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ولوو عزيز مالک
.متشکريم ولوو انتخاب خاطر به شما از
توضيح را نگار سرعت برای هايی دستورالعمل و کاميون از مراقبت و رانندگی نحوه خودرو پوشه اين
و ولوو اقدام سرويس کارت ضمانت، کتابچه مانند مستنداتی شامل همچنين پوشه اين. دهد می

.باشد می راننده سرويس مستندات
می پيشنهاد داريد، نگه عمر طول و اطمينان قابليت ايمنی، حد بالاترين در را خود کاميون اينکه برای
.کنيد توجه خود خودروی از مراقبت و رانندگی به مربوط های توصيه به که کنيم
از مراقبت يا ها روغن نگهداری، مربوطه، سرويس مورد در خواهيد می که هست ديگری مورد اگر

تماس خود فروش نماينده با لطفاً ايد، کرده گم را پوشه داخل مستندات از بعضی يا بدانيد خود کاميون
.بگيريد

:کنيد پيدا سايت روی توانيد می را آن عملکردهای و خود کاميون درباره اضافی مفيد اطلاعات
http://interactiveoverview.volvotrucks.com

می محفوظ قبلی اطلاع بدون را آنها تغيير حق ما و نيستند مقيد پوشه اين در تصاوير و مشخصات
.داريم
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.است شده استفاده پوشه اين در هشدارها و آگاهيها از زير سطوح

.نمود تاكيد آنها بر بايد كه است كه شرايطی يا استفاده نحوه موقعيت، يک دهنده نشان!توجه

آمدن وارد از اجتناب برای آن از بودن آگاه که است شرايطی يا استفاده طرز موقعيت، دهنده نشان!مهم نکات
.دارد اهميت محصول به رسيدن صدمه يا شخصی آسيب

و بدنی آسيب آمدن وارد به منجر اجتناب، عدم صورت در كه، است خطرناك بالقوه وضعيت نشانگر!احتياط
.شود می مختصر يا کم حد در محصول به خسارت

مرگ، به منجر تواند می پرهيز، صورت در مگر است، خطرناک بالقوه موقعيت يک دهنده نشان!هشدار
.شود محصول به آسيب يا جدی شخصی جراحت

جراحت يا مرگ به منجر پرهيز، صورت در مگر است، خطرناک بالقوه موقعيت يک دهنده نشان!خطر
.شد خواهد جدی شخصی
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نمادها
.شود پيدا شما کاميون روی است ممکن زير نمادهای
:باشد می زير شرح به نمادها معنای

بخوانيد را راننده پوشه داخل اطلاعاتکنيد استفاده ايمنی عينکهای از

خورندهداريد نگه دور اطفال دسترس از

انفجار قابلنماييد دوری حفاظ بدون شعله يا جرقه از
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۱ .........................................................مقدمه
LVD............................................. ۱ سيستم
EBS............................................. ۱ سيستم
۱ ................................................بادی تعليق

۳ ..............................................كردن بندی آب

۴ ............................کردن متوقف و كردن روشن
۴ .........................كردن روشن دستورالعملهای

۴ ...................................کاميون کردن متوقف
۵ .........................................................کلاچ

۵ ......................................................كليدها
۶ ....................................کنيد روشن را موتور
۸ .................................................كردن گرم
۸ ................................هرزگردى سرعت تغيير

۱۰ .......................................کنترلها و دستگاهها
۱۰ ................................................کلى نماى
۱۳ .................................................ها سنجه
۱۵ ....................................................نمادها

۱۷ ............................جلو چراغهای و روشنايی
۱۹ .........................جلو شيشه کنهاى پاک برف
۱۹ ..............................................دستى ترمز
۲۱ ...................................تريلر الکتريکى ترمز
۲۲ ..............................................بادی تعليق

۲۴ ........................................اطلاعات نمايشگر
۲۴ .................................نمایشگر درباره کلی،
۲۵ .................شود می داده نشان ابتدا در آنچه
۲۵ .............................پیامها درباره کلی، موارد

۲۵ .......................................اطلاعات پيامهای
۲۶ .........................................هشدار پيامهاى

۲۷ ...............................................توقف پيام
۲۷ ...............اطلاعات و هشدار آلارم، نمادهاى
۳۱ ......................................وضعيت نمادهاى
۳۲ ..........................................ديگر نمادهاى
۳۳ ..............................................منو ساختار
۳۶ .....................................منوها دادن نشان
۳۶ ......................................منوها بین حرکت
۳۶ ........................................تنظیم یک تغییر
۳۷ ................................................خارج دما،
۳۸ ......................................موتور روغن دما،
۳۸ .........................................دنده جعبه دما،
۳۸ ........................................آمپرمتر/متر ولت

۳۸ ...........................................دنده موقعيت
۳۹ ...................................اصلی مخزن فشار،
۳۹ ........................................سوخت مصرف

۳۹ ............................................پایه اطلاعات
۴۰ ......................................باقيمانده سوخت

AdBlue................................................. ۴۰
۴۰ .............................................سنج حرکت
۴۱ ........................................ميانگين سرعت
۴۱ ....................................ورود تخمينی زمان
۴۲ ..........................................تاريخ و ساعت
۴۲ ........................................دار زنگ ساعت
۴۳ ..............................استراحت/رانندگی زمان
۴۴ .............................................سياه تابلوى
۴۴ .................................................زمینه نور

۴۴ ....................تنظيمات اصلی، نمايش صفحه
۴۶ .................................................روز/شب

۴۶ .........................................خودرو پيامهای
۴۷ ................................................تاير فشار
۴۷ ....................................چرخ شناسه تنظيم
۴۸ ....................................مرجع فشار تنظيم

۴۸ .................................................بازنشانی
ATS...................................................... ۴۸
۴۸ ........................................بازسازی شروع
۴۹ ..........................................بازسازی قطع
ATS......................... ۴۹ کردن غيرفعال/فعال

۴۹ .........................................سيستم شرايط
۵۰ .........پارکينگ بخاری سنج زمان ريزی، برنامه

۵۱ ............پارکينگ بخاری سنج زمان بازنشانی،
۵۱ .......................................................زبان

۵۱ ...................................................واحدها
۵۲ ............................................تاريخ/ساعت

۵۳ .....................................نمايشگر روشنايی
۵۳ .........................................ورود رمز تغيير
۵۴ ............................................کشش کنترل
DAS..................................................... ۵۴

LCS........................................... ۵۴ سيستم
۵۴ ...................................ناوگان محدوديتهای

۵۶ ...........................آمپرمتر حسگر بندی درجه
۵۶ ..........................................ناوگان شناسه

۵۷ ..........................................تريلر تشخيص
۵۸ ...................خودکار روز در حرکت چراغهای

۵۸ .........................................هواگيری/تخليه
۵۹ ..........................................خطا تشخيص

۶۰ .............................کنترل تابلوی خودآزمايی
۶۱ ...........................................قطعه شماره

۶۱ .......................................خودرو اطلاعات
۶۲ ..........................................خودرو شناسه
۶۲ ................................................کل مقدار

۶۲ ........................................حرکت اطلاعات
۶۳ ...........................حرکت اطلاعات بازنشانی
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۶۳ ................................................ورود رمز
۶۴ .........................................سرویس یادآور

۶۶ ...............ترمز لنت شده بينی پيش ساييدگی
۶۶ ................................چرخ ترمزهای نظارت
۶۶ .............................ترمز بالای دمای هشدار

۶۷ ...............................خطا کدهای بازنشانی

۶۹ .....................................................رانندگی
۶۹ ...........................................رانندگی نکات
۷۲ .........................سربالايی در انداز راه کمک

۷۲ .....................................عقب دنده هشدار
TCS(....................... ۷۳ (كشش کنترل سيستم
۷۵ ........................................ديفرانسيل قفل
ديفرانسيل قفل خودکار کردن درگير

)DLC – Diff Lock Control(..................... ۷۶
۷۷ ........................................کمکى ترمزهاى

Brake Blending.................................... ۸۱
ABS ۸۱ ...................................است ناموفق
ESP  —۸۱ ...............الکترونيکی تعادل برنامه
۸۲ ...................................موتور گشتاور کنترل
۸۲ ...........................ترمز لنت ساييدگی تعديل
۸۳ ..............................اضطراری ترمز عملکرد
۸۴ ....................................ثابت سرعت کنترل
۸۵ ............................ثابت موتور سرعت كنترل

Split box PTO....................................... ۸۵
۸۷ .............کردن منتقل برای خودرو کردن مهار

۸۹ .................................حركت ارتفاع حافظه

I-Shift...................................................... ۹۳
I-Shift، ۹۳ ....................................کلی موارد
۹۳ ......................................برنامه های بسته
۹۵ ...........................................عملکرد شرح

۹۶ ....................................دنده کننده تعويض
۹۸ ..................................................ها دکمه

۱۰۰ ................................................نمايشگر
۱۰۱ ...............................دنده خودکار تعويض
۱۰۵ ....................دستی روش به دنده تعويض

۱۰۶ ......................................عقب های دنده
۱۰۷ .دنده جعبه نادرست عملکرد هنگام اقدامات
۱۰۷ .............سوخت در جويی صرفه با رانندگی

۱۰۹ ............................سربالايی در اندازی راه
در و ضعيف های جاده روی رانندگی
۱۰۹ ........................................دشوار شرايط

۱۱۰ ..............................................کردن آزاد
۱۱۰ .......................کردن گير هنگام اندازی راه

VEB+/VEB ۱۱۱ .............دستی حالت در کامل

حداکثر برای پايين به اضافی تعويض
۱۱۲ ...................پايين های دنده در موتور ترمز
۱۱۲ ..................................رانندگی جهت تغيير

نيروی منبع بودن فعال با رانندگی
۱۱۲ ...........دنده جعبه روی شده نصب خروجی

۱۱۲ .......................سکو تخليه برای دادن تکان
۱۱۳ ...................................غلتکها روی راندن

۱۱۴ .........................................تخليه و بارگيری
۱۱۴ .........................................كلی اطلاعات

۱۱۴ .................................حرکت ارتفاع کنترل
۱۱۶ ...................تخليه و بارگيری ارتفاع حافظه
۱۱۹ ............................................سريع تخليه

بادی تعليق سيستم از استفاده
۱۱۹ ........است خاموش استارت کليد که هنگامی
خاموش هنگام بار تخليه و بارگيری
۱۲۱ ..................................اصلی سوئيچ بودن

۱۲۵ .......................................................کابين
۱۲۵ ................................بادی تعليق تجهيزات
۱۲۸ .................................................صندليها
۱۳۰ .....................................فرمان رل تنظيم
۱۳۰ .....................................................درها
۱۳۳ ...........................................مركزی قفل
الكترونيكی كنترل( ECC مطبوع تهويه
۱۳۴ .............................................)هوا و آب

PH-CAB............................ ۱۳۹ كابين بخارى
۱۴۳ ............................................اثاثيه دريچه
۱۴۴ ................................برقی آفتابگير سقف

۱۴۴ ...............................................روشنايى
۱۴۶ ..........................الکتريکی نيروی خروجی
۱۴۶ ........................................تاشو تختخواب
۱۴۷ .......................................پايينی تختخواب
۱۴۸ .................................................دودياب

۱۴۹ .......................................كابين کردن کج
۱۵۲ ...................ارتباطى تجهيزات همراه، تلفن

۱۵۳ .......................................................فريزر
۱۵۳ ..............................ايمنی دستورالعملهای

۱۵۳ .........................................كلی اطلاعات
۱۵۳ ................................................استفاده

۱۵۴ ...................................يخچال اندازى راه
۱۵۴ ..............................يخچال کردن خاموش
۱۵۴ ..........................................ولتاژ محافظ

۱۵۵ .......................................كابين كردن كج
۱۵۵ ...............................................تميزكردن

۱۵۵ .......................................برفک کردن آب
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۱۵۵ ...........................................خطا رديابى
۱۵۶ ..................انرژى جويی صرفه براى نکاتى

۱۵۶ .......................................فنى مشخصات

۱۵۷ ........................................خارجی تجهيزات
۱۵۷ .................................................جلو آينه

۱۵۸ ..........................................جانبی حفاظ
۱۵۹ ..................کلی های توصيه گردان، صفحه
۱۶۰ ............................................تريلر اتصال

۱۶۲ ...................................................نگهداری
۱۶۲ .........................................کلی اطلاعات

۱۶۲ .........................رانندگی از قبل بازديدهای
۱۶۵ .......................سوختگيری هنگام بازديدها
۱۶۶ .................کن پاک برف های تيغه تعويض
۱۶۷ ..............دور راه از كنترل باتريهای تعويض
۱۶۷ .........................................لامپها تعويض
۱۷۲ ................................................شستشو
۱۷۲ .................بالا فشار از استفاده با شستشو

۱۷۳ .....................................موتور شستشوی
۱۷۳ ...................................شاسی شستشوی
۱۷۳ ......................................کایبن شستشوی

۱۷۴ .........................زدن واکس و دادن صيقل
۱۷۵ ...............................دوزی رويه از مراقبت
۱۷۶ ...................................رنگ دیدگی آسيب

۱۷۸ ....................فولادی های طوقه از مراقبت
۱۷۸ ..................................................ابزارها

۱۷۹ ........گريسها و روغنها درمورد كلی اطلاعات
۱۸۱ ...................................................موتور
۱۸۶ .......................................سوخت سیستم
۱۸۷ ...............عملکرد و کيفيت — ديزل سوخت
۱۹۲ ...............................سوخت فيلتر تعويض

۱۹۲ ..........................سوخت مخزن تهويه فيلتر
۱۹۳ ..........................سوخت سيستم هواگيرى

۱۹۴ .................................سوخت مخزن تخليه
۱۹۴ ..........................................فيلتر تعويض
۱۹۷ .........................سازی خنک سيستم تخليه

۱۹۸ .....................................سرويس فواصل
۱۹۸ ..................................................يخ ضد
ماده با خالى سيستم يک كردن پر

۱۹۸ .............................................كننده خنك
۱۹۹ ........................................ويسکوز پروانه
۱۹۹ ........الکتريکی روش به شونده كنترل پروانه
Multi-V(............ ۱۹۹ (محرك هاى تسمه بازديد

۲۰۰ .................الكتريكى سيستم روى كاركردن
۲۰۰ .الكتريكى دادن جوش براى دستورالعملهايى

۲۰۱ .....................الکتریکی جانبی لوازم اتصال

۲۰۲ .......................نگهداری از نیاز بی باتريهای
۲۰۲ ...........................................آهسته شارژ

۲۰۳ .........................................شارژ وضعيت
۲۰۴ ......................الكتريكى سيستم مشخصات

I-shift........................ ۲۰۵ و دستی دنده جعبه
۲۱۲ ....................................کمکی دنده جعبه
۲۱۶ ....................................جلو محرک محور

۲۱۹ ......................................متراكم كندكننده
۲۲۳ ........................کلی موارد هوا، کن خشک
۲۲۴ ...............................هوا کن خشک بازديد
هواى منبع يك از هوا با كردن شارژ

