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:نکات مهم 
قید شده در این دفترچه رعایت نکات نگهداري و عملکرد صحیح خودروي شمابراي

.رو آنها را به دقت مطالعه کنیدقبل از استفاده خود˝بنابراین لطفا. استضروري 

و شماره موتور (VIN)شماره شاسی موقعیت
ها این شماره.موتور را یادداشت کنید، شماره خودرو و شماره شود شماره شاسیتوصیه می

. مورد نیاز استتعمیر هنگامخدمات پس از فروش شرکت سایپا دیزلکزاارائه به مربراي
به ترتیبVINشماره شاسی درج محل. شود نمایش داده میVINباشماره شاسی خودرو

تاق قرار امشخصاتپالكرويو) سمت راست(سطح خارجی فریم شاسی زیر کابینروي
. اردد
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)2شماره (محل حک شماره موتور 

نوي نحوه رانندگی با خودرو
د با احتیاط رانندگی کنیم تا بر کارکرد خودرو تاثیر منفی بایاستفاده از خودروهاي نو براي

:کیلومتر موارد ذیل رارعایت کنید1000و تا مسافت رانندگی با خودروي نهنگام . نگذارد
:د تجاوز کنه نباید از مقادیر ذیل این مدت سرعت خودرو در هر دنددر- 1

123دنده 
112238)ساعت/کیلومتر(سرعت 

456دنده
607080)ساعت/کیلومتر(سرعت 

ناگهانی و ترمزهاي غیر ضروري زدن از افزایش ناگهانی دور موتور و همچنین استارت - 2
.در طول رانندگی خودداري کنید
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د حدرجا کار کند تا دماي موتور به ، همواره الزم است موتور مدتیوقبل از حرکت خودر- 3
. معمولی برسد سپس حرکت کنید

با و ) 2و 1(بایست با دنده ومتر اولیه را میکیل80مسافت خودرو براي اطمینان از آببندي - 4
.کنیدحرکتحداکثر نصف ظرفیت بارگیري خودرو

. از بعد از مرحله آببندي مجاز استچ استپ زیر پدال گبرداشتن پی- 5

حمل بار اضافیخصوص اخطار در 
موجب نقص نه تنها عمر محصول را کاهش می دهد بلکه خودروحمل بار اضافه بر ظرفیت 

.دنیز می شوحتی تصادف هاي جاده اي و فنی
بار مجاز مناًض.رل شودکنتخودروحملوزن ناخالصبار مجاز قابل حمل می بایست مطابق با 

.اتاق بار پخش شودسطحکلدرحمل بایدقابل 

خودروکنترل عملکرد
با دستورالعمل مربوطه قسمتهاي مختلفرو می بایست مطابق دتمامی قطعات و وسایل خو

.بازرسی شوند) و همچنین رانندگیتجهیزات و ابزار کنترلی(

تعمیر و نگهداري
بخشدرارائه شدهمطابق موارد مندرجلطفاً،فنیین وضعیتبراي حفظ خودرو در بهتر

.گرددکنترل"سرویس و نگهداري"
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رل الکتریکی موتور مانند سنسورها، انژکتور در صورت بروز نقص فنی در سیستم کنت
فرد غیر متخصص و . انتقال دهیدبه تعمیرگاه مجازرا خودرو ،و فیلتر سوختECU،سوخت

.یض و تعمیر را ندارده تعوزجاا،بدون مجوز
را با آب نشوییدتریکی، داخل کابینجلوگیري از نفوذ آب به داخل وسایل الکبراي.

.با آب شستشو ندهیدآنرا مستقیماًهرگز،ECUبه رسیدنبراي جلوگیري از آسیب

عالئم اختصاري مورد استفاده در دفترچه راهنمامفهوم 

XZ........................................................................ .........................تجهیزات انتخابی
ZY............................................. ..................................................تجهیزات ویژه و خاص
اطالعاتل هاي خودرو با تجهیزات ویژه به جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مد: نکته

.یدکنو مشخصات اصلی مراجعه 



٥

وسایل و تجهیزات کنترلی

گرمکن آیینه دید عقب-17هوادریچه مشبک  ورودي-1
پنل کنترل نشانگرها و عالئم-2

تجهیزات
دسته دنده -18
ترمز دستی-19

فندك-20گازدستیدستگیره -3
برف پاك کندسته کنترل-21بوق دکمه -4
غربیلک فرمان-22فالشرکلید -5
پدال گاز-A/C23کولربخاري وکلیدهاي -6
7-CD Player24- استارتسوئیچ
پدال ترمز-25هاي اعتباري کارتمحل -8
وسایل در نگهداري برايکوچک محفظه-9

دسترس
کالچپدال -26
(XZ)اهرم تنظیم غربیلک فرمان-27

داشبورد-10
راهنماي چپ و راستدسته کنترلی -28جعبه ابزار-11
محل قرار گیري تلفن همراه-12
)-+/(کنترل سرعتسوئیچ-30و 29محفظه اضافی-13

Cruise Controlگازدستی پخشرادیو -14
ECUابعیب یکلید-31زیرسیگاري-15
ABSکلید عیب یاب-32عقبچراغ مه شکنکلید-16



٦

نشانگرهاتجهیزات و 

بادفشار نشانگر- 1
و چراغ هاي اخطار   نشانگرها- 2
سرعت سنج       - 3
دور موتور شمارشگر-4
صفر کردن کیلومتر کلید- 5
کیلومتر شمار- 6
)5و یورو 4صوص مدل هاي یورو مخ(اوره مقدار سوخت و نشانگر مقدار- 7

چراغهاي راهنما.............. .................................................................

نور باال................................. ....................................................................
پیش گرمکن......................... ..................................................................
سطح سوخت ............................................................................................
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ترمز دستی...............................................................................................
در فیلتر آبگیرته نشینی آب.....................................................................

نامدیچراغ شارژ.......................... ..............................................................
فشار روغن موتور......................................................................................

ترمزچراغ هشدار......................................................................................
چراغ مه شکن عقب..................................................................................

دنده عقبچراغ .......................................................................................
فیلتر هواگرفتگی .....................................................................................

اگزوزترمز ..............................................................................................

هشدار درجه مخزن خالء ..........................................................................
چراغ مه شکن جلو...................................................................................

سطح مایع خنک کننده.............................................................................
نقص فنی در موتور...................................................................................

باداخطار کاهش فشار ...............................................................................
ایمنینشانگر اخطار کمربند.....................................................................

نشانگر قفل اتاق.......................................................................................

درب باز بودننشانگر اخطار .....................................................................

خنک کنندهیع مانشانگر اخطار دماي ........................................................
نشانگر توقف موتور............... ...................................................................
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)از پیش فعال شده(نشانگر اخطار کیسه هوا ................................................

P.T.Oنشانگر .................................. ........................................................

نشانگر اخطار فشار پائین باد ترمز...........................................................

کالچنشانگر اخطار سطح پائین روغن .....................................................

ABSسیستمنشانگر نقص فنی..............................................................

)تجهیزات انتخابی(ESPچراغ اخطار ....... ..............................................

)انتخابیتجهیزات (EBDچراغ اخطار........ ...............................................

آیینه دید عقبگرمکننشانگر ضد بخار و ............................................

هاتایربادفشارپایین بودن نشانگر اخطار ................................................

)5و یورو 4و یور(کم بودن اوره نشانگر اخطار ....................................

SVSچراغ اخطار ................................... ...............................................

ASRچراغ اخطار ............................. ......................................................

نشانگر اخطار سطح روغن موتور.......... ....................................................
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:سرعت سنج 
نمایش Km/hسرعت خودرو را به ،سرعت سنج

.می دهد
:کیلومتر شمار 

طی شده را به کیلومتر ثبت مسافت مسافت سنج
.می کند

:Resetو دکمه مسافت سنج 
عدد سفید رنگ سمت . ت سنج قرار داردو سمت راست سرعپائیندر موقعیت Resetدکمه 

نده کیلومتر دکمه دن شماردر صورت نیاز به صفر کر. دهدرا نشان میKm 0.1راست 
.دهیدمربوطه را فشار 

: ساعت دیجیتالی
یا"ON"زمانی که سوئیچ استارت در وضعیت 

"ACC" قرار گیرد،ساعت دیجیتال زمان را
، آنظیم در صورت نیاز به تن. نمایش می دهد

.دهیدرا فشارصفر کندکمه 
: تنظیم ساعت

ثانیه نگهداشته تا ساعت شمار 2را Resetدن حالت تنظیم ساعت دکمه کربراي فعال
در صورت عدم استفاده .ساعت را تنظیم کنیدResetسپس با استفاده از دکمه چشمک بزند،

.قرار می گیردنظیم دقیقهحالت تطور اتوماتیک دره بثانیه،5بمدت Resetاز دکمه 
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: تنظیم دقیقه
اتوماتیک در حالت ، بطور Resetبعد از تنظیم ساعت و در صورت عدم استفاده از دکمه 

در صورت عدم . استفاده کنیدResetبراي تنظیم دقیقه از دکمه .تنظیم دقیقه قرار می گیرد
.شودثانیه ساعت بطور اتوماتیک از وضعیت تنظیم خارج می 5براي Resetاستفاده از دکمه 

:فشار باد و دماي آب نشانگر
فشار هوایی که گیج نشان نرمال،حالتدر 

در .باشدKpa 600می دهد نباید کمتر از 
با باال رفتن فشار هوا توان%75دور موتور با 

قطع ، بوق اخطار فشار پایین400Kpaاز 
.می شود

: اخطار 
.حرکت ندهید، خودرو را نزدیک شدبه محدوده قرمزنشانگرعقربه در صورتی که

:دماي آبنشانگر
قرار "ON"زمانی که سوئیچ در وضعیت 

خنک کننده دماي مایع مورد نظرنشانگرگیرد، 
بترتیب "H"و"C"حرف. را نشان می دهد

ي مایع دماحد ترینو باالترینپایینبیانگر 
خارج ازنشانگراگر عقربه . کننده استخنک
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ی در صورت.موتور در وضعیت نرمال قرار داردماي دنشانگر این است که محدوده قرمز باشد
نشانگر این است که دماي موتور باال بوده و باشدقرار گرفتهعقربه در موقعیت قرمزکه

صورت در غیر این.دل کناین مشکل را ح4رالعمل بخش بایست مطابق با دستوراننده می
.جدي خواهد دیدموتور آسیب

:اورهسطح سوخت و نشانگر سطح 
نشان r/min 1000دور موتور را در دور سنج، 

تخاب دنده به دور موتور انهنگاملطفاً.می دهد
و د دور موتور را باال نبریدبیش از ح.یدتوجه کن

براي رسیدن به بهترین وضعیت مصرف سوخت 
استفاده از موتور در .گیردقرار "منطقه اقتصادي"درموتوري سعی کنید عقربه دور صاداقت

.باعث فرسودگی سریع موتور و مصرف باالي سوخت می شوددور باال
صدمات جدي به موتور )محدوده قرمز رنگ(در صورت استفاده از موتور در دور باال: توجه

.وارد خواهد شد
پر بودن تانک نشان"F"خالی بودن و عالمتنشان"E"عالمت: سوختنشانگر سطح
.سوخت است

.مقدار اوره در تانک اوره را نشان می دهد: اوره نشانگر
)5و یورو 4در مدل هاي یورو (
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)در برخی مدل ها(نشانگر مایع خنک کننده
.اگر سطح مایع خنک کننده از حد مجاز پایین تر باشد نشانگر روشن خواهد شد

خطر و هشدار دهندهفالشر،راهنماي چپ و راستانگر نش
نشانگر قرار گیردحالت روشن در وقتی کلید راهنما یا فالشر

چشمک زنضمناً این . شروع به چشمک زدن میکند،جهت
بیانگر آن است که چراغهاي راهنماي چپ و یا راست یا 

. کنندشر خطر به طور طبیعی کار میچراغهاي فال
: اخطار 

کند لطفاً به منظور متوجه کردن رانندگان قتی وسیله نقلیه شما یک مانع ترافیکی ایجاد میو
.یدکندیگر از فالشر اعالم خطر استفاده 

نشانگر نور باال 
وند نشانگر شوقتی چراغهاي جلو به حالت نور باال سوئیچ می

ضمناً روشن شدن این المپ بیانگر . شودنور باال روشن می
.ستخودروي طبیعی و نرمال نور باالکارکرد 

نشانگر دنده عقب 
گیرد این گیربکس در حالت دنده عقب قرار میزمانی که
ضمناً چراغ دنده عقب وسائل نقلیه. شودروشن مینشانگر 

و عابران پیاده را متوجه حالت خودروپشت خودرو
. کندمی)حرکت به سمت عقب(
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نشانگر مه شکن جلو 
در وضعیت تادهیدمیکلید مه شکن جلو را فشارزمانی که

هايچراغمراههنشانگر مه شکن جلو به،گیردروشن قرار
.دشومه شکن جلو روشن می

نشانگر مه شکن عقب 
نگر نشا،می کنیدروشنرا عقب کلید مه شکن زمانی که

مه شکن عقب روشن شکن عقب به همراه چراغهاي مه
. دشومی

کالچشانگر هشدار سطح روغنن
این ،قرار می گیردONدر حالت استارت زمانی که سوئیچ
روشن می شود پس از که موتور شود و وقتینشانگر روشن می

سطح روغن زمانی که.شودمیخاموش نیزنشانگرچند ثانیه این
نشانگر اخطار سطح روغن ،باشدمعینکالچ پایین تر از سطح 

وسیله شود می بایست اگر در حین رانندگی چراغ اخطار فوق روشن. دشومیروشن کالچ
تر از حد معین خیلی پایینروغناگر سطح . یدکنرا چک مخزنروغنو سطح نقلیه را متوقف 

. شودپرهم نوع با روغن استفاده شده روغن مخزن توسطنیاز است که،باشد
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نشانگر فشار روغن موتور 
،رت در حالت روشن قرار می گیردستااوقتی سوئیچ 

شود و بعد از نشانگر فشار روغن موتور روشن می
. گرددموتور این نشانگر خاموش میروشن شدن

شود ه در حین رانندگی این نشانگر روشن میزمانیک
می بایست بنابراین فوراً ،استآمده فشار روغن موتور خیلی پائین به منزله این است که

اگر سطح روغن موتور در . یدکنبررسیاروسطح روغن موتور ساختها متوقف رنقلیهوسیله
)شرکت رنا(اکز مجاز تعمیرگاهیمری ازبه یکبراي سرویسرا خودرو،حالت نرمال باشد

. ل دهیدانتقا
:اخطار 

. را حرکت ندهیدر فشار روغن موتور روشن است ، وسیله نقلیهوقتی نشانگ

نشانگر ترمز دستی
، نشانگر هرم ترمز دستی باال کشیده می شودانیکه ازم

.ترمز دستی نیز روشن می گردد

نشانگر سطح سوخت 
در مخزن سوخت پائین تر از گازوئیلوقتی سطح

،گیردقرار ) لیتر10تا 7(محدوده تعریف شده 
در . دهدمیهشدارنشانگر سطح سوخت روشن شده و 

زمانی که.دکررا پر موقع مخزن ه ن حالت باید بای
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روشن شدننشانگر سطح سوخت روشن شده و پس از ،روشن قرار می گیردحالت درسوئیچ 
. گرددخاموش مینشانگر مذکور نیز موتور 
:اخطار 

و این مورد اشکالی نداردشودهاي تند روشن در پیچگاهی اوقاتاگر نشانگر سطح سوخت 
.عادي است

موتورکن گرمنشانگر پیش 
در هوایی سرد بعد از این که سوئیچ را آب وشرایطدر 

به صورت خودکار ECM،حالت روشن قرار می دهید
این نشانگرو اندازد گرمکن هواي ورودي را به کار می

از روشن بودن پیش گرمکن مدتطولیادآوري کند که در شود تا به راننده روشن مینیز
ي هواگرمکن هوا،کشد تاثانیه طول می30تا 5بینعموماً .پرهیز کندروشن کردن موتور 

شود و راننده فوراً بعد از خاموش بعد از گرم شدن هوا نشانگر خاموش می. را گرم کندورودي
موتور صورت هواي داخل دریچهدر غیر ایندکنروشن بایست موتور را شدن نشانگر می

نشان دادن یک زمان مناسب ، گرعملکرد اصلی این نشان. ممکن است به سرعت سرد شود
. براي یک استارت مناسب و آرام استگرمکن و کمک به راننده عملکردبراي 

دینام شارژنشانگر 
در حالت روشن قرار         استارت سوئیچ زمانی که

از استارت پسشود و نشانگر دینام روشن می،می گیرد
خوردن و روشن شدن موتور در صورتی که دینام 

. شودخاموش میاین نشانگرمعمول و عادي داشته باشدعملکرد
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فیلتر هواگرفتگی نشانگر 
به این معنی شود نشانگر فیلتر هوا روشن میزمانیکه

بنابراین . استشدهبستهاست که دریچه ورودي هوا 
شود تا وسیله نقلیه را در مکانی مناسب نگه پیشنهاد می

از نظر گرفتگی بررسی و در صورت گرفتگی آن را تمیز داشته و سیستم دریچه ورودي هوا را
ورود هواتا مطمئن شوید که دیگر مانعی برايیا در صورت ضرورت آن را تعویض کنید

. شودبه صورت خودکار خاموش میفیلتر هوادر این صورت نشانگر. وجود ندارد
:توجه 

یا در صورت لزومورا مرتباً تمیزفیلتر هوا ،عمر موتورطولافزایشبرايدشوپیشنهاد می
عملکرد فیلتر ، گر فیلتر هوا به موقع تعویض نشودآلوده ادر محیط هایی. تعویض کنیدآنرا

به طور مثال . شودمیموتورموجب نقص جدي در اجزاي مسئلهاین. دهدخود را از دست می
.، روغن سوزي و کاهش عمر سیلندر هاتوربو شارژرآسیب به 

نگر اخطار کم بودن فشار هوا نشا
کمتر 25kPa±400ازمی که فشار هواي سیستم ترمزهنگا
. نشانگر اخطار فشار هوا روشن شده و هشدار می دهدشود

، اگر در حین رانندگی نشانگر اخطار کم بودن فشار هوا روشن شد وسیله نقلیه را در احتیاط
. یدبررسی کنه را م ترمز وسیله نقلیسیستمکانی مناسب نگه داشته و 
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نشانگر ترمز اگزوز 
و روشنترمز موتور نیزنشانگرهنگام استفاده از ترمز موتور 

. شودخاموش میاین نشانگر ، از قطع آنپس 
نشانگر اخطار خالء 

خالء در حد مجاز انتقالزمانیکه میزان خالء در مخزن و خط
مز دچار سیستم ترنیستترمزکارآمدسازي سیستم بوستر 

بنابراین . شودو نشانگر اخطار خالء روشن میشدهمشکل 
تا خودرو را در مکانی مناسب نگه داشته و گرددپیشنهاد می

موتور در سرعت متوسط افزایش میزان خالء را با افزایش دور 
. دهیم

:احتیاط 
، اردعدم عملکرد صحیح سیستم خالء دحین رانندگی روشن شود نشان از اگر نشانگر در

