
دفترچه راهنماي راننده
کاوهکمپرسیکامیون

KD420

شناسنامه دفترچه 
KD420کمپرسیدفترچه راهنماي راننده کامیون : نام دفترچه    

واحد ارتباطات شرکت تولیدي صنعتی سایپادیزل : تهیه            
واحد تحقیقات و مهندسی شرکت تولیدي صنعتی سایپادیزل: تنظیم          

ص کرج ـ روبروي فروشگاه سپهجاده مخصو11تهران ـ کیلومتر : درس فروش آ
)1شرکت رنا (معاونت فروش و بازاریابی شرکت سایپادیزل 

44908194: تلفاکس
اول: نوبت چاپ    
1393پائیز: تاریخ انتشار    

Web: www.saipadiesel.com
E-mail: info@saipadiesel.com

F1260/00

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



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

KD420صول این دفترچه راهنماي کار و نگهداري مح. ارمغان بیاورد EuroIVاست.
بهره برداري حداکثر از این وسیله نقلیه هدف مشترك ماست که البته بطور قطع به آشنایی شما با وسیله و نحـوه  

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

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

. از اینکه امکان مطلع ساختن شـما از تغییـرات احتمـالی نیسـت، پـوزش مـی طلبـیم       . باشداصلی دقیقا یکسان ن
.شاخص هاي اعالم شده با تغییرات مرحله اي محصوالت انجام می شود

KD420محصول مدل مرتبط با این راهنما  EuroIVبه وضعیت محصول ˝هنگام مطالعه لطفا.می باشد
.توجه کنیدمشخص

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

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



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

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

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

: ر این دفترچه به شرح ذیل استنمادهاي مندرج د

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

. ضررهاي جدي مالی وجود دارد

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

. آسیب خواهند دید



:نکات مهم
: موارد زیر شامل گارانتی محصول نمی شود

با محصول و یا تغییر کـاربري و  دارك شناسایی گواهی و مم مطابقت پالك شناسایی کامیون ودر صورت عد-1
.جایگزینی پالك شناسایی غیر

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

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

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

.عهده راننده است
.بیش از ظرفیت کامیون و کارکشیدن در صورت بارگذاري -10
.، خراش و سوزاندنسقوط از ارتفاعصدمات ناشی از عوامل خارجی مثل -11
.، طوفان و تگرگسیل، رعد و برقصدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند-12
.، سائیدگی ها و استهالكشهاو لرز، ارتعاشات صداهاي نرمال-13
سـط نماینـدگی پـس از    بازرسی هـا ي نرمـال تو  رات ناشی از متوقف شدن کامیون برايضرر و زیان تاخی-14

.فروش
.)تامین قطعات یدکی پس از دوره گارانتی(انقضاء دوره وارانتی-15
نند تغییرات در مونتـاژ قطعـات   ما. نباشددیگر تعمیراتی که در ارتباط با مدل، طراحی و یا ساخت محصول-16

وسیله نقلیه بدون کسب مجوز 
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شناسایی کامیون 
محل پالك مشخصات کامیون 

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

(VIN)محل درج شماره شاسی 

در محـل نشـان داده شـده در    ) مشخصه شناسـایی کـامیون  (VINشماره 
.شده استسمت راست شاسی حک طولی تیرك 

صات و شماره سریال موتورموقعیت پالك مشخ

دونگ فنگdciمختص موتورهاي 

پالك مشخصات کامیون                                   - 1

موتور کامینز

محل قرارگیري پالك مشخصات موتور-١
سازنده موتورکارخانه محل قرارگیري کد - 2
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مالحظات
ط زیستموتور و اقدامات حفاظتی محیاستاندارد عملکردوتنظیم

، موتـور از شـرایط ضـمانت و    یپادیزلهاي موتور بدون تائید و اجازه شرکت سادن پلمپصورت باز کردر -1
. ج می شودخار)وارانتی(خدمات پس از فروش 

قوانین زیسـت محیطـی مطابقـت    همه موتورها قبل از خروج از کارخانه تنظیم و بازرسی شده و با شرایط و -2
و تنهـا مراکـز تعمیرگـاهی مجـاز شـرکت      و تنظیم بدون اجازه شرکت نیستو راننده مجاز به تعویضمی کنند 

تعـویض  دون اجازه و در مراکز غیر مجاز اقدام بـه کسانی که ب. را دارند) تنظیم موتور(ر سایپادیزل مجوز این کا
پـس از فـروش و تـامین    ر دهند که موتور از شرایط خدماتمی بایست مد نظر قرا،دقطعات و تنظیم موتور کنن

. دقطعات خارج می گرد
. توسط شرکت سایپادیزل استفاده کنیدتنها از فیلترهاي سوخت و روغن با درجه و نوع مشخص شده -3
:رعایت کنید ˝ر طول عملکرد و نگهداري از محصول موارد ذیل را دقیقاد-4

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

. ددوره اي و منظم انجام گیربصورتنتعویض روغومشخص شده استفاده کنید
اسـتفاده ازگازوئیـل   ،ا شـرایط آب و هـوایی اسـتفاده شـود    گازوئیل با کیفیت عالی و تولید شده متناسب باز) ج

. غوب ممنوع استنامر
خسارات و حوادث ناشـی از نبـود مـایع در    همیشه سطح مایع خنک کننده موتور و روانکارها را چک کنید، ) د

.کاري خارج از تعهد این شرکت  استک کاري و روغن سیستم خن
.، لوله مکش و تبدیل اگزز را  کنترل کنید نشتی نداشته باشدژ، اینترکولرآببندي سیستم توربو شار) ه
دقیقـه موتـور در دور آرام بـدون    5الـی  3، الزم است قبل از حرکـت  اطمینان از کارکرد صحیح موتوربراي) و

روغنکاري ″مثال. ، آماده حرکت شوندزات موتور با گرم شدن و روغنکاريا قطعات و تجهیاعمال گاز کار کند ت
دقیقه موتـور در دور آرام  5الی 3دن موتور نیز الزم است قبل از خاموش کرتوربو شارژ کامل گردد و همچنین 

″مـثال . برسـد وتجهیـزات موتـور بـه حـد نرمـال     بدون اعمال گاز کار کند تا روغنکاري و خنک کاري قطعات 

قفـل شـدن و   ، این عمـل از آسـیب دیـدن، گیرپـاچ کـردن قطعـات،      خنک کاري سیلندر توربو شارژ انجام شود
. یدن حاصل از داغی جلوگیري می کندچسب
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بازدید روزانه
:را هر روز قبل از حرکت کنترل کنیدکامیون خود

ید سطح مایع خنک کن را چک کن-1
.را کنترل کنیدسطح روغن موتور -2
.میزان سوخت موجود در تانک سوخت را چک کنید-3
.مهره چرخ ها را چک کنید شل نباشند و سطح تایر و فشار باد تایرها را بازدید کنید-4
. نشتی هاي روغن ، آب و هوا را چک کنید-5
.تمیزي شیشه ها و آئینه هاي دید عقب را چک کنید-6
.ا چک کنیدکالچ رهیدرولیک سطح مایع-7
.بوق ها را کنترل کنید-8
.چراغ ها را چک کنید-9

.وضعیت ترمز، اهرم دنده و غربیلک فرمان را چک کنید-10
.خالصی پدال ترمز را چک کنید-11
.تانک اوره را بررسی کنیدمحلول سطح -12

: توجه 
:تخلیه آب فیلتر آبگیر سوخت -1

.و ذرات رسوب شده را تخلیه کنیدبوطه روشن شد، آبهرهفته یا هروقت چراغ نشانگر مر-الف
، روزانه پس از خاموش کردن کامیون آب و ذرات رسـوب تـه نشـین    قبل از سوخت گیريتوصیه می شود -ب

. شده فیلتر آبگیر سوخت را تخلیه کنید
درشـرایط        .کنترل کنید تخلیه تانک باد ترمز در شـرایط آب و هـوایی معمـولی هفتـه اي یکبـار انجـام شـود       -2

رجـه سـانتیگراد   د5آب و هواي مرطوب و بارانی و زمستانی یا در مناطق سردسیر هنگامی که دماي محـیط زیـر  
انجام شود و روزانه پس از خاموش کردن کامیون کلید گرم کن خشک کن باد ترمز را که است این کار هر روز

. روي داشبورد واقع شده روشن کنید
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ون جدید میآببندي کا
:دموارد ذیل را رعایت کنید ر طول این مدت باید. کیلومتر است2500تا1500د مسافت آببندي حدو

ازترو دور موتـور نیـز نبایـد بیشـ    مجـاز نیسـت  ) حمـل بـار  (ي کامیون ، بارگذاري روکیلومتر اول250در -1
. دور بر دقیقه شود2000

گیري کـامیون بـار اسمی ظرفیت کل % 75ز بیش ا،اولیهکیلومتر پیمایش250پس از در دوره آببندي کامیون -2
.دنباید بارگذاري شو

و هـم درمسـیرهاي شـیب دار کـم     در مسیرهاي صاف و هموار کامیون باید هم در کل مدت مسافت آببندي -3
. دحرکت کنی

.رام و بار سبک حرکت کرد، باید تامدتی با سرعت آشن کردن موتوربعد از روکامیون آماده سازي براي -4
پیش از عملیات بارگیري موتـور نبایـد بیشـتر از    . نی مجاز نیستکارکرد موتور در دور آرام براي مدت طوال-5
PTOبه جز موقعی کـه بـارگیري درحـال اسـتفاده از    (دقیقه درجا کار کند، درغیر این صورت آسیب می بیند5

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

.نشانگر خنک کننده موتور در طول مدت آببندي کامیون چک شود
. وتور و مایع خنک کن را چک کنیدت مداوم و منظم سطح روغن مصوره ب-9

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

از ترمـز موتـور درسـت اسـتفاده     به طرز صحیح و مناسب رانندگی کنید، از ترمزهاي آنی خودداري کنید و -11
. کنید
.نباشند، مجاز به حمل کاالهاي خطرناك نیستندADRکامیون هایی که داراي سیستم -12
پـس از  . نگین به طور ناگهانی خـاموش نکنیـد  هرگز کامیون را پس از طی مسافت با سرعت باال و یا بار س-13

.موتور توقف کنیدبعد از خنک شدن حرکت دور آرام موتور را حفظ کرده و
بـا  اگـر مهـره اي لقـی داشـت آن را    ید و ا به لحاظ سفتی چک کنبعد از پایان دوره آببندي مهره چرخ ها ر-14

. نیوتن متر سفت کنید650تا 550)ترك(گشتاور
.
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: اخطار
دوره نگهداري و آببندي کامیون را در مراکز و نمایندگی هـاي مجـاز خـدمات پـس از     ˝لطفا
ش شرکت سایپادیزل به انجام برسانید و این کـار را طبـق قـوانین و روش هـا و مراحـل     فرو

. قید شده در دفترچه ضمانت محصول انجام دهید

اندارد عملکرد است
ر در زمـان  هنگام رانندگی توجه به موارد زیي آنت باالیو امناز کامیون وريافزایش دوام محصول و بهره براي

: می استاستفاده الزا
.رل کنید دنده در حالت خالص  باشدد و کنتون ابتدا سوئیچ قطع کن را بزنیدن کامیبراي روشن کر-1
.توجه کنید75به صفحهبراي  استارت زدن ماشین -2
.بین قطعات موتور افزایش می یابدصورت سایشوقتی موتور سرد است دور آن را باال نبرید در غیر این-3
عقربـه  (گال نرسـد پاس٥٤٠±30که نمایشگر ترمز دستی خاموش نباشد و فشار باد سیستم ترمز به  ا زمانی ت-4

.کامیون را حرکت ندهید)فشارسنج باد در محدوده قرمز رنگ نباشد
. حرکت کنیدشروع به با دنده یک زمانی که کامیون بار سنگین زده است -5
.حرکت در سرازیري با دنده خالص مجاز نیست-6
رسـیدن  شروع حرکت با شتاب باال موجـب آسـیب   . باال و ترمزهاي آنی مجاز نیستشروع حرکت با شتاب -7

.ستیکها و کفشک ترمز می شودسایش البه کالچ و الستیکها شده و ترمزهاي آنی نیز باعث
.از گردش هاي آنی و تند در سرعت باال بپرهیزید -8
زیرا عمـر مفیـد سـرویس دهـی کـامیون را کـاهش           . خودداري کنید از بارگیري بیش از حد ظرفیت کامیون -9

.می دهد 

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

حمل بار نباید خارج از ظرفیتهاي قید شده در این دفترچه انجام شود وگرنـه  . در دفترچه را رعایت کندقید شده
. موجب وارد آمدن صدمات جانی و مالی براي راننده و اشخاص خواهد شد

.دي تانک سوخت نپاشروآب مراقب باشیدهنگام شستشوي کامیون-10
مطمـئن شـوید   وقتی کامیون متوقف اسـت  . ی را خاموش نکنیدهنگامیکه موتور روشن است قطع کن اصل-11

.سوئیچ را درحالت خاموش قرارداده اید
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قبل از باال بردن اطاق مطمئن شوید چیزي که در زمان باال بردن  اتاق  سقوط می کند،  وجود ندارد و اگـر  -12
.آن را بردارید˝هست قبال

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

، براي این منظـور از فیـوز اصـلی مجـاز اسـتفاده      جایگزینی فیوز با قطعات رسانائی مانند مس مجاز نیست-14
.کنید
.را با استفاده از اتصال کوتاه چک نکنیدهرگز سیستم الکتریکی-15
. پس از رفع عیب و تعویض قطعات معیوب الکتریکی بقیه قطعات را سوار کنید-16
:هنگام جوشکاري روي شاسی یا کامیون قوانین زیر باید رعایت شود -17

مکانیکی جهز به سوئیچ قطع کنبراي کامیون هاي م
.دن را بزنیموتور را خاموش و کلید قطع ک) الف
. وصل کنید(B)نمودار کابل مثبت و منفی را با دقت  مانند. باطري را جدا کنیدیمنفاتصال مثبت و ) ب
.را وصل کنیدکلید سوئیچ قطع کن ) ج
.یدجوشکاري کن) د
. مونتاژ کنید (A)کابلهاي باطري را طبق نمودار ˝بعد از جوشکاري مجددا) ه

:اخطار 
. ز بروز اتصال کوتاه جلوگیري کنیداهنگام قطع و وصل کابلها، -1
.یدکنوصل ˝ت الکتریکی را مجدداجوشکاري تمام اتصاالبه محض اتمام -2
. لکترونیکی کامیون آسیب خواهد دیداگر جوشکاري طبق رویه فوق انجام نشود قطعات ا-3

کابل منفی باتري- 2 کابل مثبت باتري- 1
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:توصیه هاي ایمنی 
: اخطار 

به راننده و اشخاص وارد خواهـد  وارد ذیل صدمات جانی و مالی سنگینی در صورت عدم رعایت م
.شد

بارگـذاري  . یست متناسب با ظرفیت کـامیون باشـد  ، میزان بارگذاري روي کامیون می باايطبق قوانین جاده -1
ه را د شـده در ایـن دفترچـ   راننده در طول مدت کاربري کامیون باید کلیه قوانین قی. بیش از ظرفیت ممنوع است

و موجب بروز صدمات جانی و شده در این دفترچه مجاز نیستده و حمل بار بیش از ظرفیتهاي قیدرعایت کر
. دوشمی ي براي راننده و دیگر سرنشینانیرمالی جبران ناپذ

قطعـات  صورت پروسه جوشکاري می بایست مطابق با قوانین مذکور در این دفترچه انجام شود در غیر این-2
.یکی آسیب خواهد دیدالکترون

کـودك مجـاز               مشـترك مـثالٌ بهمـراه یـک    و اسـتفاده ک نفـر تنظـیم شـده   یکمربند ایمنی فقط براي استفاده -3
مطمئن شوید کـه تسـمه کمربنـد    . باید تعویض شودیبی هر یک از قطعات، کمربند ایمندر صورت خرا. نیست

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

.است
هاي جانی حرکت کامیون و بروز آسیبوگرنه احتمال کامیون، ترمز دستی باید کشیده شودپس از پارك کردن-4
شـود و بالفاصـله   می بوستر ترمز فقط در زمانهاي ضروري انجام دستیدنآزاد کر. مالی وجود خواهد داشتو 

واقع راننـدگی و اسـتفاده از   در.به حالت عادي برگرددترمزدستیعملکردشده وخرابی ها تعمیرباید، از آنپس 
.جانی و مالی جدي می رودتمال بروز صدمات سالم بسیار خطرناك بوده و احدستیکامیون بدون ترمز

.له و موقعیت غربیلک فرمان نکنیدهنگام رانندگی اقدام به تنظیم فاص-5
.یـد صـاف پـارك کن  ˝ن را در سـطح جـاده کـامال   ده و کـامیو ، موتـور را خـاموش کـر   قبل از باالبردن اتـاق -6

ـ انجام کار فضاي کافی برايوجوداز˝قبالصورت باالبردن اتاق در فضاي مسقفدر د مطمئن شوید و کنترل کنی
اي چـوبی مخصـوص   چرخها را با قرار دادن مانع ه. در حالت خالص باشدو دنده کشیده ترمز دستی ˝حتماکه 

ـ   زیر آنها ثابت کن زش ید تا از حرکت احتمالی کامیون جلوگیري شود و اتاق را از اجناس و اشیاء کـه احتمـال ری
که مرکز ثقل آن از محل بصورت کامل باالبرده شود تا جاییاتاق باید . کنیدالیبردن اتاق را دارند خهنگام باال
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از بـاالبردن کامـل اتـاق، هرگـز     بعد. اتفاقی  کامیون جلوگیري خواهد شدلوال بگذرد ودر این صورت از لغزش
.دقراردهیعیت مناسب در وضق به حالت اول، اهرم راان اتو پس از برگردانداهرم پمپ باالبر اتاق را نچرخانید 

گیربکس از حالت خالص بـه هـر یـک از    ه و موتور روشن است از تغییروضعیتهنگامیکه اتاق باالبرده شد-7
.یدکنخودداري˝وقتی موتور روشن است اکیدا، برگرداندن اتاقازه ها خودداري کنید ودند

صورت اتوماتیـک  ه بو در صورتیکهریدباقی نگذادر محل خود براي مدت طوالنیبراي داغ شدن فندك را -8
.رآوریدددستی آن راون نیامدبیر
. درجه سانتیگراد است باز کنید50درپوش مجراي مایع رادیاتور را فقط زمانی که دماي مایع خنک کننده زیر -9

درغیر این صورت مایع رادیاتور که داغ شده یا بخارآب به سر و صورت تـان مـی پاشـد و باعـث سـوختگی و     
ب را باز کنید و سوپاپ قطع کـن  درب تانک کمکی آ˝قبل از برداشتن درپوش رادیاتور لطفا. جراحات می شود

را ببندید درغیر این صورت مایع رادیاتور داغ ممکن است به سرو صـورت تـان بپاپـد و باعـث آسـیب و      فشار
.جراحات وارده شود

.مجاز نیستبا ظرفیت باالتراده از فیوز و استفبا فیوزجایگزینی قطعه هادي مانند برنج-10
مات صـورت احتمـال بـروز صـد    ید در غیر ایـن انتخاب کنو روانکارها را مطابق با این دفترچه نوع روغن-11

. جانی و مالی وجود خواهد داشت
ایـراد و  ˝وقتی درحالیکه موتور روشن است چراغ هاي اخطار روشن شده یا  چشمک مـی زننـد، ، مطمئنـا   -12
به نماینـدگی هـاي مجـاز تعمیـر و     ˝این اخطارها را نادیده نگیرید و سریعا˝لطفا. رابی در سیستم وجود دارد خ

.خدمات پس از فروش شرکت مراجعه کنید
وقتی در این حالت شخص و یـا شـیئ بـین    . هنگام باال بردن شیشه هرگز دست یا سر خود را بیرون نبرید-13

زمانیکـه کلیـد شیشـه بـاالبر     . کس آن یعنی پائین آوردن شیشه را انجام دهیمشیشه درب گیر کرد باید حرکت ع
.شاگرد را می زنند، راننده باید مراقب باشد که مانعی براي بستن کامل شیشه حائل نشده است

.خـودداري کنیـد  ) کنسول(از قراردادن اشیاء خورنده و یا اشیاء با لبه تیز و سنگین داخل جعبه ابزار متفرقه -14
.مانع سنگین قرار ندهیدروي درب کنسول نیز
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: توجه 
طعـات مونتـاژي و کـامیون    ، قامکان آسیب دیدن شخصرا رعایت نکنید، موارد زیردر صورتی که 

.وجود دارد
.رعایت کنید˝دقیقاکامیون راهاي استفاده ازاستانداردقوانین و-1
هنگامیکـه بیـرون از   .بسـته شـده انـد   ˝شوید درب ها کـامال طمئن ، کامیون را چک کنید و مقبل از رانندگی-2

یعنـی  . و زبانه قفل داخل کابین را نزنید، درب را ببندید تا قفل شودیدها را با کلید قفل کن، درب کامیون هستید
. )قفل شوددرب باید از بیرون با کلید (از قفل کردن دستی درب خودداري کنید 

از استارت زدن هنگام روشن بودن موتـور اجتنـاب   ˝اکیدا. امیون را خاموش نکنیددر حال حرکت سوئیچ ک-3
.کنید چرا که موتور کامیون تان آسیب می بیند

.از شیشه شور استفاده نکنید،هنگامیکه مخزن شیشه شور خالی است-4
و قیقـه صـبر کنیـد   د5الی 3روشن کردن مجدد الزم است سوئیچ کولر را خاموش می کنید برايهنگامیکه-5

. عمر استارت کولر کاهش خواهد یافتصورت ید و در غیر اینسوئیچ را روشن کنسپس 
.براي ایمنی بیشتر قبل از ترك کامیون درب محفظه زیر سیگاري را ببندید-6
.ت سوکت مورد استفاده باالتر باشد، قدرت المپ نباید از ظرفیدر مواقع نیاز به المپ سیار-7
آن را برطـرف  نشتیورت وجوددر ص. موتور و رادیاتور را چک کنیدنشتیپرکردن مایع خنک کننده ل ازقب-8

. شرکت سایپادیزل باشـد ییدمورد تاخاصیت ضد یخ بادوام و ضد زنگباDFL-Cید خنک کننده بامایع. کنید
.ین منظور استفاده نشودا، چاه و یا رودخانه براياز آب شیرهرگز

دي پیچ درپوش سـوپاپ فشـار تانـک کمکـی آب را بـاز نکنیـد و درصـورت ضـرورت مراقـب          درمواقع عا-9
. سوختگی هاي احتمالی باشید

مطمـئن شـوید موتـور کـامال     . تنها زمانی سطح روغن موتور را چک کنید که کـامیون متوقـف شـده باشـد    -10
د هنگـام تخلیـه آن دچـار    روغن موتور داغ است مراقـب باشـی  . خاموش شده سپس روغن موتور را تخلیه کنید

.سوختگی نشوید
در غیـر  . ، مطمئن شوید که فیلتر داخلی و درپوش به خوبی در جاي خود قرار گیرندهنگام نصب فیلتر هوا-11
فیلتـر هـوا را بـا آب و یـا گازوئیـل تمیـز       . صورت ذرات گرد و غبار موجب کاهش عمر موتور خواهد شداین

نصب، تمامی واشرهايزمان. فیلتردقت کنید صافی فیلتر آسیب ندیده باشددقت کنید هنگام تمیزکردن. نکنید
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فیلتر و مهره ها را تا انتها سفت کنید و اطمینان حاصل کنید که مهره هـاي درپـوش بـه    . آببندي را بازرسی کنید
.هرگز فیلتر هوا را وقتی موتور روشن است و درحال حرکت تعویض نکنید. خوبی نصب شده اند

صورت رزوه هاي مهره فیلتر آسـیب  ، فیلتر سوخت را با آچار سفت نکنید در غیر اینهنگام نصب فیلترها-12
و هنگام نصب فیلتـر  مشخصات موتور اطمینان حاصل کردههنگام نصب فیلتر جدید از تطابق آن با ،دیدخواهد 

.ید، آن را با روغن تمیز پر کنروغن جدید
ت، استارت زدن مجدد مجاز نیست مگر اینکه دو دقیقـه صـبر کنیـد و در ایـن    زمانیکه موتور خیلی داغ اس-13

.ثانیه استارت نزنید30صورت نیز بیش از 
صورت دسـتی تنظـیم   ه ترمز را بهرگز لقی.ویی تنظیم اتوماتیک مجهز استترمز این کامیون به سیستم باز-14
ی در اتصـال بـازوئ  پیچاندنبامسیر حرکتی بازوئیرا باتغییرچنانچه تنظیم دستی ضروري است، این کار.دنکنی

بایـد روي جـاده مسـطح و صـاف     هنگام تنظیم دستی ترمزهاي عقـب ، کـامیون  . داخل محفظه ترمزانجام ندهید
مناسب چوبی از حرکـت  مانع الستیکها را با . اشدپاسکال کمتر ب700و فشار هواي تانک باد نباید از پارك شده
هنگامیکـه بـازوئی تنظـیم ترمـز در     . ، تنظیم ترمزهاي عقب ممکن اسـت تیآزاد کردن ترمز دسبعد از . مهار کنید

راه حـل  . کلیه قطعـات ترمـز چـک و کنتـرل شـود     تا متوقف شده ˝سریعا، کامیون بایدر عادي باشدموقعیت غی
ـ و بعد از رفع ایـراد کلیـه اتصـ   رفع ایراد ترمز بکار گرفته شدهمناسب و دقیق می بایست براي صـورت  ه االت ب

تا از عملکـرد بـد و نامناسـب    به طور منظم سائیدگی دیسک هاي ترمز را چک کنید. دکامل سفت و محکم شو
بـه لحـاظ   لنت هاي ترمزبطور مرتب.شود، جلوگیري کنیدترمز که به دلیل سایش زیاد صفحه دیسک ایجاد می

.جلوگیري می کنداین کار از آسیب رسیدن به دیسک ترمزمیزان سایش بازدید شود،
ترمز را تنظیم نکنید تا باعث آسیب قطعات سیستم فشار بادرناز تعمیرگاهی شرکتبدون تایید مراکز مجا-15

.ترمز نشود
.هنگام روشن بودن موتور، داخل منبع روغن جعبه فرمان روغن نریزید-16
اسـتارت  . ردن از جاي خود خارج کنیدشارژ کوقتی باتري ماشین خالی است در شرایط معمول آن را براي-17

.رعایت شود˝با باتري کمکی فقط در مواقع ضروري مجاز است و دستورالعمل اجرا می بایست دقیقا
ثانیـه در آن وضـعیت نگـه    15هرگز غربیلک فرمان را که تا انتها به راست یا چپ چرخانـده ایـد بیشـتر از    -18

.یلک فرمان را برگردانید تا پمپ هیدرولیک فرمان آسیب نبیندضروري است درچنین مواقعی آرام غرب. ندارید
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براي کارآیی بهتر از قرار دادن اشیاء ریز، شکستنی، سنگین و اشیائی که خاك را به خود جذب می کنند در -19
هنگـام تنظـیم درجـه بـرودت آب     .کنسول خودداري کنید تا از سقوط آنها و تغییر شکل کنسول پیشگیري شود

به منظور پیشگیري از ریختن آب آشامیدنی از مخازن خیلی بلنـد  . امیدنی در مخزن کابین زیاد آن را پر نکنیدآش
مراقـب نـوار آببنـدي    . پس از استفاده از کنسول مطمئن شوید درب آن را بسـته ایـد  . و کم عرض استفاده نکنید

.تعویض کنیددرب کنسول باشیدو درصورتی که پوسیده شده باشد هر از چندي آن را 
زمانیکه خریدار سرویس و نگهداري را در دوره هاي پیش بینی شـده انجـام مـی دهـد، بایـد در صـورت       -20

استفاده از کامیون در شرایط سخت، فاصله این سرویس ها را کوتاهتر کند تا از نگهـداري محصـول و عملکـرد    
اما طـول دوره را هرگـز بـا    . ان خواهد شدیس باعث افزایش اطمینبهتر آن مطمئن شود کوتاه تر شدن زمان سرو

.مسافت میان دوره اي آن کاهش ندهید

:)ساختار و عملکرد اجزاء کامیون ( 
:به مدل و مشخصه محصولی که خریداري کرده اید توجه کنید˝در این مورد دقیقا˝لطفا

طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون
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.

دریچه هوادهی سمت راننده -1
داشبورد و تابلو فرمان کنترل-2
شامل (اهرم سوئیچ هاي ترکیبی سمت راست فرمان-10جعبه تقسیم مرکزي برق کامیون -3

، برف پاك کن و کلید شیشه ترمز موتور،خفه کن اگزوز
)شوي

پدال ترمز-11دریچه هوادهی سمت شاگرد -4
پدال کالچ-12رادیو و ضبط-5
شامل (اهرم سوئیچ هاي ترکیبی سمت چپ فرمان -13ر و بخاريکلید کنترل کول-6

جانبی کلید بوق و مجموعه چراغهاي کوچک
)نور وسط/ نورپائین/نورباال/ کروزکنترل

فندك-7
اهرم تعویض دنده -8
پدال گاز-9

PTOسوئیچ کنترل -14

١٢



سوئیچ کامیون 
کلیدها براي روشن و خاموش کردن کامیون و باز و بسـته کـردن درب هـا    

. مورد استفاده قرار می گیرد

کابین از بیروندرب کامیون 

رده و در جهت خالف حرکت عقربه هاي قفل درب وارد ککلید را داخل
، درب بــاز و در جهــت عکــس قفــل)ســمت راننــده(بچرخانیــدســاعت
زمانیکه قفل درب باز شد با فشـار دادن دکمـه مربوطـه درب را    . می شود
. باز کنید

از داخل کابین کامیوندرب
کشـیده  ده در داخـل را بـه سـمت جلـو    دکمه تعبیه ش

بـا  . درب را قفل و در جهـت عکـس آن را  بـاز کنیـد    
. باز می شودکشیدن دسته درب از داخل، درب

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

. بنابراین به چراغ نشانگر باز بودن درب ها توجه کنید. خطرناك است
زمانی که کامیون درحال حرکت است درب هـا بـه هـیچ    -2

.وجه باز نخواهند شد
.وقتی بیرون از کامیون هستید درب را با کلیـد قفـل کنیـد   -3

براي قفل کردن درب هیچگاه نباید از داخل کامیون با دکمـه  
.درب باید از بیرون با کلید قفل شود. مربوطه درب را قفل وآن را بست

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

بیرون

دسته باز کردن درب از داخل   - 1
دربداخلیباز قفلیت وضع-2
دربداخلی عیت بسته قفل وض- 3
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:قفل کنترل مرکزي 
از داخل کامیون

درب سـمت  اگر دکمه قفل سمت راننده را بزنید، ، زمانیکه راننده و شاگرد هر دو داخل کامیون هستند
مـی  اما دکمه قفل سمت شاگرد تنها درب سمت شاگرد را قفـل . ود به خود قفل می شودشاگرد نیز خ

. کند و درب سمت راننده قفل نخواهد شد
از بیرون کامیون

زمانیکه از بیرون کامیون با کلید درب راننده را باز می کنید، درب سمت شاگرد نیـز بطورخودکـار بـاز    
از شد، کافی است با فشار دکمه بیرونی درب ، درب سمت وقتی درب سمت راننده با کلید ب. می شود

.در حالیکه درب سمت شاگرد همچنان بسته می ماند. راننده را باز کنید
قفل کردن درب سـمت  . قفل درب سمت راننده را با کلید بزنید، درب سمت شاگرد نیز قفل می شود 

.رب سمت راننده قفل نمی شودلیکه دشاگرد با کلید فقط درب همان سمت را قفل می کند در حا
صندلی ها 

)تعلیق باديبه سیستم صندلی مجهز (صندلی راننده
این نوع صندلی براي کامیون هاي تجاري که انتهاي آن ها بلنـد اسـت طراحـی شـده، تکیـه گـاه آن و       

ایـن  . اسفنج نشیمنگاه صندلی براساس ارگونومی بدن طوري طراحی شده که فرد احساس راحتی کنـد 
تمهیدي است درکامیون که به طور موثري تکانه هـاي مضـر را کـاهش داده، در طـول راننـدگی      روش

مانع از خستگی مفرط  شده و بخشی از عملکـرد ایمنـی   
. کامیون است

صندلیتنظیم تعلیقاهرم- 1
صندلیاهرم تنظیم کشویی وضعیت جلو و عقب بودن -2
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی-3
دکمه تنظیم پایه کمري پشتی صندلی-4
پایه کمري پشتی صندلی-5
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صندلی مجهز به سیستم تعلیق بادي
قبل از استفاده از صندلی تعلیق بادي مطمئن شوید اهرم تنظیم تعلیق صـندلی در وضـعیت   -1

. افقی طوري قرار گرفته کیسه هاي باد تعلیق فعال اند
هاي باد صندلی به صـورت خودکـار تنظـیم    پس از آنکه راننده روي صندلی نشست کیسه-2

شده و  نشیمنگاه صندلی به آرامی باال می آید و در وضعیت مناسب و راحت براي راننـده  
. تنظیم می شود

ندلی را به سمت جلو یا عقـب ببریـد تـا در    کشویی صم تنظیم جلو و عقب را بکشید واهر-3
تا صندلی در وضعیت تنظیم شـده  وضعیت دلخواه تنظیم شود حاال اهرم تنظیم را رها کنید

. قفل شود
وقتی پشـتی تکیـه گـاه صـندلی در     براي تنظیم پشتی صندلی دکمه تنظیم پشتی را بکشید، -4

.مناسب قرارگرفت دکمه را رها کنید تا صندلی در این وضعیت قفل شودوضعیت 

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

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

.شده اند
ی صندلی تحمل وزن راننـده را نـدارد، بـه    در شرایط رانندگی در جاده هاي ناهموار یا وقت-4

دلیل هرگونه اختالل در عملکرد سیستم تعلیق بادي اهرم تعلیق صـندلی بایـد در وضـعیت    
افقی به عمودي تنظیم شـود تـا سیسـتم تعلیـق     

. صندلی قفل شود
صندلی شاگرد

کیـه گـاه   تنظیم گر تکیه گاه صندلی را باال بیاورید و زاویه ت
حاال اهرم را رها کنید تا صندلی در . کنیدرا به دلخواه تنظیم

. وضعیت مربوطه قفل شود
کمربند ایمنی 

کمربند ایمنی راننده و مسافر
: طریقه استفاده از کمربند ایمنی -1

کمربند ایمنی را بـه تـدریج بکشـید بـه صـورتی کـه       
ازفاصله بین گردن و شانه رد شده و از میان قفسه 

بندقفل کمر- 2نشیمنگاه قفل                  - 1
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صداي آن، از قفـل  شنیدن جا زدن قفل کمربند ایمنی در جایگاه مخصوص و باپس از.دکنعبور سینه
. دکه احساس راحتی داشته باشیتنظیم کنیدآن را طوري شدن کمربند مطمئن شوید و 

:باز کردن کمربند ایمنی -2
حالـت  آن را به آرامـی بـه  . را فشار داده، کمربند آزاد می شود) نشان داده شده در شکل(دکمه مربوطه 
. اولیه برگردانید

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

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

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

در صورت وجود هر گونه آسیب دیدگی در اجزاء تشکیل دهنده کمربند ایمنـی مـی بایسـت کـل     -3
. کمربند تعویض شود

مربنـد  اگر پیچش در کمربند باعث قفل شدن کمربند و عدم امکـان اسـتفاده صـحیح ازآن شـود، ک    -4
. ایمنی را باید عوض کرد

طول کمربند ایمنی حین استفاده باید با توجه به اندام فـرد اسـتفاده کننـده تنظـیم شـود، درغیـراین       -5
. صورت باعث بروز مشکل حین تصادف و یاحوادث دیگر می شود
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تختخواب
.کامیون هاي سقف بلند تعبیه شده استبراي اتاق˝صرفا

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

.ده شد یعنی کمربند محکم شده استشنی" تیک"وقتی صداي 
با فشار دکمه روي کمربند . کنیدوقتی روي تختخواب می خوابید از پرده محافظ استفاده -2

.ایمنی ارتفاع پرده را تنظیم کنید
چفت را درقفل مربوطه جا . می توانید وضعیت تختخواب را از حالت افقی خارج کنید-3

بزنید و بطور همزمان دکمه هاي چرخش  و میله محافظ آلومینیومی عقب را با دو دست 
رها کنید تا تختخواب در وضعیت دلخواه دکمه را. فشار دهید تا به سمت  باال حرکت کند

.ثابت شود

دکمه هاي چرخش و میله محافظ . می شود تختخواب را به حالت افقی برگرداند-4
آلومینیومی را بطور همزمان با دو دست فشار دهید تا تختخواب در وضعیت مناسب قرار 

حاال دکمه را رها کنید تا تختخواب . گیرد
.ثابت شود

: توجه 

.دقت کنید نوارهاي دکمه دار دو طرف تختخواب را ببندید تا در دست اندازها اذیت نشوید
با یک دست میله بارشده و نوار کشیده شده را فشار دهیدو با دست دیگر مراقب میله اي : روش تنظیم

.شودحاال نوار قفل می . شنیده شود"تیک"که نوار را به سمت باال شل کرده است باشید تا صداي 

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

.درغیر این صورت این کارخطرناك است. کمربند ایمنی دقت کافی داشته باشد
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نشانگر دماي آب 
سیستم خنک کاري موتور را نشـان  مایع، دماي این نشانگر-1

د ایـن  قـرار دار ONزمانیکـه سـوئیچ در وضـعیت    . مـی دهـد  
و Cعالمـت  . را نشان می دهدنشانگر عمل کرده و دماي مایع 

H    و ) سـرد (بر روي نشانگر به ترتیب به معنـاي دمـاي پـائین
دمـاي قابـل قبـول    . مایع خنک کـاري اسـت  )داغ(الي دماي با

. بایستدHو Cزمانیست که نشانگر در وسط یعنی بین عالئم 
H: 120°C 2: 80°C
1: 100° C: 40°C

:توجه 
روشـن شـانگر اخطـار مربوطـه   ، همزمان نبسیار باالستموتور سیستم خنک کاري مایعزمانیکه دماي

باالرفتن عقربـه نشـانگر   .  خواهد شد و صداي بوق هشدار براي متوقف کردن کامیون شنیده می شود
ـ  اگر. از حد وسط طبیعی استدماي مایع ه راننـدگی  زمانیکه دماي مایع خنک کننده خیلی باالسـت ب

. کرده آسیب می بیندادامه دهید، موتور داغ 

نشانگر میزان سوخت 
زمانیکـه  . خت باقیمانده در بـاك را نشـان مـی دهـد    نشانگر سوخت میزان سو

بـه  Eو Fعالئم . قرار دارد این نشانگر عمل می کندONسوئیچ دروضعیت 
زمانیکه نشانگر . خالی استتانک سوخت پر و یا ترتیب نشانگر آن هستند که

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

:1ظرفیت مخزن            4/3سوخت موجود - 2

:2ظرفیت مخزن            2/1سوخت موجود - 3

:3ظرفیت مخزن            4/1سوخت موجود - 4

:Eمخزن سوخت خالی است - 5
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نشانگر چراغ راهنما 
اگـر  . اهنما فعال مـی شـوند  هنگام استفاده رچراغهاي مربوطه در صفحه آمپر

چراغهاي راهنماي  موجـود در صـفحه آمپـر بـه صـورت عـادي روشـن و        
نشـانگر آن اسـت کـه چراغهـاي راهنمـاي      ) چشمک بزننـد (خاموش شوند 

در صورتیکه چشـمک زدن آنهـا  تنـد و سـریع باشـد      . وسیله نقلیه سالم اند
یـه دچـار   نشانگر آن است که حداقل یکی از چراغهاي راهنمـاي وسـیله نقل  

در صـورتیکه چشـمک زن آنهـا تنـد و سـریع باشـد بـه ایـن         . اشکال است
.معناست که حداقل چراغ راهنماي همان سمت ایراد دارد

:سرعت سنج
سرعت سنج، سرعت حرکت وسیله نقلیـه را برحسـب کیلـومتر بـر سـاعت      

. می دهدنشان

چراغ اخطار توقف کامیون و
:نشانگرتعمیرموتور

راغ اخطار توقف کامیونچ- 1
چراغ اخطار تعمیر موتور-2

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

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

کامیون را در محل مناسبی پارك کرده و با مراکـز خـدمات   "چراغ روشن باشد، راننده می بایست فورا
.تعمیرگاهی مجاز شرکت سایپادیزل تماس بگیرد تا کامیون بازرسی و تعمیر شود

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

موتور هنوز کار میکند اما پارامترهاي سیستم کنترل الکتریکی مانند توان موتور و دور سرعت آن . است
را تحت 
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در اسرع وقت بـا مراکـز   ˝لطفاوقتی این چراغ روشن می شود. تاثیر مشکل پیش آمده کاهش می دهد
تعمیرگاهی مجاز خدمات پس از فروش شرکت رنا تماس گرفته تا موتور را بازدید و سـرویس الزم را  

. ارائه کنند
:نشانگر دور موتور 

.  نمــایش مــی دهــد) دور بــر دقیقــه(عقربــه میــزان دور موتــور را برحســب دقیقــه 
ور کامیون می شود ناحیه سبز رنـگ  دورمناسب و اقتصادي موتور که باعث دوام موت

است و محدوده قرمز دور بیش از حـد، ناکارآمـد و غیـر اقتصـادي موتـور را نشـان          
دور بـر دقیقـه   dCi420-401600~1000دور اقتصـادي موتورهـاي  . می دهـد  

دور بر دقیقه تجاوز کند این نشـانگر روشـن   1900است و زمانی که دور موتور از 
مختص کامیون هاي مجهز به چراغ هاي نشانگر ˝صرفا. (ر مربوطه به صدا درمی آیدشده و بوق هشدا

)اخطار و بوق هشدار

: توجه 

وقتی دمـاي مـایع خنـک کننـده پـائین اسـت، پـس از اسـتارت         . سریع گرم می شوندdCiموتورهاي 
تـا دمـاي مـایع   )ردبـاالتر از دور آرام اسـتاندا  (خوردن موتور به طور خودکار دورموتـور بـاال مـی رود   

.خنک کنده سریع باال برود

فشار سنج  باد ترمز
فشار سنج بـاد میـزان فشـار بـاد داخـل تانکهـاي بـاد ترمـز را نشـان          

.می دهد
) نمایش داده شده اسـت FRکه با عالمت ( فشارسنج باد اکسل جلو 

فشار سنج اکسـل وسـط و   . فشار باد ترمز اکسل جلو را نشان می دهد
فشار باد ترمز اکسـل  ) نشان داده شده است RRکه با عالمت (قب ع

. می دهدوسط و عقب را نشان
ناحیه قرمز رنگ محدوده فشار بادي را نشـان مـی دهـد کـه در ایـن      

زمانیکـه فشـار بـاد    . حالت مجاز به حرکت دادن وسیله نقلیـه نیسـتیم  
داد در باشد، می توان وسیله نقلیه را حرکـت  30kpa±540بیشتر از 

.غیر این صورت مجاز به حرکت دادن وسیله نقلیه نیستیم
فشارسنج باد ترمز اکسل جلو-1
عقب/ فشارسنج باد ترمز اکسل میانی-2

عیب یاب خودکار و گزارش گیر ایراد سنسور )MIL(چراغ نشانگر 
آلودگی هواي موتور 

) ON(این نشانگر زمانی روشن می شود که سوئیچ در وضعیت روشن 
پس از استارت خوردن موتور درصـورتی کـه ایـرادي در سیسـتم     . باشد

OBD ثانیــه 10وجــود نداشــته باشــد، ایــن چــراغ نشــانگر در عــرض
ایـراد داشـته باشـد، چـراغ     OBDاما درصورتی کـه  . خاموش می شود

.روشن می ماند یا فلش می زندMILنشانگر 
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کمبـود  : کـه عبارتسـت از  ( ط بـا خطـاي موجـود   روشن ماند، اطالعات مـرتب MILوقتی دیدید چراغ 
تر لیسـت ایرادهـا را   براي جزئیـات بیشـ  . آلودگی هواي موتور و غیرهNOXواکنش گر، ایراد سنسور 

نسبت بـه  ˝دراین شرایط راننده می بایست فورا. وي صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شدبر ر.) ببینید
پس از وخیم شدن نقص ایجاد شده موتور به وضـعیت  درغیر این صورت. رفع ایراد موجود اقدام کند

. افت گشتاور دچار شده و عملکرد کامیون مختل می شود

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

ین است که موتوردرحـال  معنی آن ا. بزنیم، این نمایشگر روشن می شود
هـوا  (هرچه دماي هـواي محـیط پـائین تـر باشـد     . پیش گرم شدن است

) ثانیه30تا (زمان روشن بودن این چراغ بیشتر می شود    ) سردتر باشد
وقتی این چراغ خاموش شده باشد سوئیچ را در وضعیت اسـتارت قـرار   

.شوددهید تا موتور روشن
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الئم اخطار صفحه نمایشنشانگرها و ع