۲۲۵ .......................................خارجى فشرده
۲۲۵ ...............................................ترمز لنت

۲۲۶ ........................................خودکار فرمان
۲۲۷ ............................................عقب محور
۲۳۳ .......................توپى كاهنده با عقب محور
۲۳۴ ...................................................تايرها

۲۳۸ .......................................چرخها تعويض
۲۴۰ .....ديسكى ترمزهاى براى ديسكى چرخهاى

۲۴۱ ................................زهوارها آميزی رنگ
۲۴۱ .......................................چرخ زنجيرهاى

۲۴۱ ......................................................بدنه
۲۴۲ ................................کابین كردن كج پمپ

۲۴۲ .....مطبوع تهويه سيستم هوای فيلتر تعويض
۲۴۳ ......................................كننده سرد ماده

۲۴۳ .......................................پاركينگ بخارى
۲۴۴ ....................................شاسی روانکارى
۲۴۷ ..................................مکان تاير، صفحات

۲۴۹ ........................................ها رله و فيوزها
۲۴۹ .............................................کلی موارد
كاميونهای الكتريكی، توزيع واحد
۲۵۰ ....................................چپ سمت فرمان

۲۵۱ .......................................اصلی فيوزهای
۲۵۳ .................................رله و فيوز جعبه در
۲۵۷ ......................................روکار ساختار به

۲۵۹ .....................................دهد رخ اتفاقی اگر
۲۵۹ ..................شده قفل حالت در بادی تعليق
۲۵۹ ...........اوليه كمكهاى و هشداردهنده علائم
۲۵۹ .................................نشانى آتش كپسول

۲۶۰ ....................انداز راه کابلهای با اندازی راه
۲۶۱ ...........................................کردن بکسل
۲۶۶ .....................................پشتيبانی عملكرد
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LVD سيستم
انواع که است مجهز الکتريکي سيستم يک به خودرو اين

شرايط و استفاده نحوه خودرو، درمورد را اطلاعات مختلف
مواردي شامل شدهذخيره اطلاعات. نمايدمي ذخيره آن،
.است کلاچ و ترمزها هوا، فيلترهاي وضعيت مانند
منظور به و شده منتقل Volvo Trucks به اطلاعات اين
قرار مورداستفاده يابيعيب و تعمير فواصل سازيبهينه

از آن مجاز هايتعميرگاه و Volvo Trucks. گرفت خواهد
.نمود خواهند استفاده اطلاعات اين

مجاز تعميرگاه به اطلاعات از استفاده به مربوط سوالات
.شد خواهد ارسال ولوو

EBS سيستم
EBS ترمزگيری سيستمهای با متفاوت روشی به 3 نسل
فشار يک قبلی ترمزگيری سيستمهای در. کند می عمل قبلی
با. داد می ترمزگيری سيستم به خاصی فشار پدال به خاص

EBS 3 خاصی سرعت کاهش پدال روی خاص فشار يک
کاهش پدال دادن فشار مقدار همان. داد خواهد را

به فشار اما دهد، می را اندازه همان به سرعتی
.کند می تغيير محور بار با محورها روی ترمز سيلندرهای

است ممکن ترمز از استفاده اول بارها، تعويض از بعد
را محور جديد بارهای بايد سيستم چون بيايد، نظر به عجيب
.بفهمد
EBS دهد می تطبيق تريلر با را جديدی ترمزگيری فشار
.بگيرد ترمز کاميون درجه همان با تريلر که طوری

بادی تعليق
به بنابراين و است عقب كامل بادی تعليق دارای كاميون اين
مقدار. باشد می فانوسه دارای عقب شمشی فنرهای جای
حركت ارتفاع و است، تنظيم قابل ها فانوسه درون هوای

.نمايد می تعيين را
,ECS شود می كنترل الكترونيكی طور به بادی تعليق

electronically controlled suspension حركت ارتفاع و
با. كند می حفظ آن محل و بار وزن به توجه بدون را

نيز دستی طور به را حركت ارتفاع كنترل، جعبه از استفاده
.نمود كنترل توان می
هوا مخازن داخل فشار بادی، تعليق کردن کار منظور به
يا اندازی راه از پس بادی تعليق. باشد بار 8 از بيشتر بايد

بادی تعليق كنترل جعبه وقتی يا شود آزاد دستی ترمز وقتی
طريق از سيستم كه زمانی تا. شود می فعال رود، كار به

۱ مقدمه
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از يك هيچ نشود، اندازی راه روشها اين از يكی
.كند نمی كار تعليق عملكردهای

مقدمه ۲
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.كنيد رانندگی دقت با کاميون کار كيلومتر 5000 اولين در
نگه دورسنج روی سبز زمينه محدوده در را موتور سرعت
.داريد

هشدار لامپهاى. نكنيد رانندگى زياد سرعت با سنگين بار با
!نداريد نگه دور نظر از را
يا کارکرد هفته 4 از بعد را کاميون که باشيد داشته ياد به

يک کدام که اين به بسته مسير، پيمودن کيلومتر 10000
برای. (ببريد ضمانت سرويس به افتد اتفاق زودتر

شده ضمانت سرويس اروپا، در شده ساخته خودروهای
دنده جعبه دارای کاميون كه شود می ارائه صورتی در فقط

يا لنگر چرخ بر شده نصب خروجی نيروی منبع خودكار،
)باشد چرخها همه محرك
آزمايشی راندن تحويل از قبل ولوو موتورهای كليه برای
کليه بودن مناسب ما که معنا اين به. است شده انجام

در را مسئوليتی هرگونه ادعای و کنيم می کنترل را قطعات
.پذيريم نمی رانندگی در دقتی بی دليل به خسارت برابر

!توجه
سلسله کيلومتر، 1500 اولين طول در

بارهای معرض در نبايد کاميون نيروی
می کار اين چون گيرد، قرار سنگين
در غيرعادی بالای دماهای باعث تواند
.شود محرکها و ها دنده

۳ كردن بندی آب
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كردن روشن دستورالعملهای
قرار شده کج یا خلاص موقعیت در را دنده انتخاب دسته
.شد نخواهد روشن موتور صورت این غیر در دهید،
طور به باشد، پايين خيلی دنده جعبه به هوا فشار اگر

.شود می داده نشان نمايشگر روی هشداری خودکار
در شکلکی اطلاعات، لامپ شدن روشن با همزمان
شدن خاموش تا حرکت از قبل. شد خواهد ظاهر نمايشگر

R يا ،A، M به را دنده انتخاب دسته آنگاه. کنيد صبر لامپ
.کنيد رانندگی بتوانيد تا ببريد

J3014466

اطلاعات لامپ

J3008849

جعبه کم هوای فشار به مربوط شکلک
دنده

کاميون کردن متوقف
:است ساکن خودرو وقتی

.بکشيد را دستی ترمز•
.ببريد خلاص ،N موقعیت به را دنده انتخاب دسته•
.کنید خاموش را موتور•

!احتياط 
است شده پارک کاميون که هنگامی

دليلی به را کابين بايد راننده اگر يا
را دستی ترمز هميشه کند ترک

N به را دنده انتخاب دسته و بکشيد
.دهيد انتقال

کردن متوقف و كردن روشن ۴
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کلاچ
گشتاور مبدل فاقد يعنی است، خشک ديسکی نوع از کلاچ
کلاچ لغزش با بالا های دنده در هرگز بنابراين،. باشد می

اطلاعات لامپ شود، می داغ کلاچ اگر. نکشيد را خودرو
.گردد می ظاهر نمايشگر روی نمادی و شد خواهد روشن

روشن شود می اندازی راه خودرو که هنگامی لامپ اگر
.دهيد ادامه رانندگی به کرده، حرکت قبلًا کاميون و شود
شود می اندازی راه خودرو که هنگامی اطلاعات لامپ اگر

را دنده انتخاب دسته است، ساکن کاميون و شود روشن
خاموش تا موتور بگذاريد و کنيد تنظيم R يا A موقعيت روی
.کند کار درجا چراغ شدن
برای را دنده اولين دستی، موقعيت در اندازی راه هنگام

.کنيد انتخاب کلاچ کشش از جلوگيری

J3014466

J3008835

!احتياط 
با را خودرو بالايى سر شيب در هرگز

نگه ساکن گاز پدال از استفاده
شود، داغ است ممکن کلاچ. نداريد

می آن خرابی باعث امر اين که
.شود

كليدها
پلاك روی كه هستند اى شماره همان داراى كليدها تمامی
روى از را شماره پلاك. است شده مشخص جداگانه شماره
نمى غيرمجاز افراد كه شويد مطمئن تا برداريد كليد حلقه
يا دهيد قرار امن محل يک در را پلاک. ببينند را پلاک توانند

).است موجود پلاک پشت در چسب خود نوار (بچسبانيد

!توجه
سويچ كليد حلقه در را ديگر كليدهاى
دارای استارت کليد. ندهيد قرار استارت

ممکن که است الکترونيکی دستگاههای
.گيرند قرار تاثير تحت است

J3014615

حلقه از را شماره پلاك. شماره پلاك
امنى محل در را آن و كرده خارج كليد

.كنيد نگهدارى

۵ کردن متوقف و كردن روشن
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کنيد روشن را موتور
کنيد روشن را اصلى سويچ 1
که کنيد بازديد 2
باشد شده كشيده دستى ترمز•
باشد خلاص موقعيت در دنده دسته•
باشند 0 موقعيت در کمکی ترمزهای•

بچرخانيد راندن موقعيت به را استارت کليد 3

J7008414

!توجه
به خاموش موقعيت از مستقيماً کليد اگر

شود، چرخانده اندازی راه موقعيت
فعال از قبل ثانيه 1 حدود در تاخيری
خواهد وجود استارتر موتور شدن
استارتر موتور مدت اين طول در. داشت

طريق از چون دهد نمى نشان واكنشى
EMS راه هنگام اگرچه. شود مى فعال
تاخيری چنين راديو موقعيت از اندازی
.ندارد وجود

!توجه
به خاموش موقعيت از مستقيماً کليد اگر
اطمينان اين شود، چرخانده اندازی راه

راديو کد خودکار ورود که بود نخواهد
مشکل، اين از جلوگيری برای. کند کار
در کوتاهی مدت اندازی راه از قبل

.کنيد صبر راندن موقعيت

کردن متوقف و كردن روشن ۶
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اگر. داد خواهد نشان را موتور روغن سطح نمايشگر 4
چيزى باشد بوده کار حال در گذشته دقيقه 20 در موتور
داده نشان نمودار زير در که مقدارى. شود نمى داده نشان
موتور روغن حجم حداقل و حداکثر بين اختلاف است شده
.دهد مى نشان را
نمايشگر روى آن نماد باشد، هوا کيسه داراى كاميون اگر 5

شود مى داده نشان

J3008842

باشند سالم کنترل تابلوى لامپهاى همه که کنيد بازديد 6
به را استارت كليد است، كن گرم پيش دارای موتور اگر 7

كنيد رها را كليد و ببريد گرمايش پيش موقعيت

J3015694

شود خاموش گرمايش پيش نماد تا كنيد صبر 8

J0008226

گرمايش پيش نماد

۷ کردن متوقف و كردن روشن
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كنيد روشن را موتور 9
به اندازی راه موقعيت به كليد چرخاندن با را استارتر موتور
راه براى تلاش شود، نمی روشن موتور اگر. بيندازيد كار

تلاش. شود مى قطع خودكار بطور ثانيه 15 از بعد اندازی
0 موقعيت به ابتدا كليد كه است انجام قابل صورتى در جديد
.برگردد اندازی راه موقعيت به دوباره و رفته
شود، تحريک حد از بيش گرمای برابر در محافظت اگر

فعال حد از بيش گرمای برابر در محافظت که هنگامی
نشان پيام. شود می داده نشان نمايشگر روی پيامی گردد
تا داد اجازه بايد مدت چه استارتر موتور به كه دهد می
تلاش كه اين از قبل دقيقه، 15-10 معمولًا شود، خنك
.گردد پذير امكان كاميون اندازی راه برای مجدد

J3015695

!هشدار 
انفجار. نكنيد استفاده استارت گاز از

بار به زيادى خسارات است ممكن
.آورد

كنترل تا داريد نگه پايين ثانيه چند مدت به را ترمز پدال 10
که اين از بعد ابتدا بادی تعليق. شود فعال ثابت سرعت
بادی تعليق كنترل جعبه وقتى يا شود آزاد دستى ترمز

.گردد مى فعال شود استفاده
زير كننده خنك ماده دماى موتور اندازی راه هنگام در اگر
به ثانيه 15 مدت به موتور سرعت باشد، سانتيگراد درجه 50

شد خواهد محدود دقيقه در دور 1000

كردن گرم
كاركردن جاى به موتور كم سرعت با رانندگى با را موتور
گاز تخته و بالا سرعت از. كنيد گرم سکون حالت در موتور
.بپرهيزيد رفتن
.شود گرم دنده جعبه تا كنيد آزاد را كلاچ اندازى، راه از پس
به و کرد خواهد کار به شروع دنده جعبه در روغن پمپ

.رسيد خواهد کاری دمای به سرعت

!توجه
سانتيگراد درجه صفر زير خارج دماى اگر

دنده جعبه كه است مهم مخصوصاً باشد
.شود گرم

هرزگردى سرعت تغيير
در دور 550 بين توان مى را شده تعريف هرزگردى سرعت
تحويل کاميون وقتی. داد تغيير دقيقه در دور 650 و دقيقه
دقيقه در دور 600 معمولًا هرزگردی سرعت گردد، می
که وقتی يعنی هرزگردی، سرعت موقت تغيير جهت. (است

کردن متوقف و كردن روشن ۸
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PTO ثابت سرعت کنترل "قسمت به شود، می استفاده
)کنيد مراجعه" موتور
:شرایط

بالاتر سانتيگراد درجه 50 از بايد کننده خنک ماده دمای•
.باشد

درحالت بايد كاميون كنيد مى شروع را كردن تنظيم وقتى•
هرزگردی حال در موتور كه درحالی بماند باقى ساکن
).شود فشارداده نبايد گاز (است

:كار روش
پدال كار مراحل کل طول در. دهيد فشار را ترمز پدال1

.باشد شده فشرده بايد ترمز
2B حالت در ثانيه سه مدت به را RESUME نگهداريد.
3B کنيد آزاد را.