.یدکنمتوقفضروري است تا خودرو را به منظور بررسی و سرویس 

نقص فنی موتورنشانگر 
این در حالت روشن قرار می گیردزمانیکه سوئیچ 

پس از استارت زدن و روشن وشود نشانگر روشن می
در حالت عاديشدن خودرو در صورتی که موتور 

.واهد شدپس از مدت کوتاهی خاموش خنشانگرکند،کار 
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OBDطبق مقررات این نشانگر : OBDوسیله نقلیه مجهز به4موتورهاي یوروبراي- 1

بایست تمامی کدهاي خطاي برهمین اساس سازنده موتور می. استضروريMILچراغیک 
یندگی و این نشانگر باید هرگونه عیب مربوط به آالردهکمربوط به آالیندگی موتور را لیست 

.ه یادآوري کندرا به رانند
موتور هرگونه عیب و ECMزمانیکه : OBDبدونوسایل نقلیه 3موتورهاي یوروبراي- 2

شود و تا زمان رفع عیب و زمانیکه خطایاب این نشانگر روشن مینقصی را شناسایی کند
ECMروشن شدن این نشانگر به منظور آگاه کردن راننده از .ماند، روشن میخاموش شود

نقلیهتا راننده در سریعترین زمان ممکن وسیلهوسیله نقلیه استموتوریا عیب دروجود نقص
.دکنرا تعمیر 

نشانگر کمربند ایمنی 
به بستن کمربند ایمنی براي یادآورين نشانگر ای

و زمانی که سوئیچ در حالت شود استفاده میراننده 
و پس روشن قرار می گیرد این نشانگر روشن می شود 

و به می ماند نبسته باشد این نشانگر روشنکمربند ایمنی راتارت موتور اگر راننده از اس
.دیمنی نشانگر خاموش می شوکمربند امحض بستن

نشانگر اخطار قفل اتاق 
. شودنباشد این نشانگر روشن مینشدهاگر اتاق قفل
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نشانگر اخطار باز بودن درب 
ین نشانگر روشن در صورت باز ماندن درب ها ا

. گرددمی

خنک کنندهنشانگر اخطار دماي مایع
داخل رادیاتور بهزمانی که دماي مایع خنک کننده 

. شودانگر روشن میرسد این نشدرجه سانتیگراد می102



مقدمه
این . اید متشکریمرا انتخاب و خریداري کردهسایپادیزله محصول از این کمحترم مشتري 
، تعمیرات و محصول، عملکرد صحیحهتر از در راستاي استفاده و نگهداري هر چه بدفترچه 

حرکت شما در یک محدوده ایمن و مطمئنيخودرو تهیه شده بطوریکه خودرواز نگهداري 
بکار بستن نکات قید شده در آن با استفاده دقیق این دفترچه راهنما وامیدواریم با مطالعه . دکن

. با این خودرو لذت ببریدایمنرانندگی بهینه و موثر از 



نکات مهم
راننده عزیز 

نگهداري از خودرو واستفادهدرو و جلوگیري از خسارات هنگامباالبردن عمر مفید خوبراي
: و تعمیرات آن به نکات زیر توجه فرمائید 

 چک نیزکنید همه اسناد و مدارك فنی مورد نیاز آن را را انتخاب میییخودروزمانیکه
. یدکن
ه راهنماي عملکرد و نگهداري آن را با ، دفترچروي خودروبرعملیاتیقبل از انجام هر

براي جلوگیري از آسیب رسیدن به قطعات و مجموعه هاي کامیون و . دقت مطالعه کنید
پیشگیري از حوادث به ویژه در سیستم هاي ایمنی مثل سیستم الکتریکی، سیستم ترمز و فرمان 

ات به خودرو بدون کسب مجوز از شرکت سایپادیزل هرگونه تغییر و یا اضافه کردن تجهیز
از ناشی از عملکرد و نگهداري نادرست يهادر قبال آسیبسایپا دیزلشرکت.ممنوع است

.پذیردمسئولیتی نمیخودرو
د مشمول هاي مجاز سایپادیزل سرویس نشومایندگیدر صورتیکه خودروي شما در ن

.گرددگارانتی شرکت نمی
کارت گارانتی به همراهگردد، توصیه میوده خودروي شما دچار نقص فنی شدر صورتیک

درصورتی که  . دمراجعه کنی)شرکت رنا(خدمات پس از فروش شرکت سایپا دیزل به مرکز 
کت شر. تعمیرات آن را به عهده می گیردسایپادیزلاز کیفیت تولید باشد مشکل ناشی

خودرو را ،یا مالکحاصل از کیفیت تولید نبودههمسئولیتی در قبال مشکالتی کسایپادیزل



شرکت (سایپادیزل هاي شرکت نمایندگی یا خودرو در مکانی جزوبدون مجوز تعمیر کرده
. را نخواهد پذیرفتتعمیر شده باشد)رنا
در زمان فروش وسیله نقلیه، کلیه مدارك و دفترچه راهنما و گارانتی کامیون را به ˝لطفا

.ي تحویل دهید تا استفاده از خودرو بهیه باشدمالک بعد
 ساختار توانند شوند میانجام میسایپا دیزلتعمیراتی که به وسیله مالک بدون مجوز شرکت

در قبال چنین مواردي را سئولیت مسایپا دیزلشرکت، بنابراین خودرو را دچار مشکل کنند
نمی پذیرد

سایپا دیزل مسئولیتی در قبال ، شرکتیدکناده براي خودروي خود از قطعات اصلی استف
شود در صورت بروز هر توصیه می.پذیرد نمیرایناشی از استفاده قطعات غیر اصليخرابیها

. تماس بگیرید) شرکت رنا(سایپا دیزلشرکتپس از فروش مشکلی با مراکز خدمات 

):شرکت رنا(تلفن خدمات پس از فروش سایپا دیزل
:تتلفن شکایا



:تعاریف
احتمال آسیب رساندن به راننده وجود هایی است که توصیف موقعیتبراي"اخطار" ★

. دارد
هایی است که احتمال آسیب رساندن به خودرو وجود ت توصیف موقعیبراي"توجه" ★

.دارد 
دارد نوجود هایی است که احتمال آسیب به فرد و خودرو توصیف موقعیتبراي"نکته" ★

. و صرفاً به منظور جلب توجه بیشتر راننده ارائه شده است 
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نشانگر توقف موتور 
چرخانده(ON)زمانی که سوئیچ به حالت روشن 

، ابتدا چراغ کنترل به صورت اتوماتیک روشن می شود
زمانی که نشانگر عیب یاب موتور . و خاموش می شود

، کلیدعیب یاب روشن می شودSVSو یا چراغ 
ECUش کدهایی را به سمت پایین فشار دهید سپس معایب موتور را به وسیله فل(Flash

code)تعریف براي. یدکنوي صفحه نمایشگر نمایان می گردند، ردیابی و رفعکه ر
.را مشاهده فرماییدECU، جدول معایب کد عیب مخصوص

موتور از وجود هرنوع عیب جدي در سیستم خبر می دهد این نشانگر روشن ECMزمانی که 
، تا زمانی که عیب چرخانده شود(OFF)ت به وضعیECUمی گردد و اگر عیب یاب 

این نشانگر به راننده اخطار می دهد براي پیشگیري . رفع نگردد پیوسته روشن می ماندموجود
همین علت بهاز آسیب جدي سیستم دراسرع وقت وسیله نقلیه را به تعمیرگاه مجاز انتقال دهد 

.می گویندایست کاملبه این نشانگر 
)بعضی از مدلهادر(P.T.Oنشانگر 

. گرددروشن میگرفته می شودکاربP.T.Oکه یزماناین نشانگر 
) در بعضی از مدلها(ABSنشانگر عیب 

این نشانگر به روشن قرار می گیردت الحدرسوئیچ زمانی که- 1
بعد ازمدت زمان کوتاهیصورت اتوماتیک روشن و سپس

. گرددخاموش می
. مانداین نشانگر دائماً روشن میی وجود داشته باشدعیبABSاگر در سیستم - 2
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شیشه عقب کننشانگر گرم
عقب کار گرمکن شیشهسیستم ضد بخار و زمانی کهاین نشانگر 

. شودکند روشن میمی

) در بعضی از مدلها(نشانگر اخطار فشار هواي تایر 
در حالت روشن قرار TPMSاینکه گیرنده پس از- 1
اخطار فشار هواي تایر به نشانگر، به صورت اتوماتیک ردی گیم

. گرددثانیه روشن و سپس خاموش می5مدت 
،ماندشار پایین دائماً روشن میاین نشانگر در ف: فشار پائین - 2

.استتایرياستاندارد فشار هوامیزاندرصد75اخطار فشار پائین نقطه شروع
فشار باال نقطه شروع،زندبار به صورت متناوب چشمک میاراین نشانگر چه: فشار باال - 3

.تایر استاستاندارد فشار هواي میزاندرصد 125
اخطار براي نقطه شروع، زندشمک میبار به صورت متناوب چ3این نشانگر : دماي باال - 4

. درجه است85رت باال در دماي حرا
. زندناوب چشمک میبار به صورت مت2: نشتی - 5
خاموش وبار به صورت متناوب روشن1اگر هیچ سیگنالی دریافت نشود این نشانگر - 6

. شودمی
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)5و یورو4مدلهاي یوروفقط در (نشانگر اخطار سطح اوره 
این در حالت روشن قرار می گیردسوئیچ زمانی که- 1

. گرددنشانگر روشن و سپس خاموش می
. دشوروشن میوره پائین باشد سطح ازمانی کهاین نشانگر - 2

)  5و یورو4مدلهاي یورو ( SVSچراغ اخطار 
این زمانی که سوئیچ در حالت روشن قرار می گیرد- 1

روشن و سپس خاموش به صورت اتوماتیکنشانگر
.شودمی
در راموتور وجود هرگونه نقصیECMوقتی - 2

تا زمانیکه هیچ عیبی در وماندروشن میدهد این نشانگر به طور دائم سیستم گزارش می
این . خاموش نمی شودقرار گیردoffدر حالت ECUخطایاب وسیستم وجود نداشته باشد

کند که یادآوري میبه رانندهنشانگر به منظور اطالع راننده از وجود نقص در سیستم بوده و
گاه تعمیربهترین زمان ممکنوسیله نقلیه را در سریع

.دکنمنتقل 
)فقط در بعضی از مدلها(ABSچراغ کدهاي 

زمانی که سوئیچ در حالت روشن قرار می گیرد این - 1
وماتیک روشن و سپس خاموش نشانگر به صورت ات

.می گردد
رويABSنشانگر زمانی کهوماتیکی یترمز پنخودرو هاي مجهز به سیستمبراي- 2
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سپس عیب بوجود وبه پائین فشار دهید را ABSخطایاب می شود، کلیدصفحه آمپر روشن 
می شودهنمایش دادASRنمایشگرکه در ییرا بوسیله کدهاي خطاABSآمده در سیستم 

. مالحظه بفرماییدرا براي کدهاي خطاي خاص ECUجدول عیوب .یدکنردیابی را 

):تجهیزات انتخابی(ESPچراغ اخطار 
ودرو که جلوي از وقتی سیستم الکترونیکی پایداري خ

کنترل خارج شدن کامیون را می گیرد ایراد پیدا کند، این 
.نشانگر روشن می شود

):تجهیزات انتخابی(EBDچراغ اخطار 
وقتی سیستم الکترونیکی تقسیم نیروي ترمز دچار اشکال شده 

.این نشانگر روشن می شود

چراغ اخطار سطح روغن موتور 
می آیدسطح روغن موتور پایینزمانی کهاین نشانگر 

. شودروشن می
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در فیلتر آبگیرآب ته نشین شدننشانگر 
سطح آب در فیلتر آبگیر از ارتفاع زمانی کهاین نشانگر 

. دشومیکند روشنمشخص تجاوز می
:توجه 

ود موجو آبمتوقف ساختهوسیله نقلیه را گردیدروشن مذکوردر حین رانندگی اگر نشانگر
. یدکنرا تخلیهدر فیلتر آبگیر

تجهیزات کنترلی
تجهیزات کنترلی ستونی فرمان

زدن راننده بایدبوقبراي: بوق و کلیدفرمان غربیلک 
کلید تعبیه شده بر روي غربیلک فرمان را به پایین 

.فشار دهد

رمان قابل تنظیمفغربیلک
،قابل تنظیم باشدمحدودهاگر غربیلک فرمان در 

، چپ و سمت باال، پائینتواند آن را بهراننده می
را در بهترین و فرمانغربیلک.دکنراست تنظیم 

. یدکننسبت به صندلی تنظیم موقعیترین تراحت
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مراحل تنظیم 
. دشوفرمان آزاد را به سمت باال بچرخانید تا ستونی فرماناهرم قفل کن غربیلک- 1
موقعیت سمت باال و پائین ببرید تا دررا بهفرمانغربیلک،روي صندلیبعد از نشستن- 2

. مناسب قرارگیرد
مناسب قفل و غربیلک فرمان را در وضعیتبچرخانید کن را به سمت پائین اهرم قفل- 3

. یدکن
:اخطار 

اهرم قفل کن غربیلک را به سمت پائین ،ه غربیلک فرمان بخوبی تنظیم شدبعد از اینک
و هرگز در حال استکه وسیله نقلیه متوقف دانجام شوزمانیراحل فقط این م. بچرخانید

. یدکنرانندگی آن را تنظیم ن

سوئیچ استارت 
همانطور که در شکل نشان داده شده سوئیچ استارت 

حالتیکه سوئیچ در وضعیت در . داردموقعیتچهار
داخل سوئیچ قرار توانید کلید راما می، شقفل باشد

سوئیچ را از که زمانیو را خارج کنید داده یا آن
.، ستونی فرمان قفل می شودمحل خود در می آورید

:اخطار 
غربیلک در این صورت زیرا ، قفل قرار ندهیدموقعیتهنگام رانندگی سوئیچ را در هرگز 

. تصادف می گرددو باعث ایجاد فرمان قفل شده
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سیستم شده ولی موتور روشن وارد ، برق گیردقرار میACCزمانیکه سوئیچ در وضعیت 
توان استفاده کرد زیرا سیستم برق خودرو در ابزار هاي جانبی را میوسایل جانبید شونمی

. برقرار می گردد
قتی و.افتد، پیش گرمکن موتور به کار میدهیمقرار میONزمانیکه سوئیچ را در وضعیت 

کنید می سوئیچ را رها شده و زمانی کهتور روشن موشودپیچانده میStartسوئیچ به حالت 
. گرددباز میONبه صورت اتوماتیک به حالت قبلی یعنی 

:توجه
. ده تا به موقعیت قبلی خود برگرددالزم است سوئیچ را رها کر،بعد از استارت خوردن موتور

. را در موقعیت استارت قرار ندهیدثانیه سوئیچ10براي بیشتر از 

)دسته کنترل سمت  چپ(دسته راهنما 
اصلی چراغهاي هايسوئیچ ترکیبی شامل سوئیچ

، مه پائیننور ، نور باال و روشنایی، چراغهاي راهنما
. ستاشکن جلو و کلید چراغ سبقت 

کلید روشنایی اصلی 
) سه حالت(وضعیتسه ،هابراي کنترل چراغ

قرار داده شدهقسمت باالي اهرم سوئیچ ترکیبیدر 
. است

، چراغ پالكچراغهاي عقب ماشین: اولوضعیت 
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موقعیت فعال می گردد و در این حالت اگرنمایشگر در اینروشنایی صفحه خودرو و
.ندباشن ، روشن می شوONمه شکن جلو در وضعیت چراغ هاي

.در این دنده تمامی چراغها به همراه چراغهاي جلو روشن می گردند: دوم وضعیت
.نمی کنندکار بوده و offدر حالت در این دنده تمامی چراغها:سوم عیتوض

کلید روشنایی راهنماي چپ و راست 
زمانی که اهرم سوئیچ ترکیبی به پایین یا باال حرکت 

اي راهنماي چپ و داده می شود به ترتیب چراغه
روي ضمناً نشانگر راهنما.ندروشن می شوراست 
که غربیلک و زمانی شن شدهرونمایشگر نیزصفحه 

شود رانندگی پیچانده میحالت عاديفرمان به 
غهاي راهنما به صورت اتوماتیک خاموش       چرا

.ندمی شو
کلید نور باال و نور پائین 

باال حرکت سمتبه سوئیچ ترکیبیاهرمزمانی که
چراغهاي جلو از حالت نور باال به نور میشود ،داده 

بهسوئیچ ترکیبیاهرمزمانی کهرود وپائین می
شود  نور پائین به نور باال میپائین حرکت داده سمت

نمایشگر هنگامی صفحه روي همچنین،تغییر می یابد
نشانگر ،فاده می شودکه از نور باال در خودرو است

.روشن خواهد شدنور باال
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کلید مه شکن جلو 
هاي جلو روشن و اگر در مه شکنقرار گیردONوضعیتاگر عالمت مه شکن جلو در 

. د شدنهاي جلو خاموش خواهقرار گیرد مه شکنOFFوضعیت

نورباالSTOPچراغ 
یا در اهرم سوئیچ ترکیبی و OFFموفقیتدر 

به باال دسته راهنمامحض اینکهه ، باولوضعیت
و پس از ه شود چراغ نور باال روشن شدهحرکت داد
.میگرددقبلی باز، اهرم به وضعیترها کردن

و شیشه شويکلید برف پاك کن 
کنترل پاك کردن شیشه ها برايکلید برف پاك 

:استوضعیت4داراي 
سرعت پائین       - 3متناوب-2خاموش    - 1
سرعت باال - 4

با فشردن دکمه انتهاي دسته برف پاك کن مایع شستشو بر روي شیشه جلو اسپري شده و با 
.شودمیدستگیره قطع رها کردن 

:اخطار 
بایست توسط برف پاك کن میشیشهدر شرایط آب و هوایی سرد قبل از عمل شست و شوي

دید راننده و باعث افزایشعملاین. دشویخ زدگی جلوگیري ازدماي شیشه را باال برد تا
. دشوشیشه میبخار ایجاد جلوگیري از
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:توجه
نممکن است باعث خراشیدزیرایدنکنشیشه شور استفاده ازاستشیشه جلو خشکزمانی که

اگر بر روي شیشه وپاك کن را از وجود یخ و برف پاك کنید تیغه هاي برف . شیشه شود
برف یا یخ وجود داشته باشد ابتدا فرصت دهید تا یخ یا برف شل شود و سپس آن را پاك 

. یدکن
ترمز اگزوز 

فشار دهید و دسته برف پاك کن را به سمت جلو 
، در این حالت نباید پدال کالچ و گاز را رها سازید

گیربکس در وضعیت خالص باشد تا ترمز اگزوز 
در صورت نیاز به قطع ترمز اگزوز. فعال شود

.می بایست اهرم را به سمت عقب فشار دهید
:نکته

ناب از ترمز هاي اجتترافیک برايشیب دار و یا نواحی پر کوهستانی و نواحی در مسیرهاي 
از      گیري الزم استمکرر و باال رفتن دماي لنت هاي ترمز و کاهش حساسیت ترمز

. داستفاده شو)  ترمز خفه کن(ترمز اگزوز
، در صورتی که پدال کالچ یا تنظیم باشدONدر وضعیت)خفه کن(اگزوززمانیکه ترمز

