشن كردن 

در صفحه نمايش جهت مشاهده از درست عمل كردن تجهيزات نمايش  عاليمقرار دهيد تمام  LOCKرا در موقعيت  سوييچهنگامي كه 

 .شودداده  مي

 : مراحل روشن كردن صفحه نمايش جهت  بازرسي تجهيزات به شرح زير مي باشد

  ثانيه به صدا در مي آيد 1صداي هشدار به مدت. 

 ايش صفحه نمFOTON LOGO  بعد از نمايش . ثانيه نمايش مي دهد 2را براي مدتLOGO  موارد خودكار بازبيني

 .كه بر روي صفحه نمايش نشان داده مي شود ASRمانند بازبيني خودكار . نمايش داده مي شود

  ثانيه روشن مي مانند 2تجهيزات روشن مي شوند و به مدت  پنلتمام نشانگر هاي روي. 
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 هانشانگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنماي استفاده از خودروهاي فوتون

31 

 .ممكن است متفاوت باشد چراغ هاي نشانگر با توجه به تنظيمات مدل هاي مختلب خودروتوجه داشته باشيد كه 

 Aچراغ های نشانگر منطقه 

  چراغ نشانگر گردش به راست 
 .زندگردش به راست روشن است، چراغ نشانگر گردش به راست به طور متناوب چشمك مي يهنگامي كه چراغ راهنما

 چراغ نشانگر گردش به راست تريلر 
شوند، چراغ نشانگر گردش به راست تريلر به طور هنگامي كه كليد استارت تريلر و چراغ گردش به راست آن روشن مي

 .زندمتناوب چشمك مي

 گردش به چپ   چراغ نشانگر 
متنتتاوب  گتتردش بتته چتتپ روشتتن استتت، چتتراغ نشتتانگر گتتردش بتته چتتپ بتته طتتور   يهنگتتامي كتته چتتراغ راهنمتتا

 .زندچشمك مي

 چراغ نشانگر گردش به چپ تريلر 
شوند، چراغ نشانگر گردش به چتپ تريلتر بته طتور     هنگامي كه كليد استارت تريلر و چراغ گردش به چپ آن روشن مي

 .زندمتناوب چشمك مي
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  چراغ نشانگر مه شكن جلو 
 .شودهنگامي كه چراغ مه شكن جلو روشن است، اين نشانگر روشن مي

 چراغ نشانگر مه شكن عقب 

 .شودهنگامي كه چراغ مه شكن عقب روشن است، اين نشانگر روشن مي

 چراغ نشانگر چراغ نور باال 
 .شوندروشن مي هم زمانطور ه هنگامي كه چراغ نور باال روشن است، چراغ نور باال و چراغ نشانگر نور باال ب

  چراغ نشانگر نور پايين 
روشن  هم زمانايين يا  نور باال روشن باشد، چراغ نور پايين و چراغ نشانگر نور پايين به صورت هنگامي كه چراغ نور پ

 .شوندمي

 چراغ نشانگر سوختن چراغ ترمز 
 .شودهنگامي كه در مدار جريان چراغ ترمز، ايرادي به وجود آمده باشد، اين نشانگر روشن مي
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  نقص و عيب جدي هشدارنشانگر چراغ 

 :مي تواند نشان دهنده وجود ايراد در هر يك از موارد زير باشدهشدار  راغروشن شدن چ

  باالي مايع خنك كننده موتوردماي 

  پايين روغن موتورفشار 

  پايين هواي ترمز فشار 

  ترمز سنسور فشار خرابي 

  اتاقكابين عدم قفل شدن قفل 

  خطاي انتقالTCO (تاخوگراف ) 

  هشدار 

ناگواري حادث شود،  ممكن است اتفاق ،اتاق پايين آورده نشده باشددرب خودرو باز بوده و يا  چنانچه  KM/h 25  در سرعت هاي باالي

 .آيد روشن و بوق اخطار به صدا در مي نشانگر هشدار، چراغ بيايدوجود ه اگر هريك از شرايط فوق در خودرو ب

 (خودرو بر رويدر صورت وجود )چراغ نشانگر هشدار ضد سرقت موتور 

 .شودنگامي كه سيستم هشدار ضد سرقت موتور فعال است، اين چراغ نشانگر هشدار روشن ميه
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   Bنشانگر منطقههای چراغ

 (زرد رنگ) AT  ( گيربكس هاي اتومات)در چراغ نشانگر ايراد كلي 

 . شود، اين نشانگر روشن ميATبه هنگام ايجاد ايراد كلي در 

 (مز رنگقر)AT چراغ نشانگر ايراد جدي در 

 .شود، اين نشانگر روشن ميATبه هنگام ايجاد ايراد جدي در 

 نشانگر باز بودن درب خودرو 
و تا هنگامي كه تمام درب هاي خودرو به طور  شوداين چراغ نشانگر روشن مي درب خودرو باز باشد، كه زماني

 .كامل بسته نشده باشند، خاموش نمي شود

 ،درب و چراغ روي درب روشن و در زمان بسته بودن درب خودروچراغ نشانگر ، باشدهنگامي كه درب خودرو باز 

 .دشوخاموش مي

  زنشانگر عملكرد كروچراغ 
 . شود اين نشانگر روشن مي در هنگام عملكرد كروز
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  ننشانگر هشدار سطح روغن فرماچراغ 
ايتن نشتانگر هشتدار    هنگامي كه سطح روغن فرمتان كتم و يتا سنستور ستطح روغتن فرمتان نصتب نشتده باشتد،           

 .شودروشن مي

  نشانگر ترمز پاركچراغ 
 . شود هنگامي كه ترمز دستي كشيده شده باشد، اين نشانگر روشن مي

  نشانگر دنده سنگينچراغ  
 .شود اين نشانگر روشن ميدر هنگام انتخاب دنده سنگين 

  (در صورت نصب در خودرو) در سيستم ريتاردر نقص يا عيبنشانگر چراغ 
 .شود وجود داشته باشد، اين نشانگر روشن مي عيب يا نقصيگامي كه در سيستم ريتاردر هن

  در تاخوگرافعيب نشانگر چراغ 
 .شود وجود داشته باشد، اين نشانگر روشن ميعيب يا نقصي ( TCO) هنگامي كه در تاخوگراف
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  سازي آب از روغن نشانگر هشدار جداچراغ 
. باز نماييم روغنسازي آب از  دادر انتهاي فيلتر سوخت را براي ج پيچ شير تخليه دباي، چراغهنگام روشن شدن اين 

 .و معيوب گردد است موتور به سختي استارت بخورد ممكندر غير اين صورت 

  نشانگر گرفتگي فيلتر هواچراغ 
لين فرصت فيلتر هوا را در او در اين صورت بايدشود نشانگر روشن مي چراغ ، ايندر صورت كثيفي و گرفتگي فيلتر هوا

 .ا دستورالعمل تعويض فيلتر هوا آن را تعويض كردببررسي و در صورت نياز تميز و يا مطابق 
 

 Cنشانگر منطقههای چراغ 

 چراغ نشانگر هشدار فشار روغن 
 .شودهنگامي كه فشار روغن بيش از حد كم شده باشد، اين چراغ نشانگر هشدار روشن مي

  هشدار 

 اگر سطح روغن در . نشانگر هشدار روشن شد، الزم است خودرو را متوقب و سطح روغن در كارتر را بررسي نماييدچراغ كه  هنگامي

 .كثيفي فيلتر روغن و يا وجود عيب در روغن كاري روشن شده باشدچراغ نشانگر هشدار به خاطر  حالت طبيعي باشد ممكن است

  از موتور استفاده ننماييدمي باشد، نشانگر هشدار روشن چراغ هنگامي كه. 
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 چراغ نشانگر دماي سيستم خنك كننده و چراغ هشدار سطح مايع خنك كننده 
 .شوديا سطح مايع خنك كننده پايين باشد اين چراغ نشانگر روشن مي دماي سيستم خنك كننده باال باشدهنگامي كه 

  هشدار 

 ن شد، خودرو را متوقب نموده و علت را بررسي نماييدنشانگر هشدار دماي سيستم خنك كننده روشچراغ  هنگامي كه. 

 تا زماني كه علت خطا را برطرف و در نمايندگي هاي شركت گواه تعمير نكرده ايد، خودرو را به حركت در نياوريد. 

 هشدار خاموش شدن موتور نشانگر چراغ 
 زم است خودرو را بالفاصله متوقب نموده والدر اين زمان . دهدنشان ميرا ي بسيار جدي در موتور اين چراغ وجود خطا

 .با نمايندگي خدمات پس از فروش تماس حاصل فرماييد تعمير جهتدر صورت نياز 

  چراغ نشانگر خطا درOBD 

اگر بعد از روشن شدن موتور، عيبي . قرار گرفت، اين چراغ نشانگر روشن خواهد شد ONوقتي كليد استارت در وضعيت 

 . ن چراغ نشانگر خاموش مي شودوجود نداشته باشد اي
يا در سيستم عيب و نقصي وجود  مطلوب بودههنگامي كه اين نشانگر روشن است نشان مي دهد كه موتور بعد از عملكرد، فاقد شرايط 

 .دارد كه بايد براي بازديد و بررسي عيب به نمايندگي هاي شركت گواه مراجعه نماييد
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 چراغ نشانگر خطا در موتور 
بايست براي ه اين چراغ نشانگر روشن مي شود نشان دهنده آن است كه موتور دچار عيب شده است و ميزماني ك

 .تعمير خودرو به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه نمايد

  چراغ نشانگر خطا در ABS 
راغ نشانگر خطا ، چABSشود، بعد از عيب يابي خطايي وجود داشته باشد اين نشانگر روشن مي ABSهنگامي كه در 

 .شودمي خاموش 

  ار پايين بودن فشار هواي محورعقبنشانگر هشدچراغ 
 .شودروشن مي چراغ اين ،هنگامي كه فشار هواي محور عقب پايين باشد

  لونشانگر هشدار پايين بودن فشار هواي محور جچراغ 
 .شودروشن ميچراغ اين  ،هنگامي كه فشار هواي محور جلو پايين باشد

  نشانگر خطا در چراغEBS (زرد رنگ) 
 .شودخطاي كلي وجود داشته باشد، اين چراغ نشانگر روشن مي EBSهنگامي كه در 
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  چراغ نشانگر خطا درEBS (قرمز رنگ) 
 .شودشد، اين چراغ نشانگر روشن ميخطاي جدي وجود داشته با EBSهنگامي كه در 

  چراغ نشانگرESP 
 .اغ نشانگر روشن خواهد شدفعال باشد، اين چر ESPهنگامي كه 

 Dچراغ های نشانگر منطقه 

  ر هشدار پايين بودن سطح سوختنشانگچراغ 
 .شودهنگامي كه سطح سوخت پايين باشد، اين چراغ نشانگر هشدار روشن مي

 نشانگر شارژ و ولتاژ باتري چراغ 

قرار مي دهيد، قبل از اينكه خودرو را  ONدر مواقعي كه شارژ باتري كافي باشد، زماني كه كليد استارت را در موقعيت 

در مواقعي كه شارژ باتري . روشن كنيد، اين چراغ نشانگر روشن مي شود و بعد از روشن كردن خودرو خاموش مي شود

 .كافي نباشد اين چراغ نشانگر روشن باقي خواهد ماند
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 چراغ نشانگر هشدار خطا در مدار هواي ترمز 
 :شودود، اين چراغ نشانگر روشن ميهواي ترمز ايجاد ش زماني كه خطاهاي زير در مدار

  بودن فشار در مدار هواي ترمز جلوپايين 

 خطا در سنسور فشار مدار هواي ترمز محور جلو 

 پايين بودن فشار در مدار هواي ترمز عقب 

 خطا در سنسور فشار مدار هواي ترمز محور عقب 

 پايين بودن فشار در مدار هواي ترمز پارك 

 نشانگر باز بودن كمربند ايمني چراغ 
 .مي شوددر زمان باز بودن كمربند ايمني روشن  و در زمان بسته شدن كمربند ايمني خاموش  ،اين چراغ نشانگر

 چراغ نشانگر هشدار كنترل فشار باد تاير 
ايجاد شود، اين  ريتغييدر فشار باد تاير چنانچه باشند، خودروهايي كه مجهز به سيستم كنترل فشار باد تاير ميدر 

 .چراغ نشانگر هشدار روشن مي شود
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  كابينقفل نبودن چراغ نشانگر هشدار 
 .شودهنگامي كه كابين خودرو باز باشد، اين چراغ نشانگر هشدار روشن مي

 Eچراغ های نشانگر منطقه 

  فشار هوا در مدار هواي محور عقب نشانگرچراغ 
 (فشار هوا در محور عقب. ) دهدرا نشان مي( 1)تر، فشار هوا در مدار هواي زماني اين چراغ روشن مي شود كه باروم

 

 چراغ نشانگر فشار هوا  در مدار هواي محور جلو 
 (فشار هوا در محور جلو. ) دهدرا نشان مي( 2)زماني اين چراغ روشن مي شود كه بارومتر، فشار هوا در مدار هواي 
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 سمت چپ فرماناهرم تركيبی 
غربيلك فرمان قرار  چپبوق از طريق اهرم كنترل راهنما كه در سمت كليد و  هنما، نور پايين، نوركوچكلو، مه شكن جلو، راهاي جچراغ

 .دنشوكنترل مي ،دارد

 روشن كردن چراغ راهنما و بوق

. عمل خواهد كردطرفين ي به سمت چپ يا راست بچرخانيد، چراغ راهنمارا اهرم تركيبي  و دهيدقرار  ONدر موقعيت  را سوييچ

  .گرددمياهرم تركيبي به صورت خودكار به حالت عادي بر ،دهيدهنگامي كه غربيلك فرمان را در موقعيت وسط قرار مي

 :شامل عملكردهاي زير مي باشداين اهرم 

 چراغ راهنماي سمت راست  -1

 راهنماي سمت  چراغ  -2

 كليد بوق -2

 

  هشدار 

 .نظر وجود ايراد بررسي نماييد له بوق برقي و بادي را ازدر مدت زمان معين محل اتصال كنترل ر 
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 اهرم كنترل روشنایی ها

 يچ چراغ كوچك يسو -1

گيرد، چراغ هاي جانبي جلتو و عقتب، چتراغ    هنگامي كه اهرم در اين موقعيت قرار مي

 .شودجانبي، چراغ پالك خودرو و چراغ پشت صفحه نمايشگر روشن مي

 يچ چراغ نور پايينيسو -2

، نور پتايين  گيردقرار ( 2)و اهرم هم در موقعيت  ONكه سوييچ در موقعيت  هنگامي

 .شودگر روشن ميروشن شده و عالمت آن در صفحه نمايش

 چراغ زدن لحظه اي نور باال سوييچ -2

را  قرار گرفت، اگر شما يك بار اهرم تركيبي( 1)يا موقعيت  OFFو اهرم چراغ در موقعيت  ONهنگامي كه سوييچ در موقعيت   -4

هنگامي . زندچراغ هاي جلو به صورت نور باال جهت اطالع راننده جلويي جهت سبقت يكبار چشمك مي كنيد،بكشيد و سپس رها 

 . بكشيد، چراغ نور باال روشن خواهد شد( 2)كه اهرم تركيبي را به سمت موقعيت 

 يچ چراغ نور باال يسو -5

مايند و نشانگر هر دو در نعمل مي هم زماناغ هاي نور باال و نور پايين كشيد چرهنگامي كه اهرم تركيبي را به سمت پايين مي

 .شودصفحه نمايش نشان داده مي

3
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 سویيچ چراغ مه شكن جلو

هنگامي كه سوييچ در . دهدسوييچ چراغ مه شكن جلو را نشان ميعملكرد شكل روبرو 

 ،گيردقرار  ور پايينچراغ نو يا در موقعيت  چراغ كوچكو اهرم هم در موقعيت  ONموقعيت 

به حالت  OFFو نشانگر مربوط به آن زماني كه اهرم از حالت چراغ مه شكن جلو روشن 

ON شودزمان نشان داده مي در صفحه نمايشگر به صورت هم ،تغيير وضعيت داد.  
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 اهرم تركيبی سمت راست فرمان
غربيلك فرمان قرار  راستكه در سمت از طريق اهرم كنترلي يم ، برف پاك كن، شيشه شوي و تنظ(ترمز موتور)ترمز اگزوز  عملكردهاي

 .شوددارد كنترل مي

 ترمز موتور 

. باشدميمطابق شكل اهرم بر روي ( 1)و ( 2)عملكرد ترمز موتوري در موقعيت هاي 

هم  .زماني ترمز موتور عمل خواهد كرد كه سرعت موتور به حد مناسب رسيده باشد

 .شودنشان داده مي LCDوتور، نشانگر آن بر روي با عملكرد ترمز م زمان

 

 هشدار  

  شود از ترمز موتوري استفاده توصيه مي ،داردوجود هايي كه چراغ راهنمايي زيادي در سرازيري و يا رانندگي در جادههنگام رانندگي

 .نماييد

  در موقعيت  را ترمز موتور بايستمي ،و براي پيش گرم كردن موتورباري موتور زمان بيدرOFF  قرار دهيد. 
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 كاربرد ترمز موتور

 ECUترمز موتتوري توستط   . گيردهاي طوالني مورد استفاده قرار ميترمز موتور يك ترمز كمكي است كه به هنگام رانندگي در سرازيري

 .باشدو شير پولكي مي شود شامل سوييچ ترمز موتوري، شير برقيكنترل مي ECUبه عالوه، قسمتي كه توسط . شودموتور كنترل مي
 

 برق اصلی ترمز موتور

گيرد با توجه به وضعيت عملكرد موتور، تصميم ميكه  كندهايي را دريافت ميعالمت ECU، باشدترمز موتور بسته  سوييچهنگامي كه 

 .كه رله ترمز موتور بسته باشد

هاي خفه كن ويژگي. شودموتور به حالت اقتصادي وارد ميشود و از ترمز خفه كن استفاده نماييد، تزريق سوخت موتور قطع مي اگر 

 .كندفرق مي هاي مختلب،در مدلموتور 

 

  هشدار 

 صورت ه ، اگر پدال گاز را فشار دهيد يا دنده را خالص نماييد ممكن است ترمز موتور بباشدنده خالص خراب دكالچ يا كليد كه  زماني

 .غيرعادي عمل نمايد

 باشد از ترمز خفه كن استفاده ننماييدزماني كه دنده در حالت خالص مي، به موتور جهت جلوگيري از صدمه. 

 شودنماييد اگر پدال گاز يا كالچ را فشار دهيد، ترمز خفه كن از مدار خارج ميزماني كه از ترمز خفه كن استفاده مي. 
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 برف پاك كن 

عملكترد بترف پتاك كتن     . باشتد  ONدر وضتعيت   ستوييچ شيشته جلتوي ختودرو عمتل خواهتد نمتود كته         فقط زماني برف پتاك كتن  

 :به شرح زير مي باشد

OFF :برف پاك كن خاموش مي باشد. 

  معين با فاصله زماني عملكرد برف پاك كن: 1

 با سرعت پايين عملكرد برف پاك كن: 2

 عملكرد برف پاك كن با سرعت باال  :2

 

  هشدار 

  شوداين كار باعث خراشيدن شيشه مي. كن استفاده ننماييدز برف پاكهرگز در زمان خشك بودن شيشه جلوي خودرو ا. 

 اين كار باعث آسيب رساندن به . كن استفاده نكنيدباشد، از برف پاكهرگز زماني كه شيشه جلوي خودرو پوشيده از برف يا يخ مي

 .شودكن ميسيستم برف پاك

 

 

1 

3 

2 
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 فاصله زمانیملكرد برف پاك كن به صورت تنظيم ع

توان از طريق مي ،قرار بگيرد( فاصله زماني) INT مي كه اهرم تركيبي در موقعيتنگاه

 .كن را تنظيم نمود، فاصله بين عملكرد برف پاك(شكل مطابق)تنظيم اهرم 

 با فاصله زماني كنت هاي تنظيم برف پاكموقعي( 5)و ( 4)و ( 2)و ( 2)و ( 1)شماره هاي 

 .باشندميبه ترتيب كوتاه تر 

 شيشه شور اهرم
فشار دهيد، مايع  نشان داده شده در شكلموقعيت در برف پاك كن را  سوييچ

بار شيشه شور را  سهتا  دواگر . شودبر روي شيشه جلو اسپري مي ره شويشش

 .برف پاك كن به صورت خودكار عمل خواهد نمود ،فشار دهيد

  هشدار 

 سيار مهم است، استفاده از پاك كننده يا محلول ديگر احتماالً باعث انسداد استفاده از محلول مايع مخصوص جهت شستن شيشه جلو، ب

 .ها خواهد شدلوله

  مخزن شيشه شور را از لحاظ وجود مايع شيشه شور بررسي نماييددر فواصل زماني مناسب. 
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 سيستم روشنایی
 روشنایی داخل كابين

كليدهاي روشنايي داخل كابين بر روي پنل سوييچينگ 

 .گرفته انديشه جلوي راننده قرار باالي ش

 چراغ روشنایی كابين

براي تنظيم روشنايي چراغ كابين،   .شودبا فشار دادن كليد روبرو، چراغ كابين روشن و با فشردن دوباره آن خاموش مي

 .كليد را فشار دهيد
 

 چراغ روشنایی درب كابين

بار ديگر  اگر يك. شودباشد، روشن ميكه درب كابين باز مي زماني در كليد روبرو، چراغ روشنايي درب كابين با فشردن

 .شوداين كليد را فشار دهيد، ديگر به هنگام باز شدن درب كابين، چراغ روشنايي روشن نمي

ستوييچ اعتالم خطتر غيتر فعتال و چتراغ        و و چراغ كوچك ختاموش  ACCيا  LOCKدر موقعيت  سوييچزماني كه 

 .شود، چراغ درب و چراغ روشنايي كابين، روشن خواهند شدباشد، وقتي درب خودرو باز مي DOORروشنايي كابين در موقعيت 

، چتراغ درب و چتراغ روشتنايي كتابين از حالتت      (دقيقته  11براي چراغ درب يك ساعت و نيم و براي چراغ روشنايي كتابين )بعد از مدتي

 .شوندثانيه خاموش مي 11فوراً و چراغ روشنايي كابين بعد از  شود چراغ دربهنگامي كه درب خودرو بسته مي. شوندخودكار خارج مي
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 چراغ مطالعه سمت راننده

 .شود، چراغ مطالعه سمت راننده روشن و با فشار دادن دوباره آن خاموش ميمقابل كليد فشردنبا 
 

 چراغ خواب

 .شوديشار دادن دوباره آن خاموش م، چراغ خواب روشن و با  فكليد مقابلبا فشار دادن 

 
 

 و چراغ كابين چراغ مطالعه سمت كمك راننده

. فشار دهيد، چراغ مطالعه سمت كمك راننده روشن خواهد شد 1كليد را در موقعيت 

اين كليد را يك بار ديگر فشار دهيد، چراغ مطالعه سمت كمك راننده خاموش خواهد 

بتا  . ن خواهد شدفشار دهيد، چراغ روشن كننده كابين روش 2كليد را در موقعيت .شد

 .فشردن دوباره كليد چراغ روشن كننده كابين خاموش خواهد شد
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 چراغ های داخلی

 2 ي عدد چراغ تركيبي كه شامل چراغ روشنايي و چراغ شب و چراغ مطالعه به عالوه 2چراغ هاي داخل كابين تشكيل شده است از 

 .عدد چراغ خواب

 
 چراغ مطالعه، چراغ شب و چراغ روشنایی

عتتدد چتتراغ تركيبتتي در ستتمت راستتت و چتتپ پنجتتره آفتتتابگير داختتل كتتابين و در قستتمت     دو

براستاس ترتيتب جلتو يتا عقتب ختودرو، ايتن چتراغ هتا، چتراغ مطالعته،            . باالي ستقب وجتود دارد  

. كليتد همته چتراغ هتاي تركيبتي يتك كليتد مجزاستت         .چراغ شب و چراغ روشتنايي متي باشتند   

ار دهيتد، چتراغ روشتن و بتا فشتار دوبتاره كليتد چتراغ         به عبتارت ديگتر، زمتاني كته كليتد را فشت      

ستمت راننتده و هتم كمتك راننتده      از توانيتد هتم   چراغ هتاي تركيبتي را متي   . خاموش خواهد شد

متتي ختتاموش و روشتتن نماييتتد ولتتي چتتراغ هتتاي شتتب فقتتط از ستتمت راننتتده روشتتن و ختتاموش 

ايي را كنتتترل و توانتتد كليتتد چتتراغ روشتتن تختختتواب پتتايين متتي  عتتالوه بتتراين، مستتافر . شتتوند

 .همچنين كليد چراغ شب و مطالعه را خاموش نمايد
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يكي كليد )عدد بر روي كابينت باالي سر راننده 2: پنج كليد چراغ هاي روشنايي،  به شرح زير وجود دارد

در سمت درب ( 2)كليد مستقل شماره (. است( 4)و ديگري كليد كنترل درب شماره ( 2)مستقل شماره 

و ( 2)يكي كليد مستقل شماره ) عدد بر روي ديوار سمت چپ تخت خواب ها  2قرار دارد،  كمك راننده

روشن شود، در صورت باز ( 4)زماني كه كليد كنترل درب شماره (. 5)ديگري كليد چراغ هاي كابين شماره 

از مدتي ولي با بسته شدن درب ها بعد . شدن درب ها چراغ هاي روشنايي به طور خودكار روشن خواهد شد

اگر درب ها براي مدت زمان طوالني روشن بمانند، چراغ هاي داخل ) چراغ هاي روشنايي خاموش مي شود

عالوه بر اين، بعد از روشن شدن چراغ هاي روشنايي با فشردن (. كابين خاموش خواهند شد

 . نماييدبراي مدتي مي توانيد اندازه روشنايي را تنظيم  كليد چراغ هاي روشنايي

. شونداغ هاي شب به دليل روشنايي معتدل و بدون درخشيدن، در طول رانندگي استفاده ميچر

كه در كابينت باالي ستر راننتده قترار دارد چتراغ هتاي شتب       ( 2)تواند با كليد شماره راننده مي

 .سمت راست و چپ را روشن و خاموش نمايد

چراغ مطالعه سمت راست و . شوده استفاده ميچراغ مطالعه همانند چراغ روشنايي مسافران در هنگام مطالع

كه بر (  1)كه در كابينت باالي سر راننده و كليد مجزاي شماره ( 1)توان به وسيله كليد شماره چپ را مي

كن تمام چراغ هاي داخل كابين كليد خاموش .روي درب سمت كمك راننده قرار دارد، روشن و خاموش كرد

 .ين را فشار دهيد، همه چراغ هاي داخل كابين خاموش خواهند شددر تخت خواب پاي(( 5)شماره )
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 تختخوابچراغ 
 

 باالتختخواب  چراغ

 . اين چراغ در پشت ديوار تختخواب باال قرار دارد

قسمت پايين چراغ را فشار دهيد، چراغ كج شده و روشن . باشدخود چراغ، كليد روشن و خاموش كردن مي 

 . شودگردد و خاموش ميفشار دهيد، چراغ برمي قسمت باالي چراغ را. شودمي
 پايين ختخوابچراغ ت

 .باشداين چراغ در سمت چپ ديوار تختخواب پايين قرار دارد، عملكرد اين چراغ همانند چراغ تختخواب باال مي
 

 كليد خاموش كردن تمام روشنایی كابين

 .شودخاموش مي چراغ مطالعه و چراغ روشنايي كابينكليد روبرو تمام روشنايي كابين از جمله چراغ شب،  فشردنبا 
 چراغ روشنایی قفسه فایل

 كليد رها سازي -1

 چراغ روشنايي قفسه فايل -2

  .، روشن و خاموش خواهد شدمربوطه قفسه فايل، چراغدرب با باز و بسته كردن 
1 

2 
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 ينگ زیر صفحه نمایشگر سویيچتجهيزات 

 چراغ عقب

 .ي نصب شده در پشت كابين روشن خواهند شدبا فشار دادن اين كليد، چراغ ها

تواند به عنوان چراغ كمكي در هنگام اتصال يا جدايي بين اين چراغ روشنايي مي

  .كشنده و تريلر و يا تعمير خودرو در نور كم مورد استفاده قرار بگيرد

 

  هشدار 

 .قبل از راندن خودرو، اين كليد بايد خاموش باشد

 

 كليد تنظيم نور

رانندگي در سربااليي يا سراشيبي، همراه با باال و پايين  توانيد به  هنگام بار سنگين يا بار كم،ستفاده از اين كليد ميبا ا

 .رفتن خودرو، نور پايين و نور باال را به دلخواه تنظيم نموده و اثر روشنايي را بهبود بخشيد
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 جلو و حد، چراغ های عقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چراغ كار  -11 عقب يچراغ راهنما -12 چراغ دنده عقب -2 راغ روزچ -5 نور باال -1

   چراغ ترمز -14 چراغ مه شكن عقب -11 چراغ راهنما -6 چراغ بغل جلو -2

   بغل يچراغ راهنما -15 چراغ بغل عقب -11 چراغ مه شكن جلو -1 چراغ راهنما -2

   سپر چراغ -16 چراغ حد عقب -12 چراغ حد جلو -8 نور پايين -4
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 صفحه كليدها
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 كليد گرمكن سوخت

 .توانيد از گرمكن سوخت استفاده نماييدبا استفاده از اين كليد مي

 ولتی 21 كليد  برق

 .ولت، اين كليد را فشار دهيد 12جهت برق دار كردن سوكت 

 غ اچردر نتيجه صل شوند و واينجا  به  براي انتقال نيروي برق توانندميالكتريكي خارجي  تجهيزات

 .شد ي كليد روشن خواهدعملكرد بر رو نشانگر

 كليد گرمكن آینه عقب

 هنگام كار كرد موتور كليد را فشار .كند كه آينه ديد عقب مجهز به گرمكن باشداين كليد فقط زماني عمل مي

 آن ، چراغ نشانگر دن آينه عقبكر در طول گرم .كنترل كننده درب گرماي آينه عقب را كنترل خواهد كرد دهيد،

 اگر فشردن كليد  .خواهد شد عدقيقه گرمايش، كنترل كننده درب به طور اتوماتيك قط 11بعد از  .روشن خواهد بود

 .خاموش خواهد شد هم زمانو چراغ نشانگر روي آن ادامه دهيد، گرم كن آينه متوقب شده قه دقي 11را به مدت 
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 كليد كنترل فن

 .باعث افزايش دور فن و باال رفتن راندمان در سيستم كولر خودرو مي شود ،(A/C)فاده از سيستم سرمايش در هنگام است

 A/Cكليد 

  .فشار دهيد سيستم تهويه مطبوعاين كليد را براي فعال شدن 

 ASRكليد سيستم 

 هاي ناهموار و  ر جادهد. اين كليد براي عملكرد بهتر اكسل ها در جاده هاي ناهموار و لغزنده به كار مي رود

  .استفاده نماييدمطابق دستورالعمل هاي مربوطه برفي از اين كليد 

 كليد نيروی باالبری الكتریكی

 كليد نيروي باالبري الكتريكي را  براي تامين انرژي  قرار دارد، ONيا   ACCخودرو در وضعيت  سوييچزماني كه 

 زماني كه  چراغ نشانگر عملكرد بر روي اين . قرار دارد، فشار دهيد وسايل برقي كه در قسمت پاييني جلوي راننده

  .مي توانيد كابين را توسط عملكرد كليد باالبرنده الكتريكي در بيرون خودرو، باال ببريد. كليد روشن شد
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 كليد عملكرد كروز كنترل

 .اين كليد براي فعال كردن كروز كنترل در خودرو به كار مي رود

 
 زكرو ± كليد

  .در حالت كروز، سرعت خودرو با فشردن اين كليد افزايش يا كاهش مي يابد
 +كروز 

همچنين، . كنترل كنيد 1در حالت عملكرد كروز، شما مي توانيد افزايش سرعت كروز را با فشردن كليد شماره 

ن پتدال ترمتز ايتن    با رها كرد هم زماناگر حالت كروز بخاطر فشردن پدال ترمز  متوقب بشود، شما مي توانيد 

 .درنتيجه خودرو به حالت كروز  بر خواهد گشت. كليد را فشار دهيد

 -كروز 
در اين لحظه، مي توانيد پتدال  . را  براي شروع عملكرد كروز  فشار دهيد 2، كليد شماره در حالت عملكرد كروز

 .پدال گاز را فشار دهيدبراي كاهش سرعت يكبار ديگر . گاز را  براي فعال شدن اتوماتيك كروز رها كنيد

 

2 

1 
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 كليد تغيير دهنده بوق بادی و برقی 

 وسيله كليد تبديل ه بوق برقي و بادي ب. دو بوق بادي در سمت چپ و راست باالي كابين نصب شده است

  .برقي كنترل مي شود/ بادي

 :قرار دارد ONكه سوييچ استارت در وضعيت در حالتي 

  كند، كليد بوق سمت چپ  دسته راهنما را فشار دهيد، بوق برقي عمل خواهد كرد اما برقي عمل نميزماني كه كليد تبديل بوق بادي و

 .كندبوق بادي كار نمي

 كليد تبديل بوق  بادي و برقي را به سمت پايين قرار داده ايد، كليد بوق سمت چپ دسته راهنما را فشار دهيد، بوق بادي عمل  زماني كه

 .ل نخواهد كردمي كند، اما بوق برقي عم
 

 كليد هشدار خطر

چشمك زن به همراه صداي اعالم خطر پايين فشار دهيد، تمام چراغ هاي راهنما به صورت  وقتي اين كليد را به سمت

اگر حين چراغ چشمك زن خطايي . كندالمپ كليد چراغ خطر نيز به حالت چشمك زن عمل مي ضمناً. شوندفعال مي