افت ممكن تنظيم ترين پايين به هرزگردی سرعت
.كرد خواهد

.كنيد تنظيم SET (A (با را موتور سرعت4
5B حالت در را RESUME زمان همان در و نگهداريد

SET را) A (دهيد فشار ثانيه سه از بيش مدت به.
.کنيد رها را سويچها6
.کنيد رها را ترمز پدال7

.شود می تنظيم جديد هرزگردی سرعت

سرعت شد، ايجاد خطايى تنظيم مراحل طى در اگر
.ماند مى باقى قبلى هرزگردى

J0008305

۹ کردن متوقف و كردن روشن
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کلى نماى

J0010472

کنترلها و دستگاهها ۱۰
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موتور سرعت كنترل و ثابت سرعت كنترل راهنماها، به مربوط كنترل دسته1

روشنايی کنترل تابلوی2

راننده اطلاعات نمايشگر با کنترل تابلوی3

نگار سرعت4

تلفن و راديو به مربوط های دكمه5

کمکی ترمز کنترل دسته6

راننده اطلاعات نمايشگر و جلو شيشه كنهای پاك برف به مربوط كنترل دسته7

کننده مسدود سوپاپ8

دستى ترمز9

تلفن10

عقب دنده دوربين و Dynafleet به مربوط نمايشگر11

مجتمع تلفن و Dynafleet به مربوط های دکمه12

عقب دنده چراغهای به مربوط سويچ22-  13

گردان چراغ سويچ

عقب دنده دوربين سويچ

پارکينگ بخاری سويچ

داخلی روشنائی سويچ

کمکی ترمز سويچ

بوژی بالابر سويچ

دیفرانسیل قفل سویچ

ADR سويچ

جلو چرخ محرک سويچ

cornering lights سويچ

حرکت حسگر کردن خاموش سويچ

Volvo Action Service سويچ

اضطراری آژير سويچ

بطری نگهدارنده23

در کنترل تابلوی24

کار چراغهای سويچ25-29

بدنه يا هيدروليك كيت سويچ

۱۱ کنترلها و دستگاهها
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کانتينر قفل سویچ

OBD خروجی

پنجم چرخ سويچ30-34

spotlights سويچ

کابين کردن کج سويچ

خروجی نيروی منبع سويچ

Emergency Assistance Button سويچ

اضافی تجهيزات يا EBS تريلر، ترمز سويچ يا تريلر ترمز کنترل دسته35

هوا و آب کنترل سيستم36

Dynafleet يا نگار سرعت راديو،37

Dynafleet يا راديو38

USB درگاه39

)آمپر 10 حداکثر (ولت 12 الکتريکی خروجی40

زيرسيگاری41

سقف علامت42

الكتريكی سقفی دريچه43

ترموستات44

کوچک چراغهاى45

کابين داخلی روشنايی سويچ46

کنترلها و دستگاهها ۱۲
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ها سنجه
دورسنج
ديودهای با که شود می تقسيم قسمت سه به دورسنج
ديودهاى سبز، نوری ديودهاى: گردد می مشخص نوری
.تيره نوری ديودهاى با آنها بين قسمت يک و قرمز نوری

.كنيد استفاده عادی رانندگی برای سبز قسمت از
.کنيد استفاده موتور ترمزگيری برای تيره قسمت از

.شود قرمز قسمت وارد موتور نگذاريد هرگز

J201128

شارژ فشارسنج
هنگام در سوخت، مصرف در بيشتر جويی صرفه برای

.بماند باقی ثابت بايد عقربه هموار جاده در رانندگی

J201133

روغن فشارسنج
را موتور و كرده توقف فوراً شد، روشن هشدار لامپ اگر

موتور که حالی در اگر. كنيد جستجو را علت! كنيد خاموش
می شنيده صوتی آلارم يک شود، روشن لامپ کند می کار
پيام و شود مى روشن STOP لامپ اين بر علاوه. شود

.شود مى داده نشان نمايشگر روى هشدارى
بين بايد عقربه عادی، دماى در موتور با رانندگى هنگام در
وقتی. بماند باقی) كيلوپاسكال 550-300 (بار 5.5 و 3

.كند افت است ممكن روغن فشار كند می كار درجا موتور
روغن فشار موتور سرعت افزايش از پس اگر موضوع اين

.ندارد خطری يافت افزايش دوباره
J201132

۱۳ کنترلها و دستگاهها
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کننده خنک ماده دماسنج
موتور بگذاريد! کنيد توقف فوراً شد روشن هشدار لامپ اگر

.کند افت دما و شود خاموش هشدار لامپ تا کند کار درجا
باقی قرمز قسمت زير بايد عقربه رانندگی، عادی شرايط در

.بماند

J201131

سوخت سنجه
در سوخت از درصد 10-7 شد، روشن هشدار لامپ وقتى
.است باقى مخزن

J201134

ترمزها هواى فشارسنج
حالی در اگر! کنيد توقف فوراً شد روشن هشداری لامپ اگر
صوتی آلارم يک شود، روشن لامپ کند می کار موتور که

روشن) توقف( STOP لامپ اين بر علاوه. شود می شنيده
مى داده نشان نمايشگر روى هشدارى پيام و شود مى
بسيار ترمزگيرى سيستم در هوا فشار كه درصورتى. شود
را فشار افت دليل. شود مى روشن هشدار لامپ باشد پايين
.كنيد پيدا

می روشن بودن غيرفعال مدتی از پس موتور که هنگامی
که باشد کرده افت حدی به هوا فشار است ممكن شود،
که زمانی تا هشدار لامپ. باشد پايين خيلی رانندگی برای
باقی روشن يابد افزايش مناسبی سطح به هوا فشار
باشد، نمانده باقی ترمز سيستم در هوايی اگر. ماند خواهد
به شروع نشانگر عقربه تا کشيد خواهد طول زمانی مدت

.کند حرکت
بماند، باقی سبز قسمت در بايد عقربه رانندگی، طول در

مدت برای است ممكن گرفتن ترمز هنگام که هرچند
.گيرد قرار سبز قسمت زير كوتاهی

J201135
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مدار در هوا فشار سنجه شود، می روشن" 1 "که هنگامی
در هوا فشار شود، می روشن" 2 "که هنگامی و جلو ترمز
.دهد می نشان را عقب ترمز مدار

نمادها
مى داده نشان راننده اطلاعات نمايشگر در كه نمادهايى

توضيح دهد می توضيح را نمايشگر که قسمتی در شوند
.اند شده داده

توضيحاتمفهومنماد

با مربوطه پيکان باشد، داشته وجود خطايى اگراست روشن چپ راهنمای
.ميزند چشمك برابر دو سرعت

با مربوطه پيکان باشد، داشته وجود خطايى اگر)تريلر (روشن چپ راهنمای
.ميزند چشمك برابر دو سرعت
نوری ديودهاى از تريلر روشنايى براى اگر! توجه

.شد نخواهد ظاهر خطا نشانگر علائم شود، استفاده

ديگر نماد يك بادارد وجود کاميون روی خطايی كنيد، توقف
.شود می روشن نمايشگر روی پيامی با يا

ايمنى کمربند کننده يادآورى

باشد شده كشيده دستی ترمز

نمايشگر روی پيامی با همراه يا ديگر نمادی با همراهشود بازديد
.شود می روشن

نمايشگر روی پيامی با همراه يا ديگر نمادی با همراهاطلاعات
.شود می روشن

ACC )سبز لامپ)تطبيقى ثابت سرعت کنترل =ACC است داده تشخيص را خودرويى.
.کند ترمز بايد راننده برخورد، خطر = قرمز لامپ

است درگير سنگين کمکی دنده

است روشن بالا نور
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توضيحاتمفهومنماد

روشن جلو شکن مه لامپهای

روشن عقب شکن مه لامپهای

اتفاق موتور در خطايى بگيريد؛ تماس تعميرگاه باآلايندگی به مربوط خطاى
داشته محيطى منفى آثار تواند مى که است افتاده
.باشد

نيست شارژ حال در باترى

است روشن گرمايش پيش

است درگير جلو چرخ محرک

است درگير جلو چرخهای بين ديفرانسيل قفل

زن چشمکاست درگير چرخها بين ديفرانسيل قفل

است درگير محورها بين ديفرانسيل قفل

.كنيد مراجعه نگار سرعت نمايشگر در خطا منوی بهدهيد قرار بازديد مورد را نگار سرعت

انتهايی موقعيت نماد اين ،A-ride دارای كاميونهای در.است روشن بوژی بالابر سويچ
.دهد می نشان را

است روشن تريلر بوژی بالابر سويچ

ساعت در كيلومتر 7 از بيشتر سرعتهای در نماد اين اگردارد وجود كشنده خودروی روی ABS خطای
سيستم. است شده آزاد ABS شود، روشن شد

.کند می کار نباشد ABS که زمانی مثل ترمزگيری

دارد وجود تريلر روی ABS خطای
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جلو چراغهای و روشنايی
.باشند متفاوت مختلف بازارهای در است ممکن تجهيزات

جلو چراغهاى
.بچرخانيد b به را) 1 (روشنايی سويچ :پارکينگ چراغهاى•
.بچرخانيد c به را) 1 (روشنايی سويچ :پايين نور•
و بچرخانيد c موقعيت به را) 1 (روشنايی سويچ :بالا نور•

.بکشيد خودتان طرف به را بالا نور كنترل دسته
روشنايی سويچ ):افکنها نور (اضافی لامپهای و بالا نور•

به را بالا نور كنترل دسته و بچرخانيد d موقعيت به را) 1(
.بکشيد خودتان طرف

روشنايی سويچ1
جلو شکن مه لامپ نشانگر2
عقب شکن مه لامپ) کننده تکرار (نشانگر3
کنترل تابلوی روشنايی4
)اضافی تجهيزات (جلو چراغهاى عمودى تنظيم5
خطر هشدار زنهاى چشمک6

J0010330

روز در روشن چراغ
موتور وقتی. بچرخانيد a موقعيت به را) 1 (روشنايی سويچ
.شوند می روشن پارکينگ لامپهای و پايين نور شود روشن

شکن مه چراغ
)1 (رواشنايی سويچ شود روشن شكن مه لامپ اينكه براى
لامپهای ،b موقعيت در. بچرخانيد d يا ،b، c موقعيت به را
مه لامپهاى که كنند مى كار صورتی در فقط عقب شكن مه

.باشند روشن جلو شكن
داخل به را) 1 (روشنايی سويچ :جلو شکن مه لامپ•

مه لامپ. شود می روشن) 2 (نشانگر لامپ. دهيد فشار
به) 1 (روشنايی سويچ دوباره دادن فشار با را شکن
.کنيد خاموش داخل

بيرون را) 1 (روشنايی سويچ :عقب شکن مه لامپ•
می روشن کنترل لامپ و) 3 (نشانگر لامپ. بكشيد
لامپ) 1 (روشنايی سويچ دوباره كشيدن بيرون با. شوند
.شود مى خاموش عقب شكن مه

اگر يا شود تنظيم a موقعيت روی) 1 (روشنايی سويچ اگر
مى خاموش شكن مه لامپهاى شود خاموش استارت سويچ
ديگرى موقعيت در دوباره) 1 (روشنايی سويچ اگر. شوند

J3015656

و اصلى نور به مربوط كنترل دسته
.راهنماها
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شود، روشن دوباره استارت سويچ اگر يا شود تنظيم
.شوند روشن دستى طور به دوباره بايد شكن مه لامپهاى

راست سمت يا چپ سمت ترافيک به مربوط پايين نور
ترافيک کاميونهای يعنی که هستند، نامتقارن جلو چراغهای

کاميونهای و راست به متمرکز چراغ نور دارای راست سمت
دليل همين به. باشند می چپ به متمرکز چپ سمت ترافيک
راست سمت ترافيک برای شده ساخته کاميون که هنگامی

روبرو رانندگان شود، رانده چپ سمت ترافيک با کشوری در
.شوند می اذيت
:مشکل این رفع برای

.کنيد خم بيرون به را جلو چراغ1
.کنيد جدا پايينی لامپ از را روکش2
.دهيد حرکت کاميون سمت به را لامپ کنار روی دسته3

مخالف سمت به را دسته اول، حالت به برگشتن برای
.دهيد حرکت کاميون

شناسايی لامپهای
يک. کنيد فعال سويچ دادن فشار با را شناسايی لامپهای
.شود می روشن سويچ در نشانگر نوری ديود

خاموش سويچ مجدد دادن فشار با را شناسايی لامپهای
.شود می خاموش سويچ در نوری ديود. کنيد

J3019555

کار چراغهای
به مربوط) اختياری (کار چراغهای به است ممکن خودرو

چراغهای. باشد شده مجهز عقب در و ها کناره در روشنايی
.شوند می کنترل کنترل، تابلوی روی سويچی با کار
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جلو شيشه کنهاى پاک برف
عملکرد

متناوب کردن پاك1
فنری بازگشت موقعيت2
عادى سرعت جلو، شيشه کن پاک برف3
زياد سرعت جلو، شيشه کن پاک برف4
چراغ شوينده و جلو شيشه کنهای پاک برف و شوينده5

جلو

با توان می را متناوب کنهای پاک برف برای زمانی فواصل
را زمانی فاصله. نمود فعال دسته بالای در کشويی کنترل
.نمود تنظيم ثانيه 10 تا 1 از توان می

Esc

J166524

دستى ترمز

دستى كنترل
شده رها دستى ترمز 0
و کاميونها برای دستی ترمز 1 و 0 موقعيتهای بين 1–0

ترمزهای در مشکلی اگر. شود می اعمال تدريج به تريلرها
بعنوان توان می موقعيت اين از باشد، داده رخ سرويس

.نمود استفاده اضطراری ترمز
تريلر روی سرويس ترمزهاى و کاميون روی دستى ترمز 1

.شوند مى اعمال
مى اعمال کاميون روی دستى ترمز". توقف موقعيت" 2

قفل موقعيت در کنترل. نيست ترمزی هيچ تريلر روی شود،
.شده

J5012236
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!احتياط 
ترك هنگام را دستى ترمز هميشه
دستى ترمز اگر. بكشيد خودرو كردن
نمايشگر روى نماد يك نشود، كشيده
و كند، مى زدن چشمك به شروع

آگاه براى صوتى هشدار يك همزمان
.شود مى پخش راننده كردن

!هشدار 
قفل موقعيت در دسته كه كنيد کنترل
).2 موقعيت (باشد شده

کننده مسدود سوپاپ
اگر مثال عنوان به است، كم خيلى ترمز سيستم فشار اگر

سوپاپ است، بوده شده پارك طولانى مدت به كاميون
.شود آزاد دستى ترمز تا شود داده فشار بايد مسدودكننده

فشار داخل به را مسدودكننده سوپاپ بتوان كه اين از قبل
.باشد بار 5 حدود بايد ترمز سيستم فشار داد،

J0008051

توقف هنگام تريلر سرويس ترمز از استفاده
يک کردن پارک هنگام ترمزگيری اثر که اين از اطمينان برای

ترمزهای شود، نمی محو هوا نشتی اثر بر خودرو مجموعه
.شوند می اعمال کاميون روی توقف هنگام فقط فنری

لغزنده سطوح روی توقف مثل معينی، وضعيتهای در اگرچه،
از استفاده سنگين، بارهای با تند سرازيريهای روی يا