ترمز اگزوز بطور خودکار متوقف ،رار دهیمخالص قوضعیتگاز را فشار دهیم یا دنده را در 
. دشومی
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چراغ مه شکن عقب 
استروشن و چراغ مه شکن جلو چراغهازمانیکه 

، فشار دادن کلید چراغ مه شکن عقبمی توان با
مجددکلید چراغدادنو با فشارآنرا روشن 

یکه چراغ زمان. مه شکن عقب آنرا خاموش کرد
چراغهاي مه شکن تاثیري بر خاموش کردن چراغ مه شکن جلو مه شکن عقب روشن است

.داشتعقب نخواهد 

ECUکلید اخطار 

SVSکه نشانگر عیب یاب موتور و یا چراغ زمانی

، فلش کدها بر بر روي نمایشگر روشن می گردد
هنگامیکه . دنظاهر می شوSTOPروي نشانگر 

براي عیب یابی و رفع باید د می شواین کلید روشن 
ر عیب یاب ، موتور شروع به فلش زدن پس از خاموش شدن نشانگ.دتور اقدام کروعیب م
.دمی کن
ABSعیب یابکلید 

در ABSنقص فنیاین کلید را زمانیکه چراغ 
در.یدکنصفحه نمایشگر روشن است استفاده 

یک کد لحظه اي ASRخطایاب نمایشگرصفحه
بعد ازفشردن این کلید ود و سپسشنشان داده می

. استفاده کردABSیابی توان از سیستم عیبمی
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کروز کنترلکاربردبراينیاز مورد شرایط
: )دستیگاز(

کیلومتر بر ساعت 48از بیشترزمانیکه سرعت خودرو 
گردد میrpm1000شده و یا دور موتور باالتر از

پدال ترمز و کالچ را . دشومیفعالدستیید اصلی مربوط به گازبا رها کردن پدال گاز کل
در را خودرو سرعت کروز کنترل -/setدر این شرایط با فشار دادن دکمه وفشار ندهید 

سرعتکروز کنترلفشار داده شود +/resumeدکمه اگرکند وتنظیم میسرعت حاضر 
.دکن، تنظیم میاستذخیره شده که براي آخرین باریتسرعباخودرو را 

به دفعات –و یا + با فشار دادن دکمه : کروز کنترل قابل تنظیم استوسیلهه سرعت خودرو ب
و + و با نگه داشتن دکمه بر ساعت افزایش و یا کاهشکیلومتر 1سرعت خودرو به میزان 

خودرو نظردکمه موردیابد و با رها کردنسرعت خودرو مکرراً افزایش و یا کاهش می–یا 
صورت پیش فرض ه بسرعتباالترین میزان افزایش.در سرعت حاضر حرکت خواهد کرد

کیلومتر بر 48سرعتهمانسرعت درو پائین ترین میزان کاهش کیلومتر بر ساعت 110در 
یم شده پدال گاز را رها کند سرعت خودرو به سرعت تنظتنظیم شده است و اگر رانندهساعت 

. ا خواهد کرداصلی کاهش پید
شرایط مورد نیاز براي خارج شدن از گاز : مورد نیاز براي خارج شدن از گاز دستیشرایط 

دادن پدال کالچ یا ترمز یا کلید اصلی مربوط به کروز کنترل در وضعیت فشار ،دستی
کمتر به میزانپائین آوردن سرعتمدت طوالنی و یا و یا نگه داشتن پدال گاز برايخاموش

گاز یکی از این موارد براي خارج شدن از وضعیت یدکنتوجه. ساعت استکیلومتر بر 48از 
.کافی استدستی
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)بر روي برخی خودروها(آینه دید عقب کلید گرمکن 
در وضعیت روشن قرار دارد با فشردن این زمانیکه سوئیچ

الکتریکی بخار زدایی و یخ جریانکلید آینه دید عقب توسط 
.و بخار موجود بر روي آن پاك می شودد شوزدایی می

کلید مربوط به فالشر 
کلیه چراغهاي نشانگر طرفین فالشرفشردن دکمهبا 

و با فشار مجدد بر روي ندشوخاموش میروشن و ) راهنما(
.شدخاموش خواهندمذکور فالشرهادکمه 

: توجه 
آگاه ساختن و توجه براياستمتوقف شده خودروي شما در ترافیک و راهبندان در مواقعیکه 

توقف در کنار جادهو یا اگر به هر علتی خودروي شما) در شب و یا روز(رانندگان دیگر 
. کرده باشد، فالشر را روشن کنید

هادکمه قفل درب 
دربها شما قفل کردندکمه مربوط به با استفاده از 

با سوئیچ خودرو و یا به صورت اتوماتیکتوانیدمی
درب راننده وها ،کنار شیشهتعبیه شده درقفلکلید
. همزمان قفل و یا باز کنیدبه طورشاگرد رادرب
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هنگامیکهویژه ه ب، ها مطمئن شویدب پیش از رانندگی از بسته بودن و قفل بودن در: اخطار 
. انددکان در داخل ماشین سوار شدهکو

ترمز دستی سوپاپاهرم مربوط به
تی اهرم ترمز دس

زمانی که اهرم ترمز دستی باال کشیده شده در حالت قفل قرار دارد ، فنر داخل بوستر ترمز 
با باال کشیدن اهرم ترمز دستی قفل شده وبا . دستی عمل میکند و چراغ مربوطه روشن میشود

.پایین کشیدن آن ترمز دستی آزاد میشود
حال حرکت است از خودرو درزمانیکهنباید
.دکراستفاده ز دستی ترم

چراغ مربوط به نمایشگر ترمز دستی هیچ ارتباط : اخطار 
قط هنگام ترمز اصلی خودرو ندارد و فرو تاثیري ب

این مناسبناکارکرددر صورت . شودهنگام پارك خودرو روشن میاستفاده از ترمز دستی
یس به نمایندگیهاي سرورا برايخودرو ، بایدهنگام پارك در سراشیبیسیستم و سرخوردن 

.انتقال دهیممجاز 
زیر سیگاري 

و کشیدبسمت بیرون ه آنرا ببراي استفاده از زیر سیگاري
صفحه به سمت بیرون کشیده وراآنتمیز کردن براي

. تا خارج شودفنري روي آنرا فشار دهید
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ید حاصل کنطمینان در جاي خود اآن، از قرار گرفتنبعد از استفاده از زیر سیگاري: اخطار
.  می شوندسوزي باعث ایجاد آتشزیرا فیلتر هاي سیگار باقی مانده در جاسیگاري

فندك سیگار 
اگر باشد،ONیا ACCسوئیچ در وضعیت زمانیکه 

ه آنرا ببایدید د از فندك سیگار استفاده کنبخواهی
. خارج شودفندك تا ید داخل فشار داده و صبر کن

ثانیه فندك در دماي مناسب براي 15تقریباً پس از 
طور ه روشن کردن سیگار داغ خواهد شد و سپس ب

. و قابل استفاده استدر این لحظه فندك آماده،باز می گرددموقعیت اولیه خود بهاتوماتیک 
: اخطار 

داده اید استفاده نکنید از دست خود براي نگهداشتن فندك بعد از اینکه آنرا در جاي خود قرار 
در کابین رها نکنید زیرا ممکن راهیچگاه فندك داغ . و دستتان را می سوزاندداغ شدهیراز

.دشوسوزي است باعث آتش
: توجه 

ست که نشانگر این ابر نگردد ثانیه پس از فشار دادن به داخل به بیرون18اگر فندك بعد از 
رادر جاي مناسب آن و فندك را به عقب برگرداندهبنابراین بادست کار نمی کند درست

وقعیت در مآن راتواننمیفاده دفرمه و آسیب دیده باشد، اگر فندك پیش از است. قرار دهید
.دفندك معیوب تعویض شوصورت الزم استو در ایناصلی و مناسب خود قرار داد
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کف کابین کنترلی تجهیزات
دسته دنده 

طور کالچ را بهنگام تعویض دنده ابتدا پدال- 1
. کامل فشار دهید

رويشکل و وضعیت قرار گرفتن دنده ها در - 2
. دسته دنده نمایش داده شده است

ز و یا در زمانیکه دسته دنده در وضعیت دنده عقب قرار دارد اگر چنانچه سوئیچ خودرو با- 3
.دمی شوروشننیزدنده عقبوضعیت روشن باشد چراغ هاي

دسته دنده در وضعیتوقتیباشد، )بازر دنده عقب(اگر چنانچه دنده عقب داراي- 4
. واهد دادهشدار خ،مرآالبوق،دهیمقرار دنده عقب

امل خودروي خود اطمینان دنده در وضعیت دنده عقب از توقف کدادنقبل از قرار :توجه 
. کنیدحاصل 

دنده دستهعملکرد
شده ها بر روي دسته دنده حکندهالگوي موقعیت د

. است

پدال گاز -1
عملکرد ،سوختبیش از حداز مصرفجلوگیريبراي 

. صورت صحیح و روان باشده بمی بایستپدال گاز 
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پدال ترمز -2
حرکتناگهانی می بایست از ترمزهاي جلوگیريبراي 

زمانیکه . روان انجام شودنرم وصورته بپدال ترمز
رکت می کند خودرو در مسیر سراشیبی طوالنی ح

و در استفاده شودشود از ترمز موتور یپیشنهاد م
. ه کنیداستفادپدال ترمز نیاز ازصورت 

طور کامل ه تواند ب، موتور خاموش شود سیستم ترمز نمیاگر در حین حرکت خودرو: نکته 
را پدال ترمزمی بایست، در چنین شرایطی یابدبازدهی سیستم ترمز کاهش میودکنعمل 
.عمل کننددرستفشار دهید تا ترمزها م محک

پدال کالچ -3
سمت پائین کامالً بهپدال کالچ ،يعمل کالچ گیربراي 

ه گیربکس بهاي صورت دندهایندر غیر، داده شودرافش
.دصداي غیر عادي ایجاد می کن، دلیل درگیري سریع

وقتی استفاده از روي پدال کالچبراز گذاشتن پا : نکته 
.کنیدخودداري چ ضرورت ندارد،کال
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دیگر متعلقات 
جعبه مدارك 

شده تعبیهاین جعبه در داشبورد و سمت کمک راننده 
باز آنوسیله کشیدن دستگیره باالي دربه بو است 

. دمی شو
در حین مداركاز باز گذاشتن درب جعبه : اخطار 

یري یا تصادف محتویات داخل آن هنگام ترمز گصورت در غیر اینیدکنرانندگی خودداري 
. و منجر به جراحت می گرددتاب شدهبه بیرون پر

آفتابگیر 
تواند برايآفتابگیر می،نور آفتاب شدید استکهزمانی

کار اینبراي.شودکشیدهبه سمت پائین حفاظایجاد 
قالب آنرا از پایه جدا کرده و آنرا به سمتی که مورد نظر 

در مقابل نور خورشید از شماتواندتا ببچرخانیداست 
. محافظت کند
چراغ سقف 

، دهیمل سوئیچ قرار میزمانیکه کلید خودرو را در داخ
:کندحالت زیرکارتواند به سه چراغ سقف می

.المپ خاموش است: OFFدر وضعیت - 1
یکه درب سمت نزما: (DOOR)در وضعیت درب - 2

. دشوده باز است این المپ روشن میرانن
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. مانددر این وضعیت المپها بطور مستمر روشن خواهند : در وضعیت روشن - 3
کامل دربها شدن زمانیکه چراغ سقف در وضعیت درب قرار داشته باشد بایستی از بسته : نکته 

. نشودتا منجر به خالی شدن باطري شویدمطمئن

دستگیره شیشه باالبر
ا شیشه ها باال و شیشه باالبر را بچرخانید تگیرهدست

.بروندپائین 

)در برخی مدل ها(کلید شیشه باالبرهاي برقی
و باالبر برقی اندشه یبعضی از مدلهاي خودرو مجهز به ش

شیشه ها باال و پائین ،فشردن کلید شیشه باالبربا 
. روندمی

مخزن شیشه شور 
اشبورد در سمت شاگرد این مخزن در قسمت زیرین د

.استنصب شده
برف پاشاز مسدود شدن نازل آبجلوگیريبراي

از اضافه کردن آب آلوده به مخزن پاك کن ها
. یدکنخودداري 
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: توجه
پر کردن مخزن شیشه شور از ضد یخ استفاده نکنید زیرا ممکن است هنگام برايهرگز - 1

. وارد شوداستفاده به رنگ خودروي شما صدمه 
برف و یخ روي تیغه هاي برف می بایستبرف پاك کن در زمستان قبل از استفاده از - 2

. یدرا پاك کنپاك کن و شیشه ها
. با محلول ضد یخ مناسب مخلوط شود205g/tز مایع شوینده با سختی کمتر ا- 3

: اخطار 
تا ) با بخاري(د شیشه شور ، شیشه جلو را گرم کندر زمستان راننده بایستی قبل از استفاده از

ن عملکرد و استفاده از برف پاك کهنگام و گردیدههاي موجود در روي شیشه آب یخ
. دید بهتري داشته باشد

و ترمزمخزن روغن کالچ 
، سمت راننده تعبیه خزن در قسمت داخلی داشبورداین م

.شده است
باید بین شاخص حداقلمخزنسطح مایع داخل : نکته 

(min)و حداکثر(max)باشد .
تانک سوخت برد

ا درب رقفل دن درب تانک سوخت ابتدا درپوش براي بازکر
.یدبچرخانید سپس با استفاده از کلید، قفل درب را باز کن

تانک دربافزایش طول عمر کارکرد درپوشبراي: نکته 
صورت دوره اي عملیات ه سوخت خواهشمند است ب

. دانجام شولوالي آنروغنکاري
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زاپاس بند 
وسیله زنجیر ه بشاسی انتهايقسمت درزاپاس خودرو تایر 

، اهرم زاپاستایربیرون آوردن براي. شده استبسته محکم 
روي زاپاس بند قرار داده مشخص شدهمخصوص را در محل 

.یدساعت بچرخانهايرخالف جهت حرکت عقربهو آنرا د
در جهت حرکت زاپاس اهرم دستی را جا انداختن تایربراي

محکم و کامال در محل خودا تعقربه هاي ساعت بچرخانید
. سفت شود

: اخطار 
هنگام استفاده از ترمزهاي ناگهانی یا بروز جاي خود محکم و ثابت ببندید تالطفاً زاپاس را در 

. دي ، زاپاس از محل خود خارج نشواهرگونه حادثه

)بلند کردن اتاق(سیستم باالبر کابین
آنو هرگونه تعمیرات بر روي بازدید کامل موتوربراي

تا دسترسی به کامل باال ببرید به صورترااتاقمی بایست
.موتور آسان شود

: اخطار 
ونه تجهیزاتی که دست با هرگاز تماس دشوتوصیه می،جلوگیري از هرگونه حادثه ايبراي

. یدي کنخوددار. .  از قبیل فن موتور ودر گردش اند
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)بلند کردن اتاق(باالبردنهنگام قفل کن اتاق مکانیزم 
:انجام دهیدبرگردان اتاققبل ازکارهایی که باید - 1

:اخطار 
خودرو را در سطحی صاف و هموار متوقف می بایست -الف

. دینککافی بازرسی فضايوجودجهت از جلوي اتاق را فضاي کرده و 
. یدکنو در صورت لزوم از دنده پنج استفاده ترمز دستی را کشیده -ب
.درا در وضعیت خالص قرار دهیدنده-ج
.دخارج کنیدر اتاق را دارند از آن قطعاتی که احتمال افتادنتمامی-د
. صورت کامل بسته شده باشنددربها ب-ه

:کشیماهرم مربوط به قفل اتاق را بیرون میزمانیکه- 2
اهرم قفل اتاق را ) بتاق را بکشیددسته برگردان ا) الف
.سازیدرها 

را بیرون کشیده و اهرم کله 1اهرم مربوط به قفل اتاق شماره 
سپس اهرم قفل اتاق را رها کرده تا بعد از باال آمدن اتاق . اتاق را بلند کنید2کردن شماره 

)شکل روبرو. (قفل شود 

:داشته ایدرا نگه 4شماره در حالیکه اهرم کمکی- 3
تا از واژگون شدن را بکشید 3شماره اهرم ایمنی)الف

. دشوجلوگیري ناگهانیناگهانی اتاق و خطرات
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توقفتا موقعیت خودکارطور ه اجازه دهید تا اتاق ب- 4
ازسپس.و در وضعیت ثابت قرار گیردآمدهباال ،اتاق
.یدنصل کشدن میله مربوط به قفل اتاق اطمینان حاقفل 

:اخطار 
پین مربوط به قفلاتاقکامل می بایست پس از برگردان ثابت نگه داشتن اتاققفل و براي

. قرار دهیدرا در اهرم مربوطهآن
)پائین آوردن(برگرداندن اتاق به وضعیت عادي براي- 5

خارج کرده و اهرمبه قفل اتاق را پین مربوطمی بایست
ستگیره کمکی را بکشید تا سپس د،دآوریقفل را بیرون 

. اتاق به وضعیت اصلی خود باز گردد

ت کامل به رصوقفل شدن اتاق بایستی اهرم را ببراي- 6
تا اهرم و قفل مربوطه روي اتاق قرار سمت پائین فشار دهید

تا اتاق یدکنبازدید ˝مجددارا قفل اتاقد، براي اطمینان نگیر
. قفل شده باشد،توسط قالب اصلی
چراغهاي جلویی 

اصلی چراغ- 1
راهنماي طرفین چراغ- 2
نور باال چراغ- 3
جلومه شکن چراغ- 4
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عقب کامیون چراغهاي
چراغ پالك خودرو - 1
چراغ دنده عقب - 2
چراغ عقب و چراغ ترمز - 3
چراغ راهنما- 4
شب نما- 5
چراغ مه شکن عقب - 6

)طبوعسیستم تهویه م(A/Cگرمایش ، سرمایش و 
، هوا از راننده داردانتخاباین سیستم بستگی به نوع 

در شکل که همانطوریدریچه هاي خروجی داشبورد
. شوداست به داخل کابین دمیده مینشان داده شده

آنتن 
را رادیوآنتن ، دریافت بهتر سیگنال رادیوبراي

هايپارك خودرو در پارکینگهنگام.بیرون بکشید
بایدیا در زمان شستشوي خودروبا سقف کوتاه و

. جمع شودرادیوآنتن
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A/Cکنترل 

اهرم تغییر وضعیت هواي ورودي - 1
اهرم انتخاب محل خروجی هوا- 2
هواسرديیاگرمی خروجی و درجه ) گرم/سرد(هواي اهرم تنظیم- 3
)سرد یا گرم(ي خروجی سرعت جریان هوا- 4
ع سیستم تهویه مطبودکلی- 5

قبل از حرکت 
بماند و خودرو در شرایط فنی مناسب می شود نگهداري صحیح و رانندگی با دقت باعث 

.دسوخت شول عمر خودرو و کاهش مصرف افزایش طوهمچنین باعث
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عملکرد کنترل کننده هاي مختلف 
سوئیچ 

باز ، قفل درب ها واز سوئیچ براي استارت زدن خودرو
خودرو استفاده ک سوختدرب تاندرپوشکردن