در اين صورت با فشردن مجدد كليد . شودتشخيص داده شود، ريتم آن تند تر مي( سنسور) كنترل كننده بدنهبه وسيله 

 .  فالشر اعالم خطر و چراغ هاي نشانگر خاموش خواهند شد
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   هشدار 

ير كليد هشدار اعالم خطر در موقع  قرار گرفتن در تصادفات و يا مواقع خاص ديگر براي آگاه كردن و هشدار دادن به رانندگان سا

 . رودخودروها به كار مي

 كليد چراغ مه شكن عقب

 بتزرگ و چتتراغ مته شتتكن جلتتو  ي كوچتتك، چتراغ هتتا يكتتي از ، قترار دارد  ONكليتد استتتارت در وضتتعيت   كتته زمتاني 

بتر   مته شتكن عقتب   چتراغ  و نشتانگر  ايتن كليتد را فشتار دهيتد، چتراغ مته شتكن عقتب         هنگامي كه . باشندروشن مي 

 چتراغ نشتانگر  چتراغ مته شتكن عقتب و     بتا فشتردن دوبتاره كليتد،      .د شتد نت وشن خواهر داشبوردصفحه تجهيزات روي 

روشتن شتد، چتراغ كوچتك را روشتن كنيتد يتا ستوييچ را از          چتراغ مته شتكن عقتب    كته  وقتي . دخواهد ش نيز خاموشمه شكن عقب 

  .برداريد، چراغ مه شكن عقب خاموش خواهد شد "روشن "حالت 
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 تهویه مطبوع/كولر/بخاری
 درجا بخاری  

كنتد و بتا   بته يتك دستتگاه بختاري درجتا نيتز مجهتز استت كته بتا ستوخت ديتزل كتار متي               ،اين خودرو عالوه بر بخاري آبگترم موتتور  

بته همتراه بختاري آب داغ    ( آپشتنال )ايتن بختاري بته صتورت انتختابي      . كنتد هتا، كتابين را گترم متي    توزيع هواي گترم از طريتق كانتال   

  .شودموتور نصب مي

 رجا بر سيستم گرمایشتاثير بخاری د

ختاموش بتودن يتا سترد بتودن آب موتتور ختودرو بتراي گترم كتردن كتابين از            بخاري درجا يتك بختاري كمكتي استت كته در هنگتام       

 .شودآن استفاده مي

 

 :بخاري درجا عملكرد

 عالمت روشنايي چراغ -1

 عملكرد چراغ نشانگر  -2

 دكمه گردون تنظيم درجه حرارت -2
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 بخاری درجا سویيچ

براي خاموش كردن بخاري درجا، . گراد قابل تنظيم است درجه سانتي 4تا  1هاي ساعت، دما از گردونه در جهت عقربه با چرخاندن

كشد تا دقيقه طول مي 5الي  2بعد از خاموش كردن سوييچ بخاري، . قرار دهيد OFFگردونه را در خالف جهت عقربه ساعت به حالت 

 .(اين زمان براي خنك شدن بخاري است)نيز خاموش شود و المپ نشانگر آن بخاري از كار بيفتد 
 های  بخاری درجا ویژگی 

 اگر سرعت فن هواي . كولر خاموش باشد و سرعت فن هواي بخاري زياد نباشد( كمپرسور)كند كه بخاري درجا فقط وقتي كار مي

 .شودتوماتيك خاموش ميقرار گيرد و يا كولر روشن شود بخاري درجا به صورت ا 4و2و2بخاري بر رو ي درجه 

 2به عنوان مثال اگر شرايط نامناسب فوق رخ دهد بعد از . دهدالمپ نشانگر بخاري درجا وضعيت كاركرد واقعي آن را نشان مي 

قرار  OFFشود حتي اگر كليد بخاري را روي حالت دقيقه بخاري درجا خاموش شده و المپ نمايشگر آن نيز خاموش مي 5الي 

 .نداده باشيد

 به اين ( تا سوخت به بخاري برسد)بار روشن كردن سوييچ را تكرار كرد  2شود بايد وقتي بخاري درجا براي اولين بار روشن مي

شود بايد صبر كرد تا نشانگر به حالت چشمك زن برسد سپس سوييچ را خاموش و صورت كه هربار كه سوييچ بخاري روشن مي

  .كرد تا روشن شدن بخاري به حالت عادي برسدبار تكرار  2روشن نمود و اين حالت را 
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 عيب یابی بخاری درجا

چشمك زده و  DTC چراغ نشانگرزماني كه عيبي در سيستم بخاري مشاهده گردد، . باشدبخاري خودرو مجهز به سيستم عيب ياب مي

 :زير مي باشدشرح عيب هاي مربوطه به صورت . كندراننده را  از وجود عيب آگاه مي

 ثانيه 2/1 -پالس كوتاه: ثانيه           فاصله زماني هر پالس 2/1 :س كوتاه  فالش زدن چراغ نشانگرپال

 ثانيه 5/1 -پالس طوالني: ثانيه         فاصله زماني هر پالس 5/1: پالس طوالني فالش زدن چراغ نشانگر

 نحوه اعالم خطا علت خطا کد خطا

F01  چشمك كوتاه و يك چشمك بلند 5 بار عمل نكرده است 2جرقه زدن 

F02  چشمك بلند 2چشمك كوتاه و  5 بار شعله خاموش شده است 5شعله 

F03 چشمك بلند 2چشمك كوتاه و  5 ولتاژ منبع تغذيه داراي افت يا اضافه ولتاژ است 

F05 چشمك بلند 5چشمك كوتاه و  5 مدار سنسور جرقه زن قطع يا اتصال كوتاه شده است 

F07 چشمك بلند 1چشمك كوتاه و  5 پ الكترومغناطيسي قطع يا اتصال كوتاه شده استمدار پم 

F08 چشمك بلند 8چشمك كوتاه و  5 مدار موتور قطع يا اتصال كوتاه شده است 

F10 چشمك بلند 11چشمك كوتاه و  5 بخاري درجا بيش از حد داغ شده است 

F11  چشمك بلند 11ه و چشمك كوتا 5 مدار جرقه زن قطع يا اتصال كوتاه 

F12 
از خاموش كردن بخاري  5-2عليرغم سپري شدن تاخير زماني 

 درجا هنور بخاري خاموش نشده است
 چشمك بلند 12چشمك كوتاه و  5
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   هشدار 

 ًبخاري درجا را  قبل از پر كردن سوخت خاموش نماييد لطفا. 

 طور وقتي سوييچ بخاري درجا  همين. ن خودداري نماييدبراي حفاظت بخاري درجا، از روشن و خاموش كردن پي در پي گرمك

 .بپرهيزيد STARTبه حالت  ONو از حالت  OFFيه حالت  ACCروشن است از چرخاندن سوييچ استارت خودرو از حالت 

 

بلي شود و در روشن كردن بعدي آن، همان دماي قدماي تنظيم شده بخاري درجا در هنگام خاموش كردن آن در حافظه ذخيره مي

 .شودتنظيم مي

  كولر سيستم

تواند بر روي گردش هواي داخل اتاق و با استفاده از هواي آزاد بيرون مجهز به يك فيلتر زغالي فعال است و مي (A/C) كولر سيستم 

در فقط   A/C، زماني كه تمام شرايط عملكرد مطلوب باشد، عملكرد سيستم A/Cروشن و خاموش كردن سيستم براي  .تنظيم شود

 .باشد ONخودرو در  سوييچ زماني ممكن مي باشد كه

 .گيردخودكار بر روي حالت استفاده از هواي تازه قرار مي، جريان گردش هوا به صورت (A/C) كولر بعد از هر بار روشن كردن سيستم

هاي نشانگر قطع زات خودرو و حتي المپرود فوراً كنترلر حفاظت، تمام برق تجهيباالتر ميولت  5/24  ±  2 كه ولتاژ تغذيه از هنگامي

 .كندمي
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 گرمكن هوا/تهویه مطبوع

توانيد وقتي موتور در حال گرم شدن است مي. استفاده نماييد( تهويه مطبوع)توانيد از بخاري و كولر وقتي موتور خودرو روشن است مي

 .دماي محيط را تنظيم كنيد

  هشدار 

  دقيقه روشن نمود تا از خوردگي كمپرسور كولر پيشگيري شود 11ماهانه حداقل به مدت  را بايد به صورت سيستم تهويه مطبوع. 

 گرمكن هوا/ نل كنترل تهویه مطبوعپ

A - كليد تنظيم ميزان حجم هوا 

B - كليد انتخاب جهت وزش باد و گردش هواي ورودي 

C - (بخاري) كليد تنظيم درجه حرارت 

D - چراغ نشانگر گردش هواي ورودي 

E - چراغ نشانگر عملكرد يخ زدا 

F - كليد تهويه مطبوع 

G - چراغ نشانگر تهويه مطبوع 

 

 تنظيم ميزان حجم هوا
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 .را بچرخانيد( Aگردونه )براي تنظيم ميزان حجم هوا، گردونه تنظيم ميزان حجم هوا 

در نتيجته ميتزان   هاي ساعت بچرخانيد، سرعت گردش وزش باد افزايش يافتته،  را در جهت عقربه Aاگر گردونه 

هاي ساعت بچرخانيتد، سترعت   را در خالف جهت عقربه  Aگردونه و اگر  .ها، زياد خواهد شدوزش باد از دريچه

 .ها، كم خواهد شدگردش وزش باد كاهش يافته، در نتيجه ميزان وزش باد از دريچه

  هشدار 

براي جلوگيري . وارد اتاق شود هاممكن است كمي هوا از دريچه، باشدمي 0در وضعيت  Aگردونه  وقتي كه خودرو در حال حركت است و

 .از ورود هوا به اتاق، كليد را در حالت گردش هواي داخل قرار دهيد

 دتنظيم جهت وزش با

. هاي مختلب داخل كابين توزيع كنيدتوانيد جريان وزش باد را به دلخواه به بخش مي B استفاده از گردونهبا 

 :وش زير عمل نماييدبراي اين كار به ر

 جهت وزش باد به سمت شيشه جلوي خودرو وپنجره ها 
 

 پاهاجهت وزش باد به سمت شيشه جلوي خودرو و 

 محفظه زير پاجهت وزش باد به سمت   جهت وزش باد به سمت صورت    
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/ ضمناً اگر دريچه گردش هواي خروجي. هنگامي كه كليد جهت وزش باد در وضعيت يخ زدا باشد، چراغ نشانگر يخ زدا روشن خواهد شد

 .كندچرخش ورودي باشد، به طور خودكار به وضعيت گردش خروجي تغيير مي ورودي در زير وضعيت

  هشدار 

  شودجهت وزش باد استفاده مي تنظيم بهتروجود دارد كه براي  وضعيت هابراي تمام  گردونهبين نقاط  وضعيت تنظيم اضافيدو. 

 پنجره مشبك  ،در صورت نياز ،دنشوظيم نميتن گردونهوسيله اين ه د بنتجهيزات و درب قرار دار پنلاد كه بر روي هاي وزش بخروجي

 .را با دست بچرخانيد روي آن و چرخ شستي

 
 گردش هواي وروديوضعيت 

چراغ نشانگر وضعيت گردش هواي . را فشار دهيد A، گردونه داخلبراي روشن كردن وضعيت گردش هواي 

 .روشن خواهد شد پنلبر روي كنترل   Bدي ورو

چراغ نشانگر حالت گردش هواي . را فشار دهيد A، گردونه داخلبراي خاموش كردن وضعيت گردش هواي 

 .خاموش خواهد شد پنلبر روي كنترل  Bورودي 

ها، بايد وضتعيت گتردش هتواي    تونلها يا در به داخل كابين مانند ماندن در تقاطع خيابانيا آلودگي خطرناك در صورت ورود بوي خاص 

 .را روشن نماييد داخل
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  هشدار 

 براي مدت كوتاهي  داخل مي توانيد از حالت گردش هوايدرجه سانتيگراد باشد،  5كمتر از  خودرو در صورتي كه درجه حرارت بيرون

اهد شد كه بر روي ديد شما اثر صورت، قطرات آب بر روي شيشه جلوي خودرو و پنجره ها جمع خواستفاده نماييد در غير اين

 .اندازدبه مخاطره ميگذاشته و امنيت شما و ديگران را 

  گرفته يا يخ زده باشد، رانندگي نكنيد بخاردر زماني كه شيشه جلوي خودرو. 

 بخاریعملكرد 

 :زير را انجام دهيدرا روشن نماييد، براي اين كار مراحل  بخاريداخل كابين پايين باشد، ضررويست كه  دمايدر صورتي كه 

 پنجره ها را ببنديد. 

  گردونه تنظيم درجه حرارتC را در جهت راست تا انتها بچرخانيد. 

  گردونه تنظيم ميزان حجم هواA  برسد 4را در جهت راست بچرخانيد تا به وضعيت. 

 اطمينان حاصل كنيد (كولر) از خاموش بودن كليد تهويه مطبوع. 

 توان برحسب نياز تنظيم نماييدو جهت وزش باد را مي سرعت هواابين تا درجه مشخصي باال رفت، هنگامي كه درجه حرارت داخل ك. 
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 عملكرد تهویه مطبوع

 :زماني كه درجه حرارت داخل كابين باال باشد، الزم است كه تهويه مطبوع روشن شود و براي اينكار بايستي مراحل زير را انجام دهيد

 پنجره ها را ببنديد. 

 دون تنظيم درجه حرارت دكمه گرC را  به سمت چپ تا انتها بچرخانيد. 

 گردونه A  قرار بگيرد 4بچرخانيد تا بر روي نقطه را به سمت راست. 

  كليد تهويه مطبوعE را براي روشن كردن تهويه مطبوع  فشار دهيد، درنتيجه چراغ نشانگر تهويه مطبوع روشن خواهد شد. 

 توانيد برحسب نياز تنظيم نماييدت وزش باد و ميزان حجم هوا را ميدرجه مشخصي رسيد، جه زماني كه كاهش درجه حرارت به يك. 
 

 :هنگامي كه تهويه مطبوع روشن شود، ممكن است موارد زير اتفاق بيافتد

 كاهش درجه حرارت داخل كابين 

 رطوبت زدايي هوا 

 فيلتراسيون بيشتر هوا 
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 (بخار زدا)گرمكن شيشه 

 .را تا آخر باز كنيد و خروجي هوا را به سمت پنجره ها بچرخانيد F كناريهواي دريچه 

را براي بستن شبكه وزش باد كه بر روي  G گردونه كوچك ،وارد شود هابراي اينكه هواي كافي از دريچه 

 .پنل تجهيزات قرار دارد، بچرخانيد

 .را بچرخانيد روي كنترل Cو  A  ،Bگردونه هاي 

را فشار دهيد تا كولر روشن  E دكمه مجهز به سيستم تهويه مطبوع هستند، سيستم گرمكن هوا كهبراي 

 .شود

جلوي خودرو صاف و شفاف شوند، ادامه  يشهشرايط اشاره شده در باال را تا زماني كه تمامي پنجره ها و ش

 .دهيد

  هشدار 

 .نيز استفاده كرد  بوعسيستم تهويه مطتوان از براي اينكه تمامي پنجره ها سريعتر بخار زدايي شوند مي
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  یخ زدایی

 .را تا آخر باز كنيد و خروجي هوا را به سمت پنجره ها بچرخانيد Fدريچه هواي كناري 

را براي بستن شبكه وزش باد كه بر روي پنل تجهيزات قرار دارد،  G گردونه كوچك ،وارد شود هابراي اينكه هواي كافي از دريچه 

 .بچرخانيد

 .كنترل را بچرخانيد روي C و A  ،B ه هايگردون

 .شرايط اشاره شده در باال را تا زماني كه تمامي پنجره ها و شيشه ي جلوي خودرو صاف و شفاف شوند، ادامه دهيد
 كنترل نور پس زمينه

 :دشوهنگامي كه چراغ هاي كوچك روشن 

 .هند شدبه جز چراغ نشانگر با رنگ پس زمينه سفيد روشن خوا A/Cروي كنترل  عاليمتمامي 

 .روشن خواهد شد با رنگ پس زمينه سفيد  A/Cهاي برف بر روي كليد عالمت دانه
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 فرمان
 تنظيم غربيلك فرمان

زماني كه صندلي شما در  .پايين، جلو و عقب تنظيم شود  و تواند به سمت باالزاويه انحراف فرمان مي

بر روي صندلي  لطفاًتنظيم غربيلك فرمان براي  .وضعيت راحت قرار دارد غربيلك فرمان را تنظيم نماييد

باال و پايين  عقب، ،جلوغربيلك فرمان را به سمت تنظيم و كليد بنشينيد است تنظيم شده  كه قبالً

 .نماييدتنظيم 

  هشدار 

 باشد، غربيلك فرمان را تنظيم نماييدزماني كه خودرو پارك مي.  

 از حركت دادن خودرو در حالتي كه فرمان قفل همچنين . كنيدخودداري فرمان   غربيلك از چرخاندنباشد زماني كه خودرو پارك مي

 .شودآسيب ديدن ميل فرمان مي باعثزيرا  است بپرهيزيد

 بوق كليد

 .آمد فشار دهيد، بوق به صدا در خواهدرا فرمان  غربيلكي روبوق  كليد
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  قفل فرمان/ خودرو سویيچ

 :شده استدر شكل چهار موقعيت براي سوييچ تعريب 
 LOCK 

كنيد غربيلك فرمان زماني كه كليد را خارج مي. يت داخل يا بيرون آوردعتوان در اين موقكليد را مي

 .شودقرار دهيد موتور خاموش مي  LOCKقفل خواهد شد و هنگامي كه كليد را در موقعيت 
ACC  

 .ودشهنگامي كه كليد را در اين موقعيت قرار دهيد، مدار تجهيزات وصل مي
 ON 

 .اين وضعيت عادي كليد در حين حركت است 
 START 

وقتي  .برگردد ONكنيد تا به طور اتوماتيك به حالت  را رها سوييچباشد، زماني كه موتور روشن مي. باشددر اين حالت روشن مي سوييچ

 : كليد را در اين موقعيت قرار دهيد

كافي، جهت راه  ه جز چراغ راهنما، بوق و پرف پاك كن به منظور تامين جرياناگر سوييچ اعالم خطر را فشار دهيد، همه چراغ ها ب

پاك كن به دليل تامين ر ندهيد، همه چراغ ها، بوق و برفاعالم خطر را فشا سوييچشوند، اگر اندازي براي موتور از منبع تغذيه خارج مي

، در پشت تمام چراغ ها، بوق و باشد ONوضعيت  در زماني كه كليد .راه اندازي موتور، از منبع تغذيه خارج مي شوند كافي، جهت جريان

 .گيردبرف پاك كن منبع تغذيه قرار مي
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 كليدهای عملكرد تریلر 

( حبابي)دهدكه المپ تريلر، معموليتشخيص مي( واحد كنترل بدنه مركزي) CBCU، (1)با فشردن كليد 

عي مدار و جريان اضافي تريلر را تشخيص و روي تواند اتصال كوتاه و قطمي CBCUاست و در اين حالت 

  .صفحه نمايش نشان دهد

تواند اتصال كوتاه و مجهز است و مي LEDدهد كه تريلر به المپ تشخيص مي CBCU، (2)با فشار كليد 

 .قطعي مدار و جريان اضافي تريلر را تشخيص  و روي صفحه نمايش نشان دهد

شكن عقب، چراغ دنده عقب و چراغ راهنماي تريلر را بررسي نموده و در تواند چراغ ترمز، چراغ مه كليد مي

 . دهدنمايش  LCDصورت داشتن هر ايرادي بر روي صفحه 

 

  هشدار 

هاي ترمز، مه دهد و بعد از آن چراغ، تريلر را تشخيص مي (واحد كنترل بدنه مركزي) CBCUزنيد، فقط وقتي كه كليد تريلر را مي

 .توانند كار نمايندعقب و چراغ راهنماي تريلر، ميشكن عقب، دنده 

1 

2 
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  آینه ها
 .باشدهاي سمت راست و چپ راننده به صورت يكسان و برقي ميروش تنظيم آينه

 آینه سمت چپ

در موقعيت  ابتدا بدنه آينه را در موقعيت مناسب قرار دهيد و سپس توسط كليد تنظيم آينه، سطح آن را

 . دلخواه تنظيم نماييد

 قيچی ینه  سمت راست وآ

 .باشدروش تنظيم آينه سمت راست و آينه محدب، مانند آينه سمت چپ مي

 .توانيد به دلخواه  با باال و پايين كشيدن و چرخاندن به سمت چپ و راست تنظيم نماييدآينه قيچي را مي

 دید زیر چرخآینه 

 تنظتيم را  آنتوانيتد بته دلختواه    ه و چرخانتدن بته ستمت چتپ و راستت متي      با بتاال و پتايين كشتيدن آينت    

  .نماييد
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 سقفدریچه 

 دریچه آفتابگير سقف به صورت دستی 

 دستگيره پنجره آفتابي -1

 توري حشره گير -2

 دستگيره توري حشره گير -2

 دستگيره كليد پنجره آفتابگير -4

 .شكل مقابل بسته بودن كامل پنجره آفتابگير را نشان مي دهد

 :باشدرت زير ميمراحل باز كردن دريچه سقفي به صو

 .دستگيره كليد پنجره آفتابگير را براي باز شدن بكشيد

دستگيره كليد پنجره آفتابگير را با دست چپ نگه داريد، كليد قرمز روي دستگيره را با انگشت 

 .شست فشار دهيد و پنجره آفتابي را به آرامي با دست راست بكشيد

ده هل دهيد و سپس هر دو دست خود را رها پنجره آفتابگير را در موقعيت مناسب جهت استفا

 .پنجره آفتابگير كامال باز مي شود .كنيد

4 
3 
2 

1 
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  هشدار 

 به كار نبريدگير نيروي زيادي براي بازكردن پنجره آفتاب ،براي جلوگيري از خرابي دستگيره. 

 انگشتانتان گير نكند رگيتوجه داشته باشيد كه براي جلوگيري از صدمات شخصي در هنگام باز و بسته كردن پنجره آفتاب. 

 

در قسمت ميانه توري حشره گير را  2در صورت استفاده از توري حشره گير، دستگيره نگهدارنده 

 . به طور كامل تا انتهاي طرف ديگر بكشيد و آن را قفل نماييد

زماني كه از توري حشره گير استفاده نمي كنيد، دستگيره سمت عقب را براي باز كردن توري 

 .ير بكشيد و آن را به آرامي به داخل هل بدهيدحشره گ
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 ها پدال

 پدال گاز

 . نمايدالكترونيكي بوده و از مصرف سوخت جلوگيري ميگاز  پدال

 كالچ پدال 

 .عكسماييم ولي در موقع گرفتن كالچ بالدر هنگام آزاد سازي كالچ بايد سريع اقدام ن

  هشدار 

 .فشار نياوريد زماني كه با كالچ كاري نداريد، روي آن

 
 ميزان خالصي پدال كالچ

 .ميليمتر است 15تا  12ميزان خالصي پدال كالچ به مقدار 



 معرفي و عملكرد تجهيزات خودرو

19 

 پدال ترمز

فقتط هنگتام فشتار دادن پتدال ترمتز، سيستتم پنومتاتيكي ترمتز و سيستتم قدرتمنتد           . باشتند پدال ترمز و پدال كتالچ هتر دو آزاد متي   

 .شودآن فعال مي

 چراغ عيب ياب ترمز

شتود و سيستتم كنتترل بدنته خروجتي را بتر روي متدار        راغ خطاي ترمتز روشتن باشتد، در متدار،  اتصتالي كوتتاه ايجتاد متي        چچنانچه 

 . دهدنمايش مي

، خروجي ترمز تريلر را فوراً قطع خواهد  (واحد كنترل بدنه مركزي) CBCUمدار ترمز اتصال ايجاد شود سيستم  در در شرايطي كه

اگر چراغ بار اضافه بر روي ترمز روشن شود، ترمز تريلر قطع و خطا بر روي صفحه . شودمز تريلر روشن ميدر اين هنگام چراغ تر. كرد

 .نمايش داشبورد نشان داده خواهد شد

  هشدار 

 به هنگام عملكرد ترمز موتوري، چراغ ترمز بايد به خوبي روشن شود. 

 سرعت پدال ترمز را فشار دهيد در مواقعي كه سيستم ترمز نياز به سرويس دارد، فوراً  و به . 

 خالصي پدال ترمز

 .ميليمتر مي باشد 16تا  12بين  پدال ترمزميزان خالصي 
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  صوتی سيستم
 (درصورت نصب این مدل بر روی خودرو)

براي روشن كردن كليد را كمي فشار دهيد و براي خاموش كردن كليد )كليد روشن كردن و خاموش كردن يا قطع صدا  - PWRكليد 

 .(را فشار داده و براي مدت دو ثانيه نگه داريد

 .براي زياد كردن صدا دكمه گردان را در جهت عقربه هاي ساعت و براي كم كردن در جهت عكس بچرخانيد -دكمه گردان 

 .براي انتخاب حالت صدا از اين كليد استفاده نماييد - SOUNDكليد 

 .يد را فشار دهيدبراي بيرون آوردن سي دي اين كل  -كليد       

 (دريافت راديو) 1كليد خودكار  - 1كليد 

اين كليد  DISC/USBبراي در هم اجرا كردن آهنگ ها در  – RNDكليد 

 .را كمي فشار دهيد

 (دريافت راديو) 2كليد خودكار  -2 كليد 

 .كليد را كمي فشار دهيداين  DISC/USBبراي تكرار آهنگ در   – RPTكليد 

 (دريافت راديو) 3كار كليد خود – 3كليد 

 .كليد را كمي فشار دهيداين DISC/USB براي جستجوي آهنگ در – SCNليد ك
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 (دريافت راديو) 4كليد خودكار  – 4كليد 

 .براي اجراي آهنگ قبلي اين كليد را اندكي فشار دهيد -   Dكليد

 (دريافت راديو) 5كليد خودكار  – 5كليد 

 .ين كليد را اندكي فشار دهيدبراي اجراي آهنگ بعدي ا -  Dكليد

 (دريافت راديو) 6كليد خودكار  – 6كليد 

 (.در زير موقعيت راديو)براي روشن كردن باند و دسترسي به منبع تن صدا اين كليد را كمي فشار دهيد – BNDكليد 

 .ذخيره مي شوند اين كليد را فشار داده و نگه داريد، در نتيجه ايستگاههاي راديويي به طور خودكار  -ASTكليد 

 (. DISC/USB)براي انتخاب منبع صدا اين كليد را كمي فشار دهيد – SRCكليد 

 .براي دسترسي يا خارج شدن از منو تنظيمات اين كليد را فشار داده و نگه داريد – SETكليد 

را كمي فشار  USB/MP3قبلي براي انتخاب آهنگ . هاي پايين ايستگاه راديويي، كمي فشار دهيدبراي جستجوي خودكار فركانس

براي برگشت سريع به آهنگ قبلي . براي جستجوي دستي فركانس هاي پايين ايستگاه راديويي، فشار داده و نگه داريد. دهيد

USB/MP3 را فشار داده و نگه داريد. 

را كمي فشار  USB/MP3ي براي انتخاب آهنگ بعد. براي جستجوي خودكار فركانس هاي باالي ايستگاه راديويي، كمي فشار دهيد

براي رفتن سريع به آهنگ بعدي . براي جستجوي دستي فركانس هاي باالي ايستگاه راديويي، راديو را فشار داده و نگه داريد. دهيد

USB/MP3 را فشار داده و نگه داريد. 
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 عملكرد سيستم صوتی

 .ردن كليد را فشار داده و به مدت دو ثانيه نگه داريدرا كمي فشارداده و براي خاموش ك PWRبراي روشن كردن سيستم صوتي كليد 

ترافيك مانند بوق ماشين، سوت خطر و غيره را به  عاليمتوانيد براي تنظيم صدا دكمه گردون را طوري بچرخانيد كه مطمئن باشيد مي

 .شنويدطور واضح مي

. دسترسي پيدا كنيد و گزينه مور نياز را انتخاب كنيد را فشار دهيد تا به قسمت تنظيمات SOUNDبراي تنظيم حالت و تن صدا كليد 

 :براي تنظيم حالت صداي انتخابي دكمه گردون را بچرخانيد

BASS (1، -1()تنظيم صداي بم)+ 

TREBLE (تنظيم صداي زير) (1،  -1)+ 

BAL (كنترل بلند گوهاي چپ و راست) (1،  -0،  -1)+ 

FADER (كنترل بلند گوهاي عقب و جلو) 

LOUD (اندازه صدا :OFF, LOW ,MID ,HI) 

، وارد حالتتت (BASS-TRE,FLAT,JAZZ,VOCAL,POP,CLASSIC,ROCK)نتتوع صتتداي خودكتتار   بتتراي انتختتاب 

بايد بر روي صفحه نمايش نشتان داده شتود و بعتد از پتنج     ( JAZZمانند )سپس نوع صداي انتخاب شده . شويد( BASS-TRE)صدا

 .طور خودكار بر روي صفحه نمايش نشان داده شود ثانيه حالت صداي قبلي بايد دوباره به
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  هشدار 

 .نباشد انتخاب شوند BASS-TREتوانند در حالتي كه سيستم صوتي در وضعيت مي BAR,FADER,LOUDصداهاي  فقط حالت

 رادیو

در ميان را فشار دهيد و سپس براي انتخاب باند مورد نياز  BANبراي انتخاب ايستگاه راديو كليد : موج باند

FM1,FM2,AST,AM1,AST دهدسيستم باند انتخاب شده را نشان مي. دوباره آن را فشار دهيد. 

را براي تنظيم فركانس   و براي پيدا كردن فركانس هاي باال كليد  براي پيدا كردن فركانس هاي پايين كليد : جستجوي خودكار

 .راديو فشار دهيد

. هاي دوردست تغيير وضعيت بدهيدهاي محلي به فركانسيابي از فركانستوانيد براي دستمي شما(: FM1تنها در باند )جستجو دقيق

 .مراجعه فرماييد SETTINGSدر  LO/DXلطفاً براي انجام اين كار به گزينه 

دستي را فشار داده و نگه داريد و به صورت  و براي روشن كردن حالت تنظيم دستي فركانس كليد : تنظيم دستي فركانس  

 .گرددبعد از چند ثانيه سيستم به حالت جستجوي خودكار بر مي. فركانس هاي مورد نياز خود را تنظيم كنيد

 AMو شش ايستگاه قوي  FMASTرا در باند راديويي  FMشما مي توانيد شش ايستگاه قوي (: AST)ذخيره سازي خودكار ايستگاه 

كنيد، ابتدا بايد ايستگاه هاي راديويي را در باند شما از اين عملكرد استفاده مي زماني كه. ذخيره شود AMASTرا در باند راديويي 

FMAST  وAMAST كليد . ذخيره نماييدAST  از  صداي شكستگيرا براي دسترسي به ذخيره سازي خودكار فشار دهيد، سپس

صداي د از اتمام ذخيره سازي، شما دوباره بع. كندسپس صفحه نمايش شروع به فالش زدن مي. شودسيستم صوتي پخش و بعد قطع مي
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گاهي اوقات . شوندذخيره مي 6تا  1ها در كليدهاي خودكار شنويد و فالش زدن صفحه نمايش متوقب شده و ايستگاهرا مي شكستگي

 .شما مي توانيد كمتر از شش ايستگاه را بگيريد

توانيد مي 6تا  1با استفاده از كليد هاي خودكار . خودكار ذخيره نماييد ها را به طور دستي در كليدهايايستگاه:  6تا1ايستگاه خودكار 

براي تنظيم فركانس ايستگاه مورد نياز كليد خودكار را فشار داده و به مدت دو ثانيه نگه داريد، . شش ايستگاه را در هر باند ذخيره كنيد

 .د ايستگاه جاري در كليد خودكار ذخيره شده استدهرا خواهيد شنيد كه نشان مي صداي شكستگيدر اين هنگام شما يك 

 .را فشار دهيد( 6تا  1)براي باز خواني ايستگاه خودكار كليد خودكار مورد نياز : بازخواني ايستگاه خودكار

MP3/CD 
 :شودموارد زير بر روي دستگاه نمايش داده مي. را فشار دهيد SRCكليد  CD/MP3براي اجراي 

 .(كرده باشيد اگر انتخاب)حالت صدا 

 .شودآهنگ جاري اجرا و زمان آهنگ نشان داده مي

 . را كمي فشار دهيد و براي انتخاب آهنگ قبلي و بعدي كليد 

 .را فشار داده و نگه داريد و براي رفتن سريع به جلو و عقب كليد 

 .را كمي فشار دهيد RNDبراي دسترسي يا خروج از حالت اجراي درهم آهنگ، كليد 

 .را كمي فشار دهيد RPTي دسترسي يا خروج از حالت تكرار آهنگ، كليد برا

 .را كمي فشار دهيد و براي بازگشت به حالت عادي كليد را يك بار ديگر فشار دهيد SCNثانيه اول آهنگ، كليد  11براي اجراي 
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براي دسترسي به فهرست .(. يابدمي شماره فهرست صوتي افزايش)را فشار دهيد   Dبراي دسترسي به فهرست صوتي بعدي، كليد 

 .(.يابدشماره فهرست صوتي كاهش مي)را فشار دهيد  Dصوتي قبلي كليد

 .را فشار دهيد  براي بيرون آوردن ديسك كليد 

 : CD/MP3موارد احتياط براي 

 انگشتان خود را روي ديسك نزنيد. 

 ون آوردن از ها را بعد از بيربراي جلوگيري از آسيب يا گرد و غبار، ديسكCD در داخل كاور ديسك قرار دهيد. 

 ديسك ها را از گرما و تابش مستقيم نور آفتاب دور نگه داريد. 

  فايل هايMP3  كه باCD-ROM, CD-R  وCD-RW باشنداند توسط اين سيستم قابل اجرا ميضبط شده. 