.باشد مفيد تواند می نيز تريلر سرويس ترمزهای
توقف، به مربوط تريلر سرويس ترمزهای کردن فعال برای
بيرون بماند بيرون که جايی تا را مسدودکننده سوپاپ دکمه
در فشاری که زمانی تا تريلر ترمزهای اکنون. بکشيد

.بود خواهند فعال باشد آنها ترمز سيستمهای

!توجه
به تريلر از تدريجاً فشار که آنجايی از

بايد روش اين کرد، خواهد نشت بيرون
حال در موتور با و موقتی بصورت فقط
به نياز خودرو اگر. شود استفاده کار

بدون (باشد داشته روش اين با توقف
مانع بايد چرخها جلوی) موتور کردن کار

خودرو که کنيد کنترل بايد يا شود گذاشته
حتی) کند نمی حرکت (ماند می متوقف
کمک تريلر ترمزهای از که اين بدون
.بگيرد
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تريلر الکتريکى ترمز
.شود متوقف تريلر تا دهيد فشار را سويچ
درگير ترمز تا باشد ساعت در کيلومتر 4 از کمتر بايد سرعت
وقتى يا شود درساعت کيلومتر 7 از بيش سرعت اگر. شود
.شود مى رها ترمز شود، آزاد سويچ
سويچ داخل نشانگر لامپ باشد، شده گرفته ترمز وقتى
.شود مى روشن

J0008526
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بادی تعليق

دور راه از كنترل جعبه
و بادی تعليق از استفاده چگونگی مورد در بيشتر اطلاعات

و بارگيری "و" رانندگی "فصلهای در توان می را کنترل جعبه
.کرد پيدا" بار تخليه

کمتر بايد کنترل جعبه از استفاده هنگام به جاده در سرعت
.باشد ساعت در کيلومتر 30 از

کنترل های دکمه
:بادی تعليق عملکرد کردن مشخص برای

1STOP، كند می لغو را تنظيم.
.عادی رانندگی برای راندن، موقعيت2
.دستی کنترل3

.حركت ارتفاع تغيير

J7009830

کنترل های دکمه
.کاميون آوردن پائين يا بالا برای
برای کنترل، دکمه داشتن نگه پايين به نياز از پرهيز برای
يا بالاترين به کاميون آوردن پايين يا بردن بالا هنگام مثال
.کنيد فعال را داشتن نگه عملکرد آن، ارتفاع ترين پايين
را حافظه دكمه همزمان و بزنيد را كنترل های دكمه از يكی
دكمه از يكی داشتن، نگه عملكرد لغو برای. دهيد فشار
دوباره را STOP يا كنترل، های دکمه از يکی حافظه، های
.دهيد فشار

J7009831
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حافظه دکمه
.حافظه محتوای بازيابی يا ذخيره برای

J7009832
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نمایشگر درباره کلی،

-4A

STOP

J201126

می شما. است شده واقع کنترل تابلوی وسط در نمايشگر
کنترل خودرو، پیامهای مشاهده برای نمایشگر از توانید

درباره اطلاعات دیدن و کامیون روی خاص عملکردهای
.کنید استفاده ها فاصله و سطوح دماها، جمله از کامیون،
فرمان راست سمت در کنترل واحد یک طریق از نمایشگر
:دارد وجود دکمه چهار. شود می کنترل

1Esc
"انتخاب"2
3▲
4▼
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شود می داده نشان ابتدا در آنچه
شود چرخانده راندن موقعيت به کليد که هنگامی نمايشگر
.شود می روشن نمايشگر

دلخواه موارد نمایش نباشد، فعال خودرویی پیام هیچ اگر
چیزی چه که کنید می انتخاب شما. شود می داده نشان
"تنظيم دلخواه، موارد نمايش "قسمت به شود، داده نمایش
.کنید مراجعه
می داده نشان صورتی در همیشه دلخواه موارد نمایش
جز کاری یا نباشد نمایش برای خودرویی پیام هیچ که شود
به ورود برای. کنید انتخاب را منو اقلام از یکی که این

کنترل واحد روی را" انتخاب "نمایشگر، روی منو سیستم
قسمت به منوها مورد در بیشتر اطلاعات برای. دهید فشار

.نمایید مراجعه" منوها"
جای به پيامها اين باشد، داشته وجود خودرويی پیامهای اگر

پیامهای تعداد. شوند می داده نشان دلخواه موارد نمایش
راست سمت بالا گوشه در کل تعداد و شده داده نشان
خودروی پيام یعنی مثال، برای ،3/3. شود می داده نشان
و ▲ با. است فعال پیام سه از پیام سومین نمايش حال در
انجام مناسب اقدامات. کنید حرکت خودرو پیامهای بین▼ 

اطلاعات برای. کنید تایید" Esc "با را آنها سپس و دهید
"نمادها و پيامها "قسمت به خودرو، پیامهای مورد در بیشتر

.کنید مراجعه

75ºC

15ºC

98ºC11:45
AM

CC7658.8
Km

پیامها درباره کلی، موارد
اتفاق چیزی اگر یا باشد داشته وجود کامیون در خطایی اگر

دمای شدن نزدیک مانند باشد، داشته توجه به نیاز که بیفتد
یا شده داده نمایش خودرو پیام یک انجماد، نقطه به خارج
.شود می ظاهر نمایشگر روی نماد یک
ترین مهم فقط شوند، ظاهر همزمان بطور پیام چندین اگر
خودرو پیامهای بین ▼ و ▲ با. شود می داده نمایش پیام

.کنید حرکت
خودرو، پیامهای درباره تر دقيق فنی اطلاعات دریافت برای
.کنید مراجعه" خطا تشخيص "قسمت به

اطلاعات پيامهای
نمايش جديدى اطلاعات پيام شود روشن لامپ اين وقتى
.شود مى استفاده اطلاعات براى لامپ اين. شود مى داده
.نيست خودرو در خطا وجود معنى به است روشن لامپ اگر
باشد، معتبر همچنان پیام اگر. کنيد تاييد" Esc "با را پيام

چرخانده استارت موقعیت به کلید که بعدی دفعه در دوباره
J3014366

۲۵ اطلاعات نمايشگر
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شده داده نمایش پیامهای. شد خواهد داده نشان شود
.نمود مشاهده" خودرو پيامهای "در توان می نیز را قبلی
ممکن گردد، تایید و شود ظاهر نمایشگر روی پیامی اگر

به مربوط دلیل اگر شود ظاهر نمایشگر روی دوباره است
.گردد ظاهر دلیل دوباره اما شده برطرف تایید از بعد پیام
پيامی رود، بالا بسيار دنده جعبه روغن دمای اگر :مثال
استفاده با را پيام اين راننده. شود می فعال خودکار بطور

عادی سطح یک به دما اگر آنگاه. کند می تایید" Esc "از
نشان دوباره پیام رود، بالا خیلی دوباره ولی کند سقوط
.شد خواهد داده

هشدار پيامهاى
باشد، فعال همچنان خطا اگر. کنيد تاييد" Esc "با را پيام

استارت موقعیت به استارت کلید که بعدی دفعه در دوباره
داده نمایش پیامهای. شد خواهد داده نشان شود چرخانده

مشاهده" خودرو پيامهای "در توانند می نیز قبلی شده
گردد، تایید و شود ظاهر نمایشگر روی خطایی اگر. شوند
از بعد خطا اگر شود ظاهر نمایشگر روی دوباره تواند می
.گردد ظاهر خطا دوباره اما شده برطرف تایید

!توجه
اصلاح باید چیزی که هنگامی لامپ این
در خطایی اگر. گردد می روشن شود

به تعمیر برای باید کامیون باشد، کامیون
آسيب کامیون. شود رانده تعمیرگاه یک

شرایط در تواند می و ديد نخواهد فوری
انجام به را خود تکلیف ابتدا خاصی
باشد چیزی تواند می همچنین. برساند

دمای مانند کند، اصلاح خودش راننده که
یا تر آرام راندن با که دنده، جعبه در بالا

کوتاه مدتی برای کامیون کردن متوقف
.شود می انجام

J3014365
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توقف پيام
می داده نمایش توقف پیام یک که زمان همان در زنگ یک
با تواند می توقف پیام و زنگ. آید می در صدا به شود

"ESC "می تکرار دوباره ثانیه 10 از بعد اما شود، تایید
.شود می روشن مداوم بطور نماد. شود

!هشدار 
شود، مى روشن لامپ اين وقتى
و شود متوقف فوراً بايد خودرو
خودرو اگر. شود خاموش موتور
شود، خاموش موتور و نشود متوقف

راننده خودرو، برای جدی پيامدهای
.داشت خواهد همراه به بار یا

J3014364

اطلاعات و هشدار آلارم، نمادهاى
مفهومنمادمفهومنماد

كارتر بالای بسيار فشارکننده خنک مايع بالا، دماى

موتور خطاىموتور کننده خنک مايع پايين، سطح

موتور بالای بسيار سرعتموتور روغن روغن، پایین فشار

دنده جعبه هوا، پايين فشارموتور روغن روغن، پايين سطح

بالا، دمای
موتور روغن

دنده جعبه در خطا

۲۷ اطلاعات نمايشگر
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مفهومنمادمفهومنماد

دنده جعبه روغن پايين، سطحگرمايش پيش خطای

بالا، دمای
ورودی لوله

دنده جعبه روغن، پايين فشار

بسيار موتور دمای
موتور ترمز برای پايين

)VEB(

بالا، دمای
دنده جعبه روغن

در خاكستر يا دوده ذرات بالاى تجمع
به بيشتر اطلاعات برای. ای ذره صافى
.نماييد مراجعه" ای ذره صافی "قسمت

است شده كشيده دستی ترمز

كه كنيد کنترل. است مسدود هوا فيلتر
.نباشد مسدود هوا ورودى در توری

پايين ترمز فشار

شود می داغ کلاچاست خاموش موتور

هيدروليک دما،کابين کننده كج قفل بازبودن
كندكننده ترمز

.است بالا غيرعادی بطور کمپرسور شارژ
.باشد هوا نشتى است ممكن علت

همراه به نماد اين كه صورتی در•
شود، داده نمايش) i (اطلاعات نماد
مصرف كه است زياد حدى به نشتى

سوخت
.يابد می افزايش

يك همراه به نماد اين كه صورتی در•
داده نمايش) CHECK (بازديد نماد
كه است زياد حدى به نشتى شود،

است ممكن رفع عدم درصورت
.شود برنامه بدون توقف موجب

.بادی سيستم در رطوبت وجود خطر
:دارد وجود دليل چندين

کننده خشک المنت تعویض زمان•
.است

استفاده طولانی مدت به كمپرسور از•
.است شده

.هوا سيستم در خطا•

اطلاعات نمايشگر ۲۸
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مفهومنمادمفهومنماد

اين. شده مشخص تاير يا محور از نشتیتريلر EBS عملکرد در خطا
تعويض از بعد است ممکن هشدار
شيلنگ كردن باز با. دهد رخ نيز تايرها
اين نظر مورد تاير روی تاير فشار حسگر
صبر دقيقه يک كنيد، غيرفعال را هشدار

محكم را شيلنگ دوباره سپس و كنيد
)حرکت وضعيت در كليد. (كنيد

تاير بالای فشارABS بدون تريلر اتصال

روی ضعيف ترمز اثر
تريلر

تاير پايين فشار

بار قسمت در بودن بازتريلر و کشنده بين ناميزان ترمزگيری اثر

در بودن بازهوا تعليق سيستم در پايين فشار

فعال ABS يا درجا بطور چرخ لغزش
شده

بار قسمت در
است مانده باز

کشش کننده کنترل عملکرد
است شده غيرفعال موقتاً

هوا کيسه

شوينده مايع پائين سطحاست شده قطع تريلر

.شود نمى روشن لامپ چند يا يکنيست راندن موقعيت در روكار ساختار

که شده باعث الکتريکى سيستم در خطااست دستی موقعيت در هوا تعليق
باعث تواند مى. نشود روشن لامپ
سيستمهای در افزاری سخت خطاى

.شود الکترونيکى

يخبندان شرايط هشدارنيست راندن موقعيت در هوا تعليق

۲۹ اطلاعات نمايشگر
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مفهومنمادمفهومنماد

خودتنظیم در پایین جریان یا فشار
یا سکون هنگام تواند می نماد. فرمان

خطا وجود بدون پايين سرعتهای در
.شود داده نمایش

شده مسدود سوخت فيلتر

پايين سوخت سطحتوقف

فعال پایداری کنترلولتاژ هشدار

صفحه يا است باز نمودار صفحه محفظهباترى تخليه
تنها. (نيست موجود 1 راننده به مربوط
)انواع از بعضی برای

سرویس یادآور.سرويس حالت در آلارم

هوا تعليق به مربوط نمادهای

اقداممفهومنماد

كنترل روی كنترل دكمه
حركت ارتفاع تنظيم يا دستی
دارد قرار

حركت ارتفاع انتخاب
می داده نمايش علامت اين که هنگامی !توجه
.کنيد رانندگی دقت با بسيار شود

وضعيت در کنترل دکمه اگر
در هوا تعليق باشد راندن

قرار بودن قفل وضعيت
.دارد

:است قفل هوا تعليق که کنيد کنترل
آن سپس و بچرخانيد) 0 (توقف موقعيت به را کليد
.برگردانيد) I (راندن موقعيت به را
ماند، باقی روشن نمايش صفحه روی نماد اگر

هوا تعليق "قسمت به. است شده قفل هوا تعليق
نماييد مراجعه زير صفحه ،"شده قفل موقعيت در

۲۵۹.

"optimise traction "بادرصد 70 محور بار توزيع
توزيع ،)كشش سازی بهينه(

صفحه روی محور بار
.شود می داده نشان نمايش

حاصل بار بهينه توزيع که هنگامی پيام. يک هيچ
.گردد می محو شد

اطلاعات نمايشگر ۳۰
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اقداممفهومنماد

راندن موقعيت در کاميون
.نيست

باشد راندن موقعيت در كنترل دكمه كه كنيد بررسی
.برسد راندن صحيح ارتفاع به كاميون تا كنيد صبر و

می داده نمايش علامت اين که هنگامی !توجه
.کنيد رانندگی دقت با بسيار شود
می در صدا به سيگنالی برود بالا خيلی سرعت اگر
را كاميون شده، سوراخ ها فانوسه از يكی اگر. آيد
به ساعت در كيلومتر 30 از كمتر سرعتی با

ولوو فوری خدمات با يا كنيد، هدايت ولوو تعميرگاه
)Volvo Action Service (بگيريد تماس.