توصیه . یددر نگهداري آن دقت کنالزم است.شودمی
را به عنوان کلید یدکی انتخاب و شود یکی از کلیدها می

. یددر مکان مناسب نگهدراي کن
:نکته 
. وئیچ را همیشه نزد خود نگه داریدس˝لطفا

درببیرونیدستگیره
باز روخودبکشید تا دربدستگیره بیرونی درب را

قفلرا واردسوئیچقفل کردن درب ها بایدبراي. دشو
ت نشان داده شده در شکل و آن را در جهیدکنبدر

سوئیچ باز کردن قفل درب بایدبراي˝ضمنا. بچرخانید
. را در جهت مخالف بچرخانید

کلید خارجی درب
به این صورت د نشومیبدون کلید از بیرون قفلهادرب
را در حالت قفل قرار داده دربن داخلدکمه قفل ککه 

در وضعیت باز کردن سپس در حالیکه دستگیره را 
در این حالت درب ها بدون. ببندیدرا بدرگرفته اید

.می شونداستفاده از کلید از بیرون قفل
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:نکته 
. را همراه داشته باشیدسوئیچکلیدیدکنتوجهب هاقبل از بستن در

ب دستگیره داخلی در
را به طرف بیرون نشان داده شده در شکلدستگیره

. ندشوبازهابکشید تا درب

قفل داخلی درب
قفل داخلیکلیددر صورتی که هااز بستن دربپس

باشد )قفل(پائینوضعیت در )نشان داده شده در شکل(
. ندشوقفل میدربها 
:اخطار 

براي سرنشینانالزمایمنیاند تاتهبسها هنگام حرکت خودرو تمامی دربمطمئن شوید
ور را موت، امیکه خودروي خود را ترك می کنیدگردد هنگپیشنهاد می. دباشفراهم خودرو

. یدها را قفل کنخاموش و درب

صندلی راننده 
داده شده استقرار صندلی دستگیره تنظیم را که در جلو 

ی را صندلقرارگیري به سمت باال بکشید تا بتوانید محل 
بدن خود را به صندلی تکیه دهید و صندلی . یدکنتنظیم

. لتی که احساس راحتی دارید ثابت کنیدرا در حا
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قابل رانندهوشاگردبین صندلیتشک پشتی صندلی
می توان از شدخمنکه تشک آن آو پس ازخم شدن است

براي کنترل.دبه عنوان جعبه ابزار استفاده کرپشت آن
.ه آن دستگیره سمت چپ را فشار دهیدزاوی

عبیه شده در کنار صندلی تنظیم در مواقع مورد نیاز می توان پشتی صندلی را به وسیله اهرم ت
عقب فشار دهید و ، پشتی صندلی را بهطریق که پس از کشیدن اهرم مذکورینه اد بکر

.دابت شوپشتی صندلی در آن موقعیت ثآنرا رها کنید تا سپس در وضعیت مطلوب 
پشتی صندلی بامراقب باشید انده می شودزمانیکه پشتی صندلی به جلو یا عقب باز گرد

ر به مکانیزم صندلی آسیببرخورد نداشته باشد زیرا این کاکمربند ایمنی و ضامن آن 
.می رساند

:اخطار 
ن را به جلو آمی بایستبعد از تنظیم موقعیت صندلی - 1

فل شدن اهرم تنظیم        د تا از قو عقب حرکت دهی
در جاي خود اگر صندلی ،شویدعیت خود مطمئن در وض

نشانگر این است که یکی از اهرم هاي باشدثابت نشده
ین مسئله باعث در جاي خود قفل نشده است و اتنظیم 

در . ددر تصادفات احتمالی می شوصدمه دیدن سرنشین
ه سریعتر به این گونه موارد می بایست خودرو هرچ

.تعمیرگاه انتقال یابد
.گرددمیاتباعث بروز تصادفزیرایدخودداري کنصندلی از تنظیمرانندگیهنگام- 2
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آینه 
آینه داخلی دید عقب

به توانرا میآینه داخلی ، براي تنظیم دید عقب کامیون
ییر داد تا زاویه دیدتان ، باال و پائین تغراست، سمت چپ

. دکامل شو

آینه خارجی دید عقب 
است عقب در دوطرف بدنه تعبیه شدهآینه خارجی دید

براي نشان دادن اطراف که توانایی حرکت و تنظیم 
ه خارجی دید عقب براي مراقبت آین. خودرو را دارد

کنار ودر مورد اجسام و حرکت آن ها درخودرو
. پشت خودرو است

:اخطار 
. قب را تنظیم نکنیدعآینه خارجی دید هنگام رانندگی 

)دکنترل شوتوسط راننده (بازدیدهاي روزانه 
چک شود تا موارد زیر را براي اطمینان از عملکردشنهاد میپی

) ي توجه شودو نگهدارلطفاً به قسمت سرویس . (کنید
خارجی 

.یدکنچکد و یا آسیب دیدگی فشار باتایرها را از نظر - 1
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.یدکنبررسیبودنسفت ظرنمهره چرخ ها را از- 2

.یدکنکنترلرا وضعیت و عملکرد چراغها - 3

چک هاي شمشی شاسی را از لحاظ ترك یا شکستگیفنر- 4
. یدکن

. یدکنبررسیرا ها آب باطريسطح - 5

از راکالچو روغن رادیاتور ، سوختروغن موتور ، آّب- 6
. یدکنلحاظ نشتی چک 

:توجه 
گردددر قسمت سرویس و نگهداري استفاده است که از روغن هاي توصیه شدهضروري 

.و تجهیزات آسیب خواهند دیدصورت قطعات در غیر این
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:اخطار 
روغن توصیه شده در قسمت تعمیرات و نگهداري کامال طبقکالچضروري است که روغن 

.خواهد شدتمال بروز تصادفات بیشتر صورت احدر غیر این.داستفاده شو
داخل کابین 

ییخودرواگر . را چک کنیدخالصی و سفتی فرمان - 1
ان هیدرولیک باشد الزم است براي مجهز به سیستم فرم

ت ، موتور در دور ثابکنترل خالصی غربیلک فرمان
بین فرمان باید خالصی مجاز در این حالت ، نگه داشته شود

. میلیمتر باشد0~70

وق و تیغه هاي برف پاك کن شیشه جلو و عملکرد ب- 2
. ندکنترل شوما چراغهاي نشانگر راهن

در درجه ها و چراغهاي اخطار، نشانگرهاعملکرد - 3
. ندشوچک حالت عادي 
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تا دکنترل کنیرا دهنده سطح سوختنمایشگر نشان- 4
ت داخل باك را صحیح نمایش مقدار سوخمطمئن شوید

. دهدمی

کاملپوشش از نظرت قرارگیري آینه هاي بغل راضعیو- 5
.خودرو چک کنیدو اطراف عقب 

می بایست. دشوچکداخل مخزن سطح روغن در- 6
حداکثر و حداقل maxو minو حالت بین دسطح روغن 

. باشد

چک راسطح مایع شیشه شوي مخزن شیشه شوي - 7
.یدکن

. دشوچک صحیحعملکرد قفل دربها از حیث- 8
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.دچک شوخالصی و عملکرد پدال کالچ مقدار - 9

داخل موتور 
د شوتوسط گیج آن چکسطح روغن موتور - 1
).استmaxو minمحدوده مجاز بین دو حالت (

. دکنیچک را رادیاتورپروانهمیزان کشش تسمه - 2

ن کند نشانگر دینام و فشار روغموتور کار میهنگامیکه- 3
نمایشگر از لحاظ خاموش شدن چک بر روي صفحه موتور 

.ندشو

.دک شومقدار خالصی و عملکرد پدال ترمز چ- 4
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عملکردرانندگی و
رانندگی 

.سوخت موثرندبهینهصرف مخودرو در افزایش عمر خودرو و صحیحرانندگی با احتیاط و 

موتور روشن کردنقبل از الزماقدامات

. دستی را بکشیدترمز - 1

. در حالت خالص قرار گرفته باشدنده دسته د- 2

روشن کردن موتور 
درجه -5باالي (عاديروشن کردن موتور در دماي-1

)سانتیگراد
. را فشار دهیدپدال کالچ- 1- 1
.بچرخانیدONبه وضعیتسوئیچ را - 2- 1
موتور ECUنشانگرها و درجهامتمیدکرده سپس  چک کنثانیه مکث 3الی2حداقل - 3- 1

.یدموتور را روشن نکنقبل از انجام موارد باال. کند به صورت نرمال کار
، موتور را خاموش کنید و براي حل مشکل با اردر صورت روشن بودن چراغهاي هشد- 4- 1

. یدتماس حاصل کن) شرکت رنا(پس از فروش مرکز خدمات 
. رخانید تا موتور روشن شودبچSTARTسوئیچ را به وضعیت- 5- 1
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- 5کمتر از (روشن کردن موتور در دماي پائین -2
)درجه سانتیگراد

یدکنعمل 4- 1تا 1-1مطابق مراحل - 1- 2
) عاديروشن کردن در دماي (
رودي موتوروهواي پیش گرم کن کلیداستخنک کن پائین بود الزم مایعاگر دماي - 2- 2

روشن خواهد ر مداوم ت نشانگر باال آمدن دما در تابلوي نمایش به طودر این حال. را بزنید
، چراغ هوابعد از گرم شدن. ه کار افتادن پیش گرم کن استنشان دهنده بافزایش دما. ماند

.خاموش می شودهشدار گرمکن 
به پایان رسید و نشانگر گرمکن خاموش شد پدال ي موتورهوابعد از اینکه گرم شدن- 3- 2

. دبچرخانید تا موتور روشن شوSTARTوضعیترا فشار دهید و سوئیچ را به کالچ
به STARTاز حالت می بایست سوئیچ رابعد از اینکه موتور با موفقیت روشن شد- 3

. بچرخانیدONسمت 
دقیقه با سرعت 3الی 2به مدت موتور راگرم کردن - 4

. پائین ادامه دهید
. م نکنیدموتور را در دور باال گر

:توجه 
دقیقه به طور مداوم کار کند در این صورت موتور و باطري عملکرد 10موتور نباید بیش از 

ضروري است که از،شودمیسته روشنبسرزمانیکه موتور در فضاي .نخواهند داشتمناسبی 
موتور در صورتی که اپراتور  نتواند . دمحافظت کنیکربن منوکسیدمسمومیت باخود در مقابل

ثانیه بعد از خاموش کردن 20وتکرار مراحل فوق . را  استارت بزند باید پیش گرم کن خاموش شود
.سوئیچ صورت پذیرد
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:توجه 
، صداي عادي بودن فشار روغن. را ترك کندبعد از اینکه موتور روشن شد راننده نباید خودرو 

. کنیدحتمالی را بررسی سوپر شارژ و یا بوي غیر عادي اغیر عادي و لرزش موتور یا

خاموش کردن موتور 
. بچرخانیدLOCKو سپس به حالتACCحالتسوئیچ را به

:نکته 
از رانندگی با سرعت پسدر صورت داغ بودن موتور و همچنین 

خالصدقیقه در وضعیت دنده 3به مدت رابلکه آنیدنکنخاموش را بالفاصله موتور،باال
. خاموش کنیددارید و سپس روشن نگه

: مجهز به سیستم توربو شارژ دیزلخودروهايبراي 
دور آرام و در دنده دقیقه در5الی 3مدته بالزم است آن را کردن موتور روشنپس از- 1

.دشوتا توربو شارژ روغن کاري نگه دارید خالص 
خالص با دور دقیقه در وضعیت دنده5الی 3می بایستخاموش شودموتور قبل از اینکه - 2

سریعرا، نباید موتوره نقلیه بار زیادي را حمل می کندآرام کار کند و در صورتی که وسیل
. دپس از توقف خاموش کر

. زیاد نگه نداریدمدت زمانخالص برايموتور را در وضعیت دنده- 3
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متوقف کردن خودرو 
:یدکنبه موارد زیر دقت هنگام ترك خودرو می بایست

.تی را بکشیداهرم ترمز دس- 1
دنده یک وضعیت الزم است دنده را در یدمی کنمتوقف هنگامیکه خودرو را در سرباالیی- 2

دنده عقب دهید دنده را در وضعیتینی قرار میقرار دهید و نیز هنگامیکه ماشین را در سر پائ
. تنظیم کنید

.بچرخانیدLOCKوضعیت سوئیچ را به- 3
.را ببندیدپنجره ها.- 4
. و سوئیچ خودرو را با خود ببریدها را قفل کنیددرب- 5
. ه همه چراغ ها را خاموش کرده ایدمطمئن شوید ک- 6
دهید و کسی مراقب آن نیست الزم است که نگهدارنده اگر ماشین را در سراشیبی قرار می- 7

. قرار دهیددر زیر چرخ خودرورا)دنده پنج(چرخ
:اخطار 

تنها نگذاریدبه هیچ وجه کودکان را در داخل خودرو - 1
تماس داشته و با وسایل کنترلیکودکانممکن استزیرا

.باعث بروز حادثه گردند
آنرا کنار جاده در میان خار و ، حمل می کندقابل احتراقمواد وسیله نقلیه هنگامیکه - 2

. آتش سوزي رخ دهدزیرا ممکن است بر اثر حرارت اگزوز ،خاشاك قرار ندهید
مانی خودرو را ترك نکنید زیرا ممکن است در زهنگامیکه موتور در حال کارکردن است - 3

، بر اثر حرارت موتور بعضی از نشانگر هاي سیستم بر روي که شما خودرو را ترك می کنید
.ندر شوند و به خودرو آسیب وارد کننمایشگر ظاه
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مکان مناسب و امنی ید الزم استکنپاركر میان معابر هنگامیکه می خواهید خودرو را د- 4
. پیدا کنیدپارك وسیله نقلیهرا براي
در مورد نحوه رانندگی نکاتی

از خالص کردن هنگام رانندگیبسیار ضروري است که- 1
یکه در سراشیبی رانندگی مخصوصا زمان،کنیددنده خودداري 

ید ور جلوگیري کنرفتن دور موتمی بایست از باالکنیدمی
استفاده می شود دور موتور ترسبکهنگامی که از دنده هاي (

.)میرودترپائین

هنگام غیر عاديصورت شنیدن هرگونه صداي در- 2
و موتور را وسیله نقلیه را متوقف کرده، باید کارکردن موتور

. پس از رعایت موارد ذکر شده خاموش کنید

ي غیر عادي هنگام روشن بودن ورت مشاهده نشانه هادر ص- 3
و دالیل مشکالت متوقف کردهوسیله نقلیه را، بایدموتور

. یدکناحتمالی را چک 

.خودرو بپرهیزیدسرعتکاهش ناگهانیاز افزایش و- 4
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نگه رانندگی پایتان را بر روي پدال کالچ ینحهرگز در- 5
ده و، دنکالچقطعاتزیرا این امر موجب فرسایش اریدند

. دشومی. . . 

به دنده عقب و یا مستقیمتغییر دنده از دنده هنگام- 6
اید خودرو کامالً بمستقیمبالعکس از دنده عقب به دنده 

. متوقف شده باشد

قبل از اینکه وسیله نقلیه به یک شیب تند سر باال برسد - 7
.تغییر دادباید دنده را به دنده هاي سنگین تر 

از اینکه وسیله نقلیه به یک شیب تند سر پائین برسد قبل- 8
خودرو باید دنده را به دنده سنگین تبدیل کرد تا شتاب 

.افزایش نیابد
:نکته 

هنگام عبور از سراشیبی از خالص کردن وسیله نقلیه 
.بپرهیزید

هنگامیکه خودروي شما از میان یک رود کم عمق یا - 9
از ورود آب ˝حتماایست می بکند گودال عمیق عبور می

در صورت ورودزیرا،کنیدجلوگیرياگزوزبه داخل 
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.شودخسارت جدي به موتور وارد می،آب به وسیله نقلیه
به آب مطمئن شوید، بایدآبخودرو از میان پس از عبور

و روغن گیربکسانتقالداخل اکسل عقب و یا سیستم
آب ت نفوذ در صور. نفوذ نکرده باشدهمچنین گیربکس

قبلی را تعویض و سپس روغنهدرا خارج کرنراباید آ
.دکنی
، داز عبور وسیله نقلیه از درون آب باید احتیاط الزم انجام شوو یا پس هنگام بارندگی-10

وجود رطوبت عملکرد الزم را از دست دادهزیرا ممکن است سیستم ترمز و لنت ها به علت 
.باشند

کمپرسور دشوموتور خاموش میزیرا وقتییدوتور را خاموش نکنحرکت هرگز مزمان-11
. می یابدترمز کاهش سیستم افتد و عملکردیاز کار م) بوستر هوا(هوا 

صرفه جویی هاي اقتصادي 
با سرعت باال و یا رانندگی با سرعت کم و     رانندگی - 1

برد و عمر ، مقدار سوخت مصرفی را باال میدنده هاي سبک
.کاهش می دهدوتور را نیز م
می بایست) فشردن پدال گاز(از باال بردن دور موتور پس - 2

. یدکنرا به آرامی رها کالچکرده دنده را تعویض 

دنده ها می بایستبراي کاهش دنده و یا سبک کردن - 3
. خودرو در یک سرعت مشخص قرار گیرد
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هنگام خنک کننده موتور رامایعدماي الزم است- 4
.یدکنحفظ ) نرمال(کارکرد در یک محدوده عادي 

ت تایرها موجب افزایش مقدار سوخکاهش فشار باد- 5
. شودمیمصرفی و کاهش عمر تایرها 

نگهداري وسیله نقلیه در زمستان 
استفاده از مایع ضد یخ 

را خودرودر شرایط آب و هواي سرد و یا زمانیکه 
مطمئن شویدید بایدامتوقف کرده در هواي سرد

.کافی استخنک کاري مایعضد یخ دورن مقدار

کاربران .کردان داده شده در باال مراجعه بایست به منحنی نشنسبت ضد یخ میبراي تعیین- 1
. کنندتناسب با دماي محیط تعیین باید مقدار استفاده از ضد یخ را م

شارآب را با ف،پر کردن رادیاتوربراياستبهتر - 2
. بپاشیددرون آن

مایع زیرایدتعویض کنهاي الستیکی معیوب را لوله- 3
ها حتی موتور ممکن است از درز لوله خنک کاري

. نشت کنددرزهاي بسیار ریز 
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روغن موتور 
د لذامی شوتر دماهاي پائین غلظت روغن موتور بیشدر 

) ویسکوزیته(الزم است که روغن موتور با چسبندگی 
. د انتخاب شومحیطاسب با دماي هواي متن

:نکته 
.زیادي خواهد داشتموتور تاثیرعملکردانتخاب صحیح روغن موتور بر

:اخطار 
آن را درشروع فصل سرد روي آتش ˝لطفا. روغن موتور از مواد کامپوزیت ساخته شده است

. گرم نکنید
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باطري
ش می یابد و با ظرفیت باطري کاه،در دماي پایین

الکترولیتمایعوزن مخصوصکاهش نرخ شارژ مجدد،
سرد هنگامبنابراین می بایست .کاهش خواهد یافتنیز

