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مقدمه
این . اید متشکریمرا انتخاب و خریداري کردهسایپادیزله محصول از این کمحترم مشتري 
، تعمیرات و نگهداري صحیحهتر از محصول، عملکرداستفاده و نگهداري هر چه ببرايدفترچه 

. دکنحرکت محدوده ایمن و مطمئنشما دريطوریکه خودروه خودرو تهیه شده باز 
بکار بستن نکات قید شده در آن با استفاده بهینه دقیق این دفترچه راهنما وامیدواریم با مطالعه 

. با این خودرو لذت ببریدایمنرانندگی و موثر از 



منکات مه
راننده عزیز 

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

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

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

ون کسب مجوز از شرکت سایپادیزل هرگونه تغییر و یا اضافه کردن تجهیزات به خودرو بد
.ممنوع است

د مشمول هاي مجاز سایپادیزل سرویس نشومایندگیدر صورتیکه خودروي شما در ن
.گرددگارانتی شرکت نمی

کارت گارانتی به همراهگردد، توصیه میوددر صورتیکه خودروي شما دچار نقص فنی ش
درصورتی که  . دمراجعه کنی)شرکت رنا(خدمات پس از فروش شرکت سایپا دیزل به مرکز 

کت شر. تعمیرات آن را به عهده می گیردسایپادیزلاز کیفیت تولید باشد مشکل ناشی
خودرو را ،یا مالکحاصل از کیفیت تولید نبودهمسئولیتی در قبال مشکالتی کهسایپادیزل

شرکت (سایپادیزل هاي شرکتنمایندگی یا خودرو در مکانی جزوبدون مجوز تعمیر کرده
. را نخواهد پذیرفتتعمیر شده باشد)رنا



کامیون الزامی براي 4ملی یورو سوخت مشخص و استانداردهنگام سوخت گیري استفاده از
.  درغیر این صورت ممکن است سیستم سوخت رسانی موتور آسیب ببیند. است
انتی کامیون را به اهنما و گاردر زمان فروش وسیله نقلیه، کلیه مدارك و دفترچه ر˝لطفا

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

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

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

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

):شرکت رنا(فروش سایپا دیزلتلفن خدمات پس از 
:تلفن شکایات



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

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

.دارد 
دارد نهایی است که احتمال آسیب به فرد و خودرو وجود توصیف موقعیتبراي"نکته" ★

. و صرفاً به منظور جلب توجه بیشتر راننده ارائه شده است 
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٩

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

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

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

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

قرار اتاقمشخصاتپالكرويو) سمت راست(زیر کابینشاسیفریمخارجیسطحروي
. اردد
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)2شماره (محل حک شماره موتور 

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

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

123دنده 
112238)ساعت/کیلومتر(سرعت 

456دنده
607080)ساعت/کیلومتر(سرعت 

در ناگهانی و ترمزهاي غیر ضروري زدن از افزایش ناگهانی دور موتور و همچنین استارت - 2
.طول رانندگی خودداري کنید



١١

درجا کار کند تا دماي موتور به ، همواره الزم است موتور مدتیوقبل از حرکت خودر- 3
. د معمولی برسد سپس حرکت کنیدح
با و ) 2و 1(بایست با دنده ومتر اولیه را میکیل80مسافت خودرو براي اطمینان از آببندي - 4

.کنیدحرکتحداکثر نصف ظرفیت بارگیري خودرو
. از بعد از مرحله آببندي مجاز استتپ زیر پدال گبرداشتن پیچ اس- 5

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

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

.اتاق بار پخش شودسطحدر کلقابل حمل باید

خودروکنترل عملکرد
رو می بایست مطابق با دستورالعمل مربوطه قسمتهاي مختلفدتمامی قطعات و وسایل خو

.بازرسی شوند) و همچنین رانندگیتجهیزات و ابزار کنترلی(

تعمیر و نگهداري
بخشدرارائه شدهمطابق موارد مندرجلطفاًفنی،ضعیتبراي حفظ خودرو در بهترین و

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

.یض و تعمیر را نداردوه تعزاجا،بدون مجوز

تریکی، داخل کابین را با آب نشوییدجلوگیري از نفوذ آب به داخل وسایل الکبراي.
.با آب شستشو ندهیدآنرا مستقیماًهرگز،ECUبه رسیدنبراي جلوگیري از آسیب

عالئم اختصاري مورد استفاده در دفترچه راهنمامفهوم 

XZ........................................................................ .........................تجهیزات انتخابی
ZY............................................. ..................................................تجهیزات ویژه و خاص
اطالعاتي خودرو با تجهیزات ویژه به کسب اطالعات بیشتر در خصوص مدل هابراي: نکته

.یدکنو مشخصات اصلی مراجعه 
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وسایل و تجهیزات کنترلی

ینه دید عقبگرمکن آ-17هوادریچه مشبک  ورودي-1
پنل کنترل نشانگرها و عالئم-2

تجهیزات
دسته دنده -18
ترمز دستی-19

ندكف-20گازدستیدستگیره -3
دسته کنترل برف پاك کن-21بوق دکمه -4
غربیلک فرمان-22فالشرکلید -5
پدال گاز-A/C23کلیدهاي  بخاري و کولر -6
سوئیچ  استارت-ABS24کلید عیب یاب -7
پدال ترمز-25هاي اعتباري کارتمحل -8
وسایل در نگهداري برايمحفظه کوچک -9

دسترس
پدال کالچ-26
(XZ)اهرم تنظیم غربیلک فرمان-27

داشبورد-10



١٤

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

Cruise  Controlگازدستی CDو پخشرادیو -14
ECUعیب یاب کلید-31زیرسیگاري-15
کلید چراغ مه شکن  عقب-16

نشانگرهاتجهیزات و 

سوخت و درجه حرارت مایع خنک کننده موتورنشانگر- 1
و چراغ هاي اخطار   نشانگرها- 2
سرعت سنج       - 3
دور موتور شمارشگر -4
صفر کردن کیلومتر کلید- 5
کیلومتر شمار- 6
اوره مقدار سوخت و نشانگر مقدار- 7



١٥

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

نور باال................................. ....................................................................
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نشانگر قفل اتاق.......................................................................................
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درب باز بودننشانگر اخطار......................................................................

خنک کنندهمایع نشانگر اخطار دماي ........................................................

نشانگر توقف موتور............... ...................................................................

)از پیش فعال شده(نشانگر اخطار کیسه هوا ................................................
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)تجهیزات انتخابی(EBDچراغ اخطار........ ...............................................
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:سرعت سنج 
.نمایش می دهدKm/hسرعت خودرو را به سرعت سنج ،

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

:Resetو دکمه مسافت سنج 
عدد سفید رنگ سمت . و سمت راست سرعت سنج قرار داردپائیندر موقعیت Resetدکمه 

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

: ساعت دیجیتالی
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ساعت دیجیتال زمان قرار گیرد،"ACC"یا"ON"زمانی که سوئیچ استارت در وضعیت 
.را فشار دهید)صفر کن(Reset، دکمه آندر صورت نیاز به تنظیم . را نمایش می دهد

: تنظیم ساعت
ثانیه نگهداشته تا ساعت شمار 2را Resetدکمه دن حالت تنظیم ساعت براي فعال کر
در صورت عدم استفاده .ساعت را تنظیم کنیدResetسپس با استفاده از دکمه چشمک بزند،

.قرار می گیردحالت تنظیم دقیقهبطور اتوماتیک در،ثانیه5بمدت Resetاز دکمه 

: تنظیم دقیقه
، بطور اتوماتیک در حالت Resetاده از دکمه بعد از تنظیم ساعت و در صورت عدم استف

در صورت عدم . استفاده کنیدResetبراي تنظیم دقیقه از دکمه .تنظیم دقیقه قرار می گیرد
.ثانیه ساعت بطور اتوماتیک از وضعیت تنظیم خارج می شود5براي Resetاستفاده از دکمه 

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

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

قطع ، بوق اخطار فشار پایین400Kpaهوا از 
.می شود

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

:دماي آبنشانگر
قرار "ON"که سوئیچ در وضعیت زمانی 
خنک مورد نظر دماي مایع نشانگرگیرد، 

"H"و"C"حرف. کننده را نشان می دهد

ي دمابترتیب بیانگر پایین ترین و باالترین حد 
نشانگراگر عقربه . مایع خنک کننده است

.اردماي موتور در وضعیت نرمال قرار دخارج از محدوده قرمز باشد نشانگر این است که د
نشانگر این است که دماي موتور باال باشدقرار گرفتهعقربه در موقعیت قرمزی کهدر صورت

در غیر .داین مشکل را حل کن4رالعمل بخش بایست مطابق با دستوبوده و راننده می
.اینصورت موتور صدمات جدي خواهد دید

سوخت و نشانگر سطح گر دور موتور وشمارش
:اورهسطح 
نشان r/min 1000دور موتور را در نج، دور س

تخاب دنده به دور موتور انهنگاملطفاً.می دهد
و بیش از حد دور موتور را باال نبرید.یدتوجه کن

در صادي سعی کنید عقربه دور موتوربراي رسیدن به بهترین وضعیت مصرف سوخت اقت
باعث فرسودگی سریع موتور و استفاده از موتور در دور باال.گیردقرار "منطقه اقتصادي"

.مصرف باالي سوخت می شود
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صدمات جدي به موتور )محدوده قرمز رنگ(در صورت استفاده از موتور در دور باال: توجه
.وارد خواهد شد

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

.اوره در تانک اوره را نشان می دهدمقدار : اوره نشانگر
)درانواع مدل هاي محصول(
لیتر را نشان 30تا 0چراغ نشانگر قسمت اول ظرفیت اوره از - 1

.می دهد
.لیتر را نشان می دهد50تا 30چراغ نشانگر قسمت دوم ظرفیت اوره از - 2
. می دهدلیتر را نشان70تا 50چراغ نشانگر قسمت سوم ظرفیت اوره از - 3
لیتر را نشان می دهد100تا 70چراغ نشانگر قسمت چهارم ظرفیت اوره از - 4

)در برخی مدل ها(نشانگر مایع خنک کننده
.اگر سطح مایع خنک کننده از حد مجاز پایین تر باشد نشانگر روشن خواهد شد
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خطر و هشدار دهندهفالشر،راهنماي چپ و راستنشانگر 
نشانگر ، قرار گیردحالت روشن در ا یا فالشروقتی کلید راهنم

ضمناً این چشمک زن. شروع به چشمک زدن میکندجهت
بیانگر آن است که چراغهاي راهنماي چپ و یا راست یا 

. کنندشر خطر به طور طبیعی کار میچراغهاي فال

: اخطار 
ر متوجه کردن رانندگان کند لطفاً به منظووقتی وسیله نقلیه شما یک مانع ترافیکی ایجاد می

.یدکندیگر از فالشر اعالم خطر استفاده 

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

ضمناً روشن شدن این المپ بیانگر . شودنور باال روشن می
. ستي خودروباالکارکرد طبیعی و نرمال نور 

نشانگر دنده عقب 
گیرد این گیربکس در حالت دنده عقب قرار میهزمانی ک

ضمناً چراغ دنده عقب وسائل نقلیه. شودنشانگر روشن می
و عابران پیاده را متوجه حالت خودروپشت خودرو
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. کندمی)حرکت به سمت عقب(

نشانگر مه شکن جلو 
در وضعیت تادهیدمیکلید مه شکن جلو را فشارزمانی که

هاي مه چراغمراههنشانگر مه شکن جلو به،گیردروشن قرار
.دشوشکن جلو روشن می

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

شکن عقب روشن مه ب به همراه چراغهايشکن عقمه
. دشومی

نشانگر هشدار سطح روغن ترمز کالچ
این قرار می گیرد ،ONدر حالت استارت زمانی که سوئیچ
روشن می شود پس از که موتور شود و وقتینشانگر روشن می

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

وسیله شود می بایست اگر در حین رانندگی چراغ اخطار فوق روشن. شودروشن میکالچ
تر از خیلی پایینروغناگر سطح . یدکنمخزن روغن را چک روغنو سطح نقلیه را متوقف 

. شودپرهم نوع با روغن استفاده شده روغن مخزن توسطنیاز است که،حد معین باشد
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نشانگر فشار روغن موتور 
،ستارت در حالت روشن قرار می گیرداوقتی سوئیچ 

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

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

وغن موتور در حالت اگر سطح ر. یدکنبررسیاروسطح روغن موتور ساختهرا متوقف نقلیه
. ل دهیدانتقا)شرکت رنا(به یک مرکز سرویسبراي تعمیر را خودرو،نرمال باشد

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

ABSالکتریکی ترمز نشانگرتشخیص عیوبچراغ 

ترونیکی این نشانگر براي تشخیص، شناسایی و رفع عیب الک
.چرخ هاي کامیون تعبیه شده استABSترمز 

نشانگر ترمز دستی
، نشانگر هرم ترمز دستی باال کشیده می شودزمانیکه ا

.ترمز دستی نیز روشن می گردد
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نشانگر سطح سوخت 
در مخزن سوخت پائین تر از گازوئیلوقتی سطح

،گیردقرار ) لیتر10تا 7(محدوده تعریف شده 
در . دهدمیهشدارح سوخت روشن شده و نشانگر سط

زمانی که.دن حالت باید بموقع مخزن را پر کرای
روشن شدننشانگر سطح سوخت روشن شده و پس از ،روشن قرار می گیردحالت درسوئیچ 
. گرددخاموش مینشانگر مذکور نیز موتور 
:اخطار 

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

موتورکن نشانگر پیش گرم
در هوایی سرد بعد از این که سوئیچ را آب ودر شرایط

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

از روشن بودن پیش گرمکن مدتطولیادآوري کند که در شود تا به راننده روشن مینیز
ي هواگرمکن هوا،کشد تاثانیه طول می30تا 5بین عموماً . روشن کردن موتور پرهیز کند
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شود و راننده فوراً بعد از خاموش بعد از گرم شدن هوا نشانگر خاموش می. را گرم کندورودي
موتور ممکن داخل دریچهدر غیر اینصورت هواي دکنبایست موتور را روشن شدن نشانگر می

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

دینام شارژنشانگر
در حالت روشن قرار          استارت سوئیچ زمانی که

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

. شودخاموش میاین نشانگرعملکرد معمول و عادي داشته باشد

فیلتر هواگرفتگی نشانگر 
به این معنی است شود نشانگر فیلتر هوا روشن میزمانیکه

بنابراین پیشنهاد . استشدهکه دریچه ورودي هوا بسته
تا وسیله نقلیه را در مکانی مناسب نگه داشته و شودمی

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

. شودمیبه صورت خودکار خاموشفیلتر هوادر این صورت نشانگر. ندارد
یا در صورت لزوموفیلتر هوا را مرتباً تمیز،عمر موتورطولافزایشبرايگرددپیشنهاد می

عملکرد فیلتر ، گر فیلتر هوا به موقع تعویض نشودآلوده ادر محیط هایی. تعویض کنیدآنرا
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ثال به طور م. شودمیموتورموجب نقص جدي در اجزاي مسئلهدهد و اینخود را از دست می
.توربو شارژر ، روغن سوزي و کاهش عمر سیلندر هاآسیب به 

نشانگر اخطار کم بودن فشار هوا 
هنگامی که فشار هواي سیستم ترمز پایین تر 

برسد نشانگر اخطار فشار هوا روشن شده و 25kPa±400از
. هشدار می دهد
شن شد وسیله نقلیه ، اگر در حین رانندگی نشانگر اخطار کم بودن فشار هوا رواحتیاط

. یدم ترمز وسیله نقلیه را بررسی کنسیسترا در مکانی مناسب نگه داشته و 

نشانگر ترمز اگزوز 
و روشنترمز موتور نیزنشانگرهنگام استفاده از ترمز موتور 

. شودخاموش میاین نشانگر ، از قطع آنپس 
نشانگر اخطار خالء 

خالء در حد انتقالو خطزمانیکه میزان خالء در مخزن 
سیستم ترمز نیستترمزمجاز کارآمدسازي سیستم بوستر 