  و سي دي هاي عاديفقط MP3 صورت ممكن است سيستم صوتي يندر غير ا. باشدتوسط اين سيستم قابل اجرا مي

 .آسيب ببيند
 .توسط اين سيستم قابل اجرا نمي باشد MP3ID3نمايش متن 

بنابراين اگر تعداد فايل . هاي روي ديسك را بررسي نمايدباشد، سيستم بايد تمام فايلدر حال بارگذاري مي MP3زماني كه فايل هاي 

موارد زير ممكن است در زمان مورد نياز براي خواندن فايل هاي . باشدوالني نياز ميزمان ط MP3ها خيلي زياد باشد، قبل از خواندن 

MP3 تاثير داشته باشند: 

 . باشدمي CD-Rبيشتر از  CD-RWزمان مورد نياز براي خواندن 
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 .ها هم بيشتر خواهد بودها و فولدرها بيشتر باشد زمان مورد نياز براي خواندن فايلهرچه تعداد فايل

  شداره 

 SRCوصل باشد يا ديسك در داخل دستگاه قرار داشته باشد، با فشردن كليد  USBكنيد، اگر را انتخاب مي DISC/USBوقتي كه 

را نمايش  USB MP3را فشار دهيد، سيستم  SRCكليد . خوانددهد و مستقيماً ديسك را ميرا نمايش مي CD MP3يا  CDسيستم 

قبالً به سيستم وصل شده  USBاگر . شودرا براي بار ديگر فشار دهيد، ديسك خوانده مي SRCكليد  اگر. را مي خواند USBمي دهد و 

را  USBدهد و را نمايش مي USB MP3را فشار دهيد، سيستم صوتي،  SRCباشد و هيچ ديسكي در داخل دستگاه نباشد و كليد 

به سيستم  USBاگر هيچ . خواندرا مي USBدهد و نمايش ميرا  NO CDرا دوباره فشار دهيد، سيستم  SRCاگر كليد . خواندمي

را دوباره فشار دهيد،  SRC اگر كليد . را فشار دهيد SRCكليد  CDمتصل نباشد و ديسك در داخل دستگاه باشد، براي روشن كردن 

 .خواندرا مي CDرا نمايش داده و  NO USBسيستم 

USB 
 .تواند به ديسك و ساير تجهيزات رسانه اي متصل شوده كه ميمجهز شد USBسيستم صوتي به يك خروجي رابط 

 :ساختار فايل هايي كه توسط اين سيستم خوانده مي شوند به شرح زير مي باشد

 .داشته باشند mp3هاي صوتي كه پسوند فايل

 گيگا بايت  41مگابايت تا  22هاي فالش
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 .يستم را دارندقابليت اتصال به اين س FAT32و  FAT16هايي با فرمت فايل

  8K,16K,32K,11.025K,44.1K,12K,24K,28Khهايي با محدوده سرعت فايل

    8K-320Kbps(mp3PRO)هايي با سرعت بيتي فايل

. را فشار دهيد SRC  سيستم صوتي قرار دهيد و كليد USBخودتان را در داخل خروجي  USBدستگاه   USBجهت استفاده از 

 .دهدن ميرا نشا USBسپس صفحه نمايش، 

  هشدار 

ها و اندازه فايل USBبنابراين براساس حافظه . را  ادامه خواهد داد MP3هاي باشد، دستگاه جستجوي فايلوصل مي USBتا زماني كه 

 .را با عجله بيرون نكشيدديسك لطفاً در طول اين زمان . اي به وجود خواهد آمديك تاخير چند ثانيه

، شماره آهنگ در حال اجرا و .(اگر انتخاب شده باشد)حالت صدا : ا موارد زير بايستي نمايش داده شوندهدر حين خواندن عادي آهنگ

 .شوندهمه آهنگ هاي فايل هاي قبلي به ترتيب خوانده مي. زمان آن

 .را براي رفتن به آهنگ قبلي و بعدي فشار دهيد و   كليد 

 .را كمي فشار دهيد RNDكليد ها براي ورود يا خروج از حالت اجراي درهم آهنگ

 .را كمي فشار دهيد RPTبراي ورود يا خروج از حالت تكرار آهنگ ها كليد 

 .براي بازگشت به حالت اوليه دوباره اين كليد را فشار دهيد. را كمي فشار دهيد SCNثانيه اول هر آهنگ كليد  11براي خواندن 

 .را كمي فشار دهيد  Dو   Dبراي رفتن به فولدر قبلي و بعدي كليدهاي
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  هشدار 

 هاي داخل ديسك آسيب ببينندصورت ممكن است فايلدر غير اين. ، به زور ديسك را بيرون نياوريدهاي ديسكدرحين اجراي فايل .

 .بنابراين بهتر است كه بعد از خاموش كردن سيستم صوتي، ديسك را داخل يا خارج نماييد

  كه در حال خواندن فايل هاي اگر بعد از خاموش كردن سيستم صوتيUSB را خارج نماييد، بعد از روشن كردن ديسك باشد مي

 . باشددر اين صورت نگران نباشيد، اين حالت عادي مي. را خواهيد ديد" USB ERR"دوباره سيستم صوتي پيام 

 را ديسك هاي را ممكن است نتوانند فايلزي. اجتناب نماييدته شده توسط توليد كنندگان ديگر هاي رابط، ساخلطفاً از كاربرد كابل

 .بخوانند

 USB را شارژ نمايد( مانند تلفن همراه)تواند هيچ دستگاه بيروني نمي. 

 USB هيچ دستگاه ذخيره سازي ديسك تواند غيراز نمي( مانندHDD تلفن همراه )را پشتيباني كند. 
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 آنتن

 .ي دريافت امواج راديو وجود دارديك عدد آنتن در گوشه باالي سمت چپ بيرون كابين، برا

 

  تاخوگراف
را  ICشما بايد كارت . گيردبا اطالعات اوليه براي شناسايي راننده را مي ICتاخوگراف كارت . باشدتاخوگراف يك سيستم اختياري مي

راننده بايد زماني كه  ICكارت . قبل از رانندگي براي شناسايي راننده وارد نماييد

با توجه به عملكرد تاخوگراف، . اخوگراف برق دارد، جايگزين شودخودرو پارك و ت

 .مانند پنل كليد و چاپ لطفاً مطابق با دفترچه راهنماي تاخوگراف عمل نماييد

 

  هشدار 

 .خودش استفاده نمايد با نام راننده خسته ثبت خواهد شد ICبار از كارت  2راننده اي كه به طور مداوم و به مدت بيشتر از 
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 رگرداندن كابينب
 :به منظور بازرسي و  تعمير و نگهداري قسمت هاي مختلب بدنه موتور، براي برگرداندن كابين بايد مراحل زير را انجام دهيد

 هاي جلو و باالي كابين را براي برگرداندن كابين بررسي نماييدهخودرو را روي سطح صاف پارك نماييد و فضاي كافي كنار. 

  در زير چرخ قرار دهيد تا از حركت خودرو در مواقع لزوم جلوگيري كند را دنده پنجپايين بكشيد و اهرم ترمزدستي را. 

  سيستم گرمكن كمكي را خاموش كنيدو موتور و دنده را خالص. 

  در صورت لزوم، هنگامي كه خواستيد موتور را بعد از برگرداندن كابين روشن كنيد، كليد استارت را در وضعيتON دقرار دهي. 

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

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

 از باز بودن شبكه محافظ رادياتور اطمينان حاصل كنيد. 

  هشدار 

بار  2الي  2سيستم، پس از اولين پر كردن پمپ روغن، كابين را يابي بعد از انجام نصب و عيبكابين  عملكرد پمپ روغناطمينان از  براي

زماني كه موقعيت سيلندر باالبر در نقطه پاييني است بايستي . سپس بعد از هواگيري سيستم، عيب يابي نهايي را انجام دهيد. بر گردانيد

  .ميليمتر پايين تر از سطح فيلر باشد 21الي  15سطح روغن در پمپ روغن 

 باشدوغن از باالي لوله هوا به بيرون طبيعي ميريختن ر. 
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 كابين الكتریكی دنبرگردان

نباشد و فضاي كافي براي  اطمينان حاصل كنيد كه كسي در جلو خودرو . خودرو را بر روي زمين صاف پارك و موتور را خاموش نماييد

 .برگرداندن كابين در جلو خودرو وجود داشته باشد

 .كابين جلوگيري نمايد دند تا از درگير شدن با سپر بعد از برگردانجلو پنجره را باز نمايي

 .قرار دهيد ACCكليد استارت را در زمان باالبردن و پايين آوردن كابين بر روي 

فشاردهيد، نشانگر  پمپ باالبر الكتريكي به منظور تغذيه نيروي كليد باالبر الكتريكي كه بر روي پنل تجهيزات نصب شده را

 .خواهد شدروشن  باالبر

 .بچرخانيد       اهرم آزادسازي پمپ روغن را در جهتدن كابين، باالبربراي 

 

 

 

 

 

 

 .فشار دهيد و سپس كليد باالبر را رها كنيد كليد باالبر را تا زماني كه كابين كامالً باال برده شود
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 .بچرخانيد      اهرم آزادسازي پمپ روغن را در جهت ،آوردن كابين براي

 كليد باالبر را بعد از اين. فشار دهيد كليد باالبر را تا زماني كه صداي درگيري قفل هيدروليك شنيده شود

 .كه كابين به طور كامل پايين آورده شد، رها كنيد

  هشدار 

  است بنابراين، در شد، نشان دهنده آن است كه كابين قفل نشده ناگر چراغ هشدار برگردان دركابين بعد از روشن شدن موتور خاموش

 .به وجود خواهد آمداحتمال برگشت كابين به سمت جلو  حين شتاب خودرو

 برگردان كابين بايستي خاموش شود بعد از روشن شدن موتور چراغ هشدار. 

  ،بايستي برگرداندن كابين توسط قفل هيدروليك دوباره تكرار شودجهت اطمينان از قفل شدن كابين، در مواقع لزوم. 

 خودرو را روشن نكنيد جلو پنجره مطمئن نشديد براي حركت،را پايين بكشيد و تا زماني كه از قفل بودن  جرهجلو پن. 

 نبايد دربنابراين، به منظور جلوگيري از صدمات انساني. در حين برگرداندن كابين، ممكن است كابين به طور ناگهاني تا انتها بيافتد ، 

 .ين بايستادكسي جلوي كاب ،حين برگرداندن كابين

 كابين برگردانده شد  زماني كه. توانيد كابين را برگردانيد كه كسي در محدوده عملكرد برگرداندن كابين قرار نگرفته باشدتنها زماني مي

 . به قسمت پايين كابين نزديك نشويد مركز ثقل خودش قرار گرفتو در 

 كنيدمحكم را  كابين بايد، گرفتو در جاي خودش قرار  برگردانده شد كه كابين كامالً هنگامي. 
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 دیگر تجهيزات داخل و خارج كابين
  و فندك زیرسيگاری

بعد از استفاده از زير سيگاري آن را به طور كامل . براي تميز كردن زير سيگاري بايد آن را بيرون بكشيد

 . ته مانده سيگارها منجر به خطر آتش سوزي خواهد شد صورت، جرقهببنديد، در غير اين 

توانيد قرار گرفته باشد، مي ONيا   ACCتنها زماني كه كليد استارت در موقعيتاز فندك خودرو 

ثانيه به  18فندك ظرف مدت  . براي استفاده از فندك، لطفاً فندك را به داخل فشار دهيد. استفاده كنيد

 .طور خودكار جهت روشن كردن سيگار راننده و مسافر، بيرون خواهد پريد

  5A: جريان ماكزيمم      DC24V: اسمي ولتاژ

 

  هشدار 

 عيب در مدار كوتاه، اجازه ندهيد هيچ مايع اي در درون فندك بريزد بروز براي اجتناب از. 

 اجتناب كنيدسوراخ فندك  از وارد كردن اشيا در ،زماني كه فندك خاموش است، براي جلوگيري از عملكرد طوالني مدت فندك. 

  فندك را در داخل سوكت فندك قرار دهيد فوراً سوختگي با درجه حرارت باال، لطفاً جهت جلوگيري از  سيگار،بعد از روشن شدن. 
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  نگهدارنده فنجان

درحين دقت فرماييد . در خودرو دو محفظه براي نگه داشتن فنجان و ليوان طراحي شده است

صورت، اين اشيا ممكن است به ر ايندر غي. رانندگي، اشيا آزاد را در نگهدارنده فنجان قرار ندهيد

هاي ناگهاني شما و ديگر مسافران در حين تصادفات، ترمز هاي اضطراري و همچنين گردش

 .صدمه بزنند

 

  هشدار 

 هاي نوشيدني با قابليت آب بندي و اندازه مناسب را در محل نگهدارنده توانيد ظرفها، ميبه منظور جلوگيري از سرريز شدن نوشيدني

 . جان قرار دهيدفن

 هاي داغ را در محل نگهدارنده فنجان قرار ندهيد، زيرا ممكن است به وسيله ترشحات آن بسوزيدنوشيدني. 
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 فایل ها  قفسه

 .قفسه فايل ها در باالي سر راننده و داشبورد قرار دارند -1

 جعبه داشبورد كناري قفسه فايل -2

 مدل بسته قفسه فايل -2

 مدل باز قفسه فايل -4

 كناريآفتابگير  -5

 آفتابگير جلو -6

 قفل قفسه فايل -1

 . توانيد توسط قفل قفسه فايل، باز و بسته نماييدمدل بسته قفسه فايل را مي 

 .كنيد، براي اينكه هنگام بلند شدن و نشستن سر شما با آن برخورد نكند آن را تا بزنيدلطفاً زماني كه از آفتابگير استفاده نمي

  هشدار 

 براي جلوگيري از آسيب ديدن مسافران كه ممكن است توسط اشيا داخل قفسه فايل به . فايل قرار ندهيد اشيا سنگين را در قفسه

 .وجود بيايد، در هنگام رانندگي بايستي قفسه فايل را بسته و قفل نماييد

 وزن اشيا ذخيره شده در  قفسه فايل نبايستي از حدود زير تجاوز كند: 
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 كيلوگرم 8: مدل بسته قفسه فايل 

 كيلوگرم 4: ل باز قفسه فايلمد 

 كيلوگرم 2: جعبه داشبورد كناري 

  تختخواب

  باال تختخواب

 

  هشدار 

 در زمان رانندگي از تختخواب باال استفاده ننماييد. 

 در هنگام تا كردن تختخواب، مواظب باشيد كه انگشتان شما گير نكنند. 

 ماييد، توري محافظ باالي تختخواب را بايستي باز و پهن كنيدخواهيد براي استراحت از تختخواب باال استفاده ناگر مي. 

 براي باال آوردن تختخواب به سرعت آن را . براي پايين آوردن تختخواب آن را سريع به سمت پايين بكشيد تا زماني كه متوقب شود

دراين هنگام تختخواب به طور . به سمت باال هل دهيد و دست خود را رها كنيد تا زماني كه تختخواب به طور خودكار برگردد

 .خودكار به جاي خودش برخواهد گشت
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 محافظ وریت

 .را فشار دهيد و توري را با نيروي بازوي خود باال بكشيد( 1)براي باال كشيدن توري محافظ، قسمت باالي كليد قفل توري محافظ 

 .فشار دهيد و توري را با نيروي بازوي خود پايين بكشيد را( 1)براي پايين كشيدن توري محافظ، قسمت باالي كليد قفل توري محافظ 

 .را فشار دهيد تا در ارتفاع مورد نياز قرار بگيرد( 1)قسمت پايين كليد قفل توري محافظ 

 پایين تختخواب

  عملكرد تختخواب تاشو

و سپس مي توانيد از آن به عنوان ببنديد، يك تشك روي جعبه نگهداري وسايل پهن كنيد  جعبه نگهدارنده وسايل راصفحه پوشاننده 

 .تختخواب تاشو استفاده نماييد

 عملكرد نگهدارنده وسایل 

براي توانيد به عنوان جايي تختخواب را ميجعبه نگهدارنده 

براي اين كار تشك روي آن . نگهداري وسايل استفاده نماييد

را برداريد و دستگيره صفحه جعبه نگهداري وسايل را براي باز 

 .آن نگه داريد و وسايل را داخل آن قرار دهيدكردن 

 

1 
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 جلو پنجره

 :مراحل زير را انجام دهيد جلو پنجره خودرو براي باز كردن

  يكي در طرف چپ و ديگري در طرف )دستگيره آزاد سازي جلو پنجره را بكشيد

 .تا قفل جلو پنجره باز شود( راست

  بادي، باز نگه داريدجلو پنجره را به سمت باال ببريد و آن را با فنر. 

 :براي بستن جلو پنجره به صورت زير آن را انجام دهيد

جلو پنجره را به سمت پايين بكشيد، هر دو طرف قسمت پايين رادياتور را همانگونه كه در شكل 

 (.در هر دو طرف)نشان داده شده است را بكشيد و محكم كنيد تا جلو پنجره كامالً قفل شود 

  هشدار 

  درجه به سمت باال به دور محور خود  151جلو پنجره را بازكرديد، آن را در حدود وقتي كه

 .بچرخانيد بنابراين لطفاً مطمئن شويد كه هيچ مانعي در محدوده نوسان وجودندارد

 رست عالوه براين ممكن است به علت د. شودچنانچه در محدوده نوسان مانعي وجود داشته باشد باعث صدمه ديدن جلو پنجره مي

 .عمل نكردن، راننده آسيب ببيند
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 جعبه ابزار

دستگيره اهرم كنترل كابل جعبه ابزار به منظور باز كردن درب جعبه  . جعبه ابزار خودرو در قسمت بيروني سمت راست كابين قرار دارد

 . باال بكشيد( مطابق شكل)كه در قسمت عقب سمت راست صندلي كمك راننده قرار دارد را

به منظور باز . باشددو عدد قفل مي جهت عدم باز شدن اتفاقي داراياين خودرو  زارجعبه ابدرب 

رها كنيد  كشيده وبار اهرم را بكشيد، سپس آن را رها كنيد، بار ديگر اهرم را  كردن جعبه ابزار، يك

اال كاور جعبه ابزار به طور خودكار به سرعت از جاي اوليه خودش ب .تا جعبه ابزار كامالً باز شود

 .خواهد پريد

 .باز نماييدمي توانيد درجه  21جعبه ابزار را تا زاويه  درب

  .به منظور بستن آن، صفحه كاور جعبه ابزار را كامالً ببنديد

 .و از قفل شدن كامل آن اطمينان حاصل نماييد
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 برقهای پریز 

 .شوداستفاده مياز پريز برق، به عنوان تاًمين كننده برق مصرفي لوازم جانبي خودرو 

، در قسمت انتهاي كابين، درپوششي را  كه عالمت (1)ولت  12در صورت استفاده از برق 

12V باشد را برداشته و سپس رابط برق را داخل پريز نماييدروي آن مي. 

  16A: حداكثر جريان  /   DC12V: ولتاژ اسمي

ن، درپوششي را  كه عالمت ، در قسمت انتهاي كابي(2)ولت  24در صورت استفاده از برق 

24V باشد را برداشته و سپس رابط برق را داخل پريز نماييدروي آن مي. 

  15A: حداكثر جريان  /  DC24V: ولتاژ اسمي

  هشدار 

  تجهيزات روشن باشدصفحه يچ برق روي پريز برق وجود خواهد داشت كه سوي ولت در 12تنها زماني برق. 

 شدن برق باتري، زماني كه موتور غير فعال است از پريز برق براي مدت طوالني استفاده ننماييد به منظور جلوگيري از تخليه. 

  ديگري را داخل پريز برق نكنيد  ، اشيابه جز دوشاخه مناسب. پريز برق را ببنديد درپوش، لطفاً كنيداستفاده نميپريز برق از زماني كه

 .كوتاه الكتريكي خواهد شد اتصاليد زيرا باعث نقص يا و از ترشح مايعات به داخل پريز جلوگيري نماي

1 2 



 

 

 

 3فصل 

 نحوه استفاده صحيح از خودرو
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 رانندگی صحيح با خودرو 
 آب بندی خودروی صفر

 :موارد زير دقت نماييدبه ، خودرو ابتداييكاركرد كيلومتر  2511در به منظور افزايش عمر مفيد خودرو و تضمين كاركرد صحيح آن، 

  درصد حداكثر بار مجاز خودرو باشد 11و در مدت آب بندي كردن  بايد كمتر ازبار خودر. 

   حتتداكثر دور مجتتاز موتتتور ايتتن . درصتتد حتتداكثر ستترعت طراحتتي شتتده بتتراي ختتودرو باشتتد 11ستترعت ختتودرو بايتتد كمتتتر از

 .دور بر دقيقه مي باشد 1251خودرو 

  ري خودداري فرماييدناگهاني و ترمز اضطراري غير ضرو حركتدر دوره آب بندي از. 

  حالت غيرعادي نسبت به اصالح آن اقدام نماييد در، را كنترل نماييد هادماي پوسته محور عقب، توپي و ترمز . 

 اي را با در نظر گرفتن محدوديت سرعت و بارگذاري بايد انجام دهيدبندي خودرو، بازديدهاي دورهدر دوره آب. 

   ه فنتر تختت سيستتم تعليتق بت      مهتم اتصتال از قبيتل مهتره هتاي چترخ، تمتام پتيچ هتا،         كيلومتر ابتدايي، قطعتات   211پس از

هتتاي متتا بتتين محتتور محتترك و گيتتربكس، پتتيچ هتتاي متتابين محتتور محتترك و محتتور عقتتب و پتتيچ هتتاي متتابين  عتتالوه پتتيچ

 .گلداني گيربكس و گيربكس و پيچ هاي مابين گلداني گيربكس و فاليويل و غيره را بررسي و سفت نماييد

  رستتد و بايتتد بتتراي ستترويس و نگهتتداري اوليتته كيلتتومتر ابتتتدايي، دوره آب بنتتدي ختتودور بتته پايتتان متتي 2111-2511از  پتتس

 .به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه فرماييدمي بايست خودرو 
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 آماده شدن برای سفر

 . بازرسي نماييدقبل از حركت خودرو را همواره  ،خطر و ايمنجهت اطمينان از سفر بي

 :بررسي كنيدقبل از روشن كردن موتور موارد زير را 

  بازرسي سطوح خارجي 

 ها را بررسي نماييدفشار باد و خرابي الستيك . 

 توجه نماييد كه پيچ و . به موقع پيچ هاي شكسته را تعويض نماييد. بررسي نماييد كه پيچ و مهره ها شل و شكسته نباشند

  . مهره از نوع پيچ راست گرد باشند

 اند، اي تعويض نشدهديدگي فنرهاي تيغهكه شكاف يا آسيب تا زماني. ديدگي بررسي نماييدفنر تيغه اي را از نظر آسيب

 .شكل، شل نباشند Uبررسي نماييد كه پيچ ها . رانندگي نكنيد

 باشند سالمها  بررسي نماييد تا تمام چراغ. 

  سي نماييدو كليه سياالت خودرو را بررسطح مطلوب روغن، ضد يخ. 

 فيلتر خشك كننده هوا را تعويض نماييد ،در صورت نياز.  تراوش نكند بررسي نماييد كه آب از  مخزن هوا. 

 سطح الكتروليت باتري را بررسي نماييد. 
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  بازرسي داخل كابين 

 كندبررسي نماييد كه آيا غربيلك فرمان آزادانه حركت مي. 

 نمايدكه منبع انرژي فنر ترمز دستي عمل مي عملكرد ترمز دستي را بررسي و مطمئن شويد. 

 بررسي نماييد كه بوق، برف پاك كن و چراغ هاي سيگنال در وضعيت عادي هستند. 

 هاي ايي، سوييچبا استفاده از المپ رشته. هاي نشانگر در وضعيت عادي باشندبررسي نماييد كه تجهيزات داشبورد و چراغ

 .كنيدهاي نشانگر را بررسي  چراغ و چراغ

  سوخت و سيال بررسي نماييد آمپرسطح سوخت و سطح سيال را بر روي. 

 بررسي نماييد كه مكانيسم قفل درب ها در وضعيت عادي قرار دارد. 

 :موارد ايمني زير را قبل از رانندگي بررسي نماييد

 تمام اتصاالت لوله هاي هوا  اتصاالت بين مخزن هوا و دياق و همچنين مكانيزم هوارساني و محكم بودن تير طولي شاسي و

 .باشندن نشتي بررسي نماييد و مطمئن شويد كه  تمام اتصاالت سنسورها، آزاد مياز لحاظ نداشترا 

 از طريق تشخيص دادن انتشار بوي سوخت )لحاظ نشتي  از خط لوله سيستم ذخيره سازي سوخت، محل اتصاالت و غيره را

عمل اتفاق افتاد، به موقع به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه اطالع داده و اگر اين . بررسي نماييد( در محيط اطراف

 .براي رفع عيب به هيچ وجه خودتان عمل نكنيد
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 بازرسي داخل سرپوش موتور 

 گيج اندازه گيري روغن موتور را بيرون بكشيد و سطح روغن را بررسي نماييد. 

 

 

 كشش تسمه هاي پمپ آب و ژنراتور را بررسي نماييد. 

 كاري موتور را بررسي نماييد و دقت كنيد كه كالهك مخزن شل نباشدسطح مايع خنك. 

 
 

 

 

 بارزسي داخل جلو پنجره 

 سطح سيال شوينده در مخزن شوينده شيشه جلوي خودرو را بررسي نماييد. 
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 سطح سيال در مخزن بوستر كالچ را بررسي نماييد. 
 

 

 

 :ام دهيدزير را انج مواردبعد از روشن شدن موتور 

 باشدبررسي نماييد كه آيا در شرايط كاركرد موتور، چراغ نشانگر شكل روبرو روشن مي. 

 و عملكرد ترمز را بررسي نماييد ها حركت آزاد پدال. 

 فشار باد در مخزن باد سيستم ترمز را بررسي نماييد. 

 عادي بودن صداي موتور و اگزوز را بررسي نماييد. 

  اند، بررسي نماييد كه آيا چراغ هشدار اصطكاك و سايش لنت ترمز بر روي ديسكي تجهيز شدهدر خودروهاي كه به ترمز

 .است پنل تجهيزات روشن شده

  خودروهاي كه به سيستمABS  آيا چراغ نشانگر عيب و نقص مجهز هستند، بررسي كنيد كهABS اگر  .روشن شده است

كند و براي تعمير به نزديكترين نمايندگي مجاز نميدرست كار  ABSروشن است نشان دهنده آن است كه سيستم 

 .شركت گواه مراجعه نماييد
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 روشن كردن

 :قبل از راه اندازي موتور مراحل زير را انجام دهيد

 .مز دستي باال آمده باشدبررسي نماييد كه اهرم سوپاپ تر .1

 .دكنيدنده را خالص  .2

 .يدخودروهاي كشنده و باربر، باالبر برقي را خاموش نمايدر  .2

  هشدار 

 .هنگام روشن كردن موتور نبايستي فشار دهيد پدال گاز را در

 

 :براي راه اندازي موتور مراحل زير را انجام دهيد

 اطمينان حاصل كنيد كه دنده در وضعيت خالص و ترمز دستي در حالت پارك باشد. 

  سوييچ را واردكنيد و در حالتACC كليد استارت را در وضعيت . قرار دهيدON  ،قرار دهيد

قرار دهيد موتور  STARTكليد را در وضعيت . شونددر نتيجه چراغ هاي نشانگر روشن مي

 . هاي نشانگر روشن هستندكند، چراغكه موتور كار ميتا زماني. شودروشن مي

 نبايستي پدال گاز را به طور ناگهاني در هنگام استارت زدن موتور فشار دهيد.  



 راهنماي استفاده از خودروهاي فوتون

118 

  هشدار 

 صورت در غير اين. ت را نبايد زياد تند بچرخانيد و بايد مرحله به مرحله آن را انجام دهيدكليد استارECU تواند سيگنال موتور نمي

ON را نشان دهد و كد خطا نشان داده خواهد شد. 

 افي روغتن  قطعتات چرخشتي ختودرو بته انتدازه كت       توربتو شتارژ  علتت  بته   زيترا . پدال گتاز را فشتار ندهيتد    ،هنگام استارت زدن موتور

 .كاري نشده اند

  د تا فشار سوخت به نقطه مشخص برسدكنكار  كمي درجابعد از استارت موتور فوراً حركت نكنيد و اجازه دهيد موتور . 

 زماني كه موتور سرد است شروع به حركت ننماييد ،يدگي موتور يا به وجود آمدن عيب يا نقصبراي جلوگيري از تسريع در ساي. 

 خاموش كردن

  . شودبچرخانيد، موتور خاموش مي LOCKبه سمت  ONني كه كليد استارت را از وضعيت زما

  هشدار 

دقيقه در حالت درجا كار كند تا زماني كه موتور خنك  2بعد از اتمام مسافرت، موتور را فوراً خاموش ننماييد و اجازه دهيد موتور به مدت 

تواند باعث صدمه رساندن به ياتاقان از عملكرد توربوشارژ به دليل عدم روغن رساني كه ميتوانيد در سرعت باال با اين عمل شما مي. شود

  .شودتر ميها كوتاهدر غير اين صورت عمر مفيد ياتاقان و بلبرينگ. شود جلوگيري نماييدو بلبرينگ مي
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 نحوه راندن و متوقف كردن خودرو

  هشدار 

 .غ هشدار برگرداندن كابين مطمئن شويدقبل از راندن خودرو از خاموش بودن چرا

 

هاي نشانگر را بررسي نماييد تا در وضعيت عادي هاي سبك، متوسط و سنگين، تمام تجهيزات و چراغبعد از استارت زدن موتور، دنده

گراد و  درجه سانتي 41ترمز دستي را تا زماني كه درجه حرارت آب تا . باشند

افزايش نيافته است، آزاد  (بار 5/5) و پاسگالكيل 551سيستم ترمز فشار هوا به 

 .نكنيد

دنده را در وضعيت دنده يك قرار داده و با دقت . ترمز دستي را كامالً آزاد كنيد

براي حفاظت و  موقع راندن خودروانتخاب دنده يك در . شروع به رانندگي نماييد

سيماني و لغزنده از دنده يك و دو تنها در جاده هاي . باشدنگهداري از موتور مي

 .براي طوالني تر شدن عمر كالچ، از رانندگي كردن به روش نيم كالچ خودداري نماييد. شوداستفاده مي

دنده مناسب براساس شرايط جاده را انتخاب . شتاب را ثابت و آرام نگه داريد و از فشردن و شل كردن ناگهاني پدال كالچ اجتناب كنيد

ها يا طمينان حاصل كنيد كه اهرم دنده در جايش قرار گرفته و كامالً درگير شده باشد تا از شكستن دندههنگام تغيير دنده ا. نماييد

 .اما براي تغيير غير اتوماتيك دنده، بدون فشردن كالچ، دنده را تعوض ننماييد.  ها اجتناب نماييدپريدن خودكار دنده
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زماني كه در نيمه راه . صداي عادي داشته باشند و تمام تجهيزات خوب كار كنندبعد از راندن خودرو، موتور و شاسي را بررسي كنيد كه 

 .توقب كرديد، تمام قسمت ها را از لحاظ نشت آب و روغن و هوا بررسي نماييد

دوم بررسي كنيد كه . كنيد، اول براي سنجيدن موقعيت، اهرم ترمز دستي را خوب بكشيدزماني كه خودرو را در سرازيري پارك مي

 .خودرو خوب متوقب شده و ثابت باشد، سپس براي جلوگيري از حركت خودرو پشت چرخ ها گوه يا يك تكه سنگ قرار دهيد

 نحوه متوقف كردن خودرو

بعد از پارك كردن خودرو، اهرم ترمز . در هنگام متوقب كردن خودرو، سطح صافي را انتخاب نماييد و به آرامي پدال ترمز را فشار دهيد

 .بكشيد و پدال ترمز را رها كنيددستي را 

كنيد، به جز كشيدن اهرم ترمز دستي، دنده عقب را هم انتخاب نماييد و براي جلوگيري از اگر موقتاً خودرو را در سرازيري پارك مي

 .حركت خودرو پشت چرخ ها گوه قرار دهيد

 

 نحوه پارك كردن خودرو

 .ان حاصل نماييدها اطميناز قطع بودن برق تمام چراغ ها و سيگنال

 .از دنده پنچ استفاده نماييدكنيد، فراموش نكنيد كه زماني كه خودرو را در سرازيري پارك مي. اهرم ترمز دستي را بكشيد

 .سرويس و نگهداري روزانه و بازرسي قبل از پارك كردن خودرو را انجام دهيد
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 ترمز دستی

 .شدباترمز تريلر مي( 2)ترمز دستي و اهرم ( 1)اهرم 

كند و در نيروي ذخيره فنر ترمز شروع به كار مي. را باال بكشيد تا جايي كه قفل شود(  1)اهرم ترمز دستي

كه اهرم ترمز دستي را به زماني. شودهمان زمان چراغ نشانگر ترمز دستي بر روي صفحه تجهيزات روشن مي

ستي بر روي صفحه تجهيزات، خاموش شود و چراغ نشانگر ترمز دسمت پايين بكشيد، ترمز دستي آزاد مي

 .خواهد شد

  هشدار 

  5خودرو پايين تر از تانك باد زماني كه فشار/o تواند آزاد شودمگاپاسگال باشد، ترمز دستي نمي. 

 توانيد در زمان مي فقط در صورتي كه ترمز خودرو دچار عيب يا نقص شده باشد. از ترمز دستي در هنگام رانندگي استفاده نكنيد

 .اضطراري از ترمز دستي استفاده نماييد

  باشدد كه شبيه به ترمز دستي خودرو ميتريلر يك ترمز دستي مخصوص تريلر وجود دار مجهز بهبراي خودروهاي. 