دیفرانسیل یک محورنشانگرقفل کن-16نشانگر چراغ نور پائین -1
چراغ اخطار اشکال در / ECASچراغ اخطار -17)بین محوري(نشانگر جفت کن دیفرانسیل -2

)فعال نیست(ECASسیستم 
نشانگر دنده سبک -18نشانگر ترمز دستی-3
)فعال نیست(نشانگر ریتاردر -19اغ اخطار عملکرد چراغهاي عقبچر-4
نشانگر دنده سنگین-20چراغ اخطار باطري-5
ASRنشانگر خطاي -21چراغ اخطار فشار پائین روغن-6

چراغ اخطار مسدود شدن فیلتر هوا-22نور باال-7
کامیونABSنشانگر خطا در سیستم -23نمایشگر خفه کن موتور-8
)فعال نیست(تریلیABSنشانگر خطا در سیستم -24چراغ مه شکن عقب-9

نشانگر پائین بودن سطح آب-25گرم کن خشک کن هوانشانگر -10
)فعال نیست(PTOنشانگر -26)اختیاري(نشانگر پیش گرم کن سوخت -11
یین شدهنشانگر سرعت خودکار تع-27نشانگر پیش گرم کن هواي ورودي -12
)فعال نیست(نشانگر سیستم کیسه هوا-28نشانگر کمربند ایمنی-13
)فعال نیست(نشانگر سیستم تعلیق بادي -29چراغ اخطار باز بودن دربها-14
PTOنشانگر -30چراغ مه شکن جلو-15

چراغ اخطار دور باالي موتور-31
نشانگرها و چراغهاي اخطار با توجه به : یادآوري 

در . ویژگیهاي مدل هاي مختلف کامیون ها متفاوت اند 
.به مشخصات مدل مربوطه رجوع کنید˝هرمورد لطفا
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چراغ نور پائین
وقتی اهرم سوئیچ ترکیبی سمت چپ در حالت نورپائین قرار 

.بگیرد چراغ مربوطه روشن می شود

کن دیفرانسیل بین محورهاقفل
، صـداي بـوق  قفل کن دیفرانسیل را فشار دهیمکلیدیکهزمان

بین محوري انسیلیفرکن دی شود و قفلشنیده مچندمنظوره
.می گرددفعال و چراغ مربوطه روشن

: توجه 
ن محورهـا  کن دیفرانسـیل بـی  چراغ قفل، ي در حال حرکت استوقتی کامیون در حالت عاد

یـدن  زیـرا باعـث آسـیب د   کن دیفرانسیل براي مدت  طوالنی استفاده نکنیداز قفل. نباید روشن باشد
. و سایش الستیکها می گرددب ، همچنین موجب آسیدیفرانسیل شده

نشانگر ترمز دستی 
ـ    یکه اززمان ، چـراغ مربوطـه   دترمز دسـتی اسـتفاده مـی کنی

می کند که کامیون متوقـف  به راننده یادآوريشده وروشن
زمانیکـه ترمـز دسـتی آزاد   . شده و ترمز دستی فعـال اسـت  

30kpa±540می شود اگر فشار باد سیستم ترمز کمتـر از  
این چراغ روشن شده و به وسیله نقلیه اجازه حرکـت  ،باشد

ـ  ه حـد مجـاز برسـد و چـراغ     نمیدهد تا زمانیکه فشار باد ب
چک کنیـد  د می کنیرا روشنزمانیکه کامیون. خاموش شود

. دموش شده و ترمز دستی آزاد باشچراغ مورد نظر خا
کنترل عملکرد چراغهاي عقبنشانگر

رادي در چراغهـاي مـه شـکن    کـه ایـ  هنگامیبه غیر از تریلی، 
داشـته  وجـود  عقـب  ، چراغهاي عقب یا چراغهاي ترمز عقب

این عالمـت بـراي یـادآوري    . باشد این المپ روشن می شود
. می رودراننده بکاربهموقعیت چراغهاي عقب
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نشانگر خالی بودن شارژ باطري
رار میگیـرد ایـن   وقتی که سوئیچ در موقعیت روشـن قـ  

بعد از روشن شدن موتـور ایـن   . ودالمپ روشن می ش
ري را المپ خاموش می شود بشـرط آنکـه دینـام بـاط    

اگـر ایـن چـراغ    در هرزمـان دیگـر،  . شارژ کرده باشـد 
که دینـام بـاطري را شـارژ     نشانه این است روشن شود 

. کندنمی 

: توجه 
.شدن این چراغ  براي مدت طوالنی با کامیون رانندگی نکنیددر صورت روشن 

راغ هشدار پائین بودن فشار روغن چ
این چراغ وقتی سـوئیچ اسـتارت مـی خـورد بـه مـدت      

روشن مانـدن  . ثانیه روشن و سپس خاموش می شود3
روغن موتور کـم شـده   به این معنی است که فشارچراغ
.است

:توجه 
.، خودرو را متوقف کنیدن روشن شدوقتی که چراغ فشار روغ

نور باال
، این چـراغ  موقعیت نور باال قرار داردکلیدچراغ دروقتی 

اي نیزدسـته  هنگـامی کـه بطـور لحظـه     . روشن می شود
را در وضــعیت نوربــاال )اهــرم ســوئیچ ترکیبــی(راهنمــا

. ودش، این چراغ روشن مینگهدارید
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)خفه کن موتور(نشانگر ترمز موتور 
ایـن المـپ   ،زمانی که سوئیچ خفه کن موتور فعال مـی شـود  

مطمئنـه  سـرعت  خفه کن موتوراستفاده از با . روشن می شود
.دیکنیمتنظبطورموثر ت درسرازیري،هنگام حرکخودرو را 

چراغ مه شکن عقب 
نـور بـاال   وقتی هریک ازچراغ هاي مه شکن جلو، نورپـائین یـا  

.شوند این نشانگر روشن می شودروشن

نشانگر گرم کن خشک کن هوا
، این المپ کن خشک کن هوا فعال می شودکه کلید گرم وقتی 

. روشن می شود

نشانگر پیش گرم کن سوخت
مختص کامیون هاي مجهز به مکانیزم پیش گرم کن سوخت 

المـپ روشـن  ایـن  وقتی به پرچی پیش گرم کن سوخت،  برق برسد 
.می شود

نشانگر پیش گرم کن هواي ورودي 
اسـتارت خـوردن موتـور در هـواي     این چراغ، نشانگرمکانیسم

زمانیکه پیش گرمکن فعال باشد، این نشانگر روشن . سرد است
نصب این سیستم بستگی به مـدل کـامیون خریـداري    . می شود

.شده دارد
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نشانگر کمربند ایمنی 
این نشانگر وقتی که راننده یا شاگرد کمربند ایمنی را نبسـته  

. اننده روشن می شودباشند براي اخطار و یادآوري به ر

چراغ هشدار باز بودن درب خودرو 
.وقتی که یکی از دربهاي خودرو باز باشد این المپ روشن می گردد

چراغ مه شکن جلو
و چراغهـاي کوچـک   چراغ مه شکن جلو روشن می شـود وقتی 

.دهم روشن می گردند این المپ روشن می شو

نشانگر قفل کن دیفرانسیل
ون هاي مجهز به سیستم قفل دیفرانسیلمختص کامی

وقتی کلید قفل کن دیفرانسیل روشن است صداي بوق اخطـار  
قفل دیفرانسیل عمل می کند و این . می شودچند منظوره شنیده

.چراغ روشن می شود

:توجه 
هرگـز  . دنشانگر قفل کن دیفرانسیل روشن باشنباید وقتی کامیون درحالت عادي درحرکت است

درغیر این صورت باعث آسیب رسیدن به . دت طوالنی از قفل کن دیفرانسیل استفاده نکنیدبراي م
.دیفرانسیل و سایش غیرطبیعی الستیک الستیک ها می شود
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نشانگر دنده سبک گیربکس
به مشخصات و وضعیت محصول خریداري شـده رجـوع   ˝لطفا
مه وگیربکس نیدر حالت دنده سبکZFزمانیکه گیربکس. دکنی

. ار دارد، این نشانگر روشن می شودقرDatongسبک

نشانگر دنده سنگین گیربکس 
به مشخصات و وضعیت محصول خریداري شده رجـوع  ˝لطفا
، ایـن  داردوقتی که گیربکس در حالت دنده سنگین قرار . دکنی

به مشخصات مـدل کـامیون   نصب آن.روشن می شودنشانگر 
.خریداري شده بستگی دارد

نگر هشدار گرفتگی و مسدود شدن فیلتر هوانشا
، نشـان مـی دهـد کـه موانـع      وقتی که این چراغ روشن می شـود 

پیدا کرده و ورود هوا راحت نیست،جلوي هواي ورودي افزایش 
ارایی اقتصادي آن کـاهش یافتـه و مـانع از ادامـه     توان موتور و ک

لتـر  تعویض و یا تمیز کاري فیباید لذا .حرکت کامیون شده است
چـراغ تـا  انجـام شـود  پس از پـارك خـودرو در محـل مناسـب    

. گرددخاموشمربوطه نشانگر

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

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

.تعویض کنید
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PTOچراغ نشانگر 

بـا زدن کلیـد   PTOاین نشانگر زمانی که مکانیسـم  
.مربوطه عمل می کند، روشن می شود

کــد خطــاينشــانگر چشــمک زن/ASRچــراغ نشانگرسیســتم ســامانه ضدلغزشــی  
ABSترمز سیستم

. عمل می کند این چراغ نشانگر روشن   می شودASRکه سیستم سامانه ضدلغزشی هنگامی
سیستم ترمـز  ˝کامیون در حالت کارکرد عادي روشن شود احتماالABSگر نشانگر ایراد سیستم ترمز ا

ثانیـه فشـار دهیـد، نشـانگر     3تا1را براي ABSدر آن صورت، سوئیچ عیب یاب سیستم .ایراد دارد
تعداد دفعاتی که چراغ خاموش و روشن می شـود نشـان کـد    (کد خطا را نمایش می دهدABSایراد 

در اسرع وقت بـا مراکـز سـرویس و نگهـداري سـایپادیزل تمـاس       ˝لطفا). استABSخطاي سیستم 
.بگیرید تا کامیون را کنترل و تعمیر کنند

امیون کABSدرایرادچراغ نشانگر
ABSمختص کامیون هاي مجهز به سیستم ترمز 

در حالـت روشـن   (شـود  وقتیکه سوئیچ اصلی خودرو فعال می 
کنتـرل مـی شـود    بطور خودکـار ABS، سیستم )قرار می گیرد

و صـداي  تولید می کنـد ي مکش صداABSسوپاپ آهنربایی (
و ایـن  ) شـنیده مـی شـود   ABSپاسخ از تک تک سوپاپ هاي 

نشان دهنـده آن  روشن بماند، اگر نشانگر. شودمی و سپس خاموش ثانیه روشن3راي بچراغ نشانگر
بـراي راABS، سوئیچ عیب یابی سیسـتم  در این زمان. وجود داردABSاست که ایرادي در سیستم 

تعداد دفعاتی که چراغ (کد خطا را نمایش می دهدABSایراد ، نشانگرثانیه فشار دهید3تا 1

٢٩



کـز  ابـا مر در اسـرع وقـت  ˝لطفـا . )اسـت ABSروشن می شود نشان کد خطـاي سیسـتم   خاموش و 
.و تعمیر کنندکامیون را کنترلسرویس و نگهداري سایپادیزل تماس بگیرید تا

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

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

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

موتور داغ د،اگر کامیون با سطح مایع خنک کننده پایین همچنان به حرکت خود ادامه ده: توجه
.کرده و آسیب می بیند

:موتوربیش از حداخطار دورچراغ نشانگر 
دور بـر دقیقـه تجـاوز    2300کامیون از dciموتور که دورزمانی 

نشانگر روشن می شود تا بـه راننـده اخطـار دهـد     این چراغکند 
مختص کامیون هاي مجهز بـه سیسـتم   .(سرعت موتور را کاهش دهد

)انگر هشداربوق اخطار و نش

نشانگر اخطار دماي باالي آب                                         
رار در حالت روشـن قـ  (وقتیکه سوئیچ اصلی خودرو فعال می شود 

ثانیه روشـن و سـپس خـاموش    3این چراغ نشانگر براي) می گیرد
، ایـن چـراغ   دی دماي آب خنک کننده خیلی زیـاد باشـ  وقت.می شود

ـ   بطور همزمان بوق هشـدار . ودی شمروشن ه روي داشـبورد هـم ب
.می آیدصدا در

:توجه 
جـدي آن  آسیب و موتور همچنان به رانندگی ادامه دهید باعث داغ کردنباالستدماي آب اگر وقتی 

. می شود

٣٠



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

535±25kPaشده و بـوق هشـدار   این چراغ روشن،دشو
نشـانگر  (در حالیکه خودرو پارك اسـت  . صدا در می آیده ب

اگر فشار هوا در تانک باد کمتـر از  ) ترمز دستی روشن است
535±25kPaمی که موارد ذکر هنگا. صدا در نمی آیده ه اما بوق هشدار ب، این چراغ روشن شدباشد
ر ا حرکت ندهید تا اینکه فشار هواي الزم براي ترمزهـا بـه سـطح مـورد نظـ     ، خودرو رشده اتفاق افتاد

.رسیده و پیغام خطا از بین برود

:چراغ نشانگرترمز موتور
مختص کامیون هاي مجهز به ترمز موتور 

.روشن می شودمی کند این چراغ نشانگررمز موتور عمل وقتی ت

بوق اخطار صفحه نمایشگر
آب یا پـائین بـودن   طار مربوط به باال بودن دماي هاي اخبه صدا در می آید، نشانگراخطارزمانیکه بوق

.روي صفحه روشن خواهند شد،پائین بودن فشار بادیاوسطح مایع خنک کننده 
منظوره اطالعاتنمایش چندوتنظیمدکمه 

زمان، سـطح  تنظیم اطالعات صفحه نمایشدکمه
ولتـاژ بـاطري،   فشار روغن موتـور،  ر، روغن موتو

ــطح اوره،  ــده س ــوده ش ــافت پیم ــرف مس و مص
اطالعات را همچنین . سوخت را نمایش می دهد

. شـان مـی دهـد   ن) مشکالت مربوط بـه موتـور  ˝مخصوصا(است در زمانیکه کامیون دچاراشکال شده 
.بکار می رودشیم زمان و نور زمینه صفحه نمایصفحه نمایش، تنظدکمه تنظیم براي تغییر

:دکمه تنظیم زمان و کلید صفحه) پدکمه سمت چ(
.، تنظیم زمان و پاك کردن مسافت هاي طی شده در هر سفر استصفحهکلید سمت چپ براي تنظیم 
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:دکمه تنظیم نور صفحه ) دکمه سمت راست(
دکمه سمت راست براي تنظیم روشنایی نور زمینه صـفحه  

سـوخت محاسـبه شـده    کلیفنمایش و نشان دادن مصر
.بکار می رود

تنظیم نور زمینه صفحه نمایش
درصورتی که دکمه را به چپ بچرخانید نور زمینه زیاد می شود و اگر به راست بچرخانید نور زمینه را 

.کاهش می دهد
:وختنمایش اطالعات مصرف س

در . داده خواهـد شـد  ، مصرف جزئی و کلی سوخت نمـایش  فشار دکمه سمت راست ترکیبی سنجهبا
صـفر  از˝مجـددا شـده و  شارید، مصرف موردي سوخت پاك ثانیه بف3بیش ازهمین حال این دکمه را 

یکبار دکمـه سـمت چـپ را فشـار     . شروع به محاسبه می کند
.دهید، نمایش پیش فرض ذخیره خواهد شد

ــل از روشــن شــدن (LCDنمــایش  قب
):موتور

:صفحه اولیه
بطـورطبیعی  (سطح روغـن  -1صفحه اولیه موقعیت 

ــین ســطح  ــا % 54روغــن ب ــین .)اســت%  86ت چن
اطالعاتی در مـورد موتورهـاي کـامینز نمـایش داده     

.نمی شود
اطالعات میزان سـطح اوره  -2وقعیت صفحه اولیه م
در تانک اوره 

2بـه مـدت   را فشـار داده  مسافت موردي و کلی طی شده دکمه سمت چپ-3صفحه اولیه موقعیت 
یکبار دکمه سمت چپ را به مدت کوتـاه فشـاردهید   . دنگهدارید مسافت پیموده شده پاك می شونیهثا

.تا اطالعات صفحه دوم را ببینید
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:صفحه ثانویه
سطح روغن -1موقعیت 
ولتاژ باتري-2موقعیت 
زمان-3موقعیت 

:توجه
چنین اطالعاتی .داده می شوددقیق روغن نشان دقیقه بعد از روشن شدن موتور فشار5حدود -1

.در مورد موتورهاي کامینز نمایش داده نمی شود
میزان اضافی اوره در مخزن مربوطه درلحظه بر روي صـفحه نمایشـگر داشـبورد نمـایش داده     -2

نمایش داده می شـود،  ) سطح پایین اوره(LOW UREA LEVEL"وقتی عبارت. می شود
چراغ نشانگر (MILدرغیر این صورت چراغ نشانگر . محلول اوره به مخزن اضافه کنید˝لطفا

با افت گشتاور مواجه شـده  ˝و موتور فوراچشمک زده NOX )عملکرد نامناسب حسگرهاي 
.و عملکرد کامیون نامناسب و غیر طبیعی خواهد بود

:زمانتنظیم 
.ثانیه نگهدارید2بیش از در صفحه ثانویه دکمه سمت چپ رابراي تنظیم ساعت -1
تـا بـه دقـایق اضـافه     نشانگر دقیقه چشمک می زند یکبار دکمه را به چپ بچرخانید وقتی-2

د با چرخانیدن دکمـه در  یشترین عدد بدست آیدکمه را تا آخر به چپ بچرخانید تا ب. شود
.دهیدجهت عکس دقیقه را کاهش می

ـ       –ماه -نشان سال-3 ل روز و ساعت با فشار دادن دکمـه سـمت چـپ بـه مـدت کوتـاه، قاب
را به راست یا چپ دکمه سمت چپاهده است و همچنین براي تنظیم ساعت و تاریخ مش

.بچرخانید
بـه  ده دقیقـه بعـد   دکمـه ندهیـد  در حالت و عملکـرد  اگر در وضعیت تنظیم زمان تغییري -4

.دوضعیت قبل از تنظیم برمی گرد

:توجه
.انجام تعمیراتا پس اززمان باید درست تنظیم شود حتی زمانی که وسیله نقلیه خاموش است ی
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ــایش  ــدن (LCDنم ــد از روشــن ش بع
):موتور

فقط به . نمایش اطالعات مانند حالت قبل است
جاي نمایش سطح روغن موتور اطالعات فشار 

.روغن موتور نمایش داده می شود

:اشکاالت سیستم کامیوننمایش پیام هاي خطا و 
یـابی مـی کنـد، تعـداد  بـر اسـاس اهمیـت خطـا و          زمانی کـه سیسـتم کنتـرل کـامیون مشـکلی را رد     

مهم نیسـت کـه موتـور خـاموش     . می شودنشان داده تکراردفعات بروز مشکل بر روي صفحه نمایش
.باشد و یا کامیون در حال حرکت

:مثالی از نمایش بروزخطا 
باال و پائین بـه نمـایش درمـی آیـد و جسـتجوي      وجود دارد، فلشیک خطابیش ازوقتی-1

.کل با چرخاندن دکمه سمت چپ به راست و چپ ممکن می گرددمش
صورت در غیر این. دوقتی مشکلی هست بطور خودکار در صفحه اولیه نشان داده می شو-2

.می توان با فشار لحظه اي دکمه سمت چپ صفحه را بازیافت کرد

روي داشـبورد مـرتبط   تور باچراغ اخطار یکی مومرتبط با سیستم کنترل الکتر) خطا(اطالعات مشکل-
.است
هنگامی که خطا نمایش داده می شود براي خروج از صفحه خطاي نمـایش داده شـده و ورود   -3

.به صفحه دیگر کافی است دکمه سمت چپ را به آرامی فشار دهید
روشن می ماند، به ایـن معناسـت کـه سیسـتم کنتـرل الکتریکـی       " توقف کامیون"وقتی چراغ اخطار 

نگام رانندگی روشن شود، راننـده  بایـد  هدرصورتیکه این نشانگر . ر وضعیت بسیار بدي استموتور د
هـاي مجـاز   اکز خدمات پـس از فـروش و تعمیرگاه  ماشین را در جاي مناسبی پارك کرده و با مر˝فورا

میـر  عوقتی چـراغ هشـدار نگهـداري و ت   . بازرسی و تعمیر کامیون تماس بگیردشرکت سایپادیزل براي
ور روشن می شود به این معناست که سیستم کنتـرل الکترونیکـی موتـور زیـاد در وضـعیت بـدي       موت

این وقتی . اما این نقص بر سرعت و توان موتور تاثیر می گذارد. نیست و هنوز می تواند کار کند

ترل الکتریکی موتورخطاي سیستم کن
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با مراکز تعمیرگاهی مجاز شرکت جهت کنترل و تعمیـر و نگهـداري از موتـور   ˝چراغ روشن شد لطفا
.کامیون تماس بگیرید

"توقف کامیون"چراغ اخطار- 1

"موتورو نگهداري تعمیر "چراغ هشدار - 2

:اخطار
هنگام استفاده از کامیون اخطارها و هشدارها را نادیده نگیرید و تصور نکنید کـه نمایشـگرها و چـراغ    

بـا مراکـز خـدمات    ˝ضروري است که درچنین مواقعی سریعا. نشان داده می شودبی دلیلهاي اخطار
.پس از فروش و تعمیرگاهی مجاز شرکت جهت کنترل و نگهداري از سیستم کامیون تماس بگیرید

:صفحه نمایش مصرف سوخت 
و جمع کل مصرف سوخت از ابتداي کـارکرد  هرسفر براي نمایش جمع کل مصرف سوخت 

د سـمت راسـت را   ثانیه کلی3درصورتی که بیش از. کلید سمت راست را فشار دهیدکامیون 
. نگهدارید جمع کل مصرف سوخت در سفر مورد نظر روي صفحه نمایش صـفر مـی شـود   

بـراي  . جمع کل مصرف سوخت از ابتداي کارکرد کامیون از صفحه نمایش پـاك نمـی شـود   
مصـرف  تفـاوت  . بازگشت به صفحه نمایش پیش فرض دکمه سـمت چـپ را فشـار دهیـد    

. ت و عدد صفحه نمایش تنها یک مرجع استاس±%5نمایش داده شده سوخت واقعی و
:قطع کن باطري

چرخاندن این اهرم باعث قطـع و وصـل شـدن بـرق کـل      
وقتیکــه سیســتم الکتریکــی . کــامیون مــی گـردد ) بـاطري (

تـا بـه   کامیون دردست تعمیر است، باطري باید قطع شـود 
.قطعات الکتریکی آسیب نرسد

کلید روشن :  اهرم در وضعیت افقی 
کلید خاموش: در وضعیت عمودي اهرم

:توجه 
.در زمان روشن بودن موتور وضعیت قطع کن باطري را تغییر ندهید˝اکیدا

قطع کن باطري- 1
درپوش باطري - 2
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اهرمیکلید
کلید المپ سقف کابین 

با زدن کلید چراغ فلورسنت سقف کابین مـی توانیـد آن را روشـن    
.کنید

:کلید چراغ مه شکن عقب 
ضعیت نورباال یا نور پائین قرار مـی گیـرد   وقتیکه کلید دسته راهنما روي و

یا چراغ مه شکن جلو روشن است، این کلید را فشار دهیـد تـا چـراغ مـه     
.شکن عقب روشن شود

)فالشر(کلید المپ اعالم خطر
وقتیکه کلید چراغ خطر فعال می شود، چراغهاي راهنماي جلو، عقب، چـپ و  

ا بـه خودروهـا و عـابرین    کنند تراست در یک زمان شروع به چشمک زدن می
. دیگر هشدار دهد

کلید جایگزین کردن بوق بادي و برقی 
ضمن رانندگی با فشردن کلید مقابل شما می توانید از بوق برقـی یـا بـادي    

یکی را انتخاب کنید

:خشک کن هوا کلید
. مـی رود این کلید براي کنترل جریان گرماي خشک کن هوا بکـار 

عال می شود، چراغ گرم کن خشک کـن هـوا بطـور    وقتی این کلید ف
سـانتیگراد  ˚5±زمانی که دماي محیط بین . می گرددهمزمان روشن

است، کلید خشک کن هوا را فعال کنید و گرم کن خشک کـن را راه  
وقتـی دمـاي محـیط بـه    . اندازي کنید تا سیستم جداساز آب یخ نزند

زمانی که دمـاي محـیط   .سانتیگراد برسد، سیستم گرمایش الکتریکی بطور اتوماتیک قطع می شود٢٠˚
.خاموش کنیدسانتیگراد است، کلید خشک کن هوا را˚10±بیشتر از 
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:کلید پیش گرمکن هواي ورودي 
این کلید براي روشن کردن موتور در هواي سـرد تعبیـه شـده و   

اسـتارت زدن در هـواي سـرد،    هنگام . سوئیچی خودتنظیم است
نصـب  . )dCiموتورهـاي  . (ثانیه فشاردهید30کلید را به مدت 

.این کلید بستگی به مدل کامیون خریداري شده دارد

:کلید پیش گرم کن سوخت 
با زدن این کلید پیش گرم کـن سـوخت عمـل مـی کنـد و      

.کامیون در هواي سرد بهتر استارت می خورد

:ABSعیب یاب سیستم چراغ چشمک زن کلید
ABSمختص کامیون هاي مجهز به سیستم ترمز

کـامیون بـه مـدت    ABSوقتیکه نشـانگر خطـاي سیسـتم اصـلی     
دچـار  ABSطوالنی فعال است، معنایش ایـن اسـت کـه سیسـتم     

1را بـه مـدت   ABSسوئیچ عیب یابی سیستم .  اشکال شده است
م می دهید خـودرو  وقتی که  این کار را انجا(ثانیه فشار دهید ٣تا 

را با توجـه  کد خطا . شروع به چشمک زدن می کندABS، نشانگر خطاي سیستم )باید  متوقف باشد
با تماس فوري با مراکز مجاز تعمیرگاهی شـرکت تمـاس بگیریـد تـا     .پیداکنیددفعات چشمک زدنبه

. کامیون را رفع عیب کنندABSسیستم 
کن دیفرانسیل بین محورهاجفت 
. قب را کنترل مـی کنـد  دیفرانسیل بین محوري وسط و عجفت کنداین کلی

شـده عمـل   فعـال جفـت کـن  کن دیفرانسـیل را بـزنیم  جفت زمانیکه کلید
و صداي بوق چندمنظوره شـنیده  نشانگرمربوطه روشن شدهچراغ وکندمی 

.می شود

: توجه 
.دیفرانسیل را نزنیدهنگام رانندگی معمولی کلید جفت کن-1
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صورت آسـیب دیـده   دیفرانسیل براي مدت طوالنی استفاده نکنید در غیر ایناز جفت کن-2
.الستیک هاي کامیون می شودغیرمعمولو باعث سایش

:کن دیفرانسیل بین چرخهاکلید قفل
مختص کامیون هایی که به سیستم قفل کن بین چرخ ها مجهزاند

) عقـب /وسـط (قفل کن دیفرانسیل اکسل هـاي محـرك   ،این کلید
بـراي  . این کلید قفل کن خودکـار اسـت  .را کنترل می کندکامیون 

استفاده از آن دکمه قفل کن خودکار را به سمت باال فشار دهیـد و  
سپس قسمت پائینی کلید رابراي اتصال قفل کـن دیفرانسـیل بـین    

شــود، زمانیکــه قفــل کــن دیفرانســیل فعــال.چــرخ هــا بفشــارید
شگر مربوطه روشن می گردد، همزمان بوق چنـد منظـوره نیـز بـه صـدا در      دیفرانسیل قفل شده و نمای

.می آید

:توجه
.در رانندگی هاي معمولی، از کلید قفل کن دیفرانسیل استفاده نکنید-1
صورت دیفرانسیل آسیب در غیر این. براي مدتی طوالنی از قفل کن دیفرانسیل استفاده نکنید-2

.می بیند و این موضوع باعث افزایش سایش تایرها می شود

در حالت توقفPTOکلید 
) off( در حالت عادي این سوئیچ باید در وضعیت خاموش

را PTOنیـاز اسـت، اول کلیــد   PTOزمانیکـه بـه   . باشـد 
حاال سـوپاپ  . توقف راPTOروشن کنید و سپس سوئیچ

ن می شـود  عمل می کند، چراغ نشانگر روشPTOسلنوئید
و بوق چند منظوره به صدا درمی آید تا به راننده و عـابرین  

.اطراف کامیون هشدار دهد
:کلید باالبر

این کلید براي باال و پائین بردن اتاق بـار مـورد اسـتفاده قـرار مـی      
بـاالبردن اتـاق   . توسط این کلیدها سه موقعیت کنترل می شود. گیرد

بعالوه باالبردن اتاق بـار  . ن اتاق باربار، توقف اتاق بار و پائین آورد
در ) اهـرم (زمانیکـه کلیـد  . بصورت خودکـار نیـز انجـام مـی گیـرد     

آید  اتاق بار است، بوق چند منظوره به صدا در میباالبردنوضعیت 
.تا راننده و عابرین را از وضعیت کامیون آگاه کند
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:توجه

رها نشده درحالیکه سوئیچ در وضـعیت توقـف نیسـت،    ًمالاگر اتاق بار تا آخر پائین نیامده است و کا
.کامیون را حرکت ندهید

:     با سرعت کماتاق بارکلید پائین بر
مختص شاسی کامیون هاي سنگین 

وقتی بار کامیون زیاد است براي پیشگیري از تیرهاي طولی در مقابل بار 
آن از سوئیچ آرام بر پائین استفاده کنید و بـراي  زیاد، ضمن پائین آوردن

تخاب کنید سپس کلید پائین کار اول کلید وضعیت پائین آوردن را اناین
.را روشن کنیدبر اتاق بار با سرعت کم

:هشدار
د هم در وضـعیت توقـف اتـاق بـار     و کلیه استو کامل رها نشدهاتاق بار تا آخر پائین نیامدهنوزاگر

.میون را حرکت ندهید، کانیست

)با عملکرد تنظیم سرعت خودکار(سوئیچ کنترل 

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

:چراغهاکلید ترکیبی
، چراغ دنـده  مجموعه چراغهاي بغلعقب، هايچراغ جلو، چراغخاموش یا روشن کردن سوئیچ براي 

روي ایـن دسـته  راهنمـا  هـاي چـراغ ، کاهنده نور وغ پالك، چراغ سبقتآمپر، چراچراغ صفحهعقب، 
.تعبیه شده است

، تنظیم سرعت خودکار و بوق             دسته راهنما- 1
کن موتور ، برف پاك کن و شیشه شور خفه،دسته برف پاك کن- 2
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:کلید چراغها
چراغهاي زیر روشن،حلقه چرخان روي دسته راهنما را بچرخانید

: ندمی شو
اي عالمت چراغ وقتیکه عالمت چراغ در راست: چراغهاي کوچک

هـاي کوچـک   ، چراغو، چراغ عقب، چراغ جلکوچک قرار می گیرد
چـراغ  چراغ هاي راهنماي بغـل و  ك چراغ پالچراغ نشانگر،،بغل

. می شوندروشنو چراغ سوئیچصفحه آمپر
وقتی که عالمت چراغ در راستاي چـراغ بـزرگ قـرار گیـرد و     :نور پائین 

.نور پائین فعال می شودچ در موقعیت نور پائین باشد،سوئی
تاي چـراغ بـزرگ قـرار گیـرد و     وقتی که عالمت چـراغ در راسـ  : نور باال 

.شودمی نور باال فعالئیچ در موقعیت نور باال باشد،سو
روشـن  ، چراغهاي کوچک هـم نور باال و نور پائین فعال می شودوقتی که 

. ندمی شو
:راهنماهايچراغ

، چـراغ راهنمـاي   ددهیـ مـی  ه دسته راهنما را به سمت جلو فشاروقتی ک
و چـراغ راهنمـاي   راستراهنماي عقب سمت ، چراغجلو سمت راست
اهنمـا را بـه سـمت    وقتی کـه دسـته ر  . روشن می شودبغل سمت راست 

سـمت چـپ   جلـو و  د، چراغ راهنماي سـمت چـپ  می دهیعقب فشار
.راهنماي بغل سمت چپ روشن می شوندعقب و چراغ 

:و چراغ سبقت سوئیچ غلطکی
شـب در خـالف   راغ کاهنده باید زمانی استفاده کرد که چاز

چـراغ بـزرگ جلـوئی را روشـن     . مکنـی جهت رانندگی می 
دسته را به باال و پائین ببرید تا حدي بـین نـور بـاال و    . کنید

اهرم سـوئیچ ترکیبـی سـمت    . ین را پیدا کرده تنظیم کنیدپائ
نور چراغ بـزرگ  در وضعیت نورپائین فشار دهید تارا چپ

رم را اهوضعیت رانندگی عاديدر . دوشور باال ن

چراغ هاحلقه چرخان انتخاب - 1
عالمت خاموش بودن چراغ- 2
راغ کوچکعالمت چ- 3
عالمت چراغ بزرگ- 4
عالمت چراغ- 5

چراغ کاهنده-3نورباال- 2نورپائین   - 1
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. روشن خواهد شـد )نورباال(بدون تغییر وضعیت دیگر المپ ها چراغ سبقت نقطه باال ببرید،تا آخرین
.دمی شود و نورباال خاموش به وضعیت قبل برمی گرد˝بطور خودکار مجددا، با رها کردن اهرم

:برف پاك کن و آب پاش
ول شستشو روي شیشـه  دکمه روي اهرم کنترل را فشار دهید ، محل-1

ماتیک به حالـت  ، بصورت اتووقتی دکمه را رها کنید. پاشیده می شود
. دمی گرداولیه باز

در حالتهـاي مختلـف کـار    پاك کن با چرخاندن حلقه روي اهرمبرف
: می کند

. ، موتور برف پاك کن کار نمی کندقرار می گیرد0وقتی عالمت روي حلقه روبروي -2
ـ  قرار می گیردIروبروي وقتی عالمت روي حلقه -3 کـار  رف پـاك کـن بـا سـرعت پـائین      ، موتـور ب

. می کند
. پاك کن با سرعت باال کار می کند، موتور برفگیردقرار می IIوقتی عالمت روي حلقه روبروي -4

: توجه 
جلوگیري از خش دار شدن شیشه از برف پاك کن به همراه آب پاش براي-1

.استفاده کنید
. بدون محلول شستشو استفاده نکنیداز آب پاش-2

:)خفه کن موتور(موتورترمزکلید
هنگامیکـه  )قرار دهیـد ONدر وضعیت (به جلو بکشیداهرم کنترل را -1

و ترمز موتور عمـل مـی کنـد   ،پایتان را از روي پدال گاز و کالچ بر دارید
پا گذاشتن روي پدال گـاز  با. می شودچراغ نشانگر خفه کن موتور روشن

افتـد و نشـانگر آن   ی از کـار مـ  ، ترمز موتـور بصـورت اتوماتیـک   یا کالچ
ترمـز  روي پدال کالچ یا گاز است، پاي شماهنگامیکه . می شودخاموش 

.کندموتور عمل نمی

عالمت برف پاك کن - 1
رخان روي اهرمکلید چ- 2

خاموش -2روشن             - 1
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وقت خفه کـن موتـور از کـار    ، آنفشار دهیدOFFوضعیت وئیچ اهرم کنترل را به سمت عقب، س-2
.می افتد و چراغ نشانگر آن خاموش می شود

صـفر سـرعت کـامیون بـاالي    قه اسـت و دور بر دقی1000بیش از dciهاي موتورفقط وقتی دور-3
ترمـز عمـل   خفـه کـن   و گاز بطور همزمان آزادند سیسـتم کیلومتر بر ساعت است و هردو پدال کالچ

وقتی این سیسـتم کـار مـی کنـد موتـور      . اغ نشانگر مربوطه روشن می گرددمی شود و چرکرده فعال 
. سوخت رسانی نمی کند

:ه توج
آن را قبـل از  ترمـز موتـور اسـتفاده کنیـد و کلیـد     از˝فا، لطاز شیب تند پائین می رودهنگامیکه کامیون

. پائین آمدن روشن کنید
.تور کلید هاي یکسانی دارندترمز موتور و خفه کن مو

کلید تنظیم خودکار سرعت 
:تنظیم سرعت خودکار کامیون وقتی درحال حرکت هستید 

.یی که به سیستم تنظیم سرعت خودکار مجهز شده اندمختص مدل ها
نصب سیستم تنظیم خودکار سرعت بستگی بـه مشخصـات فنـی    

.محصول خریداري شده دارد

تنظیم سرعت-1
می دهد تا بدون اینکه مجبور باشـید پایتـان را روي   سیستم تنظیم سرعت خودکار این امکان را به شما

وقتی سرعت موتور خیلـی  . کیلومتربرساعت نگهدارید30را باالي پدال گاز فشار دهید، سرعت موتور 
تنظیم کـرده  ONکیلومتربرساعت شد، حلقه چرخان کنترل سرعت خودکار را دروضعیت 30بیشتر از 

کیلـومتر بـر سـاعت    30قراردهید تا سرعت موتور در همـان حـدود   -Sو دکمه مربوطه را دروضعیت 
ا رها می کنید سرعت  ثابت شده و نشانگرکنترل سـرعت خودکـار   ضمن اینکه پدال گاز ر. ثابت بماند

.بر روي داشبورد روشن می شود
:)بدون فشردن پدال گاز(تغییر سرعت -2

دکمـه را  . سـرعت آرام آرام زیـاد مـی شـود    . نگهداریـد +Rدکمه را بچرخانیـد و آن را در وضـعیت   
.یابدکم کاهش مینگهدارید سرعت ماشین کم -Sبچرخانید و آن را در وضعیت 

دکمه - 1
حلقه چرخان تنظیم سرعت-2
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از تنظیمات خارج شوید-3
:می توانید از روش هاي زیر براي خارج شدن از وضعیت تنظیم خودکار سرعت استفاده کنید

پدال ترمز را فشار دهید.
از خفه کن ترمز استفاده کنید.
 حلقه چرخان تنظیم خودکارسرعت را دروضعیتOFFقرار دهید.
نگهداریدلومتر بر ساعت کی20زیر کامیون راسرعت.
 پدال کالچ را براي خروج از وضعیت تنظیم خودکار سرعت فشار دهید وبراي

.ورود به حالت کنترل سرعت خودکار آن را رها کنید

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

.و افزایش آن
پس از آنکه دکمه را به وضـعیت  . د سرعت کامیون باال می رودوقتی پدال گاز را فشار دهی-2

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

.عملکرد سیستم روي تابو فرمان خاموش می شود

:هشدار
رایط زیر به جهت پیشگیري از تصادفات ناشی از عدم کنترل ماشین نمی توان از سیستم خودکـار  در ش

:سرعت استفاده کرد
.وقتی کامیون نمی تواند با سرعت ثابتی حرکت کند-1
.وقتی درشرایط ترافیکی ستگین در حال حرکت است-2
.وقتی بنابه شرایط جاده محبوریم مدام سرعت را تغییر دهیم-3
. ون در باد در حرکت استوقتی کامی-4
زمان حرکت کامیون در جاده هاي پرخم و پیچ و کوهسنانی -5
)باران، برف و سطوح یخ زده ( زمان حرکت در جاده هاي لغزنده -6
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)وقتی کامیون متوقف است(پائین موتورآرامتنظیم دور
. وشـن کنیـد  خـاموش و ر سـه بار ثانیـه 2کلید چرخان اهرم تنظیم خودکار سرعت را بـه مـدت   

دکمـه را بچرخانیـد و حلقـه    ). دوربردقیقـه مـی رسـد   700به ( سرعت موتورحداقل خواهد شد
دوربردقیقـه مـی   750به ایـن ترتیـب دور آرام موتـور بـه     . قرار دهید+Rچرخان را دروضعیت 

دور بردقیقـه کـاهش   700قرار دهید تا دور موتور به -Sحلقه چرخان اهرم را دروضعیت . رسد
دفعـه بعـد کـه موتـور     . دوربردقیقه حفظ می شـود 700ا فشار بر روي پدال ترمز سرعت ب. یابد

دور بر دقیقه تنظیم شـده از  750کامیون را روشن می کنید بطور خودکار دورموتور همان سرعت
.قبل خواهد بود

:تنظیم دور آرام باالي موتور وقتی کامیون متوقف است 
قـرار گیـرد حـاال    +Rدکمه را بچرخانید تا دروضعیت . ردهیدقراONحلقه چرخان اهرم را درحالت 

. دور موتور بتدریج افزایش می یابد

.هنگام تنظیم سرعت خودکار باال پدال گاز عمل نمی کند: توجه 

:سوئیچ 
1-LOCK) وارد حالـت میتوانـد  کلیـد فقـط در ایـن   ) : وضعیت قفـل

.خارج شودسوئیچ شده یا  
2-ACC)عقربه هاي را درجهت حرکتوقتی کلید) : رعیمتعلقات ف

تجهیـزات قجریان برقرار می گیرد وACCدر حالت ساعت بچرخانید 
. می شودفعال

3-ON)در را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تـا کلید: )احتراق
احتـراق انجـام شـود و ادوات مربوطـه کـار      قرار بگیرد و ONوضعیت 

. کنند
4-START)تـا موتـور اسـتارت بخـورد    را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیدکلید) :رتااست ،

. بر می گرددONهنگامیکه کلید رها شود به طور اتوماتیک به حالت 
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:توجه 
باعـث خرابـی  کـار نبرید این ) استارت(STARTکلید را به حالت هنگامیکه موتور روشن است -1

.استارت موتور می شود
و به مدت طوالنی استارت نزنید در غیر این صـورت بـاتري کـامیون خـالی مـی کنـد و یـا        ˝مکررا-2

.استارتر موتور آسیب می بیند
ثانیه تجاوز کند و فاصله بین دو اسـتارت هـم نبایـد حـداقل     3زمان استارت زدن در هربار نباید از -3

.دقیقه باشد2کمتر از 
.کالچ را بگیریدپدال ،مینان و ایمنی بیشتر هنگام استارت زدنبراي اط-4
قـرار  OFFثانیه صـبر کـرده و سـپس سـوئیچ را در وضـعیت      20وقتی موتور را خاموش می کنید -5

. دهید
سیستم تهویه

هابشیشه دردستگیره باالبر
.به مشخصات فنی محصول خریداري شده رجوع شود˝لطفا
.    دسته باالبر شیشه استفاده کنیدشیشه هاي جانبی ازباال و پائین بردنبراي

کلید باالبر شیشه 
سمت راننده 

کار کلید سمت با این. کلید قفل کن را فشار دهید: کلید قفل کن 
. شاگرد نیز قفل خواهد شد

از این کلیـد بـراي کنتـرل    : برقی سمت رانندهکلید شیشه باالبر 
در هردو جهـت  . راننده استفاده می شودشیشه سمت دنپائین برباالو 

باال و پائین دو مرحله تنظیم شده که حرکت دوجهته تنظیم گـر برقـی   
.اندازه گیري و آن را کنترل می کندطور خودکار بهرا 

براي کنترل تنظـیم گـر برقـی شیشـه     این کلید :کلید سمت شاگرد
. تعبیه شده استسمت شاگرد

کلید سمت راننده          -2کلید قفل       -1
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:هشدار
با کلید کنترل باالبر شیشه درب ها را باال می برد، متوجه مانع بین شیشه شـود  وقتی راننده-1

یعنی شیشـه برقـی را پـائین    . می بایست کلید را در جهت عکس مرحله فوق حرکت دهد
بیاورد 

وقتی کلید کنترل تنظیم شیشه سمت شاگرد انجام می شود راننده بایستی از نبودن مانع بین -2
. شیشه مذکور مطمئن شود

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

اجازه ندهید سر و یا دست افراد زمان باال بردن شیشه بیـرون  -4
.باشد

:کلید سمت شاگرد
این سوئیچ، باال بردن و پائین آوردن  شیشه برقی در جهت درب سـمت  

.ندراست کامیون را کنترل می ک

:   کابینی دریچه سقف
دریچه سقفی را بادست به سمت باال فشار دهید تا هواي کـابین  

بافشارقفل جلویی دریچه سـقفی مـی توانیـد    . سریع تهویه شود
و بـا فشـار قفـل عقـب دریچـه      قسمت جلوي دریچه را بازکنید
همچنین مـی توانیـد دریچـه را    . بخش عقب دریچه باز می شود

.ا هواي درون کابین سریع و یکباره تهویه شودکامل باز کنید ت

جلویی دریچه سقفی کابینقفل - 1
فل عقب دریچه سقفی کابینق- 2

کلید سمت شاگرد-3
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سیستم تهویه مطبوع 
سیستم تهویه هاي تنظیمکلید