. و نشانگر اخطار خالء روشن می شودشدهدچار مشکل 
تا خودرو را در مکانی مناسب گرددبنابراین پیشنهاد می

موتور در سرعت نگه داشته و میزان خالء را با افزایش دور 
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. متوسط افزایش دهیم
:احتیاط 

، عدم عملکرد صحیح سیستم خالء داردحین رانندگی روشن شود نشان از گر نشانگر درا
.یدکنضروري است تا خودرو را به منظور بررسی و سرویس متوقف

نقص فنی موتورنشانگر 
این در حالت روشن قرار می گیردزمانیکه سوئیچ 

پس از استارت زدن و روشن وشود نشانگر روشن می
در حالت عاديصورتی که موتور شدن خودرو در

.پس از مدت کوتاهی خاموش خواهد شدنشانگرکار کند،
ضروري MILچراغیک OBDطبق مقررات این نشانگر : OBDبراي وسیله نقلیه با - 1

بایست تمامی کدهاي خطاي مربوط به آالیندگی موتور برهمین اساس سازنده موتور می. است
.یندگی را به راننده یادآوري کندباید هرگونه عیب مربوط به آالو این نشانگرردهکرا لیست 

موتور هرگونه عیب و نقصی را شناسایی ECMزمانیکه : OBDبدونبراي وسایل نقلیه - 2
، خاموش شودECMیاب و تا زمان رفع عیب و زمانیکه عیب شوداین نشانگر روشن میکند

ظور آگاه کردن راننده از وجود نقص یا عیب درروشن شدن این نشانگر به من.ماندروشن می
.دکنرا تعمیر نقلیهتا راننده در سریعترین زمان ممکن وسیلهوسیله نقلیه استموتور

نشانگر کمربند ایمنی 
به بستن کمربند ایمنی ن نشانگر براي یادآوريای

زمانی که سوئیچ در حالت .شوداستفاده میراننده 
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کمربند و پس از استارت موتور اگر راننده ین نشانگر روشن می شود روشن قرار می گیرد ا
یمنی نشانگر خاموش کمربند او به محض بستنمی ماند نبسته باشد این نشانگر روشنایمنی را
.دمی شو

نشانگر اخطار قفل اتاق 
. شودنباشد این نشانگر روشن مینشدهاگر اتاق قفل

نشانگر اخطار باز بودن درب 
. گردددر صورت باز ماندن درب ها این نشانگر روشن می

خنک کنندهنشانگر اخطار دماي مایع
102داخل رادیاتور به زمانی که دماي مایع خنک کننده 

. شودانگر روشن میرسد این نشدرجه سانتیگراد می
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نشانگر توقف موتور 
چرخانده(ON)زمانی که سوئیچ به حالت روشن 

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

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

code)تعریف کد براي. یدو رفع کنوي صفحه نمایشگر نمایان می گردند، ردیابی که ر
.را مشاهده فرماییدECU، جدول معایب عیب مخصوص

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

این نشانگر به راننده اخطار می دهد براي پیشگیري . روشن می ماندهمچنانموجود رفع نشود
به همین علت .را به تعمیرگاه مجاز انتقال دهدوسیله نقلیهاز آسیب جدي سیستم دراسرع وقت

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

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

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

. گرددخاموش می
. مانداین نشانگر دائماً روشن میشته باشدعیبی وجود داABSاگر در سیستم - 2
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):تجهیزات انتخابی(ESPچراغ اخطار 
که جلوي از الکترونیکی پایداري خودرووقتی سیستم 

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

):تجهیزات انتخابی(EBDچراغ اخطار 
نیروي ترمز دچار اشکال شده این کی تقسیم وقتی سیستم الکترونی

.نشانگر روشن می شود

شیشه عقب کننشانگر گرم
عقب کار گرمکن شیشهسیستم ضد بخار و زمانی کهاین نشانگر 

. شودکند روشن میمی

) در بعضی از مدلها(نشانگر اخطار فشار هواي تایر 
ردر حالت روشن قراTPMSاینکه گیرنده پس از- 1

اخطار فشار هواي تایر به نشانگر، به صورت اتوماتیک ردگیمی 
. گرددثانیه روشن و سپس خاموش می5مدت 

،ماند شار پایین دائماً روشن میاین نشانگر در ف: فشار پائین - 2
.تایر استياستاندارد فشار هوامیزاندرصد75اخطار فشار پائین نقطه شروع
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فشار باال نقطه شروع،زندبار به صورت متناوب چشمک میین نشانگر چهارا: فشار باال - 3
.استاندارد فشار هواي تایر استمیزاندرصد 125

اخطار براي نقطه شروع، زندشمک میبار به صورت متناوب چ3این نشانگر : دماي باال - 4
. درجه است85رت باال در دماي حرا

. زندچشمک میناوببار به صورت مت2: نشتی - 5
خاموش وبار به صورت متناوب روشن1اگر هیچ سیگنالی دریافت نشود این نشانگر - 6

. شودمی

نشانگر اخطار سطح اوره 
این در حالت روشن قرار می گیردسوئیچ زمانی که- 1

. گرددنشانگر روشن و سپس خاموش می
. دشویسطح اوره پائین باشد روشن مزمانی کهاین نشانگر - 2

) OBDبراي مدلهاي مجهز به( SVSچراغ اخطار 
این زمانی که سوئیچ در حالت روشن قرار می گیرد- 1

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

مانیکه هیچ عیبی در تا زومانددهد این نشانگر به طور دائم روشن میسیستم گزارش می
این . خاموش نمی شودگیردقرارoffدر حالت ECUخطایاب وسیستم وجود نداشته باشد
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کند که یادآوري میبه رانندهنشانگر به منظور اطالع راننده از وجود نقص در سیستم بوده و
.دمنتقل کنگاه تعمیربهترین زمان ممکنوسیله نقلیه را در سریع

)فقط در بعضی از مدلها(ABSچراغ کدهاي 
زمانی که سوئیچ در حالت روشن قرار می گیرد این - 1

وماتیک روشن و سپس خاموش نشانگر به صورت ات
.می گردد

در پنل صفحه ABSنشانگر زمانی کهوماتیکی یترمز پنخودرو هاي مجهز به سیستمبراي-2
سپس عیب بوجـود آمـده   ور دهید به پائین فشارا ABSخطایاب می شود، کلیدآمپر روشن 

را مـی شـود  هنمـایش داد ASRنمایشگرکه در ییرا بوسیله کدهاي خطاABSدر سیستم 
. مالحظه بفرماییدرا براي کدهاي خطاي خاص ECUجدول عیوب . یدکنردیابی 

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

. شودروشن می
در فیلتر آبگیرآب ته نشین شدننشانگر 

سطح آب در فیلتر آبگیر از زمانی کهاین نشانگر 
. دشومیکند روشنارتفاع مشخص تجاوز می

:توجه 
گردیدروشن مذکوردر حین رانندگی اگر نشانگر

. یدکنرا تخلیهموجود در فیلتر آبگیرو آبمتوقف ساختهوسیله نقلیه را 
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ات کنترلیتجهیز
ستونی فرمانتجهیزات کنترلی 

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

.فشار دهد

فرمان قابل تنظیمغربیلک
ننده را،قابل تنظیم باشدمحدودهاگر غربیلک فرمان در 

چپ و راست تنظیم ، پائین،تواند آن را به سمت باالمی
موقعیترا در بهترین و راحترین فرمانغربیلک.دکن

. یدکننسبت به صندلی تنظیم 

مراحل تنظیم 
. دشورا به سمت باال بچرخانید تا ستونی فرمان آزاد فرماناهرم قفل کن غربیلک- 1
موقعیت درسمت باال و پائین ببرید تا را بهفرمانغربیلک،روي صندلیبعد از نشستن- 2

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

. یدکن
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:اخطار 
اهرم قفل کن غربیلک را به سمت پائین ،غربیلک فرمان بخوبی تنظیم شده بعد از اینک

و هرگز در حال استوقف که وسیله نقلیه متدانجام شوزمانیاین مراحل فقط . بچرخانید
. یدکنرانندگی آن را تنظیم ن

سوئیچ استارت 
همانطور که در شکل نشان داده شده سوئیچ استارت 

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

سوئیچ را از که زمانیو داده یا آن را خارج کنید 
.، ستونی فرمان قفل می شودود در می آوریدمحل خ

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

. تصادف می گرددو باعث ایجاد فرمان قفل شده
سیستم شده ولی موتور روشن ، برق وارد گیردقرار میACCزمانیکه سوئیچ در وضعیت 

توان استفاده کرد زیرا سیستم برق خودرو در ابزار هاي جانبی را مییل جانبیوساد شونمی
. برقرار می گردد

قتی و.افتد، پیش گرمکن موتور به کار میدهیمقرار میONزمانیکه سوئیچ را در وضعیت 
کنید می سوئیچ را رها تور روشن شده و زمانی کهموشودپیچانده میStartسوئیچ به حالت 

. گرددباز میONرت اتوماتیک به حالت قبلی یعنی به صو
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:توجه
. ده تا به موقعیت قبلی خود برگرددالزم است سوئیچ را رها کر،بعد از استارت خوردن موتور

. را در موقعیت استارت قرار ندهیدثانیه سوئیچ10براي بیشتر از 

)دسته کنترل سمت  چپ(دسته راهنما 
اصلی چراغهاي هايئیچسوئیچ ترکیبی شامل سو
، مه پائیننور ، نور باال و روشنایی، چراغهاي راهنما

. ستاشکن جلو و کلید چراغ سبقت 

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

. قرار داده شده استباالي اهرم سوئیچ ترکیبی
، چراغ پالكچراغهاي عقب ماشین: اولوضعیت 

موقعیت فعال می گردد و در این حالت اگر چراغ نمایشگر در اینروشنایی صفحه ودرو وخ
.ندباشن ، روشن می شوONمه شکن جلو در وضعیت هاي

.در این دنده تمامی چراغها به همراه چراغهاي جلو روشن می گردند: دوم وضعیت
. کار نمی کنندبوده وoffدر حالت در این دنده تمامی چراغها:سوم وضعیت
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کلید روشنایی راهنماي چپ و راست 
اهرم سوئیچ ترکیبی به پایین یا باال حرکت زمانی که 

اي راهنماي چپ و داده می شود به ترتیب چراغه
روي ضمناً نشانگر راهنما.ندراست روشن می شو

که غربیلک و زمانی روشن شدهنمایشگر نیزصفحه 
شود گی پیچانده میرانندحالت عاديفرمان به 

.چراغهاي راهنما به صورت اتوماتیک قطع می گردند

کلید نور باال و نور پائین 
باال حرکت سمتبه سوئیچ ترکیبیاهرمزمانی که

چراغهاي جلو از حالت نور باال به نور میشود ،داده 
بهسوئیچ ترکیبیاهرمزمانی کهرود و پائین می

د  نور پائین به نور باال شومیپائین حرکت داده سمت
نمایشگر هنگامی در صفحه همچنین،تغییر می یابد

نشانگر ،فاده می شودکه از نور باال در خودرو است
.روشن خواهد شدنور باال
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کلید مه شکن جلو 
هاي جلو روشن و اگر در قرار گیرد مه شکنONوضعیتاگر عالمت مه شکن جلو در 

. د شدنهاي جلو خاموش خواهمه شکنقرار گیرد OFFوضعیت

نورباالSTOPچراغ 
یا در اهرم سوئیچ ترکیبی و OFFیتعقمودر 

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

و شیشه شويکلید برف پاك کن
کنترل پاك کردن کلید برف پاك کن براي 

:استوضعیت4شیشه ها داراي 
سرعت پائین       - 3متناوب-2خاموش    - 1
سرعت باال - 4

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

.شودمی
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:اخطار 
بایست توسط برف پاك کن میشیشهایی سرد قبل از عمل شست و شويدر شرایط آب و هو

دید راننده و باعث افزایشعملاین. دشویخ زدگی جلوگیري ازدماي شیشه را باال برد تا
. گرددشیشه میبوجود آمدن بخار جلوگیري از

:توجه
نباعث خراشیدممکن است زیرایدنکناز شیشه شور استفاده شیشه جلو خشک استزمانی که

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

. یدکن

ترمز اگزوز 
و فشار دهیدجلودسته برف پاك کن را به سمت 

زید، در این حالت نباید پدال کالچ و گاز را رها سا
باشد تا ترمز اگزوز خالص وضعیتگیربکس در 

در صورت نیاز به قطع ترمز اگزوز. دفعال شو
.فشار دهیدعقبمی بایست اهرم را به سمت 

:نکته
اجتناب از ترمز هاي شیب دار و یا نواحی پر ترافیک برايکوهستانی و نواحی در مسیرهاي 

م است از       گیري الزلنت هاي ترمز و کاهش حساسیت ترمزمکرر و باال رفتن دماي
. استفاده گرددترمز اگزوز 
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که پدال کالچ یا گاز را فشار ، در صورتی تنظیم باشدONدر وضعیتاگزوززمانیکه ترمز
. دشوترمز اگزوز بطور خودکار متوقف می،خالص قرار دهیموضعیتیا دنده را در داده

قب چراغ مه شکن ع
استو چراغ مه شکن جلو روشن چراغهازمانیکه 

، آنرا فشار دادن کلید چراغ مه شکن عقبمی توان با
مه شکن عقب مجددکلید چراغدادنو با فشارروشن 

مه شکن عقب یکه چراغزمان. آنرا خاموش کرد
خاموش کردن چراغ مه شکن جلو روشن است

.داشتچراغهاي مه شکن عقب نخواهد تاثیري بر 

ECUکلید اخطار 

بر SVSزمانی که نشانگر عیب یاب موتور و یا چراغ 
، فلش کدها بر روي نشانگر روي نمایشگر روشن می گردد

STOPد هنگامیکه این کلید روشن می شو. دظاهر می شو
پس از .دتور اقدام کروبراي عیب یابی و رفع عیب مباید 

.دوع به فلش زدن می کنر عیب یاب ، موتور شرخاموش شدن نشانگ

ABSعیب یابکلید 

در صفحه ABSنقص فنیاین کلید را زمانیکه چراغ 
نمایشگرصفحهدر.یدنمایشگر روشن است استفاده کن

شود و یک کد لحظه اي نشان داده میASRخطایاب 
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. تفاده کرداسABSیابی توان از سیستم عیببعد ازفشردن این کلید میسپس

کروز کنترلکاربردبرايورد نیاز مشرایط
: )دستیگاز(

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

پدال ترمز و کالچ را . دشومیفعالدستیبا رها کردن پدال گاز کلید اصلی مربوط به گاز
در را خودرو سرعت کروز کنترل -/setط با فشار دادن دکمه در این شرایوفشار ندهید 

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

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

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

کیلومتر48سرعتهمانسرعت درو پائین ترین میزان کاهش کیلومتر بر ساعت 110در
یم پدال گاز را رها کند سرعت خودرو به سرعت تنظتنظیم شده است و اگر رانندهبر ساعت 

. شده اصلی کاهش پیدا خواهد کرد
دن از گاز شرایط مورد نیاز براي خارج ش: مورد نیاز براي خارج شدن از گاز دستیشرایط 

دادن پدال کالچ یا ترمز یا کلید اصلی مربوط به کروز کنترل در وضعیت فشار ،دستی
کمتر به میزانپائین آوردن سرعتمدت طوالنی و یا و یا نگه داشتن پدال گاز برايخاموش
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گاز ارج شدن از وضعیت یکی از این موارد براي خیدکنتوجه. ساعت استکیلومتر بر 48از 
.فی استکادستی

گرمکن آینه دید عقب کلید
زمانیکه سوئیچ در وضعیت روشن قرار دارد با فشردن این 

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

کلید مربوط به فالشر 
کلیه چراغهاي نشانگر طرفین فالشرفشردن دکمهبا 

و با فشار مجدد بر روي ندشوروشن و خاموش می) راهنما(
.خاموش خواهند شدمذکور فالشرهادکمه 
: توجه 