.باطري را افزایش دادمراقبت هاي دوره ايشدن هوا

ی و یخبندان نحوه رانندگی در جاده برف
از استفاده و یخبندانهاي برفی اده رانندگی در جبراي- 1

.گرددچرخ یا تایر یخ شکن پیشنهاد میزنجیر

با سرعت باال رانندگی نکنید، همچنین از افزایش یا کاهش - 2
.ناگهانی سرعت و ترمزهاي لحظه اي بپرهیزید

بکارگیري ترمز موتور وسیله نقلیه را در دنده هاي براي- 3
.کمتر استفاده کنیدسنگین برانید و از ترمزها 

صله ایمنی ام رانندگی در جاده هاي برفی و یخبندان فاگهن- 4
.یی و جانبی رارعایت فرماییدواز خودروهاي جل
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در شرایط اضطراري وسیله نقلیهرانندگی و اداره کردن
داغ کردن موتور

.شدآورده باو یا جوش می شوددر مواقعی که خودروي شما بیش از حد مجاز داغ
. کندگیرد یا از آن عبور میار میداغ قر(H)درجه نشانگر درجه آب در وضعیت - 1
. شودفته رفته غیر عادي و زیاد میصداي موتور ر- 2
.یابدقدرت موتور کاهش می- 3
که موتور بیش از حد داغ شده خروج آب داغ و فوران بخار از رادیاتور نشانگر این است- 4

.است
بخار رو را متوقف کرده و در صورت خروجخودبایستی وش آوردن موتور در صورت ج- 5

. رادیاتور و برگرداندن اتاق کامیون اکیداً خودداري کنیدکردن درب آب از رادیاتور از باز
توانید درب رادیاتور را باز کرده و اتاق را د میاز رادیاتور خارج نشيبخارپس از آنکه

. یدر جلوگیري کرده باشاز تخلیه بیشتد تا برگردانی
بیشتر از دور آرام يبا دوردقیقه 10الی 5به مدت اجازه دهید تا وسیله نقلیه- 6
ده شد موتور را فوراً خاموش آب مشاهیبه محض اینکه نشت.کار کند) دور در دقیقه1500(

. کنید
. الً خنک شوندامموتور را خاموش کرده و اجازه دهید تا موتور و رادیاتور ک- 7
. دقت درب رادیاتور را باز کنیدبا- 8
زمانیکه موتور خنک شد آب داخل رادیاتور و منبع آب جانبی را چک کنید و در صورت - 9

. ا تا سطح مشخص شده دوباره شارژ کنیدلزوم آب داخل رادیاتور و منبع آب جانبی ر
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: اخطار 
ز کردن درب رادیاتور خودداري ، از بادیاتورراهنگام جوش آوردن آب شود یتوصیه م- 1

ید آب جوش و بخارات ناشی از کنزبه مدت کوتاهی باچنانچه درب رادیاتور را حتی. یدکن
. گرددمیشود و موجب سوختگی باالي داخل رادیاتور خارج میآن به دلیل فشار 

یدمی کنیخ رادیاتور شارژ مجدد ضدرادیاتور و یا زمانیکه اقدام به بهنگام باز کردن در- 2
می بایست به علت قابل احتراق بودن مایع ضد یخ از ریختن و پاشش آن بر روي گلویی 

. اگزوز و دیگر اجزاي داغ موتور بپرهیزید

توقف اضطراري 
هنگام بروز هرگونه مشکل فنی ویا غیره و در صورت نیاز - 1

جاده یله نقلیه در به توقف وسیله نقلیه، از متوقف کردن وس
مکان در حاشیه امن جاده توقف و حتی االخودداري کرده

.یدکن

و چراغ را بکشیدهنگام توقف و پارك خودرو ترمز دستی - 2
. به هنگام شب یا روز روشن کنیدهاي فالشر اعالم خطر را نیز

، مثلث شبرنگ خطر را در پشت هنگام توقف وسیله نقلیه- 3
.وسیله نقلیه قرار دهید
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توسط خودروي دیگر از استارت هنگام بکسل بودن خودرو
زیرا ممکن یدکناکیداً خودداري ورو روشن کردن موتزدن 

. با خودروي بکسل کننده شوداست منجر به تصادف
شارژ باطري زدن متوجه خالی بودنهنگام استارت چنانچه 

اي روشن کردن با همان ولتاژ براز باطري کمکی شدید
. اده کنیدخودرو استف

:اخطار 
و همچنین باطري جلوگیري از هرگونه صدمه یا جراحت و یا سوزش ناشی از الکترولیتبراي
. یدر استفاده از باطري کمکی دقت کندب رسیدن به قطعات الکتریکی می بایستآسی

بکسل کردن خودروهایی که ترمز بادي آنها دچار نقص شده است الزم است مراحل براي
:شود ااجرزیر 

از جلووسیله نقلیهبکسل کردن-1
که تمام وسیله نقلیه اي استاین روش بکسل کردن براي 

سایل نقلیه ايوبرايد و یاچرخهاي آن روي زمین قرار دار
در این حالت . بر روي زمین نباشدکه چرخ هاي جلوي آنها 

، فقطرخهاي خود حرکت داداز چاستفادهد و با را به طورمعمولی بکسل کرخودرومی توان 
. عمل نمی کندزمانی که خودرو خاموش استتوجه داشته باشید که هیدرولیک فرمان

. عمل نکندترمزهاي خودرو ممکن است همچنین اگر فشار باد سیستم ترمز خیلی کم باشد
ترمز در این هنگام سیستم ترمز را با استفاده از تانک باد تغذیه کرده و یا فنرمی بایستشما 

. را بکسل کنیدوسیله نقلیهخالص ورا 
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اکسل عقب باز کرده سپس آن را سمتازراگاردانمیل 
تا از ببندیدبر روي شاسی با دیگر قطعات مربوطه محکم

اگر چنانچه . گیربکس پیشگیري شودآمدن صدمه به وارد 
اکسل عقب آسیب دیده و یا اینکه گمان می کنید که دچار 

بپوشانید تا از خارج شدن روغن قطعه ايپلوس را باز کنید و محل آن را با ،تآسیب شده اس
. اشیاء خارجی به آن جلوگیري کرده باشیدگرد و خاك و و ورود 

فنی گردیده چنانچه گیربکس خودروي شما دچار نقص- 2
است، میل گاردان را از فلنج اکسل عقب باز کرده سپس 

. قرار دهیدانتهاي آن را روي شاسی خودرو 

:توجه 
کیلومتر 40هنگام بکسل کردن با استفاده از سیم بکسل نبایستی سرعت وسیله نقلیه بیش از 

.کیلومتر باشد80در ساعت تجاوز کرده و مسافت تا تعمیرگاه نباید بیشتر از 
:اخطار 

و شرایط عادي رانندگی براي˝صرفاجلوقالب بکسل 
ت و اگر چنانچه وسیله بارگذاري مناسب طراحی شده اس

صورت ه داراي دو قالب بکسل باشد بایستی از آنها بنقلیه
. جلوگیري شوددیدن آنتا از آسیب کنیدزوج استفاده 

وسیله که مانع از حرکتبیفتدیگودالدریاو کردهبرخوردمانعبه وسیله نقلیههاي اگر چرخ
کنید وکردن آنو سپس اقدام به بکسلهدربارکامیون را تخلیه کمی بایست، ابتدادنقلیه شو
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الزم است نگردید،برطرفرغم خالی کردن مشکل نباشد و یا علیاگر امکان خالی کردن بار
. کندبخواهید تا مشکل را برطرف ارائه دهنده سرویس بکسل خودرواز شرکت 

بکسل کردن از عقب -2
) چرخ هاي عقب با زمین تماس ندارند(

اگر داشته ورو را به سمت جلو و مستقیم نگه فرمان خود
می توانید فنر ترمز ، باشددرجه فشار باد در سیستم ترمز کم 

:عقب و جلو را طبق روش زیر باز کنید 
.کنیدجدا اکسل عقب را باز کرده و آن را بوسترهايپیچ و مهره هاي - 1
.را نیز باز کنیددر پوش هاي الستیکی- 2
دور در جهت عقربه 4/1به اندازه آنها را سپس ودهکروصلرا رزوهپیچ هاي دو سر - 3

.ساعت بچرخانید
با آچار دورچند رزوه رامربوط به پیچ هاي دو سرهاي مهره

چنانچه پیچ . دنترمز در حالت خالص قرار گیرلنت هاي بچرخانید تا 
. دد فنر مربوط به ترمز رها می شووشمیلیمتر چرخانیده 70تقریباً 

. بچرخانیدگردچرخ عقب را در جهت ساعتپوستهمهره مربوط به - 1
زمانیکه کنید ود شل یتوانبا دست میراد فنر ترمزومیلیمتر باز ش70زمانیکه پیچ تقریباً - 2

الزم است که چرخ را بپوشانید و سیم بکسل را در قالب کامیون گردیدفنر ترمزها آزاد 
. ودروي معیوب را بکسل کنیدخبکسل کننده قرار داده و 
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باتري کمکیمراحل اتصال سیم هاي 
، کمکیهاياز اتصال سیم هاي باطري به باطري پس

. یدکنموتور خودروي معیوب را روشن
باطري هایی از می بایستکمکی استفاده از باطریبراي- 1

. دشود استفادهنمی باش(12V)که داراي ولتاژ یکسانی 
:یدکنباطري را وصلکابلهايیب زیر به ترت- 2

قطب مثبت باطري خالی شده کابل به لاتصا) الف
قطب مثبت باطري کمکی اتصال کابل به )ب
قطب منفی باطري کمکی اتصال کابل به ) ج
توجه داشته باشید قطب منفی باطري به . اتصال یابدوسیله نقلیهقطب منفی باطري به شاسی ) د

. نکندیدا زمین اتصال پ
استارت زده تا موتور وسیله نقلیه مجهز به باطري کمکی را،باطريکابلهاياز اتصال پس- 3

.شودبه وسیله باطري کمکی روشن 
وسیله ري کمکی مجهز است باال ببرید سپس موتور که به باطاي را نقلیه دور موتور وسیله- 4

. معیوب را استارت بزنیدنقلیه
. از یکدیگر جدا کنید،وصل شدنترتیب عکسبر را کابلهاتور بعد از روشن شدن مو- 5

:توجه 
. دهیدیکدیگر اتصالبهراقطب مثبت و منفیکابل هاينباید هرگز

سر باطري هاي کامیون از باطري اصلی کامیونهنگامیکه موتور روشن است از جدا کردن 
.لیه آسیب می بیندصورت سیستم الکتریکی وسیله نقاینغیر، درکنیدخودداري
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سیستم سوخت رسانیهواگیري
تمامشما وسیله نقلیهتانک سوختسوخت میزاناگر چنانچه

ممکن است سیستم سوخت رسانی هوا کشیده و دچار دشو
لذا براي .مانع از رسیدن سوخت به موتور شودوگردداشکال 

. سیستم سوخت هواگیري و بازدید شودمی بایستمشکلرفع
پنچر تعویض تایرهاي احل و نحوه مر

نده در هنگام و صدمه براي رانجلوگیري از هرگونه حادثه شود برايتوصیه می:اخطار 
هنگامیکه خودرو بر روي . راهنماي سرویس و نگهداري عمل شودطبق دفترچه تعویض تایر

هنگام همیشه. قرار گیردوسیله نقلیهبه هیچ وجه شخص در زیر نبایدجک قرار گرفته 
روي جک قرار گرفتهزمانیکه وسیله نقلیه. یدتعویض تایرها و استفاده از جک احتیاط کن

هموار زمینجک را روي . یدکنموتور اکیداً خودداري از استارت زدن و روشن کردن است
. روي جک قرار گیرد˝سی کامالقرار دهید تا شا

ض الستیک یقبل از تعوالزماقدامات
.رده و ترمز دستی را تا آخر بکشیدر جاي هموار و صاف پارك کخودرو را د- 1
.عقب قرار دهیددندهخودرو را در وضعیت - 2
. خطر را روشن کنیداعالمچراغ هايفالشرها و - 3
قلیه در مواقع ضروري توقف وسیله نبراي) متوقف کردن چرخ هامانع براي(پنج دندهاز - 4

.یداستفاده کن
اما آنها را ،کردهشلبوط به چرخ ها رامهره هاي مر- 5

. یدنکنکامالً باز
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. شده قرار دهیدجک را در نقطه و محل مشخص- 6

قرار جلو، جک را در زیر فنر هاي جلوتعویض چرخهنگام)الف
)مطابق شکل(. دهید

در زیر بدنه اکسل ، جک راهاي عقبهنگام تعویض چرخ)ب
)کلمطابق ش(. عقب قرار دهید

:توجه 
. اکیداً خودداري کنید)باالتصاویردر(مشخص شده هايمحلاز جک در غیر قراردادناز 

باال برجک ازراهنماي استفاده 
به محل قرار گیري جک مناسب چنانچه محور جک نسبت 

در موقعیت ، الزم است که آن را بچرخانید تا جک نباشد
اهرم، سیله نقلیهوسپس براي باال بردن . مناسب قرار گیرد

. دهیدبه باال و پائین حرکت جک را مطابق شکل 
پائین آوردن جک

براي پائین آوردن جک، اهرم جک را در وضعیت شکل مقابل قرار 
دهید سپس پیچ مربوط به دریچه برگشت روغن را برخالف    

. عقربه هاي ساعت بچرخانید
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تعویض تایرها 
تایرهاالزم است در حالیکه تعویض الستیک ابتدابراي - 1

کردههاي چرخ را کامالً بازکامالً از سطح زمین جدا شده مهره
. و چرخ را جدا کنید

بر روي تایر جدیدنصبهنگام سوار کردن و سپس - 2
قرار داده را در جاي خودچرخهاي ابتدا مهرهوسیله نقلیه

فت ر چرخ مهره را سبا استفاده از آچابعدوو بپیچید
ه طور کامل در جاي خود قرار بطوریکه چرخ بکنید
جک را سپس مهره مربوط به تغذیه روغن . گیرد

روي تا چرخ به آرامی برخالف عقربه ساعت باز کنید
. ر گیردزمین قرا

مطابق کردن کلیه مهره هاي چرخسفت براي- 3
سفت کردن براي.استفاده کنیداز آچار چرخ شکل

جدول میزان سفت به اندازه کافی پیچ و مهره ها به 
دفترچه سرویس و درپیچ و مهره )گشتاور(کردن 

.یدمراجعه کننگهداري 

صول تعمیر و نگهداري خودرو ا
براي. عد و اصول زیر را رعایت بفرماییدالزم است قواایمنی و مصرف بهینه سوختبراي

مونه راهنماي عملکرد موتورن، موتور و دسترسی به اطالعات مربوطهاستفاده بهینه از
. را مالحظه کنید) ضمیمه(
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سرویس و نگهداري
ی ازالزم است جهت بررسی و نگهداري دوره اي به یکایمنی و مصرف بهینه سوخت براي

تا خدمات سرویس و کنیدمراجعه) رنا(شرکت سایپا دیزل کز خدمات پس از فروش امر
. دشومحصول به شما ارائهنگهداري

تهیه قطعات و یا ابزار خاص می بایست به مراکز خدمات پس از فروش سایپا دیزل براي
.مراجعه شود) شرکت رنا(

نکات
I : تعمیر و یا تعویض صورت گیرددن، تمیز کربازدیددر صورت لزوم ، .

A : تنظیم کردن
R : تعمیر کردن
T :سفت کردن با گشتاور تعیین شده
L : روغنکاري

انجام باالتعمیرات و نگهداري مراحل الزم است که ان که موارد زیر را انجام می دهیدزمهر 
. گیرد

کسب اطالعات براي .استمنظماغلب نیازمند تعمیر و نگهداريدشواررانندگی در شرایط * 
براي.دکنیمراجعهدشواربیشتر به نحوه سرویس و نگهداري خودرو در شرایط آب و هوایی 

ویس و نگهداري موتور و گیربکس ، لطلفاً به بخش سرو گیربکسموتورسرویس و نگهداري 
. فرماییدراهنما مراجعهدردفترچه
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برنامه نگهداري 
I : بازدید ، بررسی ، تمیز کردن و تعمیر و تعویض در صورت لزومA :تنظیم موتور ،R : تعویض کردنT : معینگشتاور کردن باسفت

L :هر کدام زودتر فرا برسد(قطعات و مجموعه ها برحسب مسافت طی شده یا ماههاي کارکرد روغنکاري(

15101520253035404550556065707580859095100کیلومترx1000دوره نگهداري 

ماه یکبار9هر --R---R---R---R---R--فیلتر سوخت
ماه یکبار6هر IIIRIIIRIIIRIIIRIIIR-فیلتر هوا 

ماه یکبار12هر I---I---I---I---I----شستشوي ورودي لوله ها 
ماه یکبار12هر I---I---I---I---I----تمیز کردن اینترکولر
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-Iبازدید خطوط سوخت

ماه یکبار12هر I---I---I---I---I----شستشوي تانک سوخت
ماه یکبار24هر ----R-------R--------ضد یخ

ماه یکبار12هر I---I---I---I---I----سیستم خنک کاري
ماه یکبار12هر I---I---I---I---I----آسیب دیدگی لوله اگزوزبررسی 

. تعویض کنیدکیلومتر یکبار10000تر روغن را هرروغن موتور و فیل:توجه 
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برنامه نگهداري 
I : بازدید ، بررسی ، تمیز کردن و تعمیر و تعویض در صورت لزومA : تنظیم موتورR : تعویض کردنT : معینسفت کردن تحت گشتاور

L : هر کدام زودتر فرا برسد(قطعات و مجموعه ها برحسب مسافت طی شده یا ماههاي کارکرد روغنکاري(
15101520253035404550556065707580859095100کیلومترx1000دوره نگهداري 

ماه یکبار24هر I---I---I---I---R----کالچ
ماه یکبار12هر I-I-I-R-I-I-I-R-I-R--روغن کالچ

ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-خالصی پدال کالچ
ماه یکبار12هر I---I---I---I---I----گیربکس

ماه یکبار6هر R--R---R---R---R---R-روغنکاري گیربکس
ماه یکبار12هر I---I---I---I---I----خالصی گیربکس
ماه یکبار6هر A---A---A---A---A----کابل تعویض دنده

ماه یکبار6هر L---L---L---L---L----چهارشاخ میل گاردان و کشویی 
ماه یکبار6هر L---L---L---L---L----یاتاقان مرکزي میل گاردان

ماه یکبار6هر R--R---R---R---R---R-روغن دیفرانسیل اکسل عقب
ه یکبارما3هر LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLفرمان اکسل جلومیله

ماه یکبار3هر RIIRIIIRIIIRIIIRIIIR-روغن جعبه فرمان 
ماه یکبار3هر TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبازرسی لقی جعبه فرمان

ماه یکبار3هر TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفرمانغربیلکبازرسی لقی 
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--ی جعبه فرمان خرابی و لق
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برنامه نگهداري 
I : بازدید ، بررسی ، تمیز کردن و تعمیر و تعویض در صورت لزومA : تنظیم موتورR : تعویض کردنT : معینسفت کردن تحت گشتاور

L : هر کدام زودتر فرا برسد(ماههاي کارکرد قطعات و مجموعه ها برحسب مسافت طی شده یا روغنکاري(
15101520253035404550556065707580859095100کیلومترx1000دوره نگهداري 