کلید تنظیم حالت هوادهی
ــده -1 ــت خوابی ــوادهی : حال ــیم ه ــده تنظ ــت خوابی حال
) براي گردش هوا پیرامون داشبورد کاربرد دارد "صرفا(
هوادهی دمیدن به صورتتنظیم: دمیدن به صورت -2
تنظیم هوادهی دمیدن بـه  : و به صورت ) پا(ئین دمیدن پا-3

)صورت(سمت پائین و روبرو
)پا(دمیدن پائین -4
همزمان بـا یخزدائـی و گـرم    )پا(پائین دمیدن تنظیم هوادهی )پا(و پائین ) صورت(دمیدن مستقیم -5

کردن یا خنک کردن شیشه
کردن شیشه گرم کردن یا خنک -6

:کلید چرخش هواي داخل کابین و هواي تازه بیرون 
تهویـه  ) :چـراغ آن خـاموش باشـد   (OFFحالت غیر فعـال  

) هواي تازه از بیرون گرفته می شود(طبیعی 
چـرخش هـواي   ) : چراغ آن روشـن مـی باشـد   (حالت فعال 

داخل  

کلید روشن و خاموش کردن سیستم تهویه -4د تنظیم حالت هوادهیکلی-1
کلید کنترل دما-5سیستم گردش هواي داخل و خارج کابین-2
کلید کنترل دور فن-3
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:کلید تنظیم دورفن 
. فن خاموش است: حالت غیر فعال

عددي کـه  ، بزرگترین ند، شدت باد فن را تنظیم می کندسرعت فن را تنظیم می ک) : فعال(ه حاالت بقی
هرچـه عـدد نشـان    .استداده شده نشانگر بیشترین سرعت فن و داراي چهار وضعیتدر شکل نشان 
.تر باشد سرعت فن نیز بیشتر می شودداده شده بزرگ

) کولر(ACکلید 
)  کمپرسور کار می کند(خنک می کند)د روشن استغ کلیراچ(ONحالت فعال 

خنـک )خـاموش اسـت  چراغ کلید (OFFحالت غیر فعال  
.نمی کند

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

محدوده سرمایشی ) : محدوده آبی(نیمه سمت راست 
روش گرمایش 

ی کنید عملیات زیر را هنگامیکه از سیستم گرمایش استفاده م
:انجام دهید 

.رمایش بچرخانیدکلید تنظیم دما را به محدوده گ-1
. فن را در حالت دلخواه قرار دهیدکلید تنظیم دور-2

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

روش سرمایش 
: ی کنید عملیات زیر را انجام دهیدهنگامیکه از سیستم سرمایش استفاده م

.تنظیم دما را به محدوده سرمایشی بچرخانید کلید-1
.کلید تنظیم دور فن را در حالت دلخواه قرار دهید -2
)چراغ روشن می شود(را فشار دهید ) کولر(ACکلید -3

:توانید روشهاي زیر را بکار ببریدپائین بیاورید می ˝ی خواهید دما را سریعااگر م
)حالت ماکزیمم سرمایش. (ي سمت راست بچرخانیده قسمت انتهاکلید تنظیم دما را ب-1
.سمت دور باالي سرعت بچرخانیدکلید تنظیم دور فن را به-2
)روشن می شودمربوطهچراغ. (کلید چرخش هواي داخل و خارج از کابین را فشار دهید-3
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: توجه 
را فشـار  ACکنیـد و بعـد کلیـد    ، اول فن را روشـن  از سیستم سرمایشی استفاده میکنیدهنگامیکه -1

نشـانگر کـولر   چـراغ  (. مایش نمی تواند شروع به کار کندصورت سیستم سرچرا که در غیر این. دهید
)روشن نمی شود

چراغ خاموش می شـود  (را فشار دهیدACهنگامیکه می خواهید کولر را خاموش کنید ، ابتدا کلید -2
اگـر ابتـدا فـن را    . دقیقه بعد کلید فن را خاموش کنید3تا2سپس ) و کمپرسور نیز غیر فعال می گردد

. از کار می افتد، کمپرسور کولر هم بصورت همزمانخاموش کنید
دقیقه وقفـه  5تا 3،دآن را روشن کنی˝خاموش کردن کمپرسور مجدداهنگامیکه می خواهید بعد از-3

آندهـی سرویسو مدت زمانکم می شود صورت دوام کمپرسورچرا که در غیر این. ضروري است
.کاهش می یابد

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

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

یشه جلو گرم کردن و سرد کردن ش
وي هوادهی نیز می بایست روي حالت دمیدن رما را به محدوده گرمایش بچرخانید، کلید کلید تنظیم د

ون سیستم گـرم کـن   ، اکنشیشه باشد، کلید چرخش هواي داخل و خارج از کابین هم باید روشن باشد
.شیشه کار می کند

نیز باید روي حالت دمیدن روي شیشه ما را به محدوده سرمایش بچرخانید، کلید هوادهیکلید تنظیم د
شیشـه کـار   ، سیسـتم سـرد کـن   وشن باشدرباشد، کلید چرخش هواي داخل و خارج ازکابین هم باید

.می کند
نکات مورد توجه هنگام استفاده از سیستم تهویه

یع مـا لـذا اگـر دمـاي    . ایع خنک کننده موتور گرم می کنـد ، هوا را به وسیله دماي موسیله گرمایش-1
.خنک کننده موتور باال نباشد، دماي گرمایشی هم باال نخواهد بود

ش براي مـدت طـوالنی   هنگامیکه موتور خاموش است و یا با دور آرام کار می کند از سیستم گرمای-2
یط راننـدگی  صورت باعث ضرر رساندن به باطري می شود که می تواند شرااین، در غیراستفاده نکنید

.دهدرا تحت تاثیر قرار
افـزایش دور  رامـوش نکنیـد کـه بـراي    ، فرانندگی می کنیـد با دورآرام صورت مداوم ه یکه بهنگام-3

، بـه خـاطر   که در مسیر سراشیبی حرکت می کنیـد همچنین هنگامی. موتور به دنده سنگین بعدي بروید
.ندکوارده به موتور کاهش پیدا بار برانید تاا دنده سنگین می بایست داشته باشید که ب
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ایـن شـرایط   در، فشار باد کاهش پیـدا مـی کنـد،   م دما را درحالت سرمایش گذاشتیداگر کلید تنظی-4
.روشن کنید یا سرعت فن را زیاد کنیدراکلید چرخشی هواي داخل و خارج از کابین

هنگام استفاده از سیستم گرمایشی داخل کابین براي افـزایش رانـدمان سیسـتم گرمایشـی و کـاهش      -5
روشـن  به سمت پائین ACکلید بافشار.درحالت خاموش باشدACف سوخت موتور باید کلید مصر

. خاموش می شودبا فشارکلید به سمت باالمی شود و 

تنظیم دریچه هاي تهویه 
، مسیر باد می تواند از ا چرخاندن اهرم و چرخ دنده تنظیمب

ریان را از د و با چرخاندن پره بادبزن، جچپ به راست تنظیم شو
. از باال به پائین تنظیم می کنیم

اهرمها
اهرم تعویض دنده 

.استZFدنده 16شکل سمت چپ نشانگر گیربکس 
اول کلید تنظیم دنده روي اهرم تعویض دنده را تغییـر وضـعیت دهیـد و    

جابجـا کنیـد تـا    اهـرم تعـویض دنـده را    . کالچ را تـا تـه بگیریـد   سپس 
آن را دنـده  بـا بـاالبردن کلیـد تنظـیم     .رارگیرددنده مطلوب قروضعیتد

دروضعیت دنده سبک و با پـائین بـردن کلیـد دنـده را دروضـعیت دنـده       
پدال کالچ را تا دقت داشته باشید هنگام تعویض دنده . سنگین قراردهید

تـی  وق. متوقف باشـد " کامالعقب بروید باید ماشین پیش از آنکه به دنده هاي جلو و یا.آخرفشاردهید
ه طور بدنده عقب روشن شده و بوق اخطارقرار می گیرد، چراغ Rکه اهرم تعویض دنده در وضعیت 

.می دهدهمزمان هشدار
3-H3-L2-H2-L1-H1-L

دنده یکدنده دودنده سه دنده چهاردنده پنجدنده شش
6-H6-L5-H5-L4-H4-L

دنده هفتدنده هشتدنده نه دنده دهدنده یازده دنده دوازده
8-H8-L7-H7-L

دنده سیزده دنده چهاردهدنده پانزدهدنده شانزده

اهرم تنظیم - 2چرخ دنده تنظیم   - 1
پره بادبزن- 3

کلید تنظیم دنده-١
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اهرم ترمز دستی
میـانی و اکسـل   ل ، ترمـز اکسـ  ترمز دسـتی باديفنريبوستر

توقـف و  این ترمـز بـراي   . عقب را تحت تاثیر قرار می دهد
هنگـام  . و در حالت اضطراري طراحی شده استپارك خودر

قفـل شـود و وقتـی    اهرم را به سمت عقب بکشید تااستفاده
طـوري کـه   بکشـید می خواهید استارت بزنید اهـرم را بـاال  

.دروضعیت خالص قرار گیرد

:اخطار 

.دسـتی را بکشـید  اهـرم ترمـز  وقتی پـارك مـی کنیـد بایـد    
.افراد وارد شودبه کامیون وممکن است صدمات زیادي حرکت می کند وکامیونصورت در غیر این

:)دوبل(دستیروش آزاد کردن بوستر ترمز
رجوع کنید به مشخصات فنی محصول خریداري شده˝لطفا

وقتــی ترمــز دســتی خــالص نمــی شــود و کــامیون اســتارت  
به این دلیل اسـت کـه بـا افـت فشـار در      " نمی خورد، احتماال

عامـل بـاد محفظـه   ایـن فشـار   محفظه باد بوستر مـواجهیم کـه  
. عملکرد خودکار ترمزدستی است

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

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

:بگیرید
مهره آزاد کننده بوستر را با آچار درخالف جهت عقربه هاي ساعت تا آخر بپیچانید تا بوستر ترمـز آزاد  

.شود

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

.می انجامدواروده و رانندگی با آن به حوادث ناگندارد خطرناك ب

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

پیچ لقی ترمز بوستر-١
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. قبل از اینکه مراحل فوق را انجام دهید مطمئن شوید کامیون خـود بـه خـود سـر نخـورد     -2
انجام مراحل فوق در کامیون غیر فعال ممکن است بطور موقت عملکرد ترمز دستی بعد از

.شود
پـس از آنکـه   .تعمیر سـریع بیابیـد  دي تانک باد ترمز دستی را برايباید علت ناکارآم˝بعدا-3

بـه منظـور عملکـرد عـادي     از بـازکردن پـیچ خالصـی بوسـتر ترمـز      ترمز رفع عیب شد،
محکـم  بوسـتر  روي براکـت دوبـاره براي استفاده بعدي و آن رامطمئن شوید ترمزدستی

.کنید

:سیستم ملزومات
گاريجاسی

هنگامیکه از جاسیگاري اسـتفاده مـی کنیـد فقـط درب آن را ماننـد      
ـ . باز کنیددرشکل روبروفلش نشان داده شده د آن وقتی می خواهی

فلش نشـان  ، اول درب آن را باز کنیدوآنرا درجهترا تمیز کنید
.بیرون بکشیدداده شده

:توجه 
ب جاسـیگاري را بـراي   که ماشین را ترك مـی کنیـد در  هنگامی

. ایمنی ببندید

فندك 
. هنگامیکه خواستید از فندك استفاده کنید فقط آن را فشار دهید

این زمانی اسـت کـه   . تثانیه، فندك آماده استفاده اس10پس از
سیم مقاومت سرفندك سرخ شـده و فنـدك اتومـات در جـاي     

ی توانید فندك را بیـرون بکشـید و   م. اولیه خود قرارگرفته است
. بعد از استفاده آن را در جاي خود قرار دهید

: اخطار 

صورت اتوماتیک به جاي خود بازنگشت و قطـع  ه اگر ب. هرگز فندك را براي مدت طوالنی فعال نکنید
. نشد، با دست آنرا بیرون بکشید
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المپ فلورسنت
رد واقـع شـده کـه    کلید چراغ سقف کابین که روي داشـبو 

روي داشبورد قرار گرفته را بزنید تا چراغ فلورسنت سـقف  
وقتی کلید المپ سقف قطع باشد، چـراغ نیـز   . روشن شود

. روشن نخواهد شد

چراغ مطالعه جانبی
ها روي سقف دوطرف چراغ فلورسـنت سـقفی قـرار    این چراغ

.دگرفته ان
شن می شـوند کـه   المپ هاي مطالعه جانبی وقتی رو: 1موقعیت 

.یا روشن تنظیم شودONکلید جلوي آن ها در موقعیت 

المپ هاي مطالعه جانبی وقتی خاموش مـی شـوند   : 2موقعیت 
یـا خـاموش تنظـیم    OFFکه کلید جلوي آن هـا در موقعیـت   

.شود
درب بـا  یا تنظـیم DOORوقتی کلید در وضعیت :3موقعیت 

راست و چپ با توجه به باز و بسـته شـدن درب هـاي    هاي مطالعه جانبی سمتقرار می گیرد، چراغ
مـی شـود،   هرسمت بـاز یـا بسـته    یعنی وقتی درب. سمت راست و چپ روشن یا خاموش می شوند

. چراغ مطالعه جانبی همان سمت روشن یا خاموش می گردد

چراغهاي مطالعه جانبی-2چراغ فلورسنت سقف -1

وضعیت روشن - 1
وضعیت خاموش- 2
وضعیت تنظیم- 3

توسط درب ها
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چراغ مطالعه باالي تختخواب
ن نصـب شـده   این چراغ مطالعه باالي تختخواب راننده روي سقف کابی

می دهید المـپ روشـن   ی که کلید طلقی روي چراغ را فشارزمان. است
.و با فشار مجدد کلید طلقی چراغ خاموش می شود و به همین ترتیب

چراغ رکاب
نصب این چراغ بستگی به مشخصات فنی محصـول خریـداري   

شده دارد
براي روشـن کـردن رکـاب    این چراغ داخل و پائین درب ها

. کـار مـی کنـد   هـا  با بـاز و بسـته شـدن درب    نصب شده و
هنگامیکه 

درب باز است روشن می شود و هنگامیکه آن را مـی بندیـد   
اگر درب هـر سـمت را بـاز کنیـد چـراغ      . خاموش می شود

. درب مربوط به همان سمت روشن می شود

المپ تعمیر
کلیـد در  . شـود ت اسـتفاده مـی  زیر جلو پنجره مونتاژ شده است و براي روشنایی هنگام انجـام تعمیـرا  

.المپ روشن می شودIالمپ خاموش و در حالت Oحالت 

جعبه لوازم متفرقه باالیی
مشخصات فنی محصول خریداري شده توجه فرماییدبه ˝لطفا
دیگـر  ها ، دستکش و یا لوازم سـبک ها ، نقشهنگهداري دفترچهبراي

. شوداستفاده می

کلید-1

بست جعبه لوازم متفرقه - 1

چراغ رکاب  - 1

المپ تعمیر- 1
کلید المپ تعمیر- 2
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س درب جعبه را مطابق جهت نشان داده شده در شـکل بچرخانیـد و سـپ   ) دستگیره(قالب : باز کردن 
.دهد، حرکت دهیدتا جائیکه اهرم مربوطه اجازه میجعبه را به سمت پائین 

جعبه لوازم پائین کف 
در کنار صندلی شاگرد قرارگرفته، در صورتی کـه صـندلی وسـط نصـب     

وسـایل در نظـر گرفتـه    نباشد جهت گذاشتن ابزارهاي دم دستی و سـایر 
. شده است
قفل جعبـه لـوازم را بسـمت بـاال بچرخانیـد و درب جعبـه را       : باز کردن 

دهد سمت عقب کامیون بچرخانید تا جائیکه اهرم محدود کننده اجازه می
. درب را باز کنید

. درب جعبه را بسته و به سمت پائین فشار دهید: بستن 

جعبه لوازم کنار راننده 
اي گذاشتن لیوان، گوشی موبایل یا هر وسیله کوچک دیگربر

.شوداستفاده می
سوگت چراغ تست دورگرد 

مدلی را که مجهز به صفحه داشبورد -165AH-D310شکل 
.طولی است نشان می دهد

بکـار  چراغی که براي تعمیر کـامیون  ورد نیازاین سوگت برق م
توانـد بعنـوان   میهمچنین این سوگت . کندرود را فراهم میمی

برق این سـوگت  بـا سـوئیچ    . اتصال برق خارجی استفاده شود
و کلیـد قطـع کـن بـاتري بـرق آن را تـامین       کندمینکامیون کار 

24Vبرق تامین آن معادل . می کند , 10Aاست .

: توجه 
.مجاز باالتر بروداز حد شود، بار الکتریکی آن نبایدوقتی از این سوگت برق گرفته می

جعبه لوازم پائین کف- 1
قفل درب جعبه لوازم پائین کف- 2

جعبه لوازم کنار راننده - 1
سوکت چراغ تست دور گرد - 2
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رده پ
ي روآن را در قـالب  را می بندید، حلقـه هـاي   هنگامیکه پرده -1
یله نگهدارنده قـرار داده و بطـور یکنواخـت پـرده را روي ریـل      م

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

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

. ا بوسیله دکمه پالستیکی جمع کنیدر

: توجه 

.ریل پائین آن فشار نیاوریدبه هنگامیکه پرده را می کشید یا آن را جمع می کنید، 
آئینه داخلی دید عقب

. تواند تنظیم شودآئینه با زاویه دلخواه میاین 
آئینه دید عقب و آئینه دید بغل پائینی 

. به مشخصات فنی محصول خریداري شده مراجعه کنید˝لطفا
آینه هاي دید عقب خارج از اتـاق در دو طـرف راسـت و چـپ     

و آینه دید پائین جلوئی، و لنزهاي زاویه گسترده . ب شده اندنص
لنز . استفقط درسمت شاگرد نصبنزدیک کن،بعقآئینه دید 

راننـده  ). آپشن اسـت (سمت راننده اختیاري استزاویه گسترده 
بغل پائینی را براي دید آئینه دیدمی تواند زاویه آئینه دید عقب و 

.بهتر زاویه پشت و اثر دید پائین تنظیم کند

بست   -2پرده                   -1

جلوآئینه دید پائینی- 1
آئینه دید عقب خارج از اتاق-2
بغلپائینیآئینه دید- 3
آئینه نزدیک کن - 4
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)MP3رادیو ضبط(سیستم صوتی 
.خریداري شده توجه فرماییدبه مشخصات محصول˝لطفا

دکمه روشن و خاموش-1
CDپخش رادیوپنل جلویی -2

3-CD خور
)LCD(نمایشگر-4
CDکلید وارد و خارج کردن -5

CDپخش انتخاب بین رادیو و کلید -6

CDکلید مکث اجراي آهنگ/کلید روشن شدن رادیو به صورت صامت-7

کلید تنظیم زمان -8
ـ  تنظـیم خودکار کلید-9 :     MP3کلیـد انتخـاب آهنـگ    /  )١-۶(وئیایسـتگاههاي رادی

قبلی/ بعدي
CDکلید پخش/1-6کلید ذخیره ایستگاههاي -10

MP3و CDاجراي سریع آهنگ هاي /ضبط خودکار صدا-11

کلید تنظیم موج رادیو-12
کلید تنظیم مجدد-13
SEL/افکت هاي صوتی/تنظیم بلندي صدا-14
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وقتی . تم را خاموش یا روشن کندمی تواند سیسPWRفشردن دکمه : کلید روشن و خاموش-1
. مکانیزم را خاموش کنیم سیستم کار نمی کند

.روي این پنل کلید هاي اصلی عملکردي سیستم قرار گرفته اند-2
3-CDجایی است که  :  خورCDها را در آن وارد یا از آن خارج می کنیم .
.عات سیستم را داردو دیگر اطالقابلیت نمایش زمان، تکرار وقایع : LCDنمایشگر -4
اگر سیسـتم  . خارج می شودCDاگر این کلید را فشار دهید : CDکلید وارد و خارج کردن -5

و درصورتی کـه سـینی   . باشد، به وضعیت رادیوپخش تغییر وضعیت می دهدCDدرحال اجراي 
CD را فشار دهید، سیستم به طور خودکار به حالت پخشCDبرمی گردد .

CDبا فشار این کلید بین دو وضعیت رادیو و پخـش  : CDبین رادیو و پخش کلید انتخاب -6

.داخل درایو نباشد کلید غیرفعال می شودCDدرصورتی که . تغییر حالت می دهد
اگـر وقتـی پخـش    :CDکلید مکث اجراي آهنگ/کلید روشن شدن رادیو به صورت صامت-7

CD یاMP3 با . ایحاد شده و یا صدا قطع می شود"مکث"فعال است، با فشار این کلیدحالت
فعـال شـده و بـه    CDیا MP3˝غیرفعال می شود و مجددا"مکث"فشار مجدد کلید عملکرد 
. می شودر روي صفحه نمایش نشان داده طور همزمان این وضعیت ب

: تنظیم زمان -٨
با فشار مجدد زمان سیستم نشان داده می شود وDIPSبا فشار دکمه نمایش : نمایش زمان -الف

ثانیه تغییري صورت نگیرد، 5درصورتی که تا (آن صفحه نمایش وضعیت جاري را تثبیت می کند
.صفحه نمایش به طور خودکار وضعیت طبیعی و نرمال را نشان می دهد

فشـار داده  راDISPوقتی صفحه نمایشگر زمان سیستم را نشان می دهد، کلید : تنظیم زمان -ب
دقیقـه را  با فشار مجدد دکمـه  . نگهدارید تا در وضعیت تنظیم ساعت قرار بگیریدثانیه2بیشتر از

. تنظیم کنید
را در جهـت  VOLوقتی عدد ساعت در حالـت چشـمک زن اسـت، دکمـه     : تنظیم ساعت -ج

حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا ساعت دلخواه تنظیم شود و در جهت عکس، عدد سـاعت  
. بدنشان داده شده کاهش می یا

روش . وقتی عدد دقیقه در حالت چشمک زن است، می توان دقیقه را تنظیم کـرد : تنظیم دقیقه -د
.استVOLتنظیم همانند روش تنظیم ساعت با دکمه 
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5درصورتی که تا . مجدد فشار داده شد زمان سیستم نشان می شودDISPپس از اینکه کلید -ه
. مایشگر در وضعیت نمایش زمان ثابت  می ماندثانیه هیچ تغییري داده نشود، صفحه ن

بعدي/ قبلیMP3کلید انتخاب آهنگ )/ 1-6(کلید تنظیم خودکار ایستگاههاي رادیوئی-9
گاههاي رادیـویی  ایسـت جستجوي خودکار Forward/Backwardدکمهدرحالت رادیو فشار -الف

. را انجام می دهد تا ایستگاهی را پیدا کند
ثانیه وضعیت جستجوي خودکار را بـه جسـتجوي دسـتی    2شتن همان دکمه بیش از فشار و نگهدا-ب

:AMطـول مـوج   Forward/Backwardدر این حالت با هربار فشار دکمه .تغییر می دهد 9khz

FM: 100khzرا افزایش یا کاهش می دهیم.
CDپخش / 1-6کلید عملکرد ذخیره ایستگاههاي -10

6-1کلید عملکرد ذخیره -الف

.ایستگاه در هر باند وجود دارد6امکالن ذخیره کردن -
. می توانید باند رادیویی دلخواه را انتخاب کنیدBANDبا فشار دکمه 

. عمل کنیدForward/Backwardبراي انتخاب ایستگاه با فشار دادن و نگهداشتن دکمه -
اه ذخیـره شـده را دریافـت مـی     را که فشار دهید ایستگ6-1براي ذخیره ایستگاه مورد نظر دکمه بین -

. کنید
:CD/MP3کلید عملکرد پخش -ب
را براي پخش اتفاقی آهنگ ها فشار دهید با فشار مجدد RNDدکمه : دکمه اجراي اتفاقی آهنگ ها -

. دکمه این وضعیت لغو می شود
. اشـد دلخواه تکرار پخـش داشـته ب  را فشار دهید تا آهنگ RPTدکمه : پخش آهنگ ها دکمه تکرار-

.را بفشاریدRPTبراي لغو این حالت مجدد دکمه 
ثانیه اول هر آهنگ پخـش  INT10پس از فشار دکمه : ثانیه اول آهنگ ها 10دکمه جستجوي پخش-

. را دوباره فشار دهیدINTبراي لغو این حالت دکمه . شده و سپس به آهنگ بعدي می رود
: CDتنظیم دلخواه ترتیب پخش آهنگ ها -

. آهنگ را به ترتیب دلخواه خود براي پخش تنظیم کنید10می توانید CDرحالت پخش د-الف
.انتخاب کنیدForward/Backwardدکمه هریک از آهنگ هاي دلخواه را با استفاده از -ب
بر روي صفحه نمایشـگر شـروع بـه    P1زمانی که عبارت . را فشارداده نگهداریدP.MEMدکمه -ج

.با فشار مجدد همان دکمه آهنگ را در حافظه ذخیره کنید. را انتخاب کنیدچشمک زدن کرد، آهنگ 
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. مراحل فوق را مرحله به مرحله تکرار کنید و آهنگ ها را به ترتیب مشخص کنید-د
بـراي لغـو پخـش آهنـگ     : را فشار دهید تا آهنگ هاي ویرایش شده پخش شـوند  P.PLAYدکمه -

. باره آنرا وارد سی دي درایو کنیدرا درآورده و دوcdهاي مشخص شده 
:ضبط جستجوي خودکار، پخش ایستگاهها و اسکن ایستگاههاي ذخیره شده و اجراي آن -11

را فشـار داده و بیشـتر از نـیم ثانیـه     AS/PSدکمـه  : جستجوي خودکـار و ذخیـره ایسـتگاهها    -الف
که قویترین سیگنال ها را دارنـد در  تا از ایستگاههایی را 6.نگهدارید تا جستجوي خودکار انجام شود

. ذخیره کنید و یک ایستگاه را براي پخش قفل کنید6تا 1حافظه 
کن ایسـتگاه  منجر به یکبار اسـ AS/PSفشار دکمه :  کلید پیش تنظیم اسکن ایستگاه و پخش آن -ب

ثانیه 5اه به مدت سیستم ایستگاه مذکور را دریافت کرده و روي آن ایستگ. می شوداز پیش تنظیم شده 
چشـمک       LCDضمن اینکه فرکـانس ایسـتگاه اسـکن شـده روي صـفحه نمایشـگر       . تثبیت می شود

وقتی ایستگاه مورد نظر شما دریافت شد، با فشار جزئی مجدد این دکمه روي همـان ایسـتگاه   . می زند
. بمانید

. قابلیت ذخیره شش ایستگاه در هر باند وجود دارد-
.باعث انتخاب یک باند رادیویی می شودBANDفشار دکمه -
. یک ایستگاه را انتخاب می کنیدForwad/Backwardبا فشار دادن و نگهداشتن دکمه -
. تا ایستگاه انتخابی را ذخیره کندثانیه فشار داده نگهدارید2به مدت بیشتر از 6-1یک دکمه را بین -
می توانید ایستگاه از پـیش ذخیـره شـده را دریافـت     6-1درحالت رادیو با فشار دادن هر دکمه بین  -

. کنید
AM1بـین مـوج   BNDمی توانیـد بـا فشـار دادن دکمـه     : کلید موج دکمه تغییر باند-12 –AM2-

FM1-FM2-FM3این تغییر امواج بر روي صفحه نمایشگر نشان داده خواهـد  . تغییر وضعیت دهید
. شد
کنترل سیستم خراب بوده یا نمایش صـفحه نمایشـگر   درصورتی که دکمه هاي: کلید تنظیم مجدد-13

وضعیت غیر طبیعی داشته باشد، دکمه تنظیم مجدد را فشار مـی دهـیم تـا مکـانیزم عملکـرد نرمـال و       
. طبیعی سیستم را بازخوانی کنیم

LOUD/انتخاب افکت صوتی/ SEL/VOLکلید تنظیم میزان صدا -14

تـا بـه صـفر    عقربه هـاي سـاعت صـدا کـم مـی شـود       با چرخاندن پیچ ولوم در خالف جهت حرکت 
ثانیه هیچ تغییري اعمال نشود صـفحه نمایشـگر در وضـعیت عـادي و     5درصورتی که درعرض (برسد

)نرمال تثبیت می شود
. عملکردهاي مختلف چرخه اي تنظیم صدا را متوجه می شویدSELکلید با فشاردادن -الف
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ضـمن  Left/Righس کانال هاي صـوتی چـپ و راسـت    تنظیم باالنTrebleتنظیم -BASSتنظیم 
روي صفحه نمایش ظاهر VOL,BAS,TRE,BAL,FADاینکه حروف مربوطه این تنظیمات مثل 

را VOL,BAS,TRE,BAL,FADپیچ ولوم را بچرخانید تا افکت هاي مختلف صـوتی  . می شوند
عـادي و  شگر وضعیت عملکرد ثانیه هیچ تغییري انجام نشود صفحه نمای5درصورتی که تا . (پیدا کنید

. می کندنرمال صوتی را تثبیت 
: تنظیم افکت صوتی-ب

 تنظیمBASS)بمی صدا : ( اول دکمهSEL را فشار دهید تا تنظیمBASS)  بمـی صـدا (
±7ثانیه بچرخانید تا میران بمی صدا را بین5را درعرضVOLفعال شود و سپس دکمه 

ي در افکت مربوطه ایجاد نکنید صفحه نمانشـگر وضـعیت   ثانیه تغییر5اگر تا (تنظیم کنید 
)عادي و نرمال را تثبیت می کند

 تنظیمTreble)ابتدا کلید ) : صداي زیرSEL    را فشار دهید تا تنظیمات زیـر بـودن صـدا
ثانیـه بچرخانیـد تـا میـزان زیـر بـودن صـدا در        5را طـی  VOLسپس پیچ . انتخاب شود

ثانیه تغییري ایجاد نشـود صـفحه نمایشـگر    5ورتی که تا درص. (تنظیم گردد±7محدوده 
)در وضعیت طبیعی و نرمال زیري صدا تثبیت می شود

تنظیم باالنس کانال هاي صدا)LEFT/RIGHT(
. را فشار دهید تا وضعیت تنظیم باالنس کانال هـاي صـدا انتخـاب شـود    SELابتدا دکمه 

هــاي چــپ و راســت در محــدوده ثانیــه بــراي تنظــیم کانــال 5ســپس پــیچ ولــوم را تــا 
بـه معنـی بـاالنس    0چپ کامل کـه درآن  ABL:L9راست کامل  یا ABL:R9:حداکثر

ثانیـه تعییـري انجـام نشـود     5اگـر تـا   . (کانال هاي صوتی راست و چپ است، بچرخانیـد 
)صفحه نمایشگر در وضعیت عادي و نرمال تثبیت خواهدشد

را فشـاردهید تـا تنظیمـات بـاالنس     SELابتـدا دکمـه   ): FAD(تنظیم باالنس محوسازي
ثانیه بچرخانید تا باالنس کانال صـوتی  5را تا VOLمحوسازي انتخاب شود و سپس پیچ 

چـپ کامـل انتخـاب    ABL L9یا راست کامل ABL R9چپ و راست را در محدوده 
ضـعیت عـادي و نرمـال    ثانیه تعییري انجام نشود صفحه نمایشگر در و5اگر تا (کرده باشید

ثانیه نگهدارید تا صدا بم شود ضـمن  2را فشار دهید بیشتر ازSELکلید ) بیت خواهدشدتث
براي لغـو خروجـی بمـی    . روي صفحه نمایشگر ظاهی خواهد شدLOUDاینکه عبارت 

. را دوباره بفشاریدSELصدا دکمه 
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ز تـاخوگراف  براي اسـتفاده ا . رجوع کنید به مشخصات فنی محصول خریداري شده˝لطفا: تاخوگراف 
.به دستورالعمل عملکرد تاخوگراف کامیون خود مراجعه کنید˝لطفا

کلیبوق هشدار 
)فقط مختص کامیون بدون تریلر( وسیله نقلیه چراغهاي عقب عملکرد

اتصـال  )چراغ مه شکن عقب، چراغ دنده عقب، چراغ ترمـز عقـب  (از چراغهاي عقبزمانیکه هر یک
ایـن چـراغ راننـده را از    . روشن مـی شـود  ،منظور تعبیه شدهکه بدین، چراغ روي داشبورد کوتاه شود

. آمده در چراغهاي عقب آگاه می کندوضعیت بوجود 
هشدار باز بودن درب

، اگر هر یک از درب هـا بـاز باشـد و سـوئیچ اسـتارت در حالـت       هنگام روشن بودن چراغهاي جانبی
OFFراننده هشدار می دهد تا هنگـام تـرك کـامیون    ، بوق هشدار به صدا درمی آید، این صدا به باشد

. چراغها را خاموش کند
بوق هشدار چند منظوره

بوق هشدار دیفرانسیل
دسی بل بـه صـدا   75با فشار کلید دیفرانسیل قفل دیفرانسیل عمل می کند و بوق چندمنظوره با حجم 

کلیـد  می دهد تاهشدارهکه به رانندصداي آن یک بوق ممتد و سپس یک بوق کوتاه است . درمی آید
صـورت دیفرانسـیل   درغیـراین . قفل دیفرانسیل را پس از گذر از شرایط جاده پرشـیب خـاموش کنـد   

.آسیب دیده و باعث سایش بیش ازحد الستیک ها می شود
)غیرفعال(بوق اخطار باالبر

صـداي  . ی آیـد دسی بل به صـدا درمـ  75وقتی کلید باالبر را فشار می دهید بوق چندمنظوره به بلندي 
.آالرم یک بوق ممتد و سپس یک بوق کوتاه است تا به راننده هشدار دهد تا بیشتر مراقب باشد

PTOبوق اخطار

صـداي  . دسی بل به صدا درمی آیـد 75را فشار می دهید بوق چندمنظوره به بلندي PTOوقتی کلید 
را زمانی کـه اسـتفاده   PTOید آالرم یک بوق ممتد و سه بوق کوتاه است تا خاموش کردن به موقع کل

.ندارد به راننده یادآوري کند
)غیرفعال(بوق اخطار انحراف از مسیر

دسـی بـل بـه صـدا     75وقتی کلید اخطار انحراف از مسیر را فشار می دهید بوق چندمنظوره به بلندي 
.صداي آالرم یک بوق ممتد و چهار بوق کوتاه است. درمی آید
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انحراف از مسیر–PTO-باالبر-دیفرانسیلقفل: ه این شرح استترتیب بوق هاي هشدار ب
جعبه تقسیم مرکزي 

تائیـد و مطـابق الزامـات فنـی     هنگام تعویض فیوز یا رله برق ، بار الکتریکی هر فیوز یا رله باید مـورد 
.روي جعبه پیدا کنید) نقشه(هنماي ، مشخصات فیوز یا رله مناسب را از روي راباشد

مرکزيا تقسیموز یجعبه فی
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. همیشه هرفیوز یا رله را با فیوز و رله جدید با بار الکتریکی یکسان جایگزین کنید: توجه
عالمت رله ها 

مشخصاتموقعیت
رله چراغ گردش به چپ1
رله چراغ گردش به راست2
ACCرله 3

کردن ONمربوط به 1رله شماره 4
سوئیچ

لورله چراغ مه شکن ج5

کردن ONمربوط به 2رله شماره 6
سوئیچ

رله چراغ کوچک7
رله چراغ مه شکن عقب 8
VECUرله برق 9
SPLرله انتخاب کننده 10
رله آزاد11
رله چراغ دنده عقب12
رله آئینه برقی13
رله برف پاك کن14
رله بخاري و کولر15
رله متعلقات کمپرسور16

ق اصلیت فیوز برسوگ

تنظیم غربیلک فرمان 
براي تنظیم کردن غربیلک فرمان ابتدا اهرم کنار ستونی فرمان را 

تـوان  در این حالت مـی . کشیم تا قفل فرمان آزاد شودمیبه باال
پس از تنظـیم  ،تنظیم کرد، پایین یا جلو و عقبباالفرمان را به

کـــردن، اهـــرم کنـــار ســـتونی فرمـــان را بـــه حالـــت قفـــل
. گردانیممیبر

موقعیت قفل اهرم ستونی فرمان-1
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: توجه 
ردن غربیلک فرمان خودداري کنیدهنگام رانندگی از تنظیم ک

قالب بکسل بند 
قبل از استفاده از بکسل بند ابتدا می بایسـت در پـوش آن  

ر پوش قـالب بکسـل بنـد    روش برداشتن د. شودبرداشته 
: سمت راننده 

بـا پـیچ   را اییزیرپـ دو عدد پیچ موجود روي صفحه–1
. را بیرون بکشیدگوشتی باز کنید و زیرپایی کوچک

با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو     خار روي قالب را –2
.درجه بچرخانید تا درپوش قالب باز شود45

اگرد نیز بـه طریـق فـوق    قالب بکسل بند سمت ش
پس از استفاده از بکسـل بنـد ، جهـت    . شودجدا می

.انجام دهید1به 2را از وش فوقجا زدن آن دو ر

جلو پنجره 
جلو پنجره بازکردن 

اهرم قفل جلوپنجره داخل کابین زیر داشبورد سـمت  
:راننده قراردارد

اهرم را به سمت باال حرکت دهید تـا قفـل جلـو    -1
. پنجره باز شود

)خار( سگک-3)    زیر پایی(صفحه کوچک-1
درپوش پین قالب -4پیچ-2

بکسل بند

ضامن جلو پنجره                                اهرم-1
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. ده باال بیاوریکردجلوپنجره را باز،از بیرون اتاق-2

جلو پنجره بستن 
مئن شوید المپ تعمیر زیـر  مطدرب جلوپنجرهل از بستنقب-1

.ده ایدخاموش کررا آن
ه بـه  سمت پائین بکشید و تا ارتفاع معینی که جلو پنجره را ب-2

.ا در جاي خود قرار دهیدپائین رسید  با فشار آرام دست آن ر
و هیچ مانعی نباید بین جلـو پنجـره   شد زمانیکه جلو پنجره قفل 

. دو صفحه بیرونی طرفین جلوي کامیون باشد

کپسول آتش نشانی 
. نی در زیر صندلی شاگرد قرار داردکپسول آتشنشا

. شده استکپسول روي بدنه آن درجمشخصات 

روي جلو پنجره                                 تعمیرالمپ-1

کپسول آتش نشانی                 -1

جلوپنجره-١
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باالبردن اتاق 
: توجه 

:قبل از باال بردن اتاق 
. کامیون را در یک سطح صاف پارك کنید و موتور را خاموش کنید-1
. مطمئن شوید که فضاي کافی در جلوي کامیون وجود دارد-2
الستیک هـا را بـا   . مطمئن شوید که اهرم ترمز دستی در حالت ترمز و دنده در حالت خالص باشد-3

.چوب تخته هاي مثلثی مانع ثابت کنید
.افتندگرداندن اتاق نمیمطمئن شوید که لوازم کوچک در جاي خود قرار دارند و هنگام بر-4

روش باالبردن اتاق به طور دستی  
قرار دهیـد و میلـه را   Aاهرم مربوطه را در وضعیت –1

و پـایین حرکـت   در محل پمپ باالبر قرار داده و بـه بـاال  
در این حالت پین قفل اتوماتیک باز شده و اتاق باال . دهید

از م هیدرولیک قفل شونده خودکار سیلندرمکانیز. رودمی
. جلوگیري مـی کنـد  اتاقدرحین باال رفتنبرگشتن کابین 

ال رفتـه و  گذشت اتاق بـا Aپس از آنکه مرکز ثقل از پین 
.می گیرددر وضعیت درست قرار 

Bاگر بخواهید اتاق را پایین آورید اهرم را در حالت –2

قرار داده و میله را در محل پمپ قرار دهیـد و بـه سـمت    
باال و پایین حرکت دهید در این حالـت اتـاق بـه تـدریج     

آید و قفل اتاق به طور اتوماتیک در جـاي خـود   پایین می
. می افتد

: اخطار 
. اتاق باالست بر نگردانیداهرم را در حالتی که–1
.قرار دهیدBگردانید اهرم را در حالت زمانی که اتاق را به حالت اولیه بر می–2
اتاق را تا آخرین حد خود باال ببرید تا از نقطه مرکز ثقل عبور کند در این حالت از برگشت –3

.شودناگهانی اتاق جلوگیري می

اهرم فرمان دهنده پمپ روغن-3اهرم باالبرنده     -1
اهرم پمپ روغن-2
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پر کردن مخزن سوخت 
نک سوخت را باز کرده و سوخت تمیز با درپوش تا

میزان سوخت مخـزن نبایـد   . مشخص پر کنیددرجه
.درصد کل ظرفیت آن بیشتر باشد95از 

مثلث احتیاط 
از محل پـارك کـامیون  m50ط می بایست مکان مثلت احتیا
.ندگان عبوري به راحتی آنرا ببینددورتر باشد تا ران

نشانگر مثلث احتیاط-1

درپوش مخزن سوخت                                  -1

مثلث احتیاط                                  -1
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کامیون کمپرسیخودکار عملکرد باالبر 
)بغل گیربکس(PTOعملکرد سیستم 

موتور را روشن ،سطح پارك شده باشدممکان کامیون می بایست در
.ادي موتور اطمینان حاصل کنیدعکارکردکنید و از 

:متوقف استکامیونوقتیPTOعملکرد
.دهیدقراردنده سنگیندنده را در حالت خالصاهرم دسته-1
را روشـن  ) 1(شـماره  PTOکلیـد  پدال کالچ را فشـار دهیـد ،  -2

زدیـک بـه   نبراي آگاهی راننده و افـراد بوق اخطار چندمنظوره .کنید
شـانچی  دنـده  9در مورد گیربکس هـاي  .آیدکامیون به صدا در می

(Shaanchi)  باید کالچ را فشارداده و اول کلیـدPTO  را روشـن
.یدال کنرا فعPTOی و سپس کلید اورژانس

بکس را در دنده سنگین قرار داده پدال کالچ ، گیرمطابق با نیاز-3
کند و با به کار می، سپس پمپ روغن شروعرا به آرامی رها کنید

در چنین وضعیتی بطور .شوددرگیر میPTO، نمایهروشن شدن 
.ناگهانی گاز ندهید

ار پدال کالچ را فش، براي متوقف کردن عملکرد پمپ هیدرولیک-4
درمـورد  (را خاموش کنیـد PTOکلید و دنده را خالص کنیددهید،

PTOدنده یـا بیشـتر ابتـدا   کلیـد     Shaanchi8گیربکس هاي

OFFرا در موقعیـت  ) 1(شـماره  PTOپس کلیـد  سو )2(شماره 

پـس از اینکـه   .حاال بوق اخطار مربوطه قطع مـی شـود  .)هیدقرار د
PTO ــراغ ــد، چ ــده  خــاموش ش ــاموش ش ــه نیزخ نشــانگر مربوط

. پدال کالچ را آزاد کنیددرآخر. عملکرد پمپ متوقف خواهد شدو
:را با روش زیر فعال کنیدPTOهنگام رانندگی 

. قرار دهیددنده سنگین خالص دنده را در وضعیت اهرم دسته-1
، در این هنگـام بـوق هشـدار    را فعال کرده) 1(شماره PTOکلید پس از اینکه کالچ را رها کردید، -2

. آیدزدیک به کامیون به صدا در میدهنده براي آگاهی راننده و افراد ن
وPTOتـا  پدال کالچ را بـه آرامـی رهـا کنیـد    بکس را در دنده سنگین قرار داده، گیرزمطابق با نیا-3

وضعیتی بـه طـور   درچنین. مربوطه روشن شوند و پمپ روغن هیدرولیک شروع به کارکندچراغ نشانگر
. ناگهانی گاز ندهید

PTOکلید - 1

در حالت توقفPTOکلید - 2
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را در حالـت  ) 1(شـماره  PTOهنگام نیاز به توقف عملکرد پمپ ، دنده را خـالص کـرده و کلیـد    -4
OFF چراغ نشانگر.قرار دهیدPTOوبوق هشدار مربوطه خاموش می شوند .