آگاه ساختن و توجه برايمتوقف شده استدر مواقعیکه خودروي شما در ترافیک و راهبندان 
توقفدر کنار جادهو یا اگر به هر علتی خودروي شما) در شب و یا روز(رانندگان دیگر 

. کرده باشد، فالشر را روشن کنید
هادکمه قفل درب 

دربها شما دکمه مربوط به قفل کردنبا استفاده از 
با سوئیچ خودرو و یا کلید به صورت اتوماتیکتوانیدمی

دربدرب راننده وها ،کنار شیشهتعبیه شده درقفل
. همزمان قفل و یا باز کنیدبه طورشاگرد را
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هنگامیکهویژه ه ها مطمئن شوید ، بب رانندگی از بسته بودن و قفل بودن درپیش از: اخطار 
. انددکان در داخل ماشین سوار شدهکو

ترمز دستی اهرم 
زمانی که اهرم ترمز دستی باال کشیده شده در حالت قفل قرار دارد ، فنر داخل بوستر ترمز 

شیدن اهرم ترمز دستی قفل شده وبا با باال ک.دستی عمل میکند و چراغ مربوطه روشن میشود
.پایین کشیدن آن ترمز دستی آزاد میشود

خودرو در حال حرکت است از ترمز دستی زمانیکهنباید
.دکراستفاده 
چراغ مربوط به نمایشگر ترمز دستی هیچ ارتباط و : اخطار 

استفاده از قط زمانترمز اصلی خودرو ندارد و فرتاثیري ب
این سیستم و مناسبناکارکرددر صورت . شودارك خودرو روشن میهنگام پترمز دستی
انتقال سرویس به نمایندگیهاي مجاز را برايخودرو ، بایدهنگام پارك در سراشیبیسرخوردن 

.دهید
زیر سیگاري 

و کشیدبسمت بیرون ه آنرا ببراي استفاده از زیر سیگاري
فحه فنري صرابه سمت بیرون کشیده وآنتمیز کردن براي

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

فندك سیگار 
ONیا ACCزمانیکه موقعیت سوئیچ در وضعیت 

ید د از فندك سیگار استفاده کناگر بخواهیباشد یم
فندك تا ید داخل فشار داده و صبر کنه آنرا بباید

ثانیه فندك در دماي 15تقریباً پس از . خارج شود
مناسب براي روشن کردن سیگار داغ خواهد شد و 

قابل ودر این لحظه فندك آماده،باز می گرددموقعیت اولیه خود بهسپس بطور اتوماتیک 
. استفاده است

: اخطار 
از دست خود براي نگهداشتن فندك بعد از اینکه آنرا در جاي خود قرار داده اید استفاده نکنید 

در راهیچگاه فندك داغ . شودمی آتش سوزي فندك و زیرا باعث بیش از حد داغ شدن 
.دشوسوزي کابین رها نکنید زیرا ممکن است باعث آتش

: توجه 
ست که نشانگر این ابر نگردد ثانیه پس از فشار دادن به داخل به بیرون18بعد از اگر فندك 

رادر جاي مناسب آن و فندك را به عقب برگرداندهبنابراین بادست کار نمی کند درست
وقعیت در مآن راتواننمیفاده دفرمه و آسیب دیده باشد، اگر فندك پیش از است. قرار دهید

.دفندك معیوب تعویض شوصورت الزم استو در اینرار داداصلی و مناسب خود ق
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کف کابین کنترلی تجهیزات
دسته دنده 

کالچ را بطور به هنگام تعویض دنده ابتدا پدال- 1
. کامل فشار دهید

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

ز و یا در ت دنده عقب قرار دارد اگر چنانچه سوئیچ خودرو بازمانیکه دسته دنده در وضعی- 3
.دمی شوروشن نیزدنده عقبوضعیت روشن باشد چراغ هاي

باشد به هنگام قرار گیري دسته دنده در )بازر دنده عقب(اگر چنانچه دنده عقب داراي - 4
. واهد دادهشدار خ،مرآالبوقوضعیت دنده عقب

امل خودروي خود اطمینان دنده در وضعیت دنده عقب از توقف کدنداقبل از قرار :توجه 
. حاصل کنید

دنده دستهعملکرد
. ها بر روي دسته دنده حک شده استندهالگوي موقعیت د

پدال گاز -1
عملکرد ،سوخت بیش از حداز مصرفجلوگیريبراي 

. بصورت صحیح و روان باشدمی بایستپدال گاز 
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رمز پدال ت-2
حرکتناگهانی می بایست از ترمزهاي جلوگیريبراي 
زمانیکه . روان انجام شودنرم وصورته ترمز بپدال 

کند در مسیر سراشیبی طوالنی حرکت می خودرو
و در شود از ترمز موتور استفاده شودیپیشنهاد م

. ه کنیداستفادپدال ترمز نیاز ازصورت 
تواند بطور کامل تور خاموش شود سیستم ترمز نمی، موکت خودرواگر در حین حر: نکته 
، در چنین یابدبازدهی سیستم ترمز کاهش میودکنعمل 

فشار دهید تا را محکم پدال ترمزمی بایستشرایطی 
. عمل کنندبه طور مناسبی ترمزها 

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

هاي گیربکسصورت دندهغیر ایندر، داده شودرافش
. صداي غیر عادي ایجاد می کنند، دلیل درگیري سریع ه ب

. در مواقع غیر ضروري خودداري کنیدروي پدال کالچبراز گذاشتن پا : نکته 

دیگر متعلقات 
جعبه مدارك 

شده تعبیهاین جعبه در داشبورد و سمت کمک راننده 
باز آنتگیره باالي دربوسیله کشیدن دسه بو است 

. دمی شو
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در غیر اینیدکندر حین رانندگی خودداري مداركاز باز گذاشتن درب جعبه : اخطار 
تاب شده و منجر به هنگام ترمز گیري یا تصادف محتویات داخل آن به بیرون پرصورت 

. جراحت می گردد
آفتابگیر 

برايتواند آفتابگیر می،نور آفتاب شدید استکهزمانی
کار اینبراي.شودکشیدهبه سمت پائین حفاظایجاد 

قالب آنرا از پایه جدا کرده و آنرا به سمتی که مورد نظر 
در مقابل نور خورشید از شماتا بتواندبچرخانیداست 

. محافظت کند

چراغ سقف 
، دهیمل سوئیچ قرار میزمانیکه کلید خودرو را در داخ

:کندحالت زیرکارتواند به سه چراغ سقف می
.المپ خاموش است : OFFدر وضعیت - 1
یکه درب سمت نزما: (DOOR)در وضعیت درب - 2

. شودده باز است این المپ روشن میرانن
. مانددر این وضعیت المپها بطور مستمر روشن خواهند : در وضعیت روشن - 3

کامل دربها شدن تی از بسته زمانیکه چراغ سقف در وضعیت درب قرار داشته باشد بایس: نکته 
. تا منجر به خالی شدن باطري نشودشویدمطمئن
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دستگیره شیشه باالبر
شیشه باالبر را بچرخانید تا شیشه ها باال و گیرهدست

.بروندپائین 

کلید شیشه باالبرهاي برقی
و شه باالبر برقی اندیبعضی از مدلهاي خودرو مجهز به ش

شیشه ها باال و پائین االبر ،فشردن کلید شیشه ببا 
. روندمی

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

.نصب شده است
برف پاك پاشاز مسدود شدن نازل آبجلوگیريبراي

. یدکناز اضافه کردن آب آلوده به مخزن خودداري کن ها

: توجه
شور از ضد یخ استفاده نکنید زیرا ممکن است هنگام پر کردن مخزن شیشه هرگز براي- 1

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

. یدرا پاك کنپاك کن و شیشه ها
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. مخلوط شودبا محلول ضد یخ مناسب 205g/tز مایع شوینده با سختی کمتر ا- 3
: اخطار 

تا ) با بخاري(د ، شیشه جلو را گرم کنشیشه شوردر زمستان راننده بایستی قبل از استفاده از
ن عملکرد و دید استفاده از برف پاك کهنگام و هشدیخهاي موجود در روي شیشه آب 

. بهتري داشته باشد

و ترمزمخزن روغن کالچ
سمت راننده ،لی داشبوردخزن در قسمت داخاین م

.تعبیه شده است
باید بین شاخص حداقلمخزنسطح مایع داخل : نکته 

(min)و حداکثر(max)باشد .

تانک سوخت بدر
ا درب رقفل دن درب تانک سوخت ابتدا درپوش براي بازکر

.یدبچرخانید سپس با استفاده از کلید، قفل درب را باز کن

تانک دربدرپوشافزایش طول عمر کارکردبراي: نکته 
. دانجام شولوالي آنصورت دوره اي عملیات روغنکاريه سوخت خواهشمند است ب
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زاپاس بند 
وسیله زنجیر ه شاسی بانتهايقسمت درزاپاس خودرو تایر 

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

.یدساعت بچرخانهايو آنرا برخالف جهت حرکت عقربه
در جهت حرکت زاپاس اهرم دستی را جا انداختن تایربراي

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

: اخطار 
هنگام استفاده از ترمزهاي ناگهانی یا جاي خود محکم و ثابت ببندید تازاپاس را در تایرلطفاً

. ي ، زاپاس از محل خود خارج نگرددابروز هرگونه حادثه

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

تا ) باال برده شود(کامل تیلت شود به صورتاتاق می بایست
.دسترسی به موتور آسان گردد

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

. یدخودداري کن. .  موتور واز قبیل فن در گردش اند



٥٠

باالبردنهنگام اتاق کنمکانیزم قفل
)بلند کردن اتاق(
:انجام دهیدبرگردان اتاققبل ازکارهایی که باید - 1

:اخطار 
از جلوي اتاق را فضاي خودرو را در سطحی صاف و هموار متوقف کرده و می بایست -الف

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

:کشیماهرم مربوط به قفل اتاق را بیرون میزمانیکه- 2
دسته برگردان اتاق را بکشید) الف
.سازیداهرم قفل اتاق را رها ) ب

را بیرون کشیده و اهرم 1اهرم مربوط به قفل اتاق شماره 
سپس اهرم قفل اتاق را . اتاق را بلند کنید2کله کردن شماره 

)شکل روبرو. (ا بعد از باال آمدن اتاق قفل شودرها کرده ت

:را نگه داشته اید4شماره کمکیدر حالیکه اهرم- 3
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ناگهانیتا از واژگون شدن ناگهانی اتاق و خطراترا بکشید 3شماره اهرم ایمنی)الف
. دشوجلوگیري 

توقفتا موقعیت خودکار طور ه اجازه دهید تا اتاق ب- 4
ازسپس.و در وضعیت ثابت قرار گیردآمدهباال ،اتاق
. یدصل کنتاق اطمینان حاشدن میله مربوط به قفل اقفل 

:اخطار 
می بایست پس از ثابت نگه داشتن اتاقو کردنقفلبراي

را در اهرم آنپین مربوط به قفلاتاقکامل برگردان 
. قرار دهیدمربوطه

پائین (برگرداندن اتاق به وضعیت عادي براي- 5
خارج به قفل اتاق را پین مربوطمی بایست)آوردن

سپس دستگیره ،دآوریل را بیرون کرده و اهرم قف
. اتاق به وضعیت اصلی خود باز گرددکمکی را بکشید تا 

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

بازدید ˝مجددارا قفل اتاقد، براي اطمینان نقرار گیر
. قفل شده باشد،ب اصلیتا اتاق توسط قالیدکن
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چراغهاي جلویی 
نورباال و پائینچراغ- 1
کوچکچراغ- 2
)آپشن(راهنماي طرفین جلو بیرونیچراغ- 3
جلومه شکن چراغ- 4
داخلیچراغ راهنماي طرفین جلو- 5

عقب کامیون چراغهاي
چراغ پالك خودرو - 1
چراغ دنده عقب - 2
چراغ عقب و چراغ ترمز - 3
چراغ راهنما- 4
شب نما- 5
چراغ مه شکن عقب - 6

)سیستم تهویه مطبوع(A/Cگرمایش ، سرمایش و 
، هوا از راننده داردانتخاباین سیستم بستگی به نوع 
که در شکل نشان همانطوریدریچه هاي خروجی داشبورد

. شوداست به داخل کابین دمیده میداده شده
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آنتن 
.را بیرون بکشیدرادیوآنتن ، ل رادیودریافت بهتر سیگنابراي

با سقف کوتاه و یا هايپارك خودرو در پارکینگهنگام
. جمع شودرادیوآنتنبایددر زمان شستشوي خودرو

A/Cکنترل 

اهرم تغییر وضعیت هواي ورودي - 1
اهرم انتخاب محل خروجی هوا- 2
هواسرديیاگرمی خروجی و درجه ) گرم/سرد(هواي اهرم تنظیم- 3
)سرد یا گرم(ي خروجی سرعت جریان هوا- 4
سیستم تهویه مطبوع دکلی- 5
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قبل از حرکت 
بماند و خودرو در شرایط فنی مناسب می شود نگهداري صحیح و رانندگی با دقت باعث 

. دل عمر خودرو و کاهش مصرف سوخت شوافزایش طوهمچنین باعث

لف سوئیچ عملکرد کنترل کننده هاي مخت
باز ، قفل درب ها واز سوئیچ براي استارت زدن خودرو

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

. یددر مکان مناسب نگهدراي کن
:نکته 
. د خود نگه داریدوئیچ را همیشه نزس˝لطفا

درببیرونیدستگیره
باز خودروبکشید تا دربدستگیره بیرونی درب را

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

سوئیچ باز کردن قفل درب بایدبراي˝ضمنا. بچرخانید
. را در جهت مخالف بچرخانید
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کلید خارجی درب
به این صورت د نشومیبدون کلید از بیرون قفلهادرب
را در حالت قفل قرار داده دربدکمه قفل کن داخلکه 

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

.می شونداستفاده از کلید از بیرون قفل
:نکته 

. را همراه داشته باشیدکلید سوئیچیدکنتوجه ب هاقبل از بستن در

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

. ندشوبازهابکشید تا درب

قفل داخلی درب
قفل داخلیکلیددر صورتی که هااز بستن دربپس

باشد )قفل(پائینوضعیت در )نشان داده شده در شکل(
. ندشودربها قفل می

:اخطار 
براي سرنشینانالزمایمنیاند تاها بستههنگام حرکت خودرو تمامی دربمطمئن شوید

ور را موت، امیکه خودروي خود را ترك می کنیدگردد هنگپیشنهاد می. دباشفراهم خودرو
. یدرا قفل کنهاخاموش و درب
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صندلی راننده 
داده شده استقرار صندلی که در جلو دستگیره تنظیم را

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

. لتی که احساس راحتی دارید ثابت کنیدرا در حا

قابل رانندهوشاگردبین صندلیتشک پشتی صندلی
می توان از شدخمتشک آن نکهآو پس ازخم شدن است

براي کنترل.دبه عنوان جعبه ابزار استفاده کرپشت آن
.زاویه آن دستگیره سمت چپ را فشار دهید

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

.دپشتی صندلی در آن موقعیت ثابت شوآنرا رها کنید تا سپس در وضعیت مطلوب 
پشتی صندلی بامراقب باشید انده می شودزمانیکه پشتی صندلی به جلو یا عقب باز گرد

ر به مکانیزم صندلی آسیب برخورد نداشته باشد زیرا این کاکمربند ایمنی و ضامن آن 
.اندمی رس
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:اخطار 
ن را به جلو آمی بایستبعد از تنظیم موقعیت صندلی - 1

و عقب حرکت دهید تا از قفل شدن اهرم تنظیم در 
در جاي خود اگر صندلی ،شویدموقعیت خود مطمئن 

نشانگر این است که یکی از اهرم هاي باشدثابت نشده
در تصادفات مه دیدن سرنشینین مسئله باعث صددر جاي خود قفل نشده است و اتنظیم 