کنترل بعدی ايستگاه در را هوا تعليق
كنيد

نمی کار درست هوا تعليق
.کند

کليد: کنيد کنترل بعدی توقف در را خطا بودن فعال
به را آن سپس و بچرخانيد) 0 (توقف موقعيت به را

صفحه روی پيام اگر. برگردانيد) I (راندن موقعيت
قسمت به. است فعال خطا ماند، باقی نمايش

.نماييد مراجعه" شده قفل موقعيت در عملکردها"

وضعيت نمادهاى
داده نشان نمایشگر سطر ترین پایین در وضعیت نمادهای

.شوند می

مفهومنمادمفهومنماد

گرمايش خطای يا هوا ورودی گرمايش
هوا ورودی

LCSLane Change Support سيستم
فعال

فعال ثابت سرعت کنترل CCاست فعال پارکينگ بخارى سنج زمان

است فعال تطبیقی ثابت سرعت کنترلACCاست فعال دار زنگ ساعت

A کمکى ترمز موقعيتاست فعال پيام

سوخت در آب
)است لازم تخليه(

1 کمکى ترمز موقعيت

2 کمکى ترمز موقعيتکمکی ترمز کارکرد

۳۱ اطلاعات نمايشگر
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مفهومنمادمفهومنماد

MI،3 کمکى ترمز موقعيتمايل کيلومترشمار

KM،کمکی ترمز موقعیتکيلومتر کيلومترشمار B

PTOفعال خروجی نيروی منبعATS )غيرفعال) عمل از بعد سيستم

فعال) Lane Keeping Support (LKSاگزوز سيستم بالا، دمای

Lane Keeping Support (LKS(
غيرفعال

ديگر نمادهاى
اینجا در که هست متفاوتی منوهای در نیز بیشتری نمادهای

توضیحات برای را سوال مورد منوی شرح. است نشده قید
.ببینید

اطلاعات نمايشگر ۳۲
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منو ساختار
رانندگی هنگام منوها

ها سنجه1
خارج دما،1.1
موتور روغن دما،1.2
دنده جعبه دما،1.3
آمپرمتر/متر ولت1.4
دنده موقعيت1.5
اصلی مخزن فشار،1.6

سوخت اطلاعات2
سوخت مصرف2.1
مرحله اطلاعات2.2
باقيمانده سوخت2.3
2.4AdBlue

مسافت/زمان3
سنج حرکت3.1
ميانگين سرعت3.2
تخمينی ورود زمان3.3
تاريخ و ساعت3.4
دار زنگ ساعت3.5
استراحت/رانندگی زمان3.6

نمايشگر4
سياه تابلوى4.1
زمینه نور4.2
تنظيمات دلخواه، موارد نمايش4.3
روز/شب4.4

خودرو پيامهای5
تاير فشار6
بازنشانی7

بازنشانی7.1

8ATS¹
بازسازی شروع8.1

۳۳ اطلاعات نمايشگر
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ATS کردن غيرفعال/فعال8.2
سيستم شرايط8.3
خاکستر/دوده ميزان8.4

EAS-DPF و JPN07 نوع با کاميونهای روی فقط ¹

سکون هنگام منوها
پارک بخاری تايمر1

ريزی برنامه1.1
بازنشانی1.2

نمايش صفحه تنظيمات2
زبان2.1
واحدها2.2
تاريخ/ساعت2.3
نمایش صفحه روشنایی2.4
¹عبور کلمه تغيير2.5

خودرو تنظيمات3
کشش کننده کنترل3.1
3.2DAS
3.3LCD
¹ناوگان محدوديت3.4
جریان حسگر بندی درجه3.5
¹ناوگان شماره3.6
خودکار روز در حرکت چراغهای3.7
هواگيری/تخليه3.8
چرخ شناسايی شماره3.9

مرجع فشار تنظيم3.10

تشخيصات4
خطا تشخيصات4.1
يابی عيب خود4.2
قطعه شماره4.3

خودرو اطلاعات5
روغن سطح5.1
بار نمايشگر5.2

اطلاعات نمايشگر ۳۴
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وضعيت ترمز، لنتهای5.3

نگهداری6
سرويس هشدار6.1

.عبور کلمه با شده حفاظت منوی 1

۳۵ اطلاعات نمايشگر
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منوها دادن نشان
دلخواه موارد نمایش نشود، داده نشان دیگری پیام اگر

"انتخاب "منو، سیستم به ورود برای. شد خواهد داده نشان
.دهید فشار کنترل واحد روی را
دسترس در رانندگی هنگام منوها همه ایمنی، دلایل به

خاص، تنظیمات انجام و خاص منوهای دیدن برای. نیستند
.باشد ساکن باید کامیون

سانتيگراد درجه 75

سانتيگراد درجه 15

11:45سانتيگراد درجه 98
از پيش

ظهر

7658.8
کيلومتر

منوها بین حرکت
حرکت ▼ و ▲ از استفاده با منوها بین را نما مکان1

بالا گوشه در شده مشخص منوی ترتيب شماره. دهید
دهنده نشان 2/6. شود می داده نشان راست سمت
فعلی منوی که این و دارد وجود منو 6 که است اين

.باشد می 2 شماره
.بروید" انتخاب "از استفاده با زیرمنو به منو یک از2
.کنید ترک" Esc "با را منو-زیر یک3

تنظیم یک تغییر
:مثال

خواهید می شما و دهد می نشان را دلخواه موارد نمایشگر
.بزند زنگ 05:45 در تا کنید تنظیم را دار زنگ ساعت

.بروید منوها به" انتخاب "از استفاده با1
.دهید قرار ∇ و Δ با" مسافت/زمان "روی را نما مکان

.دهيد فشار را" انتخاب"2
.شود می داده نشان فعلی تاریخ و ساعت

اطلاعات نمايشگر ۳۶
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.بروید دار زنگ ساعت به ▼ و ▲ با3
.دهيد فشار را" انتخاب"4

.بروید" جديد ساعت "به ▼ و ▲ با
.دهيد فشار را" انتخاب"5

.خورد می علامت ساعات
.بروید نظر مورد ساعت به ▼ و ▲ از استفاده با

.دهيد فشار را" انتخاب"6
.خورد می علامت ها دقيقه برای رقم اولین

.بروید نظر مورد رقم به ▼ و ▲ از استفاده با
.دهيد فشار را" انتخاب"7

.خورد می علامت ها دقيقه برای رقم دومین
.بروید نظر مورد رقم به ▼ و ▲ از استفاده با

.دهيد فشار را" انتخاب"8
"ON "خورد می علامت.

.دهيد فشار را" انتخاب"9
و گیرد می قرار" ON "جلوی در جعبه در ضربدر یک
میله در شده فعال دار زنگ ساعت به مربوط نماد

ساعت تنظیمات سپس. شود می داده نشان وضعیت
.شود می داده نشان خودکار بطور دار زنگ

مربوط نماد. برگردید دلخواه موارد نمایش به" Esc "با10
نشان وضعیت میله در شده فعال دار زنگ ساعت به

.شود می داده
:دار زنگ ساعت کردن غیرفعال برای

.شويد وارد" مسافت/زمان "منوی به" انتخاب "با•
.بروید دار زنگ ساعت به ▼ و ▲ با•
.دهيد فشار را" انتخاب"•
.برويد" OFF "به ▼ و ▲ با•
.دهيد فشار را" انتخاب"•

خارج دما،
.كابين از خارج دمای

J3005101
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موتور روغن دما،
.موتور روغن دمای

J3013611

دنده جعبه دما،
.دنده جعبه روغن دمای

J3005098

!توجه
سانتيگراد درجه 45 از تر پايين دماهای
.شوند نمی داده نشان

آمپرمتر/متر ولت
می داده نشان پايين بصورت ولت 20.0 از کمتر ولتاژ مقادير
مدت به دقیقه در دور 800 از کمتر موتور سرعت اگر شوند

بالا بصورت ولت 30.0 از بالاتر ولتاژ مقادير. باشد دقيقه 10
.شوند می داده نشان
بطور آمپرمتر مقدار برود، پايين بسيار آمپرمتر مقدار اگر

داده نشان) شارژ تخليه" (Discharge "متن بهمراه خودکار
.شود می

J3008832

دنده موقعيت
شده، درگیر دنده مورد در اطلاعات" دنده موقعيت "منوی

می نشان را غیره و موجود های دنده دنده، دسته موقعیت
.دهد
به ،"دنده جعبه "مورد در بيشتر اطلاعات برای

"Powertronic "و" I-shift "راننده جداگانه دستورالعملهای
.نماييد مراجعه

اطلاعات نمايشگر ۳۸
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اصلی مخزن فشار،
پيام نمايد، افت بار 8 زير به اصلی مخزن در فشار اگر

می داده نمايش هشدار/اطلاعات نماد همراه به خطايی
.شود

می کار فشار سطح دو با بادی تعليق دارای خودروهای
:کنند

)پايين سرعت و (ساکن حالت در سيستم فشار حداکثر•
کاهش (رانندگی هنگام سيستم يافته کاهش فشار•

)هوا کمپرسور روی ساييدگی و سوخت مصرف

.هستند سيستم يافته کاهش فشار فاقد انواع برخی

J3016142

سوخت مصرف
.کنيد مراجعه" واحدها "قسمت به واحدها، تنظيم برای

:سوخت ميانگين مصرف
نمايش پايين سمت به پيکان يک و عدد يک صورت به مقدار
در بازنشانی از بعد مدتی تا.) ø26 مثلًا (شود می داده
شود می محاسبه مصرفی سوخت ميانگين كه حالی

.دهد می نشان را "— — —" نمايشگر
:ای لحظه سوخت مصرف

داده نمايش ای ميله فرم بهمراه عددی صورت به مقدار اين
.شود می

:شده بينی پيش سوخت مصرف
.شود می داده نمايش ميله زير وارونه T بصورت مقدار اين
قسمت به مقدار، این تنظيم مورد در اطلاعات کسب برای

.کنيد مراجعه)" بينی پيش (سوخت"

J3014498

!توجه
نشان ای میله هیچ هرزگردی، حالت در

بر سوخت مصرف و شود نمی داده
)ساعت در گالن یا (ساعت در لیتر حسب
.شود می داده نمایش

سوخت مصرف بازنشانی
.دهيد فشار را" انتخاب"

مدت به را" انتخاب "سوخت، اطلاعات همه بازنشانی برای
.داريد نگه فشرده ثانيه 1

.شود می بازنشانی نيز مرحله اطلاعات

پایه اطلاعات
.بازنشانی آخرین از شده مصرف سوخت مقدار

J3013617
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مرحله اطلاعات بازنشانی،
.دهيد فشار را" انتخاب"

1 مدت به را" انتخاب "مرحله، اطلاعات همه بازنشانی برای
.داريد نگه فشرده ثانيه

می بازنشانی نیز) کنید مراجعه بالا به (سوخت مصرف
.شود

باقيمانده سوخت
رانندگی فعلی میانگین مصرف با تواند می نفر یک چقدر•

کند
است مانده باقی مخزن در سوخت چقدر•

J3014498

J0010376

AdBlue
.است مانده باقی مخزن در AdBlue چقدر

J0013296

سنج حرکت
و 1 پایه برای نمود، ذخيره توان می را مستقل مسافت دو
.2 پایه

J0009587

!توجه
اندازه هر از قبل بايد مسافت مقادير
.شود بازنشانی گيرى

سنج حرکت بازنشانی
.دهيد فشار را" انتخاب"1

اطلاعات نمايشگر ۴۰
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بايد 2 پایه یا 1 پایه آيا که بزنید علامت ▼ و ▲ با2
.شود بازنشانی

را" Esc "یا کنید تایید" انتخاب "دکمه با را خود انتخاب3
.دهید فشار بازنشانی از خروج برای

ميانگين سرعت
کارکرد زمان بر حرکت مسافت تقسيم با ميانگين سرعت
سرعت دو. شود مى محاسبه) بازنشانی آخرين از (موتور

سرعتهای شود، گیری اندازه تواند می متفاوت میانگین
.2 و 1 میانگین

J3013620

!توجه
گيری اندازه هر از قبل مقادیربايد
.شوند بازنشانی

ميانگين سرعتهای بازنشانی
.دهيد فشار را" انتخاب"1
بايد 2 یا 1 ميانگين سرعت آيا که بزنید علامت ▼ و ▲ با2

.شود بازنشانی
را" Esc "یا کنید تایید" انتخاب "دکمه با را خود انتخاب3

.دهید فشار بازنشانی از خروج برای

ورود تخمينی زمان
سرعت بر باقيمانده مسافت تقسيم با ورود تخمينی زمان

.شود می محاسبه خودرو ميانگين

J3013621

مسافت نمايش
.دهيد فشار را" انتخاب"1
وارد) مایل یا (کیلومتر حسب بر را باقیمانده مسافت2

.کنید

کنید تنظیم ▼ و ▲ با را رقم اولین•
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بروید بعدی رقم به" انتخاب "از استفاده با•
برگرديد عقب به" Esc "با•

تاريخ و ساعت
است، توقف موقعيت در استارت کليد که موقعی حتی

دسترس در" دار زنگ ساعت "و" تاريخ و ساعت "منوهای
روی های دکمه از یک هر دادن فشار با منو. باشند می
برای منو. شود می فعال ثانیه 1 حداقل برای کنترل واحد

.ماند می فعال دادن فشار آخرین از بعد ثانیه 30
يا ساعته 12 متفاوت تنظيمات براى. جاری تاريخ و ساعت

مراجعه" تاريخ/ساعت "قسمت به تاريخ، قالب و ساعته 24
.کنيد

J3013618

توان نمی را ساعت باشد نگار سرعت به مجهز كاميون اگر
سرعت ساعت تنظيم منوی در عوض در کار اين. داد تغيير
سرعت کارکرد دستورالعملهای "به (شود می انجام نگار
).کنيد مراجعه" نگار

.دهيد فشار را" انتخاب"1
کنيد تنظيم را تاریخ و ساعت2

کنید تنظیم ▼ و ▲ با را رقم اولین•
بروید بعدی رقم به" انتخاب "از استفاده با•
برگرديد عقب به" Esc "با•

ثانیه 30 از بیش و باشد توقف موقعیت در استارت کلید اگر
.شود می لغو تنظیمات ببرد، زمان کلیدها فشردن بین

دار زنگ ساعت
در استارت کلید که هنگامی حتی" دار زنگ ساعت "منوی

دادن فشار با منو. است دسترس در باشد توقف موقعیت
ثانیه 1 حداقل برای کنترل واحد روی های دکمه از یک هر

دادن فشار آخرین از بعد ثانیه 30 برای منو. شود می فعال
.ماند می فعال
ولی شود، تنظیم رانندگی هنگام تواند نمی دار زنگ ساعت
"Esc "دادن فشار با تواند می آید در صدا به زنگ که وقتی

.شود خاموش

اطلاعات نمايشگر ۴۲
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کردن تنظيم دار، زنگ ساعت
.دهيد فشار را" انتخاب"1
جديد ساعت به را نما مکان ∇ و Δ از استفاده با2

.دهيد حرکت
.کنيد تاييد" انتخاب "با3
کنيد وارد را زنگ زمان4

کنيد تنظيم ∇ و Δ با را رقم اولين
برويد بعدی رقم به" انتخاب "با
برگرديد عقب به" Esc "با

.کنيد تاييد" انتخاب "با. خورد می علامت" ON "آنگاه5
مى داده نشان وضعيت ميله راست سمت در نماد
.است فعال دار زنگ ساعت که دهد نشان تا شود