 عملكرد ترمز دستی

  .شودال ميترمز دستي فع باشد، زماني كه خودرو خاموش و دنده خالص

2 1 
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بر روي صفحه نمايش چشمك رخ دهد، وضعيت دنده  ييخطا اگر، عيت خالص قرار دارده در وضدر هنگام شروع حركت و زماني كه دند

 .خواهد دادداشبورد نشان صفحه نمايش بر روي را  موتور روشن نخواهد شد و موتور خطاي استارت .خواهد زد

  :از حالت خالص انجام دهيد  را بر اساس دستورالعمل زير انتقال دنده

  داريد ر حالت خاموش نگهرا د كليددقيقه  2حداقل. 

  (كه چراغ ترمز بر روي داشبورد روشن شودتا زماني)فشار دهيد پدال ترمز را. 

 دسته ترمز دستي را رها كنيد. 

 در وضعيت را سوييچ "ON" قرار دهيد. 

 ا نتقال دنده را در وضعيت خالص تاييد كنيد كليد. 

 پدال ترمز را رها كنيد تا گشتاور نيروي آن خارج شود فاًلط .در يك لحظه، انتقال دنده به وضعيت خالص خواهد رفت  . 

  موقعيت دنده به  ،خطا رخ دهددر تغيير موقعيت دنده اگر . موتور روشن خواهد شد، كه وضعيت دنده را در حالت خالص قرار دهيدزماني

اين صورت لطفاً به نمايندگي هاي مجاز  در. شودشود و استارت موتور، دچار عيب ميصورت فالش در صفحه تجهيزات نمايش داده مي

 .هاي محرك را از زمين بلند كنيددر مدت بكسل كردن خودرو،  چرخ .شركت گواه براي رفع عيب مراجعه نماييد
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 تعویض دنده

در  ،اشدب "ON"سوييچ در موقعيت بايستي انتقال به دنده عقب براي . دسته دنده حك شده است توپيبر روي  هادندهانتقال موقعيت 

  .به صدا در خواهد آمد ،دنده عقب در قسمت عقب و بوق اخطار شدهچراغ دنده عقب روشن اين هنگام 
 عيب یابی چراغ دنده عقب

به سرعت، خروجي ( واحد كنترل بدنه مركزي) CBCUهنگامي كه در مدار چراغ دنده عقب تريلر، اتصال كوتاه به وجود بيايد، سيستم 

 .را قطع خواهد كرد، و چراغ خطا بر روي صفحه نمايشگر نشان داده خواهد شدچراغ دنده عقب تريلر 

( واحد كنترل بدنه مركزي) CBCUسيستم  ،نقصي به وجود بيايد تريلر چراغ دنده عقبدر مدار كوتاه زماني كه  در مورد تريلر، 

. دطا بر روي صفحه نمايشگر نشان داده خواهد شچراغ هشدار خرا قطع خواهد كرد و  تريلر چراغ دنده عقب فوراً ،خروجي دنده عقب

 .دنده عقب بر روي نمايشگر نشان داده خواهد شدخطاي  چراغ ،باشد شده قطع تريلر چراغ دنده عقبمدار كه  هنگامي
   Hدنده دوبله   ميل

تركيبي بگيريد، وقتي كه  خواهيد از گيربكس حالتيهنگامي كه شما مي. باشدمي سادهبا عملكرد  مكانيسمي Hدنده دو بله  ميل

ازسوييچ دسته دنده  هم زمانتوانيد به طور مستقيم با دسته دنده بدون استفاده هاي سنگين قرار گرفته، ميگيربكس در حالت دنده

 .ها را انتخاب نماييدكمكي، اين دنده

دو حالت خالص وجود  6و  5هاي سبك بين ندهو د 4و  2هاي ، با قرار دادن دنده هاي سنگين در موقعيت بين دندهHبراي دنده دوبل 

 . شودگيرد، چراغ نشانگر دنده سنگين روشن ميزماني كه گيربكس در حالت دنده سنگين قرار مي. دارد
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  هشدار 

ه ، بايستي دنده ها يك بدهدتغيير وضعيت مي يا بالعكس سنگين حالتسبك به  حالتزماني كه دنده از  Hدنده دوبله  ميلدر وضعيت 

   .يك باال يا پايين بروند

 
 عمل انتقال سریع دنده ها

ها يك كه براي انتقال دنده دنشوزوج و فرد تقسيم ميها به ، دندهدنده 16در حالت

 .تعبيه شده است دسته دنده پايينو فرد در تنظيم زوج كليد 

فرد هاي ، دنده را به سمت پايين فشار دهيدتغيير وضعيت دنده  كليدوقتي 

را به تغيير وضعيت دنده  كليدوقتي . را مي توان انتخاب كرد 1،2،5،1،2،11،12،15

. توان انتخاب كردرا مي 2،4،6،8،11،12،14زوج   هاي، دنده فشار دهيدباال  سمت

توانيد قرار نداشته باشد، شما مياي بين دنده هاي زوج و فرد زماني كه انتقال دنده

 .انجام دهيدديگري  يكي پس از را ي فردهاتغيير دنده

15→12→11→2→1→5→2 →1 

 .انتقال بين دنده هاي زوج يكي يكي انجام مي پذيرد

16→14→12→11→8→6→4 →2 
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هاي مجاور بين دندهدر تواند ميهم  باال و پايينسمت به  دنده ، انتقالگيردمي انجامبين دنده هاي زوج و فرد در دنده انتقال زماني كه 

و در وضعيت باال سمت و دنده را به  تغيير وضعيت را فشار دهيد كليد قرار دارد، 5دنده در وضعيت زماني كه مثال به عنوان . انجام شود

 .جابجا كنيد 6دنده 

اجرا ..... وكي در دفعات اول و دوم و سوم دنده قرار دارند، به اين معنا نيست كه دنده ها يكي ي 16ها در وضعيت كه دنده در مواقعي

 . شوند

  شداره 

زوج و فرد قرار دهيد و پدال  تغيير وضعيت را در وضعيت كليدخست ندر مرحله  ، لطفاًنماييدجابجا ميرا فرد و زوج هاي زماني كه دنده

 .را رها كنيد چنگه داريد و سپس پدال كال( ثانيه 2تا  1) را تا انتها نگه داشته و به صورت ممتد براي مدتي چكال

 درو از بيرون كابينروشن و خاموش كردن خو
 

 .را با هم فشار دهيد( 2)و ( 1)براي روشن و خاموش كردن خودرو از بيرون كابين كليد 

 .اين كليد در كنار منبع اگزوز قرار دارد

2 

1 
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 سيستم ترمز

 ABSسيستم ترمز 

گرفتن  يك سيستم ترمز ضد قفل و الكترونيكي براي كنترل سرعت خودرو در طول عمليات ترمز ABSسيستم ترمز 

برروي   ABSكنند، سيستم ترمز هاي خودرو در وضعيت اضطراري عملكرد ترمز، قفل ميزماني كه چرخ. باشدمي

در . تواند هر چرخي از خودرو را به تنهايي و يا با هم كنترل نمايدمي ABSسيستم . گذاردهاي خودرو تاثير ميچرخ

 .همچنان به طور عادي كار خود را انجام خواهد داد، سيستم ترمز  ABSحالت خطا و ناموفق بودن سيستم 

به منظور اطمينان از ايست خودرو، كنترل فرمان و بهترين شرايط ترمز بين  ABSتواند در هنگام كاربرد ترمز بنابراين كشش جانبي مي

 .كشنده و تريلر را برقرار كند

تشكيل  ABSورها، سوپاپ سلونوييد، المپ و كليد نشانگر ، سيستم انتقال، سنسECUبه طور كلي از قسمت كنترلي   ABSسيستم 

چرخ دنده با سنسور عمل كرده و سيگنال به . چرخ دنده بر روي مركز چرخ و سنسور بر روي كاسه چرخ نصب شده است. شده است

ECU شودارسال مي.ECU  ترمز را طبق فرماني  سيگنال الكتريكي را از سنسور دريافت و به سوپاپ سلونوييد ارسال و فشنگي فشار

مجهز باشد، در نتيجه نيمه تريلر نيز  ABSدر مورد كشنده نيمه تريلر، اگر كشنده به . نمايدكند، تنظيم ميارسال مي  ECUكه 

 .روشن خواهد شد ABSدهد، چراغ نشانگر زماني كه در نيمه تريلر و كشنده خطايي رخ مي. مجهز باشد ABSبايستي به 
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 :به موارد زير توجه نماييد ABSبودن سيستم  عادي  جهت اطمينان از

  چراغ نشانگرABS   نشان دهنده آن است كه سيستمABS كندبه طور عادي كار مي. 

 چراغ . سوييچ موتور را روشن كنيدABS  روشن خواهد شد و سيستمABS در اين لحظه صداي سوپاپ . شودفعال مي

 .سلونوئيد شنيده خواهد شد

 ر اگر چراغ نشانگABS براي سه ثانيه چشمك بزند و سپس خاموش شود نشان دهنده عادي بودن سيستم است. 

  اگر چراغ نشانگر سيستم ترمزABS  كيلومتر در ساعت  11تا  1روشن بماند و هنگامي كه سرعت خودرو  به بيشتر از

 .ستي داردعملكرد در ABSخاموش بشود، نشان دهنده اين است كه سيستم  ABSبرسد و چراغ نشانگر 

  اگر چراغ نشانگر سيستم ترمزABS  كيلومتر در ساعت برسد و  11تا  1روشن بماند و هنگامي كه سرعت خودرو بيشتر از

 .رخ داده است ABSخاموش نشود، نشان دهنده اين است كه خطاي در سيستم  ABSچراغ نشانگر 

   باشد، انجام كيلومتر بر ساعت در حال حركت مي 41ترمز اضطراري را زماني كه خودرو در جاده عريض و صاف و با سرعت

 .كار مي كند، اثر  ترمز را مشاهده نماييد عاديبه طور  ABSسپس براي اطمينان از اينكه آيا ترمز . دهيد

  ،در صورت عدم مشاهده اثر ترمز يا اثر متناوب ترمزABS  كندبه صورت عادي عمل مي. 

 چراغ نشانگر ترمز نماييد، ها يا يك چرخ خاص استفاده در صورتي كه مدام از ترمز  براي تمام چرخABS   به طور نرمال

، اين ادامه پيدا كرد ABSاگر روشن ماندن چراغ . عملكرد ندارد  ABSترمز  هشود، نشان دهنده آن است كميروشن 
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توسط يك تعميركار متخصص به مدت  ABSبايستي دكمه  و  عيبي وجود دارد، ABSسيستم بدين معنا است كه در 

توانيد از طريق تعداد دفعات زند و ميثانيه چراغ نشانگر فالش مي 5بعد از . يك ثانيه فشار داده شده و سپس رها شود

 .ديفالش زدن كد خطا را شناسايي نماي

  هشدار 

 ران و جلوگيري از اتفاقات نا خوشايند در سوانح راننتدگي و نيتز بته منظتور بهتره گيتري مناستب از        به منظور حفظ سالمتي خودو ديگ

 .گارانتي خودرو، همواره از تريلر استاندارد استفاده نماييد

  در خودروهايي كه به سيستمABS باشند براي جلوگيري از انحتراف ختودرو در زمتان خطتر و استتفاده اضتطراري از ترمتز،        مجهز مي

 .ايستي ابتدا پدال كالچ و سپس پدال ترمز را با شدت فشار دهيد و در همان لحظه فرمان را بچرخانيدب

  در خودروهاي كه به سيستمABS باشند، نبايد به طور مداوم و پياپي از ترمز استفاده نماييدمجهز مي. 

  در صورت وجود خطا در سيستمABS تواند متوثر باشتد، الزم استت بتراي رفتع عيتب       ميكه سيستم ترمز معمولي هنوز ، با وجود اين

 .به نمايندگي هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييد ABSسيستم ترمز 

  در صورت شارژ باتري با منبع تامين انرژي خارجي يا با جوش الكتريكي خودرو، براي جلوگيري از آسيب ديدنECU    به وستيله ولتتاژ

 .اتري را  قطع كنيدباالي برق خارجي، مي بايست كابل مثبت ب

  ECUرا با مولتي متر اندازه گيري نكنيد. 
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 بررسي نماييد كه ولتاژ مولد جريان متناوب استحكام منظمي داشته باشد. 

 لطفاً قطعات را تميز و خشك نماييد. انجام شود خودرو نصب و برداشتن همه قطعات بايستي بعد از خاموش كردن. 

  در صورت خرابي چراغ نشانگرABS  ن را تعويض نماييدآ. 

 ECU   را با آب نشوييد.       
 

 ASRسيستم 

 را هتاي محترك   يتك سيستتم ترمتز ضتد لغزشتي و الكترونيكتي بتوده كته نيتروي محترك چترخ            ASRسيستم 

از   ASRسيستتم . نمايتد هتاي صترفاً متحترك عمتل متي     كنتد و فقتط بترروي چترخ    در حين حركت كنترل متي 

راننتتدگي و در مواقتتع شتتتاب گتترفتن ختتودرو و بخصتتوص در زمتتان هتتاي محتترك در زمتتان شتتروع  لغتتزش چتترخ

در متواقعي كته چترخ     رانندگي در هواي بتاراني، برفتي يتا جتاده هتاي يتخ زده كته ضتريب اصتطكاك خيلتي كمتي دارنتد و همچنتين             

نمايتد و كمتك متي كنتد تتا چترخ هتاي ختودرو در         جلتوگيري متي   چرخانتد، لغتزد و تمتام ختودرو را بته يتك ستمت متي       محرك متي 

 .مسير درست جابجا شوند

 :به موارد زير توجه نماييد ASRبراي تشخصيص عادي بودن سيستم 

  چراغ نشانگرASR  كه جهت يادآوري راننده از عادي بودن سيستمASR باشدمي. 
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 چراغ نشانگر . سوييچ را باز كنيدASR شمك ثانيه چ 2اگر چراغ نشانگر بعد از . روشن و سيستم خود كنترلي فعال خواهد شد

اگر چراغ . سوييچ را بدون روشن كردن موتور  باز كنيد. كندزدن قطع شد، نشان دهنده آن است كه سيستم، عادي كار مي

 .شروع به چشمك زدن كرد، نشان دهنده آن است كه خطايي در سيستم رخ داده است ASRنشانگر 

 شانگر ناگهان روشن شود و خاموش نشتود، نشتان دهنتده    زمان رانندگي در جاده هاي كه خيس و لغزنده نيستند، اگر اين چراغ ن

بته   ASRدر هنگام رانندگي در جاده هاي ختيس و لغزنتده، چتراغ نشتانگر     . رخ داده است ASRآن است كه خطاي در سيستم 

كنتد  لغزش چرخ را اصالح مي  ASRدر اين لحظه سيستم . همراه صداي مكرر شاسي  و كاهش سرعت خودرو روشن خواهد شد

دهتد و جهتت   نمايد و خودرو را به سمت صحيح حركت مياعث عملكرد درست ترمز شده و خروجي قدرت موتور را كنترل ميو ب

در ستطح    زمتاني كته ختودرو    .كنتد درست عمل متي  ASRدهد كه سيستم گيرد كه اين نشان ميآن در وضعيت ايستا قرار مي

كنتد ختودرو در   كمتك متي   ASRكند، رخ خودرو وجود دارد، حركت ميباشد و به بالقوه لغزش چاي كه خيس و لغزنده ميجاده

لغتزش    ASRسيستم . روشن و صداي جزئي از شاسي شنيده خواهد شد ASRچراغ نشانگر سيستم . مسير صحيح حركت كند

مت صتحيح  كند و باعث عملكرد صحيح ترمز شده و خروجي قدرت موتور را محدود مي نمايد و خودرو را به ست چرخ را اصالح مي

 .كنددرست عمل مي ASRدهد كه سيستم حركت مي دهد و جهت آن در در وضعيت ايستا قرار مي گيرد كه اين نشان مي
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 چرخ زاپاس 

 جدا كردن زاپاس چرخ عقب

 دو پيچ و مهره كه زاپاس چرخ را وصل مي كند، شل كنيد. 

 زاپاس چرخ را جدا كنيد و بر روي تريلر قرار دهيد. 

  را كه زاپاس را به صفحه حمتل كننتده متصتل    اي و مهره چهار تا پيچ

 .مي كند، شل كنيد

  هشدار 

 .شود، بايد قبل از اتصال تريلر برداشته شودحمل كننده زاپاس چرخ كه به طور موقت استفاده مي





 

 

 

 4فصل 

 خودرو و نگهداری سرویس
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 سرویس و نگهداری كليات 
اثتترات بهينتته . باشتتدهتتاي متتنظم متتيستترويس لكتترد و بتتازدهي بتتاالي ختتودرو، شتترط الزم بتتراي افتتزايش عمتتر مفيتتد و بهبتتود عم 

راننتده ختودرو   . اشتاره شتده در ايتن بختش اجترا گتردد      شتود كته برنامته هتاي نگهتداري طبتق متوارد        اقتصادي تنها زماني حاصل مي

 . ن بخش اجرا نمايدهاي مطرح شده در ايتعميرات و نگهداري را مطابق با موضوعات سرويس و نگهداري و مسافت يدبا

 سرویس و نگهداینكات مربوط به 

 زيست مربوط به محيطنكات  

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

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

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

 .كنداجازه ندهيد موتور بيش از اندازه نياز درجا كار  .استمحيطي يك رفتار پر مسئوليت  مراقبتي، از نظر زيست

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

، شامل اطالعات محدوده و كتابچه دارنده خودرواين فصل از  .اصوالً بستگي به شرايط كاركرد خودرو دارد كه بسيار متفاوت استنگهداري 

انجام سرويس هاي خودرو را به پرسنل مجرب و با مهارت و آموزش ديده . تعداد دفعات سرويس نگهداري و نكات مربوط به آن مي باشد

 .در نمايندگي هاي مجاز شركت گواه بسپاريد

 ت سرویسمحصوال

 :محصوالت سرويس شامل

 مايع شيشه شوي جلو 

 (ديزل براي مثال سوخت)ها  سوخت 

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

  مي باشدضديخ، مايع خنك كننده. 

 شتتركت ييتتديتتز داراي متتدارك و مستتتندات متتورد تأو ن ارد را دارنتتدييتتد شتتده ستترويس، بتتاالترين حتتد كيفيتتتي استتتاند أمحصتتوالت ت

اطالعتات مربتوط   . فقتط از محصتوالت متورد تأييتد استتفاده كنيتد       بتراي ختودروي ختود   يتل،  بته همتين دل  . هستند ايران خودرو ديزل

 .است ارايه شده( 2جدول)در اين راهنما در قسمت جدول مشخصات سياالت و روانكارها به محصوالت مورد تأييد سرويس 
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  سرویس اوليه
 (هر كتدام زودتتر فرارستد   )تحويل خودرو تاريخ روز از  61ت حداكثر پس از گذشيا كيلومتر كاركرد  4111تا  2111سرويس اوليه مابين 

 .صورت عدم انجام آن، خودرو از گارانتي خارج خواهد شد باشد كه دراين سرويس يكي از شرايط مهم گارانتي خودرو مي. شودانجام مي

 ای سرویس و نگهداری دوره 
ذكر شده  بر اساس فواصل و موارد كيلومتر كاركرد 11،111هر ه، لطفاً به منظور رانندگي مطمئن و مقرون به صرفپس از آببندي خودرو، 

  .انجام سرويس هاي دوره اي از الزامات دوره گارانتي خودرو مي باشد. ي مجاز شركت گواه مراجعه فرماييدهابه نمايندگي در جدول زير

 استفاده از خودرو تحت شرایط سخت

هاي نمكي، هاي كوتاه به صورت متناوب، رانندگي در سرماي شديد و جادهانندگي در مسافتهاي خاكي، ربكسل كردن، رانندگي در جاده

 .باشد، استفاده از خودرو تحت شرايط سخت ميهاي ناهمواررانندگي در جاده
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 (2جدول ) جدول تعویض فيلترها و روغن ها 

 نوع سرويس
 شرايط کارکرد خودرو

 ط سختشرايکارکرد در  عاديشرايط  کارکرد در

 ماه يك بار2كيلومتر يا هر  11،111هر ماه يك بار 6كيلومتر يا هر 11،111هر   تعويض روغن و فيلتر روغن موتور   

 تعويض فيلتر هوا
 كيلومتر يا  41،111هر 

 بار تميز كردن يا هر سال 6پس از 

 كيلومتر يا  21،111هر 

 ماه 6بار تميز كردن يا هر  6پس از 

 ماه يك بار 6كيلومتر يا هر  11،111هر  كنندهتعويض فيلتر خنك 

 ماه يك بار 6كيلومتر يا  هر 11،111هر  تعويض فيلتر سوخت

 كيلومتر  يا هر سال يك بار 41،111هر  صافي فيلتر سوخت

 ماه يك بار 6كيلومتر يا هر  21،111هر  كيلومتر يا هر سال يك بار 41،111هر  تعويض روغن گيربكس

 ماه يك بار 6كيلومتر يا  هر  21،111هر  كيلومتر يا هر سال يك بار 41،111هر ور عقبتعويض روغن مح

 كيلومتر يا  هر سال يك بار11،111هر   تعويض روغن فرمان

 كيلومتر يا هر سال يك بار 41،111هر  تعويض روغن كالچ

 سال يك بار 2هر  تعويض روغن اتاق برگردان

 كيلومتر يا هر سال يك بار 11،111هر  تعويض فيلتر خشك كن هوا

 هر سال يك بار تعويض مايع خنك كننده 
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 (1جدول )شرح سرویس های دوره ای 

 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

 (1)تعويض مطابق جدول   موتور روغن و فيلتر روغن

 * * * * * * * * * *  كنندهبررسي سطح مايع خنك

 * * * * * * * * * * * بازرسي قالب موتور

 *  *  *  *  *   نشتي دنظر وجوز ا بررسي مخزن سوخت

 * * * * * * * * * *  فيلتر جدا كننده پمپ تحويل سوخت بازرسي

عملكرد كمپرسور هوا، پدال گاز و شير  بازرسي

 تخليه
    *    *   

   *    *    * ي سوپاپ تنظيم كردن خالص

   *    *    * گشتاور منيفولدهاي ورودي و خروجي بازرسي

 هر ماه  * بررسي عملكرد كالهك مخزن رادياتور
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 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

 ماه هر * اندازي آنبررسي لوله اگزوز و نصب و راه

 هر ماه * بررسي تسمه فن از نظر آسيب ديدن

روشن كردن موتور و بررسي سر و صداهاي 

 غيرعادي در دور آرام و تند
 هر ماه *

 هر سال * فشار تراكم هر سيلندر بازرسي

 (1)تعويض مطابق جدول   فيلتر سوخت

 (1)تعويض مطابق جدول   فيلتر هوا

 (1) تعويض مطابق جدول  مايع خنك كننده

 هر ماه * توربو شارژ محل اتصال و كنترل بررسي

   *    *     توربو شارژ هوابندي بوش كاسه نمد و رينگكنترل 

 *  *  *  *  *   كنترل تعويض دنده بررسي شل بود اتصاالت

بازديد سطح روغن گيربكس و سر ريز در 

 صورت لزوم
* 

 (1)تعويض مطابق جدول 
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 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

بازديد سطح روغن محور عقب و سر ريز در 

 صورت لزوم
* 

 (1)تعويض مطابق جدول 

   *    *    * تعويض روغن دنده ديفرانسيل مياني

بررسي شكستگي و آسيب ديدگي پوسته محور 

 عقب
    *    *   

ي مربوط به كرپي و پيچ ميل هامهرهبازرسي 

 بار محوري
 كيلومتر 2111در شرايط سخت هر  

 كيلومتر 5111در شرايط سخت هر   شل بودن پيچ ثابت در سر ميل تعادلبازرسي 

   *    *     بررسي شكستگي و آسيب ديدگي محور جلو

   *    *     بررسي روغن محور جلو

 (1)طابق جدول تعويض م * تعويض روغن فرمان هيدروليك

 *  *  *  *  *   سيستم تعليق بررسي شل بودن محل نصب
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 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

   *    *     سيستم فرمان بررسي حركت بيش از اندازه بلبرينگ

   *    *     فاصله بين سگدست فرمان و محور جلو بازرسي

شل بودن يا فاصله بيش  -بررسي آسيب ديدگي

 از اندازه ميله بندي فرمان
* * * * * * * * * * * 

   *    *     هاي جلوتنظيم چرخ

   *    *     فرمان بررسي دايره گردش سمت چپ و راست

   *    *     بررسي فاصله بين سگدست فرمان و بلبرينگ

 هر سال  * ترمز اصلي شير كنترل عملكرد سيستم بازرسي

بررسي نشتي و آسيب ديدگي خط لوله و شل 

 ترمز اصلي بودن محل اتصاالت
 هر ماه *

 هر ماه * بررسي سائيدگي ميل بادامك ترمز چرخ

 هر ماه * ميزان حركت ميله بوستر ترمز بازرسي

 (كيلومتر 2511در شرايط سخت هر )ماه  هر * بررسي سائيدگي لنت ترمز
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 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

بازرسي شيلنگ ترمز از نظر آسيب ديدگي و 

 شل بودن
 هر ماه *

سي عملكرد بوستر ترمز و تعويض آن در بازر

 صورت لزوم
    *    *   

 *  *  *  *  *   بررسي سائيدگي و آسيب ديدگي كاسه ترمز

   *    *     (بين شاسي و محور)لنگ ترمز يتعويض ش

 *  *  *  *  *   تعويض خشك كن در خشك كن هوا

 (1)تعويض مطابق جدول   تعويض فيلترخشك كن هوا

 كيلومتر 111،111در شرايط سخت هر   تعويض فنربوستر ترمز

 هر ماه * ترمز دستي بررسي عملكرد سيستم شير كنترل

 هر سال * دگي لنت ترمزسائي 

 ميزان حركت فنر ميله بوستر ترمز بازرسي
 دستي

 هر ماه *
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 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

 هر سال * دستي بررسي سائيدگي يا آسيب ديدگي كاسه ترمز

 ماه هر * سيستم تعليق Uسفت كردن مهره فنر 

 هر ماه * سيستم تعليق بررسي آسيب فنر

در سيستم  بازرسي عملكرد نا متعادل فنرها 

 فرسودگيبه علت تعليق 
    *    *   

 *  *  *  *  *   سيستم تعليق بررسي شل بودن و آسيب ديدن محل نصب

   *    *     بررسي عدم هم مركزي فنر تخت

 *  *  *  *  *  * ربررسي نشت روغن و آسيب ديدگي كمك فن

 *  *  *  *  *   بررسي محل نصب كمك فنر از لحاظ شل بودن

بررسي شل بودن بوش الستيكي ميله فشار 

 سيستم تعليق محور
 * * * * * * * * * * 

سيستم  سفت كردن مهره پيچ ميله فشار محور

 تعليق
*  *  *  *  *  * 
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 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

 *  *  *  *  *   محور محرك بررسي شل بود اتصاالت

   *    *     بررسي خوردگي كلي محل اتصال و هزار خار

   *    *     بررسي شل بودن بلبرينگ و محل اتصال

 كيلومتر 21،111در شرايط سخت هر   ساييدگي چهار شاخ گاردان و هزار خار بازرسي

 (1)تعويض مطابق جدول  * بازديد سطح روغن كالچ و سرريز در صورت لزوم

 هر ماه * عملكرد سيستم كالچ بازرسي

 هر ماه * بررسي حركت آزاد و كورس توان پدال كالچ

هاي تعويض گريس كاري توپي بلبرينگ چرخ

 جلو و عقب
    *    *   

 هر ماه * هاجسم خارجي در چرخ جودبررسي عدم و

 هر ماه * هاي چرخسفت كردن مهره

 هر ماه  * ي رينگبررسي آسيب ديدن طوقه
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 شرح سرويس
سرويس 

 اوليه

 ايهاي دورهسروس

 (کيلومتر 1000)* 

10 20 10 40 50 60 70 00 90 100 

 *  *  *  *  *   بررسي شل بودن توپي بلبرينگ چرخ جلو

 *  *  *  *  *   رخ عقببررسي شل بودن توپي بلبرينگ چ

 كيلومتر 111،111در شرايط سخت هر   ساييدگي تايرها

 سال يكبار  2هر   تعويض روغن اتاق برگردان 

 هر ماه * (A/C)بررسي فيلتر تهويه مطبوع 

 * * * * * * * * * *  بررسي وزن مخصوص آب باتري

 * * * * * * * * * *  عملكرد استارت بازرسي

 هر ماه * كرد دينامعمل بازرسي

بررسي آسيب ديدگي ترمينال سيم كشي برقي 

 و شل بودن اتصاالت
 هر ماه *

   *    *     بررسي سائيدگي زغال استارت

   *    *     بررسي سائيدگي زغال دينام
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 (3جدول )جدول مشخصات سياالت و روانكارها 
 

 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال ييدشرکت هاي مورد تا سطح کيفي

 15W-40 CH-4 موتورروغن 

BEHRAN 
TOTAL 

CASTROL 
PARS OIL 

SUPER TURBO DIESEL 
RUBIA TIR 7400 

CASTROL TECTION 
PARS PAYDAR 

 ليتر 22

 گيربكسروغن 
 

85W-90 GL-5 

BEHRAN 
TOTAL 
SHELL 

EXXON MOBIL 
CASTROL 

 BEHRAN SAMANDويژه 

TOTAL EP-B 
SHELL SPIRAX MB 
MOBILUBE HD-A 
CASTROL EPX 

 ليتر 5/12 -15 

 محور جلو

مجموع دو )

 (طرف
85W-90 GL-5 

BEHRAN 
TOTAL 
SHELL 

EXXAON MOBIL 
CASTROL 

 BEHRAN SAMANDويژه 

TOTAL EP-B 
SHELL SPIRAX MB 
MOBILUBE HD-A 
CASTROL EPX 

 ليتر 2/1
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال دشرکت هاي مورد تايي سطح کيفي

 روغن محور عقب

+ 

 هاتوپي
85W-90 GL-5 

BEHRAN 
TOTAL 
SHELL 

EXXON MOBIL 
CASTROL 

 BEHRAN SAMANDويژه 

TOTAL EP-B 
SHELL SPIRAX MB 
MOBILUBE HD-A 
CASTROL EPX 

 ليتر  2/11

روغن جعبه 

 فرمان
- ATF III 

BEHRAN 
BEH TOTAL 

BEHRAN AUTOMATIC ATF III 
TOTAL FLUID ATX 

 ليتر  8/2

 ليتر  6/1 كاسپين فومن شيمي DOT 3 - سيال كالچ

گريس چند 

 منظوره

NLGI2 
Lithium 
base 

DIN 51818 
BEHRAN 
PARS OIL 

SHELL 

BEHRAN YAGHOOT NL GI 2 
PARS MAHAN EP 2 

SHELL ALVANIA EP2 
 كيلوگرم 22/1
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 نام سيال
 ويسكوزيته

(SAE) 
 ظرفيت نام تجاري سيال ييدشرکت هاي مورد تا سطح کيفي

روغن جك باالبر 

 اتاق
- ATF II 

BEHRAN 
BEH TOTAL 
CASTROL 

BERAN AUTOMATIC ATF II 
TOTAL FLUID ATX 

CASTROL TQ 
 ليتر 6/1

 

 - - مايع شيشه شوي
 طيب سايپا

 راميار شيمي
 ليتر 5/2 شيشه شوي

 

 گاز كولر
- R134a 

 رهام گاز

 بشير

 پارسيان گاز

HONYWELL 
JUHUA 
PER134 

 كيلوگرم 15/1

روغن شارژ 

 كمپرسور كولر

 
PAG100 SP-10 

 
WURTH WURTH 5 گرم 
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 نام سيال
 ويسكوزيته

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

ضد يخ محلول 

51% 
- ASTM 

3306 

TOTAL 
 كيافرين*

 نفت سپاهان* 

 بهران

 مهرتاش سپاهان*

 فومن شيمي* 

TOTAL ANIFREEZE 

 كياكوالنت

SPD ضد يخ 

 IIبهران زاگرس 

 ريتال

 كاسپين

 ليتر 41
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 های روزانه سرویس
 :موارد زير بايستي روزانه در خودرو مورد بررسي قرار بگيرند

  جلووليك و سيال شيشه رمخازن سوخت، روغن روانكار، مايع خنك كننده، روغن ترمز، روغن فرمان هيد مناسبسطح 

  اظ عدم وجود نشتي روغن و آبخودرو از لحبررسي 

  اتصاالت و آب باتري بررسي 

  نبي باالبر و تمام تجهيزات خودروتاير، ابزار هاي جاو فرسودگي فشار باد كنترل 

 كن در دورهاي مختلب را بررسي نماييدعملكرد بوق و چراغ و برف پاك. 

  پدالي و سيستم فرمان  ، ترمز(پارك)ترمز كمكي بررسي عملكرد 

  هايي همچون پدال گاز، كالچ و تعويض دنده سيستمملكرد عادي عبررسي 

 بررسي عملكرد فرمان 

  هاي اتصاالت مختلبعدم شل بودن پيچ و مهرهبررسي 

  تور و شاسي براي رانندگي بعديبدنه خودرو، موتميز نمودن 
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 موتورعملكرد و سرویس و نگهداری 
 بازرسی سطح روغن موتور

گيج روغن را دوباره بيرون كشيده و بررسي نماييد كه سطح  .آن را تميز و دوباره در داخل مخزن قرار دهيدگيج روغن را بيرون كشيده، 

 .لطفاً در همان زمان، بررسي نماييد كه روغن آلوده نباشد. روغن مابين عالمت  مينيمم و ماكزيمم گيج  قرار داشته باشد

  هشدار 

 ك و سپس سطح روغن را بررسي نماييدلطفاً وسيله نقليه خود را در سطح صاف پار. 

  دقيقه صبر نماييد كه روغن موتور سرد شود 5قبل از بازرسي، موتور را خاموش و به مدت. 