یافتـه انـد   در کامیون هاي کمپرسی که به لحاظ مهندسی ارتقـا PTOاستفاده از :توجه 
. درطول رانندگی ممنوع است

اتاق بارتخلیه بار از
، کلیـد بلنـد کـردن    هیدرولیک عمل می کندپمپ روغنوقتی
غییـر  ، ت"وارونـه کـردن  "بار را از حالت ایست به حالـت اتاق

ین هنگام، بوق هشدار دهنده ادر . دهید تا اتاق بار وارونه شود
زدیـک بـه کـامیون بـه     افراد نآگاه کردن راننده و، برايکامیون

، بـه سـرعت   بـار سرعت وارونـه شـدن اتـاق   .آیدصدا در می
به هر حال وارونه کردن اتاق بار با سرعت .موتور بستگی دارد
دور در 2000التر از بـا نبایـد دور موتـور باال مجـاز نبـوده و  

دقیقه برود تا از کارکرد بیش از حـد پمـپ روغـن پیشـگیري     
مـورد  حد صورت کامل یا ه ببار شدن اتاقهبعد از وارون. شود
. ، کلید را خاموش کنیدنیاز

برگرداندن اتاق بار نحوه
، کلید بلند کـردن  در این هنگام. بار به حالت اولیه برگرددبایست اتاقمی، بالفاصلهبعد از خالی کردن بار

ـ بااتاق. ایست از حالت توقف به حالت برگشت، تغییر دهیدباتاق را می ه تـدریج بـه حالـت اولیـه بـر      ر ب
در مورد کامیونهایی که بـه سیسـتم   .(، تغییر دهیدرا به حالت توقفبارسپس کلید بلند کردن اتاق. میگردد

.عملکرد پائین مجهزاند کلید پائین بر آرام را نیز خاموش کنید
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بار حین وارونه کردن توقف اتاقنحوه
، کلید بلنـد  بار، اگر نیاز به توقف باشد، پدال کالچ را فشار دادهن اتاقرونه کردن یا برگردانددر جریان وا

بـراي  بـار  براي متوقـف کـردن اتـاق   . ا کنیدقرارداده و پدال کالچ را رهدر حالت مکثن اتاق بار را کرد
ولی براي مدت زمان طوالنی براي توقف عملکرد پمـپ  . نیستPTO، نیازي به قطع کردن مدت کوتاه

.قطع شودPTOبایست می

:توجه 
.ر زمینهاي ناهموار مجاز نیستبلند کردن اتاق بار د-1
وقف کـردن  ، سرعت وارونه کردن باید کنترل شده و از متالهنگام خالی کردن جنس با ویسکوزیته با-2

و بـراي تخلیـه آسـانتر    ) درجـه 40حـدود  (، وارونه شـده باشـد   یکه اتاق بار بیش از نصفاتاق بار زمان
. استفاده شودگیري از بلندشدن اکسل جلو از زمین، پیش

تن ناگهـانی  بایست از پایه تکیه گاه ایمنی براي جلوگیري از برگشمیاتاق بار، لند کردن کامل بهنگام -3
.بار استفاده شوداتاق

انی، حرکت دادن کـامیون یـا برگردانـدن ناگهـ    بارا در موقعیت وارونه شدن اتاقهنگام وارونه بودن ی-4
. ممنوع است) با بار(بار اتاق

: اخطار 
.بار بایستدوقتی از پایه تکیه گاه ایمنی اتاق بار استفاده نشده  زیر اتاقهیچ فردي نباید–1
.ي نباید در محوطه تخلیه بار باشدهیچ فرد–2
ممنوع حتی با سرعت مجازنباکامیو، رانندگیبار و عملکرد سیستم هیدرولیکتاقهنگام بلند کردن ا–3

.است
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قفل دیفرانسیل استفاده از
.به مشخصات فنی محصول خریداره شده رجوع شود˝لطفا

یا در و در زمانیکه خودرو متوقف استکلید قفل دیفرانسیل را 
یاي سـنگالخ زمانیکه در جاده. حرکت بسیار آهسته، فعال کنید

یـک طـرف کـامیون    و چـرخ هـاي  یا گلی حرکـت مـی کنیـد   
ید و کلید قفـل دیفرانسـیل بـین    لغزندگی دارند پدال را فشارده

هنگـامی کـه نشـانگر قفـل دیفرانسـیل      ،ها را فعال کنیـد چرخ
در . بی را انتخاب و کـالچ را رهـا کنیـد   دنده مناسروشن شد،
. خودرو بدون  لغزش حرکت خواهد کرداین حالت 

کلیـد قفـل   ، شده اسـت فرانسیل روي داشبورد نصبدو کلید قفل دی
. هـا محوربـین دیفرانسـیل جفت کنکلید و هاچرخبین دیفرانسیل 

ا لغـزش  کنید و چرخهزمانیکه در جاده سنگالخی یا گلی حرکت می
را فعال بین چرخها، کلید قفل دیفرانسیل دارند با فشردن پدال کالچ

پـدال  ل دیفرانسیل روشن شـد در ایـن حالـت   قفو هنگامیکه نشانگر
در این حین ورا رها کنید، هر دو چرخ اکسل حرکت می کندکالچ

چنانچــه هنــوز در چرخهــاي .ماننــدمــیحرکــت بقیــه چرخهــا بــی
عقب کامیون به سـمت بیـرون   محورهاي عقب لغزش وجود دارد و

دیفرانسـیل  دال کالچ را فشار داده و کلید جفت کندوباره پکشدمی
. ودشـ روشـن مـی  مربوطـه گر نشـان حاال. را فشار دهیدهامحوربین 

در ایـن  ،انتخاب کـرده و کـالچ را رهـا کنیـد    سپس دنده مناسبی را
. خودرو بدون لغزش حرکت خواهد کردحالت

کلید قفل دیفرانسیل چرخونشانگر
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هردو کلیـد  شدیدجزمانیکه از شرایط جاده اي نامطلوب خار
چـرخ هـا و جفـت کـن دیفرانسـیل بـین       دیفرانسیلقفل کن
. را غیر فعال کنیدمحوري

: توجه 
در زمانهـاي  . از قفل دیفرانسیل اسـتفاده  نکنیـد  در شرایط عادي -1

صــورت ایــنطــوالنی از قفــل دیفرانســیل اســتفاده نکنیــد در غیــر 
.ها می انجامدالستیکبه سایش ًدیفرانسیل صدمه می بیند و نهایتا

فقط زمانیکه خودرو بطور کامل ایستاده است قفل دیفرانسـیل را  -2
. صورت دیفرانسیل صدمه خواهد دیدیند در غیر افعال کنی

)SCR(موتورآلودگی هوايسیستم مقابله با
شـامل  ˝عمـدتا SCRسیستم پس پردازشـی  

یونیت سنسور دمـا و سنسـور آلـودگی هـوا،     
ــور ــپ اوره،  NOxسنسـ ــک اوره، پمـ ، تانـ

جداساز غبـار از سـوخت، نـازل، لولـه هـاي      
اوره و تامین اوره، سـوپاپ سـلونوئیدگرمکن  
وقتـی  . لوله هـاي آب گـرمکن مـرتبط اسـت    

سطح محلول در تانـک اوره خیلـی پـائین باشـد، چـراغ      
اگر . می شود تا به راننده یادآوري کند به موقع تانک اوره را پرکندروي داشبورد روشنMILنشانگر 

انـک اوره بایـد   ت. محلول داخل تانک اوره تمام شود باعث آسیب رسیدن به موتور کامیون شما می شـود 
درصـد  7تـا  5مصرف اوره معـادل حـدود   . تغذیه شودISO22241درصد مطابق با استاندارد 5/32تا 

به نسبت مصرف سوخت و مسافت پیموده شده میزان اوره مورد نیاز ˝لطفا. مصرف سوخت موتور است
راننده بایستی درحین . را تخمین زده آماده باشید تا درصورت لزوم به مخزن مربوطه اوره اضافه کنید

دیفرانسیلو کلید جفت کن نشانگر 
بین محوري

SCRنماي شماتیک سیستم پس پردازشی - 1
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رانندگی به نمایشگر سطح اوره روي پنل داشبورد توجه داشته باشد و درصورت لزوم به مخزن مربوطـه  
. اوره اضافه کند

SCRدستورالعمل نگهداري از سیستم پس پردازشی 

سـرویس و نگهـداري  ریق اوره، مجموعه هایی بی نیـاز از یونیت ضدآلودگی هواي اگزوز و پمپ تز-1
.و درصورت خراب شدن باید براي تعویض سیستم با مراکز مجار تعمیرگاهی رنا تماس بگیریدهستند

هرگـز از آب یـا دیگـر    . به نشانگر سطح اوره دقت کنید، به موقع تانک اوره را به شرح فـوق پرکنیـد  -2
ضـدآلودگی  درغیر این صـورت پمـپ اوره و یونیـت   . محلول ها براي پرکردن تانک اوره استفاده نکنید

. هواي اگزوز  موتور کامیون شما آسیب جدي می بیند
.مطمئن شویدSCRدرحین رانندگی از تزریق طبیعی اوره به سیستم پس پردازشی -3
اوره ثانیه از خاموش شدن موتور کلید قطع کن باتري را بزنید، تا محلول موجـود در لولـه   3پس از -4

.تزریق اوره به دلیل تبلور محلول اوره جلوگیري شوداز گرفتگی لوله هاي بیرون بریزد و

:اخطار 

اگر محلول اوره مطابق با استاندارد مربوطه نباشد، پمپ اوره آسیب جدي می بینـد و قـدرت و تـوان    -1

در ˝درصورتی که اوره نامناسب و غیر استاندارد به سیستم افزوده شده باشد، لطفا. موتور کاهش می یابد
. مراکز مجاز تعمیرگاهی رنا براي تعمیر سیستم تماس بگیریداسرع وقت با

ثانیـه پـس از خـاموش شـدن کامـل      60تـا  ˝لطفا-2
. موتور سوئیچ قطع کن باتري را نزنید

OBDهمزمان عیب یاب کنترل سیستم 

ت کپسول سمت چپ براکOBDسیستم عیب یاب 
نصب شده و ابـزار مربوطـه   صندلی شاگرد آتشنشانی

ی به اطالعات اجزاء موتور که دچـار اشـکال   دسترس
را بـاز  OBDروکـش  . شده اند را ممکن می سـازد 

و صفحه روکش مربوطهOBDیاب سیستم عیب - 1.کنید تا اتصال ابزار عیب یاب کامیون فعال شود
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چـراغ  . عیوب مربوط به آلودگی هواي اگزوز را در موتور تـا کنتـرل مـی کنـد    OBDسیستم عیب یاب 
ز دچـار مشـکل   ا به راننده یادآوري کند اگـزو روشن می شود ت) MIL(عیب یاب آلودگی هواي موتور

یونیـت  . فعـال مـی شـود   گشتاور موتور کنترلدر صورتی که مشکل ایجاد شده جدي باشد، . شده است
اطالعات خطاي ایجاد شده و کد مربوطه را گزارش می کند و ایـن  ) EECU(کنترل الکترونیکی موتور

از ایـن طریـق راننـده    . شـان داده خواهـد شـد   روي داشبورد نLCDاطالعات بر روي صفحه نمایشگر 
دراسـرع وقـت بـا    ˝درچنین مـواقعی لطفـا  . تشخیص دهد˝می تواند نوع خطا و محل بروز آن را سریعا

. مراکز تعمیرگاهی مجاز رنا براي کنترل و رفع نقص ایجاد شده تماس حاصل کنید

)دونگ فنگdciموتورهاي(استارت زدن و حرکت کردن 
زدن موتور استارت 

. انجام شود)استارت موتور(روزانه هايبازدید-1
. را روشن کنیدکلید قطع کن باتري-2
موتـور فقـط زمـانی روشـن     (.دنده سنگین قرار داردرم دنده در وضعیت خالصمطمئن شوید که اه-3

).می شود که اهرم دنده دروضعیت خالص دنده سنگین باشد
درجه سانتیگراد زیر صفرو دماي هواي محیطبودهمجهزپیش فیلتر سوخت به زمانیکه خودرو شما-4

.باشد، براي کمک به استارت خوردن موتور، گرم کن برقی دستگاه پیش فیلتر سوخت را فعال کنید
و چـراغ توقـف   نشـانگر تعمیـر موتـور    ر دماي بـاالي آب،  چراغ هاي نشانگ، روشن کنیدراسوئیچ-5

اگر وضعیت موتـور عـادي باشـد، ایـن     . روشن خواهند شدپمپهیدرولیکروغنو فشار پائینکامیون
.ثانیه خاموش خواهند شد3نشانگرها پس از 

وقتی کامیون شما به پیش گرم کن مجهز است، بطور خودکار تشخیص میدهد کـه شـرایط عملکـرد    -6
. موجود نیاز به پیش گرم کن دارد یا نه

گذاشـته و  Startسوئیچ را دروضعیت . دهید و پا روي پدال گاز نگذاریدپدال کالچ را تا آخر فشار -7
تم سوخت خودرو شده باشد به دلیل مقاومت هوا،در صورتی که هوا وارد سیس. موتور را روشن کنید

بنابراین بهتر است براي هواگیري سیسـتم سـوخت براسـاس شـرایط واقعـی      . می خورداستارت نموتور 
. عمل کنیم
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بایـد  حاال. سوئیچ را رها کنید تا موتور به وضعیت دور آرام برگرددًز روشن کردن موتور، فوراپس ا-8
.ببینیدثانیه15ن موتور را طی فشار روغبتوانید 

بعد از روشن کردن کامیون، یونیت کنترل الکترونیکی سیستم موتور بنابر شرایط دمایی اطـراف تعیـین   -9
.یع موتور هست یا نهمی کند آیا نیاز به گرم شدن سر

وقتی دماي مایع خنک کننده پائین است بعـد  . زود گرم می شونددونگ فنگdciسري موتورهاي -10
دمـاي مـایع   ًتا بطور خودکار گرم شده و سریعابا سرعت بیشتري کار می کندکامیون، موتور از استارت

.خنک کننده را افزایش دهد
.دقیقه روشن نگهدارید5تا 3آرام به مدت ا با دور قبل از بار زدن کامیون موتور ر-11
درغیر این صورت دماي محفظـه احتـراق افـت    . دقیقه در دور آرام کار کند10موتور نباید بیشتر از -12

حلقـه  . می کند و این باعث احتراق ناقص، تجمع کربن و مسدود شـدن نـازل روغـن موتـور مـی شـود      
.است آسیب ببیندپیستون و سوپاپ هواي موتور نیز ممکن

: توجه 

زدناسـتارت فاصـله بـین دوبار  ، همچنـین  ثانیه طول بکشـد 30نباید بیش از مدت زمان هر استارت-1
. دقیقه باشد2نباید کمتر از 

.براي ایمنی بیشتر، هنگام استارت زدن پدال کالچ را فشار دهید–2
درجه سانتیگراد است 100نتیگراد یا بیشتر از درجه سا60وقتی دماي مایع خنک کاري موتور کمتر از -3

.  دلیل ایراد و نقص رخ داده را پیدا کنید˝فورا.از ادامه رانندگی با کامیون خودداري کنید
وقتی موتور داغ است فشار روغـن  . هرگز وقتی فشار روغن موتور پائین است به رانندگی ادامه ندهید-4

کیلوپاسکال در سرعت بـاال  380با سرعت دورآرام و نباید کمتر از کیلوپاسکال 180موتور نباید کمتر از 
. باشد

. کامیون را متوقف کنید. رحرکت باشدهیچوقت اجازه ندهید وقتی موتور دچار اشکالی شده کامیون د-5
. برطرف کنیدآن راوکرده ایراد مربوطه را پیدا پس از بررسی
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کمکی استارت زمانی که موتور سرد است 
مپ برقی تامین سوختپ

پمـپ برقـی تـامین سـوخت بـا      . تحویل شده اند2009که پس از نوامبر dciمختص موتورهاي ˝صرفا
VECU  را در کنیـد سـوئیچ  از اینکـه کـامیون را روشـن    قبـل  . و بدون دخالت راننده کنترل مـی شـود
کـارکرد  ثانیه 25ز ابعد . قرار دهید بدین ترتیب پمپ تامین سوخت شروع به کار می کندONوضعیت 

.می شود و راننده می تواند کامیون را روشن کندمتوقفپمپ تامین سوخت 

:توجه 
، STARTزمانی که پمپ برقی تامین سوخت کار مـی کنـد، اگـر سـوئیچ را در وضـعیت      -1

ACC یاLOCKقرار دهید، پمپ از کار می افتد.
ز پایان عملکرد پمپ برقـی موتـور   ، می توانید قبل ار عملکرد استارت  موتور خوب استاگ-2

.استارت بزنید

)اختیاري(پیش گرم کن سوخت
.تحویل شده اند2009که پس از نوامبر dciمختص موتورهاي ˝صرفا

پیش گرم کن سوخت شامل گرم کن سوخت روي فیلتر با سطح فیلتراسـیون درشـت و فیلتـر بـا سـطح      
واي سرد ت می تواند باعث روان شدن سوخت در هاستفاده از پیش گرم کن سوخ. فیلتراسیون ریز است

و گـرم کـن   ت تشکیل شده از گرم کن اولیـه پیش گرم کن سوخ.ددور آرام موتور شوو پایداري بیشتر
که تجهیزات الکتریکی آن در کامیون تمهیـد شـده پـیش از آنکـه کـامیون تولیـد شـده از        ثانویه سوخت

پیش گـرم کـن  .این آپشن و ارتقا کامیون خود را داشته باشدتا راننده گزینه انتخاب کارخانه خارج شود
این راننده است کـه تصـمیم مـی گیـرد بـر      . سوخت با کلید مخصوص به خود در کابین کنترل می گردد

اساس دماي محیط از آن استفاده کند یا نه و اگر می خواهد پیش گرم کن سوخت را روشـن کنـد بـراي    
:ده از پیش گرم کن بر اساس دماي محیط استجدول زیر راهنماي استفا. چه مدت
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درجه 5باالي دماي محیط
سانتیگراد

دماي 
صفردرجه

ــاي  دمـــــــ
درجــه 5زیــر

سانتیگراد

دمــاي زیــر 
درجــــه 10

سانتیگراد

ــر  دمــاي زی
درجــــه 20

سانتیگراد
زمان استفاده از پیش گرم 

کن سوخت
نیازي به استفاده 
از پیش گرم کن 

نیست

دقیقه یا 2
بیشتر

دقیقه5
یا بیشتر

دقیقه یا 10
بیشتر

دقیقه یا 12
بیشتر

قرار دهید همانطوریکه الزم است کلید پـیش  ACCقبل از استارت زدن موتور سوئیچ را دروضعیت -1
حاال پیش گرم کن سوخت عمل می کند و چراغ نمایشگر مربوطه روي . گرم کن سوخت را روشن کنید

. داشبورد روشن می شود
و مطابق با زمانبندي جدول باال زمـان کند از پیش گرم کن سوخت را کنترل استفادهبایستراننده می -2

. قرار دهیدONسپس سوئیچ را در وضعیت . استفاده از پیش گرم کن ازحد مجاز تحاوز نکند
. پس از گرم شدن هواي ورودي موتور و عمل کردن پمپ برقی سوخت سریع استارت بزنید-3
موتور استارت خورد براي نگهداشتن دور آرام موتور در هـواي سـرد، پـیش گـرم کـن      بعد از اینکه -4

سـاعت بـه   2سوخت باید به کار خود ادامه دهد تا چراغ آن خاموش شود و این فرآیند از نیم ساعت تا 
.طول می انجامد

.کلید مربوطه را نیز خاموش کنیدسوخت، با خاموش شدن چراغ نشانگر پیش گرم کن ˝لطفا-5

:اخطار 
قبل از روشن کردن موتور، استفاده از پیش گرم کن سوخت به مدت طوالنی ممنوع است و عدم رعایت 

.راحتی باعث ازبین رفتن توان باتري و حتی آتش گرفتن وسیله نقلیه می شوده این نکته ب

:توجه 

احت هسـتید،  تابستانها یا مواقعی که کامیون زیـاد کـارکرده یـا داخـل ماشـین درحـال اسـتر       -1
درصورتیکه استفاده از پیش گرم کن ضرورت ندارد کلید آن را خاموش کنید تـا از مصـرف   

.مورد برق کامیون پیشگیري کرده باشیدبی
از آنجائیکه زمان می برد تا پیش گرم کن سوخت کامال تاثیر بگذارد بـه منظـور رسـیدن بـه     -2

دي، الزم است راننده سوئیچ نتیجه مطلوب پیش گرم کن سوخت و پیش گرم کن هواي ورو
. قرار دهدACCرا در وضعیت 
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پیش گرم کن هواي ورودي
عملکرد پیش گرم کن هواي ورودي را بطور خودکار و با توجه به دمـاي محـیط انجـام    dciموتورهاي 

پیش گرم کن هـواي ورودي ایـن موتورهـا در سـه     . می دهند و این فرآیند نیازي به دخالت راننده ندارد
:حله قبل از استارت خوردن موتور، ضمن استارت و پس از آن انجام می شودمر

وقتی دماي محیط زیرصفردرجه اسـت، سـوئیچ را   : پیش گرم کن هوا قبل از استارت زدن کامیون -الف
موتـور وارد مرحلـه پـیش گـرم کـردن هـواي ورودي قبـل از        . قرار دهیدONچرخانیده و در وضعیت 
نشانگر مربوطه روشن شده و تا روشن شـدن چـراغ اسـتارت موتـور همچنـان      استارت زدن می شود و 

دردمـاي  . مدت عملکرد پیش گـرم کـن هـواي ورودي بسـتگی بـه دمـاي محـیط دارد       . روشن می ماند
بعـد از عملکـرد   . ثانیه مداوم عمـل مـی کنـد   30درجه زیر صفر 20ثانیه مداوم و در دماي 5صفردرجه 

گر درانتظار استارت موتور چشمک می زند تا به راننده استارت زدن را پیش گرم کن هواي ورودي نشان
. یادآوري کند

ضـمن اسـتارت زدن اگـر دمـاي محـیط پـائین       : پیش گرم کردن هواي ورودي هنگام استارت زدن -ب
.کار می افتده باشد، گرم کن براي مدتی ب

اگر دماي محیط زیرصفردرجه باشـد  بعد از اینکه موتور استارت خورد،: گرم کردن پس از استارت -ج
مـدت  . عملکرد گرم کردن پس از استارت شروع می شود و چراغ نشانگر پیش گرم کن روشن می شود

. مـی کشـد  دقیقـه طـول   3تـا  2بسیار سرد بین زمان این فرآیند بستگی به دماي محیط دارد و در هواي 
. می دهدرا در هر مرحله نشان استارتجدول زیر وضعیت نشانگر پیش گرم کن و چراغ انتظار

ــرم  گرم کردن قبل از استارتچراغ نشانگر ــه گ ــام پروس اتم
کردن قبل از استارت

ــمن    ــردن ض ــرم ک گ
استارت 

ــس از   ــردن پ ــرم ک گ
استارت

روشنروشن خاموش روشن پیش گرم کن 
خاموشخاموش چشمک زنروشن انتظار استارت

راه اندازي سریع موتور کامیون
باشـد، موتـور   EECUس از استارت زدن موتور اگر دماي مایع خنک کننده کمتر ازعدد پـیش فـرض   پ

می شود، موتور بطور اتوماتیک زیاد یعنی ضمن اینکه دور. وارد فرآیند راه اندازي سریع موتور می شود
ر روشـن چـراغ ترمـز موتـو   (بخشی از سوپاپ ترمز موتور بسته می شود تا فشـار تـه اگـزوز را بـاالببرد    

درطول این فرآیند صداي موتور زیاد شده و دود خروجی از. و موتور را سریع گرم کند) می شود
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زمانی که دماي مایع خنک کننده موتور از عـدد  . اگزوز غلیظ و سیاه خواهد بود که این طبیعی استلوله 
مـی شـود و   سریع خـارج  از وضعیت گرم شدنبیشتر شود، موتور بطور اتوماتیک EECUپیش فرض 

اگرضمن فرآیند گرم کردن موتور  کامیون شروع به حرکت . چراغ نشانگر ترمز موتور خاموش می گردد
کند یا راننده پدال گاز را بفشارد، موتور از وضـعیت فـوق خـارج شـده و چـراغ نشـانگر ترمـز موتـور         

ور طوالنی بوده و زمـان پـس   در شرایط معمولی مدت گرم کردن سریع دورآرام موت. می شودخاموش 
فقط پس از اتمام این دو مرحله گرم کردن  موتور کامل شده اسـت و  . گرمایش هواي موتور کوتاه است

.آن وقت است که می توانید کامیون را حرکت بدهید

: توجه 

بنابراین توصـیه مـی شـود    . وقتی دماي مایع خنک کن موتور پائین است مصرف سوخت موتور باالست
.انندگان گرامی پس از اتمام فرآیند گرم کردن موتور شروع به حرکت کنندر

:سرد است موتور زمانی که االسرعت دور بعملکرد محدوده
درجه سانتیگراد است، موتور عملکرد دور باالي موتور در شـرایط  50وقتی دماي مایع خنک کن کمتر از

دوربـر دقیقـه   1600محدود می کند که کمتـر از  حداکثر سرعت را EECUسرما را فعال می کند یعنی 
EECUبعـد از هربـار اسـتارت خـوردن موتـور،      .دقیقه نباشد6مربوطه بیشتر از باشد و حداکثر زمان

خنـک کننـده تعیـین    مـایع  بطور خودکار حدود سرعت باالي موتور درحالت سرما را بـر اسـاس دمـاي    
دور بـر دقیقـه اسـت تـا ازافـزایش اصـطکاك       1600ر در طول زمان مشخص حداکثر دور موتو. می کند

زمانی که این قطعات خوب روغنکاري ˝قطعات متحرك موتور در سرعت باال جلوگیري کند مخصوصا
سرعت محدود باالي موتور در سـرما پـدال کـالچ را تـا تـه بگیریـد،      اما اگردرطول فعالسازي . شده اندن

.ید تا درصورت نیاز بیشتر گاز بدهیدحداکثر سرعت را بشکن˝می توانید موقتا
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اتاق بودنروش استارت موتور در حالت باال 
(ON)ترمز دستی را کشیده و سوئیچ را در حالت بـاز -1

.دهیدقرار
ده سبک در وضعیت خـالص  اهرم دنده را در حالت دن-2

.اشیاء افتادنی داخل کابین را بردارید. قرار دهید
.تخته سه گوش ثابت کنیدچرخها را با -3
.ستورالعمل هاي مربوطه باال بزنیداتاق را با توجه به د-4
ــدکمکــیدکمــه مخصــوص اســتارت-5 ــور را فشــار دهی موت
.، موتور روشن می شود)این کلید در زیر فیلترهوا قرار دارد(
بـه  ONخاموش کردن موتور، سـوئیچ را از حالـت   براي-6

OFFباز گردانید.
: وجهت

ن موتور و در حالـت بـاال   در زمان روشن بود-1
.زدن اتاق، هرگز به اهرم دنده دست نزنید

روشن است اتاق را پائین زمانی که موتور-2
.نیاورید

عملکرد کالچ 
:روش ها

متفاوت از ضمیمه مدركگیربکس سنکرونیزهمختص کامیون هاي مجهز به 
هنگام رانندگی زمانی که می خواهید از دنده سبک به سنگین یا بالعکس تغییر وضـعیت بدهیـد مطمـئن    

.دپایتان را از روي آن برداریًکامالکالچنپس از عملکرد. کالچ را تا ته فشار داده ایددوبارشوید

دکمه استارت موتور از بیرون-1
فیلتر هوا-2
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گیربکس سنکرونیزه ضمیمه مدركمختص کامیون هاي مجهز به 
هنگام رانندگی زمانی که می خواهید از دنده سبک به سنگین یا بالعکس تغییر وضعیت بدهید روش زیـر  

.پایتان را از روي آن برداریدًپس از عملکردن کالچ کامال. توصیه می شود

:بازدید عملکرد کالچ 
صفحه کـالچ  آسانخالصیسیستم سنکرونیزه کامیوناطمینان از طول عمر و عدم نقص فنی برايًاقطع

لـذا بـه منظـور    . همچنین خیلی مهم است که بوستر کالچ عملکردي طبیعی داشـته باشـد  . ضروري است
حه صـف ،کنید که آیـا بـا پیـروي از روش ذیـل    ، هر هفته کنترل حصول اطمینان از عملکرد سیستم کالچ

:می شود یا خیرکالچ آسان خالص
.رجا کار می کند کالچ گیري کنیددآرامهنگامیکه موتور در دور-1
.در وضعیت دنده عقب قرار دهیدًجاثانیه و تدری20اهرم دنده را پس از -2

ایست بازرسـی  ، صداي درگیر شدن نامانوسی داشت ، سیستم کالچ می بچنانچه رابط مکانیزم اهرم دنده
.پس از تنظیم مجدد آن، دوباره کالچ گیري و بعد کالچ را رها کنید. ره تنظیم شودو دوبا

درصورتی که موقع تعویض دنده یا درگیرکردن دنده صدا می دهد،  کالچ را کنترل و دوباره آن را تنظیم 
.سپس کالچ را هواگیري کنید. کنید

سریع پدال را فشار دهید تا کالچ کامال خالص شود -4.سریع کالچ را فشار دهید-1
دنده را عوض کنید-5دنده را خالص کنید-2
سریع نیم کالچ بگیرید و به آرامی پایتان را از روي پدال کالچ بردارید-6.کالچ را رها کنیدسریع پدال-3

رامی پایتان را از روي پدال کالچ برداریدسریع نیم کالچ بگیرید و به آ-3.سریع کالچ را فشار دهید-1
دنده را عوض کنید-2
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عملکرد گیربکس
: ZFدنده 16گیربکس 

درگیـر  ˝یض دنده، سیستم کالچ باید کامالهنگام تعو-1
بهتـر  . شده و سپس دنده در موقعیت مورد نظر قرار بگیرد

است  دنده را سریع و با فشار کمی که به اهـرم تعـویض   
زمان درگیر ساختن دنـده  . دنده وارد می کنیم عوض کنیم

ها اهرم کنترل دنده را تا آخر فشار دهید تا کشـویی جعبـه   
.تکمیل کنددنده، تعویض را 

. داراي دو وضعیت خالص دنده سنگین و خالص دنده سبک است) دسته دنده(اهرم تعویض دنده -2
3و وضعیت خالص دنده سنگین بین دنـده هـاي  6و 5وضعیت خالص دنده سبک اهرم بین دنده هاي 

یت مـی  وقتی اهرم دنده را از خالص دنده سبک به خالص دنده سـنگین تغییـر وضـع   . تنظیم است4و 
اگـر پـس از   . دهید، با کف دست فشار کمی به اهرم دنده وارد کرده و سریع دنده مورد نظر را جا بزنیـد 

تغییر دنده خالص سبک به سنگین سرعت تغییر نکرد، خودتان سرعت کامیون را کم کنید و اهـرم دنـده   
.را در دنده اي مناسب با سرعت پائین جا بزنید

دنده را تـا نیمـه حرکـت دهیـد تـا تغییـر       ار دهید و کلید تعویض وضعیت کالچ را تا آخر فشپدال -3
و بـراي  ) Hi(را به سـمت بـاال  کلید براي انتخاب نیم دنده سبک. وضعیت نیم دنده گیربکس اجرا شود

. ببرید) Lo(رفتن به نیم دنده سنگین آن را به سمت پائین 
. در دور آرام کار می کند می توان استفاده کـرد دنده عقب را زمانی که کامیون متوقف است و موتور -4

زمـان شـتاب کاهنـده سـرعت دیسـک      ( ثانیه مکث کنید10تا 8در دور آرام موتور پس از گرفتن کالچ 
.و سپس دنده عقب را درگیر کنید) کششی کالچ

ن بـه  مکث کوتاهی کنید تا تعویض دنـده از سـنگی  ˝امی روید یا بالعکس، عمد5به 4وقتی از دنده-5
.سبک راحت تر شود

هنگام تعویض دنده چه از دنده سنگین به سبک و چه از دنده سبک به سنگین هیچگـاه دنـده هـا را    -6
در غیر این صورت عمر مفیـد سیسـتم کشـوئی جعبـه دنـده      . عوض نکنید)4به 2یا 3به 1(ضربدري 

.کاهش می یابد

یا وضعیت سنگین به سبککلید تعویض -1
بالعکس در دنده هاي مختلف 
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ـ براي پیشگیري از آسیب رسیدن به موتور و گیرب-7 ده سـبک را بـه سـنگین عـوض     کس، تنها زمانی دن
.که سرعت وسیله نقلیه از بیشترین سرعت در دنده مربوطه کمتر باشدکنید

همزمان با حرکت در سـرباالئی  . بطورکلی با توجه به شرایط جاده رانندگی را با دنده یک شروع کنید-8
یادتـان باشـد قبـل از شـروع بـه      . اده کنیدبا دنده سنگین، براي افزایش عمر مفید کالچ از دنده یک استف

دنده را درگیر کنید و فقط بعد از آنکه چراغ نشـانگر ترمـز دسـتی    . حرکت، اهرم ترمزدستی را آزاد کنید
.خاموش شد و فشار باد مخزن به میزان مجاز رسید، استارت بزنید

د، ابتدا گیـربکس را بـا فشـار    از کامیون استفاده می کنی) درجه سانتیگراد -20(وقتی در هواي سرد -9
در مواردي که . مختصر پدال گاز و سرعت پائین آماده کنید تا دماي روغن گیربکس به دماي غالب برسد

.  دماي روغن گیربکس کمتر از دماي موتور است، تعویض دنده مشکل می شود
ایـرادي ردیـابی شـده    ل از جعبه دنده شنیده شود، یـا هنگام کار با خودرو چنانچه صداي غیر معمو-10

.باید بالفاصله کامیون را پارك کرده و پس از رفع مشکل به رانندگی ادامه دهیدباشد،
صـورت جعبـه دنـده    از حرکت با دنده خالص خودداري کنید، در غیر ایـن ˝توصیه می شود اکیدا-11

.آسیب می بیند
.نده سبک به دنده سنگین نرویدکیلومتر بر ساعت است از د28وقتی سرعت کامیون بیشتر از -12
.زمان توقف کامیون اهرم تعویض دنده را در حالت دنده خالص سنگین قرار دهید-13
ا محور محرك را غیر فعال کنید یا چرخها درصورت نیاز به بکسل کردن خودرو، باید میل پلوس ی-14

.گیربکس پیشگیري کرده باشیدی و صدمه به احتمالرا از زمین فاصله داده بلند کنید تا از آسیب

:عملکرد کنترل خودکار سرعت 
. مراجعه کنید42-43براي آشنایی بیشتر با عملکرد کنترل سرعت خودکار به صفحه 

:عملکرد ترمز
رجوع شود به مشخصات فنی محصول خریداري شده ˝لطفا

:ABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 
ایراد در چراغ نشانگر

ABSصلی ترمز سیستم ا
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الکتریکی است کـه بـراي   -سیستم مکانیکیABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 
زیـاد حصول حداکثر کارآیی و ثبات ترمز از قفل شدن چرخ ها بـدلیل نیـروي  

. گیري می کنـد جلو) باالخص در سطوح و جاده هاي لغزنده(ترمز وارده به آنها 
. دده به دلیل مذکور پیشگیري مـی شـو  لذا از تصادفات ترافیکی و خسارات وار

حفـظ  کنتـرل فرمـان را  ABSهنگامی که ترمز کردن ضروري است، سیستم 
درصـد و  10درحالت عـادي تـا   (ترمزگیري را کاهش می دهد میکند، فاصله 

توانـد فاصـله ترمزگیـري را کـاهش     میکمترهرچه سرعت کامیون بیشتر باشـد . درجاده هاي لغزنده بیشتر
همـانطور کـه سـایش    . ، تصادفات ترافیکی را کاهش می دهد و امنیت رانندگی را بیشـتر مـی کنـد   )دهد

ONوقتی سـوئیچ اصـلی کـامیون در وضـعیت     . الستیک ها و هزینه نگهداري از آنها را کاهش می دهد

هاي سـلنوئید بـه ترتیـب، صـداي مکـش      سوپاپ (بطور خودکار چک می شودABSقرار دارد، سیستم 
ثانیه یا همـین حـدود روشـن مـی مانـد و      3براي ABSو چراغ نشانگر خراب بودن سیستم ) می دهند

بیشتر از مدت ذکر شده نشـان از وجـود ایـراد    ABSنشانگر ترمز روشن بودن. سپس خاموش می شود
ثانیـه فشـار   3تا 1را به مدت ABSدر این مواقع کلید عیب یاب. کامیون استABSترمزدر سیستم

ABSسپس چراغ نشانگر عیب یـاب  ) ، کامیون باید متوقف باشدزمانی که چک انجام شده باشد( دهید

با توجه به تعداد دفعات روشن و خاموش شـدن چـراغ مربوطـه    .می شودبطور مداوم روشن و خاموش
رگاهی مجاز شـرکت سـایپادیزل بـراي رفـع عیـب      با مراکز تعمیًمی توانید ایراد را ردیابی کرده و سریعا

.تماس بگیرید

) :ASR(سیستم سامانه ضد لغزشی 
محرك جلو ربا مقایسه چرخ محرك و غیسیستم سامانه ضدلغزشی

هرزگردي چرخ هاي  محرك جلـوگیري کـرده  و باعـث حفـظ     از
این سامانه که به آن سامانه خودکار حفظ . می شودپایداري کامیون 

ري هم گفته می شود، به منظور مهـار هرزگـردي چـرخ هـاي     پایدا
محرك و چرخ غیـر محـرك اکسـل جلـو پایـداري کـامیون را در       

سطوح لغزنده به میزان حـداکثر و پایـداري و کشـش مناسـبی     
این سامانه به نیروي. براي چرخ ها روي جاده  ایجاد می کند

ABSاب ترمزکلید عیب ی

چراغ نشانگر ایراد در سیستم 
ASRسامانه ضدلغزشی 
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ی کند، به فرمان پذیري و حفظ کامیون در سطح جاده کمک م
همین دلیـل راننـدگی و افـزایش سـرعت در هـواي بـارانی و       

چـراغ نشـانگر سـامانه    . جاده هاي لغزنده را ایمن مـی سـازد  
از شرایط جاده سرنخی به راننده می دهد ) ASR(ضدلغزشی

و حــوادث ناگهــانی و فرســایش الســتیک هــا را بــه حــداقل 
. می رساند

)خفه کن اگزوز(ترمز موتور
مختص کامیون هاي مجهز به ترمز موتور

ترمز موتور و خفه کن اگزوز هـردو وسـیله اي بـراي ترمـز کمکـی      
استفاده می ˝و به سیستم ترمز اصلی کامیون که مکرراکامیون هستند 

وجـه  . شود کمک می دهند تا دوام لنت هاي ترمز اصلی بیشتر شـود 
لکرد کاهش سرعت وسـیله نقلیـه اسـت، امـا آنـرا      مشخصه آنها عم
امیون بایـد پـدال ترمـز را    بـراي توقـف کامـل کـ    . متوقف نمی کند

.بگیریم

:عملکرد ترمز موتور
وان یک ابـزار کمکـی ترمـز در    نبعًاز ترمز موتور عمدتا-1

سـنگین  اي سـرازیري طـوالنی بـا بـار کـامیون      هـ جاده 
ه از پدال ترمز پـایی  ترمز موتور استفاد. استفاده می شود

ــاهش ــاهش  را بطــور چشــمگیري ک ــذا ک ــی دهــد، ل م
دي ریسـک راننـدگی   سائیدگی کفشک ترمز تا حـد زیـا  

داغ شـدن کفشـک هـاي ترمـز ناشـی از      بـه دلیـل   امن 
.دهدرا کاهش میترمزهاي متوالی 

.این ترمز جایگزین ترمز اصلی و ترمز دستی در مواقع اضطراري نیست-2
استفاده صـحیح از ترمـز موتـور    . مز موتور بطور همزمان قابل استفاده هستندترمز اصلی و تر-3

سیستم ترمز را خنک نگه داشته و در صورت لزوم حداکثر کارآیی سیستم ترمز را ممکن می 
. سازد

غ نشانگر ترمز موتورچرا

خاموش-2روشن     - 1

٨٦



درحالیکـه دور  . نیسـت است و گیـربکس در حالـت خـالص   یسوئیچ ترمز موتور و خفه کن اگزوز یک
، ترمـز  پدال کالچ و گاز را رهـا کنیـد  را روشن کردهسوئیچ ترمز موتوریقه است، دور بر دق1020موتور 

وقتی راننده پدال کـالچ  .موتور فعال می شود و چراغ نشانگر مربوطه روي پنل داشبورد روشن می شود
یا گاز را می فشارد، ترمز موتور سریع آزاد می شود و بعـد از اینکـه راننـده پـدال کـالچ و گـاز را رهـا        

ترمـز موتـور همچنـان    ،زمانی که راننده پدال ترمز را مـی گیـرد  .میکند، دوباره ترمز موتور فعال میگردد
.مز، دوجانبه بر کامیون اعمال می شودعمل می کند و حداکثر نیروي تر

پیشنهاد می شود کـه سـرعت ثابـت و قابـل     ) مسیر طوالنیًمخصوصا(هنگام رانندگی در سطح شیب دار
عملکرد عـادي و نرمـال   قبل از رسیدن به سرازیري است الزم.موتور تنظیم و حفظ کنیمز کنترلی با ترم

روش آزمون این است که ترمز موتور را فعال کنیم و پـا را از روي پـدال گـاز    . چک کنیمترمز موتور را 
ان سرعت کامیون کم شود، نش˝ر شنیده شده و مشخصاصدایی غیر عادي از موتودرصورتی که . برداریم
روش صحیح عملکرد ترمز موتور آن است که کلید آنـرا فعـال   . ترمز موتور درست کار می کندمی دهد

ثابـت  در دراز مـدت تـاثیر و عملکـرد   ن در سرازیري طوالنی قرار گیرد این کارکنیم، قبل از آنکه کامیو
. می کندترمز موتور را تضمین 

بعـد از قطـع   ًطور خودکار متوقف می شود و سـریعا شروع بکار می کند، ترمز موتور بABSوقتی ترمز 
.فعال می شودABSسیستم ترمز ضد قفل 

:هنگام استفاده از ترمز موتور به موارد زیر توجه کنید
. بیشـترین کـارآئی را دارد  ترمـز موتور دور بر دقیقـه اسـت،  2200تا 1600ور دور موتوقتی -1

دنـده  ًعمومـا (.مناسـب را انتخـاب کنـد   براي افزایش این کارآیی راننده مـی بایسـت دنـده   
ازیري هاي پرشـیب بکـار   ربراي ارتقاء باید در سپاسخگو به ماکزیمم کارآیی ترمز موتور را

وقتـی دور . محدوده مذکور باشد کارآیی ترمز کاهش می یابـد اگر دور موتور خارج از.)برد
حداکثر دور موتور مجهـز بـه   . ، ترمز سریع از کار می افتددور بر دقیقه است980موتور زیر 

در مـورد  غیـر ایـن صـورت    دور بر دقیقه تجـاوز کنـد، در  2300سیستم ترمز موتور نباید از
اخطـار  چـراغ نشـانگر و بـوق    ˝احتماالکامیون هایی که مجهز به سیستم ترمز موتور هستند، 

از ضروري است ضمن استفاده از ترمز موتور .دنروي تابلوفرمان داشبورد هشدار می ده
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تا از سـرعت زیـاد موتـور پیشـگیري     بطور متناوب یا مستمر استفاده کنید) پایی(ترمزاصلی 
.شود

بیش از سرعت پایـا  با بار مشخص اگر راننده با سرعتدر شیب هاي خاص و کامیون هایی-2
شامل ترمز موتورهـایی مـی شـود کـه بـاالترین سـرعت پایـا را        ًصرفا(سراشیبی را طی کند

بعالوه راننـده  . ، ترمز موتور با دنده سبک قابل استفاده است)ناسایی می کنندتشخیص داده ش
و ي کـرده  می بایست از ترمز موتور به تناوب استفاده کند تا از افزایش دور موتـور جلـوگیر  

اگر راننده بخواهد سراشیبی را با سرعتی کمتـر از  . حرکت خودرو با سرعت ایمن انجام شود
کـامیون اسـتفاده   ) پایی(ند باید از دنده سنگین به همراه ترمزاصلی طی ک) پایا(سرعت مجاز 

.دزایش دور سرعت موتور پیشگیري کنکند تا دور موتور را پائین نگهدارد و از اف
موتـور متوقـف   انژکتور سوخت در حالتی که ترمز موتور فعال است تزریـق سـوخت را بـه    -3

.رد اقتصادي دور موتور باشدازي نیست راننده نگران ببراي همین نی. می کند
کامیون هایی که به سیستم ترمز موتور مجهزاند می توانند با سرعت حرکت بیشـتري نسـبت   -4

به کامیون هایی که فاقد این سیستم اند در سرازیري ها حرکت کنند، هرچند کنتـرل سـرعت   
.ایمن را باید در نظر داشت

:توجه
کنیـد از وضـعیت خـاموش بـودن ترمـز موتـور       زمانیکه موتور را در هواي سرد روشن مـی  -1

مطمئن شوید و پس از اینکه دماي روغن به دماي کارکرد استاندارد رسید و موتور گرم شـد،  
)قرار دهیدONکلید آن را در وضعیت (ترمز موتور را فعال کنید 

قرار دهید تـا دفعـه بعـد کـه     OFFرا در وضعیت ، ترمزموتورقبل از خاموش کردن موتور-2
مناسـب از ترمـز   موتور بـه دمـاي  از رسیدن دماي سوختپیشیون را استارت می زنید،کام

.موتور استفاده نشود
هنگام استفاده از ترمز موتـور، پـدال کـالچ را همزمـان بـا تعـویض دنـده گیـربکس فشـار          -3