ثانیه 30 از بیش و باشد توقف موقعیت در استارت کلید اگر
.شود می لغو تنظیمات ببرد، زمان کلیدها فشردن بین

J3013619

دار زنگ ساعت کردن فعال
:زنگ زمان تغيير بدون دار زنگ ساعت نمودن فعال

.دهيد فشار را" انتخاب"1
حرکت" ON "به را نما مکان ▼ و ▲ از استفاده با2

.دهيد
.کنيد تاييد" انتخاب "با3
میله در شده فعال دار زنگ ساعت به مربوط نماد4

.شود می داده نشان نمایشگر در وضعیت

دار زنگ ساعت کردن خاموش
ALARM کلمه شود، می خاموش دار زنگ ساعت وقتی

می داده نمايش کنونی ساعت شود، می روشن) زنگ(
از بعد زنگ. آيد می در صدا به هشدار سيگنال يک و شود
خاموش" ESC "شدن داده فشار صورت در یا ثانیه 60

.شد خواهد

استراحت/رانندگی زمان
سرعت از استراحت و رانندگی زمانهای مورد در اطلاعات

).است انتخاب یک عملکرد (شود می گرفته دیجیتال نگار
ديجيتال، نگار سرعت در شده انتخاب فعاليت به بسته

.است متفاوت آن زير اطلاعات و چپ سمت نماد دورترين
.است استراحت و توقف زمان دهنده نشان وسط در نماد
00:2510:272:47است رانندگى زمان دهنده نشان راست سمت نماد
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سياه تابلوى
و سنج سرعت فقط باشد، فعال" سیاه تابلوی "که هنگامی
).رنگی قسمتهای جز به (شوند می روشن دورسنج

:کنند می روشن را زمینه نور زير رویدادهای
شود فعال پيامى•
شود داده فشار اى دکمه•
برسد دورسنج روى رنگ قرمز قسمت به موتور سرعت•

زمینه نور
که (کند می پیروی رئوستا تنظیم از نمايشگر روشنایی
می منو این). کند می کنترل نیز را دستگاهها ساير روشنایی

روشنایی به توجه با نمايشگر روشنایی تغيير برای تواند
.شود استفاده دستگاهها سایر

زمینه نور تنظیم
.دهید کاهش یا افزایش ▼ و ▲ با را زمینه نور1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.J0009588

تنظيمات اصلی، نمايش صفحه
مختلف عملکردهای و ها عقربه از يک کدام که کنيد انتخاب
.شود داده نشان" اصلی نمايش صفحه "در بايد

نمايش عدم

خارج دمای

موتور روغن دما،

دنده جعبه روغن دما،

اطلاعات نمايشگر ۴۴
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آمپرمتر/متر ولت

دنده موقعيت

AdBlue باقیمانده

سوخت مصرف

باقيمانده سوخت

مرحله اطلاعات

سنج حرکت

خودرو سرعت ميانگين

تخمينی ورود زمان

تاريخ/ساعت

شمار ساعت

آلارم

نگار سرعت اطلاعات

نما قطب

DAS سيستم

موتور ساعات کل

۴۵ اطلاعات نمايشگر
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.دهيد فشار را) SELECT" (انتخاب"1
قسمت تا دهيد فشار بار يک را) SELECT" (انتخاب"2

عملکرد يا درجه ، ▼و ▲ از استفاده با. شود فعال بالا
"انتخاب "تاييد، به نياز درصورت. کنيد انتخاب را
)SELECT (دهيد فشار را

.شودمي داده نشان عملکرد يا درجه
تا دهيد فشار ديگر بار يک را) SELECT" (انتخاب"3

درجه ، ▼و ▲ از استفاده با. شود فعال بعدي قسمت
عملکرد يا درجه که هنگامي. کنيد انتخاب را عملکرد يا

فشار را) SELECT" (انتخاب "شد، داده نشان دلخواه
.دهيد

تا دهيد فشار را) Esc" (لغو "يا) SELECT" (انتخاب"4
داده نمايش ساعت و شده فعال هاقسمت همه
.شود

روز/شب
روى سفيد متن (روز حالت بين تغيير براى عملکرد اين از

)سفيد زمينه روى سياه متن (شب حالت و) سياه زمينه
اگر باشد، فعال روز حالت که هنگامی. شود مى استفاده
خواهد تغییر شب حالت به نمايشگر شوند روشن چراغها
.یافت

خودرو پيامهای
میله در نماد یک شود، تایید و شده داده نمایش پیامی اگر

کدام ببینید تا بروید منو این به. شود می داده نشان وضعیت
.اند شده تایید اصلاح بدون پیامها

.کنید تعویض پیامها بین ▼ و ▲ با
"ESC "دهيد فشار اصلى منوی به بازگشت براى را.

کليد که بعد دفعه است فعال هنوز که ای شده تاييد پيام
پيام يک عنوان به شود چرخانده راندن موقعيت به استارت

که زمانی تا پیام نماد. شد خواهد داده نمايش نشده تاييد
.ماند خواهد باقی باشند داشته وجود نشده تایید پیامهای

اطلاعات نمايشگر ۴۶
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تاير فشار
در (تريلر احتمالًا و كاميون در را تاير فشار عملكرد اين

نصب) تاير فشار نظارت( TPM گزينه اگر ،)وجود صورت
.كند می کنترل باشد، شده

.کنید تعویض گیری اندازه نقاط بین ▼ و ▲ با

J0011924

!توجه
تعداد به بسته نمايشگر در اطلاعات
نصب تاير فشار حسگرهای و محورها

.باشد متفاوت تواند می كاميون در شده

!توجه
می است ساکن كاميون كه زمانی تنها
.خواند را تاير فشار توان

چرخ شناسه تنظيم
کنيد انتخاب ▼ و ▲ با را محور1
.کنيد تاييد" انتخاب "با را انتخابی محور2
کنيد انتخاب ▼ و ▲ با را چرخ3
.کنيد تاييد" انتخاب "با را انتخابی چرخ4
.شود می داده نشان فعلی شناسه5
.کنيد تنظيم را" جديد شناسه"6

کنيد تنظيم ▼ و ▲ با را خورده علامت رقم
.نماييد تاييد" انتخاب "با را شده انتخاب رقم هر

.كنيد تاييد" انتخاب "با را شناسه تغيير7

"Esc "فشار قبلی منوی يا رديف رقم، به برگشتن برای را
.دهيد
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مرجع فشار تنظيم
کنيد انتخاب ▼ و ▲ با را محور1
.کنيد تاييد" انتخاب "با را انتخابی محور2
.شود می داده نشان فعلی مقدار3
.کنيد تنظيم را" جديد مقدار"4

کنيد تنظيم ▼ و ▲ با را خورده علامت رقم
نماييد تاييد" انتخاب "با را شده انتخاب رقم هر

کنيد تاييد" انتخاب "با را مرجع فشار5

"Esc "فشار قبلی منوی يا رديف رقم، به برگشتن برای را
.دهيد

بازنشانی
عملکردهای شود، داده فشار ثانيه 1 از بيشتر" انتخاب "اگر
:شد خواهند بازنشانی زير

سوخت مصرف•
پایه اطلاعات•
2 و 1 سنجهای حرکت•
2و1 ميانگين سرعتهای•

ATS
)EAS-DPF و JPN10 فقط(

است) ATS (اگزوز فرآوری پس سيستم يک دارای کاميون
.باشد می) DPF (ديزل ای ذره صافی يک شامل که

می جمع صافی در دوده ذرات از معينی مقدار که هنگامی
قسمت به همچنين. است لازم صافی بازسازی يک شود،

.کنيد مراجعه" ديزل ای ذره صافی"

!احتياط 
داغ بسيار بازسازی طول در صداگير

توقف يا راندن از بنابراين. شود می
نامناسب، مکانهای در کاميون

کشتزارها تونلها، در. مثال عنوان به
يا اشتعال قابل مواد به نزديک يا

.کنيد خودداری گازها

بازسازی شروع
شروع دستی بطور بايد بازسازی که هنگامی عملکرد اين از

.گردد می استفاده شود
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سمت در نمادی شود، می شروع بازسازی که هنگامی
حال در بازسازی "پيام و شود می داده نشان راست

.شود می داده نشان نمايشگر روی" پيشرفت

J3018100

بالا، دمای نماد شود می شروع بازسازی که هنگامی
.شود می داده نشان نمايشگر در اگزوز سيستم

ناموفق بازسازی "پيام باشد، ناموفق دستی بازسازی اگر
داده نشان نمايشگر در." کنيد کنترل را سيستم شرايط. بود
بوده ناموفق بازسازی چرا که اين فهميدن برای. شود می

را) شود مراجعه زير قسمت به" (سيستم شرايط "است،
.کنيد کنترل را سيستم شرايط و نموده انتخاب

!توجه
هرزگرد موتور که حالی در بازسازی اگر

هرزگردی سرعت شود، انجام است
.يابد افزايش است ممکن

بازسازی قطع
روشها اين از يکی با زمانی هر در توان می را بازسازی

:نمود قطع
يا استارت، سويچ کردن خاموش•
)شود مراجعه زير قسمت به( ATS کردن غيرفعال•

ATS کردن غيرفعال/فعال
:ATS کردن غيرفعال/فعال برای

انتخاب را" بازسازی کردن غيرفعال/فعال ▼ "و ▲ با1
.نماييد

کنيد تاييد" انتخاب "با2
کنيد قطع" Esc "با3

روی زير نماد گردد، می غيرفعال ATS كه هنگامی
سريعتر هرچه را ATS. شود مى داده نشان نمايشگر
.كنيد فعال دوباره

J129144

سيستم شرايط
شروع برای بايد که را سيستم شرايط وضعيت عملکرد اين

مورد در فقط (دهد می نشان گردد برآورده بازسازی
دارای سيستم شرايط). دارد کاربرد بازسازی دستی شروع

بدون تاييد، بازديد،( N/A يا OK ،CHECK وضعيتهای
بايد کند، کار بازسازی که اين برای. باشند می) کاربرد
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از يک هر اگر. باشند OK وضعيت دارای شرايط تمامی
را بازسازی آنگاه باشند، CHECK وضعيت دارای شرايط
اين مورد در شرط اين يعنی N/A. داد انجام توان نمی

قسمت در را سيستم شرايط تمامی. ندارد کاربرد کاميون
.ببينيد زير

بايد آنها برای که نيازهايی و سيستم شرايط زير جدول
.دهد می نشان را گردد برآورده

:اگر است OK وضعيتسيستم شرايط

نشده داده فشار کلاچکلاچ

PTOPTO نشده فعال

نشده داده فشار گاز پدالگاز پدال

باشد خلاص در دنده جعبهها دنده

باشد ساکن کاميونخودرو سرعت

شده کشيده دستی ترمزدستی ترمز

از ديزل ای ذره صافی يا موتور، قطعه، خطایسيستم خطای
کند نمی جلوگيری بازسازی
بگيريد تماس ولوو تعميرگاه يک با: اقدام

موقت تحريم
سيستم

تا نيست بالا کافی اندازه به دوده ميزان
شود شروع بازسازی
زمانی تا دهيد ادامه عادی رانندگی به :اقدام
باشد داشته بازسازی به نياز دوده ميزان که

دائمی تحريم
سيستم

بازسازی اجازه و است بالا بسیار دوده ميزان
نيست
نزديکترين با و متوقف فوراً را کاميون :اقدام

بگيريد تماس خود به ولوو تعميرگاه

شده گرم و کار حال در موتورموتور

کردن غيرفعال
سويچ

انتخاب راننده توسط" ATS کردن غيرفعال"
است شده

پارکينگ بخاری سنج زمان ريزی، برنامه
داده نشان آن زمان باشد، شده تنظيم قبلًا سنج زمان اگر
.شود می

.دهيد فشار را" انتخاب"1
"ريزی برنامه "به را نما مکان ▼ و ▲ از استفاده با2

.دهيد حرکت
.کنيد تاييد" انتخاب "با3
کنيد تنظيم را شروع تاريخ ▼ و ▲ با4
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.باشد می فرض پيش فعلی تاريخ
.کنيد تاييد" انتخاب "با5
نماييد تنظيم ▼ و ▲ با را شروع ساعت6
.کنيد تاييد" انتخاب "با7
نماييد تنظيم ▼ و ▲ با را مدت8

طولانى. کند می تغيير ای دقيقه 10 فواصل در زمان
.است ساعت 2 نمود تنظيم توان مى که زمانى ترين

.کنيد تاييد" انتخاب "با9
.شود می داده نشان شده تنظيم تاریخ و ساعت10
.کنيد تاييد" انتخاب "با11

پارکينگ بخاری سنج زمان بازنشانی،
.دهيد فشار را" انتخاب"1
حرکت" بازنشانی "به را نما مکان ▼ و ▲ از استفاده با2

.دهيد
.کنيد تاييد" انتخاب "با3

زبان
.دهيد فشار را" انتخاب "نظر مورد زبان تنظيم برای 1
.دهد می نشان را مختلف زبان سه تا نمايشگر اکنون 2

مربوطه سطر به نما مکان دادن حرکت با را نظر مورد زبان
تاييد" انتخاب "با را انتخابى مورد. نمایید انتخاب ▼ و ▲ با

.کنيد

واحدها
مسافت
داده نشان کیلومتر برحسب باید حرکت آیا که کنید انتخاب
.مایل یا شود

.بزنيد علامت ▼ و ▲ با را نظر مورد واحد1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

سوخت مصرف
100 در ليتر ليتر، در كيلومتر حسب بر را سوخت مصرف
در مايل يا IMP گالنهای برای) mpg (گالن در مايل كيلومتر،
.نماييد انتخاب) آمريكايی( US گالنهای برای گالن
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.بزنيد علامت ▼ و ▲ با را نظر مورد واحد1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

دما
يا) C (°سلسيوس درجه حسب بر دما كه كنيد انتخاب

.شود داده نشان) F (°فارنهايت
.بزنيد علامت ▼ و ▲ با را نظر مورد واحد1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

فشار
بار یا مربع اینچ بر پوند برحسب باید فشار آیا که کنید انتخاب
.شود داده نشان

.بزنيد علامت ▼ و ▲ با را نظر مورد واحد1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

تاريخ/ساعت
ساعت

.بزنيد علامت ▼ و ▲ با را ساعت نمايش قالب1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

آنگاه و رود می 12 تا فقط ساعت AM/PM قالب در
و ظهر از پیش معنی به AM. کند می شروع 1 از دوباره

PM است ظهر از بعد.