ماه یکبار12هر I-I-I-R-I-I-I-R-I-I--روغن ترمز
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIو لنت ترمزچرخبین کاسه فاصله
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلنت ترمزسایش

ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIخالصی پدال ترمز
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIخرابی و لقی ترمز

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-R--ترمز دستیبلکا
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--عملکرد ترمز دستی

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--اهرم ترمز دستی
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--کاسه چرخسایش

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--خرابی فنرهاي تخت
ماه یکبار3هر TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIشکل فنر تخت uپیچ سفت کردن

ماه یکبار3هر LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-گیریس خور فنرهاي تخت
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--پین اکسل فرسایش

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--وضعیت سفتی کمک فنر 
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--عملکرد کمک فنر 
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داري برنامه نگه
I : بازدید ، بررسی ، تمیز کردن و تعمیر و تعویض در صورت لزومA : تنظیم موتورR : تعویض کردنT : معینسفت کردن تحت گشتاور

L : هر کدام زودتر فرا برسد(قطعات و مجموعه ها برحسب مسافت طی شده یا ماههاي کارکرد روغنکاري(
15101520253035404550556065707580859095100کیلومترx1000دوره نگهداري 

ماه یکبار3هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--کمک فنر مستهلک شدن
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIخرابی چرخ

ماه یکبار3هر TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTمهره هاي چرخ
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرینگ چرخ
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIیاتاقان چرخ
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIفشار بار تایر

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-R--تجهیزات برقی
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--باتري

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--ق و شیشه ها چراغ ها ، بووضعیت 
اه یکبارم6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--برف پاك کن و آب پاش

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--شاسیوضعیت اتصاالت 
ماه یکبار3هر LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-وضعیت رنگ کابین 
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دستورالعمل نگهداري 
برنامه سرویس و نگهداري خودرو در شرایط سخت رانندگی  

:شامل دشوار رانندگیشرایط
A(رانندگی مکرر و پی در پی در مسافت کوتاه
B (رانندگی در جاده هاي سخت و ناهموار
C( رانندگی در جاده هاي خاکی
D (در جاده هاي شوره زار یارانندگی در فصل زمستان

شرایط رانندگیمواردمدت زمان
ABCDA-D

10000هر 
کیلومتر

لوله اگزوز و متعلقات
OO

2000هر 
کیلومتر

فیلتر هوا
O

3000هر 
کیلومتر

سیستم فرمانو صدمهلقی
O

10000هر 
کیلومتر

گریس و روغنکاري چهار شاخ و 
Oگاردانکشویی

10000هر 
کیلومتر

عقب و گیربکس اکسلروغن 
O

5000هر 
کیلومتر 

لنت هايفرسایش و خوردگی 
OOOکاسه جرخترمز و 

5000هر 
کیلومتر 

ترمز لنتفرسایش دیسک ترمز و 
OO

O
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سطح مایع خنک کننده 
صدمه دیدن موتور خواهد شد و وگرم شدن بیش از حد موتور باعث عدم عملکرد صحیح 

. دنده موتور به صورت منظم کنترل شوجلوگیري از آن می بایست سطح مایع خنک کنبراي
:توجه 

از باز کردن درب .دریز شوخنک کننده نباید منبع انبساط سردن مایعدر زمان اضافه کر
ده را پس از سرد شدن نکنسطح مایع خنک . رادیاتور در مواقع غیر ضروري پرهیز کنید

افزودنی که مورد تائید تم خنک کاري موتور از مواد سافزایش عملکرد سیبراي.یدبررسی کن
جلوگیري از یخ زدگی مایع خنک کاري براي. ودنیست نباید استفاده ششرکت سایپادیزل

براي سر ریز کردن یا .دسب با دماي هواي محیط استفاده کنیموتور می بایست از ضد یخ متنا
در مواقعی که به ضد یخ .مایع رادیاتور از آب چاه یا رودخانه استفاده نکنیدکردنجایگزین 

.کنیده مقطر استفادتوصیه شده دسترسی ندارید از آب تصفیه شده یا آب 
استفاده از مایع خنک کننده اصلی هنگام سر ریز یا جایگزین 

مایعات تقلبی همیشه . کردن سیتم خنک کاري ضروري است
منجر به استحاوي مواد ضد زنگ نیستند بنابراین ممکن

-اگر غلضت مایع. و رادیاتور شودزنگ زدگی موتور 
هش دماي خنک کاري کا،باشد% 60خنک کننده بیشتر از 

یا کمتر باعث کاهش %20و باعث افزایش دماي موتور خواهد شد و کاهش غلضت تا یافته 
60تا 20ه بایستی بین غلظت مایع خنک کنند.مایع خنک کاري می شودخاصیت ضد زنگ

.کنیدرادیاتور جلوگیري هواي عبورپره هاياز له شدگی.درصد باشد
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ي سطح الکترولیت باتر
. ریز عادي استبودن آب باتري با سوراخ سرم سطحه

پایین بودن سطح الکترولیت از آب مقطر استفاده هنگام 
.اتري کنار شاسی قرار دارددر جعبه بباتري .کنید

:اخطار 
این مایع براي همه خطرناك است بنابراین دقت . اسید سولفوریک رقیق شده استآب باتري

.پاشش آن به داخل چشمها جلوگیري شود˝یا لباس، مخصوصاکنید تا از سوختن پوست 
با آب زیاد و تمیز آنها را شستشو داده و سپس به ˝صورت پاشش اسید به داخل چشم فورادر

.مراکز درمانی مراجعه کنید
غربیلک فرمان 

چرخاندن غربیلک فرمان و ، اطمینان از برگشت فرمانبراي
. وري استضرحرکت چرخها به چپ و راست 

بررسی خالصی جلو فرمان  برايبعالوه تکان دادن غربیلک 
، لرزش و سفتی. ضروري استعقب و چپ و راست و

دگی بایستی مورد کشیدن فرمان به یک سمت هنگام رانن
.بررسی قرار گیرد

:توجه
بایستی به و قطعات متعلقه مراتب میروز هرگونه اشکال در سیستم فرمان در صورت ب

تا بازدیدهاي ضروري مربوطه شود اطالع داده ) شرکت رنا(ندگی خدمات پس از فروش نمای
.انجام شود
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ترمزسطح روغن 
maxو minسطح روغن ترمز می بایست بین دو عالمت 

در صورت کم بودن حجم روغن درون مخزن می بایست . باشد
.براي شارژ مجدد از روغن پیشنهاد شده استفاده شود

ع شیشه شورسطح مای
در مخزن و عملکرد تیغه هاي مایع شیشه شور از مناسب بودن 

.کنیدبرف پاك کن اطمینان حاصل 

کورس خالصی پدال کالچ 
:مقادیر استاندارد 

میلیمتر30الی 20: کورس خالصی - 1
میلیمتر165تا 160بین : ارتفاع مرکز پدال تا کف - 2

از کورس خالصی پدال ترمز و میزان مج
:مقادیر استاندارد 

میلیمتر15تا 10: کورس خالصی - 1
میلمیتر 165تا 160: ارتفاع مرکز پدال تا کف - 2
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سرویس منظم فیلتر هوا 
گرفتگی فیلتر هوا باعث کاهش قدرت خروجی موتور و 
افزایش مصرف سوخت و همچنین خروج دود سیاه از 

ید فیلتر صورت گرفتگی بسیار شددر. شوداگزوز می 
. شودو سیلندر موتورممکن است کاغذ فیلتر پاره شده و باعث سایش مجموعه پیستون

. می بایستی به روش زیر انجام گیردبنابراین سرویس فیلتر هوا 
:نکته 

همچنین از .جایگزین شودفیلتر مستعمل می بایست با فیلتر تائید شده توسط سایپا دیزل 
لتر روشن شده یا مسافت اگر چراغ فی. فیلتر مطمئن شویدآن پس از بستن آببندي بودن
. مطابق جدول زمانبندي الزامی استتعویض فیلتر طی شده باشد تعویض فیلترپیمایش براي

براي طی شدهکاهش مسافت ،گرد و غبار مورد استفاده قرار گیرداگر کامیونت در محیط پر
. ه شودیط مشخص بایستی در نظر گرفتسرویس فیلتر تحت شرا

و جا زدن فیلتر هواخارج کردنطریقه 
.قفل درپوش فیلتر را آزاد کنید- 1

آن را برخالف جهت گردش عقربه ساعت درپوش - 2
.بچرخانید 
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.را بیرون بکشید درپوش- 3

.فیلتر را خارج سازید - 4

.فیلتر جدید را به داخل مخزن فیلتر هوا فشار دهید - 5

.را سر جاي خود قرار دهید درپوش- 6

را در جهت عقربه ساعت چرخانده و در درپوش- 7
. وضعیت قفل قرار دهید
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نکاتی در ارتباط با نگهداري فیلتر هوا
مطابق شکل فیلتر را خارج کرده پس از تمیز کردن آن را با رعایت نکات ایمنی نصب - 1

.کنید
یدن به فیلتر هنگام باز براي جلوگیري از آسیب رس- 2

.کردن و نصب مجدد آن دقت کافی داشته باشید

تمیز کردن فیلتر هوا، دریچه هوا و روکش فیلتر- 3
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و در یدکنگرد و غبار فیلتر را خارجدر صورت داشتن است خشک هواکه فیلترهنگامی
بادفشار . یدرا از سطح فیلتر پاك کنگرد و غباربا فشار باد، عین حال که آن را می چرخانید 

. کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد6باید کمتر از 
این کاریرا زیدنکنرا از خارج به فیلتر اعمال باد:نکته 
.می شودورود گرد و غبار به قسمت تمیز درونی فیلتر باعث

.این عمل را از داخل فیلتر انجام دهید
گرد .ید، و ورودي هاي فیلتر را تمیز کنمحفظه، درپوش- 4

سطح واشر آب بندي را خارج و غبار درون محفظه فیلتر و 
.یدپاك کنحتمالی موجود را همچنین گرد و خاك و روغن اکرده 

:نگهداري از فیلتر خشک کن هوا 
تعویض ) فرارسدهرکدام زودتر (ماه یکبار 6کیلومتر ویا 30000فیلتر خشک کن هوا  می بایست هر 

.شود
راننده می بایست روزانه قبل از حرکت ،آب جمع شده احتمالی در تانکهاي باد را خارج وتخلیه کرده 

تعـویض  همه مـوارد فـوق منـوط بـه     .)می شودزیرتانک باد انجامکار با کشیدن سوپاپ تخلیه این( 
درصورت تعویض کمپرسور بـاد فیلتـر   موقع فیلتر هوا مطابق برنامه سرویس و نگهداري بوده و ه ب

.خشک کن هوا نیز باید تعویض شود
هواي موتور  اینتر کولرتمیز کردن 

.یدنتمیز کاز سطح آن مواد خارجی و آلودگی ها را - 1
سطح داخلیموجود در روغن موتور،با گازوئیل- 2

. را تمیز کنیداینتر کولر
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مایع خنک کننده موتور 
پایینهاي تخلیه هنگام تعویض آب رادیاتور الزم است پیچ

تا مایع از سیستم یدکنشل سیلندر را روي بلوکه و رادیاتور 
قل سیستم خنک کننده را حدا. دشوخنک کننده خارج 

عملکرد کامل سیستمیکبار در سال بشوئید تا از 
بدون ) پایه اتیلن گلیکول(استفاده از خنک کننده با عمر طوالنی . مطمئن شویدخنک کاري

. دشوضد زنگ و سایر افزودنی ها توصیه می
:توجه 

ردن پر کدر اشتباه ،در سیستم خنک کننده موتورمایعتعویض یا پرکردن مجدد هنگام 
در صورتیکه . (در گلویی منبع انبساط می شودمایعسرریز شدن بیش از حدمنبع انبساط باعث

، سبب نقص در اگر در این حالت موتور روشن باشد) موتور و رادیاتور کامالً پر نشده باشند
و پر کردن مجدد منبع انبساط براي الزم است .دشوعملکرد سیستم خنک کنندگی موتور می 

:یدعمل کنزیر مراحلطبق یري از مشکلپیشگ
استفاده از قیفی که قطر خارجی آن از قطر داخلی - 1

در . باشد ضروري استگلویی منبع انبساط کوچکتر 
صورت فضاي تهویه بین گلویی داخلی و غیر این

قیف بسته شده و در نتیجه  سیستم خنک کننده بطور 
.دشوکامل پر نمی 
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صورت هواي در غیر اینیدکنیا کمتر حفظ و9lit/minد سرعت پر کردن را در ح- 2
سیستم آیا عالوه بر این تشخیص آنکه .درون موتور و رادیاتور بطور کامل خارج نخواهد شد

. ودشمشکل مییع پر شده است یا نهاز ما
ترل کنید که سطح کنکرده ، قیف را خارج که سیستم خنک کننده کامالً پر شدپس از آن- 3

شود تا دیگر سطح مایع رفتن مایع الزم است این عمل تکرارصورت پایین در.پایین برودمایع 
.پایین نرود

در max، مایع خنک کننده را تا خط که سیستم خنک کننده کامالً پر شدپس از آن- 4
.یدکنپر منبع انبساط

درپوش رادیاتور را سر جاي خود قرار داده و آن را - 5
) ئن شوید که درپوش در حالت قفل شده باشدمطم(ببندید 

ید تا دماي آب به میزانی برسد سپس موتور را روشن کن
تا (دشوباز شدن ترموستات وعمل کردن باعثکه 

نمایشگر دمایی باالتر ازگر دماي آب روي زمانیکه نشان
دماي زمانی که . ید براي مدتی صبر کنکردهموتور را متوقف سپس)را نشان دهدمیانگین 

. کنترل کنیدمنبع انبساطدر راسطح مایعو کرده، درپوش رادیاتور را باز آب کاهش یافت
را تا خط مشخص منبع انبساط ، سیستم خنک کننده و باشداگر سطح مایع به اندازه کافی باال 

. از آب پر کنید،شده
هواگیري مسیر روغن کالچ 

کالچ به ،کالچسیستممسیر روغنبههوا در صورت ورود 
بنابراین . می شودآنلغزش باعث و هنشدکامل آزاد صورت 

نفر2هواگیري براي.استضروريکالچهواگیري سیستم
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.الزم اند
:هواگیري براساس مراحل زیر صورت می گیرد 

.ترمز دستی را بکشید- 1
بردارید و سپس تخلیهپیچ رويپوشش پالستیکی را از- 2
یک شیلنگ انعطاف الزم است. کنیدچ تخلیه را تمیز پی

یگر به به پیچ هواگیري و از طرف داز یک طرفپذیر را
. یک ظرف قابل حمل وصل کنید

پدال کالچ را بطور مکرر فشار دهید و در همان حالت - 3
. نگه دارید

پس از این پمپ زیرین کالچ را شل کنید،پیچ هواگیري- 4
گردیدهوا وارد ظرف کالچ  همراه با حباب هاي که روغن 

. را ببندیدتخلیهبالفاصله پیچ
پدیدمراحل فوق را تا نا. یدکنآزاد پدال کالچ را به آرامی - 5

که است الزم، در فرآیند هواگیري.یدکنکالچ  تکرار روغنشدن حبابهاي هواي درون 
شپس از هواگیري درپو. ته شودنگه داشمعینحد درکالچ درون ظرف روغنمیزان 

. پالستیکی را روي پیچ قرار دهید
تنظیم ترمز 

بین لنت و کاسه چرخ  خالصی زیاد استفاده از سیستم ترمز با
کاهش آنها نیروي ترمزبا افزایش لقی بین خطرناك بوده 

مقدار مجاز خالصی در سیستم ترمز بایستی طبق یک . می یابد
.دشومنظم بازدید و تنظیم دوره زمانی مشخص و
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: مز چرخ هاي جلو و عقب به روش زیر تنظیم می شوند تر
. یدکنبلند چرخ را به طور کامل از زمین - 1
. یدکنآن را مهار یک تکیه گاه مطمئنسپس با - 2
درپوش پالستیکی سوراخ تنظیم پشت صفحه جلو و - 3

. برداریدعقب را 
در جهت فلش بپیچانید تا پیچ گوشتی را درون سوراخ تنظیم قرار داده و چرخ دنده را - 4

. شوندزمانیکه چرخ ها قفل 
تنظیم کننده را به عقب چرخ دندهدندانه6تا 5به اندازه - 5

. ید تا چرخ به صورت روان حرکت کندبرگردان
.الستیکی را در جاي خود قرار دهیددرپوش پ- 6
نیز طبق قواعد باال را روي چرخ هاي دیگر خالصی ترمز- 7

.یدکنتنظیم 
تعویض تایر 

نواخت و افزایش طول عمر اطمینان از سایش یکبراي- 1
کیلومتر 6000تا 5000مسافت پس از طی می بایست ، الستیکها

جا بجا تایرهاي جلو و عقب را مطابق شکل نشان داده شده ،
.یدکن
و کردهتنظیم ر هاي محرك را ر تایالزم است پس از تعویض تایرها توسط گیج فشار،فشا- 2

.دآنها خسارت نبینو الف هاي بلند ید هنگام تعویض تایرهاه داشته باشتوج
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فشار باد تایر 
:بیشترین فشار باد تایر مطابق جدول زیر است 

: نکته 
.شودکنترل در زمان سرد بودن آنهامی بایست تایرهابادفشار

)کیلومتر6/1(˝حدوداپیمودن ساعت و یا پس از 3توقف بیش از 

:اخطار 
ر باد تایرها طبق جدول زیر هنگام استفاده از خودرو از فشا

صورت تنظیم نبودن فشار بادزیرا در.شویدمطمئن 
شدید و آسیب و باعث سایش شدهتایرها،کنترل خودرو مختل

صورت تنظیم بودن فشار باد تایرها،تایرها می گردد و در
.رانندگی ایمنی خواهید داشت

ر باد تایرفشانوع تایر
6.50-16LT[12]630
6.50R16LT[12]670
7.00-16LT[12]630
7.00R16LT[12]670
7.50-16LT[12]630
7.50R16LT[14]770
8.25-16LT[14]630
8.25R16LT[14]670
8.25-20LT[14]740/810
8.25R20LT[14]830
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الکترولیت باتريمایعغلظت
در غلظت مایع داخل باتري راترهیدرومدستگاه هنگامیکه

نشانگر این است که ،نشان دهد26/1درجه سانتیگراد20دماي
23/1اگر کمتر از وقرار دارد کاملباتري در حالت شارژ

.باشد باتري نیاز به شارژ دارد
: نکته 

در ید زیراخاموش کنامی وسایل الکتریکی را هنگام توقف وسیله نقلیه تملطفاً- 1
.توان باتري کم خواهد شدن ماندن آنها،صورت روش

دشارژه شدن  جلوگیري از روز یا بیشتر استفاده نشود براي30اگر خودرو به مدت - 2
.یدماه باتري را شارژ کن1بعد از باتري قطب منفی آن را قطع کنید و

باتريقطبهاسولفاته شدندر صورت .یدچک کناتري را به صورت ماهیانه بقطب هاي- 3
مجدد جلوگیري سولفاته شدنید تا از کنگیریس آغشتهوازلین و یا به را آنهامی بایست 
.کرده باشید