)منظور این است که در موقع استفاده از ترمز موتور دنده را عوض نکنید.(ندهید
.ن به تریلر وصل نیست یا بارندارد و خالی است از ترمز موتور استفاده نکنیدزمانیکه کامیو-4
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هنگامیکه ترمز موتور یا ترمزاصلی کامیون را تسـت میکنیـد، فاصـله ایمـن را باخودروهـاي      -5
.دیگر رعایت کنید

:اخطار
.دور بر دقیقه تجاوز کند2300نباید از ور موتور د-1
از ًاکیـدا هایی که سطح آنها یخ زده اسـت،  از آنجائیکه قدرت ترمز موتور زیاد است درجاده-2

بـا احتیـاط از آن اسـتفاده    ) بـارانی  (ترمز موتور اجتناب کنید و در سطح جاده هـاي لغزنـده   
.طرناك استصورت رانندگی در این حالت خکنید، در غیر این

:عملکرد سیستم ترمز
:براي آنکه به آرامی ترمز کنید، از پدال ترمز به شرح ذیل استفاده کنید

متري محل توقف است، پدال کالچ را تا نیمه یا یـک  35تا 25در حالیکه خودرو در فاصله .1
. سوم فشار دهید

. یدمتري نقطه توقف رسیدید، کالچ را رها کن6تا 5زمانیکه به فاصله .2
تا خودرو قبل از اینکه در نقطه پارك متوقف شوید، به آرامی پدال ترمز را تا انتها فشار دهید .3

.متوقف گرددًکامال

:توجه 
نـدارد، از ترمزگیـري ناگهـانی و    هنگام ترمز گیري، درصورتیکه وضعیت اضـطراري وجـود  .1

ایجـاد جراحـت و   چون در این صورت احتمال خرابی قطعـات و یـا  . داوم خودداري کنیدم
.صدمه به شما وجود دارد

در مدت زمان کوتاه به دفعات زیاد ترمزگیري نکنید تا از مصرف شـدن بـیش از حـد بـاد و     .2
درصورت کارنکردن درست سیستم ترمز کنترل خودرو . تخلیه تانک باد ترمز جلوگیري شود

.از دست شما خارج می شود
.یدتفاده کنم توقف از پدال ترمز اسدرحالت عادي، هنگا.3
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هـواي  در˝مشخصـا .استفاده نکنیـد ) ABSترمز (ري نیست از ترمزاضطراريچنانچه ضرو.4
سـر خـوردن   باعـث ABSاست اسـتفاده از ترمـز   لغزنده و خیس بارانی که سطح جاده ها
.دکامیون به اطراف می شو

ود آب بـه  پس از شستشوي خودرو و یا عبور از گودال هـاي عمیـق پـر از آب، احتمـال ور    .5
در این صـورت خـودرو را   . صحیح آن را کاهش می دهدکاسه ترمز وجود دارد که عملکرد

به حرکت درآورده و چند بار بطور ممتد ترمزگیري کنید تا آب از کاسه نمد تخلیـه  به آرامی 
.شده و این کار را تا حصول اطمینان از بازیافت قدرت طبیعی ترمزها ادامه دهید

:پارك کردن 
. ترمز دستی را بکشیدسنگین قرار دهید و دندهخالص، دنده را در حالت پس از توقف خودرو-1
دقیقـه  5الـی  3بایسـت بـین   موتور می. ، موتور را بالفاصله خاموش نکنیدهنگام پارك کردن خودرو-2

گامیکـه  خصوصـاً هن . خاموش کنیـد ار کند موتور را هنگامیکه دماي مایع خنک کننده پایین آمد،درجا ک
، حتمـاً  ایـد صورت مـداوم حرکـت کـرده   ه زیاد بموتور در شرایط سخت کار کرده است و یا با سرعت

صورت سیلندر دچـار سـایش   موتور درجا کار کند در غیر این،کامیونبایست قبل از خاموش کردنمی
. خواهد دیدشده و توربو شارژر نیز آسیب

. را خاموش کنیدصوصاً سوئیچ قطع کن باتري، مخها، تمامی سوئیچپس از خاموش کردن موتور-3

:روش رانندگی در مسیر شیب دار 
تا سـرعت خـودرو در محـدوده    نیددرست استفاده کاز ترمز موتورباید،در سراشیبیهنگام حرکت-1

کلید ترمز موتور را قبل از رانندگی در سراشیبی روشن کنیـد تـا تـاثیر آن و حفـظ دور    . ایمن حفظ شود
.بهترین حالت باشددر ناسب موتور خودرو م
که دور موتور از حـد  کنیددر سراشیبی حرکت کند و یا سرعت پائینی داشته باشد، دقتاگر کامیون-2

)نشودتاخوگرافوارد محدوده قرمز(، تجاوز نکند مجاز
به سرازیري جاده برسید این کار را قبل از اینکه . درست کار میکند) پایی(امتحان کنید آیا ترمزاصلی -3

. انجام دهید
دور موتـور بایـد بـا    . باید سرعت سـنج را کنتـرل کنیـد   از دنده سبک به دنده سنگین می رویدوقتی -4

.شودتاخوگراف چک
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نگهداري و تنظیمات
ي ، تعمیـر و نگهـدار  تضمین ایمنی، آرامش و لذت راننـدگی طوالنی کردن عمر مفید خودرو و به منظور

. خودرو می بایست انجام شودوره ايو ددقیق
کسـب  بـراي . ایـن راهنمـا ارائـه شـده انـد     برخی از روشهاي عمومی تنظیمات و نگهداري خـودرو در  

داري با نزدیکترین مرکز سرویس و نگهـ ًلطفا، تنظیم و جایگزینی قطعات در مورد بازدیدعات بیشتراطال
.سایپادیزل تماس حاصل کنید

ایع خنک کننده بازبینی و پرکردن م
در وضـعیت  براي کنترل مقدار مایع خنـک کننـده ، سـوئیچ را   -1

ONمایع خنـک کننـده روشـن اسـت یـا      چراغقرار داده و ببینید
؟ چنانچه چراغ مربوطه روشن بوده و بوق هشدار دهنده شنیده خیر

، اگـر  نده را از پشت اتاق مالحظه کنیدمی شود مقدار مایع خنک کن
. دل کمتر بود مایع خنک کننده اضافه کنیاز مقدار حداق

.همین دفترچه باال ببریدصورت کامل و طبق دستورالعمله اتاق را ب-2
تـا سـطح مـایع    تعبیه شده در پشت اتاق پر کنیـد یع خنک کننده را از فیلر تانک آب کمکی مخزن ما-3

خصـوص سـوپاپ فشـار مـایع     هرگز از طریـق بـازکردن درپـوش م   . خنک کننده به لبه پایینی فیلر برسد
، چـون در ایـن صـورت هـواي موجـود در      عجله نکنیدرکردن مایع هنگام پ. خنک کننده را اضافه نکنید

.سیستم خنک کننده را نخواهد یافتمخزن مجال خروج از
، سـپس ببینیـد  تور صبر کنیدموتور را روشن کرده و تا گرم شدن موپس از افزودن مایع خنک کننده -4

.، مایع خنک کننده اضافه کنید تا پر شوداست یا خیر و چنانچه نبودان سیستم خنک کننده پر آیا همچن
ملکـرد آنهـا   الستیک آببندي درب منبع انبساط و سوپاپ فشار مربوطه را کنترل کرده و از صـحت ع -5

.مطمئن شوید

درب مخزن مایع خنک کننده- 1
درپوش مخصوص سوپاپ فشار- 2
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:توجه 
رادیاتور را کنترل و در صـورت  ر موتور یا، هرگونه نشتی موجود داز پر کردن مایع خنک کنندهقبل-1

. وجود نشتی، آنرا مهار کنید
سـیلندر وجـود   صورت احتمال سوختن بوش در غیر این. را محکم کنیددرب فیلرتانک آب کمکی-2

. دارد
تولیدي شرکت دونگ فنـگ اسـتفاده   DFL-Cتوصیه می شود از مایع ضد یخ و ضدخوردگی سري -3

. جاري یا آب سخت چاهها و رودخانه ها به جاي مایع خنک کننده استفاده نکنیدهرگز از آبهاي . کنید
سوپاپ فشار به مخـزن اضـافه   ه را از طریق باز کردن درپوش، هرگز مایع خنک کننددر حالت عادي-4

مجـاز  درجه سانتیگراد رسیده باشـد،  50ه به کمتر از هنگامیکه دماي مایع خنک کننداین کار فقط . نکنید
تواند جراحـات جـدي   میصورت پاشیده شدن مایع داغ و یا بخار به سر و صورت فرددر غیر این. تاس

تـا  آرامی انجـام شـود  ، این کار می بایست با احتیاط و به هنگام باز کردن سوپاپ فشار. وارد سازدبه او
.دتدریج خارج گردفشار بخار موجود در سیستم خنک کننده به 

تخلیه آب رادیاتور
ع خنک کننده با باز کردن این شیر، تخلیـه  مای. ترین قسمت رادیاتور واقع شده استر تخلیه در پائین شی

.می شود

:توجه 
درجـه سـانتیگراد   50کمتـر از  بهبایست پس از اینکه دماي آب رادیاتورعملیات تخلیه آب رادیاتور می

.انجام شود،دیرس
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نگهداري فیلتر هوا
مان تمیز کردن فیلتر هوابازبینی و ز
در محیطهـاي پـر از گـرد و    (کیلـومتر  5000در ازاي هر 

دار و یا هر زمان کـه چـراغ هشـ   ) کیلومتر4000غبار هر 
بایسـت  ، بـازبینی مـی  مسدود شدن فیلتر هوا روشن شـد 

فیلتـر نیـاز بـه    در حالت عادي فقط خود. صورت پذیرد
ود تعویض تمیز کاري دارد و فیلتر اطمینان را فقط می ش

.کرد

:دوره تعویض
می بایسـت خـود فیلتـر و    کارکردکیلومتر30000هر 

شوند یـا زمـانی   فیلتر اطمینان به طور همزمان تعویض 
.مرتبه تمیز و سرویس شده باشد5که خود فیلتر هوا 

نحوه تعویض فیلتر هوا
بـا دسـت  مهره خروسک درب محفظه فیلتر هوا را-1

و درپوش انتهایی محفظـه  ) شودبپیچید تا باز (باز کنید
.فیلتر را بردارید

.باز کرده و فیلتر را خارج سازیدمهره قفلی فیلتر را-2
.دسوار کنیًا فرآیند معکوس مجدداهر قطعه را ب-3

فیلتر اصلی هوا روش بازبینی و تمیزکردن
یـا  مگاپاسکال5/0هواي فشرده را از داخل فیلتر به خارج با فشار 

.بدمید تا گرد و غبار خارج شودداخل به بیرونکمتر از

روش بازبینی و کنترل فیلتر اصلی هوا
یـد و مالحظـه   روشن کرده و داخل فیلتـر قـرار ده  ی راچراغ

ـ  کن . ا سـوراخی در آن وجـود دارد یـا خیـر    ید که آیا خرابـی ی
خرابی واشر مربوطه را کنتـرل و در صـورت خرابـی    همچنین

.تعویض کنید

درپوش انتهایی محفظه -8محفظه فیلتر هوا         - 1
فیلتر 

مهره خروسک-9فیلتر اطمینان             - 2
مونتاژ مهره خروسک - 3
لیه گرد و غبار سوراخ تخ- 4
فیلتر اصلی هوا - 5
مهره خروسک- 6
الستیک آب بندي - 7
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:توجه
صورت گرد و غبـار  در غیر این. خوبی محکم شده انده ی و درپوش آن بمطمئن شوید که فیلتر اصل-1

. ه و عمر مفید موتور کاهش می یابدوارد سیلندر شد
.گازوئیل یا آب نشوئیدبارارفیلتهرگز-2
.که درپوش سیکلون را تمیز می کنید مطمئن شوید شکستگی نداردهنگامی-3
.الستیک هاي آببندي را کنترل کنید، تمامی سوار کردن فیلترهنگام -4
.رو بدون فیلتر هوا مجاز نیستحرکت خود-5
آببنـدي درپـوش   فیلتر اصلی و درپوش مربوطه را محکم کنید و مطمئن شـوید کـه حلقـه السـتیکی     -6

.تا از نفوذ آب و باران به آن پیشگیري شده باشد.بخوبی سوار شده است

:انک سوخت از رسوبات تخلیه ت
وجود رسـوبات بـیش از حـد داخـل تانـک      
سوخت باعث می شود تا ناخالصیهاي زیـادي  
به همراه سوخت وارد فیلتر شـده و یـا حتـی    

ــابراین . باعــث مســدود شــدن فیلتــر شــود  بن
بـه موقـع از تانـک    ضروري است رسوبات را

درپوش سوپاپ تخلیه . سوخت تخلیه کنید
دارید تا آب و رسـوبات کامـل تخلیـه    را برزیر تانک سوخت 

را در جـاي  )پـیچ تخلیـه   (سپس دوباره درپوش سوپاپ. شود
.خود محکم ببندید

سوپاپ تخلیھ -١
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بازدید و تعویض روغن موتور
کیلومتر کارکرد عادي10000هر: دوره تعویض 

روش کنترل روغن موتور 
پنج دقیقه پس از خاموش کردن موتور، سـطح  -1

ــن را ــبورد روي نمایروغ ــگرمربوطه روي داش ش
.کنترل کنید

:استفاده از گیج روغن-2
گیچ روغن را خارج کرده و با تکه اي پارچـه آن  
. را تمیز کنید و دوباره در جاي خـود قـرار دهیـد   

باردیگر گیج را خارج سـاخته و سـطح روغـن را    
"بایسـت معمـوال  مقدار روغـن مـی  . مالحظه کنید

ـ    ر روي گـیج  بین حداقل و حداکثر تعیـین شـده ب
. باشد

چنانچه مقدار روغن کافی نبود، روغن اضافه کـرده و چنانچـه   
زیاد بود آنرا از طریق پیچ تخلیه خالی کنید

روش تعویض روغن موتور 
هنگامیکه موتـور پـس از خـاموش شـدن همچنـان داغ      -1

زیر کارتل را باز کـرده و روغـن را   ، پیچ تخلیه روغناست
، قبـل از تعـویض روغـن،    سرد استتور اگر مو. تخلیه کنید

هنگامیکـه دمـاي آب رادیـاتور بـه     . موتور را روشـن کنیـد  
درجه سانتیگراد رسید، موتور را خاموش کنید پیچ تخلیـه  50

. روغن را تخلیه کنید˝روغن را باز و سریعا
.آن را ببندید˝پیچ تخلیه را تمیز کرده و مجددا-2
گهدارنده آنـرا تمیـز   فیلتر روغن را تعویض کرده وپیچ ن-3

حلقه الستیکی آب بنـد فیلتـر سـانتریفوژ و مجموعـه     . کنید
.واشر را عوض کنید

.روغن جدید را به مقدار تعیین شده بریزید-4
در دور درجا هرگونه نشـتی را در  . موتور را روشن کنید-5

سپس . فیلتر روغن بررسی کنیدو یاپیچ تخلیه کارتل 

پیج تخلیه روغن-2کارتل   - 1
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دقیقه مقدار روغن را بـا  5پس از موتور را خاموش کرده و 
کنترل کنید تـا از کـافی بـودن میـزان روغـن      ˝سنجه مجددا

سطح روغن موتور بایستی بـین  .موتور اطمینان حاصل کنید
اگر میـزان روغـن بیشـتر از    .شاخص حداق و حداکثر باشد

شاخص بود روغن اضافی باید تخلیه شده و درصورتی کـه  
تـا حـد شـاخص بـاالیی     کمتر از شاخص حداقل بود بایـد 

. روغن به مخزن اضافه کرد

:توجه 
متوقف شده و دماي مایع خنک کننـده  ˝روغن موتور تنها زمانی می تواند تخلیه شود که موتور کامال-1

. درجه سانتیگراد باشد50زیر
. دیشونتا دچار سوختگیهنگام تخلیه روغن،  به دماي روغن دقت کنید -2
. غن موتور کمتر از حداقل و بیشتر از حداکثر است موتور را روشن نکنیدوقتی سطح رو-3

فیلتر روغن 
دوره تعویض

کیلومتر کارکرد عادي 10000هر
فیلتر روغن را همزمان با تعویض روغن عوض :روش تعویض 

. هنگام تعویض فیلتر از آچار مخصوص آن اسـتفاده کنیـد  . کنید
کنید و پـس از افـزودن روغـن    روغن تمیز به فیلتر جدید اضافه

.کمی صبر کنید تا از پر شدن مخزن روغن فیلتر مطمـئن شـوید  
قبل از بستن فیلتر اورینگ آبببندي را بـه الیـه نـازکی از روغـن     

هنگام نصـب پـس از آنکـه واشـر آببنـدي بـا       . فیلتر آغشته کنید
دور بچرخانیـد تـا   4/3فیلتـر را  درپوش فیلتر تماس پیدا کـرد،  

سفت کردن بیش از حد فیلتر خیلـی زود بـه رزوه و   . دبسته شو
.اورینگ آبببند آسیب می رساند

واشر آببندي- 2فیلتر    -١
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:توجه 
. ن، فیلتــر را بــا آچــار محکــم نکنیــدهنگــام ســوار کــرد-1

و اورینـگ آببنـدي رخ   صورت تغییـر شـکل رزوه   ایندرغیر
.داده و  فیلتر آسیب می بیند

هید نصب کنید دقـت داشـته   وقتی فیلتر جدید را می خوا-2
.باشید که با نوع موتور کامیون  شما همخوانی داشته باشد

.قبل از نصب فیلتر مخزن روغن فیلتر باید پر باشد-3
پس از نصب کامل فیلتر و روشن کردن موتور قبل از آنکه -4

کامیون سرعت بگیرد، موتور باید براي دقایقی با دور آرام کـار  
. کند

سانتریفوژروغن فیلتر 
کیلومتر کارکرد10000هر: تعویض اولیه 
کیلومتر کارکرد20000هر: دوره تعویض

ــر     ــدي فیلت ــگ آببن ــویض رین ــر و تع ــه روت ــب مجموع نص
اگـر  . سانتریفوژ باید همزمان با تعویض روغـن انجـام شـود   
توجـه  (خواستید روتر را باز کنید مهره گلویی را شـل کنیـد   

درپوش را برداریـد  ). استداشته باشید که رزوه سمت چپ 
هنگـام  . و مجموعه روتر و رینـگ آببنـدي را تعـویض کنیـد    

نصب رینگ آببندي جدید را به روغن آغشته کرده و سـپس  
نیوتن بر متـر درخـالف جهـت    30بوش گلویی را با گشتاور 

.عقربه هاي ساعت چرخانیده و سفت کنید

آچار مخصوص فیلتر- 1
فیلتر- 2
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:توجه 
وژ سـمت چـپ   سانتریفزوه مجموعه روتر فیلتر ر-1

ه درجهـت عقربـه هـاي    زمانی که چرخش رزو. است
ف جهـت عقربـه   و وقتـی خـال  ساعت باشد شل شده
.می شودسفتهاي ساعت بچرخد 

:فیلتر اولیه سوخت 
تعویض اولیه 

رکرد عاديکیلومتر کا10000طی کردن 
دوره تعویض 

کیلومتر کارکرد20000هر 
روش تعویض

. براي تعویض فیلتر اولیه، از آچار مخصوص آن استفاده کنیـد 
سـپس  . هنگام سوار کردن ابتدا محل اتصال را تمیز کنیـد 

. آن را با سوخت پر کرده و بصورت دسـتی نصـب کنیـد   
قـرار  بنـدي بـا درپـوش فیلتـر درتمـاس      پس از اینکه واشر آب

.دور محکم کنید4/3به صورت دستی گرفت آن را

دستی پمپ روغنفیلتر سوخت بدونپیش 

)صفحه(پوسته - 2ژ    مهره سفت کردن فیلتر سانتریفیو- 1
)مرغک(سنبه -4مجموعه روتر              - 3
پایه - 5
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فیلتر آبگیري سوخت پیش تخلیه
شیر تخلیه آب فیلتر را باز کرده و آب . خاموش کنیدموتور را 

زمانیکـه جریـان   . یـد لصی هاي جمع شـده را تخلیـه کن  اخاو ن
تخلیه را شـیر ،ی برقـرار گردیـد  سوخت تمیز و بدون ناخالصـ 

. یدمحکم کن
:توجه 

در غیر . لتر آبگیر از آچار استفاده نکنیدبستن فیهرگز براي-1
و فیلتــر بــال اســتفاده هددفرمــه شــفیلتــر رزوه صــورت ایــن

. می شود
یه آب فقط باید بـا دسـت بسـته شـود و از هـیچ     شیر تخل-2

. ابزاري بدین منظور استفاده نشود
را تخلیههـاي سـوخت، شـیر   هنگام تخلیه آب و ناخالصی-3

. دتا آخر باز نکنی

فیلتر سوخت 
کیلومتر کارکرد عادي10000طی کردن : تعویض اولیه 
کیلومتر کارکرد 20000هر :دوره تعویض 

روش تعویض 
هنگام تعویض فیلتر اصلی، از کامـل بـودن پکـیج فیلترجدیـد     

درصورت مشاهده هرگونه خرابـی یـا   . سوخت مطمئن شوید
قبـل از مونتـاژ سـطح واشـر     . آسیب دیدگی آنرا استفاده نکنید

هنگـام بسـتن،   . آببندي فیلتر را با کمی سـوخت آغشـته کنیـد   
لتـر را از  فی. محل بسته شدن فیلتر را با دستمال تمیز پاك کنید

سوخت تمیز پر کنید و سپس بطور دستی اقدام به سوار کردن 
بنـدي فیلتـر بـا پـیچ     واشـر آب سـطح  پس از تماس . فیلتر کنید

پـس از  . دور بچرخانید4/3اتصال، فیلتر را با دست  به اندازه 
سوارکردن کامل فیلتر، هواي داخل سوخت را با پمـپ دسـتی   

.فیلترسوخت خارج کنید

فیلتر سوخت-١
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:توجه 
هرگز فیلتر اصلی را با آچار محکـم نکنیـد، زیـرا در ایـن     -1

. دفیلتر بالاستفاده می شوو رزوه فیلتر دفرمه شده صورت
"بـا فشـار  پاشش سوخت "هاي سیستمائیکه درموردازآنج-2

تمیز بودن فیلتر مهم است، نباید قبل از بستن فیلتـر جدیـد آن   
.کنیمرا از سوخت پر

رآبگیر سوختپمپ دستی سوخت و فیلت
سوخت و فیلترآبگیر سوخت باهم یک مجموعـه  پمپ دستی 

صافی فیلترآبگیر سوخت براي تمیز کردن گازوئیـل بکـار   . اند
.می رود

رسانیهواگیري سیستم سوخت
پس از انجام این دو مرحله سیستم سـوخت رسـانی   

:باید هواگیري شود
لوله سوخت کم فشار یـا بعد از تعویض -1

مپ سوختلوله هاي پ
بعد از تعویض فیلتـر سـوخت و قبـل از    -2

اولین استارت

پیچ درپوش پمپ سوخت-١
پمپ دستی سوخت- 2

پیچ هواگیري- 1
پمپ دستی روغن بدنه موتور- 2
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روش هواگیري 
شل کنید و دکمه پمپ دستی پیچ هواگیري را -1

چند روي پیش فیلتر سوخت قرار دارد راکهروغن 
بار سریع فشار دهید تا حباب هاي موجود در 

سوخت را پمپ دستیاول پیچ.رج شوندسوخت خا
حرکت روي بلوك موتور و سپس آن را شل کرده 

باید براي . از هوا تخلیه شود˝سوخت کامالدهید تا
. حرکت دادن پمپ دستی سوخت نیروي بیشتري وارد کنید

قبل از استارت زدن کامیون اهرم پمپ دستی سوخت، روي -2
.بدنه موتور را محکم کنید

.موتور را روشن کنید تا استارت بخورد-3

:توجه 
ی دماي موتور بسیار باالست مجاز به هواگیري وقت-1

. سیستم سوخت نیستیم
نباید از استارت براي هـواگیري سیسـتم سـوخت    -2

.رسانی استفاده کرد
اتصـاالت لولـه هـاي    نباید براي انجـام هـواگیري   -3

.فشار قوي سوخت را شل کرد
ترموستاتبازدید

تـدریج گـرم   ه آبی که ترموالتور در آن غوطه ور است را ب
سپس درجه حرارت  ترموالتـور را در  . هم بزنیده کرده و ب

در درجـه  Aدهانه سـوراخ  . کارکنترل کنیده لحظه شروع ب
میلیمتـر  9.5درجـه سـانتیگراد نبایـد کمتـر از     90حرارت 

ــه مشــکل ترموســتات را  . باشــد ــروز هرگون درصــورت ب
. تعویض کنید

پمپ دستی روغن
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ترمز موتوریتنظیم لق
انجام دهید که سـیلندر در وضـعیت   تنظیم لقی را زمانی 
)        سوپاپ هوا. (حرکت تراکم باشد

.مهره قفلی روي ترمز را شل کنید-1
ــه   -2 ــر ب ــک فیل ــور ی ــز موت ــیم ترم ــراي تنظ ب

ــین پیســتون ضــخامت را ب
و پـیچ تنظـیم   )غلطکـی پیسـتون (توپر پمـپ 

.ترمز قرار دهید
ناور را تنظـیم کنیـد تـا تمـاس     کورس پیستون شـ -3

ن و صـفحه لقمـه اي ایجـاد    کامل بین پیسـتو 
.شود

نیـوتن بـر متـر    40مهره قفلی را بـا گشـتاور   -4
.سفت کنید

بازدید تسمه و تسمه سفت کن 
غلطک تسمه سفت کن باید در محل خود به. تسمه محرك را درآورده و از سالم بودن آن مطمئن شوید-1

.  آرامی بچرخد و لقی محوري نداشته باشد
وقتی آن را بادست فشار می دهیم یاتاقـان بایـد آزادانـه و بـدون مـانع      . ن را بازدید کنیدیاتاقان تسمه سفت ک-2

. بچرخد
دقت کنید هیچ روغنی در گریس رسوب نکند و اگر رسـوبات در گـریس ایجـاد شـده آن را دراسـرع وقـت      -3
.ض کنیدیعوت

کنترل تسمه سفت کن
:دقت کنید تسمه سفت کن دچار نقائص زیر نباشد

.ربه و جاي اشیاء نوك تیز روي آن نباشدآثار ض-1
وجود ترك در آن-2
به تسمه سفت کنوارد شدن فشار و ضربه -3
شیار و مـوج روي قطعـات بیرونـی تسـمه     وجود-4

سفت کن
تسمه سفت کنخم شدگی قطعات بیرونی-5
قطعات بیرونی تسمه سفت کنبادکردگی-6
دن هنگام کارکرصدا دادن تسمه سفت کن-7

پیستون توپر پمپ ترمز-2قفلیمهره - 1
پیچ تنظیم - 3
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نقطـه پـاك کنیـد و    4ا در ررنگ دو طرف تسمه -8
. را انــدازه بگیریــدضــخامت تســمه ســفت کــن 

اختالف ضخامت بین نقاط اندازه گیري شده نباید 
درصــورت وجــود . میلیمتــر باشــد25/0کمتــر از 

هاي فوق الذکر تسمه سـفت کـن   هریک از نقص
. درا باید تعویض کر

کارکرد سیستم توربوشارژ
اگـر اتصـال   . وا و لوله اگزوز نباید نشتی گاز داشـته باشـد  اتصاالت توربوشارژر، لوله مکش ه

در صورت نشـتی  . توربین و لوله اگزوز نشتی داشته باشد کارآیی توربوشارژر کاهش می یابد
. موتور فرسوده شده و آسیب جدي می بیند،اتصاالت لوله مکش

ـ از، فیلتر روغن، توربوشارژر یا روغن نوبايموتوراز کهاز آنجائی وري کـه مـدتی اسـت    موت
کنید مکنده توربوشارژر را با روغن تمیز پر کنید تـا مطمـئن شـوید    می روشن نشده  استفاده 

شارژر گـریس  یاتاقان توربوزمانی که استارت می زنید می کنند وهمه اجزاء هماهنگ حرکت
. کاري شده است

از خـاموش  براي کاهش تدریجی دماي توربوشارژر و کاهش تدریجی سـرعت موتـور، قبـل   
و مضـاف بـر اینکـه برعملکـرد     . دقیقـه در دور آرام کارکنـد  2کردن موتور بگذارید به مدت 

درصـورت بـروز هرگونـه مشـکلی موتـور را      . نظارت داشـته باشـید  توربوشارژر بایدصداي 
در صورتیکه روتر توربوشارژر انعطـاف نداشـته و   . متوقف و مشکل را بررسی و ردیابی کنید

شـرکت رنـا  یا دچار سایش شده اسـت بایـد در  مراکـز مجازتعمیرگـاهی     نمی چرخد خوب
.دشوبازدید و تعمیر

)Adblueفیلتر سیستم (جداساز گرد و غبار سوخت
)اگزوزآلودگی هواي سیستم کنترل (

بـه  با هواي متـراکم  مانع از ورود سوخت جداساز غبار از سوخت
.ي اگزوز می شودسیستم کنترل آلودگی هوا

کارکرد کیلومتر10000پس از : تعویض اولیه 
: دوره تعویض 

کیلومتر کارکرد 20000هر
)Adblueفیلتر سیستم (فیلتر جداساز غبار از سوخت- 1
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:روش تعویض 
همزمان با تعویض جداسـاز  . براي بازکردن جداساز غبار از سوخت از آچار فیلتر مخصوص استفاده کنید

وقتی سطح آببندي فیلتر با سطح زیـرین فیلتـر   فیلتر را با دست جا بزنید و. سطح زیرین آن را تمیز کنید
. دور دیگر هم فیلتر را بچرخانید4/3مماس شد 

سرویس و نگهداري از تانک اوره
سوپاپ تخلیه باد کمپرسور هواي مخزن را بـه طـور   -1

. منظم تمیز کنید
پــس از افــزودن اوره درپــوش الســتیکی مخــزن را -2

. تا محلول بیرون نریزدمحکم کنید
مجرایی براي تخلیه ناخالصی ها در زیر مخـزن اوره  -3

تعبیه شده که باید به طور منظم از آن طریق رسوبات ته 
.       نشین شده را از تانک اوره تخلیه کرد

: )اوره(adblueسیستم تمیز نگهداشتن
از آنجائیکه سیستم کنتـرل آلـودگی هـواي اگـزوز مجهـز بـه       -1

کـه  (ناخالصـی هـایی   ود گـرد و غبـار و   فیلتري است کـه از ور 
به سیسـتم  ) ممکن است عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار دهند

سوخت جلوگیري می کند، مـی بایسـت بـه طـور ویـژه مراقـب       
.باشیمadblueتمیزي سیستم 

می بایست محلول اوره و لوله هاي مربوطه از ورود ناخالصی -2
.محفوظ بماندها و گرد و غبار و هرگونه ماده خارجی 

ناخالصـی  هیچ زانویی و اتصالی را باز نکنید درغیر این صـورت  -3
درصـورت ضـرورت، اول زانـویی هـا، اتصـاالت مربوطـه و       . ها از طریق فیلتر وارد سیستم خواهئد شد

قطعات مجاور آنها را تمیز کرده و براي محافظت از زانویی، گردگیرهایی را براي جلوگیري از نفوذ گـرد  
.نصب کنیدهوار به لوله ها یا پمپ و غبا

درپوش الستیکی مخزن- 1
سوپاپ تخلیه باد- 2
فیلر اوره- 3

روکش گردگیر- 1
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:توجه 

و قطعات مجاور آن بایستی تمیز باشند، درغیر این صـورت هنگـام افـزودن    ) قیفی شکل(فیلتر اوره، فیلر
محلول اوره گرد و غبار و ذزات خارجی وارد مخزن مربوطه خواهند شد و این باعث مسدود شدن فیلتر 

. ول اوره می شودو کاهش دوام آن و آلودگی محل

سیستم اگزوز
SCRسیستم کنترل آلودگی هواي اگزوز 

شـامل یونیـت کنتـرل آلـودگی هـواي      ˝عمـدتا ) نمودار ذیـل (SCRسیستم کنترل آلودگی هواي اگزوز 
اگزوز، تانک اوره، پمپ اوره، جداساز گـرد و غبـار از سـوخت، نـازل، سنسـور دمـا، لولـه انتقـال اوره،         

. کن اوره و لوله ها و اتصاالت مربوطه می شودسوپاپ سلنوئید گرم 
)نمودار ذیل(

سنسور دماي عقب

سنسور دماي جلو

هاي اگزوزلوله لوله هاي اگزوزاگزوز      

لوله هاي تزریق اوره
لوله هاي تامین اوره 

لوله هاي برگشت اوره 

موتور نازل یونیت کنترل آلودگی هواي اگزوز

پمپ اوره

تانک اوره

سوختجداساز گرد و غبار از

)فیلتر تانک اوره(

سوپاپ سلنوئید گرم کن
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:توجه 
.ندنمی شوسرویسه یونیت کنترل آلودگی هواي اگزوز و پمپ اور-1
ت داشته باشید، بـه موقـع تانـک اوره را مطـابق بـا محلـول اسـتاندارد        به چراغ نشانگر سطح اوره دق-2

رت ، درغیـر ایـن صـو   )تغذیه تانک اوره با آب یا محلول هاي دیگر مجـاز نیسـت  .(مشخص شده پرکنید
. پمپ تزریق اوره و یونیت کنترل آلودگی هواي اگزوز آسیب می بیند

محلول اوره بـه سیسـتم بـه طـور معمـول      مطمئن شوید) کار می کند(هنگامی که موتور روشن است-3
. تزریق می شود

لوله هاي انتقال اوره شامل لوله هاي تامین، لوله هاي برگشت و لوله هاي تزریـق اوره بـه ترتیـب بـا     -4
تسریعی کلیـه اتصـاالت   لوله هاي انتقال اوره با کانکتورهاي . استمیلیمتر٥و٨/میلیمتر٨قطر خارجی 

ن از لوله کشی با حفظ فاصـله ایمـ  . تضمین می کند) غیر تاشو(وله کشی مستقیم را با آببندي مناسب و ل
ـ     عایق هاي گرمایی بـراي به باالمنابع گرما زاي درجه حرارت  کحفاظـت لولـه هـاي تزریـق اوره نزدی

.جهیز شده استلوله اگزوز ت
دسـته بنـدي و   ˝سیستم ورودي و خروجی سنسورهاي دماي سیستم کنترل آلودگی هواي اگزوز کامال-5

. کابل کشی شده اند تا از تماس با سطح یونیت کنترل آلودگی هواي اگزوز پیشگیري شود
یونیت کنترل آلودگی هواي اگزوز می بایست در نزدیکترین نقطه ممکن به سوپرشارژر موتور نصـب  -6

سـمت جلـویی   درق. براي ایـن کـار الزم اسـت   ساختار اتصال تاشویی مثل شلنگ فلزي و مانند آن . شود
لوله ورودي و خروجی باید به دقت نصـب شـوند و از سـمت فلـش راهنمـاي روي      : لوله کشی اگزوز 

.لوله ها باید آنها  را نصب کرده محکم کرد و از اتصال صحیح لوله ها مطمئن شد
Ocrمیلیمتري لوله اگزوز عقب و ملزومـات نـازل اوه بایـد از فـوالد     200بخش جلویی -7 18Ni9 و

بیشتر ساخته شـود، طـول لولـه اگـزوز عقـب از یونیـت کنتـرل آلـودگی هـواي اگـزوز نبایـد کمتـر از            
لوله کشی باید حتی االمکان در مسیر مستقیم انجام شود بدون خم شدگی کور و کلیه . میلیمتر باشد400

. اتصاالت می بایست بادقت تمام آببندي شوند
و سطح براکت روي پمپ اوره بایـد  ره هرگز نباید معکوس مونتاژ شودبخش باالیی و پائینی پمپ او-8

. حتی االمکان عمد بر صفحه باالیی قاب پمپ نصب شود
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تانک اوره، پمپ اوره و جداساز گرد و غبار سوخت ماژول هایی از پیش تعیین شده اند کـه هرگونـه   -9
. ممنوع است˝تغییر در ساختار آنها بدون مجوز اکیدا

:زرسی سطح روغن کالچبا
دوره تعویض عادي

کیلومتر کارکرد50000هر 
کـالچ بایـد بـه    سـطح روغـن  درشرایط کارکرد عادي

ــزن  بنزدیکحــداکثرشــاخص ــر روي مخ ــه ب ــد ک اش
، مقداري در صورت نقصان روغن. مشخص شده است

از اضافه کـردن روغـن   قبل.ودروغن به مخزن اضافه ش
ــان  ــه نشــتی اطمین و در حاصــل کــردهاز نبــود هرگون

.د نشتی نسبت به رفع آن اقدام کنیدصورت وجو

:توجه 
. خودداري شود ًخلوط کردن روغنهاي متفاوت اکیداو از مره از یک نوع روغن استفاده کنیدهموا-1
از تمیـزي روغنهـا اطمینـان حاصـل     . استفاده نیستندروغنهاي معدنی بعنوان روغن ترمز و کالچ قابل-2

.کنید
. تا از خرابی رنگ جلوگیري شودغن ترمز با سطوح رنگی خودداري کنیداز تماس رو-3
از نفوذ گـرد  قبل از باز کردن درب مخزن روغن کالچ روي درب و سطح مورد نظر را تمیز کنید تا  -4

.جلوگیري شودًجداخل مخزن روغن به دا. . . و غبار و کثیفی و 

روش تنظیم کالچ
ســیلندر اصــلی و همچنــین سیســتم کنتــرل سیســتم کــالچ از 

کـه شـامل سـیلندر اصـلی و     هیدرولیکی کمکی بهره می گیرد
:روش تنظیم پدال کالچ به شرح ذیل است . بوستر است

مهره سفت کننده شفت فشـاري سـیلندر کـالچ را وقتـی کـه      
شفت را تـا  . ، باز کنیدیت پدال کالچ دیگر تغییر نمی کندموقع
مطمـئن شـوید خالصـی سـیلندر     کشـید و  بسمت باالبه انتها

ر مهـره را در آخـ . میلیمتـر اسـت  7/0الـی  5/0حـدود  اصلی
وسترب- 1.نیازي به تنظیم نداردمیله فشار بوستر. محکم کنید

سیلندر اصلی هیدرولیک کالچ- 2

منبع روغن کالچ- 1
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هواگیري سیستم کالچ
زیـر آن را  بـه روشـهاي   هـوا گرفتـه بایـد   سیسـتم کـالچ   زمانی کـه 

:هواگیري کرد
پاسکال کیلو600بهفشار مخزنتا مخزن روغن کالچ را پر کنید-1

.برسد
تخلیه هواي سیسـتم  بوسترپیچ . درپوش گردگیر بوستر را بردارید-2

ار دهیـد تـا حبـاب هـاي     فشًل کالچ را مکرراکالچ را باز کرده و پدا
. تخلیه هوا خارج شودبوستر روغن کالچ و از پیچهوا از مخزن

کالچ را چنـدبار فشـار   ل تخلیه هوا را سفت کرده و پداپیچ بوستر -3
هـواگیري  پیچسپس پدال کالچ را پایین نگه داشته و. داده، رها کنید

ت کرده را سفپیچسپس را مجدداً باز کنید تا هواي داخل تخلیه شود
.و پدال کالچ را رها کنید

را دوباره تکرار کنید تا زمانیکه حـس کنیـد  مرحله سوم-4
، ســپس درب دزنــمــی هــوایی از پــیچ هــواگیري بیــرون ن

.را بر روي مهره مربوطه قرار دهیدالستیکی 
کـورس حرکـت پـدال    زمانیکه اقدامات باال انجام شـد -5

میلیمتر باشد و کورس حرکت میلـه  188±4کالچ بایستی 
:د در محدوده جدول زیر باشدبوستر بای

کالچ نوع فشاريکالچ نوع کششیگیربکس
Shaanchi

ZF/
یا نهمدنده هشتم

Datongویا بیشتر 

Shaanchi
دونگ فنگ و 

هشتمین، نهمین 
دنده یا بیشتر

دنده هشتم، نهم یا 
Datongبیشتر  کورس حرکت 

میله بوستر
میلیمتر19-26میلیمتر25-29میلیمتر20-24میلیمتر27-22

میله فشاري- 5تخلیه هوا پیچ- 1
هواگیريشلنگ- 6حلقه اي            نشانگر - 2
کالچروغنمخزن -7نشانه خوردگی صفحه    - 3
صفحه محدب- 4
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:کورس حرکت میله بوستر به روش زیر سنجش می شود 
خل کابین پدال کـالچ را فشـار دهـد و از بیـرون     یک نفر از دا.1

بوسـتر را بـا چکـش کـوچکی     نشانگر سایش دنبالـه انتهـائی   
در . بکوبند تا نشانگر میله دیگر به سمت داخل حرکـت نکنـد  

این نقطه، آخرین فاصله بین حلقه نزدیک کن میلـه نشـانگر و   
صفحه روي تخت را بامقیاس متحرك فرعی یا ورنیـه سـیلندر   

.می نامیمAیسکی اندازه گیري می کند، این فاصله را ترمز د
نفر اول ازداخل کابین پدال کالچ را تـا آخـر فشـار دهـد و از     .2

بیرون میله نشانگر سایش دنباله انتهـایی بوسـتر را بـا چکـش     
کوچکی بزنند تا میله نشانگر دیگر بـه سـمت داخـل حرکـت     

میله نشـانگر و صـفحه روي تخـت را    در این نقطه آخري فاصله بین حلقه نزدیک کن . نکند
.می نامیمBبا ورنیه اندازه می گیرد، این فاصله را 

.کورس واقعی میله بوستر در زمان خالصی کالچ استBو Aتفاضل بین .3
اگـر کـورس   وتخلیه هوامناسب اسـت جدول مربوطه است،مذکور در محدودهاگر کورس .4

اگـر هـواگیري هنـوز هـم     . گیري ادامـه دهیـد  هنوز باید به هـوا زیر محدوده قید شده باشد،
.....)نشتی لوله روغن و غیرو: ًمثال.(مناسب نیست مورد را عیب یابی کنید

روش بازرسی میزان سائیدگی صفحه کالچ 
کالچ نوع فشاري 

حالت سایش لنت-3بوستر نصب شده                     -2بوستر نصب نشده        -1
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:ی نوع کششکالچ 
ــب  ــل از نص ــالچ قب ــتر ک ــت آزاد(بوس ــر ) در حال ــربکس(L1=128، میلیمت ZFShaanchiدر گی

سطح محدب کامالً نشانگر میزان سائیدگی با ) Datongدر گیربکس (L1=194و میلمتر ) نگ فنگود
L2=162و ) Shanxiدر گیربکس (L2=93، میلیمتر بوستربعد از نصب پمپ کالچ. تماس استدر

در این لحظه . کندلندر را به سمت عقب هدایت میمیله فشار سی. است) Datongدر گیربکس ( میلیمتر
در گیـربکس  (میلیمتـر 32و ) Shaanchiدر گیـربکس  (میلیمتـر  35نشانگر میزان سائیدگی بـه انـدازه   

Datong (زمانیکه فاصـله  . کندمیسمت عقب حرکت ، نشانگر بهبا سایش صفحه کالچ. کندحرکت می
در گیــربکس (میلیمتـر 6/56و ) Shaanchiدر گیــربکس (میلمتـر  62بـین نمایشــگر و سـطح محــدب   

Datong (میلیمتر خورده شـده  و بایسـتی تعـویض    3ه اندازه ، بدان معنی است که صفحه کالچ بباشد
. شود

میزانتست
سایش صفحه 

کالچ نوع فشاري

حالت سائیدگی بعد از نصب پمپ کالچدهبوستر نصب نش
لنت ها

ــپ   ــه پم ــل از اینک قب
را نصــب L1کــالچ 

کنیم

ــد از اینکــه  بع
ــپ  را L2پمـ

نصب کردیم 

عقبی M1شفت 
نشـــانگر میـــزان 

سائیدگی

فاصله بین نشانگر حلقـه  
M2 ــن و ــک کــ نزدیــ

ــت    ــایی تخ ــفحه انته ص
ــد  ( ــالچ بایـ ــفحه کـ صـ

ــون   ــود چ ــویض ش 3تع
)میلیمتر سایش دارد

Shaanchi128میلیمتر63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر
Dong Feng128میلیمتر63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر

ZF128میلیمتر63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر
Datong194میلیمتر6/56میلیمتر32میلیمتر162میلیمتر
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بازدید و تعویض روغن گیربکس 
بازدید اولیه 

کیلومتر کارکرد5000دروي نو هرخو
بازدید عادي 

کیلومتر کارکرد50000هر 
تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد عادي2500
تعویض عادي 

کیلومتر45000هر 

رانندگی و اگر کارکرد کامیون در شرایط آلـودگی شـدید   
. هوا و حمل بارسنگین باشد باید این فاصله را کمتر کـرد 

و بارحمل شـده توسـط   هوا شدیدتریعنی هرچه آلودگی 
کامیون سـنگین تـر باشـد، بایـد در زمـان کوتـاهترروغن       