 تعویض روغن موتور

 .تعويض نماييد( 2)روغن موتور را مطابق مشخصات اشاره شده در جدول 

 .ي بايست صورت پذيردم( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن و فيلترها بر اساس جدول 

 .پيچ تخليه موجود در پايين سيني كارتر را باز نماييد و روغن را به طور كامل از محفظه كارتر بيرون بريزيد

  هشدار 

 .شود لطفاً عمليات تخليه را پس از سرد شدن موتور انجام دهيدتخليه روغن موتور گرم موجب سوختگي شديد پوست مي
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 .فظه كارتر، روغن موجود در فيلتر اصلي و فرعي نيز بايد تخليه شود، پس از آن پيچ تخليه را سفت نماييدپس از تخليه روغن از مح

همچنين بايد ( به جدول سياالت و روانكارها مراجعه فرماييد. )سپس محفظه كارتر را با روغن جديد داراي مشخصات معين پر نماييد

 .فيلتر روغن تعويض شود

قسمت ماكزيمم محفظه كارتر پر كرديد، موتور را روشن نماييد و اجازه دهيد چند دقيقه در حالت درجا عمل  هنگامي كه روغن را تا

 .نمايد سپس موتور را خاموش نماييد و سطح روغن را بررسي و دوباره پر نماييد

 سرویس و نگهداری فيلتر روغن موتور

 تعویض فيلتر روغن

 .دفيلترهاي روغن را هم جهت با هم بچرخاني

 .با تعويض روغن موتور، فيلتر روغن را تعويض نماييد هم زمانلطفاً 

 .فيلتر استفاده شده معيوب را دور انداخته و بوش را به طور منظم تعويض نماييد

  هشدار 

 لطفاً از فيلتر اصلي و استاندارد جهت تعويض استفاده نماييد. 

 ورد استفاده قرار گيردفيلتر روغن يكبار مصرف است و نبايد بارها و بارها م. 
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 .جهت بيرون آوردن فيلتر و متعلقات آن از آچار مخصوص فيلتر استفاده نماييد

 .نيوتن بر متر آن را سفت نماييد 41الي  21فيلتر معيوب را با يك فيلتر جديد تعويض نماييد و با گشتاور 

با استفاده از گيج روغن، سطح روغن را دوباره بررسي . ر گيرددقيقه صبر نماييد تا سطح روان در حالت ثابت قرا 5موتور را متوقب و 

 .نماييد و در نهايت به آن روغن اضافه نماييد

  هشدار  

  نماييد  استفادهواشر آب بندي جديد در موقعيت مناسب خود از واشر آب بندي استفاده شده بايد دور انداخته شود و بايد. 

 زرسي نشتي براي سيستم سوخت رساني بايد انجام شودپس از سرويس و نگهداري، هواگيري و با. 

 مایع خنك كننده
 .باشدمي (1)مطابق جدول تعويض آن  همچنين زمان بوده و ( 2) جدولمطابق و ظرفيت آن يد در تمام مناطق ايران يضديخ مورد تا

 بازرسی سطح مایع خنك كننده

 .براي ديدن مخزن انبساط، جلو پنجره را باز نماييد .پيچ درب مخزن انبساط در سيستم خنك كننده را شل نماييد

بساط كمتر از نهنگامي كه سطح مايع خنك كننده در مخزن ا .سطح مايع خنك كننده را بررسي و در نهايت دوباره آن را پر نماييد

ماييد و سپس محلول ضديخ را نظر وجود نشتي بررسي ن سطح مينيمم باشد، لطفاً رادياتور و قطعات موجود در سيستم خنك كننده را از

 .تا سطح ماكزيمم پر نماييد
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 انتخاب مایع خنك كننده

مايع خنك كننده بايد ضد انجماد باشد، بعالوه در برابر زنگ زدگي، خوردگي، رسوب و جوش آوردن مقاوم باشد، بنابراين لطفاً هميشه از 

 .محلول ضد انجماد استفاده نماييد

اتيلن گليكول معموالً به عنوان ضد يخ . باشديخ و ماده نگهدارنده با درصد معيني مياز آب ، ضد ك كننده موتور مخلوطيمايع خن

يخ خيلي رقيق باعث تسريع باشدو محلول ضدفه شده متفاوت مييخ اضادماي انجماد آن با نسبت مخلوط ضدشود و استفاده مي

 .آوردفي دارد و به آساني جوش ميشود و محلول خيلي غليظ هم اتالف حرارتي ضعيخوردگي قطعات مي

ه طور كلي، نقطه ب. باشد كه براساس نقطه انجماد بايد انتخاب شوند، مي -51،  -41،  -25،  -21،  -25درجه  6يخ در محلول ضد

د و يخ بايد در مناطق سرمحلول ضد -45الي  -25درجه . يخ بايد كمتر از حداقل درجه حرارت دماي محلي باشدانجماد محلول ضد

 . در تمام طول سال مورد استفاده قرار گيردبايد در مناطق گرم  -25درجه 

قبل از تعويض مايع خنك كننده، تمام مايع را . تعويض نماييدسال يكبار و به هنگام منقضي يا كثيب شدن  مايع خنك كننده را هر

 .تخليه و رادياتور را تميز نماييد

مايع خنك بايد خواهيم دوباره پر نماييم، ليه را كه مينماييم و يا يك وسيله نقن بار پرا براي اوليقبل از اين كه يك وسيله نقليه جديد ر

 .بار با آب بشوييد 2داخل سيستم خنك كننده را حداقل  نموده و يكننده را كامالً خال

ره دوبا. ايع خنك كننده استفاده نماييدي كردن ملمايع خنك كننده بايد جهت تعمير و نگهداري خالي شود، لطفاً از ظرف تميز جهت خا

 .باشدويه مناسب مياستفاده كردن از آن منوط به تص



 خودرو يسرویس و نگهدار

115 

  هشدار 

 مايع خنك كننده با نام هاي تجاري متفاوت را . ام تجاري اتخاذ شده در مايع خنك كننده استفاده نماييداز ضديخ با همان كيفيت و ن

 .با هم تركيب ننماييد

 باشد لطفاً آن را نخوريدمي سمي ر محلول ضد يخاتيلين گليكول موجود د. 

 
 پر كردن مایع خنك كننده

گتراد   درجته ستانتي   115دماي سيستتم خنتك كننتده بتا فشتار داخلتي نستبتاً بتاال و كتار كتردن طتوالني موتتور بته حتداكثر دمتاي                

انبستاط را بتاز نماييتد، متايع خنتك      شما به هنگتام بتاال بتودن دمتاي سيستتم متايع خنتك كننتده و  موتتور، درب منبتع            اگر. رسدمي

توانيتد درب منبتع انبستاط را بتاز نماييتد كته دمتاي سيستتم         بنتابراين، شتما فقتط زمتاني متي     . شتود كننده حتماً بيترون پاشتيده متي   

 . مايع خنك كننده و موتور پايين باشد

 :لطفاً جهت پر كردن مايع خنك كننده به شرح زير عمل نماييد 

 ماييد تا فشار آن خالي شود، سپس نيم دور ديگر آن را نيز باز نماييد تا فشار آن بصورت كامل درپوش را نيم دور شل ن

 .تخليه شود و بعد بطور كامل درپوش را باز نماييد

 ليتتتر بتتر دقيقتته  11ستترعت پتتر شتتدن . )لطفتتاً متتايع خنتتك كننتتده را بتته صتتورت يكنواختتت و بتته آرامتتي اضتتافه نماييتتد

يع خنتتك كننتتده را بتته طتتور متتداوم تتتا زمتتاني كتته متتايع خنتتك كننتتده از منبتتع اضتتافه كتتردن متتا( شتتودتوصتتيه متتي



 راهنماي استفاده از خودروهاي فوتون

146 

 15موتتتور را روشتتن نماييتتد و اجتتازه دهيتتد بتتا حتتداكثر ستترعت بتته متتدت . انبستتاط بيتترون ريختتته شتتود ادامتته دهيتتد

دقيقه عمل نمايد، پس از سرد شتدن موتتور، متايع خنتك كننتده را دوبتاره تتا مقيتاس فلتش بتزرگ نشتان داده شتده             

 .مخزن اضافه نماييددر 

بررستي نماييتد كته ستطح متايع خنتك       ( متاه  6بتيش از  )خودرويي كه بته متدت طتوالني توقتب داشتته استت        قبل از به كار  انداختن

اگر مايع خنتك كننتده بتيش از حتد پتايين باشتد، دوبتاره مختزن را بته روشتي كته بيتان شتد پتر نماييتد و                . حد عادي باشد دركننده 

 .بي بررسي نماييد كه هيچ نشتي نداشته باشديادر صورت انجام عيب

  هشدار 

  اگر شما درب منبع انبساط را زماني كه هنوز دماي سيستم خنك كننده و موتور باال است باز نماييد، مايع خنك كننده به بيرون

مايع خنك كننده و موتور  اگر شما درب منبع انبساط را سريع باز نماييد، ممكن است حتي زماني كه دماي سيستم. شودپاشيده مي

 .پايين است، مايع خنك كننده به بيرون پاشيده شود

 منبع انبساط را در صورتي كه نياز نيست پر ننماييديش از سطح ماكزيمم اضافه ننماييدو محلول ضديخ را ب. 

  آب گرم را قطع نماييد، در غير هنگام اضافه كردن محلول ضديخ به سيستم خنك كننده، لطفاً شير فلكه قطع و وصل در لوله آبرسان

 .گرددتواند پر نمايد و باعث هدر رفتن حرارت مياين صورت، مايع خنك كننده سيستم خنك كننده را نمي
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 نمایش دمای مایع خنك كننده و چراغ خطر

 .باشدصفحه داشبورد مطابق شكل مجهز به صفحه نمايش دماي مايع خنك كننده و دستگاه اعالم خطر مي

. دهددماي مايع خنك كننده، دماي مايع خنك كننده موجود در مجراي آب موتور را نمايش ميگيج 

كه  بودهدرجه سانتيگراد  111هنگامي كه عقربه در داخل منطقه سفيد باشد، دماي مايع خنك كننده زير 

درجه  111دماي مايع خنك كننده باالي هنگامي كه عقربه در منطقه قرمز رنگ باشد . شودمي ناشياز عملكرد طبيعي موتور اطمينان 

آيد ه روشن و المپ سيگنال به صدا در مياعالم خطر دماي مايع خنك كنند در نتيجه، چراغباشد، باشد كه غير مجاز ميسانتيگراد مي

منطقه سفيد، موتور را توانيد فقط پس از برگشتن عقربه به شما مي. در اين زمان موتور را خاموش نماييد يا دور موتور را كاهش دهيد

 .روشن نماييد و يا دور موتور را افزايش دهيد

هنگامي كه سطح مايع خنك كننده در منبع انبساط زير سطح مينيمم باشد، چراغ اعالم خطر در جلو داشبورد و در همان زمان پيام 

 .آيدبه نمايش در مي LCDخطا در 

باشد، اگر موتور به صورت سرد عمل نمايد درجه سانتيگراد غير مجاز مي 61زير  عملكرد طوالني مدت موتور با دماي مايع خنك كننده

در اين مورد بايد از عايق حرارتي مناسب استفاده نمود تا مشكل را حل . شودباعث صدمه ديدن موتور و باال رفتن مصرف سوخت مي

 .گرددحرارتي نصب ميبه عنوان مثال، در جلو پنجره قسمت جلوي پنجره كابين پرده عايق . نمايد

يا موتور بر اثر قدرت ( درجه سانتيگراد 111باالتر از ) قبل از خاموش كردن موتور، در صورتي كه دماي مايع خنك كننده بسيار باال باشد 

 .دقيقه به صورت دور آرام عمل نمايد سپس آن را خاموش نماييد 2اجازه دهيد موتور  ،خروجي كامل، زياد گرم شده
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در اين مورد، لطفاً موتور . بايست در موتور يا سيستم خنك كننده نشتي وجود داشته باشدمايع در منبع انبساط كاهش يابد مياگر سطح 

توانيد موتور را دوباره روشن شما فقط پس از رفع ايراد، مي. را سريع خاموش نماييد و موتور و سيستم خنك كننده را بازرسي نماييد

 .هاي مجاز شركت گواه مراجعه فرماييدباشد لطفاً به نمايندگي اگر ايراد جدي. نماييد

  هشدار 

ترك گي شيلنگ حتي در حد يك  آسيب ديدهدر صورت مشاهده . لطفاً خط لوله سيستم خنك كننده را به صورت مكرر بررسي نماييد

 .را تعويض نماييد آنكوچك 

 سرویس و نگهداری فيلتر هوا

  هشدار 

 .كنددهد و دود سياه را خارج ميهواي كثيب، قدرت موتور را كاهش و مصرف سوخت را افزايش مي استفاده از فيلتر

 .مي بايست صورت پذيرد( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض فيلتر هوا بر اساس جدول 

اخطار اختالف فشار نشان . تميزي فيلتر هوا به سادگي با چشم قابل تشخيص دادن نيست

ر به صدا درآمد، هنگامي كه اخطا. يا خير هوا احتياج به تميز كردن دارددهد كه فيلتر مي

 .ي اصلي را سريع تميز و سرويس و نگهداري آن را انجام دهيدلطفاً فيلتر هوا
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 . نماييديلومتر تعويض ك 11،111عادي هر را در شرايط اصلي  صداي خطا را نشنيديد فيلتر حتي اگر

  هشدار 

 شودباشد، فيلتر اصلي براي فيلتراسيون بيروني و فيلتر ايمني براي فيلتراسيون داخلي به كار برده مير مجهز ميفيلتر هوا به دو فيلت .

فيلتر ) هنگام سرويس و نگهداري، تنها فيلتر اصلي نياز به تميز شدن دارد، مگر در مواردي كه نياز به تعويض باشد، فيلتر داخلي 

 .را تميز يا تعويض نماييد( ايمني

 بوش و واشر آب بندي نيز بايد همراه با فيلتر اصلي تعويض . گرددبار تميز كردن، تعويض  6بيروني بايد هر سال و يا پس از هواي  فيلتر

 .نماييد

  بار تعويض فيلتر اصلي يا هنگام آسيب ديدگي فيلتر داخلي، تعويض شود 2بايد پس از ( فيلتر ايمني)فيلتر داخلي. 

  اين خودرو براي تعويض استفاده نماييد، اگر جز اين باشد ممكن است اثربخشي فيلتراسيون كاهش و موتور صدمه لطفاً از فيلتر اصل

 .ببيند

 آن را براي مدت طوالني در معرض هوا قرار دهيد مگر اين كه  يداجازه ندار. بايد فيلتر را به محض در آوردن از بسته استفاده نماييد

 .اي نداشته باشيدچاره

  ًاز فيلتر آسيب ديده و داراي ترك استفاده ننماييدلطفا. 

 در محيط گرد و خاك بدون توجه به عملكرد موتور، فيلتر را تعويض يا تميز ننماييد. 
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 نصب فيلتر اصلی/ تعویض 

 هاي نگهدارنده بيروني را باز نماييدابتدا تمام گيره. 

 ييدبيروني را شل نما يگيره و شيلنگ الستيكي متصل به فيلتر هوا. 

 شل نماييد و سپس درپوش بيروني را بيرون آوريد را مهره خروسكي. 

 پس از برداشتن مهره خروسكي، گيره فيلتر بيروني، فيلتر را به آرامي چرخانده و آن را مستقيم بيرون آوريد. 

 لطفاً به هنگام نصب، معكوس كارهاي برداشتن فيلتر را انجام دهيد. 

 هاي ساير قطعات به هنگام بيرون به منظور حفاظت از فيلتر از ضربه. يد و به آن آسيب نرسانيدلطفاً فيلتر را با دقت نگه دار

 .آوردن، لطفاً فيلتر را هنگامي كه بيرون آورديد به آرامي رو به باال قرار دهيد

  قرار گرفتن در مدت نصب يك فيلتر جديد، لطفاً مطمئن شويد كه فيلتر ايمني در محل خود نصب شده باشد و به هنگام

 .در داخل فيلتر اصلي از انتهاي پوشش به آن فشار وارد نشود

  قبل از نصب پوشش عقب، لطفاً مطمئن شويد واشر آب بندي الستيكي چفت شده و در جاي خود باشد و به منظور

 .جلوگيري از ورود گرد و خاك، جهت پيكان روي پوشش عقب به سمت نشان روي بدنه اصلي باشد

 يلترتميز كردن ف

 :تميز شود مربوطه و نكات زير فيلتر بايد با توجه به درجه آلودگي

 در هنگام گردگيري و تميز كردن، به فيلتر ضربه وارد ننماييد و اگر جز اين باشد ممكن است موجب ترك يا آسيب ديدگي فيلتر شويد. 
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 از داخل ( بار 1)دش در آوريد و با دميدن هواي فشرده هنگامي كه فيلتر به گرد و خاك خشك آلوده شده باشد، فيلتر را با دست به گر

 .به بيرون گرد و خاك آن را برطرف نماييد

  هشدار 

 .ن هواي فشرده دميده شودومطمئن شويد براي جلوگيري از ورود گرد و خاك به درون فيلتر از سمت داخل به بير

 بدنه فيلتر هوا

 .هاي نصب شده و غبارگير را با دستمال مرطوب تميز نماييدداخل بدنه و قسمت پس از خارج كردن فيلتر، هر دو سطح خارجي بدنه،

در طي انجام . به طور مداوم غبارگيرهاي هر دو طرف لوله مكش هوا را تا زماني كه گرد و غبار آن به طور كامل تخليه شود را تكان دهيد

 .كار لطفاً مراقبت نماييد كه گرد و خاك به داخل لوله نفوذ نكند

  هواي خروجي از موتور را قطع . روش سرويس و نگهداري بيرون بكشيد بافيلتر اصلي و همچنين فيلتر ايمني را مطابق

 .نماييد يا با يك شي تميز مانع خروج آن شويد

 گيره را شل و پايين پوشش مربعي را باز نماييد و گرد و خاك سطح را برطرف نماييد. 

 د و خاك به صورت مداوم استفاده نماييداز هواي فشرده جهت برطرف كردن گر. 

 لطفاً از . اندجهت نصب كردن هر قسمت، عكس باز كردن عمل نماييد و بررسي كنيد كه آيا در محل خود نصب شده

 .آلودگي ثانوي قطعات به هنگام نصب جلوگيري نماييد
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 بازرسی فيلتر و بوش
 فيلتر

 . ود سوراخ، آسيب ديدگي يا ترك بررسي نماييدفيلتر را از نظر وج نورپس از تميز كردن، به كمك 

  هشدار 

 .لطفاً از فيلتر مناسب و استاندارد استفاده نماييد. در صورت هرگونه عيب، بايد فيلتر داخلي تعويض گردد

 بوش

 .بوش را از نظر وجود آسيب ديدگي، ترك و فرسودگي بررسي نماييد و در نهايت آن را تعويض نماييد

 .طعات اتصال مابين فيلتر هوا و موتور را از نظر وجود ترك بررسي نماييدفيلتر هوا و ق

 سرویس و نگهداری دریچه غبارگيری و شير تخليه

عمر مفيد  در غير اين صورت .در صورت وجود آسيب ديدگي در دريچه غبارگير و شير تخليه آب، لطفاً به موقع آن را تعويض نماييد

 .فيلتر ممكن است كاهش يابد

 رسی تسمهباز

 .كيلوگرم جهت فشار دادن قسمت مياني تسمه استفاده و انحراف آن را بررسي نماييد 11ژنراتور، از يك نيروي/ با توجه به مهره پمپ آب

 .تسمه را از نظر وجود شكاف و آسيب ديدگي در هرزمان بررسي نماييد
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 سرویس و نگهداری سيستم سوخت رسانی

 هواگيری سيستم سوخت رسانی 

 :نماييد لشود، در صورت نياز به هواگيري از مسير باك تا فيلتر آبگيري به صورت زير عمهواگيري به صورت اتوماتيك انجام مياين 

 هاي ساعت شل نماييد و پمپ دستي موجود بر روي فيلتر اوليه را تا پر شدن محفظه فيلتر و شير هواگيري را جهت عقربه

 .هاي ساعت سفت نماييدبار فشار دهيد سپس شير تخليه را در جهت عكس عقربهسرريز شدن سوخت از شير تخليه چندين 

  دقيقه روشن نماييد تا سيستم سوخت رساني به صورت خودكار هواگيري شود 1موتور را به مدت. 

 سرویس و نگهداری صفحه صافی پمپ سوخت

  سوخت را بيرون آوريدپيچ اتصال سمت ورودي پمپ. 

 هاي ساعت باز نماييد و آن را بشوييدبهفيلتر را در جهت عكس عقر. 

 تخليه  و پر كردن مخزن سوخت

 .براي تخليه كامل آب و رسوب، پيچ تخليه موجود در زير مخزن را بيرون بكشيد

 :مواردي كه به هنگام پر كردن مخزن سوخت بايد رعايت شود

  باشيدايش و امثال آن نميهاي مربوط به تجهيزات دريايي، براي گرمشما مجاز به استفاده از روغن. 

  مطابقت دارد استفاده نماييد 2لطفاً از سوختي كه با استاندارد يورو. 
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 موتور را قبل از سوخت گيري خاموش نماييد. 

  در صورت نياز به موقع آب آن را تخليه . نباشدسطح آب موجود در مخزن ذخيره آب را بررسي نماييد كه ضخيم تر از سطح سوخت

 .نماييد

 به منظور جلوگيري از به وجود آمدن . دماي بيرون خيلي پايين باشد، پارافين جداسازي ممكن است رواني روغن را كاهش دهد اگر

براي مثال، براي . درجه پايين تر از دماي محيط استفاده نماييد -6رساني، بايد در زمستان از روغن با دماي خطا در سيستم سوخت

 -22درجه سانتيگراد استفاده نماييد و يا براي دماي بيروني  -21راد بايد از روغن با دماي استاندارد درجه سانتيگ -14دماي بيروني 

 .استفاده نمود -25درجه سانتيگراد بايد از روغن با دماي استاندارد 

  هشدار 

 .به روغن، سوخت يا بنزين اضافه ننماييد

 خارج شدن دود موتور

 :پس از گرم شدن موتور بررسي نماييد لطفاً رنگ گاز خروجي از اگزوز را

 (                          عالي)سوخت كامل : رنگبي 

 سوخت ناقص: سياه 
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 گيربكسعملكرد و سرویس و نگهداری 
 تعویض روغن گيربكس

  .باشدمي (2) جدولمطابق  ظرفيت آنيد در تمام مناطق ايران و يروغن مورد تا

 . پذيردصورت مي( 1)ن گيربكس بر اساس جدول دوره زماني و كيلومتري تعويض روغ
  اشاره در شكلقسمت های مورد 

 در پوش -1

 پيچ تخليه -2

 تهويه گيربكس -2

 

 فيلتر هوای گيربكس 

 .فيلتر آسيب ديده بايد در اسرع وقت تعويض شود. فيلتر هوا را بشوييد و آن را با هواي فشرده خشك نماييد

 سطح روغن گيربكس

توانيد سطح روغن را از طريق سوراخ پر كننده مخروطي موجود شما نمي. باشدروغن ريز سطح كه سطح روغن موازي لطفاً مطمئن شويد 

 .روغن را تا باالي سوراخ پر كننده، پر نماييد نار بدنه بررسي نماييد لذادر ك

1 1 

3 

2 
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 دمای عملياتی گيربكس

اگر . درجه باشد -41تر از راد باشد و حداقل دماي آن نبايد پايينگ درجه سانتي 121حداكثر دماي گيربكس در كار مداوم نبايد بيش از 

 .درجه سانتيگراد شود ممكن است روغن فاسد شده و زمان سرويس و نگهداري كوتاه شود 121دماي گيربكس بيش از 

 تخليه روغن استفاده شده

ممكن است روغن داغ . خوبي دارد، تعويض نماييدهاي طوالني، هنگامي كه روغن گيربكس هنوز گرم و سياليت افتروغن را پس از مس

 :براي تخليه روغن مراحل زير را انجام دهيد .مراقبت هاي الزم را در نظر داشته باشيدباعث سوختگي شديد پوست شود، بنابراين 

 پيچ تخليه گيربكس را شل و روغن استفاده شده در مخزن را تخليه نماييد. 

 نيوتن بر متر سفت نماييد 61 شخصپيچ تخليه را تا گشتاور م. 

 نيوتن بر متر سفت  121بندي را تعويض نماييد و آن را تا گشتاور مشخص گير را تميز و واشر آبپيچ گيربكس براده

 .نماييد

 بازرسی سطح روغن

 .بررسي شود ناكافي بودن روغن گيربكس ممكن است منجر به آسيب و حتي حادثه شود، بنابراين الزم است سطح روغن به صورت منظم

 قبل از بازرسي سطح روغن، خودرو را در سطح صاف پارك نماييد. 
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 توانيد به نتيجه درستي دست بالفاصله پس از توقب خودرو، سطح روغن را بازرسي ننماييد، در غير اين صورت شما نمي

درجه  41تر از كس پاييندماي گيرب. )شما بايد سطح روغن را هنگامي كه گيربكس سرد شد بررسي نماييد. پيدا نماييد

 (سانتيگراد باشد

 درپوش را باز نماييد. 

 تر از لبه روغن ريز باشد، لطفاً روغن مناسب به آن اضافه نماييداگر سطح روغن، پايين. 

  هشدار 

 .گيربكس را از لحاظ عدم وجود نشتي روغن بررسي نماييد هموارهلطفاً 

 شير هواگيری گيربكس

گيربكس خواهد شد،  دن، گرم و منجر به افزايش فشار در داخلروغن گيربكس طي كار كر

عملكرد شير هواگيري را . بنابراين، فشار بايد به طور مداوم از طريق شير هواگيري تخليه گردد

شير هواگيري را تميز نگه داشته و سوراخ را با . از لحاظ داشتن عملكرد عادي بررسي نماييد

 .درپوش پالستيكي نپوشانيد
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  ارهشد 

   اي رخ دهد كه شركت ايران خودرو ديزل داخل روغن اضافه نماييد، چون ممكن است عواقب غير منتظرهبه اجازه نداريد مواد افزودني

 .گونه مسئوليتي نخواهد داشتهيچ

  هاي داراي مشخصات مختلب را با هم تركيب ننماييدروغن. 

  نماييد از يك ظرف تميز جهت ريختن روغن به گيربكس استفاده. 

  كرديد را قبل از استفاده كامالً تميز بشوييدداري ضديخ يا آب استفاده ميظرفي كه قبالً براي نگه. 

  توانيد بازيابي نماييدروغن استفاده شده را نمي. 

  اگر از روغن توصيه شده استفاده ننماييد، عملكرد گيربكس و يا عمر سرويس آن ممكن است دچار اختالل شود. 
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 گارداند و سرویس و نگهداری عملكر

با سرويس و نگهداري مطلوب و گريسكاري مناسب مي توانيد  .باشدگيربكس به ديفرانسيل مي ، انتقال قدرت ازوظيفه گاردان در خودرو

 . باشدمي( 2) جدولمطابق  در تمام مناطق ايران گريس مورد تاييد. عملكرد مناسب گاردان را تا حدود زيادي تضمين نماييد

 :بايست بر روي گاردان صورت پذيردهايي مي  ه بهتر نگهداري و عمر بيشتر گاردان كنترلبه منظور هر چ

 كنترل سفت بودن پيچ هاي اتصال گاردان ثابت به شاسي 

 آن هاهاي خود و شل شدگي  كنترل وجود وزنه هاي باالنس در محل 

 كاسه چهارشاخ هااثر گرماي بيش از حد دركب  كنترل عدم وجود تغيير رنگ در 

 كنترل كاسه نمدهاي چهار شاخ ها و پوشش هزار خاري به منظور نگهداري گريس 

 كنترل گريس خورها 

 كنترل پوشش خارجي هزار خار مادگي از لحاظ ضرب ديدگي يا خوردگي 

 اد باشد، امكان اگر فاصله بين اليه الستيكي و محافظ بيروني خيلي زي)كنترل موقعيت اليه الستيكي و فلنج گاردان ثابت

 .(در اين مورد مي بايست بازرسي كلي يا اساسي صورت پذيرد. دارد پيچ مركزي شل شود

 م هم مركزيت پوشش هزار خار و ترك هاي چشمي در مواردي از قبيل آسيب به پوشش رنگ، تغيير شكل لوله، عد كنترل

  .روي قطعات و لوله
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 عملكرد و سرویس و نگهداری محورها
 روغن محور عقب بازرسی سطح

 دريچه بازديد سطح روغن -1

 پيچ تخليه -2

 ای محور عقبهای كاهنده سيارهدنده چرخ

 دريچه بازديد سطح روغن -1

 پيچ تخليه -2

 تعویض روغن محور عقب

  .باشديم( 2) جدولمطابق  ظرفيت آندر تمام مناطق ايران و  روغن مورد تاييد

 .مي بايست صورت پذيرد( 1) ب بر اساس جدولوغن محور عقتعويض ر زمان بازديد و

پيچ تخليه توپي چرخ را به سمت پايين قرار دهيد تا روغن كاهنده چرخ تخليه گردد و سپس از طريق درپوش، روغن را به آن اضافه 

 .دتا روغن اضافي به بيرون ريخته شو دپس از پر كردن، دوباره توپي چرخ را بچرخانيد تا درپوش به سمت پايين قرار گير. نماييد
 تميز كردن دستگاه تهویه محور

 .هاي چرخ جلو و عقب محورها را بيرون آورده و با هواي فشرده آن را تميز نماييدسوراخگير هواكش تمام توپي

 

2 

1 

1 

2 
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 جلوبازرسی سطح روغن محور 

 بازرسی سطح روغن محور جلو

 سرريز -1

 پيچ تخليه -2

 تعویض روغن محور جلو

  .باشديم( 2) جدولمطابق  ظرفيت آنو  در تمام مناطق ايران روغن مورد تاييد

 . مي بايست صورت پذيرد( 1)زمان بازديد روغن محور جلو بر اساس جدول 

 عملكرد قفل دیفرانسيل

در حين رانندگي در جاده هايي با شرايط بد، بر روي محور محرك عقب قفل ديفرانسيل نصب  منظور برطرف كردن لغزش ديفرانسيلبه 

 قفل ديفرانسيل شامل قفل ديفرانسيل بين چرخ ها و قفل ديفرانسيل بين . رسيدن به خودرو جلوگيري نمايد شده است تا از آسيب

قفلي كه بين دو محور قرار دارد، قفل ديفرانسيل بين محورها و قفلي كه بين دو چرخ همين محور قرار دارد را قفل . باشدمحور ها مي

و غيره، فقط به قفل ديفرانسيل بين  6*2و  4*2باشند مانند ي كه داراي يك محور عقب ميخودروهاي. گويندها ميديفرانسيل بين چرخ

و غيره، هم به قفل ديفرانسيل بين چرخ ها و هم به قفل  8*4و  6*4خودروهايي كه دو تا محور عقب دارند مانند . ها مجهز شده اندچرخ

 .اندديفرانسيل بين محورها تجهيز شده

1 

2 
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سيل شامل جمع كردن بدنه ديفرانسيل با قفل شفت محور و آماده ساختن ديفرانسيل براي آزاد كردن اثر ديفرانسيل عملكرد قفل ديفران

تواند از لغزش خودروهاي تك چرخ به دليل از دست دادن قفل ديفرانسيل مي. باشد كه همان قفل كردن خودكار ديفرانسيل استمي

 .ايدگشتاور پيچشي در هنگام رانندگي جلوگيري نم

وقتي كه خودرو متوقب بوده و يا با . توانيد از قفل ديفرانسيل استفاده نماييدكنيد ميتنها زماني كه بر روي جاده هاي هموار حركت مي

هاي يك طرف خودرو در حال چرخيدن هستند، حتي  اگر چرخ. باشد، بايد قفل ديفرانسيل را درگير كنيدسرعت كم در حال حركت مي

 .فل ديفرانسيل را درگير نماييدتوانيد قنمي

شفت محرك و شفت محور و قفل ديفرانسيل بايستي به موقع . شوداضافي زيادي در انتقال ايجاد مي يدرگيري ديفرانسيل، نيرو هنگام

وش نشد، نشان اگر چراغ نشانگر بعد از آزاد كردن قفل ديفرانسيل خام. كه وارد جاده نرم و قابل اطمينان شديد، آزاد شوندپس از اين

در اين لحظه به منظور آزاد كردن قفل ديفرانسيل، نيروي . دهنده آن است كه نيروي اضافي توليد شده از موتور تا محور وجود دارد

 . محاسبه كنيد (پارك كردن ، عقب عقب رفتن و فرمان پذيري به جلو )اضافي را به وسيله تغيير وضعيت حركت 

 هاكليد دیفرانسيل بين چرخ

بنتابراين  . دارند خوردن ليز يتهاي محرك به راحتي قابلر هنگام رانندگي در جاده هاي گلي، خيس و لغزنده، چرخد

ايتن  . ها فعال شودبراي بهتر حركت كردن، كليد ديفرانسيل بين چرخ ها را فشار دهيد تا سوپاپ سلونوئيد بين چرخ

متصل شدن چرخ ها شتده و نيتروي يكستاني را بته چترخ هتا       نمايد و باعث ميها را كنترل سوپاپ در واقع باد چرخ

خورد، سوپاپ ستلونوئيد متانع   هاي راست و چپ ليز ميدر جاده هاي خراب زماني كه يكي از چرخ. نمايدمنتقل مي
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عث ايجاد در شرايط عملكرد عادي ديفرانسيل، ممكن است تجهيزات تركيبي با. كندتر حركت ميها شده و خودرو راحتليز خوردن چرخ

 .چراغ نشانگر ديفرانسيل بين چرخ ها را نشان مي دهد LCDدر همين لحظه صفحه نمايشگر . سيگنالهاي بازخوردي شود

 اه چرخ بين قفل دیفرانسيل درعملك

ه كالچ را الزم است ك. كالچ را درگير نكنيد كند،كيلومتر در ساعت حركت مي 5تا زماني كه خودرو حركت نكرده و يا با سرعت كمتر از 

 .قبل از درگير كردن، آزاد نماييد

را فشار دهيد و سپس به كليد فقل  ال گاز را آزاد نماييد، پدال كالچدر صورت آزاد كردن قفل ديفرانسيل، الزم است ابتدا قبل از اينكه پد

يل خاموش شد، قفل ديفرانسيل آزاد زماني كه چراغ نشانگر قفل ديفرانس. ديفرانسيل كه بر روي صفحه داشبورد قرار دارد، رجوع كنيد

 . مي شود

  هشدار 

 ها را نبايد فعال نماييددر شرايط عملكرد عادي ديفرانسيل، هيچ يك از كليدهاي ديفرانسيل بين چرخ. 