که سطح مایع بین دو یدو اطمینان حاصل کنکنترل را الکترولیتمایعسطحبطور مرتب - 4
،باشدminتر از حد سطح مایع پائیندر صورتی که . باشدقرار گرفتهminو maxخط
.یدکناضافه maxتا بیشتر از خط مقطر راآب ) JB/T10053مطابق (بایستمی 

را چک کنید مسدود نباشند، با این مجراهاي تخلیه هوا روي درپوشهاي پرکن جعبه باتري- 5
. یدکنمی از منفجر شدن باتري جلوگیري روش
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تمیز کردن باتري 
با آب آنراسطح خارجی باتري وجود لک رويدر صورت

از خوردگی قطبهاي ريیجلوگبراي .یدکنتمیز ولرم
قطبها یک الیه نازك از وازلین یا روي سطح باتري 
.بمالیدگریس

هاي جلو مجموعه چراغ
تا از یدکنمجموعه چراغ هاي جلو را به طور مناسب تنظیم 

بدون خیره کردن دیگر (روشنایی کافی هنگام رانندگی
تنظیم چراغ هاي جلو براي. د شویدمندر جاده بهره)رانندگان

.دکنیمراجعه ) رنا(به مراکز خدمات پس از فروش بهتر است 

هاالمپتعویض
، بالفاصلهچراغ ها می بایستنامناسبدر صورت عملکرد 

.یدکنرا تعویض هاآنالمپ 
را خارج يفنر فشاروچراغ جلو را بپیچانید عقبروکش 

اگر قصد تعویض المپ چراغ راهنماي جلو و . یض کنیدس المپ چراغ جلو را تعوسپ.یدکن
جلو کوچکچراغ هاي راهنماي جلو و چراغ هاي پایهجلو را دارید، بایدکوچکچراغ هاي 

خاموش شوند به چراغهااست سوئیچ هاي مربوطالزم، قبل از تعویض المپ ها. دکنیرا خارج 
. داستفاده شوسان از المپ با توان یکتعویض المپ ها می بایستبرايو
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: در جدول زیر نشان داده شده است هاتوان استاندارد المپ

یا V12(سیستم قدرتتعداد المپ هاموقعیت
V24(

مجموعه چراغ هاي جلو

260W/55Wپائین/ باال چراغ
255Wتک نور باالچراغ 

221Wچراغ راهنماي جلو
25Wجلوکوچکچراغ 

عقبمجموعه چراغ هاي

221W/5Wچراغ عقب/ چراغ ترمز 
221Wچراغ راهنمانشانگر

221Wدنده عقبچراغ 
221Wمه شکن عقب

15Wچراغ پالك عقب
255Wمه شکن جلوچراغ 

28Wچراغ سقف جلو
15W)خودرو دو کابین(چراغ سقف عقب 

جلومه شکنچراغ 
خارج پشت آنرافنروپوشش انتهایی مه شکن عقب را بپیچانید

.کنیدرا تعویض مه شکنسپس المپسازید،
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مجموعه چراغ هاي عقب
المپ را پایهوکردهبازمجموعه چراغ ها را قاب مربوط به

. یدکنرا تعویض چراغ هاي عقبسپس المپ،بپیچانید
پالكچراغ 

را تعویض المپو سپسمربوط به طلق چراغ را باز کرده پیچ 
. نیدک

چراغ سقف 
کرده و سپس المپ آن را را باز چراغ سقف قاب شیشه اي روي

.یدکنتعویض 

فیوزجعبه 
بازدید و یا براي.گرفته استزیر داشبورد قرار جعبه فیوز 

ب داشبورد را باز بایست قاتعویض فیوزها در جعبه فیوز می
جدول . فیوز را با دست بیرون آوریدسپس جعبه ،کرده

هنگام تعویض .ر نوع و میزان جریان فیوز استر روي قسمت داخلی جعبه نشانگمندرج د
. دشو، لطفاً از انبر مخصوص فیوز استفاده فیوز

:نکته 
احتمالی بروز مشکل را دالیلبایددر صورت سوختن فیوز

.الزم است قبل از تعویض فیوز مدار ها چک شوند. بررسی کرد
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ن نوع فیوز خاموش قرار داده و بایستی از هماا در حالت در زمان تعویض فیوز سوئیچ ر
.دجایگزین استفاده شو

اصلیفیوز
خوبی ه بیا سایر قطعات الکتریکی نتوانندغهاي اصلیاگر چرا

به طور طبیعی کار مربوطهفیوزدر صورتی که ،کار کنند
که در جعبه فیوز شاسی قرار فیوز اصلی ، الزم است کندمی 
.دشورل کنتدارد

شودکه داراي مشخصات مشابه است تعویضفیوز، الزم است که با باشدفیوز سوخته اگر این 
و جریان بیش از حد در مدار قرار گرفته باشد ابتدا فیوز اصلی ذوب شده و در صورتی که

. شودمدارهاي الکتریکی میباقیبه رسیدنمانع از آسیب 

:اخطار 
. مطابق فیوز اولیه استفاده شودکه از فیوز اصلییدکندقت 
علت باال بودن،از تعویض فیوزقبل. داستفاده کرسیم مسی نیز نباید ازموقت صورته بحتی 

.یدنکجریان و سوختن فیوز را مشخص
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روغنکاري 
روغنکاري خودرو 

را ویسکوزیته روغن :وجهت.ندشوانتخاب مطابق نمودار روغن ،با دقتمی بایست هاروغن
از روغن هاي با برند شود توصیه می. کنیدانتخاب ) مطابق نمودار زیر(براساس محدوده دمایی 

.معتبر استفاده گردد

جدول محدوده دمایی و ویسکوزیته مخصوص 
روغن موتور 

جدول ویسکوزیته روغن مخصوص چرخ دنده 
هاي گیربکس و اکسل عقب
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در خودرو دیگر مایعات مصرفیو در خصوص استفاده از روغنیه هایی توص
مطابق (، بسیار مهم است که روغن مناسب وسیله نقلیهبراي کارایی بهتر و افزایش طول عمر

نیاز براي نگهداري خودرو موارد موردهنگامالزم است . دشوانتخاب )با جدول ارائه شده
. ندروانکاري شورند معتبر،کاري طی فواصل مشخص توسط گریس با بگریس 

دوره تعویض)عدد/لیتر(ظرفیت نوع توصیه شدهعنوان

:15W40-APIروغن موتور CI4
با فیلترلیتر2/7

لیتر بدون فیلتر 4/6
کیلومتر کارکرد10000هر 

GL4روغن گیربکس 80W905/5لیتر
کیلومتر 2500: تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد20000هر : دوره تعویض 
6.5(روغن اکسل

GL5)تن 80W905لیتر
کیلومتر2500: تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد20000هر : دوره تعویض 
8.5(اکسلروغن 

GL5)تن 80W905/5لیتر
کیلومتر2500: تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد20000هر : دوره تعویض 
روغن هیدرولیک 

لیترDEXTERON III2نفرما
کیلومتر 2500:  تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد20000هر: دوره تعویض 

مطابق جدول برنامه نگهداريلیترDOT47/0روغن کالچ

مطابق جدول برنامه نگهداريگرمR134a550مبرد کولر

رادیاتورمایع
)گلیکول(ضد یخ% 40

آب نرم% 60و 
مطابق جدول برنامه نگهداريلیتر12.5

مایع شیشه شور
محلول آب و 

50%-آب50(%متانول
)متانول

مطابق جدول برنامه نگهداريلیتر2

_________________________فیلتر سوخت
کیلومتر 10000: تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد20000هر : دوره تعویض 
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:توجه 
خیلی مهم است که سوخت ،گران استخیلیدیزلسوخت رسانیسیستم تنظیم از آنجائیکه

باعثباشد گرد وخاك و آباگر سیستم سوخت داراي . فاقد گرد و خاك و آب باشد
. دمی شوسوخت و انژکتور انژکتورآسیب جدي به پمپ 

:قطعات روانکاري شونده
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راهنماي روانکارها
گیربکستعویض روغن 

یض روغن گیربکس می بایست پیچ تخلیه تعوبراي
را باز کرده و اجازه ) D(مشخص شده بر روي شکل

پر کردن روغن گیربکس خارج گردد و برايدهید تا
می بایست پیچ مذکور) توسط روغن هاي معتبر(آن 

)(Dپر کردن محل برايآنگیج روغن گیربکس را باز کرده و ازسپس پیچ .  را ببندید
.یداده کناستفروغن

عقبدیفرانسیل اکسلتعویض روغن 
عقب اکسلتخلیه را که در پائین ترین قسمت چهیدرپیچ 
. گرددتخلیه اکسل تا روغن درون دباز کنیدارد قرار 
بازبینی روغن روغن می بایست تا رسیدن به روزنه سطح 

.پر شود

اکسلجلو وتوپی اکسلبلبرینگ)گریس(روغنتعویض
عقب
توپی اکسل جلو و عقب)گریس(تعویض روغنبراي

می بایست به نمایندگی هاي مجاز شرکت سایپا دیزل
.داردبلبرینگ نیاز به تنظیم،از باز کردن توپی هازیرا پس . مراجعه کنید)شرکت رنا(
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نقاط گریس کاري
گریس کاري نقاطبراي 2لیتیوم شماره پایهلطفاً از گریس

:دکنیزیر استفاده موقعیت هاي 
نقطه4) سگ دست(محور اکسل جلو

گریس کاريبراي 2لطفاً از گریس حاوي لیتیوم شماره 
:یدکنموقعیتهاي زیر استفاده 

چهار شاخگاردان و پوسته
موقعیت هاي یس کاريرگلطفاً از گریس یاتاقان چرخ براي 

:یدکنزیر استفاده 

یاتاقان مرکزي
و فنرها کاريگریس براي2لیتیوم شماره ایه پگریس ازلطفاً
)موقعیت12(.دچنین قالب بکسل بند استفاده شوهم

گریس کاري زغالی کالچ
در میزان گریس تزریقی دقت کافی به عمل آید تا از ریزش گریس روي دیسـک و صـفحه   

ول یادآوري می شود با توجه به وجود گریس خور روي گیربکس محص. کالچ پیشگیري شود
امکان تزریق گریس بیش از حد توسط سرویس کار وجود دارد و ایـن کـار باعـث آسـیب     

.دیسک و صفحه کالچ گیربکس محصول می گردد
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:و نگهداري سیستم فرمانسرویس نکاتی براي
دن یا تعویض روغن هیدرولیک جعبه کرقبل از اضافه - 1

ها از چرخبا استفاده از پایه نگهدارنده یا جک فرمان بایستی
ابتدا لوله هاي بین جعبه فرمان و منبع .زمین جدا شود

تا هیدرولیک و پمپ فرمان و منبع هیدرولیک را شل کرده
.یدها را سفت کنو مجدداً آنمخزن پمپ بطور کامل تخلیه شود

موتور را روشن .زه الزم پر کنیدسپس منبع روغن را با روغن هیدرولیک توصیه شده به اندا
ست بچرخانید تا غربیلک فرمان را چند دفعه تا انتها به چپ و را.ر آرام قرار دهیددر دوکرده 

داخل منبع به اندازه اي روغن اضافه کنید تا زمانیکه هیچ حبابی داخل آن .دهواگیري انجام شو
سطح روغن می بایست مابین .ید تا به سطح مورد نظر برسدمی آسطح روغن پایین.دیده نشود

.شده روي شاخص گیج درپوش منبع هیدرولیک باشدعالئم مشخص
دن و پر کرخص شده روي گیج باشد کافی استزمانی که سطح روغن روي عالمت مش:توجه

.دمنبع می شوبیش از اندازه باعث سرریز روغن از
باعث ایجاد مشکل در عملکرد به سیستم فرمان جلوگیري شود زیراورود اجسام خارجی از- 2

.ن می شودسیستم فرما
:نکات قابل توجه در عملکرد سیستم فرمان

عاري رمان نو بایستی روغن فرمان از حیث تمیز بودن کنترل شده وبعد از نصب جعبه ف)الف
صورت لزوم روغن فوق را تعویض کرده و داخل سیستم در.از هرگونه ماده خارجی باشد

.ددهیشستشو را فرمان 
.دموجود در منبع هیدرولیک کنترل شووغن کیلومتر بایستی سطح ر5000هر )ب
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.بعد از دوره آببندي بایدکلیه  قطعات سیستم فرمان را کنترل کنید شل نباشند)ج
ثانیه نگه داشت این 5نباید هنگام گردش غربیلک فرمان آن را در انتهاي کورس بیش از )د

. دوشصدمه رسیدن به سیستم فرمان می کار باعث

:در مورد اتصاالت اتاق بارنکات قابل توجه 
صورت شل بودن ،پیچ و در کردههاي پایه هاي اتاق بار را چک لطفا به طور مرتب تمامی پیچ

.یدها را سفت کن

ورود خودروي جدیدمرحله اول
ماه بعد1مرحله دوم
ماه بعد6مرحله سوم

ماه 6هر مرحله چهارم به بعد
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A/Cتهویه مطبوعسیستمرياو نگهدتعمیر -1

در جلوسیستم تهویه مطبوع تجهیز شده صرفاً با وسیله نقلیه : R-134aمیزان گاز- 1- 1
(550±50g)وسیله نقلیه با سیستم تهویه مطبوع تجهیز شده در جلو و عقب(50±800g)

براي  . هستیمPAG100مجاز به استفاده از روغن خنک کننده تهویه مطبوع تنهاسیستم در 
لیترمیلی180مقدار این روغنسیستم تهویه مطبوع جلو مجهزاند خودروهایی که فقط به

مقدار یستم تهویه مطبوع عقب نیز مجهزاند سخودروهایی که بهبرايو) ل با کمپرسوردر اص(
هنگامی که گاز سیستم تهویه مطبوع شارژ. میلی لیتر افزایش یافته است60- 50این روغن 
.دم است روغن خنک کاري نیز شارژ شومی شود الز

مواردموارد بازرسی
بازرسیمدت 

ماه یا 6هر روزانه
کیلومتر5000

ماه یا در اولین12هر 
کیلومتر 10000

از جمله (مبردنشت 
)نشت روغن

نشتی در شیلنگ هاي رابط
در قطعات نشتی 

، کندانسورکمپرسور،(
. . .)تبخیر کننده ، 





١٠٣

مبردمایعنشت منظمبازرسی -2-1
از سیستم تهویه مطبوع انجاممبرددار مایع اطمینان از مقبراي این بازرسی به طور منظم

ابتدا موتور و . آن را چک کنیدبردممی توانید از طریق دریچه بازدید منبع مایع . می شود
اگر  . کنیداز طریق روزنه مشاهده رامبردجریانرده،یستم تهویه مطبوع را روشن کسپس س

در دماي باال داراي حبابهاي ریز گاهیو شده بابه طور پیوسته جریان داشتتمیز مبردمایع 
، نشان باشندها قابل مشاهده این حبابتهویه مطبوع اگر هنگام خاموش بودن سیستم یاوباشد

که دستگاه تهویه اگر زمانی . است که دستگاه تهویه مطبوع خوب کار می کنددهنده این
، نشان دهنده کمبود شودیدهدمبردهاي زیادي بطور پیوسته در ، حبابمطبوع روشن است

. دکنخوب کارتهویه مطبوعتا سیستم دمنبع شارژ شوسرد کننده است و الزم است که مایع
. یداستفاده نکنمبرداز مجازبیش از حد 

:رانندگیدر نکات قابل توجه
زود گیمجاز ممکن است باعث شکستبارحمل بیش از حد

. دشاسی  شوو فریم هاهنگام فنر

:اخطار 
درصورتی که سطح روغن ترمز خیلی پایین باشد، 

باید به طور منظم . رانندگی بسیار خطرناك است
سطح روغن ترمز را چک کنیم تا از عمل نکردن 

.ترمز به دلیل کمی روغن پیشگیري کرده باشیم
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بایست مطابق با دستورالعمل راهنماي نگهداري فیلتر هوا می
. گرددعث افزایش عمر موتور باوباشد خودروعملکرد

هنگام از باز شدن ناگهانیتاباشندکامالً بسته بایددربها 
صورت ممکن است در غیر این. دپیشگیري شورانندگی 

. دنراننده یا مسافر از کابین به بیرون پرتاب شو

از حرکت بکشید تا، ترمز دستی را وسیله نقلیهنگام توقف ه
. پیشگیري کرده باشیداد تصادف و ایجيخود به خود

پدال از فشردن مکررهنگامی که خودرو در حال حرکت است 
ث فرسایش نامنظم صفحه کالچبپرهیزید زیرا باعکالچ 
. دمی شو
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شود نباید بیشتر صرف روشن کردن موتور میمدت زمانی که
حرکت وسیله مورد نیاز برايمدت زمان ثانیه باشد و 10از 

از آسیب دیدندقیقه باشد تا مانع 2بیشتر از قلیه می بایستن
. موتور و باتري شودبه 

:اخطار 
متوقف و آن را سراشیبیرا در وسیله نقلیهراننده هنگامی که

براي چرخ ها )دنده پنج(ايه، باید از موانع گوکرده استرها 
کت حرناگهاننقلیهوسیلهصورت در غیر این. دکناستفاده 

. ده و باعث ایجاد تصادف می شودکر
:اخطار 

.استعوامل تصادفات از مهمترینرانندگی در حال خستگی 

دشوراحتی باعث ایجاد تصادف میه ب، با سرعت باالگیدنران
. استزیرا مسافت ترمزگیري بسیار زیاد 

وسیله نگهداري منظمعدم قوانین رانندگی ونکردن رعایت 
. گرددفرسایش و کوتاه شدن عمر خودرو میباعثنقلیه
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ن قطعات کردکه موتور روشن است از متوقف هنگامی
.یدکناجتناب رادیاتورفنمثلمتحرك 

رادیاتور را باز درب،هنگامی که موتور همچنان گرم است
با فشار از و آب داغ خارجبخارصورتدر غیر این. یدنکن

. گرددباعث جراحت می داخل رادیاتور خارج می شود و

بارگیريروشهاي
اتاق بار عرضگیري نباید ازرمحدوده عرض محموله براي با- 1

. دکنتجاوز 

متر5/0اندازهبه.نباید محموله از انتهاي شاسی بیرون بزند
)طول کل شاسی20/1کمتر از (
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نمونه بارگیري- 2
کنید یا گی بازرا به آهستاتاق بار کناري هايدیواره
. ببندید

موجب کاهش هاي اتاق بار از دیوارهاستفاده نامناسب 
. دشوعمر اتاق بار می

.دهیدبه دقت انجام رابارگذاري و تخلیه

باعث آسیب یدکنپرتاب را اگر محموله 
.محموله و اتاق بار می شود

فوالدي قطعاتجابجایی براياز صفحات محافظ 
. یدکنه استفاد
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کنید و اگر به از طناب براي بستن محموله استفاده 
محموله از هم جدا خواهد ،خوبی محکم نشده باشد

. شد

ي یکنواخت و به آرامی انجام بارگذاري را با نیرو
.دهید

قرار دادن بار در یک سمت موجب نامتعادل شدن 
رانندگی و همچنین خسارت زدن به محموله و اتاق بار