.در این گونه موارد می بایست خودرو هرچه سریعتر به تعمیرگاه انتقال یابد. داحتمالی می شو
. گرددمیاتباعث بروز تصادفید زیراخودداري کنصندلی از تنظیمرانندگیهنگام- 2

آینه 
آینه داخلی دید عقب

به توانرا میآینه داخلی ، براي تنظیم دید عقب کامیون
ییر داد تا زاویه راست ، باال و پائین تغسمت چپ ، 

. ددیدتان کامل شو

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

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

کنار وجسام و حرکت آن ها دردر مورد اخودرو
. پشت خودرو است
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:اخطار 
. عقب را تنظیم نکنیدآینه خارجی دید هنگام رانندگی 

)دتوسط راننده کنترل شو(بازدیدهاي روزانه 
شود تا موارد زیر را براي اطمینان از عملکردشنهاد میپی

ي توجه لطفاً به قسمت سرویس و نگهدار. (چک کنید
) شود

جی خار
. یدکنچکد و یا آسیب دیدگی فشار باتایرها را از نظر - 1

.یدکنبررسیسفت بودننظرمهره چرخ ها را از- 2

.یدکنکنترلرا وضعیت و عملکرد چراغها - 3

چک هاي شمشی شاسی را از لحاظ ترك یا شکستگیفنر- 4
. یدکن
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. یدکنبررسیرا ها آب باطريسطح - 5

از راکالچو روغن رادیاتور ، سوختغن موتور ، آّبرو- 6
. یدکنلحاظ نشتی چک 

:توجه 
در گرددضروري است که از روغن هاي توصیه شده در قسمت سرویس و نگهداري استفاده 

.و تجهیزات آسیب خواهند دیدغیر اینصورت قطعات 
:اخطار 

قسمت تعمیرات و نگهداري روغن توصیه شده در کامال طبقکالچضروري است که روغن 
.تمال بروز تصادفات بیشتر خواهد شددر غیر اینصورت اح.داستفاده شو

داخل کابین 
ییخودرواگر . خالصی و سفتی فرمان را چک کنید- 1

ان هیدرولیک باشد الزم است براي مجهز به سیستم فرم
ت نگه ، موتور در دور ثابکنترل خالصی غربیلک فرمان

بینفرمان باید خالصی مجاز ر این حالت د، داشته شود
. میلیمتر باشد0~70

ترمز دستی را کنترل کنید تا کورس جابجایی آن در - 2
.وضعیت نرمال باشد
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عملکرد بوق و تیغه هاي برف پاك کن شیشه جلو و - 3
. ندما کنترل شوچراغهاي نشانگر راهن

در حالت خطاردرجه ها و چراغهاي ا، نشانگرهاعملکرد - 4
. ندشوچک عادي 

تا درا کنترل کنیو اوره دهنده سطح سوختنمایشگر نشان- 5
و اوره  داخل هر دو مخزن  صحیح تمقدار سوخمطمئن شوید

. نمایش داده می شود

عقب کاملپوشش ضعیت قرارگیري آینه هاي بغل را از نظرو- 6
.خودرو چک کنیدو اطراف 

سطح می بایست. دشوچک داخل مخزن سطح روغن در- 7
. حداکثر و حداقل باشدmaxو minو حالت بین دروغن 
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.یدکنچک راسطح مایع شیشه شوي مخزن شیشه شوي - 8

. دشوچک صحیحعملکرد قفل دربها از حیث- 9

. دخالصی و عملکرد پدال کالچ چک شومقدار -10

داخل موتور 
محدوده (د توسط گیج آن چک شوسطح روغن موتور - 1

).استmaxو minمجاز بین دو حالت 

. دکنیچک را رادیاتورمیزان کشش تسمه پروانه- 2
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دینام و فشار شارژکند نشانگرموتور کار میهنگامیکه- 3
نمایشگر از لحاظ خاموش شدن بر روي صفحه روغن موتور 

.ندچک شو

.دک شوپدال ترمز چمقدار خالصی و عملکرد - 4

موتور از نظر صدا هاي غیر عادي و رنگ گاز هاي خروجی -5
.اگزوز چک شود

SCRچک کردن عملکرد سیستم 

)IVبراي مدل هاي یور ( 
حرکت کامیون در بزرگ راه بر صورتدر غیر این .صحیح نیستAd Blueحرکت کامیون بدون 
در داخل تانک چراغ نشانگر بر ad blueوجود محلول در صورت عدم.استاساس قوانین ممنوع 

.چراغ نشانگر خاموش خواهد شدad blueروي داشبورد روشن شده در این زمان با افزودن محلول 
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Adblueمحلول

استرنگ و محلول در آب و بدون بو غیر قابل اشتعال، غیر سمی، بیاستی، مایعAdBlueحلولم

توجه
استاندارددارايو، ٪0.7±٪32.5درصد نسبتبا اوره محلولینوعAdBblueمحلول .1

DIN70070ممنوع استدرمحلولافزودنی هاي دیگراستفاده از.است.
نگی و یا آلومینیومی ریخته شده در صورتی که بر روي سطوح رad blueنهنگام افزود.2
.الفاصله با آب تمیز شودب

.کودکان قرار ندهیدرا  در دسترسمحلول . 3
دقیقه آن را بشوئید ومحلول مانده بر 15بر روي چشمانتان فورا به مدت در صورت ریختن محلول. 4

. در صورت نیاز به پزشک مراجعه شودروي پوست را با صابون بشوئید و 
یزان کافی مبهبا آب بشوئید، را دهان خود،نوشیده شودبه طور تصادفی. محلولدر صورتی که . 5

.مراجعه کنیدپزشکبه در صورت لزوموآب بنوشید

برق سیستم
.عملکرد سیستم نمی توان  قطع کردهنگام برق سیستم  را .1

پس از توقف خودرو و خاموش شدن موتور برق باتري به صورت آنی قطع نشده  زیرا تکمیل فرآیند .2

.دقیقه زمان می برد5در حدود کاهش آالیندگی
اتصاالت هنگام تعمیر ات سیستم کاهش آالیندگی ابتدا بایستی برق باتري قطع شده و سپس سایر.3

.الکتریکی مربوط قطع شود
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وصل و سپس برق باتري را وصل راSCRپس از انجام تعمیرات شما باید ابتدا اتصاالت قطعات. 4
.ید کن

ژکتور کاهش آالیندگیدستگاه  ان
نقش دستگاه انژکتور کاهش آالیندگی پاشش 

اوره در داخل سیستم اگزوز و اجازه ترکیب 
این .ن با گاز هاي خروجی اگزوز استشدن آ

در .نازل در لوله جلو اگزوز نصب شده است
محلی که ورودي و خروجی مایع خنک کننده 

وجود دارد وفرآیند خنک کنندگی موتور با مایع 
.دخنک کننده انجام می شو

و در صورت نشتی و یا کریستال شدن  چک کردهبه طور متناوب اتصاالت نازل را از نظر وجود -1
.یدرا با یک دستگاه نو جایگزین کنوجود هر گونه نشتی آن

به عنوان مثال لوله له دستگاه انژکتور ممنوع  استدر حین کارکرد موتور جدا کردن اتصاالت لو.-2
اورهاه انژکتوربا دستگتغذیه اوره اتصال 

نو جایگزین واشربندي باید با یکبپس از تعمیرات دستگاه انژکتور کاهش آالیندگی واشر آ. -3
.شود

دستگاه سوزن انژکتور کاهش آالیندگی نباید دمونتاژ شود زیرا قطعه اي  غیر قابل تعمیر  بوده و .- 4
.جایگزین گردددر صورت معیوب شدن قطعه نو 

ق باتري قطع شودهنگام نصب ، بر-5
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)اوره(AdBlueافزودن محول 
ول اوره باید هر روز در تانک چک لمیزان سطح مح

و ) ) صفحه آمپر( با کنترل تجهیزات نمایشگر( شود 
.در صورت ناکافی بودن شارژشود

وره در حین فرآیند افزودن اوره  احتما ل پاشش ا
در صورت پاشیدن . روي پوست یا چشم وجود دارد

ه شد مطابق دستورالعملی که قبال توضیح دادایدباوره 
.عمل شود

سیستم کاهش آالیندگی 
در پوش محافظ .1
واشر.2
توري.3

10ري با سایز سیستم کاهش آالیندگی شامل یک تو
. که به طور متناوب باید تعویض شودمیکرو متر بوده 

واشر بطور همزمان باید)رکیلومت360000هر دوسال یا (
.دجایگزین شودید نیزببندي جآ
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لولھ اتصال بھ تانك اوره.١

لولھ اتصال بھ سیستم كاھش آالیندگي. ٢

لولھ اتصال دستگاه انژكتور كاھش آالیندگي . ٣

كابل برق.٤

باید به3و2و1هنگام بستن مجدد آن لوله هاي 
.صورت صحیح در محل خود بسته شوند
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.طه ور گرددود در هیچ مایعی غیسیستم کاهش آالیندگی نبا. 1

. آن را با هیچ حاللی تمیز نکنید. 2

.تمیز کردن آن از دستمال تر استفاده کنیدبراي. 3

در صورت وجود هر گونه ترك خوردگی در بدنه ، آسیب دیدگی اتصاالت برقی و اتصاالت .4
.فیشی تمام مجموعه باید تعویض گردد

دود اگزوزیه کاهش آالیندگی دستگاه  تصف
یه کاهش آالیندگی دود اه  تصفبین دو سنسور دستگ

اگزوز یک اتصال کاتالیست که مرحله اول کاهش 
.آالیندگی در آن انجام می شود

.بازکردن کاتالیزور ممنوع استجدا کردن یا.1

دود اگزوز یه اتصال کاتالیزور روي دستگاه تصف. 2
زاکه ماده اي است سمی و سرطان V2O5شامل 

سوخت زیاد و رسوب سوخت به اتصاالت . 3
کاتالیزور آسیب می رساند در صورت آسیب

.یداتصاالت کاتالیزوز را تعویض کن
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ور دما در قسمت ورودي و خروجی برايیه کاهش آالیندگی دود اگزوز داراي دو سنسدستگاه  تصف
جابجا وصل نشود زیرا ددقت کنی.  تخروجی  اتصاالت کاتالیزور اساندازه گیري دماي ورودي و 

.نمایشگر می شوديبا عث خطاخطا در اتصال که 
عملکردرانندگی و

اقدامات الزم قبل از روشن کردن موتور 
بلکه باعث ،را افزایش دهد خودروطول عمرمی تواندنه تنهامناسبرانندگیتعمیر و نگهداري و 

.مصرف اقتصادي سوخت و روغن نیز می شود 

. رمز دستی را بکشیدت- 1

. در حالت خالص قرار گرفته باشدنده دسته د- 2

روشن کردن موتور 
عاديروشن کردن موتور در دماي-1
)درجه سانتیگراد-5باالي (
. را فشار دهیدپدال کالچ- 1- 1
.بچرخانیدONبه وضعیتسوئیچ را - 2- 1
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موتور ECUنشانگرها و تمام درجهیدنمکث کرده سپس  چک کثانیه 3الی2حداقل - 3- 1
.یدموتور را روشن نکنقبل از انجام موارد باال. کندبه صورت نرمال کار

، موتور را خاموش کنید و براي حل مشکل با اردر صورت روشن بودن چراغهاي هشد- 4- 1
. یدتماس حاصل کن) شرکت رنا(پس از فروش مرکز خدمات 

. بچرخانید تا موتور روشن شودSTARTسوئیچ را به وضعیت- 5- 1

روشن کردن موتور در دماي پائین-2
)درجه سانتیگراد-5کمتر از (
روشن (یدکنعمل 4-1تا 1- 1مطابق مراحل - 1- 2

) عاديکردن در دماي 
رودي موتوروهواي پیش گرم کن کلیدخنک کن پائین بود الزم استمایعاگر دماي - 2- 2

روشن خواهد ماند ر مداوم در این حالت نشانگر باال آمدن دما در تابلوي نمایش به طو. درا بزنی
، چراغ هشدار گرمکن هوابعد از گرم شدن. ه کار افتادن پیش گرم کن استکه نشان دهنده ب
.خاموش می شود

به پایان رسید و نشانگر گرمکن خاموش شد پدال کالچ راهوابعد از اینکه گرم شدن- 3- 2
. دبچرخانید تا موتور روشن شوSTARTوضعیتفشار دهید و سوئیچ را به 

به STARTاز حالت می بایست سوئیچ رابعد از اینکه موتور با موفقیت روشن شد- 3
. بچرخانیدONسمت 

وتکرار مراحل . بزند باید پیش گرم کن خاموش شوددر صورتی که اپراتور  نتواند موتور را  استارت
. از خاموش کردن سوئیچ صورت پذیردثانیه بعد20فوق 
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دقیقه با سرعت 3الی 2به مدت موتور راکردن گرم - 4
. پائین ادامه دهید

. موتور را در دور باال گرم نکنید
.درجا کار کند هدقیق5در مدل هاي داراي توربو شارژ و اینتر کولر موتور نباید بیش از 

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

ضروري است که از،شودمیسته روشنبسرزمانیکه موتور در فضاي .نخواهند داشتمناسبی 
. دمحافظت کنیکربن منوکسیدبرابرمسمومیت در خود در مقابل

:توجه 
، صداي عادي بودن فشار روغن. ترك کندرا بعد از اینکه موتور روشن شد راننده نباید خودرو 

. کنیدسوپر شارژ و یا بوي غیر عادي احتمالی را بررسی غیر عادي و لرزش موتور یا

خاموش کردن موتور 
LOCKو سپس به حالتACCحالتسوئیچ را به

. بچرخانید
:نکته 

را بالفاصله موتور،از رانندگی با سرعت باالپسدر صورت داغ بودن موتور و همچنین 
روشن نگه دارید و سپس خاموش خالصدقیقه در حالت 3را به مدت بلکه آنیدنکنخاموش 

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

.دشوروغن کاري تا توربو شارژنگه دارید خالص 
خالص با دور آرام دقیقه در حالت 5الی 3می بایستخاموش شودموتور قبل از اینکه - 2

پس سریعراکار کند و در صورتی که وسیله نقلیه بار زیادي را حمل می کند ، نباید موتور
. داز توقف خاموش کر

.زیاد نگه نداریدمدت زمانموتور را در حالت خالص براي- 3
متوقف کردن خودرو 

:یدکنبه موارد زیر دقت هنگام ترك خودرو می بایست
.تی را بکشیداهرم ترمز دس- 1
دنده یک وضعیت الزم است دنده را در یدمی کنمتوقف هنگامیکه خودرو را در سرباالیی- 2

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

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

. قرار دهیددر زیر چرخ خودرورا)دنده پنج(چرخ
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:اخطار 
تنها نگذاریدبه هیچ وجه کودکان را در داخل خودرو - 1

تماس داشته و با وسایل کنترلیکودکانممکن استزیرا
.باعث بروز حادثه گردند

ر جاده در میان خار و آنرا کنا، حمل می کندقابل احتراقمواد وسیله نقلیه هنگامیکه - 2
. زیرا ممکن است بر اثر حرارت اگزوز ، آتش سوزي رخ دهدخاشاك قرار ندهید

مانی خودرو را ترك نکنید زیرا ممکن است در زهنگامیکه موتور در حال کارکردن است - 3
، بر اثر حرارت موتور بعضی از نشانگر هاي سیستم بر روي که شما خودرو را ترك می کنید

.ندر شوند و به خودرو آسیب وارد کنر ظاهنمایشگ
مکان مناسب و امنی ید الزم استکنهنگامیکه می خواهید خودرو را در میان معابر پارك- 4

. پیدا کنیدپارك وسیله نقلیهرا براي

ی در مورد نحوه رانندگی نکات
،یدکناز خالص کردن دنده خودداري در هنگام رانندگیبسیار ضروري است که- 1

رفتن دور موتور می بایست از باالکنیدمخصوصا هنگامیکه در سراشیبی رانندگی می
استفاده ترسبکهنگامی که از دنده هاي (ید جلوگیري کن