.گیربکس را تعویض کرد
روش بازدید

سـطح  . ن آن بـاز کنیـد  بازدید و یـا پرکـرد  برايپیچ درپوش کاسه نمد محفظه بازدید روغن گیربکس را 
کـافی  در صـورت  (وغـن بیشـتري باشـد   باشد و اگر نیاز به ربا لبه پائینی درپوش مجرا تراز روغن باید

. باید روغن اضافه شود) نبودن
روش تعویض

اولروغنتعویضهنگام .استکه کامیون کار کرده و موتور داغ روغن گیربکس را تعویض کنید زمانی 
بـراي  روي درپـوش ازآنجائیکـه آهـن ربـایی   .رده  روغن گیربکس را تخلیه کنیدتخلیه را باز کدرپوش 

روغـن تـازه را از راه فیلـر    .ببندیـد ار گرفته آن را خوب تمیز کرده و سپس درپـوش را  قرجذب فلزات
.روغن و محفظه بازدید تا سطح تراز پائینی محفظه روغن درآن بریزید

:توجه 
اگر سطح روغن خیلـی پـائین باشـد ممکـن اسـت باعـث       -1

سوختن یاتاقان و دنده گیربکس شـود و سـطح بـاالي روغـن     
از حـد گیـربکس و نشـتی    باعـث گرمـاي بـیش    گیربکس هم

. روغن می شود

Shaanchiدنده 9و8گیربکس 

زدید سطح روغنبافیلتر و مجراي- 1
درپوش تخلیه روغنپیچ - 3مجراي هوا - 2
سی تخلیه روغندرپوش مغناطی- 4

درپوش تخلیه روغن            - 2
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.همیشه درپوش نفس کش را تمیز نگهدارید-2
سرویس، تنظیم و نگهداري سیستم ترمز

تمیز کردن کاسه ترمز و لنت کفشک ترمز
تنظیم دستی بازوئی

بازدید معمولی
کیلومتر5000هر 

لقی کاسه چرخ و کشفک هاي ترمز 
مز قسمت وسطی کفشک تر

)تنظیم دستی بازوئی(میلیمتر 5/0تا 3/0
)بازوئی خود تنظیم(میلیمتر 1تا 6/0

روش تنظیم ترمز 
آچار را برروي شفت حلزونی قرار داده و آن را بچرخانید تا لنت با کاسه ترمز در تماس قراربگیرد و -1

ه چـرخ آزاد بـوده و   در این حالت باید کاس. دور در جهت عکس بچرخانید2/1شفت حلزونی راسپس
.حرکت کند و تماسی وجود نداشته باشد

.باشدمیلیمتر25±5در حدود ترمز را بررسی کنید بایدرابطمیلهکورس-2
:توجه 

، لقی را به موقـع تنظـیم   که ترمز ضعیف به نظر می رسدو درصورتیکنیدترمز را چک بطور منظم  لقی
: یل بایستی مورد توجه قرار گیرد نکات ذهنگام تنظیم لقی ترمز .کنید

. میله ترمز با چرخانیدن اتصال بازوئی داخل محفظه ترمز  مجاز نیستتغییر در کورسجابجایی و-1
هنگام تنظیم ترمز چرخهاي عقب و وسط، کامیون بایستی در سطح صـاف قـرار گرفتـه و فشـار بـاد      -2

. کیلو پاسکال باشد700مخزن بیش از 
لقـی  هنگـام تنظـیم   کامیون وگیري از حرکتبه منظور جل-3

با مـانع ي جلو و عقب راعقب، چرخها/وسطچرخهاي ترمز
. چوبی مهار کنیدهاي

خودکاربازوئی تنظیم 
.به مشخصات فنی کامیون خریداري شده رجوع شود˝لطفا

زمـانی کـه   باشـد، مجهز به بازوي تنظیم اتوماتیـک  اگر ترمز 
د فاصله بـه طـور اتوماتیـک    سطح اصطکاك بین لنت کم شو

و نگهداري از بازویی ترمـز این کار سرویس. می شودتنظیم
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. ده و ایمنی رانندگی با کامیون را تضمین می کنـد کررا تسهیل
در زمان عملکرد معمولی، باید گریس از طریـق نـازل گـریس    

. کیلـومتر آنـرا چـک کنیـد    10000کاري پر شود و پس از هر 
20000سفت شدگی اهرم آن را هر معکوس همچنین گشتاور 

جهـت  خالف یعنی شفت حلزونی را در. کیلومتر بازرسی کنید
ایـن  ( عقربه هاي ساعت بچرخانید تا خالصی ترمز بیشتر شود

نیـوتن  18اگر گشتاور آن کمتـر از  .) بار انجام دهید3عمل را 
بعالوه مجموعـه قطعـات   . متر باشد، بازویی باید تعویض شود

. کنید تا از عملکرد صـحیح آن مطمـئن شـوید   ترمز را بررسی
) درگیر نباشد( ترمز دستی را قبل از حرکت کامیون بخوابانید

مرتبه 40تا 30رسید 400kPa-300و زمانی که فشار باد به 
به طور اتوماتیـک  کمتري ترمز پدال ترمز را فشار دهید تا لقی 

ـ    ب تنظیم شده وسطح اصطکاك بین لنت ترمز را بـه طـور مرت
بازرسی کنید تا از آسیب دیدن سایر قطعات ترمـز جلـوگیري   

براي تعویض صـفحه کفشـک ترمـز شـفت حلزونـی را      . شود
بچرخانید تا طول بادامک رقاص بـه کوتـاهترین حالـت خـود     
برسد می بایست لنـت هـاي ترمـز تعـویض گـردد و بعـد از       

ــه              ــاد ب ــار ب ــه فش ــانی ک ــاال زم ــد ب ــت همانن ــویض لن تع
300-400kPa مرتبه فشار داده 40تا 30رسید پدال ترمز را

در . مـی شـود  رمز به طور اتوماتیک تنظیم و مطمئن شوید که ت
مدت کارکرد کامیون در زمان طوالنی لقی بین کفشک به طور 

. اتوماتیک تنظیم خواهد شد

تنظیم دستی لقی ترمز 
، ترمـز کـامیون از   )لقـی لنـت  (کاسـه چـرخ   هنگام نصب لنت ترمز نو بدلیل کم شدن فاصله بین لنت و 

لذا هنگام استفاده از ترمز بخصـوص  . شرایط کار عادي نسبت به لنت کهنه و آببندي شده خارج می شود
تنظـیم  مـی توانیـد   در این حالت . دن لنت ها وجود داردزمان رانندگی در سرباالئی و تپه، احتمال داغ کر

:د دهیانجام به روش ذیل صورت دستی ه را بلقی 
3/2تـا  2/1سپس آن را در جهت عقربه هاي ساعت . ه بچرخانیدآچار را بر روي سر شفت قرار داد-1

و سپس شفت حلزونـی را درجهـت معکـوس تـا     دور بچرخانید تا لنت ها با کاسه ترمز تماس پیدا کند،
ز دسـتی  ترم)می شودفت پس از چرخش معکوس شنیده صداي کلیک جا خوردن ش(دور بچرخانید4/3
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تـا  مرتبه پدال ترمز را فشـار دهیـد   40تا 30رسید 400kPa-300و زمانی که فشار باد به را آزاد کنید 
هیچ . در این لحظه کاسه چرخ میبایست به راحتی بچرخد. لقی ترمز کمتري به طور اتوماتیک تنظیم شود

ید تا مقدار صحیح این لقـی  نر مخصوص اندازه گیري کز را با فیللقی ترم. قسمت دیگري را دست نزنید
.میلیمتر باشد6/0–1بین 

5±25مـی بایسـت   است کورس اهـرم ترمز 300kPaاهرم ترمز را چک کنید و زمانی که فشار باد -2

.میلیمتر باشد
وقتی که شفت به هردلیلی مانند استفاده بیش از حد از بـازوي تنظـیم شـونده اتوماتیـک و یـا انجـام       -3

بـا  نیاز است که د،هم عمل نکن2و 1و یا مراحل ، خوب نچرخداري و روغنکارينشدن تعمیر و نگهد
در این حالت بازویی تنظـیم خودکـار عمـل نمـی     .دور بچرخانید4/1آچار مخصوص شفت حلزونی را 

مراجعـه  رناترمز به مراکزخدمات پس از فروشتنظیم خودکاربازویییا تعویض براي تعمیر˝لطفا. کند
.کنید

:وجه ت

.یددر حالت کارکرد عادي لقی ترمز را دستی تنظیم  نکن-1
.خوردگی لنتها را به طور مرتب بررسی کنید تا از آسیب دیدن سایر قطعات ترمز جلوگیري شود-2
)اهـرم ترمـز  (میل رابـط  اتصال سفت کردن تنظیم را با بازوئی، کورستنظیم دستی لقی ترمزهنگام -3

.ز تغییر ندهیددر داخل محفظه ترم
زمانی که تنظیم ترمز عقب و میانی را به طور دستی انجام می دهید کامیون را در سـطح صـاف نگـه    -4

.باشد700kPaداشته و مطمئن شوید که فشار باد تانک بیشتر از 
پـس از آزاد  . انع هاي چـوبی از حرکـت مهـار کنیـد    هنگام تنظیم ترمز، چرخهاي عقب و جلو را با م-5

.دتنظیم کنیمز عقب و وسط راتررمز دستی لقی کردن ت
وضعیت بازویی خودکـار  کامیون را متوقف کرده وًًًًًًًًباید سریعاعملکرد ترمز عادي نیست، زمانی که -6

.حرکت خودداري کنیدمانی که مشکل برطرف نشده است از قطعات ترمز را چک کنید و تا زو دیگر
ز باید پس از چرخاندن آن دور بادامک رقاص درجهت فلـش هـاي   پیچ هاي سفت کاري بازویی ترم-7

. نشانگر روي پوسته بازویی خودکار سفت شوند
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بازرسی پدال ترمز 
. پدال را به آرامی فشار دهید و حرکت آن را چک کنید-1

.میلیمتر باشد12-18اندازه این حرکت می بایست 
گیـري انجـام   نباید هیچ گونه قفل شـدگی درحـین ترمز  -2

. گیرد
زمان ترمزگیري می بایست صـداي تخلیـه هـوا شـنیده             -3

.شود

تخلیه آب از تانک باد 
این کـار  . هرهفته آب جمع شده در تانک باد را تخلیه کنید

. می شودام  با کشیدن سوپاپ تخلیه زیر تانک باد انج

کن هوا نگهداري ازخشک
و پـس  کردهز کمپرسور هوا را تمیزهواي ارسالی اخشک کن، 

. کنداز گرفتن آب آن را به تانک باد ارسال می

:دوره تعویض 
سیلندر یا هر بخش رطوبت گیر خشک کن هوا

هنگـام راننـدگی   / کیلومتر یـا هرشـش مـاه یکبـار    30000هر 
ه هـاي در شرایط نامناسب مانند آب و هواي مرطوب یـا جـاد  

. نشیب دوره سرویس کوتاهتر می شودپر فراز و

DFL3251A/A3/DFL5251GJBA

سوپاپ تخلیه آب تانکهاي پائینی- 1
حلقه مکش سوپاپ- 2

سوئیج خشک کن هوا
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بازرسی تجمع آب در تانک باد
در فصول سرد زمستان یا در مناطق سردسیر در پایان یک روز 

را چـک کنیـد آب درآن جمـع نشـده باشـد      تانـک بـاد  کاري
.تانک باد خشک کن را  چک کنیدهرهفتهدرغیر این صورت 

ر تانک باد یـا قـالب   براي تخلیه آب از تانک باد شیر تخلیه زی
فوالدي زیر قاب مخزن را بکشید، اگر در تانک باد آب جمـع  

یـا دیگـر بخـش هـاي     سـیلندر  شده بود آب را تخلیه کرده و
در مراکز تعمیرگاهی مجاز شـرکت  را رطوبت گیر خشک کن 

. تعویض کنیدرنا 
خشک کنجی هواي خرولوله بازرسی 

ار باد ترمز به حـد  اگر قبل از استارت خوردن کامیون وقتی فش
نصـاب رســیده نشـتی هــوا در خروجـی هــواگیري مجموعــه    

سـوپاپ تخلیـه بـاد را    ˝خشک کن باد ترمز مشاهده شد، لطفا
در صورتی که خروجی هواگیري خشـک کـن بـه    .  چک کنید

ــته     ــوب بس ــارجی خ ــار و ذرات خ ــرد و غب ــود گ ــل وج دلی
ـ . سوپاپ هواگیري را تمیز کنید˝نمی شود، لطفا ک بـاد بـا   تان

حد فشار هواي مشخصی طراحی شده و اگر فشار هواي لولـه  
هاي تانک باد از حداکثر بگـذرد، طبیعـی اسـت کـه خروجـی      
هواگجیري خشک کن براي خالصی از فشار باد اضافی نشتی 

پـائین آمـده   تنها زمانی که فشار باد تا حـداقل . باد داشته باشد
و سیســتمبسـته مـی شـود    ˝باشـد، سـوپاپ هـواگیري کــامال   

.لوله هاي باد دوباره شارژ می شوند
گرم کردن خشک کن هوا

سانتیگراد است، کلید خشک کن 5±5هنگامیکه دما بین 
سیستم گرمکن کنترل دمـا قسـمت پـائینی       . را روشن کنید

خشــک کــن را بصــورت اتوماتیــک بــراي جلــوگیري از  
.کندیخ زدن خروجی و آب گرفته شده گرم می

قرار دهید  ) روشن(onکلید روي داشبورد را در وضعیت 
نشانگر گرمکن خشک کن هوا. ن خواهد شدروشهمزمان نشانگر گرمکن خشک کن
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بازرسی و تعویض روغن هیدرولیک فرمان 
:دوره بازدید 

کیلومتر 5000هر 
:تعویض اولیه 

کارکردکیلومتر2500
:زمان تعویض 

ن و یا بی کیفیت شـدن روغـ  کارکردکیلومتر30000هر 
یا گرد و غبار و تراشه هاي اضافی در روغن

روش بازرسی
بازرسـی شـده و    ˝مکـررا روغن بایـد در زمان کارکرد کامیون 

کنترل کنید تا ناخالصی و ذرات غبار به مخزن وارد نشده باشد 
و درصورت وجود ذرات خارجی و ناخالصـی هـا در مخـزن،    

پـائین  درصـورت  وکـرده  تعویض روغن هیدرولیک فرمان را 
زمانیکه سطح روغن را چـک  . درا پر کنیآن بودن سطح روغن

گـیج  ن روغن تمیـز گردیـده و پـیچ    می کنید، می بایست مخز
تمیز کـرده سـطح   ˝را بازکنید آن را کامالسطح روغن نشانگر 

اگر سطح روغن هیـدرولیک فرمـان بـین    . روغن را چک کنید
رولیک از روغـن هیـد  نشانه حداکثر و حداقل روي گیج نبـود  

یکسان با مشخصات فنی روغن هیدرولیک موجود در مخزن 
سپس پیچ گـیج نشـانگر را دوبـاره درجـاي     .به آن اضافه کنید
. خود محکم کنید

روش تعویض روغن 
جلوي چرخهاي جلو و عقب کامیون را با مانع چوبی مهار کنید و دنـده را در حالـت خـالص قـرار     -1

.داده و زیر محور جلو جک بزنید
سپس پیچ درپوش مخزن و پـیچ تخلیـه را بـاز کـرده و فرمـان را در      . ابتدا مخزن روغن را تمیز کنید-2

در صـورت نیـاز   . دو جهت پشت سرهم بچرخانید تا روغن باقیمانده داخل پمپ سـوخت تخلیـه شـود   
ـ تا حـدود انتهـ  چندبارفرمان راغربیلک موتور را روشن کرده و در دور آرام قرار دهید و  ه چـپ و  ایی ب

. چرخانید تا روغن از مخزن خارج شودراست ب
.کنیدو فیلتر آن را تمیز و یا تعویض مخزن روغن، پیچ تخلیه را بستهبعد از تخلیه کامل-3

نشانگرریز با گیج درپوش سر- 1
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دقیقـه در  5-3و موتور را روشـن کنیـد   کردهمخزن روغن هیدرولیک را با روغن مناسب و تمیز پر-4
درصـورت لـزوم   وسطح روغن را چـک کـرده  را خاموش کنید،  دوبارهسپس موتور . دور آرام کار کند

در طول انجام کامل روند کـار بـراي   . بار تکرار کنید3روش فوق را حداقل . کنیدروغن به مخزن اضافه 
جلوگیري از وارد شدن هوا به سیستم، روغن را یکباره درون مخزن نریزید یـا در اضـافه کـردن روغـن     

. ا سیستم هوا نکشدمکث و تاخیر نکنید ت
سطح روغن را بررسی کنید تـا بـه   . روشن و سپس خاموش کنیددر دور آرام دقیقه 2موتور را براي -5

.  اندازه استاندارد باشد
این کار را چند با ر تکـرار کنیـد تـا سـطح     . موتور را روشن کنید فرمان را به هر دو سمت بچرخانید-6

.درپایان اگـر نیـاز بـود سـطح روغـن را بـاال ببریـد       . ابی نداشته باشدایستا شود و دیگر حبًروغن کامال
این کار را چندین بار انجام ).یعنی سطح روغن باید بین نشانگر مقیاس باالئی و پائینی مخزن قرار گیرد(

. دهید تا سطح روغن هیدرولیک درست بین دو نشانه حداکثر و حداقل روي گیج قرار بگیرد

: توجه 
A (موتور روغن هیدرولیک را پر نکنیدر زمان کارکرد د.
B (وغن هیدرولیک مشابه استفاده گردددر زمان سرریز روغن از ر .
C ( کارکردن است فرمان را بچرخانید تا هواي اضافی از مخزن    زمانی که موتور در حال

.خارج شود
D (کنیدقبل از چک کردن روغن فرمان موتور را خاموش همیشه.
E ( ثانیه به سمت چپ و راست نگه ندارید تا از خراب شدن 15فرمان را بیش تر از

یکباره فرمان را برنگردانید تا این کار را آرام انجام دهید و اما .فرمان جلوگیري شودپمپ 
.از خرابی بوستر فرمان پیشگیري شده باشد

بررسی خالصی مجاز فرمان
5000kmخالصـی غربیلــک فرمــان مـی بایســت در هــر   

خالصی فرمان از حالت عـادي بـه دو طـرف    . بررسی شود
، بـه روش  تجاوز کند اگر خالصی زیاد است15˚نباید از 

:تنظیم شود زیر می بایست
.کنیدلقی بلبرینگ توپی چرخ جلو را بررسی و تنظیم -1
میل فرمان کوتاه و اتصـال میـل مهـار را بررسـی کنیـد      -2

روش تنظـیم بـدین   . در صورت شل بودن آنرا تنظـیم کنیـد  

١١٨



صورت است که پیچ میل فرمـان کوتـاه را بـا آچـار تخـت      
ــپس    ــد س ــر بچرخانی ــا آخ ــوص  ت دور 4/1–2/1مخص

پـین  (گردانید بعد فرمان را با اشپیل مخصوص قفـل کنیـد  بر
). اشپیل در مهره و پیچ سیبک وارد شود و آنرا قفل کند

اتصال بازویی باالیی و پائینی را با میل فرمـان کوتـاه و   -3
سـیبک را بسـته و   . مخروطی پین توپی میل مهار چک کنید

با چکش ضربه اي به آن بزنیـد سـپس پـیچ و مهـره را بـه      
تا پین امکـان وارد شـدن را   کنیددور باز3/1–2/1دازه ان

بـراي وارد  پیچ و مهره را .در مهره و پیچ سیبک داشته باشد
.کردن پین شل نکنید

وجود لقی در اتصال بین بازویی فرمان هـزار خـاري و   -4
. میل فرمان و اتصاالت دیگر را بررسی کنید

یسـتون میـل   درگیري بین بـازویی فرمـان و پ  چگونگی -5
.دنده  را بررسی کنید

از سیستم تعلیقنگهداري
و باالنس تعلیقفنرتخت

پـیچ  عملیـات بـارگیري   بعد از آببندي کامیون نو و قبـل از 
هــاي کرپــی سیســتم تعلیــق عقــب و جلــو را بــا گشــتاور 

سفت کنیـد و سـپس بـه    )جدول گشتاورها(مشخص شده 
مهره هاي ˝مجددابار 3کیلومترپیمایش 200-300ازاي هر

نس مهره هاي اتصـاالت بـاال  جلوو عقب، و همچنین کرپی
زمانی کـه کـامیون بـار    را با گشتاور مناسب تعلیق و شاسی

هنگام رانندگی سرویس و نگهـداري  .کامل دارد سفت کنید
از کامیون، لبـه هـا و سـطح فنـر تخـت را بـا ابـزار آهنـی         

کـاري  چکشدرغیر این صورت نقاط . کاري نکنیدچکش 

نازل گریس خور- 1
اطمینانسوپاپ- 2
براکت باالنس سیستم تعلیق- 3
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شده باعث ایجاد ترك در فنـر و بـه تـدریج شکسـتگی آن    
. دمی شو

سرویس و نگهداري باالنس تعلیق
ــارگیري  بعــد از آببنــدي کــامیون نــو و قبــل از عملیــات ب

پیچ هاي کرپی سیستم تعلیق عقـب و جلـو را بـا گشـتاور     
سفت کنید ) جدول گشتاورها(مشخص شده 

پیچ هاي وکت شفت باالنس و شاسیمهره هاي جفتی برا
. ا گشتاور استاندارد سفت کنیدبرا شاسی بین مرغک و رام 

سـفت  آنهـا را  ˝مجـددا بـار 3کیلومتر200-300هر سپس 
ــار کامــل،  10000هــر. کنیــد ــا ب ــامیون ب کیلومترکــارکرد ک

.سـفت کنیـد  کرپی سیستم تعلیق عقب و جلـو را  پیچ هاي 
چ هاي براکـت شـفت بـاالنس و    ضمن اینکه کنترل کنید پی

شاسی شل نشده باشـند، و اگـر شـل شـده انـد آنهـا را بـا        
. گشتاور مناسب سفت کنید

گریس یاتاقان باالنس را تعویض کیلومتر کارکرد10000هر
ــه     ــاتی ک ــازل و قطع ــریس، ن ــویض گ ــان تع ــد و زم کنی

از آنجائیکـه  . گریس کـاري مـی شـوند بایـد تمیـز شـوند      
می گیـرد،  طریق یاتاقان یوگی انجام جدید ازگریس کاري 

.بیرون بزندمی بایست از سوپاپ اطمینانگریس
بازدید سطح روغن محرك نهایی

Dong Fengعقبمیانی و دیفرانسیل اکسل 

تعویض اولیه 
کیلومتر کارکرد2500

دوره تعویض 
کیلومتر30000هر 

مخـزن  ظرفیـت ولیتر 25مخزن روغن اکسل میانیظرفیت
یتر است ل19روغن اکسل عقبی 

اکسل عقب
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بازدید معمولی 
کیلومتر 5000هر 

روش بازدید
به لبه پائینی محفظه بازدیـد تانـک   سطح روغن اکسل میانی باید 

ورت روغـن اضـافه کنیـد سـطح     صـ ترانزیت برسد در غیر ایـن 
.فیلر تغذیه روغن برسدینیئپاب نیز باید به لبه اکسل عقروغن 

.کنیـد ي هوا را بررسـی کـرده و آن راتمیز  وروددرپوش وضعیت
لیتـر ظرفیـت   15لیتـر اسـت کـه    19ظرفیت روغن اکسل عقب 

هریـک از کاهنـده   ظرفیـت  لیتـر  2محرك نهایی مرکزي و 
.هاي چرخ ها

عویض روش ت
پـر  موقـع  . تعـویض کنیـد  داغ بودن موتـور هنگام روغن اکسل را

تعـویض در  ن دقت کنید چرا کـه کمـی روغـن موقـع     کردن روغ
.ماندمیمحفظه باقی

ا بـاز کـرده و روغـن را تخلیـه     تعویض ابتدا درپوش تخلیه ربراي
روغـن  . کرده و مجدداً در جاي خود ببندیـد ، درپوش را تمیز کنید

از آنجائیکه اکسـل  . از محفظه بازدید سطح روغن بریزیدجدید را 
یـه  ، هنگـام تغذ و محفظه توپی بـه هـم مـرتبط هسـتند    وسط و عقب

از محفظـه کاهنـده سـرریز    ، روغـن روغن از اکسل وسط و یا عقبـی 
.خواهد شد

محفظه ورود هوادرپوش - 1
ید روغن اکسلدرپوش بازد- 2
درپوش تخلیه روغن- 3

ن روغنمحل پر کرد- 1
درپوش تخلیه روغن- 2

اکسل میانی

١٢١



کاهنده چرختعویض روغن توپی 
روغن را از محفظه تغذیه روغـن  . اضافه کردروغن را می توان ابتدا از محفظه توپیبراي تعویض روغن 

و عقـب و تـوپی بـه هـم     از آنجائیکه اکسل وسط. اخص برسدترین سطح شبریزید تا حدي که به پائین
.محفظه کاهنده روغن را تغذیه کنیدهنگام پر کردن ابتدا از قسمت ،مرتبط هستند

:توجه 
همچنـین  .و خـاك بـه اکسـل جلـوگیري کنیـد     هنگام پر کردن روغن بایستی از ورود هرگونه گـرد  -1

.دذیه باید در بهترین وضعیت قرار داشته باشدرپوش منفذ تغ
.صورت روغنکاري را مختل خواهد کرددر غیر این.نگهداریمحد مجازرددین را باسطح روغ-2

:استفاده و نگهداري از الستیک ها 
انتخاب الستیک 

ندهکامیون ها وکامیون کشکمپرسیمدل 

شرایط سرویس

ــم،  ــرعت ک س
جاده نامناسب 
با شـرایط بـار   
ــیش  کــامیون ب

درصد50از 

ــاالتر،   ــرعت ب س
جـاده بــا شــرایط  
خوب، بار کمتـر  

درصد50از 

سرعت بـاال، جـاده بـا    
شـــــرایط مناســـــب، 

درصد30بارکمتر از 

ارجحمجازممنوعالستیک تیوب لس
مجازارجحمجازالستیک مریدیان
ممنوعتوصیه نمی شودجحارالستیک بایوس

:بار غیر مجاز کامیون 
بار زدن کامیون بیش از حد مجاز باعث افزایش گرمـاي السـتیک   
ها و سایش عاج تایر ها شده که این خـود بـه تـنش لبـه داخـل      
طوقه چرخ ها، آسیب لبه هاي الستیک، خوردگی الیه هـاي تـایر   

.و کاهش عمر سرویس آنها می انجامد
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:اج مناسب تایر انتخاب طرح ع
مقاومـت و دوام  : مقاومت چرخشی کم و هدایتگر عملکرد خوب، طرح دو منظـوره و عرضـی  : طرح طولی

طرح دو منظـوره  . باال و عملکرد محرك خوب، طرح طولی را براي چرخ ها ي راهنما و تریلر انتخاب کنید
بـاال درجـاده بـا شـرایط     طرح عاج طولی بـراي سـرعت   . و عرضی را براي چرخ هاي محرك انتخاب کنید

بـه  . مناسب و طرح عاج دومنظوره و عرضی براي سرعت پائین در جاده هاي پرفراز و نشیب مناسب اسـت 
عنوان مثال با توجه به سرعت باالي کامیون طرح طولی مناسب چرخ هاي جلـوي راهنمـا و تریلـر بـوده و     

.طرح عاج دو منظوره و عرضی براي چرخ هاي محرك مناسب است

مدلکشندهکامیونکامیون کمپرسیدلم

محور محركمارپیچ فرمانمحور محركمارپیچ فرمانمحور محركمارپیچ فرمانمکان

بزرگراههاي 
داخلی

طرح عاج  
طولی

طرح عاج طولی 
یا طرح عاج 

دومنظوره

طرح عاج 
طولی

طرح عاج طرح عاج طولی
طولی

طرح عاج 
طولی یا طرح 

عاج 
دومنظوره

طرح عاج شرایط کلی
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

دو منظوره

طرح جاده سخت 
یا طرح عرضی

طرح عاج 
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

طولی

طرح شیاردار 
طولی یا طرح 

عاج دو منظوره 

طرح عاج 
شیاردار طولی 

یا دومنظوره

طرح عاج 
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

عرضی

جاده هاي پر 
فراز و نشیب
کوهستانی

طول عرضی
یا طرح عاج 

دومنظوره

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی

طرح طولی 
شیاردار یا 
طرح عاج 
دومنظوره

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی
 ------- -------
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تعویض تایر
: مشخصات فنی تایر و شاخص هاي مرتبط به شرح ذیل است

در شرایطی که ظرفیت یاتاقان هـا  . گردداصل تعویض الستیک ها به شاخص هاي ظرفیت یاتاقان بر می
ایـن . تیـوپ دار اسـت  از السـتیک  یکسان است، شاخص الستیک بدون تیوپ سیستم متریک کـوچکتر  

بــــه عنـــوان مثــــال . ارتفـــاع کــــامیون را کـــاهش داده و ثبــــات آن را افـــزایش مــــی دهـــد    
12.00R20زین رادیـال  را می شـود جـایگ  18PR80R22.5/315الستیک 18PR   یـا السـتیک

11.00R20 18PRکرد.
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:بازدید فشار باد الستیک ها و عاج آنها 
. براي تنظیم فشار باد و یا درصورت نیاز به بادکردن آنها از فشارسنج استفاده کنید-1
. خارج کنیددر صورت وجود هرگونه جسم خارجی در عاج تایر آنرا . عاج تایرها را بررسی کنید-2
میلیمتـر در  4/2و کمتـر از  (میلیمتـر بـود   6/1عمق عاج سطح تـایر را بررسـی کنیـد اگـر کمتـر از      -3

.الستیک را عوض کنید، حداقل عمق شش نقطه از محیط الستیک را اندازه گیري کنید) بزرگراهها
افـزایش یابـد   هرچـه بـار کـامیون   . میزان فشار جـدول بـاال در شـرایط اسـتاندارد قیـد شـده اسـت       -4

.فشار باد الستیک ها هم بیشتر شود و بر همین اساس سرعت رانندگی نیز کاهش می یابدباید
را کـاهش داده باعـث   الستیک هـا، دوام و زمـان سـرویس دهـی آنهـا     هردو حالت فشار زیاد و کم-5

.مصرف سوخت بیشتر می شود

:بازدید دوره اي تنظیم چرخ ها 
چرخ هاي جلو که از باالنس خـارج شـده انـد باعـث     . شامل چرخ جلو و عقب می شودتنظیم چرخ ها

درصورت باالنس نبودن چرخ هاي عقب نه تنها سایش غیر معمـول  . سایش الستیک هاي جلو می شوند
. الستیک هاي محرك را خواهیم داشت بلکه سایش غیر عادي تایر چرخ هاي جلو را نیز باعث می شـود 

همگرائی چرخ هاي جلو بایـد  . شامل همگرائی چرخ ها و زاویه اتاق استًجلو عمدتاتنظیم چرخ هاي 
تنظـیم چـرخ هـاي    . میلیمتر باشد و زاویه اتاق باید بین یک درجه با تالرانس سی ثانیـه باشـد  3تا 1بین 

چه زاویه کرنش قـراردادي  . شامل کرنش قراردادي اکسل عقب و زاویه پیش رانش می باشدًعقب عمدتا
. اکسل عقب و چه زاویه پیش رانش بزرگتر هردو باعث سایش غیر معمول کلیه الستیک هـا مـی شـوند   

اکسل عقب را کنترل کنیـد تـا   تختفنرا داشته باشیم، درصورتی که زاویه کرنش قراردادي اکسل عقب ر
ی که فنـر  صورتدر. تا سائیده نشده باشدتغییر شکل نداده باشد و مفصل میله فشارمحوري را چک کنید

بایـد آنهـا را بـه    تخت اکسل عقب دفرمه شده باشد یا مفصل میله فشار محوري سائیدگی داشـته باشـد،  
.موقع عوض کرد
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نکاتی در مورد استفاده از تایرهاي طرح دار
باشـد،  TL988و Q22پـنج سـتاره   HN10-TR691Eتایر ازپیش طراحی شده تایرکامیون شما اگر 

سایش غیر طبیعی الستیک هـا توجـه ویـژه بـه نکـات ذیـل الـذکر ضـروري اسـت         براي پیشگیري از فر
) تایر در کناره رخ تایر حک شدهنوع عاج(

:توجه 

HN10-TR691E پــنج ســتارهQ22وTL988 طــرح
.است)E-3/L-3(معمولی تایر عاج

نکات ایمنی براي حرکت کامیون تایر طرح دار در 
)می کندده اي تغییر شرایط جاوقتی (بزرگراهها

هنگام حرکـت  کـامیون هـا و ورود بـه شـرایط جـاده اي       
متفاوت تایر طرح دار براي حرکـت کـامیون در بزرگراههـا    

در مواقعی کـه بـا کـامیون داراي تـایر     . طراحی نشده است
طرح دار در بزرگراهها حرکت مـی کنـیم، اقـدامات ایمنـی     

ــد انجــام شــود ــر ایــن صــورت فرســایش هــاي . بای درغی
زودهنگام شامل الیه الیه شدن و باد کردن الستیک به دلیل 

بنـابراین  . گرم شدن بیش از حد الستیک ها پـیش مـی آیـد   
وقتی کامیون با تایر طرح دار در بزرگراه حرکت می کند یا 
درسطح مشابه این شـرایط روي جـاده کشـیده مـی شـود،      

: نگهداري و اقدامات پیشگیرانه زیر باید انجام شود 
ارگیري و فشار باد تایرب-1

کامیون نباید در این مرحله بارگیري شده باشد.
    فشار باد الستیک ها را چـک کنیـد و براسـاس

فشار باد مشخص حرکت در بزرگـراه هـا آنـرا    
.تنظیم کنید

   هنگام حرکت در بزرگراهها الستیک هـا را کـم
طبیعــی اســت کــه در ایــن حالــت . بــاد نکنیــد

.فزایش یابدفشار باد الستیک ها ا
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) E-3/l-3(تایر طرح معمولی -الف-2

 تــایر عــرض : حــداکثر ســرعت در بزرگراههــا
30کیلومتر در ساعت تایر عـریض  50متوسط 

کیلومتر در ساعت 
 کیلومتر مسافت یا پس از 80هربار پس از طی

، )هرکدام زودتـر فـرا رسـد   (ساعت رانندگی 2
. کامیون را به مدت نیم ساعت متوقف کنید

ساعت رانندگی حداقل یک ساعت 4پس از هر
. کامیون را متوقف کنید

  درصورتی که کامیون به هردو نوع تایر عـرض
متوسط و عریض مجهز باشد، حداکثر براساس 

. تایر عریض تعیین می گردد
 تایر طرح عاج عمیقE-4/L-4) (  و تایر عـاج

مخصوص 
   ــق و ــرح دار عمی ــایر ط ــه ت ــز ب ــامیون مجه ک

ز نیست بدون کسـب مجـوز از   مخصوص مجا
واحد فنی مهندسی شرکت تولید کننده الستیک 

. مربوطه در بزرگراهها رانندگی کند
 تایر عاج بسیار عمیق)L-5 (
    کامیونی که به تایر این عـاج طـرح دار تجهیـز

اجـازه حرکـت مسـیر    تحت هیچ شرایطی شده 
. نداردطوالنی در بزرگراهها را 
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تیک ها جابجایی الس
تعـویض السـتیک هـا را هـر     ذیـل به روشمطابق شکل روبرو

.کیلومتر یکبار انجام دهید10000
:روش انجام تعویض الستیک 

اختالف بین قطرهاي بیرونی تایرهاي دو اکسل عقـب نبایـد   -1
میلیمتر بیشتر باشد و ابتدا تایر با قطر کمتر بر روي اکسل 12از 

.مونتاژ شده استعقب 
خهاي جلو می بایست از یک نـوع، بـا بـاالنس مناسـب و     چر-2

سائیدگی کم باشد از بـاالنس دینـامیکی تایرهـا اطمینـان حاصـل       
اگر ممکن بود تست باالنس دینامیکی مـی بایسـت بـرروي    . کنید

تایرهایی که جدیداً نصب شده اند و یا تایرهاي تعویضـی انجـام   
.گیرد

یعنی بعد از تعـویض آنهـا بایـد    . عکس حرکت قبلی جا بزنیمهنگام تعویض باید تایرها را در جهت-3
.دنی بایست جفتی استفاده شومتایرهاي نو . نسبت به موقعیت قبلی عکس شده باشد

انحـراف  صورت تایرهاي هم سایز یا هم نوع می بایست برروي یک اکسل استفاده شوند در غیر این-4
.ز کنترل خارج شدن فرمان را سبب می شود، ترکیدگی تایر یا احرکت مارپیچ خودروترمز، 

پیچ توپی و مهره چرخ را بررسی کنید که آیا خراشیدگی برروي آنها هست یا نه ؟ براي ایمنی زمانی -5
که هردوي آنها آسیب دیده اند می بایست تعویض شوند زیرا ممکن است بـه پـیچ و مهـره هـاي دیگـر      

.تمام پیچهاي تایر و مهره ها باید عوض شودشکند زمانی که پیچ تایر می. آسیب برسانند
سطح تماس رینگ چرخ و تایر را بررسی کنید اگر تغییر شکل و یا خرابی وجـود داشـت بایـد تـایر     -6

.اگر مهره بچرخد یا قفل شود باید تعویض شود. عوض شود
.، باید رینگ تعویض شودوجود هرگونه آسیب برروي رینگ چرخدرصورت -7
باد جفت چرخ ها باید از تو و بیرون الستیک از هم جدا شوند تا چرخهـا بـه راحتـی     مغزي سوپاپ-8

.باد شوند
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الزامات باالنس چرخ محرك
: تعویض و تعمیر الستیک ها 

هنگام تعویض الستیک ها توصیه می شود از مدل و طـرح  
تـایر را در تعمیرگاههـاي   . تایر اوریجینال اولیه استفاده کنید

.حرفه اي تعویض کنیدمجاز و 

اي جلو خـودرو  همگرایی صفحه چرخ هToe-in(تنظیم 
)و تعادل سایش الستیک ها

Toe-inزاویـــه  کیلـــومتر مـــی بایســـت   20000هـــر 

همگرایـی  . هـاي جلوچـک شـود   ) همگرایی صـفحه چـرخ  (
.میلیمتر باشد1-3جلو می بایست بین هايچرخ
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:روش تنظیم چرخ جلو 
در مکان مسطح پارك کنید و اکسل جلو را بـاال  ون را کامی-1

.ببرید به طوري که چرخها به صورت صاف قرار گیرند
مان بلنـد  مهره کلمپ میل فرمان بلند را شل کنید و میل فر-2

فـوق  Toe-inبچرخانید تا به همگرائیبا آچار مخصوص را 
.الذکر برسید

Aتایر اسـت،  هنگام تنظیم مبناي اندازه گیري وسط سطح -3

.را اندازه گیري کنیدBو 
کلمـپ را  حـاال . اسـت Bو Aاخـتالف  Toe-inاندازه -4

.سفت کنید

بازدید تنظیم چرخ عقب
.خریداري شده رجوع کنیدفنی کامیونبه مشخصات˝لطفا

 ــدتا ــب عم ــرخ عق ــیم چ ــرنش  ˝تنظ ــه ک ــه زاوی ب
و زاویـه نیـرو محرکـه اکسـل     ) انحـراف (قراردادي

زاویه انحراف و وقتی هر دو. دعقب برمی گرد

نیرو محرکه اکسل عقب بزرگ باشـد، کلیـه السـتیک هـا دچـار      
.سایش غیر عادي می شوند

از آنجائیکه اندازه گیري زاویه انحراف و نیـروي محرکـه اکسـل    
فاصله گلویی میلـه چرخـان   با تست˝عقب عملی نیست، عموما

. ن می کننـد آنرا معی) Bو Aفاصله (راست و چپ اکسل سمت 
میلیمتـر  5نبایـد بیشـتر از   Bو Aتفاضل فاصله بـین دو نقطـه   

.باشد
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کامیون را در یک سطح صاف پارك کنید و فرمـان را تـا   -1
نیمه بچرخانیـد تـا چـرخ اکسـل اول جلـوئی در وضـعیت       

. حرکت نیمه چرخان قرار گیرد
اول ببینید آیا چرخ هاي اکسل عقب در وضعیت -2

:صورت از روش زیر استفاده کنیدقابل مشاهده است؟درغیر ایننیمه چرخان

همانطوریکه در شکل نشان داده شـده اسـت فاصـله بـین     -الف
مرکز درپوش توپی مرکزي چرخ هاي دواکسل عقب تـا گلـویی   

اگـر  . محور فرمان سمت راست و چـپ را انـدازه گیـري کنیـد    
بیشـتر از Aبافاصله سـمت چـپ  Bتفاضل فاصله سمت راست

.میلیمتر باشد، یعنی اکسل عقب انحراف دارد5
فاصله عرضی چـپ و  (حاال همانطور که در شکل می بینید -ب

راست نقطه مرکزي چـرخ هـاي جلـو و عقـب همـان محـور و       
اگر تفاضـل  فاصـله   . را اندازه گیري کنیدH) صفحه کنارشاسی

H1) صـفحه کنـار شاسـی و فاصـله      چرخ سمت چپ محور دوم از فاصله نقطه مرکزي تـاH2  چـرخ
. میلیمتـر باشـد، اکسـل عقـب انحـراف دارد     5سمت راست از اکسل دوم تا صفحه کنار شاسی بیشتر از 

. همچنین می توان این روش را براي کامیون هایی که اکسل عقب شان تک باشد بکار برد
اکسـل را بازدیـد   تخـت نرف،انحراف اکسل عقب مشخص گردیـد در صورتیکه به روش فوق زاویه -ج

سائیده نشده باشد و در صورتی که این آسیب ها ر شکل نداده باشد و ببینید زینچه میل فشارکنید تا تغیی
.رخ داده قطعات مذکور را به موقع تعویض کنید

١٣١



:وسیله تنظیم باد الستیک 
باد کردن تایر از طریق هواي والـو  این وسیله نوعی ابزار براي

توسـط ًبـاد اسـت، هـوایی کـه مسـتقیما     ک یـا سـوپاپ  الستی
.تامین می شودکمپرسور باد

:مراحل عملکرد عبارتند از
شیر تخلیه هوا را از روي شیر تخلیه ) سوپاپ(درپوش-1

تانک باد برداشته و شیلنگ شـارژ هـوا را بـه شـیر تخلیـه      
.متصل کنید سپس بست شیلنگ را ببندید

هوا، موتور را روشن کنیـد،   براي راه اندازي کمپرسور -2
دور متوسـط دور موتور باید هنگام بـاد کـردن السـتیکها    

.باشد
100*6.5بــه زمــانی کــه فشــار هــوا در تانــک بــاد -3

، انتهـاي دیگـر شـیلنگ تنظـیم بـاد را      رسـید کیلوپاسگال
برروي سوپاپ الستیک قرار دهید و فشار را با اسـتفاده از  

مئن شوید فشار هـوا بـه   فشارسنج اندازه گیري کنید تا مط
.اندازة تعیین شده رسیده است

شیلنگ شارژ هوا را خارج کرده ، درپـوش را بسـته و   -4
.موتور را خاموش کنید

نگهداري یاتاقان توپی چرخ 
کیلومتر می بایست توپی چرخ مورد بازرسـی  10000هر 

توپی چرخ و کاسه چرخ را باز کرده و از نظـر  . قرار گیرد
را چک کنید و با گریس جدید بین نشیمنگاه خوردگی آن 

یاتاقان و نگهدارنده آن را گریسکاري کنیـد و پـس از آغشـته    
کردن سطح داخل یاتاقان و سطح خارجی آن  به الیه ضخیمی 

.از گریس آنرا ببندید

مهره قفلی- 3چرخ              توپی - 1
صفحه ضد سایش                     - 2
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تنظــــیم بلبرینــــگ تــــوپی چــــرخ جلــــو    
)تن5اکسل با ظرفیت تحمل باز بیشتر از(

نیوتن متـر سـفت   200گشتاور مهره قفلی را با-1
بچرخانیـد تـا   دور 3ا ت2سپس توپی را کرده 
.با یاتاقان تنظیم شودًدقیقا

نیوتن متـر سـفت   200مهره قفلی را با گشتاور -2
.کنید

درجـه بـه عقـب    30تـا  مهره قفلـی چرخاندن -3
وارد کنیـد تـا   مجاز است و پین اشپیل رادر آن 

یاتاقـان تـوپی   تظاهرکثر نیروي ه و حدادقفل ش
.را به دست آورد

دور بچرخانیـد و مطمـئن   3تا 2توپی چرخ را -4
.نیوتن است20-55وارده بر پیچ شوید نیروي 

.تا پیچ قفل شودوارد کنیدپین را -5
)تن4.5اکسل (تنظیم یاتاقان توپی 

سـپس لنـت و مهـره    . اول مجموعه توپی را سوار کنیـد -1
. نیوتن متر سفت شود120-150ا گشتاور قفلی را که باید ب