 توانيد در حين حركت دور بزنيدها، نميبعد از درگيرشدن قفل ديفرانسيل بين چرخ. 

 تفاده از قفل ديفرانسيل، مقاومت را در خودروي در حال حركت افزايش خواهد داد، براي در صورت رانندگي در جاده هموار، عدم اس

 .بنابراين بايد به موقع قفل را آزاد كنيد. اينكه خطاي به وجود آمده در شتاب خودرو، مصرف سوخت را افزايش خواهد داد
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 سيستم فرمانعملكرد و سرویس و نگهداری 

  .باشدمي (2) مطابق جدولظرفيت آن  ايران و يد در تمام مناطقيروغن مورد تا

 .بايست صورت پذيردمي( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض روغن فرمان بر اساس جدول 

 بازرسی سطح روغن مخزن فرمان هيدروليك

روغن مخزن فرمان  سطح. در اولين سرويس و نگهداري از خودرو، لطفاً روغن سيستم فرمان را تعويض و قطعات سيستم را تميز نماييد

 . توانيد سطح روغن را با باز كردن درب مخزن مشاهده نماييدشما مي. هيدروليك را بررسي و سيال مشخص را به آن اضافه نماييد

تر از سطح ظرفيت مخزن باشد، در ابتدا بررسي نماييد كه هيچ اگر سطح سيال پايين. دار باشدسطح سيال بايد در محدوده مقياس دندانه

 .باشد و سپس سيال مشخص را تا سطح ماكزيمم اضافه نماييدشتي موجود نمين

باشد، هنگام پايين بودن سطح سيال فرمان هيدروليك، خطا به همراه زنگ مخزن سيال فرمان هيدروليك به سنسور سطح مجهز مي

 .شودهشدار برروي صفحه نمايش نشان داده مي

يديد، لطفاً سطح سيال در مخزن فرمان هيدروليك را در اسرع وقت بررسي نماييد و همچنين اگر هرگونه اطالعات با زنگ هشدار را شن

 .دسته سيم سنسور را از لحاظ محكم بودن اتصال بررسي نماييد
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 تخليه روغن فرمان

 هاي جلو را براي معلق نگه داشتن باال ببريدچرخ. 

 فرمان را به آهستگي به سمت چپ و راست حركت داده تا  مهره اتصال بين جعبه فرمان و لوله را شل نماييد و غربيلك

 .سيال فرمان تخليه گردد

 هاي در نظر گرفته شده براي ورود و خروج روغن يا در از طريق سوراخ. ريق سوراخ پيچ گذر تخليه ننماييدروغن را از ط

 .ماييداز سوراخ پيچ گذر استفاده نفقط مواقعي كه جعبه فرمان ممكن است آسيب ديده باشد 

 پر كردن روغن فرمان

 درب مخزن را باز و آن را با روغن داراي مشخصات معين پر نماييد. 

  ًدقيقه صبر نماييد تا در حالت ثابت قرار گيرد 2لي ا 1هنگامي كه روغن به سطح مشخص رسيد، لطفا. 

  هشدار 

 .ماييددر پر كردن دوباره روغن، لطفاً از ورود هوا به سيستم هيدروليك جلوگيري ن

  ثانيه در حالت دور آرام روشن بماند، و غربيلك فرمان را تا حدي كه ممكن است بچرخانيد  4الي  2اجازه دهيد به مدت

 .اين كار را تا زماني كه هيچ قطره و حبابي در داخل مخزن وجود نداشته باشد انجام دهيد

 سيال را تا سطح مشخص مخزن اضافه نماييد. 

 نماييدمخزن سيال را سفت  درب. 
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  هشدار 

قبل از تميز كردن دريچه مخزن، به منظور جلوگيري از ورود مواد خارجي به لوله يا پاك ماندن مجراي روغن درب مخزن را نبنديد چون 

 .شودباعث صدمه رساندن به سيستم عملكرد مي

 فيلتر روغن فرمان هيدروليك

 :ميز نماييدلطفاً فيلتر روغن فرمان هيدروليك را مطابق موارد زير ت

 درب منبع روغن فرمان هيدروليك را باز نماييد. 

 فنر ثابت فيلتر و فنر نشين را بيرون كشيده، سپس فيلتر را خارج نماييد. 

 فيلتر را براي شستشو داخل روغن قرار دهيد. 

  متر مربع گرد و غبار فيلتر را بگيريدكيلوگرم بر سانتي 2 فشار بادبا. 

  هشدار 

 .ده از خارج به داخل باشددميدن هواي فشر

 فيلتر را دوباره داخل روغن قرار دهيد تا كامالً تميز شود. 

 روغن را با هواي فشرده به فيلتر بدميد. 

 فيلتر را درجاي خود قرار داده و درب آن را ببنديد. 
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هاي موجود در كه ممكن است ناخالصينبراي اي. اجازه ندهيد كه هيچ گونه از شن و ماسه وارد مخزن روغن فرمان هيدروليك شود

 .مخزن موجب شكسته شدن دنده فرمان هيدروليك شوند

 

 بازرسی غربيلك فرمان

 .ها، به سمت چپ و راست بچرخانيد و خالصي غربيلك فرمان را بررسي نماييدفرمان را به هنگام عملكرد موتور تا قبل از حركت چرخ

ميليمتر محيط فرمان  51الي  21استاندارد خالصي در حدود . ايد درست رو به جلو باشندهاي جلو بدر هنگام بازرسي خالصي، چرخ

 .است

 .عالوه بر اين، شما بايد غربيلك فرمان را به دليل كنترل عدم شل بودن به سمت عقب، جلو و سمت چپ و راست بكشيد يا فشار دهيد

 .ا انحراف به يك طرف را بررسي نماييدها يدر هنگام رانندگي، فرمان پذيري سخت، تكان تكان خوردن
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 كالچعملكرد و سرویس و نگهداری 
  .باشدمي (2) جدولمطابق ظرفيت آن  يد در تمام مناطق ايران ويمورد تا سيال 

 .بايست صورت پذيردمي( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض سيال كالچ بر اساس جدول 

 تنظيم پدال كالچ

ميليمتر باشد، لطفاً به شرح زير به صورت مناستب   15هنگامي كه خالصي پدال زير . يابد، كاهش ميدگي پدالبا ساييخالصي پدال كالچ 

 .بلبرينگ كالچ و غيره شود تنظيم نماييد، در غير اين صورت لغزش كالچ يا آسيب ديدگي ممكن است باعث خطا در رانندگي و آسيب

 بازرسی خالصی پدال كالچ

  پدال، لطفاً براي از كار افتادن بوستر، هوا را از مخزن هواي اصلي تخليه نماييددر مدت بازرسي خالصي. 

 گيري نماييدبه آرامي پايتان را از پدال كالچ برداريد تا سفتي پدال را احساس نماييد، آنگاه فاصله را اندازه. 

 تنظيم خالصی پدال كالچ

   بيرون آوريدفنر برگشت بوستر و سپس گردگير الستيكي كنار بوستر را. 

  مهره قفلي رابط بوستر را شل نماييد و ميل رابط را به آرامي چرخانده تا مقاومت سختي را بتوانيد احساس نماييد. 

  ،درجه آن را شل نماييد 2الي  1سپس براي نگه داشتن لقي مناسب ميل رابط. 

  باشد يا خيرپس از تنظيم، لطفاً بررسي نماييد كه آيا خالصي پدال كالچ استاندارد مي. 
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 دانيد چه زماني مقاومت آن شروع به افزايش لطفاً در هنگام چرخاندن ميل رابط نيروي بيش از اندازه به آن وارد ننماييد، شما نمي

 .كنديافتن مي

 پدال كالچ بايد در  پس از تنظيم، خالصي. مهره قفلي را سفت و دوباره فنر برگشت و گردگير الستيكي را در سر جاي خود قرار دهيد

 .ميليمتر باشد 21الي  15حدود 

 خالصي پدال كالچ بايد به صورت منظم تنظيم شود. 

 

 هواگيری سيستم هيدورليك كالچ

بنابراين، اگر هنگامي كه مخزن سيال كالچ كوتاهتر از سيال . وارد شدن هوا به لوله كالچ ممكن است باعث كند عمل كردن كالچ شود

اين كار بايد توسط دونفر . م هيدروليك در مدت سرويس و نگهداري كالچ مجزا باشد الزم است هواگيري انجام شودباشد يا اگر سيست

 .انجام شود

 سطح سيال مخزن كالچ را بررسي و دوباره آن را پر نماييد. 

 لي شير تخليه روغن و ديگر اجزاي اتصاالت لوله وني. درپوش الستيكي شير تخليه را برداشته و شير تخليه روغن را خشك و تميز نماييد

 .لوله ونيلي را در داخل ظرف شفاف قرار دهيد
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 پدال كالچ را چند مرتبه فشرده و آن را ثابت نگه داريد. 

 دار را در داخل ظرف، تخليه و سپس شير تخليه روغن را سفت نماييدشير تخليه روغن كالچ را شل و روغن كالچ حباب. 

 باشد درون ظرف تخليه دوباره عملكرد باال را تكرار نماييد و دوباره سيال كالچ را كه داراي حباب نمي. نماييد پدال كالچ را به آرامي رها

محل . آخر از همه درب الستيكي را در جاي خود قرار دهيد. در مدت هواگيري، لطفاً سيال كالچ را تا سطح مشخص نگه داريد. نماييد

شوند، جهت تخليه باقيمانده سيال كالچ مورد جداكن محافظت مي 2سوراخ به ترتيب توسط دو . باشدسوراخ سرريز كنار بدنه مي

 .گيرند، بنابراين اين مكان جهت تخليه كم روغن مناسب استاستفاده قرار مي

  هشدار 

 راحتي توسط سيال كالچ تواند به  توانند به راحتي توسط سيال كالچ حل شوند و فلز ميرنگ، پالستيك، نايلون، الستيك و غيره، مي

 .هاي مربوطه بايد در اسرع وقت شسته شوندخورده شود، بنابراين سيال سرريز بايد تخليه شده و قسمت

 سيال كالچ رطوبت گير قوي است، بنابراين لطفاً در طول سرويس و نگهداري هيچ گونه رطوبتي با آن تركيب نشود. 

 بازرسی سطح كالچ

 .باشد LEVELسطح آن نبايد كمتر از مقياس . وباره آن را پر نماييدسطح سيال كالچ را بررسي و د
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 سيستم ترمزعملكرد و سرویس و نگهداری 
 

 لنت ترمز كنترل

 .موقع تعويض نماييد لنت ترمز پوسيده شده را سر .، بازرسي نماييدمربوطه لنت ترمز را از طريق دريچهميزان ساييدگي 

 تنظيم لقی لنت ترمز

بنابراين، لقي . كندر ميلنت ترمز عملكرد ترمزگيري را بدت ز بيش از حد زياد باشد، خطرناك است، افزايش يافتن لقياگر لقي لنت ترم

 .اي بازرسي و تنظيم گرددلنت ترمز بايد مطابق با الزامات فني در سرويس و نگهداري دوره

ازات ميله رابط قرار داده و پدال ترمز را فشار دهيد تا كورس حركت خط كشي را به مو 

 .ميله رابط را بررسي نماييد

هنگامي كه كورس حركت ميله رابط از مقدار باال افزايش يا كاهش يافت لطفاً به صورت 

 :زير ترمز را تنظيم نماييد

 بچرخانيد تا تنظيم شود هاي ساعتميله حلزوني روي جغجغه بوستر ترمز بادي را در جهت عقربه. 

  ميليمتر تنظيم شود 2/1هنگامي كه كورس حركت ميله رابط استاندارد شد، لقي لنت ترمز بايد حدود. 

 (ميليمتر)كورس حركت  ترمز

  ترمز جلو

 ترمز عقب 
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 با توجه به عملكرد تنظيم اتوماتيك لنت ترمز، هيچ تنظيمي نبايد براي جغجغه بوستر ترمز بادي انجام داد. 

 صورت اتوماتيك تنظيم شد بايد قبل از حركت تست ترمز آن انجام شود اگر جغجغه بوستر بادي خودروي جديد به. 

 ترمز دیسكی

عالوه بر اين، در برابر دماي باال داراي مقاومت خوب و . باشدترمز ديسكي سبك و ساده، داراي اتالف حرارتي خوب و تنظيمات ساده مي

 .باشدتحت بار سنگين از نظر كارايي پايدار مي

 1الي  5/1در حدود ( خالصي هر دو طرف ترمز ديسكي)خالصي تمام ترمزها . شودز به صورت اتوماتيك تنظيم ميتنظيم خالصي ترم

ها، كم شدن نيروي ترمز اگر هر خطايي، مانند وجود اختالف نيروي خيلي زياد بين چرخ. شودميليمتر در حالت عادي در نظر گرفته مي

 .آيد لطفاً لقي ترمز را بررسي نماييدود به وجيا داغ شدن ترمز به هنگام رانندگي 

ميليمتتر باشتد نشتانگر ستاييدگي      2اگتر ضتخامت لنتت ترمتز زيتر      . را بته صتورت متنظم بررستي نماييتد     ( لنت ترمتز )لطفاً ساييدگي  

ثانيتته بعتتد ستتريع در صتتفحه نمتتايش، نشتتان داده   2ايتتن خطتتا . نمتتايش داده خواهتتد داشتتت LCDبتتر روي            ترمتتز  ديستتك

 .وط به اين خطا را به وسيله دكمه منو بخوانيدتوانيد اطالعات مربشما مي. هد شداخو

 .شوداگر لنت ترمز به صورت طبيعي ساييده نشده باشد، شامل وارانتي نمي. لنت ترمز ساييده شده را به موقع تعويض نماييد

  هشدار 

 .توانيد نصب نماييدنمي ياضافبا توجه به مجهز بودن خودرو به ترمز ديسكي، هيچ تجهيزات 
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 سيستم بادعملكرد و سرویس و نگهداری 
 

  خليه آب از مخزن بادت

را ( مطابق شكل)اگر آب در داخل مخزن باد موجود باشد، لطفاً شير تخليه موجود در پايين مخزن باد 

 .ز نماييد تا آب موجود در آن خارج شوداب

  هشدار 

 بزند مخزن هوا را تخليه نماييد، زيرا ممكن است در زمستان، آب موجود در داخل آن يخ پس از استفاده از خودرو، لطفاً آب. 

 زند در غير اين صورت آبي كه يخ مي. در مناطق سردسير، لطفاً توجه ويژه اي به تخليه منظم و به موقع آب از مخزن هوا داشته باشيد

 .شودكاسه ترمز، عدم عملكرد ترمز دستي و ايجاد خطاهاي ديگر مي ، در نتيجه باعث قفل شدنشدهمحفظه موتور  يباعث نشتي هوا

 فيلتر خشك كن هوا

  مي باشد( 1)دوره زماني و كيلومتري تعويض فيلتر خشك كن هوا  بر اساس جدول. 
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  4*1مدل شماتيك گریس خورهای 
 .كيلومتر گريس كاري انجام شود 5111هر ماه يا هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقبدياق فنر تخت   -1 ميله فرمان -1

 جغجغه بوستر ترمز بادي و ميل بادامك  -8 پايه كمك فنر -2

 چهار شاخ گاردان  -2 ميل سگدست فرمان -2

 كشويي گاردان  -11 گوشواره اي قامه فنر جلو -4

 ميله تعويض دنده -11 گوشواره اي قامه فنر عقب -5

 kingpinمحور  -12  دو شاخه ميل موج گير -6
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 تایرها و رینگ های سرویس و نگهدار
ميليمتر فرسوده شده  باشد، استفاده از  2اگر طرح آج زير . از لحاظ وجود آسيب ديدگي و سايش آج بررسي نماييد همواره تاير خودرو را

 .آن را متوقب نماييد

 تعویض تایر

 و آماده سازی آن باال بردن كاميون

  را بكشيد (پارك)كاميون را در جايي صاف پرك نموده و ترمز دستي. 

 اگر كنار جاده توقب نموديد، چراغ چشمك زن را روشن نماييد. 

  قرار دهيد دنده پنچ مقابل چرخ در حال تعويض مي باشد،چرخي كه  زيردر  خودروجهت جلوگيري از حركت. 

 هاي چرخ را شل نماييد ولي بيرون نياوريدمهره. 

 باال بردن محور جلو

 .روي فنر بندي سيستم تعليق قرار ندهيد حور جلو قرار داده و توجه داشته باشيد كه جك را برلطفاً جك را مقابل فنر تخت، عقب م
 جك زدن محور عقب 

نبايد جك را زير محفظه  .درصورتي كه خودرو داراي يك محور عقب باشد، جك را مستقيماً زير فنر تخت محور عقب قرار دهيد

 .دهيدنديفرانسيل قرار 
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بتا استتفاده از يتك تكته چتوب بته شتكل         ستتيك متي باشتيد ولتي جتاي جتك زدن مناستبي نداريتد، لطفتًا         اگر مجبور به تعتويض ال  

 : مكعب به روش هاي زير عمل نماييد

  به سمت بيرون بچرخانيدايد در جهت مخالب سمتي كه جك زدهابتدا ترمز دستي را كامالً بكشيد و سپس چرخ را. 

 در ضمن مطمئن شويد كه جك به طور . تخت، پشت محور جلو قرار دهيد جك را مقابل فنر ،براي باال بردن محور جلو

 .بردمناسب و به اندازه كافي محور جلو را باال مي

  يك تكه چوب مكعبي زير محور جلو قرار دهيد و مطمئن شويد كه محور جلو توسط اين چوب مهار شده و سپس جك را

 .بيرون بكشيد

 اگر شما متوجه شديد كه زير . به شما ارتفاع مناسب جهت تعويض چرخ را بدهد جك را در محل مناسب خود قرار دهيد تا

 به منظور حصول اطمينان از پايداري خودرو در حين باال. فنر تخت خم شده است، لطفاً محور جلو را با دقت باال ببريد

 .توانيد بزرگتر انتخاب نماييدلطفاً قطعه چوب را هرچه قدر ميآوردن، 

 ه از جكطریقه استفاد

 جك بردنباال 

 .هاي ساعت بچرخانيد تا باز شوداگر محل زدن جك خودرو باالتر از سر جك باشد، لطفاً پيچ سر جك را خالف عقربه

 پايين آوردن جك

 .هاي ساعت شل نماييدهنگامي كه اهرم جك در حالت پايين باشد، لطفاً ميله را جهت پاييت آوردن به آرامي خالف عقربه
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 در غير اين صورت، ممكن است خطر بزرگي رخ دهد. هنگامي كه خودرو در شيب يا زمين نرم پارك است از جك استفاده ننماييد. 

 هاي مشخص قرار ندهيدقعيتوماز ديگري به غير  هايجك را در موقعيت. 

 استفاده از زاپاس بند

صورت، اتصال برقرار اين در غير. قبل از اتصال نيمه تريلر برداشته شودشود، بنابراين بايد زاپاس بند كاميون به صورت موقت استفاده مي

 . چرخ زاپاس بر روي زاپاس بند در قسمت انتهاي شاسي فيكس شده است. شودنمي

  هشدار 

 . چفت و بست چرخ زاپاس را به صورت مكرر بررسي نماييد

 تعویض چرخطرز 

 ون بكشيد، سپس چرخ زاپاس را نصب نماييدنماييد، مهره چرخ و خود چرخ را بير زچرخ را با. 

 ها را نصب و به آرامي محكم پس از اين كه مهره. هاي رزوه شده از روغن استفاده نماييدها را تميز نماييد و در قسمتميله و مهره چرخ

 .ها برروي زمين قرار بگيرندنموديد، چرخ

 باشدنيوتن بر متر مي 611الي  551ها كردن مهره مياز جهت محكگشتاور مورد ن.هاي چرخ را با آچار چرخ محكم نماييدمهره. 
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 ها بايد در موقعيت روبروي هم به صورت آن. هاي عقب تنظيم شوندهاي داخل و بيرون بايد به هنگام نصب چرخهاي والو چرخسوزن

 .افقي نصب شوند تا تنظيم فشار باد تايرها به آساني انجام گردد

  نسبت به هم درجه  181هنگام جابجايي الستيك داخلي و بيروني، شكاف بازرسي رينگ و سوزن والو با زاويه لطفاً مطمئن شويد به

 .قرار داشته باشد

  هشدار 

 ها توجه داشته باشيدشود، بنابراين لطفاً در هنگام تعويض چرخ به آنهاي دو سر رزوه براي تايرهاي جفت استفاده ميپيچ. 

 ايد شما دريچه باد را رو به پايين قرار دهيدقبل از نصب و برداشتن ب. 

 در هنگام تعويض چرخ، به رزوه موجود در مهره آسيب نرسانيد. 

 چسبيده نباشد( طوقه)ها بر روي سطح تماس مابين كاسه ترمز و كب رينگ رنگ، گريس و ساير آلودگي. 

 هاي چرخ به كار ببريدها و ميلهمهره لطفاً مقداري گريس، روغن يا ديگر روانكارهاي ضد چسبندگي را داخل رزوه. 

 روي محورهاي يكسان، بايد از نظر سايز و مدل، توان يكسان داشته باشند تايرهاي سوار شده بر. 

 گيرند استفاده ننماييدمورد استفاده قرار مي هاي مورب براي خودروهايي كه مدام در اتوباناز الستيك. 

  يمتر فرسوده شده باشد، لطفاً آن را تعويض نماييدميل 2هنگامي كه گل الستيك به ضخامت. 
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 پيچ چرخ و مهره

با اين حال سمت بيروني واشر، يعني سمت آب بندي آن، بايد عاري از هرگونه روغن و . از مقداري روغن در رزوه چرخ استفاده نماييد

كيلومتر  111الي  51هاي چرخ را پس از مهره. يدمهره چرخ خودرو جديد يا مهره چرخ تعويضي را سفت نماي .گرد و خاك نگهداري شود

نيوتن بر متر  611الي  551ها گشتاور مورد نياز جهت سفت كردن مهره)رانندگي دوباره سفت نماييد تا به آن گشتاور مورد نظر برسد

 .هاي چرخ و سطح تماس بين تايرهاي جفت استفاده ننماييدها و مهرهاز هيچ رنگي در توپي .(باشدمي

  هشدار 

 .هاي چرخ شوداگر رنگ بيش از حد ضخيم شود ممكن است منجر به شل شدن مهره

 فشار باد الستيك ها

 

 (Kpa)فشار باد  (kg/tire)ظرفيت بارگيري  (کف رينگ)طوقه  تعداد اليه سايز تاير

 تاير جفت تک تاير تاير جفت تک تاير

22.5R  81/215 14  

11/2 

2151 2211 661 

16 2451 2151 161 

18 2151 2451 821 
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 سرویس و نگهداری سيستم تعليق عقب

 .فنر تخت را تميز نگه داشته و شن و ماسه و گل و الي موجود در مابين آن را برطرف نماييد

 .گه داريدشما بايد آن را به دور از هر روغن و گريس ن. بوش ميل تعادل از الستيك ساخته شده است و نياز به روغن كاري ندارد

لطفاً الستيك ضربه گير را به دور از هر روغن و . شن و ماسه و گل و الي اطراف الستيك ضربه گير بايد در اسرع وقت برطرف گردد

شكل توسط ميل دوسر رزوه متصل شده، بنابراين به هنگام سرويس و نگهداري يا تعويض  Vانتهاي بزرگ ميل محوري . گريس نگه داريد

در طول نصب، ابتدا پيچ را . شكل توسط پيچ شش گوش متصل شده است Vانتهاي كوچك ميل محوري . ها آب بندي شوندبايد از رزوه

 .توسط آچار دستي و سپس دوباره توسط آچار بادي سفت نماييد

ه، كرپي، پيچ اتصال از جمل. اي سيستم تعليق، لطفاً هر پيچ اتصال را از نظر شل بودن بررسي نماييددر مدت سرويس و نگهداري دوره

 .شكل، پيچ اتصال ميل تعادل و قاب و غيره Vكوچك ميله محوري / بين صفحه كشويي و الستيك ضربه گير، پيچ اتصال انتهاي بزرگ

 سرویس و نگهداری پمپ اتاق برگردان
  .باشدمي (2) جدولمطابق  ظرفيت آنيد در تمام مناطق ايران و يروغن مورد تا

 . پذيردصورت مي( 1)تري تعويض روغن پمپ اتاق برگردان بر اساس جدول دوره زماني و كيلوم
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 A/Cسرویس و نگهداری سيستم تهویه مطبوع 

 پوشش موجود در قسمت جلو كابين را باز نماييد. 

  فيلترA/C را تعويض نماييد. 

 (از شستن، فيلتر خشك شوداجازه دهيد پس . )گرد و غبار در آن را با هواي فشرده يا شستن فيلتر با آب تميز نماييد 

 فيلتر را دوباره سرجاي خود قرار دهيد. 

 

 های الكتریكی عملكرد و سرویس و نگهداری سيستم
 باتری

 باتريوصل كردن / قطع كردن

  قرار ندهيد باتريهيچ شي آهني يا ابزاري روي. 

  ابتدا كابل مثبت و سپس كابل منفي را قطع نماييدباتريهنگام جداسازي ،. 

  ابتدا كابل منفي و سپس كابل مثبت را وصل نماييدباترياتصال هنگام ،. 

  را جدا يا شل ننماييد باتريدر هنگام عملكرد موتور، اتصاالت. 
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  هشدار 

  متصل است با هر قسمت خودرو تماس داشته باشد ممكن است اتصال كوتاه رخ دهد و در  باتري، زماني كه باترياگر قطب مثبت

 .شودگاز مخلوط شده و منجر به صدمه به شما و محيط اطراف مينتيجه باعث احتراق 

  هاي الزم توسط را قطع ننماييد، اين كار حتماً بايد پس از ذخيره سازي و پردازش باتريپس از خاموش شدن موتور، مستقيمECU 

 باتريثانيه پس از خاموش شدن موتور،  61بنابراين، لطفاً اطمينان حاصل نماييد كه حداقل . موتور و پس از عمليات سيستم انجام شود

 .را قطع نماييد

 وزن مخصوص الكتروليت باتری

 باتريباشد، نشان دهنده آن است كه  26/1درجه سانتيگراد، اگر وزن مخصوص الكتروليت نشان داده شده توسط هواسنج  21در دماي 

 .باشدداراي قدرت كافي مي

زند در نتيجه روشن يدر غير اين صورت، احتماالً الكتروليت در زمستان يخ م. د شارژ شودباي باتريباشد،  22/1اگر وزن مخصوص زير 

 .شودار عيب ميشدن خودرو دچ

 سطح الكتروليت باتری

 .تا سطح قابل قبول اضافه شده نماييد( آب مقطر)در هر سلول سطح الكتروليت را بررسي نماييد و مايع 
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  هشدار 

 .ن نشودمعي حدتروليت بيش از الكسطح اييد تا بيش از حد، مايع اضافه ننم

 تميز كردن باتری

از يك اليه نازك وازلين و يا روغن و چربي جهت جلوگيري از . كثيب شده باشد، لطفاً آن را با آب گرم تميز نماييد باترياگر بيرون 

 .استفاده نماييد باتريهاي خوردگي در ترمينال

 جعبه فيوز

 جعبه فيوز اصلی

قسمت هاي مختلب اين جعبه . باشده فيوز در قسمت زيرين جلوي كمك راننده موجود مييك جعب

 :فيوز به شرح زير مي باشد

 گيره ثابت -1

 پنل دسترسي -2

 ماژول اصلي جعبه تقسيم -2

 محل فيوزها در جعبه تقسيم -4

1 

2 

3 1 
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  هشدار 

 اگر فيوز باد كرده باشد، قبل از تعويض آن، بازرسي و پيدا كردن علت عيب انجام شود. 

 در دسته . لطفاً فيوز استفاده شده را با يك فيوز جديد با همان مشخصات معين تعويض نماييد و سيم فلزي را جايگزين فيوز ننماييد

 .سيم اصلي، هيچ سيمي را روي هم قرار ندهيد و هيچ لوازم الكتريكي اضافي متصل ننماييد

 اجازه نداريد كه صفحه . نفوذ آب به جعبه تقسيم را انجام دهيد باشد، لطفاً اقدامات الزم جهت عدمجعبه تقسيم نزديك كب مي

 .تجهيزات و كب كنار كمك راننده را به منظور جلوگيري از اتصال كوتاه هم سطح نماييد
 

 بازرسي و تعويض فيوز

 .باشدموجود مي معيوباي براي بيرون كشيدن فيوزهاي در داخل جعبه فيوز، وسيله

 . شوددار تك الكتريكي استفاده مياز فيوز جهت محافظت يك م

 :در صورت وجود خطا در مدار الكتريكي

 تجهيزات الكتريكي را خاموش نماييد و به صورت چشمي فيوز را بررسي نماييد. 

 فيوز معيوب را با فيوز يدكي تعويض نماييد. 

 تجهيزات الكتريكي را روشن و بررسي نماييد كه فيوز عملكرد عادي داشته باشد. 
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 ه فيوز تاخيری جعب

يك جعبه فيوز ديگر به عنوان فيوز تاخيري در داخل جعبه تقسيم شاسي در داخل شاسي عقب 

 .موجود مي باشد

در اين . سوزداگر بار وارده مدار تجهيزات الكتريكي متصل به فيوز تاخيري زياد باشد، فيوز تاخيري مي

 .صورت فيوز تاخيري بايد در اسرع وقت تعويض شود

هاي جلو يا ساير قطعات الكتريكي معيوب شدند اما فيوزها حالت طبيعي داشتند، لطفاً فيوز راغاگر چ

 . تاخيري را بررسي نماييد

 

  هشدار 

 از فيوز تاخيري مناسب جهت تعويض استفاده نماييد. 

 ديدگي يا ممكن است آسيبباشيد، در غير اين صورت مجاز به استفاده از سيم مسي يا چيز ديگري حتي به صورت موقت هم نمي

 .آيدبه وجود سوزي آتش

  آمدن اضافه بار را پيدا نماييدبه وجود قبل از تعويض فيوز تاخيري، الزم است دليل. 
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 سرویس خودرو برای توقف های طوالنی مدت
 :را انجام دهيدموارد زير ( ماهحدود شش)در صورت نياز به توقب طوالني مدت خودرو 

 ي و خارجي خودرو را تميز كنيدهاي داخلتمام قسمت. 

 ديياز يك توقفگاه خنك با تهويه جهت نگهداري خودرو استفاده نما. 

 (هروغن ضد رنگ يا روغن كاركرد% 5)نگ مخلوط كنيد سوخت درون باك را با روغن ضد ز. 

 روغن موتور را تخليه كنيد. 

 موتور را با روغن ضد زنگ توصيه شده پركنيد.  

  را پركنيد آن هادر صورت نياز  ،ربكس و ديفرانسيل را بازديد كردهگي،فرمانسطح روغن. 

  قبل از استفاده از خودرو روغن ضدزنگ موتور را تخليه و با  "بر روي غربيلك فرمان ياداشتي قراردهيد به اين مضمون كه

 ".كنيدروغن معين شده  پر

 كنيدم خنك كاري مناسب پرمايع سيستم خنك كاري را تخليه و با مايع سيست ،با بخاري روشن. 

 درجه سانتيگراد باز  81ترموستات 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 .شودمي

 كنيدباك را كامالً پر. 
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 در آورده و انبار كنيدها را تسمه. 

 وا غير قابل نفوذ باشدبه طوري كه براي ه( ...منافذ خروج هوا و نقاط هواگيري و ،هوافيلتر)ها را ببنديد تمام در پوش. 

 ها را با كاغذ روغني بپوشانيدفيلتر هوا و پولي تسمه ،استارت ،دينام. 

  باركاهش داده و براي  5/1 -5/1را از جمله زاپاس تا فشار تقريبي فشار باد تايرها  .بگذاريد( سه پايه ) زير خودرو خرك

 .را بپوشانيد آن هاحفاظت در برابر نور خورشيد و رطوبت هوا 

 كنيدهاي باد را تخليهآب درون مخزن . 

 ترمز دستي را آزاد كنيد. 

 ضعيت محكم كنيدآن را در همان وپدال كالچ را كمي فشار داده و  ،براي ممانعت از چسبيدن صفحه كالچ. 

 كنيدرا تعمير آن هاهاي رنگ شده بدنه را بررسي نموده و در صورت مشاهده آسيب قسمت. 

 هاي آبكاري شده را با محافظ بپوشانيدقسمت. 

 وضعيت رنگ شاسي را بازديد كرده و در صورت لزوم مجدداً رنگ كنيد. 

 كنيدقسمت زير خودرو را با مواد آب بندي اسپري. 