.)میرودترپائینمی شود دور موتور 
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هنگام رت شنیدن هرگونه صداي غیر عاديدر صو- 2
و موتور دهوسیله نقلیه را متوقف کر، باید کارکردن موتور

. را پس از رعایت موارد ذکر شده خاموش کنید

ورت مشاهده نشانه هاي غیر عادي هنگام روشن در ص- 3
و دالیل متوقف کردهوسیله نقلیه را، بایدبودن موتور

. یدکنمشکالت احتمالی را چک 

.خودرو بپرهیزیدسرعتاز افزایش و کاهش ناگهانی- 4

انندگی پایتان را بر روي پدال کالچ رینهرگز در ح- 5
کالچ ، قطعاتزیرا این امر موجب فرسایش اریدندنگه 

. شود می. . . دنده و 
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به دنده عقب و یا تغییر دنده از دنده مستقیمهنگام- 6
اید خودرو کامالً بستقیمبالعکس از دنده عقب به دنده م

. متوقف شده باشد

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

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

.نیابد
:نکته 

یه هنگام عبور از سراشیبی از خالص کردن وسیله نقل
.بپرهیزید

هنگامیکه خودروي شما از میان یک رود کم عمق یا - 9
از ورود آب به ˝حتمامی بایست کند گودال عمیق عبور می

آب به در صورت ورودزیرا،کنیدجلوگیرياگزوزداخل 
پس از عبور . شودخسارت جدي به موتور وارد می،وسیله نقلیه

آب به داخل خودرو از میان آب، می بایست مطمئن شوید
اکسل عقب و یا سیستم انتقال روغن گیربکس و همچنین 
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قبلی و سپس روغنهدرا خارج کرنراباید آدر صورت نفوذ آب. گیربکس نفوذ نکرده باشد
.درا تعویض کنی

ی بایست احتیاط الزم صورت هنگام بارندگی و یا پس از عبور وسیله نقلیه از درون آب م-10
ست سیستم ترمز و لنت ها به علت وجود رطوبت عملکرد الزم را نداشته ، زیرا ممکن اپذیرد
.باشند

دشوموتور خاموش میزیرا وقتییدحرکت هرگز موتور را خاموش نکنهنگام-11
. می یابدترمز کاهش سیستم افتد و عملکردیاز کار م) بوستر هوا(کمپرسور هوا 

صرفه جویی هاي اقتصادي 
یا رانندگی با سرعت و عت زیاد و بی موردبا سررانندگی - 1

برد و عمر ، مقدار سوخت مصرفی را باال میسبکدندهکم در 
.کاهش می دهدموتور را نیز 

می بایست) فشردن پدال گاز(از باال بردن دور موتور پس - 2
. سازیدکالچ را به آرامی رها دنده را تعویض کرده 

دنده ها می بایستن براي کاهش دنده و یا سبک کرد- 3
. خودرو در یک سرعت مشخص قرار گیرد

هنگام خنک کننده موتور رامایعدماي الزم است- 4
.یدکنحفظ ) نرمال(کارکرد در یک محدوده عادي 
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ت مصرفی و تایرها موجب افزایش مقدار سوخکاهش فشار باد- 5
. شودکاهش عمر تایرها می

مستان وسیله نقلیه در زاز نگهداري 
استفاده از مایع ضد یخ 

را در خودرودر شرایط آب و هواي سرد و یا زمانیکه 
ضد بودن مقدارکافیمتوقف کرده اید باید ازهواي سرد
. خنک کاري مطمئن شویدمایعیخ دورن 

. ان داده شده در باال مراجعه کردبایست به منحنی نشبراي تعیین مقدار نسبت ضد یخ می- 1
. تناسب با دماي محیط تعیین کننداید مقدار استفاده از ضد یخ را مکاربران ب

. بپاشیددرون آنآب را با فشار،براي پر کردن رادیاتوراستبهتر - 2
مایع زیراید هاي الستیکی معیوب را تعویض کنلوله- 3

ها حتی موتور ممکن است از درز لوله خنک کاري
. نشت کنددرزهاي بسیار ریز 

موتور روغن 
د لذامی شوتر در دماهاي پائین غلظت روغن موتور بیش

) ویسکوزیته(الزم است که روغن موتور با چسبندگی 
. دانتخاب شومحیطمتناسب با دماي هواي 
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:نکته 
.زیادي خواهد داشتعملکرد موتور تاثیرانتخاب صحیح روغن موتور بر

:اخطار 
روع فصل سرد روي آتش آن را درش˝لطفا. شده استروغن موتور از مواد کامپوزیت ساخته 

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

الکترولیتمایعوزن مخصوصکاهش نرخ شارژ مجدد،
هنگام بایست بنابراین می .کاهش خواهد یافتنیز

.باطري را افزایش دادمراقبت هاي دوره ايسرد شدن هوا 

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

.گرددچرخ یا تایر یخ شکن پیشنهاد میزنجیر

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

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

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

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

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

. کردن درب رادیاتور و برگرداندن اتاق کامیون اکیداً خودداري کنیدآب از رادیاتور از باز
توانید درب رادیاتور را باز کرده و اتاق را د میاز رادیاتور خارج نشپس از آنکه دیگر بخار

. یدبیشتر جلوگیري کرده باشاز تخلیه د تا برگردانی
دور 1500(بیشتر از دور آرام يبا دوردقیقه 10الی 5به مدت اجازه دهید تا وسیله نقلیه- 6

. ده شد موتور را فوراً خاموش کنیدبه محض اینکه نشت آب مشاهوکار کند) در دقیقه
. نک شوندامالً خموتور را خاموش کرده و اجازه دهید تا موتور و رادیاتور ک- 7
. دقت درب رادیاتور را باز کنیدبا- 8
زمانیکه موتور خنک شد آب داخل رادیاتور و منبع آب جانبی را چک کنید و در صورت - 9

. ا تا سطح مشخص شده دوباره شارژ کنیدلزوم آب داخل رادیاتور و منبع آب جانبی ر
: اخطار 

ز کردن درب رادیاتور خودداري از بارادیاتور ، هنگام جوش آوردن آب شود یتوصیه م- 1
ید آب جوش و بخارات ناشی از کنزبه مدت کوتاهی باچنانچه درب رادیاتور را حتی. یدکن

. گرددمیشود و موجب سوختگی باالي داخل رادیاتور خارج میآن به دلیل فشار 
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ید اتور می کنشارژ مجدد ضد یخ رادیرادیاتور و یا زمانیکه اقدام به بهنگام باز کردن در- 2
می بایست به علت قابل احتراق بودن مایع ضد یخ از ریختن و پاشش آن بر روي گلویی 

. اگزوز و دیگر اجزاي داغ موتور بپرهیزید

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

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

.یدکن

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

. کنید

، مثلث شبرنگ خطر را در توقف وسیله نقلیههنگام- 3
.پشت وسیله نقلیه قرار دهید
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مکیباتري ک
توسط خودروي دیگر از زدن به هنگام بکسل بودن خودرو
یدور خودرو اکیداً خودداري کناستارت و روشن کردن موت

با خودروي بکسل کننده است منجر به تصادفزیرا ممکن 
. شود

از زدن متوجه عدم شارژ باطري شدیدهنگام استارت چنانچه
. درو استفاده کنیداي روشن کردن خوباطري کمکی  با همان ولتاژ بر

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

بکسل کردن خودروهایی که ترمز بادي آنها دچار نقص شده است الزم است مراحلبراي
:شود اجرازیر 

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

که سایل نقلیه ايود و یا چرخهاي آن روي زمین قرار دار
در این حالت . بر روي زمین نباشدچرخ هاي جلوي آنها 

، فقطچرخهاي خود حرکت دادازاستفادهد و با را به طورمعمولی بکسل کرخودرومی توان 
. عمل نمی کنددر زمانی که خودرو خاموش استتوجه داشته باشید که هیدرولیک فرمان

. عمل نکندترمزهاي خودرو ممکن است شار باد سیستم ترمز خیلی کم باشدهمچنین اگر ف
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ا فنر ترمز در این هنگام سیستم ترمز را با استفاده از تانک باد تغذیه کرده و یمی بایستشما 
. را بکسل کنیدوسیله نقلیهخالص ورا 

اکسل عقب باز کرده سپس آن را سمتازرامیل گاردان
تا از ببندیدبر روي شاسی با دیگر قطعات مربوطه محکم

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

بپوشانید تا از خارج شدن روغن قطعه ايپلوس را باز کنید و محل آن را با ه است،آسیب شد
. اشیاء خارجی به آن جلوگیري کرده باشیدگرد و خاك و و ورود 

چنانچه گیربکس خودروي شما دچار نقص فنی گردیده است ، میل گاردان را از فلنج - 2
. درو قرار دهیداکسل عقب باز کرده سپس انتهاي آن را روي شاسی خو

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

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

و شرایط عادي رانندگی براي˝صرفاقالب بکسل جلو
ده است و اگر چنانچه وسیله بارگذاري مناسب طراحی ش

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

وسیله که مانع از حرکتبیفتدیگودالدریاو کردهبرخوردمانعبه وسیله نقلیههاي اگر چرخ
کنید و کردن آنو سپس اقدام به بکسلهدلیه کربارکامیون را تخمی بایست، ابتدادنقلیه شو

الزم است نگردید،برطرفرغم خالی کردن مشکل نباشد و یا علیاگر امکان خالی کردن بار
. بخواهید تا مشکل را برطرف کندارائه دهنده سرویس بکسل خودرواز شرکت 
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بکسل کردن از عقب -2
) چرخ هاي عقب با زمین تماس ندارند(

اگر داشته وودرو را به سمت جلو و مستقیم نگه فرمان خ
شما می توانید فنر باشددرجه فشار باد در سیستم ترمز کم 

:ترمز عقب و جلو را طبق روش زیر باز کنید 
.جدا کنیداکسل عقب را باز کرده و آن را بوسترهايپیچ و مهره هاي - 1
. را نیز باز کنیدالستیکی در پوش هاي- 2
دور در جهت عقربه 4/1به اندازه آنها را سپس ده ووصل کررا دو سر رزوهپیچ هاي- 3

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

چنانچه پیچ . دنترمز در حالت خالص قرار گیربچرخانید تا لنت هاي
. می شودد فنر مربوط به ترمز رهاوشمیلیمتر چرخانیده 70تقریباً 

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

الزم است که چرخ را بپوشانید و سیم بکسل را در قالب کامیون گردیدفنر ترمزها آزاد 
. خودروي معیوب را بکسل کنیدده و بکسل کننده قرار دا

مراحل اتصال سیم هاي باطري 
، کمکیهاياز اتصال سیم هاي باطري به باطري پس

. یدکنموتور خودروي معیوب را روشن
باطري از می بایستاستفاده از باطري کمکی براي- 1

د استفادهنمی باش(12V)که داراي ولتاژ یکسانی هایی 
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. دشو
:یدکنباطري را وصلکابلهايتیب زیر به تر- 2

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

. نکندیدازمین اتصال پ
استارت زده تا موتور وسیله نقلیه مجهز به باطري کمکی راباطري ،کابلهاياز اتصال پس- 3

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

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

:توجه 
به یکدیگر راقطب مثبت و منفیکابل هاينباید هرگز
. دهیداتصال

سر باطري هاي هنگامیکه موتور روشن است از جدا کردن 
اینغیر، درخودداري کنیدکامیون از باطري اصلی کامیون

.یه آسیب می بیندصورت سیستم الکتریکی وسیله نقل
، میل گاردان را از فلنج استگردیدهفنی ربکس خودروي شما دچار نقص یچنانچه گ- 2

. آن را روي شاسی خودرو قرار دهیدعقب باز کرده سپس انتهاياکسل
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:توجه 
کیلومتر در ساعت 40بیش از وسیله نقلیهسیم بکسل نبایستی سرعتهنگام بکسل کردن با

. کیلومتر باشد80بیشتر از نبایدمسافت تا تعمیرگاهتجاوز کرده و 
رسانیسیستم سوخت هواگیري

شما تماموسیله نقلیهتانک سوختسوخت میزاناگر چنانچه
ممکن است سیستم سوخت رسانی هوا کشیده و دچار دشو

لذا براي .مانع از رسیدن سوخت به موتور شودوگردداشکال 
. سوخت هواگیري و بازدید شودسیستم می بایستمشکلرفع

پنچر تعویض تایرهاي مراحل و نحوه 
:اخطار 

طبق هنگام تعویض تایرندهو صدمه براي رانجلوگیري از هرگونه حادثه شود برايتوصیه می
هنگامیکه خودرو بر روي جک قرار گرفته . راهنماي سرویس و نگهداري عمل شوددفترچه 

هنگام تعویض تایرها و استفاده همیشه. قرار گیردسیله نقلیهوبه هیچ وجه شخص در زیر نباید
از استارت زدن و روشن استروي جک قرار گرفتهزمانیکه وسیله نقلیه. یداز جک احتیاط کن

˝سی کامالهموار قرار دهید تا شازمینجک را روي . فرمائیدموتور اکیداً خودداري کردن 

. روي جک قرار گیرد
ض الستیک یاز تعوقبل الزماقدامات

.رده و ترمز دستی را تا آخر بکشیدخودرو را در جاي هموار و صاف پارك ک- 1
.عقب قرار دهیددندهخودرو را در وضعیت - 2
. خطر را روشن کنیداعالمچراغ هايفالشرها و - 3
قلیه در مواقع ضروريتوقف وسیله نبراي) متوقف کردن چرخ هامانع براي(پنج دندهاز - 4

.یداستفاده کن
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اما آنها را ،کردهشلمهره هاي مربوط به چرخ ها را- 5
. یدنکنکامالً باز

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

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

نه اکسل ، جک را در زیر بدهاي عقبتعویض چرخهنگام)ب
)مطابق شکل(. عقب قرار دهید 

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

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

در موقعیت ، الزم است که آن را بچرخانید تا جک نباشد
، اهرموسیله نقلیهسپس براي باال بردن . قرار گیردمناسب

. دهیدبه باال و پائین حرکت جک را مطابق شکل 
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پائین آوردن جک
براي پائین آوردن جک، اهرم جک را در وضعیت شکل مقابل 
قرار دهید سپس پیچ مربوط به دریچه برگشت روغن را برخالف 

. عقربه هاي ساعت بچرخانید

ا تعویض تایره
کامالً تایرهاتعویض الستیک ابتدا الزم است در حالیکه براي - 1

و کردههاي چرخ را کامالً بازمهرهانداز سطح زمین جدا شده
. چرخ را جدا کنید

قرار داده و را در جاي خودچرخهاي ابتدا مهرهوسیله نقلیهبر روي تایر جدیدنصبزمان- 2
ه طور کامل در بطوریکه چرخ بچرخ مهره را سفت کنیدر با استفاده از آچابعدوبپیچید

جهت خالف را دردریچه برگشت روغن جکسپس مهره مربوط به . جاي خود قرار گیرد
. ر گیردروي زمین قراتا چرخ به آرامی عقربه ساعت باز کنید

براي.استفاده کنیداز آچار چرخ مطابق شکلکردن کلیه مهره هاي چرخسفت براي- 3
پیچ و مهره )گشتاور(جدول میزان سفت کردن به ت کردن پیچ و مهره ها به اندازه کافی سف
.یدمراجعه کندفترچه سرویس و نگهداري در
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صول تعمیر و نگهداري خودرو ا
استفاده براي. دعد و اصول زیر رعایت شونالزم است قواایمنی و مصرف بهینه سوختبراي

را ) ضمیمه(نمونه راهنماي عملکرد موتور، ترسی به اطالعات مربوطهموتور و دسبهینه از
. مالحظه کنید

سرویس و نگهداري
ی ازالزم است جهت بررسی و نگهداري دوره اي به یکایمنی و مصرف بهینه سوخت براي

تا خدمات سرویس و کنیدمراجعه) رنا(شرکت سایپا دیزل کز خدمات پس از فروش امر
. دبه شما ارائه شومحصولنگهداري