یاتاقـان ثابـت   ˝دور بچرخانید تـا کـامال  2-3حاال توپی را 
ــتاور    ــا گش ــی را ب ــره قفل ــس از آن مه ــود، پ 120-150ش

. نیوتن مترمحکم کنید
براي به دست آوردن حداکثر نیروي تظاهر مهره قفلی را -2

م به عقب بچرخانید تا بـه گشـتاور مقاومـت چرخشـی الز    
.برسیم

همچنین براي هـم تـراز کـردن سـوراخ پـین اشـپیل بـا        -3
درجـه بـه سـمت    30شکاف مهره قفلی، مهره قفلـی را تـا   

درآخر گشتاور مقاومت چرخشی تـوپی را  . بچرخانیدعقب 
نیـوتن متـر باشـد و نیـروي     1/4-2/8باید بـین  . چک کنید

.نیوتن متر باشد30-60مماس پیچ توپی چرخ باید 
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اتاقان توپی چرخ عقب تنظیم ی
مهــره تنظــیم تــوپی چــرخ را ســفت کــرده و چــرخ را -1

.دبچرخانید تا یاتاقان درست در جاي خود قرار گیر
نیـوتن متـر   500مهره توپی چرخ را با نیرویی بیشتر از -2

.دور آن را باز کنید6/1تا 4/1س سفت کرده و سپ
د، گـردش کنـ  در این لحظه چرخ می بایست به راحتی -3

ا واشر و مهره قفلی ر. جابجا شودبدون اینکه اکسل بازي کند یا 
.ببندید

باز کردن و بستن الستیک زاپاس 
قالب الستیک زاپاس

را باز کرده و سپس میل مهـار  ) 1شماره (پیچ بلند رزوه دار -1
را با آچاربچرخانید و پس از بـاز شـدن تسـمه بصـورت کامـل      

رده و السـتیک زاپـاس را بـراي    براکت را از چرخ زاپاس جدا ک
. استفاده از جاي خود بیرون بکشید

) بـاز کـردن  (1الستیک زاپاس را با روش معکوس شماره -2
را در جاي ) 1شماره (دار مجدداً ببندید و سپس پیچ بلند رزوه

.خود محکم کنید

تعویض الستیک 
باز کردن تایر

تفاده از چــوب  بــا اســ) جلــو(هنگــام در آوردن چرخهــاي عقــب -1
.را ثابت کنید) عقب(چرخهاي جلو 

مهره هاي تایر را بـا اسـتفاده از آچـارموجود در جعبـه ابـزار بـاز        -2
.کنید

یکی از اهرم هاي اکسل را براي چرخیدن آزادانه تـایر مقـداري از   -3
.سطح زمین باال ببرید

مهره- 1

اکسل جلو- 1
باالبرده شده با جک

اکسل عقب - 1
ا جکباالبرده شده ب



در از آب تمیز بشـوئید و  را با استفاده پیچ مهره هاي الستیک-4
.روغن موتور بخوابانید تا خوب گریس کاري شوند

.مهره هاي چرخ را باز کنید-5

:توجه 

ر رسوبی برروي رزوه ها زمانی که مهره ها را باز می کنید، اگ-1
، بعد از آن که آنها را با آب یا روغن شستشو دادیـد  وجود داشت

را باز سپس آنها کردهگریس آغشتهرزوه مهره ها را به مقداري
با این کار از صدمه رسیدن به رزوه هـا و قفـل شـدن آنهـا     . کنید

براي بازکردن مهره ها جلـوگیري  شتاور خیلی باال تحت نیروي گ
.کنیدمی
هنگام بستن مهره ها آنها را گریس یا روغـن کـاري کنیـد تـا     -2

کارکرد معمولی پیچ هاي جفتی رزوه تضمین شده و از شل شدن 
.پیشگیري شودیا قفل شدن آنها 

زاپاستایردوباره نصب 
سوراخ پیچ طوقه چرخ را با استفاده از یک میله دیلم روي -1

.مهره توپی چرخ جا بزنید
رینـگ تنظـیم   ) پیچ طوقـه (پیچ توپی را با مرکز سوراخهاي-2

.کرده، مهره ها را ببندید
براي قرارگرفتن تایر بر روي زمین به آرامی جک را پـائین  -3

.ریدبیاو
ــتاور    -4 ــروي گشــ ــا نیــ ــرخ را بــ ــاي چــ ــره هــ مهــ

. بار محکم کنید3نیوتن بر متر به روش متقاطع همبر 650تا 550
مهـره  ˝، مجدداکیلومتر یا یک تا دو روز پس از تعویض چرخ ها500تا 200پس از پیمودن مسافت -5

.محکم کنیدنیوتن بر متر650تا 550چرخ ها را با گشتاور 

١٣٥



ريطباو نگهداريبازدید
سـوئیچ قطـع کـن    پیش از بازدیـد و سـرویس بـاتري،   

.باتري بزنید
) آب باطري(بررسی سطح الکترولیت 

سـطح  . باید چک شود5000kmسطح الکترولیت هر 
ــد  ــال بای ــاالتر از 20mm-15نرم ــاي ب ســطوح قطبه

درصورت پائین بـودن سـطح، آب مقطـر    . باشدباطري
پس از ریختن آب مقطر باطري را براي نـیم  . یشتري بریزیدب

هـم مخلـوط   تا الکترولیت و آب مقطر با . ساعت شارژ کنید
.شوند

چک کردن اندازه الکترولیت
ــاتري را   ــوص الکترولیــت ب 10000kmهــر وزن مخص

چگـالی  .آنرا با چگالی سـنج چـک کنیـد   .دکنییکبارکنترل
درجه سانتیگراد 25دمايرد28/1±01/0الکترولیتمعمول 

در فصـل  مجـدد بـاتري درصـورتیکه چگـالی     شـارژ .است
18/1درفصـل تابسـتان کمتـر از   و23/1کمتـر از  زمستان 

.شودمی باشد، انجام 

پرکردن محلول شوینده 
لت سـاکن و در سـطح مسـطح قـرار     قلیه درحازمانی که وسیله ن
هم نشان داده شدسطح ماکزیمبه حد نزدیک تاگرفت، مخزن را 

کار هرگز از براي این.رام زیر از محلول شوینده پر کنیددر دیاگ
.محلول شوینده غیر استاندارد استفاده نکنید

جعبه فیوز
مطـابق  ، ظرفیت هـر فیـوز بایـد    هنگامیکه فیوز تعویض می شود

در صورت سوختن .مشخصات مندرج در راهنماي فیوز باشد

صفحه قطبی-2الکترولیت       -1

خواندن مقدار مایع -2شناور                 -1
سطح الکترولیت-3
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اگـر  . شـود بررسـی  ست دالیـل آن  نصب میبایفیوز پس از 
تماس نقص برطرف نشد با نزدیکترین تعمیرگاه سایپادیزل

.بگیرید

: اخطار
ــتفاده  ــاي اس ــا فیوزه ــولی ی ــاناهاي معم از رس

.ممنوع استبا ظرفیت متفاوت 

هانحوه قرار گیري چراغ

.شودبه مشخصات فنی محصول خریداري شده رجوع ˝لطفا

چراغ راهنماي بغل-4جلواصلیچراغهاي-1
چراغهاي نشانگر حد جلو-5شبرنگ هاي بغل-2
هاي نشانگر سقفی جلوچراغ-6چراغهاي راهنما و زمین مجاور-3
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)اندازه استاندارد سقف و طول کامیون(کابین هاي خارج ازنحوه قرار گیري چراغ 
.کرده ایدمیونی که شما خریداري با توجه به نوع کا

ییجلواصلیچراغهاي 
کوچکچراغ-1
نورباال-2
پائین  /باال نورچراغ-3
چراغ راهنما جلو-4

چراغهاي ترکیبی عقب 
انگر عرض سمت چپ، عقبنش-1
چراغ راهنما چپ -2
چراغ ترمز چپ-3
چراغ طرفین چپ-4
قبع، چپشکنچراغ مه-5
، چپچراغ دنده عقب-6
نگرحد و شبرنگ هاي بغلچراغ نشا-7
خودرو فقط سمت چپچراغ پالك-8

ــا   ــی در ســمت راســت ب چراغهــاي ترکیب
.استسمت چپ متقارن 

شامل چراغ راهنما، شبرنگ هاي بغل، نورباال و نورپائین و باال، متقارنعدد2چراغهاي اصلی جلوئی، --1

عدد ، متقارن 2: شبرنگ هاي بغل-2
عدد ، متقارن2: هاي مه شکن جلوچراغ

عدد ، متقارن2: ) انتخابی(چراغهاي راهنما وزمین مجاور -3
عدد ، متقارن2: هاي راهنما چراغ-4
عدد ، متقارن2چراغهاي نشانگر حد جلو -5
عدد 3: اي نشانگر سقفی جلوچراغ ه-6

عدد ، متقارن2: چراغ مه شکن جلو 
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اصلیروش تنظیم چراغ
چراغ اصلی جلویی 

:نور باال و پائینکنندهمکانیزم تنظیم
ت ساعتگرد نـور پـائین را   با چرخاندن پیچ تنظیم بصور

و با چرخاندن مکانیزم تنظیم کننده بصـورت  یدکنتنظیم
نیـروي گشـتاوري   .ساعتگرد نور باال را تنظـیم کنیـد  پاد

0.35-0.5 N.mاست.

:تنظیم نور چپ و راستپیچ 
بصورت ساعتگرد نور چـراغ را  پیچ تنظیمرخاندن با چ

به سـمت راسـت و بصـورت پادسـاعتگرد نـور چـراغ       
یروي گشتاور تنظیم کنندهن.یدکنرا به سمت چپ تنظیم 

0.35-0.5 N.mاست.

:مقدمات 
.عمود بر محل تنظیم باشدو پرده زمینه باید بایست تراز بودهمحل تنظیم نور المپ ها می-1
راننده داخل کابین بوده و فشار وارده  برالسـتیک هـا   ًصرفا.نباید وسیله نقلیه بار داشته باشد-2

.نرمال باشد
درجه داشته و مرجع مرکز المپ جلـو  90وسیله نقلیه و صفحه نمایش نور باید با هم زاویه -3

.متر از صفحه فاصله داشته باشد10باید 
اع آن باید هم اندازه فاصله چـراغ جلـوئی بـا زمـین     ارتف. بکشیدمرجع افقیخط روي زمینه -4

روي خط مرجع محل نور چراغ جلوئی را در دو طرف راست . بنامیدHاین فاصله را . باشد
.و چپ با توجه به موقعیت چراغ کامیون مشخص کنید

مکانیسم تنظیم نورباال و پائین-1
مکانیسم تنظیم نور راست و چپ-2
پائین/ نور باال-3
نورباال-4
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:تنظیم موقعیت نورپائین
:نور پائین را روي صفحه بیاندازید و 

وئی سمت راست را بپوشانید، طوري که هیچ شعاع نـوري از آن روي  اول مجموعه چراغ هاي جل
قطه مرکـزي  نسپس تنظیم چراغ نور باال و پائین را انجام دهید تا زاویه خط متقاطع یا . صفحه نیفتد

.باشد8/0Hتا 6/0پائین /نور پائین چراغ چپ نور باال
انحراف افقی نور سـمت چـپ نـور    مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چپ را اجرا کنید تا میزان 

350حـدود  راسـت لیمتر شود و ایـن انحـراف از سـمت    می170دود باال ح/پائینچراغ نور پائین 
.میلیمتر باشد

پس از تنظیم نور پائین، مجموعه چراغ هاي جلوئی سمت چپ را بپوشانید تا هیچ شـعاعی بیـرون   
و ارتفاع زاویه متقاطع با خط یا نقطه مرکـزي  پائین را تنظیم کنید /نزند و  نور سمت راست نور باال

میزان انحراف افقی سمت چپ نور پـائین بایـد   . باشد8/0Hتا 6/0المپ سمت راست نور پائین
.میلیمتر باشد350حدود انحراف از سمت راستمیلیمتر و 170حدود 

:تنظیم چراغ نورباال
:نورباال را روي صفحه بیاندازید و 

ئی و سمت راست را بپوشانید تا هیچ شعاع نوري بیرون نزند و بعـد مکانیسـم   اول چراغ هاي جلو
پـائین  /تنظیم نورباال و پائین را انجام دهید طوري که ارتفاع نورباالي چراغ سمت چـپ نـور بـاال   

مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چـپ را اجـرا کـرده طـوري کـه میـزان       . باشد95/0Hتا 8/0
روش تنظـیم  . میلیمتر باشـد 350میلیمتر و راست افقی 170در محدوده انحراف چپ افقی نورباال

. به همین شیوه استهمنور تک باالي چراغ سمت چپی
مجموعه چراغ هـاي جلـویی چـپ را بپوشـانید تـا هـیچ       اول باالي سمت چپ، پس از تنظیم نور

ارتفـاع نوربـاالي سـمت    کـه  سمت راست را طوري تنظیم کنیدپائین/نوري بیرون نزند و نور باال
و میـزان انحـراف   پ نـور بـاال  میزان انحراف افقـی چـ  . باشد95/0Hتا 8/0باال / راست نورپائین

روش تنظیم نور باالي تک چراغ سمت راست نیز به شـیوه  . میلیمتر باشد350حدودبایدراست آن
.مذکور است

١٤٠



کمکی بـاطري  استارت با 

ده و موتور روشن نمی شود، می توان به وسیله باتري کمکـی موتـور را بـه روش    خالی کرباطريوقتی
:زیر روشن کرد

.کنیده مجهز به باتري شارژ شده را خاموشموتور وسیل-1

شاسی وسیله (اتصال به زمین 
)نقلیه

سوئیچ برق اصلی

a  (خالیريبات b  (شارژ شدهريبات

)قرمز(کابل کمکی -3فی                                    کابل من- 1
)مشکی(کابل کمکی - 4کابل مثبت                                   - 2
استارتر- 5
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قطـب  دیگـر را بـه   کابلو انتهايخالی باطري را به قطب منفی تهاي یکی از کابلهاي مشکی بوستر ان-2
.وصل کنیدده شارژ شباطري مثبت 

.پس از وصل کردن کابل هاي بوستر، موتور کامیونی که باطري آن خالی است را روشن کنید-3
.پس از روشن کردن موتور، کابل ها را عکس روش گفته شده در باال جدا کنید-4

: توجه 
ارژ جریـان در  شـ راحتی جعبه فیوز هنگـام ، زیرا به دري بکار ببریطراضافقط در مواقع رااین روش-1

درشرایط عادي وقتی باتري ماشـین تـان خـالی شـد آن را درآورده و شـارژ      . قرار میگیردمعرض آسیب
.کنید

.تناب کنید، از اتصال کوتاه اجها از مدارزمان خارج کردن کابل-2
تجهیـزات  ممکـن اسـت   کمکـی  زمـان اسـتفاده از بـاطري   درصورت رعایـت نکـردن مـوارد فـوق    -3

.آسیب ببیندکامیون تانالکترونیکی
در غیـر  . ولت یا ولتاژ بیشتر دارد استارت نزنید48ولت 63تحت هیچ شرایطی با کامیونی که باتري -4

. مـی شـود  کـامیون  این صورت این باتري ها با ولتاژهاي یاد شده باعث خرابـی تجهیـزات الکترونیکـی    
.راننده و کاربران مربوطه باید این موارد را رعایت کنند

باالبر اتاقنگهداري از سرویس
:تمام شناور برقیپمپ تک سیلندر

) روغنمخزن(درپوش -1
اهرم باالبر-2
مخزن روغن -3
اهرم هدایت کننده جهت حرکت کابین-4
ايلوله اتصال -5
موتور باالبر-6
اتصال لوله اي-7
روزنه اي 4کانکتور -8
روزنه اي4کانکتور -9

روزنه اي3ور کانکت-10
دکمه تنظیم دقیق-11
درپوش پیچی صفحه فنر-12
بست لوله-13
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) سـاعتگرد (اگر بصورت مایل . ، کابین بطرف باال می چرخدگیردروبه باال قرار )4(کابینباالبراگر اهرم 
. ستاموجود عالئم مربوطه بر روي مخزن روغن. حرکت می کندچرخد کابین بطرف پائین ب

روغـن  . (بایست بصورت مایل بطرف پائین باشـد ت عادي و یا هنگام حرکت، اهرم مورد نظر میدر حال
در حـال  ًزمانیکـه کـابین تقریبـا   ) . نگه داشـته مـی شـود   "در وضعیت گفته شده در باال"داخل سیلندر 

چرخش و رسیدن به موقعیت خود در مرحله نشست با نیروي وزن خود است ، پمپـاژ روغـن بصـورت    
سـعی  . شـود کنـد کارکرد پمپ روغن الکتریکی با استفاده از دکمه بایـد  . باید به آرامی انجام گیرددستی 

کنید کابین با وزن خودش قبل از نشست نهایی بچرخد، بطوریکه زمـان نشسـت در جـاي خـود ضـربه      
. کمتري وارد شود

بر روي اتصاالت سیلندر و پمپ A,B,Eهاينشانهبرچسب 
. روغن وجود دارد

: روش اتصال مسیر روغن 
پمـپ  Bسیلندر سمت راست ، نقطه Aپمپ به نقطه Aنقطه 

پمپ دستی بـه نقطـه   Eسیلندر سمت راست، نقطه Bبه نقطه 
E پمپ الکتریکی ، نقطهD   سمت راست سیلندر بـه نقطـهD

Eسمت راست سیلندر بـه نقطـه   Eسمت چپ سیلندر ، نقطه 

مسیر روغن سـیلندر و  زمان مونتاژ مجدد،. سمت چپ سیلندر
در غیر اینصورت کابین فقـط  . پمپ روغن نمی تواند قطع شود

. باال می رود و پائین نمی آید
گریت ي را در ورودي مخزن قرار دهید تـا از ورود  100فیلتر 

روغـن  . ناخالصی ها به سیستم جلوگیري کرده وقتی مخزن را پر می کنید مانع از عملکرد ناقص آن شود
روغن موتورهـاي هیـدرولیک غیراسـتاندارد باعـث     . پمپ باالبر باید سالی یکبار عوض شودهیدرولیک

.خراب شدن سیستم پمپ می شود
روزنه اي کنترل همبست برقی 3روزنه اي کنترل باالبر پمپ موتور را برعهده دارد و کانکتور 4کانکتور 
.شاسی را

:حجم روغن تزریقی به پمپ باالبر اتاق 
:بط زیر روغن با کیفیت مناسب را در تجهیزات مرتبط پمپ پر کنیدبر طبق ضوا

براي هربار شارژ500mlتا 480mlبراي سیستم هاي باالبر تک سیلندر نیمه شناور 
براي سیستم هـاي  براي هربار شارژ620mlتا 600mlبراي سیستم هاي باالبر تک سیلندر تمام شناور 

700mlتـا  680mlبراي اولـین بـار پـس از پرکـردن     . وغن را پرکنیمدر دو مرحله باید ر: دو سیلندره 

دیگـر روغـن   420mlتا 400mlعملیات باالبردن اتاق انجام دهید تا اتاق شروع به حرکت کند، سپس 
.اضافه کنیدرا براي مرحله دوم به مخزن
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دوره اي  سرویسبرنامه 
هنگام استفاده از آن بـه محصـول   . برنامه سرویس دوره اي در این دفترچه راهنما یک برنامه کلی است

براي دمونتاژ کردن موارد مونتاژ گسترده، طبق شرایط ویژه اي که . خریداري شده و مدل آن توجه کنید
.براي نگهداري وضعیت فنی وسیله نقلیه قید شده عمل کنید

رجـوع  "  عملکرد و نگهداري از موتورهاي کـامینز " براي برنامه نگهداري از موتور به پیوست راهنما 
.کنید

:بازدید و شرایط نگهداري
هـا را در اولـین   ، مواردي که باید بازدید شوند و زمـان بازدیـد آن  برنامه تعمیر و نگهداري دوره اياین

. دموارد راه اندازي باید چک شون، به جزاردموهمهدر دوره دوم نیز . دوره نشان می دهد
هـر کـدام کـه    ،خودرو و یا ماههاي کـارکرد اسـت  زمان بازدیدها براساس مسافت پیموده شده توسط 

ــر ــر پیمــوده شــود، مســافت طــی شــده  . ، مــالك اســترخ دهــدزودت ــی اگــر مســافت زودت و یعن
. داي کارکرد معین می شوبراساس ماههصورت زمان بازدید در غیر این

، باید دوره تعمیـر و  رر تعمیر می کنندنده ها کامیون را براساس موارد مقوقتی که ران: توجه 
. نگهـداري کـامیون بهتـر انجـام گیـرد     وتعمیـر براساس شرایط سخت محیط کوتاه کنند تا نگهداري را 

. زیدهرگز زمان انجام تعمیر نگهداري را به تاخیر نیندا
منظور از عالمتها در برنامه تعمیر و نگهداري:

1.A : کیلومتر1000× (کل مسافت پیموده شده توسط خودرو(
2.B : ماههاي کارکرد
موارد تعمیر و نگهداري در حالت کارکرد عادي : ★.3
موارد تعمیر و نگهداري در هنگام شروع به کار: ☆.4
2500تا1500بعد از طی مسافت کامیون آببنديتدر حالدوره سرویس : ∆.5

کیلومتر
اولین سري تعمیر و نگهداري موارد: ©.6
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dciموتور

A∆51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112
الســتیکی بــادگیر ســفت کــاري و ســایش تســمه

★★★★★★★★★★★★رادیاتور
بازدید از عایق کاري سیم هـاي اتصـاالت سیسـتم    

★★★★★★★★★★★★☆برق موتور و اطمینان از ایمنی آنها
بازدید عملکرد پولی و یاتاقان هاي تسمه الستیکی

★★★★★★★★★★★★
هـاي  سیسـتم   بازدید و سفت کـاري پـیچ و مهـره    

★★★★★★★★★★★★☆مکش هوا و اگزوز و اطمینان از سالم بودن واشرها
ــن    ــر روغ ــور و فیلت ــن موت ــویض روغ ــراي (تع ب

★★★★★★)موتورهاي کامینز
تعویض و تمیزکاري روتر و درزبنـد فیلتـر روغـن    

★★★©موتور سانتریفوژ

★★©اشر آببندي و وتعویض فیلتر سوخت 
★سیستم خنک کننده موتور

ــی            ــز و آچارکش ــدال ترم ــی پ ــیم لق ــد و تنظ بازدی
★پیچ هاي موتور

★بازدید و تنظیم لقی سوپاپ هاي هوا
★تمیزکاري سوپاپ هاي تهویه محل اتصال میل لنگ

ت کـاري مهـره تـوپی درپـوش سـیلندر،      بازدید سف
★شفت بازویی و ضربه گیر

★بازدید کاهنده نوسان چرخشی
★بازدید عملکرد تقویت گر فشار هواي موتور

★سیستم مکش هوابازدید سایش نوار عایق گرمکن 
★★★★★★★★★★★★☆ندهبازدید نشتی روغن، سوخت و مایع خنک کن

بازدید سطح روغن و مایع خنک کننده و پر کـردن  
★★★★★★★★★★★★☆آنها در صورت نیاز

در پـیش  خالی کردن آب و رسوبات ته نشین شده
★★★★★★★★★★★★☆)هفتگی()جداکننده آب و روغن(فیلتر سوخت

م تعلیق عقب بازدید و سفت کردن مهره هاي سیست
★★★★★★★★★★★★☆و جلو موتور

★★©تعویض جداساز آب و روغن پیش فیلتر سوخت
موضوع نتـایج بازدیـد در   (تعویض اجزاء فیلتر هوا

★★)دوره سرویس و نگهداري
خرابـی وگـرد و   -کنترل نشتی رادیاتور و اینترکولر

★غبار
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:توجه 
وتور در شرایط بد و سختی کـار  د و یا منقبل از زمان بازدید مشاهده شودرصورتی که عالئم اخطار-1

. هاي بازدید کوتاهتر شودکه دوره، الزم استکند
20000کیلومتر اول، مـوارد  سـرویس و نگهـداري     10000می بایست براي کامیون نو در پیمایش -2

10000کیلومتر بعدي مطابق روال معمـول سـرویس هـاي    10000و از هر کیلومتر کارکرد انجام گردد
. کیلومتري موارد سرویس و نگهداري انجام شود

4000در جاده هاي معمـولی و هـر   کیلومتر کارکرد5000ر هوا باید هرنگهداري و تعمیر اجزاء فیلت-3
ض فیلتر هوا روشن شد، بایـد ایـن  کیلومتر در نواحی پرگرد و غبار انجام شود، یا زمانی که چراغ تعوی

باید عـالوه بـر تعمیـر    اید تمیزشوند و فیلتر ایمنیفقط اجزاء اصلی فیلتر هوا بًعموما.کار انجام بگیرد
یـا وقتـی   کیلـومتر کـارکرد   30000د همزمان هـر خارجی فیلتر هوا بای/اجزاء داخلی. تعویض هم بشود

.شوندتعویض بار یا بیشتر تمیز و سرویس شده 5فیلتر اصلی 
.سال است2دوره سرویس و تمیزکاري سیستم خنک کننده موتور و تعویض آن -4

4یوروسیستم موتور

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆کنترل و سفت کاري فن موتور

★★★★★★★★★★★★☆رینگ فن موتوررل و سفت کاري کن
کنترل سطح اوره در مخزن مربوطـه و پرکـردن   

4مخـتص موتورهـاي یـورو   (آن درصورت نیاز
)چین

☆★★★★
★★★★★★★★

بازدبــد و کنتــرل جداســاز گــرد و غبــار از     
ــوخت ــتم  (س ــر سیس مخــتص Adblueفیلت

)چین4موتورهاي یورو
★

★★

فیلتـر  (تعویض جداساز گرد و غبار از سـوخت 
4مخـتص موتورهـاي یـورو   Adblueسیستم 

)چین
©

★★

تمیز کردن سوپاپ تخلیه باد و بخـارات تانـک   
مخـتص موتورهـاي   (اوره با شلنگ بـاد پرتابـل  

)چین4یورو
★★

تخلیه تانک اوره از رسـوبات تـه نشـین شـده     
★)چین4ي یورومختص موتورها(
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:توجه 

کـار  وتور در شرایط بد و سختی درصورتی که عالئم اخطار قبل از زمان بازدید مشاهده شوند و یا م-1
. هاي بازدید کوتاهتر شودکند، الزم است که دوره

4000جاده هاي معمـولی و هـر   کیلومتر کارکرد در5000نگهداري و تعمیر اجزاء فیلتر هوا باید هر-2
کیلومتر در نواحی پرگرد و غبار انجام شود، یا زمانی که چراغ تعویض فیلتر هوا روشن شد، بایـد ایـن   

فقط اجزاء اصلی فیلتر هوا باید تمیزشوند و فیلتر ایمنی باید عـالوه بـر تعمیـر    ًعموما. کار انجام بگیرد
کیلـومتر کـارکرد یـا وقتـی     30000وا باید همزمان هـر خارجی فیلتر ه/اجزاء داخلی. تعویض هم بشود

.بار یا بیشتر تمیز و سرویس شده تعویض شوند5فیلتر اصلی 
.سال است2دوره سرویس و تمیزکاري سیستم خنک کننده موتور و تعویض آن -3

کالچ

A∆51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
شامل کورس پدال (بازدید عملکرد عادي کالچ

★★★★★★★★★★★★☆)کالچ

بازدید نشتی سیستم هیدرولیکی کالچ،سـیلندر  
★★★★★★★★★★★★☆اصلی و بوستر

بازدید سطح روغن در مخزن روغن هیدرولیک 
★★★★★★★★★★★★☆و درصورت نیاز افزودن روغن

★تعویض روغن هیدرولیکی کالچ
گیربکس

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆تمیزکاري محفظه هوا و گیربکس

★★★★★★★★★★★★☆سکنترل نشتی روغن گیربک
کنترل سطح روغن گیربکس و درصورت لـزوم  

★★★★★★☆پرکردن آن
ــیب    ــا آس ــی ی ــرل خراب بررســی مکانیســم کنت

★★★☆گیربکس

★☆تعویض روغن گیربکس
کـامیون  تعویض روغن گیربکس درشرایطی که 

جاده هـاي  درهواي پرگزد و غبار و آلوده و در
از و نشـیب و راننـدگی ممتـد و    پرفرسخت و 

طوالنی کار می کند
☆★★★

★عملکرد یاتاقان هاي گیربکسکنترل

١٤٧



میون تحت شرایط بد آلـودگی  دوره تناوب تعویض روغن گیربکس را با توجه به کارکرد کا: توجه
.هوا و یا بارگیري سنگین، کوتاهتر کنید

سیستم ترمز

A∆51015202530354045505560ازدید، تعمیر و نگهداريموارد ب

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆پدال ترمزکنترل کورس

، کنترل و تنظـیم  اجزاء ترمزدستیکنترل کارآیی 
★★★★★★★★★★★★☆مطابق رویه خالصی ترمز
★★★★★★★★★★★★☆وله کشی و سوپاپهاسیرهاي لکنترل نشتی م

*کنترل خشک کن هوا
کنترل مخزن هوا از جهت تجمع آب و کنتـرل  

★★★★★★★★★★★★☆)هفتگی(خشک کن هوا
کنتــرل و محکــم کــردن صــفحه عقــب ترمــز، 
★★☆وضعیت اصطکاك لنت ها و سایش کاسه ترمز

ظیم بـودن گشـتاور معکـوس بـازوئی     کنترل تن
★★★خودکار 

★★تعویض اجزاء فیلتر خشک کن هوا
تـا آب در آن  درهواي سرد و بارانی و در مناطق سردسیر روزانه تانک باد ترمز را چـک کنیـد   * 

ـ   عـادي  شـرایط  در. جمع نشده باشد و اگر آب جمع شـده آن را تخلیـه کنیـد    ادتانـک هـاي ب
. می بایست حداقل هفته اي یکبار چک شوند

سیستم فرمان

A∆51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆هیدرولیک بازدید نشتی روغن

بازدیــد عملکــرد و کنتــرل خالصــی غربیلــک  
، چـک کـردن  اتصـاالت و سـفتی آنهـا،      فرمان
فرمان ی سگدست فرمان و هزارخاربازوئ

☆★★★★★★★★★★★★
کنترل سطح روغن مخزن روغـن فرمـان و پـر    

★★★★★★★★★★★★☆کردن آن در صورت نیاز
★★★☆ائی چرخ هاي جلوکنترل و تنظیم همگر

تعویض روغن هیدرولیک فرمان و اجزاء فیلتـر  
★★☆مخزن روغن

★★☆کنترل تراز بودن چرخ هاي عقب کامیون 
★کنترل عملکرد طبیعی پمپ روغن هیدرولیک

١٤٨



سیستم تعلیق

A∆51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
سفت تمیزکاري و کنترل صفحه نگهدارنده فنر 

★★★★★★★★★★★★☆کرپیکاري پیچ هاي
زیـر بـار   سفت کاري پیچ هاي کرپی فنر تخت 

★★★★★★☆کامل
شـامل کنتـرل   (و کنتـرل کمـک فنـر   تمیزکاري

★★★★★★★★★★★★☆)، شل شدگی و شکستگی کمک فنرخرابی
شامل کنترل و تمیزکاري فنـر  (کنترل تعلیق هوا

اي هـوا،  کیسه هوا، کنترل شرایط مجموعه فنره
و موقعیت سنسـور  بررسی ضربگیرهاي بیرونی

ارتفاع

★★★★★★★★★★★★

★★★★★★بررسی شل شدن و تغییر شکل بست فنرها
کنتــرل ســطح گــریس محفظــه  تــوپی یاتاقــان 

★★★★★★★★★★★★☆باالنس و افزودن آن درصورت نیاز
★★★★★★☆تعویض گریس محفظه توپی یاتاقان باالنس

محور محرك
A∆51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
کنتـرل تـک تـک اتصــاالت و    : بررسـی محـور  

ــگ صــلیبی،   ــان اکســل لن ــرنش یاتاق ــه ک زاوی
کنترل شل شدن براکت میانی محـور  قراردادي، 

محرك 

☆★★★★★★★★★★★★

★چک کردن خوردگی هزارخاري محور 

١٤٩



هاها و چرخاکسل
A∆51015202530354045505560داري، تعمیر و نگهموارد بازدید

B123456789101112
تمیز کردن درپوش محفظه هواي اکسل محرك 

☆★★★★★★★★★★★★
بررسی سطح روغن اکسل محرك و پـر کـردن   

★★★★★★★★★★★★☆آن در صورت لزوم

آنها از بازبینی مجموعه چرخ ها و محکم کردن 
جمله کنترل محکم بودن پیچ هاي محور اکسل 
و مهره چرخ ها فشار باد الستیک ها و سـایش  

....و غیروغیر طبیعی آنها
☆★★★★★★★★★★★★

و تغییر شکل مجموعه طوقـه  شکستگیبازدید 
★★★★★★)رینگ ها(ها چرخ

و روغـن کـاري  یاتاقان هـا  کنترل و تنظیم لقی 
★★★★★★توپی آنها

★★★★★★تعویض الستیک ها
★★★★★★ABSتمیزي و تنظیم بودن لقی سنسور 

تعویض روغن روانکـار نهـائی اکسـل محـرك     
★★☆)اکسل کاهنده تک (

تعویض روغن روانکـار نهـائی اکسـل محـرك     
تحـت فشـار   کامیون هاي) اکسل کاهنده تک (

بار یا رانندگی در نقـاط آب و هـوایی آلـوده و    
پرگرد و غبار

☆
★★★

تعویض روغن روانکـار نهـائی اکسـل محـرك     
★★☆)اکسل کاهنده دوبل (

تعویض روغن روانکـار نهـائی اکسـل محـرك     
کامیون هاي تحت فشار ) اکسل کاهنده دوبل (

ب و هـوایی آلـوده و   بار یا رانندگی در نقـاط آ 
پرگرد و غبار

☆
★★★

★کنترل یاتاقان و محرك آخري اکسل عقب

١٥٠



سیستم برق

A∆51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
ــکال   ــی اش ــردن  EECUبررس ــرف ک و برط

★★★★★★★★★★★★☆)ص موتورهاي الکتریکیمخت(آن
ــاي   ــدهاي خط ــذف ک ــدن و ح EECUخوان

★★★★★★★★★★★★☆)مختص موتورهاي الکتریکی(
د بـاتري و پـر کـردن آن    بررسی سطح آب اسی

★★★★★★★★★★★★☆درصورت نیاز
★★★★★★★★★★★★☆الکتریکیو مدار کنترل وضعیت اتصاالت 

ــی     ــزاء الکتریک ــرد اج ــرل عملک شــامل (کنت
نورچراغها، سوئیچ، داشبورد، بـرف پـاك کـن،    

)بخاري، کولر، تهویه، استارت و غیره
☆★★★★★★★★★★★★

★★★★★★☆بررسی کارآئی توان تولید برق آلترناتور
★★★★★★کنترل غلظت آب اسید باتري

ر مواردسای

A∆51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
بررسی هرگونه شل شدگی در پرچ هاي شاسی 

★★★★★★★★★★★★و اتاق
★★★★★★★★★★★★☆سیستم هیدرولیکبررسی عدم  نشتی آببندي 

، خرابی و شل شـدگی کمـک فنـر    کنترل نشتی
تعلیق عقب و اتاق جلو و در صورت ) میراگر(

لزوم تعویض کمک فنر
★★★

ــتیکی   ــوش الس ــه ب بررســی وضــعیت مجموع
ــویض آن در   ــاق و تع ــو ات ــق جل سیســتم تعلی

صورت لزوم
★★

ــق   ــر تعلیـ ــه فنـ ــعیت مجموعـ بررســـی وضـ
★★لزوماتاق و تعویض آن در صورت ) عقب(جلو

★★لیک باالبر اتاقروتعویض روغن هید

١٥١



دوره اي قطعاتتعویض 

تـوانیم  ما نمـی . شودیشوند قطعاتی هستند که در طول زمان فرسوده مقطعاتی که دوره اي تعویض می
بـا  یمبتـوان بـراي آنکـه   .، ایمنی رانندگی تضمین می شـود با بازدید فنی و تعمیرقطعهمطمئن باشیم که

عات اوریجینـال اولیـه   با قطهر از چندي قطعات تند مصرفزم است، البیشتري رانندگی کنیماطمینان
. جایگزین شوند

تعویض ) سال(دوره 
قطعه

123456789101112

سیستم هیـدرولیک  شلنگهاي الستیکی
★★★★★★★★★★★★فرمان

★★★★★★★★★★★★سیستم ترمزاپقطعات الستیکی سوپ
★★★★★★★★★★★★سیستم ترمزشلنگهاي الستیکی

ــاي   گردگ ــتیکی رینگهـ ــاي السـ یرهـ
★★★★★★★★★★★★ترمزبوستربنديآب

★★★★★★★★★★★★کمپرسور هواشلنگهاي الستیکی 
★★★★★★سیستم کنترل کالچشلنگهاي الستیکی 

ــدي الســتیکی در ســیلندر   رینــگ آببن
★★★★★★اصلی کالچ

★★★★★★شلنگهاي سوخت
ــدرولیک    ــاي روغــن هی ــه ه ــه لول کلی

★★★★★★سیستم باالبر اتاق
★★★★اتاقسیستم باالبر هیدرولیکیآببندي

شدهمسافت پیموده نبندي گریسکاري بر مبناي زمابرنامه 
.رجوع کنیدبه مشخصات فنی کامیون خریداري شدهًلطفا

قبـل از . قسـمت از وسـیله نقلیـه بطـور دوره اي انجـام شـود      عملیات گریس کـاري بایسـتی در هـر   
بعـد  . کردتمیز آنها راابتدا باید،گریس کاري نازلها و قسمتهاي دیگري که بایستی گریس کاري شوند

اسـت، آن را دوبـاره درجـاي    درپوشاگر نازل داراي . ري، گریس هاي اضافه را پاك کنیداز گریس کا
برنامـه  . اسـت سـافت هـاي پیمـوده شـده     میک دوره ازبرنامه نشان داده شده براي. خود محکم ببندید

. یردباید انجام گماههاي کارکردزمانبندي گریسکاري دراز مدت طبق مسافت و یا 

١٥٢



معانی عالئم 
Aکیلومتر1000× (افت مس(
Bهاي کارکردماه
عناوین سرویس و نگهداري در شرایط عادي ★
عناوین سرویس و نگهداري خودرو در سال کارکرد ☆
)کیلومتر2500تا1500(عناوین سرویس و نگهداري در مسافتهاي ∆

A∆51015202530354045505560موارد گریسکاري

B123456789101112
★★★★★★★★★★★★☆سیستم خالصی کالچ

و میـل  سیبک  اتصال کششی فرمان
★★★★★★★★★★★★☆فرمان کوتاه

★★★★★★★★★★★★☆پین اصلی سگدست فرمان
ــگ ــلیبی و   بلبرین ــگ ص ــان لن یاتاق
★★★★★★★★★★★★☆کشویی گاردانچهارشاخ

پین قامه و پین چشـمی فنـر   فرمان 
★★★★★★★★★★★★☆جلو

★★★★★★★★★★★★☆براکت وسطی محور محرك
میـــل لنـــگ صـــلیبی و بلبرینـــگ 
★★★★★★★★★★★★☆کشویی گاردان   چهارشاخ 

★★★★★★☆بازوئی تنظیم ترمز عقب و جلو
★★★★★★خودکار ترمزتنظیم بازویی 

★★★★★★یاتاقان توپی پاالنس
★★★★★★★★★★★★محور محرك

★★★★★★یاتاقان توپی چرخ ها
★★★★★★☆مکانیسم قفل باالبر اتاق

★★☆لوالي درب
★بلبرینگ دینام

★بلبرینگ استارت
ــفت   ــه، ش ــاالبر شیش ــل درب، ب قف

انعطاف پذیر کیلومتر شمار
★

١٥٣



طالعات تنظیمات در تعمیرات و نگهداري ا
دونگ فنگdciموتور

میلیمتر40/0)در حالت سرد(خالصی مجاز سوپاپ مکش 

میلیمتر70/0)در حالت سرد(خالصی مجاز سوپاپ دود 

در حالــت کــارکرد درجــا               کمتــرین فشــار روغــن موتــور   
)درجه سانتیگراد85دماي روغن (

و     ) دوربردقیقه700(کیلو پاسکال 180
)دوربردقیقه1900(کیلوپاسکال380

کیلو پاسکال600تا 500سوپاپ تنظیم فشارروغن موتور در حالت طبیعی خالصی فشار 

)وتوردور آرام م(دور بر دقیقه ٧٠٠+50دور موتور 

درجه سانتیگراد60)خنک کن(دماي کارکرد عادي موتور  ~ 100

درجه سانتیگراد83دماي آزاد ترموستات

درجه سانتیگراد90دماي آزاد و کامل ترموستات 

درجه سانتیگراد105اخطاردماي مایع خنک کن مرز

سکالکیلوپا225+22.5عملکرد سوپاپ یدك فیلتر روغناختالف فشار روغن 

کیلوپاسکال520-600سوپاپ تنظیم فشار روغن موتورفشارخالصی

:قسمت شاسی
˚15غربیلک فرمانکورس

3mm∽1همگرایی چرخ هاي جلو

192mm∽184کورس پدال کالچ

/ ZF /Shaanchiگیـربکس (کورس فشار بوستر پـس از خالصـی کـالچ   
27mm∽22کششیدنده یا بیشتر کالچ 9دنده، 8

ZF /Shaanchiگیـربکس (رس فشار بوسـتر پـس از خالصـی کـالچ    کو

/Dong feng8 ،29∽25دنده یا بیشتر کالچ فشاري9دندهmm

دنـده،  Datong /8گیـربکس (کورس فشار بوسـتر پـس از خالصـی کـالچ    
24mm∽20دنده یا بیشتر کالچ کششی9

دنـده،  Datong/8گیـربکس (کورس فشار بوسـتر پـس از خالصـی کـالچ    
26mm∽19یا بیشتر کالچ فشاريدنده9

18mm∽12کورس پدال ترمز 

١٥٤



کورس فشاري ترمز عقب و جلو

25∼45mm

)خودکاراهرم تنظیم(
20∼30mm

)اهرم تنظیم دستی(
1.0mm∽0.6)وسط کفشک ترمز(فاصله بین کفشک ترمز و کاسه ترمز جلو و عقب 

)خودکارتنظیماهرم(
0.3∼0.5mm

)اهرم تنظیم دستی(
55N∽25)وقتی بسته است(روي کشش بعد از تنظیم توپی یاتاقان جلو نی

88N∽29)وقتی بسته است(نیروي کشش بعد از تنظیم توپی یاتاقان عقب 

بار پیش بست یاتاقان دیفرانسیل
)بدون پیش بست بار یاتاقان در حالت سطح محرك(

پیچ چرخ متحرك
68∼78N

بار پیش بست یاتاقان درحالت حرکت 
)پیچ فاالنژ اتصال محفظه اکسل عقبی(

44N.m∽20بدون مقاومت کاسه نمد روغن

60N.m∽30با مقاومت کاسه نمد روغن

0.4mm∽0.3لقی دنده متحرك و محرك آخري

دونگ فنگ با اکسللقی چرخدنده دیفرانسیل
460 13t

0.25∼0.33mm

دونگ فنگ با اکسل
435

0.25∼0.33mm

دنگ فنگریتاردر چرخ
0.18∼0.23mm

80mmفاصله قابل تنظیم جلو و عقب غربیلک فرمان

50mmفاصله عمودي قابل تنظیم باال و پائین غربیلک فرمان
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جدول گشتاور پیچها و مهره ها 
.به مشخصات فنی مدل کامیون خریداري شده رجوع کنید˝لطفا

دونگ فنگdciموتور 

قسمت هایی که 
کاري باید سفت 

شوند
گشتاور مربوطه 

پیچ سرسیلندر

200N.MباگشتاورM20هايسفت کاري پیچ

100N.MباگشتاورM14پیچ هاي سفت کاري 

165N «mوسفت کردن آنها با گشتاورM20شل کردن پیچ هاي + 180°

50N-mوسفت کردن آنها با گشتاورM14شل کردن پیچ هاي + )کنترل مستمر گشتاور(120°

M20 340N.M~515 N.M
M14 105N.M~165 N.M

را D5010222111روانکـار  از آنهنگام استفاده مجدد.قابل استفاده است˝مجدداپیچ سرسیلندر 
را کنید و درصورت نیـاز دوبـاره  آن   پخش و رزوه پیچیاتاقان هاي فشار روغن موتورروي سطح 
.سفت کنید

پیچ هاي  کوتاه 
شفت میل اسبک 

65 N • m + 90°
95N • m~145N)کنترل مستمر گشتاور( • m

روانکار از آن هنگام استفاده مجدد . قابل استفاده است˝مجدداکوتاه شفت میل اسبکپیچ 
D5010222111کنید و درصورت پخش و رزوه پیچرا روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور

.را سفت کنیدنیاز دوباره  آن 
میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد100.6وقتی که فاصله طولی بیشتراز