. گرددمی 

در وسط اتاق بار قرار می بایستمحموله هاي سنگین 
. داده شوند
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پایه هاي بایست از هنگام جابجایی محموله هاي طویل می
.دکنیاستفاده نگهدارنده

:توجه 
ید که مرکز ثقل هنگام حمل بار با ارتفاع زیاد، دقت کن

حفظ ایمنی و لذا براي. باشدله نقلیه از حالت اولیه باالتر وسی
، ترمز هاي از واژگونی خودرو از سرعت زیادجلوگیري 

.یدو چرخشهاي سریع خودداري کنهانی ناگ

یرد اتاق حفاظت محموله مورد استفاده قرار گبراياتاق باراگر فقط فریم جلو و درب عقب
. دز پایه هاي نگهدارنده استفاده شومهار محموله اباید براي، لذابار آسیب می بیند

هنگام حمل بار هاي متمرکز می بایست وزن 
جلو به صورت محوله بین دو محور عقب و

.مساوي تقسیم گردد

روي محور ها گذاري بر باراگر توزیع بار یکسان نباشد 
ان وسیله نقلیه دچار نقص به مرور زموهدمتعادل نبو

.دمی شو
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با محموله را ، می بایست هنگام جابجایی محموله حجیم
دو طرف مهار کرد و این کار توسط صفحات عرضی از
.تراورهاي چوبی انجام می گیردورقهاي فوالدي و

تغییر باعثر محموله ممکن استادر صورت عدم مه
. شونددیواره هاي اتاق بار شکل

شاسی براي بکسل کردن البهاي تعبیه شده بر روي ق
با خودرو وسیله نقلیه تعبیه شده لذا از بکسل کردن 

.یداتصاالت اتاق بار خودداري کن
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روشی که اتاق بار ، بار را روي شانه ولهمحمانواع
تحمل کند

بارهاي حجیم مانند بارهاي 
خاك و شن و ماسه ،عمومی ،

آجر

م بارگیري شن و ماسه ، سنگ و هنگا
می بایست با اتاق بار کناري دیواره، آجر

.بعضی مواد همراه با طناب محافظت شوند 
با استفاده از قالب طناب مهارطناب هاي. .. بارهاي مرتفع عمومی و 

نظیر بارهاي عمومی سنگین
تجهیزات مکانیکی 

:نکته 
مرکز سکوي بار در نقطه 
تالقی قطر صفحه پائینی اتاق 

خطی که از . گیرد بار قرار می
گذرد و بطور نقطه تالقی می

عمودي به صفحه پائینی وصل 
خط مرکز سکوي "شود ، می
.نام دارد "بار

نی ، چوب متفرق را بپوشانید یا ورق آه
تراورس را به طور طولی روي اتاق بار 

.قرار دهید 

بارهاي سنگین و طویل مانند 
الوار ، دکل و لوله هاي آهنی 

را ) چوب یا ورق آهن(مواد محافظ 
بپوشانید یا تکیه گاه نصب کنید یا 

.تراورس در تخته هاي کنار قرار دهید 

ار طویل ماننده لوله بارهاي بسی
آهنی و میله فوالدي که بیشتر 

از عرض اتاق بار است

.استفاده کنید پایه هاي نگهدارندهاز 
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دستورالعمل راهنماي موتور 

قوانین عمومی ایمنی 
:اخطار 

،جسمی، ناتوانی جراحت، ممکن است باعث ایجاد آتس سوزيموارد ایمنیبه یتوجهبی 
.دشوحتی مرگخفگی و یا

ی وتمام شیوه ها و هشدارهاي حفاظتمی بایستنگهداري وسرویسقبل از انجام هرگونه
باید به دقت کهاستایمنی شمابراياقدامات احتیاطی کلی موارد زیر . را فرا بگیریدیایمن

. ی لحاظ شده استموارد احتیاط ویژه در عملیات عین. رعایت شوند
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 محل در این . می بایست خشک، روشن و داراي تهویه مناسب باشدرویس خودروسمحل
. و دیگر لوازم پر خطر وجود داشته باشدمواد آتش زا، ، قطعاتکاالهاي متفرقه، ابزارهانباید
یدکندر محیط کار استفاده ایمنیهمواره از عینک و کفش.
یرا ممکن است در اثر تماس با آنها هنگام کار می بایست مراقب قطعات متحرك باشید ز

.دچار صدمه شوید
اجتناب آالتزیورهمچنین لباس هاي گشاد و فرسوده و در زمان تعمیرات از پوشیدن

.کنید
ابتدا کابل منفی را قطع کنید(ید قبل از انجام تعمیرات، اتصاالت باتري ها را قطع کن(.
میل لنگ را از طریق . به روش درست انجام دهیدن کار راایباید، چرخاندن موتورهنگام

از بین رفتن یا آسیب دیدن شخص وموجباین کار. نچرخانیدرادیاتورفنچرخاندن پروانه
. شودفن میپولییا آسیب بهرادیاتورخرابی پره هاي فن

 از که قبل الزم است. می شودداغ آن اگر موتور براي مدتی کار کند مایع خنک کننده
سپس درپوش مربوطه را . کمی صبر کنید تا موتور به تدریج سرد شودباز کردن در رادیاتور

.به آرامی باز کنید تا فشار سیستم خنک کننده کاهش یابد
اگر . براي بلند کردن خودرو حین تعمیر از بلوك هایا پایه هاي نگهدارنده استفاده شود

بردن خودرو استفاده می کنید، نباید از قطعات دیگري فقط از جک یا وسیله باالبر براي باال
جک یا وسیله مشابه باال         زمانی که کامیون فقط با . اده شودبراي باالبردن خودرو استف

.نگه داشته شده است از انجام تعمیرات خودداري کنید
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 است که هوا، ، ضروري اجزاي مشابه، اتصاالت یالوله کشیپیش از خارج کردن یا قطع
بایست به فشار موجود می. فشار سیستم خنک کننده کاهش یابد، سوخت یاروغن موتور

. فشار استفاده نکنیدیاز دست ها براي کنترل نشت. کردهنگام قطع هرگونه قطعه اي توجه 
. ممکن است باعث آسیب و جراحت شودفشار باالي روغن موتور یا سوخت

بهترین . استفاده از لباس محافظ ضروري است، و سرمازدگیاي کاستن احتمال خفگی بر
براي حفظ محیط . است) فریون(قطع خطوط مایع سرد کننده مکان براي تهیه  تنها محل مجاز

زیست، ضروري است سیستم خنک کننده را هواگیري و مایع خنک کننده مربوطه را با ابزار 
.کردبه هوا پیشگیري ) فلوئور و کربن(ندهمناسب اضافه کنید تا بتوان از ورود گاز خنک کن

. فاده مجدد از مایع سرد کننده استخواستار بازیافت و استزیست محیطیقوانین 
آن از باالبر دنبراي بلند کر،باشدکیلوگرم 23در صورتی که وزن قطعه اي بیش از

از . شویدبدن خوددرتا مانع از ایجاد جراحتید یا از نفر دیگر کمک بگیرید استفاده کن
˝مجددا. ظرفیت اجزاء باالبر و سالم بودن آنها مانند زنجیرها، قالب و حلقه ها مطمئن شوید

اطمینان حاصل کنید قالب باالبر در مکان درستی قرار گرفته و درصورت لزوم از اهرم باالبر 
طعه را تحمل قالب به تنهایی نمی تواند وزن ق. براي بلند کردن قطعات سنگین کمک بگیرید

.کند
 مواد ضد زنگ)SCA ز تماس آنها ا. داراي خاصیت قلیایی هستند) موتورو اجزاي روغن

از تماس طوالنی مدت این مواد با پوست بپرهیزید اگر تصادفاً با این . با چشم خودداري کنید
شداگر این مواد وارد چشمتان . وست خود را با آب و صابون بشوئیدمواد تماس داشتید پ

فاصله به بیمارستان دقیقه شست و شو دهید و بال15، حداقل چشم را با آب فراواناطراف
و بایستی در محل امن ودور از این مواد سمی بوده و قابل خوردن نیستند . مراجعه کنید

.دشوکودکان نگهداري دسترس 
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س با پوسته سوزي، به محض اینکه موتور خاموش می شود از تمابراي جلوگیري از آتش
. موتور و مایعات داغ و قطعات گرم، لوله اگزوز و شیلنگ ها بپرهیزید

قبل از انجام . ابزاري که با آنها کار می کنید می بایست همواره در وضعیت خوبی باشند
.تعمیرات نحوه استفاده صحیح از ابزار را بلد باشید

نها ، نبایستی کیفیت آیده جایگزین کنیفیت و مشخصات اولیپیچ و مهره یا اتصاالت را با ک
. ین تر باشدیپا
ات تعمیر و نگهداري خودداري کنید، از انجام عملیهنگام خستگی یا پس از مصرف دارو .
 اصلی کابل هاي شارژ کننده باتري با کابل باانشعابات کابل هاي سیستم جرقهاز تماس

جهیزات سیستم جرقه یا مدار اصلی برقتصورت در غیر این. یدجلوگیري کنبرق خودرو
.آسیب خواهد دید

س اصول فنی مشخص شده، محکم کنیدسوخت را براساسیستمو اتصاالتپیچ و مهره ها .
، این نکته براي سیستم گاز طبیعی. بیش از حد ممکن است سبب نشتی شودسفت یا شل بودن 

.سیستم هوا بسیار حائز اهمیت استوLPGسیستم سوخت 
سوخت به روش کنترل نشت ، همواره ضروري است کهبه علت فرار بودن بخار سوخت

. مشخص شده انجام گیرد
 وارد این مواداگر. تماس آها با چشم شویدمانع از . هستنداورهمواد کاتالیزور حاوي ماده

ی مدت آنها با والناز تماس ط. دقیقه با آب فراوان بشوئید15قل ، آن را حداچشمتان شد
این مواد . ، پوست را با آب و صابون بشوییدبدنبا پوست در صورت تماس. پوست بپرهیزید

بیمارستان مراجعه بالفاصله بهدر صورت مکید شده این مواد. سمی بوده و قابل خوردن نیستند
. کنید
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قوانین تعمیر و نگهداري 
کلیات 

موعد . ی تعمیر و نگهداري لیست شده استسر، مفاد مشخصی براساس بازبراي راحتی شما
هربار که تناوب دوره اي براي شروع تعمیرات . تعمیر و نگهداري دوره اي مالك عمل باشد

و نگهداري فرا رسید می بایست کلیه بازدیدهاي پیش از تعمیر و سرویس مربوطه که در 
.جداول و برنامه هاي سرویس و نگهداري قید گردیده انجام شده باشد

انهروزبازدیدهاي
 بازدید ورودي لوله هواکش
 بازدید سطح مایع خنک کننده
 میل لنگبازدید لوله خروج گازهاي محفظه
 بازدید تسمه اصلی موتور
بازدید پروانه موتور
 خارج کردن آب فیلتر آبگیر گازوئیل
 بازدید سطح روغن موتور
 بازدید سطح روغن دیفرانسیل

ماه 3ساعت یا 250کیلومتر یا 10000آیند تعمیر و نگهداري براي فر
 بازدید عملکرد فیلتر هواي ورودي موتور
بازدید کمپرسور هوا
 سمت ورودي هوا(بازدید اتصاالت اینترکولر (
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ماه 6ساعت یا 500کیلومتر 20000نگهداري برايفرآیند تعمیر و 
اريکبازدید سیستم خنک
 تعویض فیلتر سوخت در صورت کثیف بودن
 تعویض روغن –روغن و فیلتر روغن موتور

ماه12ساعت یا 1000کیلومتر یا 40000فرآیند تعمیرات و نگهداري براي
بازدید لوله خروجی کمپرسور هوا
بازدید تسمه سفت کن پروانه موتور
 بازدید فولی تسمه پروانه موتور
گهاي رادیاتور بازدید شیلن

ماه24ساعت یا 2000کیلومتر یا 80000فرآیند تعمیر و نگهداري براي
شستشوي سیستم خنک کاري

ماه 48ساعت یا 5000کیلومتر یا 241500ند تعمیر و نگهداري برايفرآی
 تنظیم ملحقات سر سیلندر

:نکته 
سب با سطح کیفیت روغن یستی متناتعمیرات دوره اي روغن موتور و فیلتر روغن موتور با- 1

. بحث تعویض روغن موتور مراجعه شودبه ي کسب اطالعات بیشتربرا. تنظیم گردد
، کیلومتر20000:ند زمان تعویض روغن موتور است بازدید دوره اي مایع ضد یخ همان- 2

کیلومتر80000تعویض دوره اي مایع ضد یخ . ماه ، هر کدام زودتر فرا برسد6ساعت یا500
،جلوگیري از یخ زدگیبراي و)هرکدام زودتر فرا برسد(ماه بوده24ساعت یا 2000یا 

. ش خیلی الزم استجوش آوردن و جلوگیري از سای
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براي راه اندازي موتور، توربو شارژ، دینام، باتري، تجهیزات الکتریکی، ترمز اگزوز، - 3
از ، کمپرسور کولر و کالچ فن کولر، الزم است اینترکولر، رادیاتور کمپرسور هوا، فیلتر هوا

.تبعیت شودخودروفرآیند تعمیرات و نگهداري توصیه شده توسط شرکت سازنده 

دستورالعمل تعمیرات و نگهداري موتور 
دوره تعویض روغن موتور

روغن موتور توصیه شده و دستورات فنی 
 جرمی(باشد % 5/0سولفور موجود در سوخت نباید بیش از(
 بیشتر شود توصیه شدهاگر مدت زمان تعویض روغن موتور و فیلتر آن از مدت زمان

باعث کاهش عمر موتور کهه وجود می آیدبسایش، رسوب و مشکالتی مثل خوردگی
.می شود
تجهیزات سر سیلندر، تایپت ها،،ده در موتور مطابق الزامات نباشداگر روغن مصرف ش

.لنگ سائیده خواهند شدقانهاي میلیاتا، میل بادامک
در عملکرد بهتر عامل مهمی تعویض در زمان مناسبوخوباستفاده از روغن با کیفیت 

.استموتور و افزایش طول عمر موتور
وطه بیشتر از مدت توصیه شده باشد، مشکالتی اگر مدت زمان تعویض روغن موتور و فیلتر مرب

. و عمر موتور کاهش می یابدآمدهبوجود ر موتور د، رسوب و سایش مثل خوردگی
:نکته 

.در گارانتی تاثیر خواهد گذاشتي ذکر شدهعدم رعایت توصیه ها
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:نکته 
SAEعالمت  10W-30نیست که ین معنیاین عالمت به ا. نشانگر ویسکوزیته روغن است

محیط مطابق شکل اگر درجه حرارت. ابقت با الزامات شرکت فوتون دارداین محصول مط
10W-30نشان داده شده باال کاهش یابد در موتور کامینز فقط می توان از روغن هاي 

گواهی مشخصات دیزل را داشته شده که توانایی کسب در جدول باال عنوان.استفاده کرد
. باشد

ابتدا در شرایط عادي استفاده از روغن مالتی 
توصیه می شود زمانی که 15W40گرید 

د درجه بیشتر باش-15محیط از جه برودتدر
تواند موتور استفاده از روغن مالتی گرید می 

رجه را در شرایط خوب روغنکاري در د
بنابراین رسوبات کاهش خواهد یافت و عملکرد روشن شدن موتور در. حرارت باال نگه دارد
ه همین دلیل ب. فزایش می یابدو طول عمر موتور امطلوب تر شده درجه حرارت پائین

در % 30رف روغن موتور تقریباً به میزاناستفاده از روغن موتور مالتی گرید باعث کاهش مص
. می شودساده نوعمقایسه با روغن موتور

، مواد افزاینده دهندآن خاصیت خود را از دست میبا کثیف شدن روغن موتور مواد افزاینده
،      آنحین تعویض روغن موتور و فیلتر. ندکنمی محافظتموتوراز در حالت عادي  

عملکرد روغن برحسب مسافت مانندعواملی . تدریجی روغن موتور عادي استکثیف شدن
را مقدار ناخالص آلودگی می توانند، مصرف سوخت و تعویض روغن موتور جدید طی شده
. ندتعیین کن
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اعث بروز بباشدصیه شده بیشتر از زمان توآناگر زمان تعویض روغن موتور و فیلتر 
را کاهش د که در نتیجه عمر موتور می شورسوب، خوردگی و سایش : مشکالتی از جمله 

.می دهد
دن مواد افزایندهجدید به همراه اضافه کرآببندي موتور هنگام بکار بردن روغن استفاده شده

زمان تعویض در صورت افزایش .مان تعویض روغن موتور نخواهد شدباعث افزایش طول ز
، رسوب و سایش باعث کاهش طول عمر موتور روغن موتور عوارض ناشی از خوردگی

.دشومی
. کارکرد عادي موتور استفاده شودبایست از روغن مشابه شرایطآببندي موتور میزماندر 

هاي کامیونمدل
موارد

تن5/6
تن5/8

گیربکس
646B(6+1)651B(6+1)مدل

,5.513,3.417,2.115نسبت دور
1.381,1,0.795,5.128

5.513,3.417,2.115,1.381,
1,0.795,5.128

کالچ
کالچ تک صفحه اي ، مدل

خشک
کالچ تک صفحه اي ، خشک

*Ø330ابعاد Ø200Ø350* Ø220

اکسل عقب
NPRNPRمدل 

4.114.33نسبت تبدیل

سیستم ترمز
پنوماتیک دو مداره پنوماتیک دو مدارهمدل

پنوماتیکپنوماتیکترمز دستی
ترمز اگزوزترمز اگزوزترمز کمکی

7.00R167.5R16چرخها
سیستم 
الکتریکی

ولت24ولت24ولتاژ
100AH2*100AH*2باتري

سیستم 
تعلیق

9فنر تخت 3+1فنر تخت جلو 
فنر تخت با کمک فنر عقب

6+7تلسکوپی 
فنر تلسکوپی فنر تخت با کمک

7+11
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هاي کامیونمدل
موارد

تن5/8تن5/6

ISF3.8s3141ISF3.8s3154مدل موتور

درو
خو

اد 
ابع

mm5995*2150*23206995*2250*2350ابعاد خودرو 
mm4230*2050*4005150*2050*550ابعاد اتاق بار 

mm33603800فاصله محوري 
له مرکز  فاص

چرخ تا سر 
mmشاسی 

17301685جلو

15901615عقب

زان
او

kg26002950وزن کل شاسی 
kg39005550ل بار مظرفیت ح

22سرنشینظرفیت
kg65008500وزن ماکزیمم خودرو 

پارامترهاي 
عملکردي

km/h100110حداکثر سرعت 
30≤30≤حداکثر شیب روي

80120خت ظرفیت تانک سو

موتور

تن5/8تن5/6مدل
105/2600115/2600(kw/rpm)دور / قدرت ماکزیمم 

450/1200-2200500/1200-1900(N.m)دور / گشتاور 
200198(g/(kw.h))مصرف سوخت 

17.2:117.2:1نسبت تراکم
335335وزن

5±5750±750دور آرام 
7.27.2(L)ظرفیت روغن موتور 