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

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

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

انجام باالتعمیرات و نگهداري مراحل الزم است که زمان که موارد زیر را انجام می دهیدهر 
. گیرد

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

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

L :هر کدام زودتر فرا برسد(هاي کارکردیا ماهمسافت طی شدهبرحسب قطعات و مجموعه هاکاريروغن(
ماھھاي 
كاركرد 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1

دوره نگھداري در 
كیلومتر١٠٠٠

ماه یكبار٩ھر  - - R -  - - R -  - - R -  - - R -  - - R - - فیلتر سوخت 

ماه یكبار٦ھر R I I I R I I I R I I I R I I I R I I I - فیلتر ھوا

ماه یكبار١٢ھر I - - - I - - - I - - - I - - - I - - - - شستشوي لولھ 
ھاي ورودي

ماه یكبار١٢ھر I - - - I - - - I - - - I - - - I - - - - تمیز كردن لولھ 
ینتركولر ھاي ا

ماه یكبار٦ھر I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I بازرسي خطوط 
سوخت

ماه یكبار١٢ھر I - - - I - - - I - - - I - - - I - -- - - شستشوي تانك 
سوخت

ماه یكبار٢٤ھر - - - - R - - - I - - - R - - - - - - - - ضدیخ

ماه یكبار١٢ھر I - - - I - - - - - - - I - - - I - - - - سیستم خنك 
كاري

ماه یكبار١٢ھر
I - - - I - - - I - - - I - - - I - - - -

بررسي آسیب 
دیدگي لولھ 

اگزوز

ھرسھ ماه 
یكبار

R - R - R - R - R - R - R - R - R - R - -

تعویض روغن 
موتور
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ماھھاي 
كاركرد 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1

ر دوره نگھداري د
كیلومتر١٠٠٠

ماه یكبار٢٤ھر R - - - I - - - I - - - I - - - I - - - - كالچ

ماه یكبار١٢ھر R - I - R - I - I - I - R I I - I - - روغن كالچ

ماه یكبار٣ھر I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - حركت و خالصي 
پدال كالچ

ماه یكبار١٢ھر I - - - I - - - I - - - I - - - I - - - - گیربكس

ماه یكبار٢٤ھر R - - - R - - - R - - - R - - - R - - R - روغن گیربكس

ماه یكبار١٢ھر I - - - I - - - I - - - I - - - I - - - - لقي مكانیزم دنده 

ماه یكبار٦ھر A - - - A - - - A - - - A - - - A - - - - گاردان كشویي

ماه یكبار٦ھر L - - - L - - - L - - - L - - - L - - - - مفصل و بوش 
كشویي گاردان 

ماه یكبار٦ھر L - - - L - - - L - - - L - - - L - - - - بلبرینگ گاردان 
میاني

ماه یكبار١٢ھر L -  - - L -  - - L -  - - L -  - - L -  - L - روغن دیفرانسیل 
اكسل عقب

ماه یكبار٣ھر
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L -

میل فرمان و 
كینگ پین اكسل 

جلو

ماه یكبار٢٤ھر R I I I R I I I R I I I R I I I R I I R - روغن جعبھ 
فرمان 
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برنامه نگهداري 
I : بازدید ، بررسی ، تمیز کردن و تعمیر و تعویض در صورت لزومA : تنظیم موتورR : تعویض کردنT :معینور سفت کردن تحت گشتا

L :هر کدام زودتر فرا برسد(هاي کارکردیا ماهمسافت طی شدهبرحسب روغنکاري قطعات و مجموعه ها(
15101520253035404550556065707580859095100کیلومترx1000دوره نگهداري 

ماه یکبار24هر TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبازبینی لقی جعبه فرمان 
ماه یکبار12هر TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبازبینی لقی غربیلک فرمان 

ماه یکبار3هر I -I -I -I -I -I -I -I -I -I--آسیب و صدمه و لقی سیستم فرمان 
کبارماه ی12هر I-I-I-R-I-I-I-R-I-I--روغن ترمز

ماه یکبار6هر -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIلقی بین لنت ترمزو کاسه ترمز
ماه یکبار12هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIسائیدگی لنت ترمز

ماه یکبار6هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAحرکت و خالصی پدال ترمز
ماه یکبار6هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIILآسیب و صدمه لوله هاي ترمزشل بودن

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-R--کابل ترمزدستی
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--عملکرد ترمز دستی 

I :یز کردن و تعمیر و تعویض در صورت لزوم بازدید ، بررسی ، تمA : تنظیم موتورR : تعویض کردنT : معینسفت کردن تحت گشتاور
L : هر کدام زودتر فرا برسد(هاي کارکردیا ماهمسافت طی شدهبرحسب قطعات و مجموعه هاروغنکاري(
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تناوب زمانی15101520253035404550556065707580859095100کیلومترx1000دوره نگهداري 

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--سائیدگی کاسه ترمز
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--آسیب و صدمه فنرتخت

یکبارماه 3هر TILIIIIIIIIIIIIIIIIIIسفتی کرپی فنر تخت
ماه یکبار3هر LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-روغنکاري پین فنر

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--سائیدگی شفت پین فنر
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--نصب کمک فنر

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--عملکرد کمک فنر
ماه یکبار3هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--ضربگیر

ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIآسیب دیدگی چرخ ها
ارماه یکب3هر TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTمهره هاي چرخ 

ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIرینگ تایر
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برنامه نگهداري 
I : بازدید ، بررسی ، تمیز کردن و تعمیر و تعویض در صورت لزومA : تنظیم موتورR : تعویض کردنT : معینسفت کردن تحت گشتاور

L : هر کدام زودتر فرا برسد(هاي کارکردیا ماهدهمسافت طی شبرحسب قطعات و مجموعه هاروغنکاري(
15101520253035404550556065707580859095100کیلومترx1000دوره نگهداري 

ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIبلبرینگ توپی چرخ
ماه یکبار3هر IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتایرفشار باد 

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-R--یونیت الکتریکی 
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--باتري

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--چراغ، بوق، شیشه جلو
ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--نبرف پاك ک

ماه یکبار6هر I-I-I-I-I-I-I-I-I-I--اتصاالت شاسی
ماه یکبار3هر LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL-رنگ بدنه

ماه یکبار3هر I---I---I---I---I----لوله هاي دریچه سنسور سوخت  
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دستورالعمل نگهداري 
برنامه سرویس و نگهداري خودرو در شرایط سخت رانندگی  

:شامل دشوار رانندگی شرایط
A(رانندگی مکرر و پی در پی در مسافت کوتاه
B (رانندگی در جاده هاي سخت و ناهموار
C( رانندگی در جاده هاي خاکی
D (در جاده هاي شوره زار یال زمستانرانندگی در فص

شرایط رانندگیمواردمدت زمان
ABCDA-D

10000هر 
کیلومتر

لوله اگزوز و متعلقات
O

5000هر 
کیلومتر

فیلتر هوا
OO

3000هر 
کیلومتر

سیستم فرمانو صدمهلقی
O

10000هر 
کیلومتر

گریس و روغنکاري چهار شاخ و 
Oردانگاکشویی

10000هر 
کیلومتر

عقب و گیربکس اکسلروغن 
O

5000هر 
کیلومتر 

لنت هايفرسایش و خوردگی 
OOOکاسه جرخترمز و 

5000هر 
کیلومتر 

ترمز لنتفرسایش دیسک ترمز و 
OO

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

. جلوگیري از آن می بایست سطح مایع خنک کننده موتور به صورت منظم کنترل گرددبراي
:توجه 

از باز کردن درب . ریز گرددخنک کننده نباید منبع انبساط سردر زمان اضافه کردن مایع
سرد شدن کنده را پس از سطح مایع خنک . رادیاتور در مواقع غیر ضروري پرهیز کنید

تم خنک کاري موتور از مواد افزودنی که مورد تائید سافزایش عملکرد سیبراي.یدبررسی کن
جلوگیري از یخ زدگی مایع خنک کاري موتور براي. فوتون نیست نباید استفاده شودشرکت 

براي سر ریز کردن یا .می بایست از ضد یخ متناسب با دماي هواي محیط استفاده گردد
در مواقعی که به ضد یخ .دن مایع رادیاتور از آب چاه یا رودخانه استفاده نکنیدجایگزین کر

. یده کنتوصیه شده دسترسی ندارید از آب تصفیه شده یا آب مقطر استفاد
ز یا جایگزین استفاده از مایع خنک کننده اصلی هنگام سر ری

لبی همیشه مایعات تق. استدن سیتم خنک کاري ضروري کر
بنابراین ممکن است منجر به زنگ ضد زنگ نیستندحاوي مواد 

اگر غلضت مایع خنک کننده . زدگی موتور و رادیاتور شود
دماي خنک کاري کاهش یافته  و باعث باشد ،% 60بیشتر از 

یا کمتر باعث کاهش خاصیت ضد % 20ت تا کاهش غلظافزایش دماي موتور خواهد شد و 
.درصد باشد60تا 20ه بایستی بین ع خنک کنندغلظت مای.زنگی مایع خنک کاري می شود

. یدرادیاتور جلوگیري کنهواي عبورپره هاياز له شدگی
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سطح الکترولیت باتري 
. ریز عادي استبودن آب باتري با سوراخ سرم سطحه

پایین بودن سطح الکترولیت از آب مقطر استفاده هنگام
رار داده شده باتري ها در جعبه باتري کنار شاسی ق.کنید
.است

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

در . جلوگیري شودپاشش آن به داخل چشمها ˝خصوصام، کنید تا از سوختن پوست یا لباس
پس به سوا آب زیاد و تمیز آنها را شستشو داده ب˝ورت پاشش اسید به داخل چشم فوراص

.مراکز درمانی مراجعه کنید
غربیلک فرمان 

چرخاندن غربیلک فرمان و ، براي اطمینان از برگشت فرمان
. چرخها به چپ و راست ضروري استحرکت

بررسی خالصی جلو بعالوه تکان دادن غربیلک فرمان  براي
، لرزش و سفتی.عقب و چپ و راست ضروري استو

دگی بایستی مورد م راننکشیدن فرمان به یک سمت هنگا
.بررسی قرار گیرد

:توجه
بایستی به در صورت بروز هرگونه اشکال در سیستم فرمان و قطعات متعلقه مراتب می

هاي الزم در این تا بازدیدشود اطالع داده ) شرکت رنا(نمایندگی خدمات پس از فروش 
. خصوص انجام شود
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ترمزسطح روغن 
maxو minین دو عالمت سطح روغن ترمز می بایست ب

حجم روغن درون مخزن می بایست در صورت کم بودن. باشد
.داز روغن پیشنهاد شده استفاده شوشارژ مجددبراي

سطح مایع شیشه شور
هاي در مخزن و عملکرد تیغه مایع شیشه شور از مناسب بودن 

.یدبرف پاك کن اطمینان حاصل کن
کورس خالصی پدال کالچ 

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

کورس خالصی پدال ترمز و میزان مجاز 
:مقادیر استاندارد 

میلیمتر15تا 10: کورس خالصی - 1
میلمیتر 165تا 160: ارتفاع مرکز پدال تا کف - 2

سرویس منظم فیلتر هوا 
رفتگی فیلتر هوا باعث کاهش قدرت خروجی موتور و گ

ین خروج دود سیاه از افزایش مصرف سوخت و همچن
در صورت گرفتگی بسیار شدید فیلتر . اگزوز می شود

ممکن است کاغذ فیلتر پاره شده و باعث سایش مجموعه 
بنابراین سرویس فیلتر هوا . گرددو سیلندر موتورپیستون
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.انجام گیردمی بایستی به روش زیر 
:نکته

که داراي ضمانت آببندي در شده توسط سایپا دیزلتائیدفیلتر مستعمل می بایست با فیلتر
تعویض لتر روشن شده یا مسافت پیمایش براياگر چراغ فی.دجایگزین شوطول مونتاژ است، 

در محیط اگر کامیونت . مطابق جدول زمانبندي الزامی استفیلتر طی شده باشد تعویض فیلتر
سرویس فیلتر تحت برايطی شدهپر گرد و غبار مورد استفاده قرار گیرد کاهش مسافت 

. مشخص بایستی در نظر گرفته شودشرایط

و جا زدن فیلتر هواخارج کردنطریقه 
.د کنیدقفل درپوش فیلتر را آزا- 1

.درپوش را بیرون بکشید- 2

.فیلتر را خارج سازید- 3

.دهیدلتر جدید را به داخل مخزن فیلتر هوا فشار فی- 4
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.را سر جاي خود قرار دهیددرپوش- 5

نکاتی در ارتباط با نگهداري فیلتر هوا
مطابق شکل فیلتر را خارج کرده پس از تمیز کردن - 1

.آن را با رعایت نکات ایمنی نصب کنید

ام باز براي جلوگیري از آسیب رسیدن به فیلتر هنگ- 2
.کردن و نصب مجدد آن دقت کافی داشته باشید

تمیز کردن فیلتر هوا، دریچه هوا و روکش فیلتر- 3
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سطح گرد و غبار درون محفظه فیلتر و .یدتمیز کن، و ورودي هاي فیلتر را محفظه، درپوش- 4
از داخل و حتمالی موجود را همچنین گرد و خاك و روغن اواشر آب بندي را خارج کرده 

. یدپاك کنمجراي هوا 
هنگام تمیزکردن فیلترهوا زمانی که فیلتر هوا خشک - 5

و غبار فیلتر را خارج کنید و است در صورت داشتن  گرد 
در عین حال که آن را می چرخانید با فشار باد، گرد و غبار 

6فشار باد باید کمتر از . را از سطح فیلتر پاك کنید
. کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد

باد را از خارج به فیلتر اعمال نکنید زیرا  این کار باعث ورود گرد و غبار به قسمت : نکته 
. این عمل را از داخل فیلتر انجام دهید. درونی فیلتر می شودتمیز 

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

.شود
ده خارج وتخلیه کرر تانکهاي باد را راننده می بایست روزانه قبل از حرکت ،آب جمع شده احتمالی د

همه موارد فوق منوط به  تعویض بموقع .)اینکار با کشیدن سوپاپ تخلیه زیرتانک باد انجام می شود( 
درصورت تعویض کمپرسور باد فیلتر خشک فیلتر هوا مطابق برنامه سرویس و نگهداري بوده و 

.کن هوا نیز باید تعویض شود
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هواي موتور  اینتر کولرتمیز کردن 
.یداز سطح آن تمیز کنمواد خارجی و آلودگی ها را - 1
اینتر سطح داخلیموجود در روغن موتور،گازوئیلبا- 2

. را تمیز کنیدکولر
مایع خنک کننده موتور 

پایینهاي تخلیه هنگام تعویض آب رادیاتور الزم است پیچ
تا مایع از یدکنسیلندر را شل روي بلوکه رادیاتور و 

سیستم خنک کننده را . دشونده خارج سیستم خنک کن
عملکرد کامل سیستمحداقل یکبار در سال بشوئید تا از 

) گلیکولپایه اتیلن (استفاده از خنک کننده با عمر طوالنی . خنک کنندگی مطمئن شوید
. دشوبدون ضد زنگ و سایر افزودنی ها توصیه می

:توجه 
منبع پر کردن در اشتباه ،خنک کننده موتوردر سیستم مایعتعویض یا پرکردن مجدد هنگام 

در صورتیکه . (در گلویی منبع انبساط می شودمایعسرریز شدن بیش از حدانبساط باعث
، سبب نقص در اگر در این حالت موتور روشن باشد) موتور و رادیاتور کامالً پر نشده باشند

و کردن مجدد منبع انبساط پربراي الزم است .دشوعملکرد سیستم خنک کنندگی موتور می 
:یدعمل کنزیر مراحلطبق پیشگیري از مشکل

استفاده از قیفی که قطر خارجی آن از قطر داخلی گلویی - 1
در غیر این. باشد ضروري استمنبع انبساط کوچکتر 