تاریخ
روز ماه، سال، بصورت باید تاریخ آیا که کنید انتخاب

)yymmdd(، سال ماه، روز، یا) ddmmyy (ماه، بصورت یا
.شود داده نشان) mmddyy (سال روز،

علامت ▼ و ▲ از استفاده با را تاريخ نمايش قالب1
.بزنيد

.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.
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نمايشگر روشنايی
وضوح

.دهید کاهش یا افزایش ▼ و ▲ با را وضوح1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.J0009588

زمینه نور
که (کند می پیروی رئوستا تنظیم از نمايشگر روشنایی
می منو این). کند می کنترل نیز را دستگاهها ساير روشنایی

روشنایی به توجه با نمايشگر روشنایی تغيير برای تواند
.شود استفاده دستگاهها سایر

.دهید کاهش یا افزایش ▼ و ▲ با را زمینه نور1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

شب حالت
و سياه زمينه روى سفيد متن بين تغيير براى عملکرد اين از

.شود مى استفاده سفيد زمينه روى سياه متن
علامت ▼و ▲ با شود فعال شب حالت است لازم اگر1

.بزنید
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

ورود رمز تغيير
.کنید وارد را فعلی ورود رمز ابتدا

عوض باید ورود رمز کدام که بزنید علامت ▼ و ▲ با1
.شود

.کنيد تاييد" انتخاب "با2
کنید تنظیم ▼ و ▲ با را رقم اولین3
بروید بعدی رقم به" انتخاب "از استفاده با4
برگرديد عقب به" Esc "با5

۵۳ اطلاعات نمايشگر

T 905364
2011-12-21

www.cargeek.ir

https://cargeek.ir/


Provided by Volvo Trucks

کشش کنترل
.کنيد انتخاب را" خاموش "يا" روشن ▼ "و ▲ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

داده نشان هشدار نماد يك شود، خاموش كشش كنترل اگر
.شود مى

J3014424

!توجه
هنگام يا غلتکی ميز روی آزمون هنگام
شده، برده بالا محور با کردن بکسل
TCS باشد خاموش بايد.

!توجه
چرخ محور با 6x2 خودروهای روی
چرخش ضد عملکرد هدايت، قابل عقب

.نمود خاموش توان نمی را

DAS
.کنيد انتخاب را" خاموش "يا" روشن ▼ "و ▲ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

دلخواه موارد نمايش بعنوان اگر فقط DAS سطح علامت
.شود می داده نشان باشد شده انتخاب

J153857

LCS سيستم
.کنيد انتخاب را" خاموش "يا" روشن ▼ "و ▲ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

ناوگان محدوديتهای
)حداکثر (موتور سرعت
قابل باشد، شده وارد صحيح عبور رمز که صورتی در فقط

.است دسترسی
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را موتور سرعت محدوديت يك انتخاب امکان تنظيم اين
اين از موتور سرعت اگر. کند می فراهم ناوگان مالک برای

اطلاعات "قسمت به شد، خواهد ثبت رود، بالاتر محدوده
.کنيد مراجعه" حرکت

.کنيد انتخاب ▼ و ▲ با را)" حداکثر (موتور سرعت"1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
حسب بر (کنيد وارد را موتور سرعت جديد محدوده3

)دقيقه در دور
کنید تنظیم ▼ و ▲ با را رقم اولین

بروید بعدی رقم به" انتخاب "از استفاده با
برگرديد عقب به" Esc "با

کنید تایید" انتخاب "با را موتور سرعت جدید محدودیت4
شود می داده نشان" شد کامل انتقال "پیام5

:نشد انجام تنظیم اگر
•"Esc "دیگر بار یک را تنظیم کنید سعی و دهید فشار را

.نمایید مراجعه 1 مرحله به دهید، انجام
و نمايشگر يابی عيب شود، نمی انجام كار هنوز اگر•

تشخيص "قسمت به دهيد، انجام را موتور كنترل واحد
.نمایید مراجعه" خطا

.بگيريد تماس تعميرگاه با لزوم صورت در•

)حداکثر (سرعت
قابل شود، وارد صحيح ورود رمز که صورتی در فقط

.است دسترسی
يک که دهد می امکان نقل و حمل شرکت به عملکرد اين

از کاميون اگر. نمايد تنظيم را ای جاده سرعت محدوديت
قسمت به شود، می ثبت سرعت كند تجاوز سرعت اين

.كنيد مراجعه" حرکت اطلاعات"
.نمایید انتخاب را)" حداکثر (سرعت "∇ و Δ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
کنيد وارد را سرعت جديد محدوديت3

کنيد تنظيم ∇ و Δ با را رقم اولين
برويد بعدی رقم به" SELECT "با
برگرديد عقب به" Esc "با

کنید تایید" انتخاب "با را سرعت جدید محدودیت4
نشان) شد کامل انتقال( Transfer complete پیام5

شود می داده

نشد انجام تنظیم اگر
•"Esc "دیگر بار یک را تنظیم کنید سعی و دهید فشار را

.نمایید مراجعه 1 نقطه به دهید، انجام
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و نمايشگر يابی عيب شود، نمی انجام كار هنوز اگر•
تشخيص "قسمت به دهيد، انجام را موتور كنترل واحد
.نمایید مراجعه" خطا

.بگيريد تماس تعميرگاه با لزوم صورت در•

)بينی پيش (سوخت
قابل شود، وارد صحيح ورود رمز که صورتی در فقط

.است دسترسی
پيش تا دهد می امکان نقل و حمل شرکت به عملکرد اين
مورد در اطلاعات برای. کند تنظيم را سوخت مصرف بينی

.كنيد مراجعه" حرکت اطلاعات "به سفر، در سوخت مصرف
.نمایید انتخاب را) بينی پيش (سوخت ▼ و ▲ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
کنيد بيان سوخت برای جديد بينی پيش يک3

کنيد تنظيم ▼ و ▲ با را رقم اولين
برويد بعدی رقم به" انتخاب "با
برگرديد عقب به" Esc "با

کنید تایید" انتخاب "با را سوخت جدید بینی پیش4
شود می داده نشان" شد کامل انتقال "پیام5

:نشد انجام تنظیم اگر
" •Esc "دیگر بار یک را تنظیم کنید سعی و دهید فشار را

.نمایید مراجعه 1 نقطه به دهید، انجام
واحد و نمايشگر يابی عيب شود، نمی انجام كار هنوز اگر• 

"خطا تشخيص "قسمت به دهيد، انجام را موتور كنترل
.نمایید مراجعه

.بگيريد تماس ولوو تعميرگاه يک با نياز صورت در• 

آمپرمتر حسگر بندی درجه
یا حسگر یک که وقتی باید آمپرمتر حسگر بندی درجه

.گردد انجام شود می تعویض دستگاه
دادن فشار با. كنيد دنبال را نمایشگر روی دستورالعملهای

"Esc "کنيد لغو.

ناوگان شناسه
قابل شود، وارد صحيح ورود رمز که صورتی در فقط

.است دسترسی
ناوگان شناسه تواند می نقل و حمل شرکت منو اين در

ثبت اطلاعات سپس. نمايد وارد نياز صورت در را کاميون
.گردد می ثبت شناسه آن برای موتور کنترل واحد در شده
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کنيد تنظيم را ناوگان جديد شناسه1
کنيد تنظيم ▼ و ▲ با را حرف يا رقم اولين

برويد بعدی رقم به" انتخاب "با
برگرديد عقب به" Esc "با

يک هر برای خالی فضای يک (شود وارد بايد رقم 13
).شود می وارد بلااستفاده محلهای از

کنید تایید" انتخاب "با را ناوگان جدید شناسه2
شود می داده نشان" شد کامل انتقال "پیام3

:نشد انجام تنظیم اگر
•"Esc "دیگر بار یک را تنظیم کنید سعی و دهید فشار را

.نمایید مراجعه 1 نقطه به دهید، انجام
و نمايشگر يابی عيب شود، نمی انجام كار هنوز اگر•

تشخيص "قسمت به دهيد، انجام را موتور كنترل واحد
.نمایید مراجعه" خطا

.بگيريد تماس تعميرگاه با لزوم صورت در•

تريلر تشخيص
يک. نمود خاموش منو این در توان می را تريلر تشخيص

جلوگيری تواند می تريلر تشخيص کردن غيرفعال برای دليل
دارای تريلر يک از استفاده هنگام لامپها زدن چشمک از

حال در LCM است ممکن. باشد نوری ديود عقب چراغهای
تشخيص را لامپ نوع اين جريان پايين مصرف نتواند حاضر
را معمولی ای رشته لامپهای از استفاده بنابراين دهد،
.کنيم می توصيه

.کنيد انتخاب را" خاموش "يا" روشن ▼ "و ▲ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

را زير موارد بايد راننده باشد،" خاموش "تريلر تشخيص اگر
:کند رعايت

لامپ (نباشد فعال نشانگر روی تريلر دهنده نشان•
).هشدار

•I-shift انتخاب را نادرستی اندازی راه دنده است ممکن
هنگام. گردد کلاچ بار اضافه به منجر تواند می که کند،
بالا خيلی اگر بايد اندازی راه دنده تريلر، يک کردن جفت
.شود تنظيم دستی بطور است

•ESP )دارای کاميونهای روی) الکترونيکی پايداری برنامه
EBS Gen 3 )عملکرد). 335 هفته از شده توليد ESP

تشخيص اگر بود خواهد يافته کاهش عملکردی دارای
.شود خاموش تريلر

!توجه
غيرفعال آن تريلر تشخيص که کاميونی

تشخيص به مربوط قانونی شرايط شده
تريلر يک روی راهنما چراغهای خطای

ECE R48 طبق (کند نمی برآورده را
فعال لامپهای). هشدار لامپ 6.5.8
تريلر يک روی راهنما چراغ به مربوط
.هستند الزامی

!توجه
را تريلر تشخيص که باشيد داشته ياد به

به کار این. کنيد بازنشانی" روشن "روی
کرديد خاموش را آن که روشی همان
.شود می انجام
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•EBS جدا/کردن جفت از بعد صحيح کل وزن محاسبه در
باعث تواند می که داشت، خواهد مشکل تريلر کردن

.شود متغير ترمزگيری احساس
عمل نيست ABS دارای تريلر که نمايشگر در هشدار اين•

اثر است خراب تريلر ABS که هشدار اين. کرد نخواهد
).کند می کار ( پذيرد نمی

•LCM )به را خطا کدهای ديگر) روشنايی کنترل مدول
که موقعيتی کرد، نخواهد گزارش ترکيبی کنترل تابلوی
رخ تريلر روشنايی برق مصرف در خطاهايی با تواند می
.دهد

خودکار روز در حرکت چراغهای
منو اين در توان می را خودکار روز در حرکت چراغهای
روز در حرکت چراغهای اگر یعنی این. کرد خاموش

روی روشنایی دکمه با را پائین نور بايد هستند،" خاموش"
.کنيد خاموش و روشن تابلو

.کنيد انتخاب ▼ و ▲ با را" خاموش "يا" روشن"1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
3"Esc "کند مى لغو را تنظيم.

هواگيری/تخليه
هنگام در منو، اين طريق از سوخت سيستم هواگيری/تخليه
.شود می انجام نیاز
پيامهای نمايشگر باشد، لازم هواگيری يا تخليه اينكه به بسته

متن با همراه شکلک یک. داد خواهد نشان متفاوتی
همچنین. شود می داده نشان" هواگيری/تخليه درخواست"

است مجاز هواگیری یا تخلیه آیا که دهد می نشان نمايشگر
.خير يا

:گردد برآورده هواگيری/تخليه انجام از قبل بايد زير شرايط
باشد شده كشيده دستی ترمز1
باشد خاموش موتور2
راندن موقعيت در استارت کليد3
باشد روشن بايد" هواگيری/تخليه "به مربوط نماد4

").سوخت در آب "به مربوط نماد تخليه، برای(

نشان نمايشگر روی" نيست مجاز هواگيری/تخليه "پيام اگر
شده برآورده 4-1 شرايط که کنيد کنترل ابتدا شود، می داده
.باشند

J3016141

تخليه

J3015665

هواگیری
!توجه
هواگيری،/تخليه فرآيند تکميل برای

برآورده فرآيند کل طول در بايد شرايط
.گردند
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خطا تشخيص
"خطا تشخيص "منوی در كاميون کنترل واحدهاى از ليستی
.شود مى داده نشان
.كنيد تعويض ▼ و ▲ با كنترل واحدهاى بين

لغو، برای. کند می تاييد را کنترل واحد انتخاب" انتخاب"
"Esc "دهيد فشار را.
شده انتخاب کنترل واحد به که زمانی طول در1

انتقال که دهد می نشان نمایشگر شود، می سرکشی
.است انجام حال در داده

باشد نداشته خطايی شده انتخاب کنترل واحد اگر2
.شود می داده نمايش" خطا بدون"
"Esc "برگرديد قبلی منوی به تا دهيد فشار را.

ندهد پاسخ ثانيه 5 طی شده انتخاب کنترل واحد اگر3
داده نشان نمايشگر در" بود ناموفق عمليات "زير پيام
.شود می

"Esc "به کنيد، سعی ديگر بار يک و دهيد فشار را
.نماييد مراجعه 1 نقطه
.بگيريد تماس تعميرگاه يک با نياز صورت در

خطايی کدهای يا کد شده انتخاب کنترل واحد اگر4
دهد می نمايش را موارد اين باشد، داشته

است کنترل واحد کدام به مربوط کد اين 1
دارد خطا قطعه يا پارامتر کدام 2
است نوعی چه از خطا 3
غيرفعال يا است فعال خطا آيا 4
است شده ثبت بار چند بازنشانی آخرين از بعد خطا 5

كنترل واحد يك برای خطا پيام يا خطا كد چندين اگر5
و ▲ با خطا كدهای بين توانيد می باشد، داشته وجود

نشان ليست آخر در" همه بازنشانی. "نماييد حركت▼ 
خطای کدهای تنها بازنشانی اين. شود می داده

.کند می پاک را شده انتخاب کنترل واحد به مربوط
کنترل واحد برای خطا پيام يا کد 20 از بيشتر اگر6

پيام ويکمين بيست باشد، داشته وجود شده انتخاب
برای. بود خواهد" است زياد خيلی خطا پيامهای"

یا یک اند، نشده داده نشان که پیامهایی آن مشاهده
.شوند بازنشانی باید اول پیامهای از تا چند

خطا کد مورد در بيشتر اطلاعات دادن نشان برای7
بصورت اينجا در خطا کدهای. دهيد فشار را" انتخاب"

باشد، غیرفعال خطا اگر. شوند می داده نشان عددی
داده نشان خطا به مربوط تاریخ هم و ساعت هم
.شود می

MID: کنترل واحد شناسايى
PID: پارامترها شناسايى
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PPID: ولوو خاص پارامترهاى شناسايى
SID: اجزاء شناسايى

PSID: ولوو خاص اجزاء شناسايى
FMI: خطا های شناسه شناسايی
ثانيه 1 مدت به را" انتخاب "خطا، کد بازنشانی برای

.داريد نگه فشرده

کنترل تابلوی خودآزمايی
نشانگر لامپهای آزمون

انتخاب ▼ و ▲ با را" نوری ديودهای نمايانگر، آزمون"1
.کنيد

.کنيد تاييد" انتخاب "با2
شود می روشن ثانيه 5 تقريباً نمایانگر3
کنيد لغو" Esc "با را آزمون4