 ها را جدا كرده و شارژ نماييدباتري .بدون استفاده نيز بايد به طور منظم سرويس شوندهاي باتري. 
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 خشك و  ،ها را در مكان خنكباتري. گريس ضد اسيد بپوشانيدهاي باتري را با كمياتصال بست باتري و اتصاالت بين خانه

 .دور از سرما نگهداري كنيد

 ها عمر باتري. سطح آب باتري را كنترل كنيد(. زياد از حد شارژ نشوند)ماييد ها را هر ماه خالي و دوباره شارژ نباتري

 .محدود است مطلوب، عليرغم سرويس

 كه موارد ستاره دار انجام نگرديده است براي حفظ عملكرد باتري، خودرو بايد حداقل هر ده روز يكبار، به مدت در صورتي

 .بيست دقيقه روشن بماند

 مراقبت از خودروشستشو، تميز نمودن و 
 :دييموارد زير را رعايت فرماخودرو  كردن و مراقبت ازتميز ،براي شستشو

  نپاشد آن هاقطعات برقي موتور را بپوشانيد تا آب روي. 

 ديياز پاشيدن آب با فشار زياد و بطور مستقيم بر روي جعبه فرمان هيدروليك خودداري نما. 

 درجه  25سانتيمتر و با نازل  11با نازل سرگرد حدود  ،حداقل فاصله بين نازل و خودرو ،ويهنگام شستشوي خودرو با دستگاه فشار ق

  .باشدسانتيمتر مي 21حدود  ،سر تخت
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 اجزاء الكتريكي و  ،هاي ترمزها، شيلنگدرز درب ،به سمت كانال ورودي هواي موتور نازل آب پاش را مستقيماً ،جهت شستشوي خودرو

هاي برق يا مانند اتصاالت الكتريكي، كانال) و سيم كشي الكتريكي والكترونيكي .. ( .هاي جلو وچراغ ،دينام ،استارت ،مانند) الكترونيكي 

 .نگيريد( هاي عايق كاري و آب بندي سيم

 يديتوصيه مي شود هميشه خودرو را در زير سايه بشو .زير نور شديد آفتاب خودرو را نشوييد. 

 هاي گريس استفاده كنيدلكه براي پاك كردن( سوخت خودرونه )كننده ل پاكيياز گازو. 

 بردزيرا اين مواد به سرعت اليه محافظ پرداخت را از بين مي .هاي مصنوعي استفاده نكنيداز گريس يا نفت خام بر  روي پرداخت رزين. 

 كنيديزرا فقط  با آب گرم و صابون يا پاك كننده معمولي تم لوازم داخل آن كابين وكب پوش. 

 هاي الستيكي از مقداري پودر تالك استفاده كنيدها و واشرهاي آينهكردن  نوار دور پنجره براي تميز. 

 را بررسي نماييد آن ،كل شاسي را تميز كرده و قبل از هر گونه سرويس اساسي. 

 هاي برف ي شيميايي ناشي از آب و نمكهامتأثر از برخورد سنگ و شن و نيز عكس العمل ،هاي زيرشاسيتمام اجزاء شاسي و قسمت

 .را جوش دهيد آن ها ،هاي آسيب ديده و زنگ زده را تعمير كرده و در صورت نياز قبل از كاربرد ضد زنگتمام قسمت .باشدزدا مي

  .باشدها مجاز نمي روغن ديزل و امثال اين ،پاشيدن موادي نظير نفت سفيد

 هاي معدني شسته يا ل، نفت سفيد، بنزين و روغنييهرگز نبايد با گازو( مز، آب، باد وغيرههاي ترشيلنگ)  هاي خودروكليه شيلنگ

 .پوشيده شوند
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 جاهاي كثيب روكش صندلي و كب اتاق راننده را فقط با آب گرم همراه با صابون يا ماده تميز كننده تميز  ،دسته دنده ،غربيلك فرمان

 .استفاده نكنيد دگي مي شونديياز موادي كه باعث سا .ديينما

 ديينوار هاي كمربند ايمني را با آب گرم و صابون تميز نما. 

 به هنگام  .كثيفي ها را فقط با آب برطرف كنيد .بنزول و روغن مورد شستشو قرار ندهيد ،لوله هاي ترمز را با مواد شيميايي مانند بنزين

 .رنگ يا چربي تماس حاصل نكنندد كه لوله هاي ترمز با ييو يا گريسكاري دقت نماخودرو رنگ زدن 

 در زمان شستشو از پارچه نرم و مرطوب استفاده شود خودداري و كشيدن پارچه زبر و خشن، جهت تميزكاري بدنه خودرو اكيداً از. 

 ًه نمودجهت شستشو مي توان از مواد شوينده كارواشي استفاد. خودداري نماييد از شوينده هاي قليايي قوي براي شستشوي بدنه اكيدا. 

 د تا هيچگونه ذرات جامدي در محلول باقي نمانده و ييدر صورت استفاده مواد شوينده پودري تا حد ممكن پودر را درون آب حل نما

 .روي بدنه ايجاد خش ننمايد

  دگان به فضوالت پرن .دييساعت با آب محل را تميز نما 48در صورت آلوده شدن بدنه خودرو به فضوالت پرندگان حداكثر ظرف مدت

 .لذا با شستشو از اثر تخريبي آن بكاهيد. يري مخرب داردتأثروي رنگ  ،دليل ماهيت اسيدي آن

 محل را با آب و مواد شوينده بشوييد سريعاً ،در صورت ريزش هرگونه سيال مصرفي در خودرو روي هر نقطه رنگ شده خودرو. 

 آب زياد تا خنثي شدن كامل محل مورد نظر بشوييد محل آن را با سريعاً ،در صورت ريزش آب باتري بر روي بدنه.  

 تواند رنگ را خراب كندمي ،اگر آشغال و ضايعات روي رنگ را تميز نكنيد. 
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  خواهد شد خودروآلودگي هوا يا باران اسيدي باعث خرابي و توليد واكنش هاي شيميايي بر روي سطح. 

 بايد نسبت به  ،مي شودر جاده هاي آن از مواد شيميايي و نمكي استفاده كنيد يا در مناطقي كه داگر در نزديكي دريا زندگي مي

 .دييپاكيزگي زير خودرو دقت بيشتري به عمل آوريد و همواره زير خودرو را كامالً بشو

 خودرو و زيرآن را كامالً تميز كنيد ،كنيددر زمستان يا هنگاميكه از جاده هاي گلي عبور مي. 

 كه كليه گل و الي برداشته شود ز آب با فشار مناسب استفاده كنيد بطوريبراي شستشوي زير خودرو ا. 

 وقت پارچه را محكم روي سطح خودرو نكشيد هيچ .از پارچه تميز براي شستشوي استفاده كنيد. 

  بعد از شستشو خودرو را خشك كنيد. 

 وقتيكه در هواي گرم و خشك خودرو را مي .باعث صدمه زدن به رنگ خودرو مي شود ،اگر آب صابون روي سطح اتومبيل خشك شود-

بعد از شستشو خودرو را با پارچه  .جلوگيري شود ديدنالزم است هر قسمت را كه شسته شد بالفاصله خشك كنيد تا از صدمه  ،دييشو

 .روي سطح خودرو مي باشدبر اين كار بخاطر جلوگيري از نمايان شدن قطرات خشك آب . گير خشك كنيد نم

  با رنگ مخصوص رنگ نمود مورد نظر را به دقتمحل  بايدبراي جلوگيري از خوردگي  ،روي رنگ خودرو مشاهده شداگر خراشي. 

 هنگام شستشوي زير خودرو دقت كنيد كه توسط لبه هاي تيز صدمه نبينيد. 

 رطوبت موجود بر روي نوارهاي دور درب و نيز قفل ها را پس از شستشو خشك كنيد ،در مناطق سرد. 

 مي شود آن هاباعث ترك خوردن و تغيير رنگ  زيرا دييل نشوييرا با تينر يا گازو يپالستيك قطعات. 
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 عيب یابی
 OBDرابط عيب یابی 

توانيد رابط را ، شما ميOBDبا باز كردن پوشش سوييچ . در بخش مياني داشبورد، سمت راننده قرار گرفته است OBDرابط عيب يابي 

 .يب به تجهيزات عيب ياب متصل شويدجهت تشخيص ع. مشاهده نماييد
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 توصيه های ایمنی

 كابل مثبت باتري را قطع كرده  موتورها اين درلطفاً .... رشكاري و ت جوشكاري و بيرات در خودرو يا استفاده از تجهيزاقبل از ايجاد تغي

 ....(و  CBCUموتور،  ECUشامل  ) .هاي الكترونيكي را جدا نماييدو كانتورهاي كليه يونيت

 در مدتي كه موتور عملكرد عادي دارد، سوييچ را خاموش ننماييد . 

 ابتدا  ،اگر نيازمند تغيير در محل نصب سيم اتصال بدنه سيستم هستيد. ثابت است و نبايد بدون اجازه تغيير كند ،نقطه اتصال بدنه

آن را  ،صال در محل جديدرا برداشته و پس از اطمينان از عملكرد سيم اتسيم نصب شود  خواهيدبايستي رنگ آن محلي را كه مي

 .نصب نماييد

  تغيير داده شود مجوزمشخصات هريك از نيروي تغذيه كننده و سيم پايه نبايد بدون. 

  آن را توسط  هاي اتصال را ثابت كرده و رويوسط يك پايه محكم نماييد سپس سيم، لطفاً آن را تسرويس باتريبعد از تعويض يا

روي آن را توسط كالهك الستيكي بپوشانيد، در غير اين صورت ممكن است . وازلين بپوشانيد تا مانع از خوردگي و زنگ زدگي شود

 .منجر به حوادث و اتفاقات ناخوشايند شود

 م يا قطعات خراب را تعويض اگر الزم باشد، به موقع اتصاالت را محك. هاي مفصلي و اتصاالت سيستم فرمان را بررسي نماييدقسمت

 .كنيد و در صورت نياز قطعات را گريس كاري نماييد
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 در صورت مشاهده ترك در فنر آن را  .قطعات اتصال سيستم تعليق را از نظر ترك داشتن و يا شل بودن بررسي نماييد در فواصل منظم

 .هاي شل را محكم نماييدتعويض نماييد و پيچ

 اگر محورها . ، شل بودن و حالت دفرمه بودن بازرسي نماييدجلو و عقب را از لحاظ ترك داشتن حورهايتمام قسمت م در فواصل منظم

 .هاي شل بايد سفت گردنداشند بايد تعويض گردند و سپس پيچداراي ترك و يا دفرمه شده ب

 هايي كهومانند خودرهECU   ،آنها بيرون از موتور استECU ييد و از پاشيدن آب برروي آن اين خودرو را با دستمال تميز نما

 .هاي مجاز شركت گواه مراجعه نماييدها را باز و بسته ننماييد و براي اين كار به نمايندگيخودتان دسته سيم. خودداري نماييد

  راي كيلومتر بر ساعت باشد و ب 21هاي باياس، حداكثر سرعت بايد كمتر از الستيك ها، براي الستيكبراي جلوگيري از صاف شدن

 . كيلومتر بر ساعت باشد 111هاي راديال حداكثر سرعت بايد كمتر از الستيك

 ایمنی در سفر

 :عمر خودرو لطفاً به موارد زير توجه فرماييد به منظور افزايشسفر و در براي ايمني 

 در غير اين صورت، . ويض نماييدباشند در زمان هاي معين تعفيلترهاي هوا و روغن را توسط قطعات يدكي اصلي كه داراي هولوگرام مي

 .شودممكن است باعث مصرف بيش از اندازه سوخت يا كاهش قدرت موتور و غيره 
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 در غير اين صورت، با افزايش درجه حرارت . سطح رادياتور را در زمان هاي معين بررسي و در صورت مسدود بودن آن را تميز نماييد

 .ر را تحت تاثير قرار دهدمايع خنك كننده و روغن، ممكن است عمر موتو

  در طول مسافرت سوييچ را در وضعيتLOCK در غير اين صورت، غربيلك فرمان قفل شده و كنترل فرمان از دست . قرار ندهيد

 .شودراننده خارج و منجر به تصادف مي

 ننماييد در طول سفر غربيلك فرمان را تنظيم. اهرم بايد به طور كامل قفل شده باشد ،از تنظيم فرمان پس. 

  ثانيه تا انتهاي سمت چپ و راست نگه نداريد 5فرمان را بيش از. 

 ژنراتور  سيم زمينAC شوددر غير اين صورت، منجر به آسيب ديدن موتور مي. خودرو بايد منفي باشد. 

  از فشار دادن ربو شارژتودقيقه در حالت خالص قرار دهيد و تا زمان روغن كاري كامل  2پس از استارت موتور، خودرو را در حدود ،

 .پدال گاز خودداري نماييد

  موتور تحت بار زياد را ناگهان خاموش ننماييد. دقيقه در حالت خالص قرار دهيد 2قبل از خاموش كردن موتور، خودرو را به مدت. 

  يداستفاده نماي( پارك)در حالت دنده نگه نداريد و از ترمز دستي خودرو رابه هنگام توقب در سراشيبي. 

 زنيد، پدال گاز را فشار ندهيد به دليل اينكه در هنگام استارت مانع افزايش ظرفيت سوخت رساني منبع زماني كه موتور را استارت مي

 . شود، خواهد شدتنظيم مي ECUبه وسيله سوخت كه 

  هابا سرعت باال خودرو را نرانيد مخصوصاً در سرازيري. 
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  هشدار 

تواند بيشتر از توان اسمي چرخش رعت هاي باال نتيجه مطلوبي را در بر خواهد داشت، چون موتور نميتغيير دادن دنده سبك در س

روشن خواهد شد يا  صورت چراغ اخطار سرعت،در غير اين(. صفحه پارامتر موتور را بر روي پالك موتور مشاهده نماييد)داشته باشد 

 .شودسرعت سنج بر روي نقطه هشدار قرمز وارد مي

 ر صدا يا بوي غير عادي در حين رانندگي مشاهده كرديد، خودرو را پارك كنيد و عيب را رفع نماييداگ. 

 يا تجهيزات ديگر خودرو در هنگام رانندگي مشاهده كرديد، خودرو را متوقب و عيب را رفع نماييد هااگر وضعيت غير عادي در نشانگر. 

 زيرا . حين رانندگي پدال گاز را به تندي فشار ندهيد در. از سرعت ها و ترمزهاي ناگهاني پرهيز نماييدECU  الكتريكي كه موتور را

 . كنترل مي كند، به طور اتوماتيك ظرفيت سوخت را افزايش خواهد داد

 در اين صورت، وضعيت نيم كالچ منجر به اصطكاك زودرس كالچ مي شود. در حين رانندگي پايتان را روي پدال كالچ قرار ندهيد. 

 ز تغيير دنده از وضعيت دنده جلو به عقب يا از وضعيت دنده عقب به جلو، خودرو را  به طور كامل متوقب نماييدقبل ا. 

 براي جلوگيري از بارگذاري اضافه موتور،  قبل از رانندگي در سربااليي و سرازيري، دنده را به حالت سبك تغيير دهيد. 

 ندگي طوالني مدت در سرازيري از ترمز موتور و ترمز پايي و ترمز اگزوز استفاده دنده را در حالت سبك قرار دهيد و در هنگام ران

استفاده . استفاده مداوم از ترمز پايي ممكن است باعث داغ شدن ترمز شده در نتيجه سيستم ترمز عملكرد خوبي نداشته باشد. نماييد

 .ز سر خوردن چرخ ها جلوگيري مي نمايداز ترمز موتور يا اگزوز در هواي باراني تاثير خوبي خواهد داشت و ا
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  هشدار 

زماني كه اهرم تعويض دنده در موقعيت طبيعي قرار دارد، براي جلوگيري از خاموش شدن موتور كه ممكن است منجر به تصادف شود از 

 .ترمز اگزوز استفاده ننماييد

 بعد از گذشتن از گل و . كندد زيرا به موتور صدمه وارد ميدر طول مسافرت مواظب باشيد كه آب يا گل و ماسه وارد لوله هاي هوا نشو

در صورت مخلوط شدن آب و روغن، روغن . الي و ماسه، بررسي كنيد كه روغن موتور، گيربكس و محور عقب با آب مخلوط نشده باشد

ل ترمز را چندين بار فشار دهيد بعد از گذشتن از گل و الي و ماسه، پدا. را بكشيد و روغن گيربكس را تا نقطه مشخص شده پر كنيد

 .تا كفشكهاي ترمز خشك شوند

  پس از رانندگي در هواي باراني شديد يا بعد از گذشتن از گل و الي كم عمق، ترمز مرطوب ممكن است به طور موقت باعث كاهش

 .نيروي ترمز بشود

 به طور كلي ارتفاع كنترل . ونيكي جلوگيري نماييدزماني كه الزم است از آب عبور كنيد، از مخلوط شدن آب با سيستم كنترل الكتر

 .كيلومتر در ساعت باشد 11ميليمتر نباشد و سرعت گذشتن از آب مي بايست كمتر از  211كننده از سطح آب بايستي كمتر از 

  اگر خودرو به سيستمABS  ترمز فشار ندهيد كنيد، دوبار به پدالزماني كه ترمز مي. باشد، يكنواخت و هماهنگ ترمز بگيردمجهز .

دقت كنيد كه . به خوبي عمل نكند ABSتواند تمام قدرت و نيروي ترمز را بگيرد و در نتيجه سيستم فشردن تمام مدت پدال ترمز مي

 .  و نوسان پدال ترمز در حين ترمز گرفتن عادي باشد ABSصداي 
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 گيری سوخت

 .ر خاموش و سوييچ اصلي خارج از محل خود باشدبايست كامالً متوقب، موتوگيري، خودرو ميدر هنگام سوخت

 .باشدزا ممنوع ميدر هنگام سوخت گيري، كشيدن سيگار، جوشكاري بدون محافظ و استفاده از مواد آتش

 .هاي غير ضروري خودداري نماييدفشردن پدال گاز و ترمز ازبراي مصرف اقتصادي سوخت در تعويض دنده، 

 جوش آوردن

سپس در حالي كه موتور روشتن  . رت آب موتور به منطقه قرمز رنگ رسيد، بالفاصله خودرو را به محل امني برسانيداگر درجه نمايش حرا

آنگاه درب رادياتور را باز و آنقدر آب بريزيد تا درجه نمايش حرارت آب موتور . است با ريختن آب برروي رادياتور، رادياتور را خنك نماييد

 .آب بريزيد MAXرادياتور و مخزن آن تا حد در داخل . به حد مطلوب برسد

 .توجه داشته باشيد كه آب را كم كم داخل رادياتور بريزيد

 .، از آب سرد استفاده نماييد(آب و ضد يخ)هنگام جوش آوردن موتور در صورت نداشتن مايع خنك كننده 

 ها سرریز كردن روغن

 .ها فقط از روغني با همان سطح كيفيت و گرانروي استفاده نماييدبه منظور عمر بيشتر قطعات متحرك، جهت سرريز كردن روغن
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 باتری كمكی

 شده ري خاليبات خواهيد خودرو را روشن نماييد، لطفاً از باتري كمكي كه از نظر ولتاژ باپس از خالي شدن كامل شارژ باتري، وقتي مي

 (ولت 24 باتري) استفاده نماييد  ،باشديكسان مي

  هشدار 

آسيب رسيدن به خودرو و تجهيزات  وصدمات ايجاد منجر به دچار انفجار، جرقه و احتراق اسيد نشود زيرا  رياتب اشته باشيدتوجه د

 .شودميالكتريكي 

 :براي باتري به باتري كردن خودرو مراحل زير را انجام دهيد

 از يك كابل ارتباطي جهت روشن كردن خودروي متوقب شده استفاده كنيد. 

 استفاده نماييد( ولت24)يله نقليه كه مجهز به باتري با ولتاژ اسمي از يك وس. 

 نماييميك سر انبر كابل رابط را ابتدا به قطب مثبت باتري دشارژ شده وصل مي. 

 نماييمسپس سر ديگر انبر كابل رابط را به  قطب مثبت باتري كمكي وصل مي. 

  كنيموصل ميدر مرحله بعد انبر رابط را به قطب منفي باتري كمكي. 
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 سيم اتصال بدنه را . كنيمباشد وصل ميسپس سر ديگر انبر كابل را به سيم اتصال بدنه خودرويي كه داراي باتري دشارژ مي

 .بايستي تا آنجا كه امكان دارد از باتري دشارژ شده دور نماييم

  شودكمكي روشن مي باتريپس از وصل كردن كابل رابط، موتور به كمك. 

 شودشده روشن مي ري دشارژكم دور موتور خودرويي كه مجهز به باتري كمكي است، خودروي داراي بات ايشبا افز. 

 پس از روشن شدن خودرو، كابل رابط را جدا نماييد. 

  هشدار 

 .بين قطب مثبت و منفي از كابل رابط استفاده ننماييد

 بكسل كردن

امتتا هنگتتامي كتته . رد روغتتن كتتافي بتته گيتتربكس ارستتال نمايتتدتوانتتد در متتدت عملكتتشتتافت گيتتربكس و چتترخش دنتتده ستترعت متتي

توانتتد بتته انتتدازه كتتافي هتتاي عقتتب روي  زمتتين و متصتتل بتته يتتدك كتتش باشتتند، گيتتربكس نمتتيشتتود اگتتر چتترخختتودرو بكستتل متتي

 .روغنكاري شود در نتيجه ممكن است آسيب هاي جدي به آن وارد شود

 .شود كه گيربكس خيلي كم روغنكاري شودر حالت خالص باشد، باعث ميحركت دادن خودرو در زماني كه موتور خاموش و يا د
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  هشدار 

 اجازه ندهيد خودروي شما در شرايط خاموش بودن موتور با دنده خالص حركت كند. 

 از فشار دادن پدال كالچ پرهيز نماييددر حالت حركت خودرو در دنده خالص ،. 

 هاي محرك، برروي زمين نگه داشته شوندرخ، الزم است محور محرك باز و چهنگام بكسل كردن. 

شما سريع به جلو حركت كرده و  خودرو  زيرا ممكن است. به هنگام بكسل كردن خودرو توسط خودرويي ديگر، موتور را روشن ننماييد

 .كند برخورد نمايددر نتيجه با خودرويي كه وسيله نقليه شما را بكسل مي

 .در مدت بكسل شدن از صدمه رسيدن به خودرو جلوگيري شود اهي مخصوص بكسل شود تاخودرو شما بايد توسط ماشين تعميرگ

اگر فاصله بكسل . نماييداتخاذ  تسهيل كنندهو  با كيفيتتجهيزات  ،بكسل كردن، در برخي از قسمت هاي خودرو همچنين در هنگام

 .بر ساعت برسدكيلومتر  21كيلومتر باشد، سرعت خودرو نبايد به بيش از  11كردن در حدود 

 بكسل كردن از جلو

 .هاي جلو روي زمين نباشنداينكه چرخيا  باشندها روي زمين تمام چرختوجه داشته باشيد كه ، روشدر اين 

 بته يتاد داشتته باشتيد    . هتا بكستل شتود   اگر مي خواهيد رانندگي در حالت عادي انجتام شتود، ختودروي شتما بايتد توستط تمتام چترخ        

جهتتت  .هتاي ترمتز و فرمتان، كتارايي ختود را از دستت خواهنتد داد       سيستتم متز بتيش از حتد پتايين باشتتد،     كته اگتر فشتار سيستتم تر    

 :بكسل كردن يكي از اتصالت زير را انجام دهيد
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 ارتباط به خودروي معيوب بگيريد  از مخزن ترمز خودروي بكسل كننده يك

يا فنر ترمز را شل نماييد و سپس از يك ميله مابين خودروي بكسل 

 .نماييدنده و خودروي معيوب استفاده كن

 اتصال بين گاردان و محور عقب را آزاد نماييد. 

 

  هشدار 

اي بكسل ي شما بررواگر خود. شودمكانيسم بكسل كردن تنها براي حركت در مسيرهاي عادي و تحت شرايط بارگيري مجاز استفاده مي

اگر با . باشديكسان مي دكننتصل نماييد و مطمئن شويد كه نيرويي كه تحمل ميبه هم مرا باشد، لطفاً آنها كردن به دو قالب مجهز مي

اگر  .انداز مواجه شديد، ابتدا بار را تخليه و بعد خودرو را بكسل نماييداي مانند فرورفتگي الستيك يا با مسير داراي دستشرايط ويژه

هاي لطفاً به نمايندگي .باشدستيد يا تخليه بار براي شما مقدور نميكسل كردن با مشكل مواجه هبار، براي ب همچنان پس از خالي كردن

خودروي بكسل . ند را با شدت انجام ندهيد چون ممكن است باعث صدمه ديدن خودرو شويدعمل بكسل ب .مجاز گواه مراجعه نماييد

 . كيلومتر بر ساعت را داشته باشد 21كننده نبايد سرعت باالي 
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 :سل بنددستورالعمل قالب بك

 كاور چرخنده را به سمت باال بچرخانيد. 

 كاور چرخنده را به سمت پايين بچرخانيد. 

 توانيد از قالب استفاده نماييددسته بيروني قالب را بچرخانيد و سپس مي. 

 بكسل كردن از عقب 

 .اندهاي عقب از زمين جدا شدهدر اين روش چرخ

 .ا، ثابت نگه داريدهغربيلك فرمان را در حالت فرمان مستقيم چرخ

 . توانند با دست شل شونداگر فشار هوا كاهش پيدا كرد، ترمزهاي دستي فنري جلو و عقب مي

 :نماييد آزادلطفاً ترمز را به صورت زير، 

 كه دركنار محور ترمز هستند را خارج نماييدها قفل و مهرههاي ميل پيچ. 

 درپوش الستيكي محور عقب برداشته شود. 

 درپوش الستيكي ) رزوه را در داخل مهره و واشر تخت محور، قفل نماييد پيچ دوسر

 .دور در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد 4/1(. قبالً برداشته شده است
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 11زماني كه بيش از . هاي پيچ دو سر رزوه را توسط آچار، چندين دور بچرخانيد، تا هنگامي كه شير ترمز شل شودمهره 

 .  تواند ترمز را آزاد نمايدرمز فنري دستي ميميليمتر چرخانديد، ت

 ميليمتر چرخانديد،  11زماني كه تقريباً . مهره هاي قسمت عقب پمپ ترمز چرخ را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد

 .توانيد با دست آزاد كنيدترمز فنري دستي را مي

  هشدار 

بين قالب بكسل  را( زنجير ايمني يا طناب)اريد و سپس كابل يدك كش ها را ثابت نگه دهنگام آزاد كردن ترمز كمكي فنري، چرخ

 . خودرو يدك كش و خودروي خراب معلق نگه داريد

 هنگام مواجهه با حریق

 :هنگام مواجهه با حريق موارد زير را رعايت فرماييد

 محوطه خطر را محصور كنيد. 

 به ( گروه مايعات قابل اشتعال و گروه گازهاي قابل اشتعالگروه جامدات يا مواد خشك، )نشاني مناسب همواره كپسول آتش

 .ويژه از نوع گروه مايعات قابل اشتعال را در دسترس داشته باشيد
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 حفاظت از محيط زیست

هاي زيرزميني هاي سطحي، آبهاي سرويس وارد سيستم فاضالب، آببه منظور حفظ و سالمتي محيط زيست، هرگز اجازه ندهيد سيال

 .مين شوديا سطح ز
 

 جوشكاری بر روی خودرو

جوشكاري برروي قطعاتي نظير موتور، گيربكس، محورها و . بايست كمتر از يك متر باشدفاصله بين اتصال و نقطه جوشكاري مي

 .باشداند، به هيچ وجه مجاز نميهاي به خصوصي كه برروي فريم اصلي پيچ شدههمچنين برروي فريم شاسي و فريم

 .هايي نظير موتور، گيربكس، محورها و غيره وصل نكنيدشكاري را به مجموعهانبر اتصال جو

 دستكاری در سيم كشی خودرو

باشد نظير تلويزيون، ويديو، يخچال، وسايلي عالوه بر آنچه برروي خودرو نصب مي كشي خودرو و اضافه نمودناز دستكاري در سيم

 .دد، بپرهيزيدگربخاري برقي و غيره كه موجب خسارت به خودرو مي
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 رانندگی در زمستان

شود بلكه باعث هاي مختلب موتور مياگر دماي موتور بيش از اندازه پايين آمده باشد نه تنها باعث زنگ زدگي قسمتدر فصل زمستان 

 .شودافزايش مصرف سوخت هم مي

بنابراين از يك عايق . شودندازه دماي موتور مينماييد، دماي پايين باعث پايين آمدن بيش از ااگر در منطقه كوهستاني رانندگي مي

استفاده از يك  توجه داشته باشيد كه .استفاده نماييد( مانند استفاده از عايق پوششي برروي قسمت جلويي شبكه منبع آب)حرارتي 

 .كندجلوگيري مي پايين آمدن بيش از اندازه دماي موتورپوشش عايقي از 

 :هستاني و سرد به موارد زير توجه فرماييددر هنگام رانندگي در مناطق كو

 درجه سانتيگراد است از ضد يخ اتيلن گليكول استفاده نماييد -11ر مناطقي كه دماي هوا كمتر از د. 

 كامالً شستشو دهيد قبل از استفاده از ضد يخ، قسمت داخلي سيستم خنك كننده شامل رادياتور را. 

 شودمنجر به وجود نشتي از موتور به هنگام استفاده از ضد يخ مي ،د زيرا كوچكترين شكافلوله الستيكي آسيب ديده را تعويض نمايي. 

 باشند، لطفاً در صورت استفاده موقت از آب زياد، از آب سبك خنثي استفاده براي خودروهايي كه مجهز به منبع آب آلومينيومي مي

 .نماييد

  هشدار 

 .دهان جداً خودداري فرماييد تماس آن باباشد از به علت اينكه  ضد يخ اتيلن گليكول سمي مي
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 نباشد باعث كاهش روغن موتور مي شود هماهنگاگر نوع روغن با شرايط موتور . شودتر مي، روغن غليظ هر چه دماي محيط پايين تر. 

 بنابراين اندازه. يابدش ميكه دماي هوا پايين است ظرفيت باتري، نرخ دشارژ شدن و چگالي نسبي مايع كار الكتروليت كاه هنگامي-

 .هاي الزم براي شارژ كامل باتري را انجام دهيد تا مانع از يخ زدن باتري شويدگيري

  هنگام افت دماي محيط، سوخت ديزلي در داخل باك و لوله سوخت رسان سفت و موتور خودرو در عملكرد دچار نقص فني خواهد

 . مانند به سختي استارت خوردن موتور. شد

 شود از زنجير چرخ يا تيغه يخ شكن استفاده نماييديه ميتوص. 

 اب نماييدده از ترمز دستي و چرخش سريع اجتناز رانندگي با سرعت باال، گاز دادن ناگهاني، استفا. 

 از ترمز پايي به اندازه استفاده نماييد. براي تاثير خوب ترمز موتور از دنده پايين استفاده نماييد  . 

 خودرو جلويي را رعايت فرماييد با مناسب فاصله. 

 رانندگی در مناطق گرمسيری

لطفاً موارد زير را براي جلوگيري از گرم شدن موتور . كندموتور خودرو به هنگام كاركرد در مناطق با دماي باال و گرمسيري زود گرم مي

 :انجام دهيد

 آب چاه، آب رودخانه و غيره پر ننماييد: ت مانندبراي جلوگيري از سرعت زنگ زدن، سيستم خنك كننده موتور را با آب سخ.  
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 پره رادياتور را از . شودوجود حشرات، گل و الي  يا موانع ديگر در رادياتور، باعث اختالل در عملكرد سيستم خنك كننده موتور مي

 .دهيد باشد شستشولحاظ وجود موانع بررسي نماييد و آن را با آبي كه زياد گرم نمي

  سطح مايع كار الكتروليت را بررسي و در صورت نياز آن را پر . شودباعث افزايش مصرف مايع كار الكتروليت باتري ميافزايش دما

 . نماييد

 رانندگی اقتصادی

 . ه داريدنگ( دور بر دقيقه 1111-1411)در محدوده اقتصادي سرعت خود را  ،در مدت رانندگي

 .، نگه داريد1611-1211 (r/min) محدودهدر  جايي كه امكان داردرا تا  دور موتور. يش دهيددنده را افزا ،دور موتوردر هنگام باال بودن 

 ترمز اين كار باعث تاثير خوب. را سرويس نماييد( مانند ترمز موتور)همراه با سرويس ترمز به منظور كاهش مصرف سوخت، ترمز كمكي 

 .شوددر زمان رانندگي در سراشيبي مي

 .شود كه خودرو داراي عملكرد مناسب باشده تعمير و نگهداري خودرو باعث ميتوجه داشته باشيد ك

باشند، به هيچ عنوان در حالت دنده خالص پدال گاز را با توجه به اين كه اين خودروها مجهز به سيستم كنترل الكترونيكي موتور مي

بنابراين از خالص كردن دنده و فشار دادن پدال . باشدمي هاي دندهتر از ديگر حالتفشار ندهيد چون مصرف سوخت در اين حالت بيش

 .گاز خودداري نماييد
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 :سوخت در خودرومصرف صرفه جويي  هايروش

 ق با اين دستورالعمل باشدمطاب شود سوخت، مايع خنك كننده و روغنتوصيه مي. 

 كيفيت فيلتر هوا بايد با مقررات شركت تطابق داشته باشد. 

 سوخت بايد با مقررات كارخانه موتورسازي تطابق داشته باشد فيلترهاي آب و روغن و. 

 فيلتر هاي هوا، سوخت، روغن و آب را در تاريخ هاي تنظيم، تعويض نماييد. 

 عملكرد عادي دارد شودمطمئن شويد كه روغن سيليكوني كالچ كه مانع از تماس مستقيم اجزاي داخلي كالچ مي. 

 :دهيد قبل از رانندگي موارد زير را انجام

 باد تاير را در حالت عادي نگه داريد و با خودرويي كه باد تاير كم دارد رانندگي ننماييد. 

 مطمئن شويد كه سطح روغن موتور عادي باشد و اجازه ندهيد كه سطح روغن باالتر از سطح استاندارد برود. 

 :در طول رانندگي مراحل زير را انجام دهيد

 ه نماييدهميشه در سرعت پايين تعويض دند. 

 را به آرامي فشار دهيد و ترمز هميشه پدال گاز. 