صورت فضاي تهویه بین گلویی داخلی و قیف بسته شده و 
.دشودر نتیجه  سیستم خنک کننده بطور کامل پر نمی 
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صورت هواي در غیر اینیدکنیا کمتر حفظ و9lit/minسرعت پر کردن را در حد - 2
عالوه بر این تشخیص آنکه سیستم از .درون موتور و رادیاتور بطور کامل خارج نخواهد شد

. ودش، مشکل مییع پر شده است یا نهما
ترل کنید که سطح کنده کرپس از آنکه سیستم خنک کننده کامالً پر شد ، قیف را خارج - 3

در صورت پایین رفتن مایع الزم است این عمل ارائه شود تا دیگر سطح مایع .مایع پایین برود
.پایین نرود

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

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

سپس موتور را روشن کنید تا دماي آب به میزانی برسد 
تا (گرددباز شدن ترموستات عمل کردن وکه باعث

نمایشگر دمایی باالتر ازگر دماي آب روي زمانیکه نشان
زمانی که دماي . ي مدتی صبر کنیدبراکردهموتور را متوقف سپس)را نشان دهدمیانگین 

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

. از آب پر کنید،شده
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هواگیري مسیر روغن کالچ 
، کالچ کالچسیستممسیر روغنبههوا ود در صورت ور

. می شودآنلغزش باعث و هنشدبه صورت کامل آزاد 
براي.استضروري کالچبنابراین هواگیري سیستم

.الزم اندنفر2هواگیري 
:هواگیري براساس مراحل زیر صورت می گیرد 

.ترمز دستی را بکشید- 1
دارید و سپس برتخلیهپیچ رويپوشش پالستیکی را از- 2
یک شیلنگ انعطاف الزم است. چ تخلیه را تمیز کنیدپی

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

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

پس از این پمپ زیرین کالچ را شل کنید،پیچ هواگیري- 4
گردیدکالچ  همراه با حباب هاي هوا وارد ظرف ه روغن ک

. را ببندیدتخلیهبالفاصله پیچ
پدیدمراحل فوق را تا نا. یدکنپدال کالچ را به آرامی آزاد - 5

است که الزم، در فرآیند هواگیري.یدکنکالچ  تکرار روغنشدن حبابهاي هواي درون 
ش پس از هواگیري درپو. ته شودداشنگهمعینحد درکالچ درون ظرف روغنمیزان 

. پالستیکی را روي پیچ قرار دهید
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تنظیم ترمز 
بین لنت و کاسه چرخ  خالصی زیاد استفاده از سیستم ترمز با

کاهشآنها نیروي ترمزبا افزایش لقی بین خطرناك بوده 
مقدار مجاز خالصی در سیستم ترمز بایستی طبق یک . می یابد

.دمنظم بازدید و تنظیم شوص ودوره زمانی مشخ
: ترمز چرخ هاي جلو و عقب به روش زیر تنظیم می شوند 

. یدکنچرخ را به طور کامل از زمین بلند - 1
. یدکنآن را مهار یک تکیه گاه مطمئنسپس با - 2
. برداریددرپوش پالستیکی سوراخ تنظیم پشت صفحه جلو و عقب را - 3
خ تنظیم قرار داده و چرخ دنده را در جهت فلش بپیچانید تا پیچ گوشتی را درون سورا- 4

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

. ید تا چرخ به صورت روان حرکت کندبرگردان
.الستیکی را در جاي خود قرار دهیددرپوش پ- 6
باال ا نیز طبق مراحلرروي چرخ هاي دیگرخالصی ترمز- 7

. یدکنتنظیم 
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تعویض تایر 
نواخت و افزایش طول عمر اطمینان از سایش یکبراي- 1

کیلومتر 6000تا 5000مسافت پس از طی می بایست ، الستیکها
.یدجا بجا کن،عقب را مطابق شکل نشان داده شدهتایرهاي جلو و

کرده و ر هاي محرك را تنظیم ر تایفشاشار،الزم است پس از تعویض تایرها توسط گیج ف- 2
.دآنها خسارت نبینو الف هاي بلند ید هنگام تعویض تایرهاتوجه کن

فشار باد تایر 
:بیشترین فشار باد تایر مطابق جدول زیر است 

: نکته 
.شودکنترل در زمان سرد بودن آنهامی بایست تایرهابادفشار

کیلومتر6/1˝حدوداز پیمودن ساعت و یا پس ا3توقف بیش از 

:اخطار 
هنگام استفاده از خودرو از فشار باد تایرها طبق جدول زیر 

تایرها، زیرا در صورت تنظیم نبودن فشار باد.مطمئن شوید
و باعث سایش شدید و آسیب شدهخارجاز کنترلخودرو

تایرها می گردد و در صورت تنظیم بودن فشار باد تایرها،
.ایمنی خواهید داشترانندگی 
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فشار باد تایرنوع تایر
6.50-16LT[12]630
6.50R16LT[12]670
7.00-16LT[12]630
7.00R16LT[12]670
7.50-16LT[12]630
7.50R16LT[14]770
8.25-16LT[14]630
8.25R16LT[14]670
8.25-20LT[14]740/810
8.25R20LT[14]830

رولیت باتريالکتمایعغلظت
در غلظت مایع داخل باتري راهیدرومتردستگاه هنگامیکه

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

.باشد باتري نیاز به شارژ دارد
: نکته 

ید زیرا در تریکی را خاموش کنامی وسایل الکهنگام توقف وسیله نقلیه تملطفاً- 1
.توان باتري کم خواهد شدصورت روشن ماندن آنها،

ه شدن جلوگیري از دشارژروز یا بیشتر استفاده نشود براي30اگر خودرو به مدت - 2
.یدماه باتري را شارژ کن1بعد از باتري قطب منفی آن را قطع کنید و
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باترييقطبهاسولفاته شدندر صورت .یدناتري را به صورت ماهیانه چک کبقطب هاي- 3
مجدد جلوگیري سولفاته شدنید تا از کنگیریس آغشتهوازلین و یا به را آنهامی بایست 
.کرده باشید

که سطح مایع بین دو یدو اطمینان حاصل کنرا کنترل الکترولیتمایعسطحبطور مرتب - 4
،باشدminتر از حد ح مایع پائینسطدر صورتی که . باشدقرار گرفتهminو maxخط

.یدکناضافه maxخط تامقطر راآب ) JB/T10053مطابق (می بایست
، با این را چک کنید مسدود نباشندمجراهاي تخلیه هوا روي درپوشهاي پرکن جعبه باتري- 5

. یدکنمی از منفجر شدن باتري جلوگیري روش 

تمیز کردن باتري 
ولرمبا آب آنراسطح خارجی باتري ويوجود لک ردر صورت

روي سطح ري از خوردگی قطبهاي باتري یجلوگبراي .یدکنتمیز 
.بمالیدقطبها یک الیه نازك از وازلین یا گریس

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

گر بدون خیره کردن دی(روشنایی کافی هنگام رانندگی
تنظیم چراغ هاي جلو براي. مند شویددر جاده بهره)رانندگان

.دمراجعه شو) رنا(به مراکز خدمات پس از فروش بهتر است 
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هاالمپتعویض
المپ ، بالفاصلهچراغ ها می بایستدر صورت عملکرد نامناسب

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

اگر قصد تعویض المپ چراغ راهنماي جلو و . س المپ چراغ جلو را تعویض کنیدسپ.ازیدس
جلو کوچکچراغ هاي راهنماي جلو و چراغ هاي پایهجلو را دارید، بایدکوچکچراغ هاي 

خاموش شوند به چراغهااست سوئیچ هاي مربوطالزم، قبل از تعویض المپ ها. دکنیرا خارج 
. داستفاده شواز المپ با توان یکسان ها می بایستتعویض المپ برايو

: در جدول زیر نشان داده شده است هاتوان استاندارد المپ

یا V12(سیستم قدرت تعداد المپ هاموقعیت
V24(

مجموعه چراغ هاي جلو

260W/55Wپائین/ باال چراغ

255Wتک نور باالچراغ 

221Wچراغ راهنماي جلو

25Wجلوکوچکچراغ 

مجموعه چراغ هاي عقب

221W/5Wچراغ عقب/ چراغ ترمز 

221Wچراغ راهنمانشانگر

221Wدنده عقبچراغ 

221Wمه شکن عقب

15Wچراغ پالك عقب

255Wمه شکن جلوچراغ 

28Wچراغ سقف جلو

15W)خودرو دو کابین(چراغ سقف عقب 
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جلومه شکنچراغ 
خارج پشت آنرافنروتهایی مه شکن عقب را بپیچانید پوشش ان

. را تعویض کنیدمه شکنسپس المپسازید،

مجموعه چراغ هاي عقب
المپ را پایهوکردهبازمجموعه چراغ ها را قاب مربوط به

. یدکنرا تعویض چراغ هاي عقبسپس المپ،بپیچانید
پالكچراغ 

. نیدکرا تعویض المپو سپسه مربوط به طلق چراغ را باز کردپیچ 

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

.یدتعویض کن
فیوزجعبه 

بازدید و یا براي.گرفته استزیر داشبورد قرار جعبه فیوز 
بایست قاب داشبورد را باز تعویض فیوزها در جعبه فیوز می

جدول مندرج . ت بیرون آوریدکرده ،سپس جعبه فیوز را با دس
ر نوع و میزان جریان فیوز در روي قسمت داخلی جعبه نشانگ

. دشو، لطفاً از انبر مخصوص فیوز استفاده هنگام تعویض فیوز.است
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:نکته 
احتمالی بروز مشکل را دالیلبایددر صورت سوختن فیوز

.الزم است قبل از تعویض فیوز مدار ها چک شوند. بررسی کرد
در زمان تعویض فیوز سوئیچ را در حالت خاموش قرار داده و 

.دن نوع فیوز جایگزین استفاده شوبایستی از هما

اصلیفیوز
بخوبی یا سایر قطعات الکتریکی نتوانند غهاي اصلیاگر چرا

به طور طبیعی کارمربوطهفیوزدر صورتی که ،کار کنند
عبه فیوز شاسی قرار که در ج، الزم است  فیوز اصلی کندمی 

.دشوکنترل دارد 
شودکه داراي مشخصات مشابه است تعویض فیوز، الزم است که با باشدفیوز سوخته اگر این 

و جریان بیش از حد در مدار قرار گرفته باشد ابتدا فیوز اصلی ذوب شده و در صورتی که
. شودمدارهاي الکتریکی میباقیبه رسیدنمانع از آسیب 

:اخطار 
. مطابق فیوز اولیه استفاده شودید که از فیوز اصلیدقت کن

علت باال بودن،از تعویض فیوزقبل. داستفاده کرسیم مسی نیز نباید ازموقت بصورتحتی 
.یدجریان و سوختن فیوز را مشخص کن
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روغنکاري 
روغنکاري خودرو 

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

.معتبر استفاده گردد

جدول محدوده دمایی و ویسکوزیته مخصوص 
روغن موتور 

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

. دشوانتخاب )ارائه شده
سط گریس کاري طی فواصل مشخص تونیاز براي نگهداري خودرو موارد موردهنگامالزم است 

. ندروانکاري شوگریس با برند معتبر،
دوره تعویض)عدد/لیتر(ظرفیت نوع توصیه شدهعنوان

:15W40-APIروغن موتور CI4
با فیلترلیتر2/7

لیتر بدون فیلتر 4/6
کیلومتر کارکرد10000هر 

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

کیلومتر کارکرد20000هر : یض دوره تعو
6.5(روغن اکسل

GL5)تن 80W905لیتر
کیلومتر2500: تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد20000هر : دوره تعویض 
8.5(اکسلروغن 

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

کیلومتر کارکرد20000هر : دوره تعویض 
یدرولیک روغن ه

لیترDEXTERON III2فرمان
کیلومتر 2500:  تعویض اولیه 

کیلومتر کارکرد20000هر: دوره تعویض 

مطابق جدول برنامه نگهداريلیترDOT47/0روغن کالچ

مطابق جدول برنامه نگهداريگرمR134a550مبرد کولر

رادیاتورمایع
و )گلیکول(ضد یخ% 50

رمآب ن% 50
مطابق جدول برنامه نگهداريلیتر16

مایع شیشه شور
50(%محلول آب و متانول

)متانول50%-آب
مطابق جدول برنامه نگهداريلیتر2

__________________________فیلتر سوخت
کیلومتر 10000: تعویض اولیه 

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

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

:قطعات روانکاري شونده
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راهنماي روانکارها
گیربکستعویض روغن 

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

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

)(Dمحل براي پر کردن آنگیج روغن گیربکس را باز کرده و ازسپس پیچ .  را ببندید
.)F(یده کناستفادمخزن

عقبدیفرانسیل اکسلتعویض روغن 
عقب اکسلتخلیه را که در پائین ترین قسمت چهیدرپیچ 

. گرددتخلیه اکسل تا روغن درون )D(دباز کنیقرار دارد 
بازبینی روغن پر روغن می بایست تا رسیدن به روزنه سطح 
.)L(شود

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

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

:دکنیوقعیت هاي زیر استفاده م
نقطه4) سگ دست(محور اکسل جلو

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

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

:یدکنزیر استفاده 

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

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

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

.دیسک و صفحه کالچ گیربکس محصول می گردد
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:سرویس و نگهداري سیستم فرماننکاتی براي
دن یا تعویض روغن هیدرولیک جعبه قبل از اضافه کر- 1

چرخها از یا جک با استفاده از پایه نگهدارندهفرمان بایستی
ابتدا لوله هاي بین جعبه فرمان و منبع .زمین جدا شود

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

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

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

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

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

:نکات قابل توجه در عملکرد سیستم فرمان
عاري از رمان نو بایستی روغن فرمان از حیث تمیز بودن کنترل شده وبعد از نصب جعبه ف

صورت لزوم روغن فوق را تعویض کرده و داخل سیستم فرمان در.هرگونه ماده خارجی باشد
.ددهیشستشو را 

 دموجود در منبع هیدرولیک کنترل شوح روغن کیلومتر بایستی سط5000هر.
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 نباشندشل م فرمان را کنترل کنیدقطعات سیستبعد از دوره آببندي بایدکلیه.
ثانیه نگه داشت این 5نباید هنگام گردش غربیلک فرمان آن را در انتهاي کورس بیش از - 3

. به سیستم فرمان خواهد شدرسیدنباعث صدمهکار

:ه در مورد اتصاالت اتاق بارنکات قابل توج
به طور منظم کلیه پیچ هاي اتصاالت اتاق بار را کنترل و درصورت شل بودن آنها را ˝لطفا

.سفت کنید

ورود خودروي جدیدمرحله اول
ماه بعد1مرحله دوم
ماه بعد6مرحله سوم

ماه 6هر به بعدمرحله چهارم
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A/Cتهویه مطبوعسیستمرياتعمیر و نگهد-1

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

براي  . هستیمPAG100مجاز به استفاده از روغن خنک کننده تهویه مطبوع تنهاسیستم در 
در (لیتر  میلی180مقدار این روغنسیستم تهویه مطبوع جلو مجهزاند خودروهایی که فقط به

مقدار این یستم تهویه مطبوع عقب نیز مجهزاند سخودروهایی که بهبرايو) پرسوراصل با کم
هنگامی که گاز سیستم تهویه مطبوع شارژ می شود . میلی لیتر افزایش یافته است60- 50روغن 

.دم است روغن خنک کاري نیز شارژ شوالز

مواردموارد بازرسی
بازرسیمدت 

ماه یا 6هر روزانه
ترکیلوم5000

ماه یا در اولین 12هر 
کیلومتر 10000

مبردنشت 
از جمله نشت (

)روغن

نشتی در شیلنگ هاي 
رابط

نشتی در قطعات 
کندانسورکمپرسور ، (

. . .)، تبخیر کننده ، 




١١٩

مبردمایعنشت بازرسی منظم-2-1
از سیستم تهویه مطبوع انجام مبرداطمینان از مقدار مایعبراي این بازرسی به طور منظم