پیچ هاي بلند 
شفت میل اسبک 

70N • m + 120°
85N • m~140N • mکنترل مستمر گشتاور

روانکـار  هنگـام اسـتفاده مجـدد از آن    . قابـل اسـتفاده اسـت   ˝پیچ بلنـد شـفت میـل اسـبک مجـددا     
D5010222111 کنید و درصـورت  پخشو رزوهرا روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور

.را سفت کنیدنیاز دوباره  آن
میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد171وقتی که فاصله طولی بیشتراز 

پیچ هاي  کوتاه 
چرخ لنگر 

80N • m+180°
290N • m~480Nکنترل مستمر گشتاور • m

. این پیچ قابلیت استفاده مجدد را ندارد
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پیچ هاي بلند 
چرخ لنگر 

100N • m+180°
290N • m~480N • mکنترل مستمر گشتاور

ــددا   ــر مج ــرخ لنگ ــد چ ــیچ بلن ــت ˝پ ــتفاده اس ــل اس ــدد از آن  . قاب ــتفاده مج ــام اس ــار هنگ روانک
D5010222111      کنیـد و  پخـش و رزوه پـیچ  را روي سطح یاتاقـان هـاي فشـار روغـن موتـور

.را سفت کنیددرصورت نیاز دوباره  آن
میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد121از وقتی که فاصله طولی بیشتر

پیچ هاي درپوش 
بلبرینگ      
سرمیل لنگ

100N • m+180°
205N • m+345N • mکنترل مستمر گشتاور

ــددا   ــر مج ــرخ لنگ ــد چ ــیچ بلن ــت ˝پ ــتفاده اس ــل اس ــدد از آن  . قاب ــتفاده مج ــام اس ــار هنگ روانک
D5010222111      پخـش کنیـد و   رزوه پـیچ  ورا روي سطح یاتاقـان هـاي فشـار روغـن موتـور

.درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید
میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد155وقتی که فاصله طولی بیشتراز 

پیچ هاي /مهره
میل واسط

80N • m+90°
160N • m~240N • mکنترل مستمرگشتاور 

سطح یاتاقان هاي بایدروغن موتور را براي روغنکاري روي. پیچ مجدد قابل استفاده است
فشار پخش کنید و درصورت نیاز دوباره آنها را سفت کنید

پیچ هاي توپی 
کمک فنر

100N • m+180°
215N • m~325N • mکنترل مستمرگشتاور 

ــیچ  ــر  پ ــک فن ــوپی کم ــددات ــت ˝مج ــتفاده اس ــل اس ــدد از آن  . قاب ــتفاده مج ــام اس ــار هنگ روانک
D5010222111   پخـش کنیـد و   و رزوه پـیچ  ر روغـن موتـور   را روي سطح یاتاقـان هـاي فشـا

.درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید
میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد139وقتی که فاصله طولی بیشتراز 

پیچ هاي نصب 
موتور

105 - 130 N.m (M14, (8.8کالس

155 - 180 N.m (M14, کالس 10.9)

240 - 265 N.m (M18, (رزوه درشت
270 - 300 N.m (M18, (رزوه ریز
90 - 105 N.m (M12, پیچ فلنچی(
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D310گشتاور سفت کاري پیچ هاي قطعات مهم شاسی کاربردي کامیون هاي مجهز به کابین 

این استاندارد شامل گشـتاور سـفت کـاري قطعـات اساسـی کـامیون تولیـدي شـرکت         : توجه 
ننده قطعات مهم و اصلی کامیون کـه گشـتاور آنهـا    سایپادیزل است و براي پیچ هاي رزوه دار محکم ک

.در نمودار و مشخصات فنی محصول ارائه نشده است، کاربرد دارد
گشتاور پیچ هاي قطعات اصلی نصب موتور

شاسی
گشتاور مربوطهمکان اتصال

صفحه فنر تعلیق عقب و جلوي موتور و پیچ نصب 
صفحه فنرکمکی تعلیق

8.8کالس M18مهره 
در صورتی که 350∽280

دوپیچه باشد اولین مهره گشتاور 

اگر . خواهد بود310∽250
براي بستن پیچ دو عدد مهره الزم 
است اول مهره نازك را جازده و 
.سپس مهره بعدي را محکم کنید

100∽8.870کالس M12مهره 

60∽8.840کالس M10مهره 

پیچ سفت کاري شاسی و براکت تعلیق عقب و جلوي 
، براکت تعلیق عقب و جلو و پیچ اتصال موتورموتور

M14 ( SPL)

150∼210 Q18414* کالس
10.9

Q150B14* کالس
10.9

Q150B12* کالس
10.995∼130

Q18412-OH1

M12(SPL)

صفحه فنر تعلیق عقب براکت باالئی و پوسته 
یا پیچ محکم کاري ) چرخ لنگر(هوزینگ فالیویل

دارنده تعلیق عقببازوئی نگه

M14
150∼210

M1290∼130
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M16) پیچ سفت کاري
پوسته فالیویل موتور 

DCI و بازویی 11
چپ و راست

166∼224

M18

کاري سفت420∽320
پیچ هاي پوسته فالیویل و 
براکت هاي تعلیق عقب، 
باید با واشرهاي قفلی 

10ZB3-01026 انجام
حین نصب از تنظیم . شود

یرون زدگی قفل بودن ب
پوسته فالیویل براي 
باالبردن و قفل کردن 
.سرپیچ مطمئن شوید

و پیچ سفت کاري قفل صفحه فنر کمکی تعلیق
شاسی

M1040∼60

M1290∼130

M14150-210

پیچ سفت کاري صفحه پوشش تعلیق کمکی و 
گیربکس

M14پیچ دوسر رزوه 

140∽110با پوسته آلیاژ آلومینیوم

M14پیچ دوسر رزوه 

با پوسته قالب فوالدي
150∼210

M16پیچ 

175∼235

M16پیچ دوسر رزوه 

)داخلاولمهره(
130∼160

M16پیچ دوسر رزوه 

)مهره دوم بیرون ( 
190∼260

پیچ دوسر رزوه اتصال صفحه فشار محوري کالچ و 
)فالیویل(لنگر موتورمجموعه درپوش ها و چرخ 

M10) 8.8)کالس

Q340B1040∼60
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سیستم اینترکولر و خنک کاري موتورگشتاور سفت کاري قطعات اصلی

سفت کاري پیچ هاي فلنچی فن موتور 

26∽8.820کالس M8پیچ 

30∽10.925کالس M8پیچ 

75∽8.865کالس M12پیچ 

110∽10.990کالس M12پیچ 

پیچ هاي فن و صفحه عایق صوتی فن سفت کاري 
موتور

50∽8.838کالس M10پیچ 

55∽10.945کالس M10پیچ 

سفت کاري پیچ هاي فلنچی فن و صفحه عایق 
صوتی فن موتور

75∽8.865کالس M12پیچ 

110∽10.990کالس M12پیچ 

سفت کاري پیچ هاي براکت و موتور

75∽8.865کالس M12پیچ 

110∽10.990س کالM12پیچ 

50∽8.838کالس M10پیچ 

55∽10.945کالس M10پیچ 

سفت کاري پیچ هاي براکت موتور و بادگیر

26∽8.820کالس M8پیچ 

30∽10.925کالس M8پیچ 

50∽8.838کالس M10پیچ 

55∽10.945کالس M10پیچ 

پیچ اتصال دوسر رزوه صفحه فشار محوري کالچ و 
پوش ها و چرخ لنگر موتورمجموعه در

M10 8.8کالس

60∽40پیچ غیر فلنچی

M10 10.9کالس

پیچ غیر فلنچی

55∼75

روش سفت کاري با توجه 
به مشخصات فنی نصب و 

تنظیم مجموعه کالچ 
و سیستم 430øکششی 

کنترل مشخص     می 
.گردد

و هوزینگ ) پوسته کالچ(پیچ اتصال هوزینگ کالچ 
)رخ لنگرپوسته چ(فالیویل 

M10 8.8کالس

60∽40پیچ غیر فلنچی

M10 10.9کالس

پیچ غیر فلنچی
55∼75

M10 10.9کالس

پیچ فلنچی
55∼75
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پیچ فاالنژ محور محرك نوع دندانه دار رویه انتهایی 
چرخدنده 

M10
50∼70

M12
100∼120

M14
140∼180

M16

در ابتدا پیچ ها 280∽210
ل ضربدري و سپس را به شک

. با آچار گشتاور سفت کنید
پس از تست جاده گشتاور (

سفت کاري نباید بیشتر از 
درغیر . درصد افت کند10

این صورت آنها را با گشتاور 
سفت ˝مشخص شده مجددا 

.)کاري کنید

پیچ اتصال محور محرك براکت نگهدارنده اکسل 
میانی

100∽8.870کالس M12پیچ 

130∽10.990کالس M12پیچ 

M14150∼210پیچ 

M16210∼280پیچ 

گشتاور قطعات اصلی شاسی 

D310رام اصلی زیر کابین 
M1290∼130

M14150∼210

M16210∼280

پیچ هاي کرپی و مهره ها

M27
(29Z33-04133)

860∼1000

M24520∼660

M22500∼620

M20420∼520

M18280∼350

M16220∼280
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پیچ هاي براکت فنر تخت

M14 8.8کالس
96∼126

M14 10.9کالس

دنده درشت
150∼210

M14 10.9کالس

ریزدنده 
150∼210

M12 10.9کالس

دنده درشت
80∼110

M12130∽95فلنچی

پیچ هاي سفت کاري میل فشار باالیی و پائینی 
ار باالیی اکسل و براکت میل فش

M20 450∽8.8350کالس

M20 10.9کالس

دنده درشت
430∼590

M20 10.9کالس

دنده ریز
430∼590

M18 350∽8.8280کالس

M18 420∽10.9320کالس

باالنس تنظیم/ مهره اتصال شاسی و محور

M18 350∽8.8280کالس

M18 420∽10.9320کالس

M18470∽350یفلنچ

M20 450∽8.8350کالس

M20 10.9کالس

دنده درشت
430∼590

M20 10.9کالس

دنده ریز
430∼590

M20670∽490فلنچی
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چرخ هاگشتاور سفت کاري قطعات اصلی

پیچ هاي چرخ ها

31F58-*

550∼650

درسوراخ مرکزي جا
رود    می 

3103057-KD400

550∼650

ي جا می درسوراخ مرکز
رود  

31N-*
420∼490

در سطح کروي جا می رود

31C-*,31Q02-*
320∼420

در سطح کروي جا می رود
سیستم فرمان گشتاور سفت کاري قطعات اصلی

پیچ تثبیت براکت جعبه فرمان 

M16210∼280

M18
320∼420

ثبیت براکت پشتی جعبه فرمان براکت پشتی و پیچ ت
M20

380∼500

M22
440∼560

بازوئی هزارخار فرمان
34Z63-01011

M36
400∼ 550

34Z61-02011
M42

400∼ 550

M45400∼ 550

M16210∼ 260

M18320∼ 420
34N-01012

M20
380∼ 500

ن تنظیم پذیر میل واسطپییمهره قفل

ابتدامهره هاي قفل پین تنظیم پذیر میل واسط بایدکلیه 
∽250با گشتاور  نیوتن متر سفت کاري و سپس با 310

هرگز مهره را وقتی با . پین فاصله پرکن تثبیت شوند
.شیار پین همراستا می شود شل نکنید
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قطعات اصلی سیستم الکتریکی کامیونگشتاور سفت کاري 
∽M65.5سیستم باد ترمز SMJپیچ کانکتورهاي  6.5

∽M65.5پیچ هاي آلترناتور 6.5

M86.4∼ 9.6

∽M1013.5استارترپیچ هاي ترمینال قدرت 15.8

∽M52پیچ هاي ترمینال کنترل استارتر 2.5

ECUM64.9∼7.8پیچ هاي سفت کاري 

پیچ هاي سفت کاري سوئیچ استارت کمکی
M6

6∼ 10

پیچ هاي سفت کاري سنسور گرفتگی فیلتر هواي 
M6موتور 

6∼ 10

∽M52پیچ هاي سفت کاري سنسور سطح سوخت 2.5

∽M819پیچ هاي سفت کاري المپ هاي ترکیبی عقب 24

M8باتريتریمپیچ هاي سفت کاري نوار

براي این کار از مهره هاي 
: دوبل استفاده می شود

ه گشتاور سفت کاري مهر
∽7اول  نیوتن متر و 9

∽19گشتاور مهره دوم  24

.نیوتن متر است
∽M819پیچ هاي سفت کاري کانکتور قطع کن باتري 24

∽M819پیچ هاي سفت کاري سیم ارت شاسی 24

پیچ هاي سفت کاري ترمینال سیم کشی جعبه فیوز 
شاسی

M51.8∼ 2.2

M65.5∼ 6.5

∽M51.8یوز شاسیمهره هاي سفت کاري روکش جعبه ف 2.2

هواي ضدآلودگی پیچ هاي سفت کاري سنسور دماي 
M12ورودي موتور

30

پیچ هاي سفت کاري سنسور دماي ضدآلودگی هواي 
M12خروجی موتور

30

ضدآلودگی NOxپیچ هاي سفت کاري سنسور 
M20هواي موتور 

50
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گشتاور سفت کاري قطعات اصلی کابین
M20130∼150تصاالت غربیلک فرمان پیچ هاي سفت کاري ا

و اتصاالت D310کابین پیچ هاي سفت کاري
سیستم تعلیق

M1050∼ دنده درشت کالس 70
10.9،55∼ 10.9کالس 75

فلنچی دنده ریز
55∼ 10.9دنده درشت کالس 75

که با مهره قفلی حلزونی جفت     
نقطه اتصال براکت باالیی . می شود

واره عقب تعلیق عقب اتاق و دی
کابین

37∼ 10.9دنده درشت کالس 50

Lو Sنقطه اتصال براکت هاي 

باالیی تعلیق پشت کابین 

M1285∼ دنده درشت کالس 115
10.9 ،90∼ دنده ریز کالس 120
10.9

60∼ براکت باالیی تعلیق اتصال80
شناور جلو و دیواره جلوي کابین، 

سطح کناري ریل طولی کف و قفل 
تعلیق عقب و صفحه هیدرولیک

اتصال مربوطه
M14135∼ دنده درشت کالس 185

10.9 ،145∼ دنده ریز 195
10.9کالس 

150∼ دنده درشت کالس 210
جفت با مهره قفلی حلزونی در 10.9

نقطه اتصال میل موجگیر تعلیق جلو 
و بازویی باالبر

M16210∼ دنده درشت کالس 280
10.9

220∼ 10.9کالس دنده ریز 300
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M18290∼ دنده درشت390
10.9کالس 

320∼ 10.9دنده ریز کالس430

M20410∼ دنده درشت 550
10.9کالس 

10.9دنده ریز کالس 600∽440

D310گشتاور سفت كاري دیگر قطعات شاسي كاربردي اتاق 
فرمان و چهارشاخ پیچ هاي اتصال دنده محرك

سگدست
30∼ 50

دوسر رزوه بازویی باالیی و سگدست پیچ هاي
فرمان

280∼350

450∽350مهره سفت کاري بازویی پائینی فرمان 

∽80مهره قفلی پیچ استپ فرمان  100

310∽250مهره هاي اتصال بازویی سگدست و سیبک فرمان 

∽24مهره قفلی پین اصلی سگدست و میل فرمان  40

340∽245سیبک فرمانمهره اتصال بازویی پائینی و 

42∽38فرمانمهره کلمپ میل مهار

مهره قفلی پیچ بازویی هزار خار فرمان و میل 
اسبک 

M45350∼450

مهره هاي تثبیت روکش باالیی پین اصلی 
سگدست

40∼59

M24250∼310هوا)رابط(اتصالمهره قفلی سیبک براي

رك دنده محپائینی /باالیی پیچ هاي تثبیت براکت 
فرمان و شاسی

M20420∼450

پیچ هاي تثبیت براکت پائینی دنده محرك فرمان و 
شاسی

M22490∼520

∽140مهره قفلی غربیلک فرمان  170

87∽72پیچ قفل محور صفحه کفشک ترمز عقب و جلو

59∽39جلومهره تثبیت تانک باد ترمز

∽170عقبمهره تثبیت تانک باد ترمز 190

206∽156اي سفت کاري صفحه زیرین ترمز جلومهره ه

220∽160مهره هاي سفت کاري صفحه زیرین ترمز عقب
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415∽385پیچ هاي اتصال فرمان و دیسک ترمز

4.5T اکسل
420∽320مهره هاي چرخ جلو

350∽280مهره هاي سفت کاري بازویی اتصال هوا

مهره هاي سفت کاري بازویی چپ و راست 
ست فرمانسگد

350∼450

250∽180مهره هاي سیبک فرمان 

60∽50مهره هاي پیچ هاي کلمپ میل مهار فرمان 

60∽40پیچ روکش پین اصلی سگدست 

70∽55مهره هاي پین قفلی گوه اي شکل

100∽80پیچ و مهره هاي استپ فرمان 

220∽160مهره هاي سفت کاري صفحه زیرین ترمز

170∽130فت کاري کفشک ترمزمهره هاي س

70∽55مهره هاي تثبیت براکت تانک باد ترمز

دونگ فنگ435اكسل عقب
180∽140پیچ سفت کاري محور اکسل

پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان محور محرك 
اکسل عقب 

120∼140

280∽220پیچ سفت کاري پوسته دیفرانسیل اکسل عقب

490∽440یلپیچ درپوش یاتاقان دیفرانس

پیچ سفت کاري محرك نهایی چرخدنده متحرك و 
پوسته دیفرانسیل

600∼700

∽130پیچ سفت کاري پوسته محرك نهایی اکسل عقب 150

مهره قفل دوشاخه فاالنژ محرك نهایی چرخدنده 
متحرك اکسل عقب

400∼ 540

∽130پیچ سفت کاري پوسته ریتاردر اکسل میانی 150

∽80یاتاقان محرك چرخشی)نشیمن(تکیه گاه  90

∽80محور چرخشی اکسل میانی) پوسته (پیچ هوزینگ 90

محرك پیچ تکیه گاه یاتاقان چرخدنده مخروطی
اکسل میانی

120∼ 140

50∽30پیچ پوسته کاسه نمد اکسل میانی
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∽450پیچ درپوش یاتاقان اکسل میانی 500

∽650کسل میانیمهره هاي چرخدنده مخروطی محرك ا 850

∽400مهره هاي شفت سرتاسري اکسل میانی 500

اکسل درون اکسلیمهره هاي هوزینگ دیفرانسیل 
میانی

120∼ 140

درون اکسلی مهره هاي کاور هوزینگ دیفرانسیل 
اکسل میانی

80∼90

درپوش پیچ تخلیه روغن پوشش پوسته دیفرانسیل 
درون اکسلی اکسل میانی

90∼120

70∽60پیچ نشیمن کاسه نمد انتهاي خروجی اکسل میانی

∽350مهره هاي سفت کاري میل چرخدنده هرزگرد اکسل میانی 400

∽120پیچ سفت کاري دوشاخه فاالنژ جلو اکسل میانی 140

پیچ سفت کاري نشیمن کاسه نمد دیفرانسیل درون اکسلی اکسل 
میانی

30∼ 50

دونگ فنگ460اکسل عقب 
∽M24*2130یچ درپوش مخزن روغن محرك نهائیپ 195

Zپیچ درپوش  تخلیه روغن پوسته اکسل عقب 1/260∼ 80

M16سفت کاري صفحه زیرین ترمز عقب پیچ  *1.5230∼ 265

∽M16*1.5140پیچ محور اکسل  234

محرك پیچ سفت کاري نشیمن یاتاقان چرخدنده مخروطی 
M16*1.5اکسل عقب

214∼ 252

دیفرانسیل اکسل عقب)پوسته(پیچ سفت کاري هوزینگ
M18*1.5

350∼ 450

پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان دیفرانسیل اکسل عقب 
M24*2

500∼ 550

محرك پیچ سفت کاري چرخدنده متحرك مخروطی و
M24*1.5نهایی

750∼ 850

∽M14*1.5200پیچ سفت کاري پوسته محرك نهایی اکسل عقب  235

پیچ قفلی فلنچی چهارشاخ چرخدنده مخروطی اکسل عقب 
M45*2

600∼ 740
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اکسل کاهنده چرخ دونگ فنگ
پیچ هاي اتصال محرك نهایی اکسل عقب سمت چرخ ها

.M14*1پیچ هاي اتصال نشیمن یاتاقان 5-6200∼ 235

M14*1.5-6 ∽200اکسل وسطپیچ پوسته دیفرانسیل چرخ میانی 235

اتصال محرك نهایی اکسل عقب سمت چرخ هاپیچ هاي 
و پوسته دیفرانسیل چرخدنده چرخشی محرك پیچ هاي اتصال پوسته 

M14*1.5-6200∼ 235

پیچ هاي اتصال پوسته دیفرانسیل بین محوري و پوسته 
M12*1.25-6چرخدنده چرخشی 

120∼ 150

؟؟؟؟M165*1.25-6ورودي آخر نشیمن کاسه نمد
450∼ 600

M14*1.5-6چ هاي اتصال پوسته دیفرانسیل بین محوريپی

200∼ 235

)دونگ فنگ(پیچ هاي اتصال مجموعه درون اکسلی چرخ ها 

M14*1.5-6پیچ اتصال پوسته اکسل و مجموعه ریتاردر
200∼ 235

M16*1.5-6ترمزپیچ اتصال پوسته اکسل و صفحه زیرین
290∼ 330

M10-6  gانتهایی و شاسیپیچ اتصال مجموعه درپوش 
37∼ 75

M14*1.5-6پیچ اتصال براکت بادامک مخزن هوا
200∼ 235

ــیچ اتصــال  ــاالیی هــر دو پ ــل فشــار ب ــده می انتهــاي نگهدارن
M16*1.5-6

290∼ 330
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پیچ اتصـال میـانی پایانـه هـاي نگهدارنـده میـل فشـار بـاالیی        
M20*1.5-6500∼ 590

∽M14*1.5350وجی نهایی اکسل میانیپیچ نشیمن کاسه نمد خر 400

اکسل کاهنده دستی چرخ ها
مهره فاالنژ ورودي اکسل عقب

750∼ 800

مهره فاالنژ ورودي و خروجی اکسل میانی
750∼ 800

میانی/ مهره تثبیت پوسته دیفرانسیل اکسل عقب
195

∽200پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان دیفرانسیل 230

∽110یاتاقان چرخدنده پخی اصلیپیچ نشیمن 135

∽105مهره قفل خودکار مجموعه محرك نهایی 115

150∽130پیچ نگهدارنده بادامک رقاص چپ

310∽290پیچ هاي اتصال صفحه زیرین ترمز

∽300مهره گرد پین فلزي  400

∽49پیچ تثبیت روکش انتهاي اکسل سمت چرخ ها 60

∽600هواپیچ سفت کاري براکت محفظه 620

570پیچ صفحه کشویی فنر

عقب و چرخدنده /پیچ هاي سفت کاري دیفرانسیل اکسل میانی
مخروطیمتحرك 

315∼ 340

118∽88مهره تثبیت کمک فنر و براکت باالیی

∽134و پین پائینی کمک فنرمهره سفت کاري کمک فنر 167

∽134براکت و کمک فنر مهره تثبیت پین پائینی 167

∽54پیچ قفل پین فنر کف تخت  69

∽170پیچ مرکزي فنر کف تخت عقبی 200

پیچ و مهره سفت کاري شاسی و براکت یاتاقان تکیه گـاه کاسـه   
∽220ساچمه اي 280

∽220)چرخ پنجم(پیچ ایمنی حلقه سایش کشویی 280
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کاسه چراغ
.خصات محصول خریداري شده رجوع شودبه مش˝لطفا

مدلمکان /موقعیت

ترکیبی مجموعه المپ هاي چراغ 
ي کابین جلو

H1(70W)نور باال

H4(75W/70W)پائین/نور باال 

P21Wچراغ راهنماي جلو

W5Wمکان نماچراغ 

H3(70W)چراغ مه شکن جلو

PY21Wهاي راهنماي بغلچراغ 

P21Wچراغ کف زیرفرمان 

W5Wچراغ رکاب

R5W)حد نشانگر عقب(خالصیالمپ 

R5Wچراغ نشانگر حد

R10Wسقف کابینچراغ

TLD18W/865سقف کابینالمپ فلورسنت چراغ 

C5Wالمپ چراغ مطالعه جلو

(10W)13854بغلالمپ چراغ مطالعه 

R10Wالمپ چراغ خواب

مجموعه چراغهاي داشبورد
LEDنشانگر خطر

هاي تابلوفرمان چراغ
LEDداشبورد

عقبهاي ترکیبی چراغ مجموعه 

R5Wعقبچراغ خالصی 

P21Wچراغ راهنما

P21Wترمز چراغ

R5Wپالك چراغ

R5Wچراغ مکان نما

P21Wالمپ مه شکن عقب

P21Wچراغ دنده عقب

R5Wچراغ نشانگر کناري 

R10Wمخصوص تعمییر و نگهداري کامیونچراغ 
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)مخازن(اطالعات ظرفیت و گنجایش 
قسمت هایی که روغن کاري 

می شوند
روغن مورد استفادهحجمو گرید روغننوع 

)لیتر(
،دونگ فنگdciموتور 

15W40 API.CI4
36.4

تانک سوخت 
CHN  III400استاندارد سبک باروغن دیزل

روغن گیربکس ZFايدنده16گیربکس 
80W90 GL-413

اکسل کاهنده دو مرحله اي 
دیفرانسیل اکسل (دونگ فنگ 

) میانی و عقب
GL-5 80روغن دنده سنگینW90

)اکسل میانی(25
)اکسل عقب(19

DEXRONچرخدنده فرمان هیدرولیک III5.3

DOT41.0محفظه روغن کالچ 

مایع خنـک کـن ضـد خـوردگی و ضـدیخ      ضدیخ
DFL-Cبادوام سري

آب نرم% 50+ ضدیخ آلی% 50
)لیتر ضدیخ خالص15(30

تانک اوره 
درصــد مطابقــت بــا 32.5محلــول اوره بــا 

DB11/552-2008استانداردهاي پکـن  

ISOیا  22241

ظرفیت مجاز پرکردن تانک اوره 
dciلیتر موتورهاي 45

دونگ فنگ
محلول اوره میزان توصیه شده

رکیلومت100لیتر هر1.30

DEXRON IIIپمپ روغن باالبر اتاق 
شناورًکامال

تک سیلندر
سیستم باالبر

0/7
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: توجه
مراقب باشید روغن اضافی . بعد از تخلیه مخزن روغن موتور، روغن رسوبی هنوز درموتور وجود دارد

گهـداري  تی تعمیرات و نبراي اطالع از حجم روانکارها به راهنماي دسًلطفا: توجه.در مخزن پر نکنید
.محصول فرستاده می شود رجوع کنیدکه باdciو استفاده از موتور

گریـد روغـن و   /مخازن روغن ها 
محیط جغرافیایی که کامیون در آن 

محیط کار می کند
گرید و نوع روغن

موتور

dCi
استاندارد ملی 

IVیورو
15W40    CI-4

مــــــــــایع      
خنک کننده

درجه سانتیگراد زیر دماي محیط باشد10د نقطه انجما
ASTM D3306مطابق با استاندارد 

80W90   GL-5اکسل محرك و کاهنده چرخ ها 

مکانیسم باالبر کمک فنر و کـابین  
راننده 

DEXRONIII

DEXRON IIIباالبر دستی اتاق بار

DOTکالچ 4

DEXRONIIIروغن هیدرولیک فرمان چرخدنده هیدرولیک فرمان 

NL GIگریس پایه لیتیم شاسی و توپی چرخ 2

80W90   GL-4گیربکس

روغن و گریس
)دونگ فنگdCiموتور (روغن موتور

بی توجهی به استفاده صحیح از روغن موتورطراحی شده 
محصول با مشخصات ویژه بر اساس تفـاوت جغرافیـایی   
هر منطقه و عدم رعایت فاصله زمـانی تخلیـه و تعـویض    

بر دوام موتور کامیون مستقیما تـاثیر مـی گـذارد و    روغن
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اگر بـه جـاي اسـتفاده از    .  عمر موتور را کاهش می دهد
دیگـري  CH-4یـا  CF-4از روغـن  API:CI4روغن 

زمان تعویض روغن موتور می بایسـت  . کنیداستفاده می 
.مطابق با مشخصات روانکار مربوطه تغییر کند

محصوالت مشخص
دوره تعویض فیلتر وره تعویض روغندگرید ونوع روغن
CI410,000km10,000km

دماي محیط و ویسکوزیته روغن موتور
ویسکوزیتهدماي محیط
-20 ~ 40℃15W/40
-25 ~ 30℃10W/30
-30 ~ 30℃5W/30
-45 ~ 10℃0W/30

:موارد زیر از شرایط بد کارکرد روغن موتور است
ر سوخت دیزلد% 3میزان سولفور باالي .1
)شرایط کاري حمل ونقل عمومی توسط کامیون(کامیونی که زیاد روشن و خاموش می شود.2
حمل درمسیرهاي کوتاه اما کارکرد مـداوم موتـور   : شرایط کاري ثابت طوالنی مدت.3

مانند جرثقیل و دیگر کاربرد هاي کارکرد درجاي موتور
غبار و جاده هـاي پرفـراز و   مناطق پرگرد و : ساعات طوالنی کار در محیط نامناسب.4

نشیب
شرایط کاري فوق به معنی ساعات طوالنی کار در شرایط معین ماننـد جرثقیـل هـا،    

شـرایط اسـتفاده در غیـر از شـرایط          . ژنراتورها و ماشین هاي معـدن و غیـره اسـت   
.فوق الذکر شرایط استاندارد کاري است
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:روغن فرمان هیدرولیک
. اسـتفاده کنیـد  DEXRON IIIزلی از روغن موتور دی

بـا  CHیـا  CFکاربر می تواند از روغن روانکار گرید 
اساس دماي هواي منطقـه اسـتفاده   ویسکوزیته متفاوت بر 

محدوده دماي توصیه شده در شکل روبرو نشان داده .دکن
. شده است

روغن گیربکس 
کــامیون کــاوه کمپرســی روغــن هــاي مــورد اســتفاده در

GL-4و سـطح کیفیـت   80W/90زیتهمحدوده ویسـکو 

می باشدوکاربرمی تواند با درجـه غلظـت متفـاوت بـراي     
تعویض آن با توجه به شرایط آب و هوایی منطقـه خـود   

. مطابق شکل روبرو انتخاب و مصرف کند

سوخت 
اسـتفاده از سـوخت هـاي دیزلـی     . از سوخت دیزلی سبک مجاز استاندارد هاي ملی استفاده کنیـد ًلطفا
ناسب به موتورآسیب جدي می رساند، کاربر می تواند با توجـه بـه شـرایط آب و هـوایی منطقـه از      نام

.گازوئیل مناسب با برندهاي متفاوت استفاده کند
#50-#35-#20-#10-#0#5مشخص شدهسوخت

دماي مناسب با سوخت 
8≤مذکور ℃≥4 ℃≥-5 ℃≥-14 ℃≥-29 ℃≥-44 ℃

:توجه به شرایط آب و هوائی مربوطه گازوئیل توصیه شده با 
درجـه سـانتیگراد   4قابل استفاده درمناطقی کـه دمـاي هـوا بـاالي     #0تا صفر درجهگازوئیل سبک

.است
.سانتیگراد استجه در-5قابل استفاده در مناطقی که دماي هوا # -10گازوئیل سبک منهاي ده درجه

-14درجـه تـا   -5ل استفاده در مناطقی کـه دمـاي هـوا   قاب# -20گازوئیل سبک منهاي بیست درجه
.درجه سانتیگراد است
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درجـه تـا  -14در مناطقی کـه دمـاي هـوا   قابل استفاه#-35گازوئیل سبک تا منهاي سی و پنج درجه 
.درجه سانتیگراد است-29

درجـه  -44تـا  -29قابل استفاده در مناطقی کـه دمـاي هـوا    # -50گازوئیل سبک منهاي پنجاه درجه 
. سانتیگراد است

روغن هیدرولیک جک باالبر اتاق 
.استفاده کنیدDEXRON IIIبراي پمپ باالبر اتاق از روغن 

:محرك روغن اکسل
کامیون رده سنگین نوع سـولفور فسـفریک را بـراي اکسـل     ) GL_5(توصیه می شود روغن چرخدنده

نطقه از روغـن هـایی بـا چگـالی متقـاوت و      می توانید بنا به شرایط آب و هوایی م. عقب استفاده کنید
GL5بیشتر استفاده کنید.

محصول مشخص        روغن اختصاصی سایپادیزل          شرکت سایپادیزل
:گریس ها

س هـاي پایـه لیتـیم    از گـری و توپی چرخ هاي کـامیون  مورد نیازتوصیه می شود براي روانکاري نقاط
.استفاده شود معمولی

چ              روغن اختصاصی                   شرکت سایپادیزلروغن بوستر کال
محصول مشخص                سایپادیزل                      شرکت کامیون هاي تجاري دنگ فنگ

: اخطار
.خودداري کنیدًاز مخلوط کردن روغن ترمز و روغن برندهاي متقاوت اکیدا-1
. ممنوع استًبرند یکسان نیز اکیداترکیب چند نوع مختلف روغن ترمز با-2

دونگ فنگdCiموتورهاي ): ضد یخ(مایع خنک کننده موتور 
. کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد، تعویض کنیـد 000,300مایع خنک کننده را هردوسال یکبار و یا هر 

با برنـدهاي  عدم استفاده از مایع خنک کننده توصیه شده توسط شرکت سازنده و یا مخلوط کردن مایع 
.دیگر باعث می شود سیلندر موتور کامیون آسیب ببیند

:اخطار 
درجـه  10در منـاطق سردسـیر بایـد    ًنقطه انجماد مایع ضد یـخ اسـتفاده شـده مخصوصـا    -1

. سانتیگراد کمتر از حداقل دماي منطقه باشد
.از بکار بردن ترکیب چند نوع مایع ضد یخ و ضد خوردگی در کامیون خودداري کنید-2

١٧٦



مشخصات فنی مایع ضـدخوردگی  
و ضدیخ

#-20#-40

C-40°C°20-حداقل دماي محیط

مایع شیشه شوي 
. ستفاده کنیداز مایع شیشه شوي توصیه شده شرکت سایپادیزل ا

فنیپارامترهاي
جرمشاخص هاي 

کاوه کمپرسیکامیونکاوه کمپرسیشاسی)کیلوگرم(شاخص هاي جرم
950015300)کیلوگرم(وزن خالص 

26000)کیلوگرم(وزن ناخالص 

:شاخص هاي ابعاد 
کامیون کاوه کمپرسیشاسی کاوه کمپرسی)میلیمتر(ابعاد و فواصل 
میلیمتر7750میلیمتر7734کل طول کامیون

میلیمتر3140میلیمتر3117)بدون بار(ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین 
میلیمتر2500کل عرض کامیون

ابعاد داخلی اتاق بار
-_____5400_      طول

-2300عرض
-1360ارتفاع

+ 3800فاصله محوري میلیمتر1450
میلیمتر2040واکسل جلفاصله عرضی چرخ ها

میلیمتر1860اکسل عقب
میلیمتر1480تعلیق جلوطول سیستم تعلیق

میلیمتر1020میلیمتر1004تعلیق عقب
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:شاخص هاي عملکرد
کامیون کاوه کمپرسیکاوه کمپرسیشاسی پارامترها

)محدوده سرعت(85)کیلومتر برساعت(حداکثر سرعت
35)درصد(حداکثر توان شیب پیمایی

20)درصد(شیب توقف

22)درجه(دیدار) تقرب(زاویه 

51)درجه(زاویه حرکت

330)میلیمتر(حداقل زاویه آزادي زمین

10)متر(حداقل شعاع گردش

فشارباد سیستم ترمز هنگام حرکت 
)کیلوپاسکال(

540±30

:توجه 
و ابـزار راننـده   خالص کامیون شامل روغن روانکار، ضدیخ، سوخت، الستیک زاپاسوزن -1

.می شود
.کیلوگرم است195وزن کل کامیون با بار کامل شامل سه سرنشین داخل کابین معادل -2
.اندازه گیري می شودنشان مرکز چرخ بیرونی جلوکامیون ازحداقل شعاع گردش-3
و بـا زمـین و فاصـله عرضـی            جلـو از مرکـز تمـاس چـرخ جلـ     عرضی چرخ هـاي فاصله -4

.مرکز الستیک هاي دوقلو اندازه گیري می شودعقب از چرخ هاي
.اندازه گیري می شود) کامیون بدون بار(ارتفاع کل از سقف اتاق تحت شرایط بار صفر-5
.حداکثر توان شیب پیمایی، توان کامیون به تنهایی با بار کامل است تا اندازه گیري شود-6
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:ساختار مجموعه ها 
.ی که خریداري کرده اید، رجوع کنیدبه مشخصات ویژه محصولًلطفا

:موتور
شرکت موتور کامینز دونگ فنگ سازنده 

دیزل، سوپرشارژرموتورسیلندراینترکولر6خنک کننده آب،خطی، سیستم نوع
سیستم کنترل الکتریکی فشار پاشش سوختسیستم تزریق سوخت

dCiمدل  420- 40

دقیقهردور ب303/1900)دور موتور(محدوده سرعت 
توانحداکثر

دور بر دقیقه /کیلووات)دور موتور(
دور بردقیقه/کیلووات299/1900

دور بردقیقه/نیوتن متر2000حداکثر گشتاور
میلیمتر156* میلیمتر123استوانه سیلندر) قطر(کورس

L 11.12کورس جابجایی

16.4:1نسبت تراکم
4-2-6-3-5-1ترتیب احتراق

سوخت سبک مناسب با شرایط : زمستان0#گازوئیل سبک : تابستان)چینIVمطابق با استاندارد(سوخت
)درجه برودت(آب و هوا 

:کالچ 
تـرل  ، کن430Ømmتک صفحه اي، نوع خشک، با کالچ متري دیافراگمی، قطر خارجی صفحه

.خودمهارهیدرولیکی مجهز به بوستر باد
:گیربکس 

ZF16سیستم تعویض دنده کابلیبا دنده
محور محرك این کامیون اکسل باز و اتصال دوبل چهارشاخ لنگ صـلیبی بـا یاتاقـان    :محور محرك

.سوزنی و شیارهاي محافظ کشویی است
:اکسل جلو

، اکسل فرمان پذیرIفوالد فورج شده با مقطع 
1°محفظه چرخ جلوزاویه تراز چرخ جلو

7°فحه ریشزاویه شیب پین ص
"37’52°1زاویه کستر

حداکثر تمایل بـه ظرفیـت جـاده    
چرخ جلو

42°چرخ میانی
°٣٢چرخ بیرونی
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:محركمحور 
مجهـز گردیـده   77/4و محدوده دور حرکت نهـائی آن  دونگ فنگ300محرك به کاهنده چرخ اکسل 

.تن تولید شده است13و محور اکسل عقب با ظرفیت یاتاقان 
:ا و الستیک ها چرخ ه

. مجهز بوده که یک حلقـه آن السـتیک زاپـاس اسـت    حلقه الستیک11به  ًهرکامیون کمپرسی مجموعا
5/8-20:طوقه 

12.00R20: مشخصات الستیک 

:سیستم تعلیق 
الیه10، فنر تخت جلو ساختار حلقه چشمی) شمشی(فنر تخت: تعلیق جلو
.الیه 12فنر تخت، فنر تعلیق باالنس چندگانه : تعلیق عقب 

:شاسی 
اي عریض شـده و پهنـاي طـولی    بخش جلویی شاسی با ساختار ذوزنقه ساختار پرچکاري شده، : نوع
و در قسـمت عقـب   940عرض شاسی در قسمت جلو .میلیمتراست) 8+8*(میلیمتر90*میلیمتر300

.میلیمتر است860شاسی 

:سیستم فرمان 
پمپ هیدرولیک پمپ روغـن نـوع پـره اي   نده انتگرالی بوده نوع چرخدمدل چرخدنده جعبه فرمان از 

.است
:سیستم ترمز 
تجهیزات اصلی

تی، سـوپاپ  سوپاپ پدال ترمز اصلی، سـوپاپ بـا عملکـرد دسـ    (سوپاپ ها، تانک بادکمپرسور باد، 
و ABS، سـوپاپ سـلنوئید ترمـز    سـوپاپ تخلیـه آب  ، موتـور ترمـز ، سوپاپ رله، سـوپاپ چهارراهه

. سوپاپ دیفرانسیل
) داراي دو مدار مجزاي باد ترمزگیري(دومداره،ترمز چرخ کاسه اي: ترمز اصلی-ب
با سوپاپ عملکرد به صورت فنري عمل کننده روي چرخ هاي جلو و مرکز : ترمز دستی -ج

کامیون
ترمز موتورنیوماتیک الکترونیکیپروانه سوپاپ : ترمز کمکی 
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:یسیستم الکتریک
. ولت استفاده شده و قطب منفی زمین است24سیستم الکتریکی 

تجهیزات اصلی
)قطعه165Ah)2لت و12باتري 

70Aولت28دینام

کیلو وات5/5ولت 24استارت

:تجهیزات
سوخت و فشار سنج بادت سنج، تاخوگراف، دماسنج آب، گیجسرع

چـراغ هـاي حـد    ي عقب، چراغ هاي راهنمـا، مجموعه المپ هاي جلو، مجموعه چراغ ها: المپ ها 
چراغ حد جانبی،چراغ فلورسنت، چراغ سقف کابین، چـراغ مطالعـه، چـراغ    چراغ لقی، انتهایی کامیون،

چراغ اتاق کابینتعمیر، 

اطالعات بیشتر در قسمت اتاق کامیون: راهنماها و هشدارها
اطالعات بیشتر در قسمت اتاق:سوئیچ ها 

:اتاق 
اتـاق داراي  .مسطح از نوع باالرو روي موتور بوده و داراي مکانیسم باالبر هیدرولیک استاتاق سقف 

و کنسـول وسـط   ،ردیف صندلی جلویی داخل کابین شـامل صـندلی راننـده   رکاب سه پله اي است و
صندلی راننده از نوع صندلی فنري نوع ضربه گیر با زاویه تکیه گاه صـندلی قابـل   . شاگرد استصندلی 

ردیـف عقـب تختخـواب دو    در. ی شاگرد نیز همینطـور اسـت  تکیه صندل. م به جلو و عقب استتنظی
× 2060mmتخت پائینی . طبقه قرار دارد 837mmکف پوش هاي عـایق گرمـا،   اتاق همچنین به .است

، سـاعت الکتریکـی، فنـدك، رادیـوو ضـبط، آئینـه داخلـی دیـد عقـب،          )جعبه ابـزار متفرقـه   (کنسول 
باالبر برقی شیشه ها قابـل  . استمرکزيز به قفلهردو درب مجه. و ریل پرده است)ه بانسای(آفتابگیر

پر فلزي و شیشه سراسري بـاالبر  و مجهز به سحال آنکه شیشه ردیف عقب باز نمی شود استفاده است
درب جلو به آیینه دیـد عقـب خـارج از کـابین و     . شیشه جلو به برف پاك کن برقی مجهز است. است
.دید محوطه جلو مجهز استآیینه

:بخاري و کولر
سیستم تهویه در داخل اتاق جلو با دو حالت کولر و بخاري با کیفیت یکسان در در داخل کابین تجهیز 

براي حفاظت محیط زیست گاز سرماساز فریون با حداقل میزان مورد نیاز در داخل سیستم . شده است
.عنوان خنک کن می باشدبه R134aشارژ شده است و مخلوطی از گاز 

:جعبه ابزار راننده 
.هرکامیون تجاري به یک سري ابزار مخصوص راننده تجهیز شده است
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نمودار شماتیک ترمز
کمپرسور باد.1
APUهوا ) تقسیم(واحد پردازشگر .2
سوپاپ ترمز موتور.3
سوپاپ تخلیه آب.4
سوپاپ تغذیه باد.5
باد) کمکی(تانک فرعی .6
تانک باد مدار عقب.7
نک باد مدار جلوتا.8
فشار سنج دوگانه .9

هشدار پائین بودن فشار هوا.10
) پشت سر هم( سوپاپ دومحفظه اي ترمز.11
سوپاپ تخلیه سریع.12
اکسل جلوسمت چپ محفظه باد ترمز.13
اکسل جلوسمت راستمحفظه باد ترمز.14
سوپاپ رله .15
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اکسل میانیسمت چپترمزمحفظه باد.16
اکسل میانیترمز سمت راستمحفظه باد.17
اکسل عقبمحفظه باد ترمز سمت چپ.18
اکسل عقبمحفظه باد ترمز سمت راست.19
سوپاپ دیفرانسیل .20
سوپاپ یکطرفه مجموعه اتصال لوله ها.21
سوپاپ ترمز دستی.22

:نمودار شماتیک برق خودرو
هنگام استفاده . دیاگرام شماتیک الکتریک خودرو که ضمیمه این راهنماست نموداري کلی است

.یژه آن توجه کنیداز آن به مشخصات و
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