  حركت نماييد سبكبا دنده. 



 توصيه هاي ایمني

213 

 (.دور بر دقيقه 1111-1411با دور موتور )يشه با سرعت پايين حركت نماييد هم 

 زمان عملكرد سيستم تهويه مطبوع را كاهش دهيد. 

 پدال كالچ را براي مدت طوالني فشار ندهيد. 

  سراشيبي بيش از اندازه كالچ را فشار ندهيددر هنگام رانندگي در. 

  اگر هشدار اعالم خطر دريچه ورودي هوا در هنگام رانندگي با بار سنگين به صدا درآمد، فيلتر هوا را  تعويض يا سرويس

 .نماييد

 در حالت رانندگي با بار، كليد صرفه جويي سوخت را در حالت استاندارد قرار دهيد. 

  بار، كليد صرفه جويي سوخت را در حالت صرفه جويي قرار دهيددر حالت رانندگي بدون. 

 رانندگی تحت شرایط اضطراری

در صورت برطرف شدن عيوب، . دهندشود، چراغ هاي نشانگر عيب اطالعات مرتبطي را نشان ميوقتي موتور دچار عيب و نقص مي

 . شودناميده مي LIMP HOMEاين عمل  شود كه موتور با سرعت و بار پايين تر كار كند كهسبب مي ECUسيستم 

شارژر  توربوشود، يا فشار در وقتي درجه حرارت باالتر از حد عادي باشد، فشار باالي روغن باعث شكسته شدن لوله ها ميبراي مثال، 

  LIMP HOMEبه طور كلي . كنددور و قدرت موتور را براي رانندگي مطمئن كنترل مي ECUپايين است و غيره، در اين زمان 
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توانيد براي تعمير وسيله نقليه خود به مي LIMP HOMEدر شرايط . سازدعملكردي است كه تعمير وسيله نقيله را آسان مي

 .براي اين منظور نبايد براي افزايش سرعت پدال گاز را فشار دهيد. نزديكترين نمايندگي شركت گواه مراجعه نماييد

 اضطراریتوقف 

  خودرو را در وسط خيابان به داليل مختلب متوقب در سمت راست جاده متوقب نماييدممكن است خودرو را تا آنجا كه ،

 . نكنيد

  يا شب استفاده نماييدو را كشيده و از چراغ چشمك زن خودكار چه در روز ( كمكي)ترمز پارك. 
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 یدك كش
 اتصال بين تریلر و كشنده

ستتطح . جلتتو و عقتتب و اتصتتال ريختتته گتتر بتتا عقتتب كشتتنده را بررستتي و كنتتترل نماييتتد ارتفتتاع يتتدك كتتش، انتتدازه ميلتته بولينتتك، شتتعاع چتترخش 

جداكننده كشنده و تريلر بايتد بته طتور مرتتب از جهتت غبتار، متواد ختارجي و كتافي بتودن مقتدار            

 .گريس بررسي شود

 :مراحل زير را انجام دهيد ميلهبراي اتصال پايه با 

  در غيتتراين. قتترار دهيتتد پتتنجم را در متتوقعيتي هماننتتد شتتكل روبتتروچتترخ 

 KINGصورت هيچ اتصتالي متابين كشتنده و تريلتر برقترار نمتي شتود و        

PIN  آسيب مي بيند.  

 نگه داشته و آزاد كنيدقفل پايه را براي باز كردن قالب،  با دست مكانيزم. 

 يدگردد، خط مركز كشنده را با خط تريلر حفظ كنزماني كه كشنده بر مي .

در صورتي كه . ميليمتر باشد 41بايد كمترخم شدگي دو خط مركزي 

و در  5خودرو بار داشته باشد، زاويه دو خط مركزي بايد كمتر يا مساوي 

 .درجه باشد 1صورت بدون بار، اين فاصله بايد كمتر يا مساوي 

 ≤ميليمتر 41

  ≤  5°باركامل ميليمتر

 ≤ 1°بار  بدون
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    به درستي قفل شده باشد ميلهبررسي كنيد كه قالب قفل پايه  با. 

    ر وضعيت عادي باشدبررسي نماييد كه تمام اتصاالت د. 

 بين كشنده و تریلرمدار كوتاه اتصال 

 دو شاخه كابل كشنده را به داخل پريز كابل اتصال در جلوي تريلر وارد كنيد. 

 كند و در صورت ايراد سيم هاي آن را تعويض كنيدبررسي نماييد كه المپ آن درست كار مي. الكترودها را براي اتصال صحيح كنترل كنيد. 

 و كشنده تریلرهوا بين ان جریمسير 

در اين لحظه لوله هواي مخزن كشنده با  . به ترتيب دو مفصل لوله پالستيكي هوا را به دو مفصل لوله پالستيكي  هوا در تريلر متصل كنيد

ز، لوله  تامين توجه داشته باشيد كه رنگ قرم.)كنترل نماييد كه لوله كشنده با لوله تريلر متصل شده است. لوله تريلر متصل مي شود

 (.باشندكننده هوا  و رنگ آبي، لوله كنترل مي

كليد را در . رود را باز كنيدپس از اتصال مفصل هاي هوا، كليد روي كشنده را كه براي اتصال و قطع اتصال با لوله هواي تريلر به كار مي

 .  آيدتواند كار كند به وجود نميم ترمز آن نميدر غير اين صورت هواي كافي براي تريلر كه سيست. وضعيت مخزن هوا قرار دهيد

كيلو پاسكال  851ا ت 811موتور را روشن نماييد و گيج فشار هوا را در كابين مشاهده كنيد و فشار مخزن هوا را از كشنده به تريلر  بين 

 .نشتي هوا از لوله هاي هوا و كاركرد عادي سيستم ترمز را بررسي كنيد. افزايش دهيد
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  رهشدا 

 .اگر كشنده مجهز به كاور چرخ عقب باشد، در زمان اتصال به تريلر كاور را برداريد

 تریلرقطع اتصال بين كشنده و 

. سپس سيستم ترمز تريلر را بررسي كنيد كه كاركرد عادي داشته باشد. نتخاب نماييدا براي پارك كردن تريلر و كشنده ازمين هم سطح و صافي ر

 .له مشخص افزايش دهيد تا اينكه بتواند از كشنده جدا شودصفحه متحرك را با فاص

سپس مفصل لوله مخزن هوا و مفصل لوله . رود را باز كنيدكليد روي كشنده را كه براي اتصال و قطع اتصال با لوله هواي تريلر به كار مي

 .كنترل را از كشنده جدا كنيد

 .ريلر بيرون بكشيد و سپس بر روي كشنده قرار دهيددوشاخه كابل كشنده را از پريز كابل اتصال در جلوي ت

 .با دست مكانيزم قفل پايه را براي باز كردن قالب قفل نگه داريد

 .بنابراين تريلر و كشنده از هم جدا مي شوند. از پايه به آرامي كشنده را جلو ببريد ميلهبراي جدا كردن 

 .ينان حاصل كنيدپس از جدا سازي از عادي بودن همه قسمت هاي تريلر اطم

 .براي تخليه آب، شير تخليه مخزن هواي فشرده را شل نماييد
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 پارامترهای تریلر كشنده

 6*4 4*2 عالمت نوع رانندگي

  مشخصات ميله و پايه
 91#: 2سري 

 21#آپشن                   51#: 6سري 

تا  فاصله مركز پايه)فاصله متعلقات يدك كش در قسمت جلوي عقب خودرو 

 (mm)( مركز محور محرك عقب
L 561 1125 

فاصله متعلقات يدك كش در قسمت جلوي عقب خودرو كه قابل تنظيم به 

 (mm)باشد سمت جلو و عقب مي
L1 111 

 درجه 6: 6سري         ;درجه  1: 2سري AQ و كشنده بين نيمه تريلر منفي زاويهماكزيمم 

 درجه 1: 6سري          ;درجه  8: 2سري AH و كشنده بين نيمه تريلرماكزيمم 

 درجه AC 2 ماكزيمم شيب تريلر

 RQ 1821 2151 ماكزيمم شعاع چرخش به جلو تريلر

 D 1411 1151 ماكزيمم سيستم تعليق جلو تريلر

 RH 1211 2211 مينيمم شعاع چرخش به عقب تريلر
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 توزیع متقارن بار

 تر از عرض اتاق باشد به طور كلي عرض كاال نبايد بيش. 

 تا آنجا كه ممكن است بارها از انتهاي خودرو بيرون زده نشوند. 

فاصله يدك كش با تسمه ديواري عقبي 

 كابين خودرو

 زاويه بين نيمه تريلر و كشنده
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 صحيح نحوه بارگيری

 .يابدبه آرامي اتاق را باز و بسته نماييد، در غير اين صورت عمر اتاق كاهش مي

 .شودپرتاب اجناس باعث صدمه ديدن آنها مي. در بارگيري و تخليه بار دقت نماييد

 .شونددر غير اين صورت، اجناس در مدت رانندگي پراكنده مي. ها را خوب طناب پيچ نماييداب جنستوسط طن

ثباتي رانندگي، بلكه باعث آسيب رسيدن به عدم تعادل بار نه تنها باعث بي. اجناس را بصورت متعادل در سطح پايين بارگيري نماييد

 .قرار دهيد اجناس بلند را در مركز اتاق. شوداجناس و اتاق مي

از قسمت جلويي قفسه را مهار نماييد و از برخورد (. به عنوان قسمتي از اجناس) استفاده نماييد  هاي تجاريبراي اجناس بلند از قفسه 

 .شوداجناس به درب اتاق جلوگيري نماييد زيرا اين كار باعث دفرمه شدن درب مي

  هشدار 

  بايد ارتفاع را تنظيم نماييدبا توجه به محدوديت ارتفاعي خودرو، شما. 

 آيد، بنابراين از به وجود شود كه مركز ثقل خودرو باال برود و احتمال واژگوني خودرو بندي، موجب ميروش بارگذاري به صورت قفسه

 .هاي خيلي شديد خودداري نماييدحركت با سرعت باال و يا ترمزهاي ناگهاني و دور زدن

صفحه فوالدي و يا واگن، همانند قسمت هاي ديگر بار اگر درست اندازه گيري نشده باشد . امتمركز كنيدسنگيني و وزن متمركز بار را ن

 .به انتهاي بدنه كابين صدمه خواهد زد
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 .شوددر غير اين صورت باعث دفرمه شدن اتاق بار مي ،هنگام حمل كردن بار فله ايي، دو طرف بار را طناب پيچ نماييد

 .يق قالب بكسل انجام شود و نبايد سيم بكسل به اتاق بار وصل شودبكسل كردن بايد از طر

 :بررسي متناوب و سفت كردن تمام پيچ هاي اتاق بار

 هنگام تحويل دفعه اول

 پس از يك ماه دفعه دوم

 پس از شش ماه دفعه سوم

 هر شش ماه پس از دفعه چهارم

 .نماييدتمام پيچ هاي اتاق بار را به صورت متناوب بررسي و سفت 

 بار گذاری اضافه 

 .شودبار گذاري اضافه  نه تنها باعث كاهش عمر خودرو، بلكه منجر به وقوع تصادفات جدي هم مي

در نوع اضافه بارگذاري از سرعت . استاندارد اضافه بارگذاري بايد كمتر از توان قدرتي باشد كه در مقررات وزارت حمل و نقل آمده است

  .ييدزياد جلوگيري نما

هاي دائمي شاسي و مكانيزم باالبر مجاز نيست، چون باعث آسيب% 5و طولي بيش از % 1.5هاي عرضي بيش از برداشتن بار در سراشيبي

 .شودو حتي خطر واژگوني مي
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 روش هاي نگهداري بار روش بارگيري نوع بار

محموله هاي برزگ مانند 

كاالهاي خشكبار، شن و 

 ماسه، غالت، آجر و غيره

 
زماني كه ماسه، غالت، آجر 

و غيره بارگيري مي كنيد 

از ديواره هاي كناري و 

 .طناب استفاده نماييد

 كاالهاي پرحجم و بزرگ

 

 
استفاده   از قالب طناب

 .نماييد

محور مركزي 

 اتاق بار

 طناب ها

 قالب طناب

محور مركزي 

 اتاق بار

از ديوراه هاي كناري به عنوان 

در ) محافظ استفاده نماييد

 (.سمت راست و چپ

قرار دادن بار براساس 

خط افقي و كمكي محور 

 مركزي اتاق بار

بار را به طور 

در  يكسان

سطح اتاق بار 

 .قرار دهيد

 طناب ها

قالب 

 طناب

 بار را به طور يكسان در سطح اتاق بار قرار دهيد  

محور مركزي 

 راتاق با

قرار دادن بار بر اساس خط 

افقي وكمكي محور مركزي 

 اتاق بار 

محور مركزي اتاق 

 بار
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 روش هاي نگهداري بار روش بارگيري نوع بار

محموله هاي بزرگ مانند 

ماشين آالت، تجهيزات 

 ساختماني

مركز اتاق بار محل : نكته

 .تقاطع قطرها مي باشد

: محور مركزي اتاق بار

خط عمودي تا انتهاي 

اتاق بار و از ميان تقاطع 

 .قطرها مي باشد

 

صفحات آهني، تخته هاي 

چند ال يا تراورس هاي 

  .ولي را نصب كنيدط

محور مركزي اتاق 

مركز بارهاي بزرگ را در محدوده  بار

 . مركز اتاق بار قرار دهيد
 تراورس

محور مركزي اتاق 

 بار

محور مركزي اتاق 

 بار

 تراورس

تا جايي كه امكان دارد بارهاي 

رار بزرگ را نزديك مركز اتاق بار ق

 . دهيد

محور مركزي اتاق 

 بار
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 روش هاي نگهداري بار روش بارگيري نوع بار

محموله هاي بزرگ مانند 

ماشين آالت، تجهيزات 

 محور مركزي /ساختماني

خط عمودي تا : اتاق بار

بار و از ميان  انتهاي اتاق

 .تقاطع قطرها مي باشد

از قالب طناب استفاده  

 .نماييد

مركز اتاق بار محل : نكته
 .تقاطع قطرها مي باشد

بارهاي بلند و طويل 

مانند الوار چوب، دكل 

هاي مخابرات، تيرآهن و 

 غيره

صفحات )ديواره هاي محافظ  

را در جلوي ( آهني يا الوار

ناري به صورت  ديواره هاي ك

يك اليه قرار داده يا تراورس 

ها يا ستون را بايد بر روي 

 .اتاق بار بخوابانيد

 محور مركزي اتاق بار

 تراورس

محور مركزي اتاق 

 بار

محور مركزي اتاق 

 بار

 محور مركزي اتاق بار

 تراورس

 ستون ها

در بارهاي بزرگ با وزن نابرابر، 

سنگين ترين بار را روي اتاق بار و 

بارهاي ديگر را نزديك به مركز اتاق 

 . يدبار قرار ده

قرار دادن سنگين ترين بار در 

 مركز اتاق بار

مركز ثقل بار را در مركز محور 

 اتاق بار قرر دهيد 





 

 

 

 6فصل 

 اطالعات فني
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 مشخصات فنی
 مشخصات موتور

 Cummins سازنده

 ISME 420 30 مدل موتور

 ديزلي نوع موتور

 عدد خطي 6 نوع و تعداد سيلندر

 2يورو  استاندارد آاليندگي

 16.2:1 منسبت تراك

 24 تعداد سوپاپ

 و ترمز اگزوز توربوشارژ و اينتركولر تجهيزات موتور

 سي سي 11811 حجم كل سيلندر

 دور بر دقيقه 1211اسب بخار در  421 قدرت موتور

 دور بر دقيقه 1211نيوتن متر در  2111 گشتاور
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 مشخصات گيربكس

 

 ZF 16S2230 TO مدل گيربكس

 16+2 تعداد دنده

 سنكرونيزه/ دستي  عملكرد دنده نوع

 12.81 نسبت دنده يك

 11.54 نسبت دنده دو

 2.42 نسبت دنده سه

 1.22 نسبت دنده چهار

 6.52 نسبت دنده پنج 

 5.46 نسبت دنده شش 

 4.51 نسبت دنده هفت 

 2.82 نسبت دنده هشت

 2.12 نسبت دنده نه 
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 2.52 نسبت دنده ده 

 2.18 نسبت دنده يازده 

 1.14 نسبت دنده دوازده 

 1.42 نسبت دنده سيزده

 1.21 نسبت دنده چهارده

 11,1 نسبت دنده پانزدهم

 1.84 نسبت دنده شانزده

 12.22  1نسبت دنده عقب 

 11.81  2نسبت دنده عقب 

 يك تكه، كشويي نوع گاردان

 مشخصات كالچ

 

 خشكاي تك صفحه نوع كالچ

 هيدروپنوماتيكي عملكرد كالچ
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 ها ها و چرخ مشخصات محور

 تيري محور جلو

 عدد 1 تعداد محور عقب

 SINGLE REDUCTIONمحرك از نوع  نوع محور عقب

 4.111 نسبت تبديل محور عقب

 قفل عرضي دارد قفل ديفرانسيل

 عدد 6بدون احتساب زاپاس  تعداد تاير

 ، تيوبلسR 81/215 22.5 سايز تاير

 مشخصات سيستم فرمان

 

 هيدروليكي قابل تنظيم  فرماننوع 

 ZF-8098 نوع جعبه فرمان
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 مشخصات شاسی

 

 ناوداني با پرچ كاري سرد نوع ساخت

 تيري، نردباني مدل
 

 مشخصات سيستم ترمز

 

 نوع ترمز
مكانيزم تنظيم  –ABS,ASR,EBS مجهز به سيستم –پنو ماتيك 

 كننده خودكار كفشك ترمز

 ايدو مرحله –ژاكوب ترمز موتوري از نوع  ترمز كمكي

 دو مداره مستقل تعداد و نوع مدار

 ايعقب كاسه –جلو ديسكي  هاچرخ

 پنوماتيكي ترمز پارك
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 مشخصات كابين

 تعليق بادي و كمك فنر سيستم تعليق كابين

 بادي با قابليت تنظيم صندلي راننده

 عدد تختخواب 2 –باالبر هيدروليكي برقي و دستي  تجهيزات كابين

 مشخصات سيستم برق خودرو

 

 ولت 2*12 ولتاژ مورد نياز

 آمپر ساعت 181 ريظرفيت بات

 ولت 28 دينام

 مشخصات سيستم تعليق

 

 ميل موج گير+ كمك فنر + رابوليك افنر پ 2 تعليق جلو

 كمك فنر+  ميل موج گير+ رابوليك افنر پ 2+4 تعليق عقب
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 مشخصات سيستم سوخت رسانی

 

 

 

 

 

 

 

 عملكرد خودرو
 

 

 

 

 

 

 

 يترل 811 ظرفيت باك

 گرمكن سوخت تجهيزات

 متر 11.6 ≥ (تقريبي)شعاع دايره چرخش 

 كيلومتر بر ساعت 111 حداكثر سرعت

 21% توانايي باالروي از شيب در حالت با بار
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  ابعاد
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A ميليمتر 6121 طول كل 

B ميليمتر 2421 عرض كل 

C1 مترميلي 2821 ارتفاع 

C2 ميليمتر 2511 ارتفاع 

D  ميليمتر 1451 (اورهنگ جلو)فاصله مركز چرخ جلو تا سپر جلو 

E1 ميليمتر 2611 فاصله دو محور 

F  ميليمتر 1141 (اورهنگ عقب)فاصله مركز چرخ عقب تا انتهاي شاسي 

G ميليمتر 2121 فاصله عرضي چرخ هاي جلو 

H ترميليم 1811 فاصله عرضي چرخ هاي عقب 

K ميليمتر 254 حداقل فاصله لقي از زمين 

M ميليمتر 1221 ماكزيمم ارتفاع از چرخ پنجم 

N  درجه 18 زاويه رويكرد 

P درجه 12 زاويه خروجي 
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 اوزان
 

 

 

 كيلوگرم 8411 (وزن خالص) بدون بار وزن

 كيلوگرم 18111 (G.V.W) مجاز ناخالص وزن

 كيلوگرم 42111 (G.C.W) مجاز ناخالص تركيبي وزن

 كيلوگرم 5585 (بدون بار) اكسل جلو حداكثر وزن وارده به

 كيلوگرم 1511 (با بار) اكسل جلو حداكثر وزن مجاز 

 كيلوگرم 2815 (بدون بار)عقب اكسل  حداكثر وزن وارده به

 كيلوگرم 12111 (با بار)عقب اكسل  حداكثر وزن مجاز 

 كيلوگرم 11221 چرخ پنجم  حداكثر وزن مجاز
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 مشخصات جعبه فيوز
 .باشدمحل نصب فيوز در داخل پوشش جعبه فيوز مي

 

 :اصلي صفحه فيوز

D1-D3  :ديودها R و D  :و ديود مقاومت تحريك 

 F1-F30 :فيوزها  K1-K22 :هارله 

 جدول مشخصات فيوزها

شماره 

 فيوز
 تجهيزات الكتريكي آمپر

شماره 

 فيوز
 ريكيتجهيزات الكت آمپر

F2 A5/1 فيوز روشنايي F6 A5 فيوز نور باال 

F3 A21 فيوز دستگاه تهويه F7 A21  فيوزCBCU(واحد كنترل بدنه مركزي) 

F4 A15 فيوز فيلتر سوخت F8 A21  فيوزCBCU(واحد كنترل بدنه مركزي) 

F5 A15  فيوزCBCU (واحد كنترل بدنه مركزي) F9 A15  فيوزCBCU(يواحد كنترل بدنه مركز) 
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شماره 

 فيوز
 تجهيزات الكتريكي آمپر

شماره 

 فيوز
 تجهيزات الكتريكي آمپر

F10 A15  فيوزCBCU(واحد كنترل بدنه مركزي) F23 A21 فيوز كنترولر سمت راست 

F11 A21  فيوزECU موتور F24 A21 فيوز كنترولر سمت چپ 

F12 A21  فيوزCBCU(واحد كنترل بدنه مركزي) F25 A5/1 بييافيوز عيب 

F13 A5/1 فيوز فندك F26 A5 فيوز قفل ديفرانسيل 

F14 A15  فيوز سوكت برقV12 F27 A15  فيوزIG 

F15 A21  فيوز سوكت برقV24 F29 A5  برق بعد از سوييچECU 

F16 A15 كنفيوز برف پاك F30 A5  برق بعد از سوييچABS 

F17 A15 فيوز بوق    

F18 A11  سوييچ( 2)فيوز    

F19 A21 فيوز باالبر الكتريكي    

F20 A5 فيوز تاخوگراف    

F21 A5 گيريفيوز اسباب اندازه    

F22 A21 سوييچ( 1)فيوز    
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 ها  جدول مشخصات رله

 تجهيزات الكتريكي شماره رله تجهيزات الكتريكي شماره رله

K4  رلهA/C K14 رزرو 

K5 
 (كامينز Xi'anبراي مدل )دور رله قطع استارت كنترل از 

 (براي مدل دانگ فنگ كامينز)رله محافظ استارت / 
K15 كنرله سرعت كم برف پاك 

K6 كنپاك رله موتور برف K16 رله دستگاه تهويه 

K7 رزرو K17  رله سوكت برقV12 

K8 
براي مدل )رزرو  /(كامينز Xi'anبراي مدل )رله محافظ استارت

 A/C IGرله برق  K18 (دانگ فنگ كامينز

K9 
(/ كامينز Xi'anبراي مدل ) رله قطع استارت كنترل از دور

 (براي مدل دانگ فنگ كامينز)رزرو 
K19 رزرو 

K10 رله فندك K20 كنرله سرعت باال برف پاك 

K11 رله بوق بادي K21  برق ( 2)رلهIG 

K12 رله بوق برقي K22  برق ( 1)رلهIG 

K13 رزرو   
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 جدول مشخصات دیودها 

  هشدار 

ها اي آن از رلهبه ج. را به كار نيندازيد Dو  Rبدون هيچ منظوري تحريك مقاومت 

 .نماييداستفاده 

 

 

 دمان جعبه تقسيم فيوز چي

 LL :  فيوزهايF1-F14 LR    :  فيوزهايF1-F14 

 

 تجهيزات الكتريكي دهاشماره ديو

D1  1ديود 

D2  2ديود 

D3  2ديود 

D  وR  دينامتحريك مقاومت 

LR تجهيزلت الكتريكي آمپر 

F2 A5  فيوزACC 

F3 A15 فيوز منبع گرما مستقل 

LL تجهيزات الكتريكي آمپر 

F1 A5 فيوز الكتريكي آينه بغل 

F2 A5  براي سيستم پخش باتريفيوز برق 

F3 A5  فيوزACC  پخشCD- راديو 
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 RL :هاي رلهK1-K10  RR : فيوزهايF1-F14 
 

RL تجهيزلت الكتريكي 

K1 رله چراغ عقب 

K2 رله منبع گرما مستقل 

K3 رله چراغ حد 

K4  رلهACC 

K5 رله فن روغن سيليكوني الكترونيكي 
 

RR تجهيزلت الكتريكي آمپر 

F1 A 11 فيوز قفل درب و پنجره سمت چپ 

F2 A 11 فيوز قفل درب و پنجره سمت راست 

F5 A 15   فيوزABS 

F6  A5  سقب فيوز برق پنجره آفتابگير 

F7 A 11 فيوز چراغ حد 
 

 



 راهنماي استفاده از خودروهاي فوتون

242 

 گشتاورها
 (نيوتن متر)گشتاور سفت کردن  شرح

 دسته موتور

 M12*1.5(10.9) 241-181:M14*1.5(10.9)    , : 121-161 پيچ اتصال جلو و عقب دياق دسته موتور به بدنه

 M16*2(10.9)       ، 241-181:M14*1.5(10.9): 241-211 پيچ اتصال جلو و عقب دسته موتور به موتور

 :باشدت ميتاور سفت كردن متفاوبراي ضربه گيرهاي مختلب، گش پيچ اتصال جلو و عقب محل نصب ضربه گير به دياق دسته موتور

 :1512211112112براي ضربه گيرهاي مشابه تا 

55-26 :M10*1.5(10.9) 

 :H0101020018A0براي ضربه گيرهاي مشابه تا 

451-421 :M18*2 (10.9) 

 :H0101020015A0راي ضربه گيرهاي مشابه تا ب

114-21 :M12*1.5(10.9) 

 :1111811112112براي ضربه گيرهاي مشابه تا 

152-122  :M16*2.0(10.9)      ،25-18  :M8*1.25 (10.9) 
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 (نيوتن متر)گشتاور سفت کردن  شرح

 گيربكس

 M10*1.5(8.8): 48-61:       چدني/ پوسته آلومينيومي پيچ اتصال پوسته گيربكس به پوسته فاليويل

 M10*1.5(8.8): 48-61 مهره يدكي توپي ميله تلسكوپي گيربكس

 سيستم فرمان

 هاي هيدروليكي سيستم فرماناتصاالت پيچ، مهره و لوله

 M18*1.5(: پمپ چدني)111 -121، ( پمپ آلومينيومي)61-41

 M27*1.5(: پمپ چدني)151 -181، ( پمپ آلومينيومي)21-61

21-61 :M26*1.5 

 پيچ اتصال پمپ بوستر فرمان به موتور
  M10*1.5(8.8: 48-61:  چدني/ پوسته آلومينيومي

                                    26-16 :M8*1.25(8.8)  

پيچ اتصال بازويي / مهره اتصال ميل فرمان بلند به بازوي فرمان 

 سگدست فرمان

211-181 :M18*1.5(10)     ،221-211 :M20*1.5(10) 

281-221 :M24*1.5(10) 

 M20*1.5(10.9): 411-421 پيچ اتصال جعبه فرمان به دياق

 M16*1.5(10.9): 221-221 پيچ اتصال دياق جعبه فرمان به بدنه

 541-611(: 11)مهره توكار جعبه فرمان مهره اتصال هزار خاري فرمان به جعبه فرمان

 M10*1.5(8.8): 48-61 مهره قفلي چهار شاخه فرمان
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 (نيوتن متر)گشتاور سفت کردن  شرح

 M12*1.5(8.8): 11-21 مهره قفلي غربيلك فرمان

 پايه

 M16*1.5(10.9): 221-221 گيرپيچ اتصال پايه به صفحه ضربه

 M18*1.5(10.9): 281-261 پيچ اتصال صفحه ضربه گير پايه به بدنه

 سيستم تعليق

 M16*1.5(10.9)     ،241-181 :M14*1.5(10.9): 221-221 ه بدنهپيچ اتصال دياق فنر تخت ب

 M16*1.5(10.9): 221-221 (محور محرك)پيچ اتصال دياق ميل تعادل به بدنه 

 پيچ اتصال محور جلو و عقب به فنر تخت

226-281 :M18*1.5(10.9)      ،451-411 :M20*1.5(10.9) 

521-411 :M22*1.5(10.9)     ،521-421 :M24*1.5(10.9) 

521-451 :M24*2(10.9)         ،151-111 :M27*1.5(10.9) 

811-151 :M27*2(10.9) 

 سيستم ترمز

 ها و اتصاالت ترمزلوله
كه براي مونتاژ لوله ترمز  Q/FT A064-2004براساس شرط فني 

 .بادي مي باشد عمل نماييد
 مهره قفلي لوله فوالدي كمپرسور هوا به موتور

 و لوله فلزي لوله فوالدي كمپرسور هوا به خشك كننده مهره قفلي
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 (نيوتن متر)گشتاور سفت کردن  شرح

 سيستم سوخت

 M16*1.5(10.9): 221-221 پيچ اتصال دياق مخزن سوخت به بدنه

 سيستم کالچ

 ك كالچ به فاليويليسپيچ اتصال د
11-62 :M10*1.5(10.9)           ،51-41 :M10*1.5(8.8) 

128-115 :M12*1.75(10.9)     ،82-12 :M12*1.75(8.8) 

  M14*1.5( : قالب آلومينيومي) 41-45، ( قالب آهني) 51 -11 باال ميل لوال خروجي روغن پمپ باالي كالچ به لوله فوالدي فشار

 شاسي

 M12*1.5(8.8)        ،241-181 :M16*1.5(8.8): 15-111 پيچ اتصال دياق زاپاس به بدنه

 پيچ اتصال نشيمنگاه فنر تخت/ل تير تخت به بدنه پيچ اتصا
154-126 :M14*1.5(8.8)       ،111-15 :M12*1.5(8.8) 

241-181:M16*1.5(8.8) 

 مهره بستن تاير
451-411 :M18*1.5(10)       ،611-551 :M22*1.5(10) 

611-551 :M20*1.5(10) 
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 (نيوتن متر)گشتاور سفت کردن  شرح

 التاتاق برگردان و اتصا

 M14*2(8.8): 121-111 پيچ اتصال اتاق برگردان و رام عرضي شاسي جلو

 M10*1.5(8.8): 48-61 پيچ اتصال دياق جوش خورده بااليي به بدنه

 M14*1.75(8.8): 121-111 به بدنه ( در بدنه)اتصال دسته موتور عقب 

 تجهيزات بدنه

 M14*1.75(8.8): 121-111 پيچ اتصال قفل انتهاي اتاق

 سيستم انگليسي       پيچ بستن قرقره كمربند ايمني

           21-81  :16/1 

 M8*1.25(8.8): 22-21 پاييني پاشنه در/ پيچ بستن بااليي

 تجهيزات الكتريكي

 M16*2(8.8)         ،221-221 :M16*2(10.9): 181-241 به بدنه باتريپيچ اتصال دياق جعبه 

111-15 :M12*1.5(8.8) 

 M12*1.5(8.8): 15-111 بستن كمپرسور به دياق پيچ

 M10*1.5(8.8) :48-61 پيچ بستن دياق كمپرسور به موتور

 M10*1.5(8.8) :48-61 مهره قفلي تنظيم كشش تسمه كمپرسور
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 (نيوتن متر)گشتاور سفت کردن  شرح

 M8*1.25(8.8): 18-26 به بدنه ريباتپيچ اتصال واير منفي 

 ه فيوز به دياقپيچ اتصال بدنه جعب
221-221 :M16*2(10.9)     ،241-181 :M16*2(8.8) 

111-15 :M12*1.5(8.8) 

 سيستم محرك

 M14*1.5(10.9)       ،221-221 :M16*1.5(10.9): 181-241 پيچ اتصال ميل گاردان به فلنچ گيربكس

 M14*1.5(10.9)       ،221-221 :M16*1.5(10.9): 181-241 پيچ اتصال ميل گاردان به محور
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 های نصب شده بر روی خودرو پالك
 پالك موتور

 .شماره موتور بر روي پالك موتور و بلوك سيلندر حك شده است
 

 

 

 شماره شاسی

 كمك رانندهسمت  ت جلوي خودرو،تيغه ي شاسي در قسمبر روي  شاسيشماره 

 .حك شده است
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 پالك اتاق

 .شده استدر قسمت باالي ركاب، نصب  ك رانندهكمروي بدنه اتاق پشت درب بر  اين پالك

 .برر روي اين پالك در ج شده است ( VIN)شماره شناسايي خودرو 

 
 اتاقپالك  درعالئم و اعداد درج شده معرفی برخی از 

 NAB :كد بين الملي شركت ايران خودرو ديزل 

 كد محصوالت باري:  214

 باموستر محصول كشنده فوتون:  526

F  :يدسال تول 

A  :توليد محصول در سايت اصلي كارخانه 

 شمارنده شاسي:  111111

 



 

 

 

 

 

 

 هرگونه اظهار نظر و درخواست در مورد مضامين و دستورالعمل هاي مندرج در اين راهنما توسط
 .مديريت تضمين كيفيت با خرسندي پيگيري مي شود

 

 121 - 55 25 58 18:  تلفن

 121 - 51 24 51 14:  نمابر

 21114881:  سامانه پيامكي

 



 كشنده فوتون راهنماي دارنده
FOTON 

 

 49خرداد 