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

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

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

بیش . دکنخوب کارتهویه مطبوعتا سیستم دمنبع شارژ شوسرد کننده است و الزم است که 
. یداستفاده نکنمبرداز مجازاز حد 

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

. دشاسی  شوو فریم هاهنگام فنر

:اخطار 
درصورتی که سطح روغن ترمز خیلی پایین باشد، 

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

.دلیل کمی روغن پیشگیري کرده باشیم
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بایست مطابق با دستورالعمل فیلتر هوا میاز نگهداري 
زایش عمر موتور باعث افوباشد خودروراهنماي عملکرد

. گردد

تا مانع از باز شدن ناگهانیباشندکامالً بسته بایددربها 
صورت ممکن است در غیر این. دشونهنگام رانندگی 

. دنراننده یا مسافر از کابین به بیرون پرتاب شو

از ، ترمز دستی را بکشید تاوسیله نقلیهنگام توقف ه
پیشگیري کرده دف و ایجاد تصايحرکت خود به خود

. باشید

از فشردن هنگامی که خودرو در حال حرکت است 
ث فرسایش نامنظم بپرهیزید زیرا باعپدال کالچ مکرر
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. دصفحه کالچ می شو

شود نباید صرف روشن کردن موتور میمدت زمانی که
تر ازو فاصله بین دو استارت نباید کمثانیه 10بیشتر از 

. از آسیب دیدن موتور و باتري شودتا مانع دقیقه باشد،2
:اخطار 

متوقف و آن را سراشیبیرا در وسیله نقلیهراننده هنگامی که
براي چرخ ها )دنده پنج(ايه، باید از موانع گوکرده استرها 

حرکت ناگهانوسیله نقلیهصورت در غیر این. دکناستفاده 
. ده و باعث ایجاد تصادف می شودکر
:ار اخط

.استعوامل تصادفات رانندگی در حال خستگی از مهمترین

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

وسیله نقلیهقوانین رانندگی ونگهداري منظمنکردن رعایت 
. گرددباعث فرسایش و کوتاه شدن عمر خودرو می
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ن قطعات متحرك که موتور روشن است از متوقف کردنگامیه
.یدکناجتناب رادیاتورفنمثل

رادیاتور را باز دربهنگامی که موتور همچنان گرم است ،
با فشار از و آب داغ خارجبخارصورت در غیر این. یدنکن

. گرددباعث جراحت می داخل رادیاتور خارج می شود و

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

. دکنتجاوز 

5/0به اندازه. نباید محموله از انتهاي شاسی بیرون بزند
)طول کل شاسی20/1کمتر از (متر
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نمونه بارگیري- 2
کنید یا را به آهستگی بازاتاق بار کناري هايدیواره
. ببندید

موجب کاهش هاي اتاق بار یوارهاز داستفاده نامناسب 
. دشوعمر اتاق بار می

.دهیدبه دقت انجام راباربارگذاري و تخلیه

باعث آسیب یدکنپرتاب را اگر محموله 
.محموله و اتاق بار می شود
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فوالدي استفاده قطعاتجابجایی براياز صفحات محافظ 
دید و آن را با طناب محموله را به اتاق بار ببن. یدکن

.محکم کنید

کنید و اگر به از طناب براي بستن محموله استفاده 
محموله از هم جدا خواهد ،خوبی محکم نشده باشد

. شد

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

قرار دادن بار در یک سمت موجب نامتعادل شدن 
له و اتاق باررانندگی و همچنین خسارت زدن به محمو

. گرددمی 
در وسط اتاق بار قرار می بایستمحموله هاي سنگین 

. شوندداده 
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پایه هاي بایست از محموله هاي طویل میهنگام جابجایی 
.دکنیاستفاده نگهدارنده

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

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

.یدچرخشهاي سریع خودداري کنهانی و ناگ

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

هنگام حمل بار هاي متمرکز می بایست وزن محوله 
لو به صورت مساوي تقسیم بین دو محور عقب و ج

.گردد

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

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

.ي و تراورهاي چوبی انجام می گیردورقهاي فوالد

باعث تغییر شکلر محموله ممکن استادر صورت عدم مه
. شونددیواره هاي اتاق بار 

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

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

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

آجر

، م بارگیري شن و ماسه ، سنگ و آجرهنگا
می بایست با بعضی اتاق بار کناري دیواره

.مواد همراه با طناب محافظت شوند 
با استفاده از قالب طناب مهارهاي طناب. .. بارهاي مرتفع عمومی و 

نظیر بارهاي عمومی سنگین 
تجهیزات مکانیکی 

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

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

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

، چوب متفرق را بپوشانید یا آهنیق ور
تراورس را به طور طولی روي اتاق بار قرار 

.دهید 

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

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

.در تخته هاي کنار قرار دهید 

لوله سیار طویل مانندببارهاي 
آهنی و میله فوالدي که بیشتر 

از عرض اتاق بار است

.استفاده کنیدپایه هاي نگهدارندهاز 
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دستورالعمل راهنماي موتور 

)نکات مهم در ایمنی خودرو(قوانین عمومی ایمنی 
:اخطار 

، جسمی، ناتوانی جراحت، سوزيممکن است باعث ایجاد آتسموارد ایمنیبه عدم توجه
.دشوحتی مرگخفگی و یا

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

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

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

.کنید
و )ابتدا کابل منفی را قطع کنید(ید قبل از انجام تعمیرات، اتصاالت باتري ها را قطع کن

براي پیشگیري از استارت اتفاقی، درصورتی که . الکتریکی را خاموش کنیدکلیه تجهیزات
خودروي شما به این تجهیزات مجهز است اتصاالت پیش گرم کن هواي موتور را قطع کنید و 

.را در تعمیرگاه یا روي قسمت مربوطه بچسبانید"روشن نشود"برچسب 
میل لنگ را از طریق . رست انجام دهیدن کار را به روش دایباید، چرخاندن موتورهنگام

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

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

. فشار سیستم خنک کننده کاهش یابدتابه آرامی باز کنید 
اگر .دستفاده شوحین تعمیر از بلوك هایا پایه هاي نگهدارنده ابلند کردن خودروبراي

دیگرياز قطعات، نباید استفاده می کنیدودروباال بردن خفقط از جک یا وسیله باالبر براي 
زمانی که کامیون فقط با جک یا وسیله مشابه باال         . استفاده شودبراي باالبردن خودرو

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

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

تنهاواستفاده از لباس محافظ ضروري است، اي کاستن احتمال خفگی و سرمازدگیبر
را قطع کنید که تعمیرگاه داراي تهویه هواي ) فریون(مایع سرد کننده زمانی اتصال لوله هاي

ضروري است سیستم خنک کننده را هواگیري و مایع ، براي حفظ محیط زیست. مناسبی باشد
فلوئور (نده از ورود گاز خنک کننخنک کننده مربوطه را با ابزار مناسب اضافه کنید تا بتوا

فاده مجدد از خواستار بازیافت و استزیست محیطیقوانین . به هوا پیشگیري کرد) و کربن
. مایع سرد کننده است

آن از باالبر دنبراي بلند کر،باشدکیلوگرم 23در صورتی که وزن قطعه اي بیش از
از . شویددر بدن خودع از ایجاد جراحتتا مانید یا از نفر دیگر کمک بگیرید استفاده کن

˝مجددا. مانند زنجیرها، قالب و حلقه ها مطمئن شویدو سالم بودن آنهاباالبرظرفیت اجزاء

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

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

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

فاصله به بیمارستان دقیقه شست و شو دهید و بال15، حداقل چشم را با آب فراواناطراف
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و بایستی در محل امن ودور از دسترس واد سمی بوده و قابل خوردن نیستاین م. مراجعه کنید
.دشوکودکان نگهداري 

از تماس با پوسته وش می شودبه محض اینکه موتور خام،سوزيبراي جلوگیري از آتش
. بپرهیزیدلوله اگزوز و شیلنگ ها،گرمو قطعاتموتور و مایعات داغ

قبل از انجام . باشندیه در وضعیت خوبابزاري که با آنها کار می کنید می بایست هموار
.ده صحیح از ابزار را بلد باشیدنحوه استفاتعمیرات
نها ، نبایستی کیفیت آیدیت و مشخصات اولیه جایگزین کنیفپیچ و مهره یا اتصاالت را با ک
. ین تر باشدیپا
ات تعمیر و نگهداري خودداري کنید، از انجام عملیهنگام خستگی یا پس از مصرف دارو .
 اصلی کابل هاي شارژ کننده باتري با کابل باانشعابات کابل هاي سیستم جرقهاز تماس

تجهیزات سیستم جرقه یا مدار اصلی برقصورت ر غیر ایند. یدجلوگیري کنبرق خودرو
.آسیب خواهد دید

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

. حائز اهمیت استسیستم هوا بسیاروLPGسیستم سوخت 
سوخت به روش ، همواره ضروري است که کنترل نشت به علت فرار بودن بخار سوخت

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

والنی مدت آنها با ماس طاز ت. دقیقه با آب فراوان بشوئید15قل ، آن را حداچشمتان شد
این مواد . ، پوست را با آب و صابون بشوییدبدنبا پوست در صورت تماس. پوست بپرهیزید

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

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

و نگهداري فرا رسید می بایست کلیه بازدیدهاي پیش از تعمیر و سرویس مربوطه که در 
.د گردیده انجام شده باشدجداول و برنامه هاي سرویس و نگهداري قی

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

 ماه 3ساعت یا 250کیلومتر یا 10000فرآیند تعمیر و نگهداري براي
 بازدید عملکرد فیلتر هواي ورودي موتور
بازدید کمپرسور هوا
 سمت ورودي هوا(بازدید اتصاالت اینترکولر (
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ماه 6ساعت یا 500کیلومتر 20000فرآیند تعمیر و نگهداري براي
اريکیستم خنکبازدید س
 تعویض فیلتر سوخت در صورت کثیف بودن
 تعویض روغن –روغن و فیلتر روغن موتور

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

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

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

:نکته 
سب با سطح کیفیت روغن ر روغن موتور بایستی متناتعمیرات دوره اي روغن موتور و فیلت- 1

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

کیلومتر80000ایع ضد یخ تعویض دوره اي م. ماه ، هر کدام زودتر فرا برسد6ساعت یا500
،جلوگیري از یخ زدگیبراي و)هرکدام زودتر فرا برسد(ماه بوده24ساعت یا 2000یا 

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

.تبعیت شودخودروفرآیند تعمیرات و نگهداري توصیه شده توسط شرکت سازنده 

دستورالعمل تعمیرات و نگهداري موتور 
دوره تعویض روغن موتور 

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

باعث کاهش عمر موتور کهه وجود می آیدب، رسوب و سایشمشکالتی مثل خوردگی
.می شود
ا، میل تجهیزات سر سیلندر، تایپت ه،ده در موتور مطابق الزامات نباشداگر روغن مصرف ش

.لنگ سائیده خواهند شدقانهاي میل، یاتابادامک
در عملکرد بهتر عامل مهمیتعویض در زمان مناسبوخوباستفاده از روغن با کیفیت 

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

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

.در گارانتی تاثیر خواهد گذاشتي ذکر شدهعدم رعایت توصیه ها
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دوره تعویض روغن
)ماه کارکردساعت یا (تعیین حداکثر طول دوره توصیه شده براي تعویض روغن و فیلتر روغن موتور، هرکدام زودتر فرا برسد) 1(جدول مرجع 

حداکثر طول دوره تعویض روغن موتور) 1(جدول 
طبقه بندي فنی و استاندارد 

)CES(موتورهاي کامینز
موسسه پتروشیمی آمریکا 

)API(
سازمان ساختارهاي اروپایی 

)ACEA(
قدرت اسمی موتور

105,115,125 KW

CES-20071API  CH-4/SJیا بیشترACEA  E-5ماه      6ساعت یا 500متر کارکرد، کیلو20000یا بیشتر
)هرکدام زودتر فرا برسد(

CES-20075API  CF-4/SG استاندارد اروپاییE3ACEA :

E2 :ACEAاستاندارد اروپایی 

توصیه نشده 

API CD,API CE, API CG-4/SHACEA  E-1تاریخ گذشته استفاده نشود
، دوره تعویض روغن موتور به ACEA E-2، با استاندارد اروپایی API CF-4/SGبا روغن CES-20075درصورت استفاده از موتور : مالحظات 

.تغییر می یابد) هرکدام زودتر فرا برسد(ماه 3ساعت یا 250کیلومتر کارکرد یا 10000
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:نکته 
SAEعالمت  10W-30ین معنی نیست که این عالمت به ا. نشانگر ویسکوزیته روغن است

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

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

توصیه می شود زمانی که درجه 15W40از روغن مالتی گرید ابتدا در شرایط عادي استفاده 
تواند موتور را در د استفاده از روغن مالتی گرید می درجه بیشتر باش- 15محیط از برودت

بنابراین رسوبات کاهش خواهد یافت . رجه حرارت باال نگه داردشرایط خوب روغنکاري در د
و طول عمر موتور مطلوب تر شده ندرجه حرارت پائیو عملکرد روشن شدن موتور در

رف استفاده از روغن موتور مالتی گرید باعث کاهش مصبه همین دلیل . فزایش می یابدا
بنابراین . می شودساده نوعدر مقایسه با روغن موتور% 30روغن موتور تقریباً به میزان

استفاده از روغن موتور مالتی گرید در احراز 
. بسیار اهمیت داردالزامات آلودگی موتور 

15W40درجه ویسکوزیته توصیه شده 

روغن موتور مالتی استفاده از درحالیکه . است
پایین در آب و هواي گرید با ویسکوزیته 
)نمودار روبرو. (سردتر توصیه می شود

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

عملکرد روغن برحسب مسافت مانندعواملی . تدریجی روغن موتور عادي استکثیف شدن
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را مقدار ناخالص آلودگی می توانند، مصرف سوخت و تعویض روغن موتور جدید طی شده
. ندتعیین کن

اعث بروز بباشدبیشتر از زمان توصیه شده آنفیلتر اگر زمان تعویض روغن موتور و
را کاهش د که در نتیجه عمر موتور رسوب، خوردگی و سایش می شو: مشکالتی از جمله 

.می دهد
روغن موتور در زمان آببندي موتور جدید

دن مواد افزایندهجدید به همراه اضافه کرآببندي موتور هنگام بکار بردن روغن استفاده شده
روغن موتور زمان تعویض افزایش .مان تعویض روغن موتور نخواهد شدباعث افزایش طول ز

.دشوباعث کاهش طول عمر موتور میداشته و، رسوب و سایشناشی از خوردگییعوارض
. کارکرد عادي موتور استفاده شودبایست از روغن مشابه شرایطآببندي موتور میزماندر 

هاي کامیونمدل
موارد

تن5/8تن5/6

ISF3.8s4141ISF3.8s4154مدل موتور

ون
کامی

اد 
mm6995*2230*23206995*2250*2350ابعاد خودرو ابع

mm5150*2050*4004750*2050*550ابعاد اتاق بار 
mm38003800فاصله محوري 

زان
او

kg26002950وزن کل شاسی 
kg39005550ظرفیت حمل بار 
22ظرفیت سرنشین

kg65008500وزن ماکزیمم خودرو 
پارامترهاي 

عملکرد 
کامیون

km/hحداکثر سرعت 

110110

120120ظرفیت تانک سوخت 



١٣٨

موتور

ISF3.8s4141ISF3.8s4154مدل
105/2600115/2600(kw/rpm)دور / قدرت ماکزیمم 

450/1200-2200 rpm500/1200-1900 rpm(N.m)دور / گشتاور 
3/763/76)لیتر(حجم سیلندر
17.2:117.2:1نسبت تراکم

335335)کیلو گرم(وزن 
rpm(750±5750±5(دور آرام 

با فیلتر)لیتر( ظرفیت روغن موتور 7.2

بدون فیلتر 6,4

با فیلتر 7.2

بدون فیلتر 6,4
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