سنجه آزمون
.نمایید انتخاب را" سنجه آزمون ▼ "و ▲ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
می انجام تشخيصی برگشت و رفت يک ها سنجه3

.دهند
و عقب بار چند انتهايی موقعيتهای بين گرها، اشاره
.دهند نشان را خاصی مقدار نبايد آنها. روند می جلو
مثلًا (کنند می حرکت آنها که است کنترل یک فقط این
).کنند می کار ها سنجه و محرک طبقات که اين

کنيد لغو" Esc "با را آزمون4

نمايشگر آزمون
.نمایید انتخاب را" نمايشگر آزمون ▼ "و ▲ با1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
برای شد، خاموش ثانیه 3 که این از بعد نمایشگر کل3

الگوی یک این از بعد. شود می روشن ثانیه 3 حدود
سپس. شود می داده نمایش ثانیه 3 برای شطرنجی

نمايش ثانيه 3 برای معکوس بطور شطرنجی الگوی
.شود می داده

کنيد لغو" Esc "با را آزمون4

بلندگو آزمون
.نمایید انتخاب را" بلندگو آزمون ▼ "و ▲ با1
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.کنيد تاييد" انتخاب "با2
صوت شدن فعال با همزمان را موزیک نام نمایشگر3

می ▼و ▲ از استفاده با. دهد می نشان ثانیه 10 برای
.کنید تعویض مختلف صوتهای بین توانید

کنيد لغو" Esc "با را آزمون4

قطعه شماره
"قطعه شماره "منوی در كاميون کنترل واحدهای از ليستی
نرم هم و افزار سخت شماره هم. شود می داده نشان
.شود می داده نشان کنترل واحد افزار

.کنيد انتخاب ▼ و ▲ با را قطعه1
.کنيد تاييد" انتخاب "با2
برگرديد عقب به" Esc "با3

خودرو اطلاعات
روغن سطح
.است روغن سطح الكترونيكی حسگر يك دارای كاميون
را موتور روغن سطح حداکثر، و حداقل علامت دارای ستون
لیتر چند که دهد می نشان وسط در عدد. دهد می نشان
.دارد وجود حداکثر و حداقل سطوح بین

سطح چرخد می روشن موقعيت به استارت کليد وقتی
ثانیه 5 برای سطح. شود می داده نشان نيز موتور روغن
و شود اندازی راه موتور که زمانی تا یا شود می داده نشان

.شود می داده نشان SRS آمد خوش پیام از بعد مستقیماً
به حداقل بايد موتور صحيح، مقدار دادن نشان منظور به

مدت به موتور اگر. باشد بوده خاموش دقيقه 70 مدت
چند که دهد می نشان نمایشگر باشد، نبوده خاموش کافی
داده نشان بتواند صحیح مقدار یک تا است مانده دقیقه
.شود
هشدار نماد يک باشد" حداقل "زير يا" حداقل "سطح اگر

.شود می داده نشان

!توجه
روغن سطح بودن پائین برای هشداری

.ندارد وجود رانندگی حال در

!توجه
و" حداقل "بين بايد روغن سطح

سطح که این از قبل. باشد" حداکثر"
پر روغن با برسد" حداقل "به روغن
موتور در اندازه از بيش روغن. نکنید
.گردد می روغن مصرف افزايش باعث

بار نشانگر
وزن محور، هر روی شده مشخص فشار نمايشگر،
وزن و تريلر شده مشخص وزن کاميون، شده مشخص
محورهای و بوژی با. دهد می نشان را بار شده مشخص
نشان محور دو هر روی شده مشخص وزن دوگانه محرک
می تجديد بار يک ثانيه دو هر مذکور مقادير. شود می داده
.شوند
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دستورالعمل به بار نشانگر عملکرد مورد در اطلاعات برای
.نمایید مراجعه راننده جداگانه

وضعيت ترمز، لنتهای
.دهد می نشان را کامیون ترمز لنتهای شرایط

خودرو شناسه
منوی به که خودرو شماره و کامیون شاسی شماره

می داده نمايش اینجا در بود شد وارد" ناوگان شناسه"
.شود

کل مقدار
دهد، می نشان را تاکنون موتور کل مقادير مجموع مقادير

.است شده ثبت موتور کنترل واحد حیات چرخه طول در که
از عبارتند شوند می ذخیره که مقادیری

مسافت کل•
شده استفاده سوخت کل•
موتور ساعات کل•
کردن کار درجا زمان کل•
PTO ساعات کل•
موتور چرخشهای کل•

قبلی منوی به" Esc "با. کنید حرکت مقادیر بین ▼ و ▲ با
.برگردید

پیام نباشد اطلاعات که هنگامی باشد، ناموفق انتقال اگر
.شود می داده نشان" نيست موجود اطلاعات"

حرکت اطلاعات
.شود می ذخيره حرکت اطلاعات مختلف مقدار 14

حرکت مسافت•
حرکت سوخت میانگین•
حرکت سوخت تجميعی مقدار•
حرکت چرخشهای اضافه•
حرکت اقتصادی غیر چرخشهای•
حرکت سوخت اقتصادی غیر چرخشهای•
حرکت میانگین سرعت•
:حرکت سرعت اضافه•
حرکت در موتور ساعات•

!توجه
توانید می" حرکت اطلاعات "منوی در

بازنشانی آخرین از بعد که را اطلاعاتی
برای. کنید پیدا است شده ذخیره

اطلاعات بازنشانی "به بازنشانی،
.نماييد مراجعه" حرکت
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حرکت کردن کار درجا زمان•
حرکت کردن کار درجا سوخت•
حرکت PTO ساعات•
حرکت PTO سوخت•
حرکت ثابت سرعت•

قبلی منوی به" Esc "با. کنید حرکت مقادیر بین ▼ و ▲ با
.برگردید

پیام نباشد اطلاعات که هنگامی باشد، ناموفق انتقال اگر
.شود می داده نشان" نيست موجود اطلاعات"

حرکت اطلاعات بازنشانی
قابل شود، وارد صحيح ورود رمز که صورتی در فقط

.است دسترسی
بازنشانی" حرکت اطلاعات "منوی در را اطلاعات تمامی
.كنيد دنبال را نمایشگر روی دستورالعملهای. کنید

ورود رمز
می محافظت عبور رمز با نمايشگر در عملکردها از بعضی
خودرو وقتی. دارد وجود نمايشگر برای عبور رمز سه. شوند

می زير صورت به عبور رمزهای شود، می تهيه کارخانه از
:باشند
0000: کارگاه 1 عبور رمز
1234: مالک عبور رمز
5678: کارگاه 2 عبور رمز

توان می را مقادير شود، وارد" 1 عبور رمز کارگاه، "وقتی
).دارد کاربرد عملکردها از تعدادی برای (نمود بازنشانی

نيز زير منوهای به توان می ديگر عبور رمز دو هر با
:کرد پيدا دسترسی

موتور دور: ناوگان محدوديت•
سرعت: ناوگان محدوديت•
سوخت: ناوگان محدوديت•
ناوگان شناسه•

اگر يا باشد توقف موقعيت در ثانيه 60 از بيشتر کليد وقتی
به دستيابی منظور به بايد عبور رمز باشد، شده قطع باتری
.شود وارد مجدداً عملکردها همه
عملکردهای برای را عبور رمز حفاظت که هست امکان این

ولوو تعميرگاه يک توسط تواند می کار اين. بردارید خاصی
.شود انجام

!توجه
دسترسی از تا کنید عوض را ورود رمز

به کنید، جلوگیری منوها به غیرمجاز
.نمایید مراجعه" ورود رمز تغيير"
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کنید تنظیم ▼ و ▲ با را رقم اولین1
بروید بعدی رقم به" انتخاب "از استفاده با2
برگرديد عقب به" Esc "با3

سرویس یادآور
)بازارها برخى در اختياری(
ترک زمان مورد در راننده به هشدار برای سرويس يادآور از

روی يادآور. شود می استفاده سرويس برای خودرو
هشدار پيش بصورت ابتدا که شود، می داده نشان نمايشگر

.است هشدار بصورت سپس و
:شود می فعال زير پارامتر سه با سرويس يادآور

موتور ساعات•
شده رانده کيلومتر•
روزها تعداد•

مقدار به پارامترهايش از يکی که هنگامی سرويس يادآور
توسط مقدار. شود می فعال رسد می شده تنظيم پيش از

می تعريف ولوو نمايندگی يک همکاری با ناوگان مالک
.شود

هشدار پيش
سرويس نوبت دريافت زمان که دهد می نشان هشدار پيش
روی هشدار پيش. است رسيده فرا ولوو فروش نماينده از

تعريف پيش از مقادير از يکی از %90 که هنگامی نمايشگر
.شود می داده نشان شود حاصل شده

آينده نگهداری

بار هر پيام. است فعال ثانيه 30 مدت به هشدار پيش پيام
داده نشان شود چرخانده استارت موقعيت به کليد که

تا اطلاعات، پيامهای برای لامپی با همراه شد، خواهد
پيام يا شود بازنشانی سرويس يادآور يا که موقعی
.شود داده نشان هشداری

فرمان، روی نمايشگر به مربوط کنترل واحد از استفاده با
کدام ببينيد تا باشيد داشته دسترسی منو زير به توانيد می
.است رسيده خود مقدار از %90 به پارامتر سه از يک

است مقداری هشدار پيش بعنوان شده داده نشان مقدار
کرده تعريف ولوو نمايندگی همکاری با ناوگان مالک که

J3014466

اطلاعات پيام

اطلاعات نمايشگر ۶۴

T 905364
2011-12-21

www.cargeek.ir

https://cargeek.ir/


Provided by Volvo Trucks

هشدار پيش سطح که هنگامی زير موارد منو، زير در. است
سرويس آلارم.شود می داده نشان نمايشگر روی باشد آمده دست به

کيلومتر 1394

هشدار
نماد. است رسيده سرويس زمان که دهد می نشان هشدار
پيش از مقدار %100 به که هنگامی هشدار به مربوط
.شود می داده نمايش باشد رسيده شده تعريف

نگهداری

با را پيام راننده که موقعی تا است فعال هشدار پيام يک
تاييد فرمان کنار نمايشگر کنترل دسته روی" ESC "دکمه
استارت موقعيت به کليد که بار هر هشدار پيام. کند

پيام لامپ با همراه شد، خواهد داده نشان شود چرخانده
.شود بازنشانی سرويس هشدار که موقعی تا هشدار،

فرمان، کنار نمايشگر به مربوط کنترل دسته از استفاده با
کدام ببينيد تا باشيد داشته دسترسی منو زير به توانيد می
مقدار. است رسيده خود مقدار% 100 به پارامتر سه از يک

.شود می داده نشان "--" بصورت

J3014465

هشدار پيام

سرويس آلارم

کيلومتر-- 
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سرويس يادآور بازنشانی
شويد وارد سرويس و نگهداری قسمت زير منو ساختار به

عبور رمز عبور، رمز. نگهداريد ثانيه 3 برای را" انتخاب "دکمه
عبور رمز کردن وارد قسمت به کنيد، وارد را 2 کارگاه
آيا که بزنيد علامت ، ▼و ▲ از استفاده با. نماييد مراجعه
.کنيد تاييد" انتخاب "با. شود انجام بايد بازنشانی
شده شروع بازنشانی که دهد می نشان را تاييدی نمايشگر

.است

سرويس آلارم

کيلومتر-- 

ترمز لنت شده بينی پيش ساييدگی
خودرو اطلاعات نمايشگر در" خودرو اطلاعات "منوی تحت
تعويض به نياز مسافتی چه در ترمز لنتهای که ديد توان می
تواند می نيز ولوو تعميرگاه يک در را اطلاعات اين. دارند
.خواند

چرخ ترمزهای نظارت
ديگر چرخهای به نسبت چرخ يک روی ترمزگيری اثر اگر

نمادی و شود می روشن" CHECK "لامپ باشد، تر ضعيف
نيروی در تفاوتی شما. شود می داده نشان نمايشگر در

آن جای به ديگر چرخهای چون کنيد نمی احساس ترمزگيری
خطا کد يک حال هر به ولی. گرفت خواهند ترمز تر محکم

سيستم بايد ولوو تعمير ايستگاه و شده ذخيره سيستم در
.کند بازديد را ترمز

J3014494

.ترمز ضعيف کارآيی هشدار علامت

ترمز بالای دمای هشدار
"CHECK "لامپ کنند، شدن داغ به شروع ترمزها اگر

می داده نشان نمايشگر روی نمادی و شود می روشن
ترمز پدال بايد قبلی، نيروی همان با گرفتن ترمز برای. شود
J5013670.داد فشار محکمتر را

.ترمز بالای دمای هشدار علامت
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خطا کدهای بازنشانی
به توان نمی را خطا کد کند، تنظيم را خطايی کد EBS اگر

کار اين عوض در. کرد بازنشانی ديگر خطای کدهای روش
:شود انجام زير روش به بايد

:شرایط
.ساکن خودروی•
.است شده پر بار، 10 حداقل فشار تا بادى سيستم •
ترمز دارد وجود تريلر کننده تنظيم روی خطايی اگر•

.شود تنظيم نبايد دستی

:اجرا
.شود بازنشانی کنترل واحد تا کنيد خاموش را سويچ1

ترمز مدت، اين طول در. بمانيد منتظر ثانيه پنج حداقل
!شود استفاده نبايد

.کنيد روشن را سويچ2
مدت، اين طول در. بمانيد منتظر ثانيه پانزده حداقل3

.باشد ساکن پايی ترمز از استفاده بدون بايد خودرو
سيستم محدوديتهای شود، می روشن هشدار لامپ
.هستند فعال

فشرده کاملًا که جايی تا کنيد استفاده را پايی ترمز4
.شود

بصورت كاملًا ثانيه پنج حداقل برای را پايی ترمز پدال5
.داريد نگه فشرده

.بيايد بالا کاملًا که جايی تا کنيد آزاد را پايی ترمز6
.شود آزاد کاملًا ثانيه پنج حداقل برای بايد ترمز پدال7

می خاموش هشدار لامپ بود، موفق بازنشانی آزمون
:شود

.نشد پيدا ترمزگيری مدت در خطايی هيچ•
.شدند غيرفعال خطا کدهای•
.است عادی ترمز عملکرد•

:ماند می روشن هشدار لامپ بود، موفق بازنشانی آزمون
.شد انجام نادرست بازنشانی آزمون

.بود انجام حال در ثانيه 25 از بيشتر برای ترمزگيری•
.کرد حرکت آزمون طول در خودرو•

در فعالی خطای هنوز اما شد، انجام درستی به آزمون
.دارد وجود EBS سيستم

!توجه
کنترل تابلوی نمايشگر در را اطلاعات

.ببينيد
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.دهيد انجام ديگر بار چندين را آزمون•

/روشن جديد بازنشانی آزمون يک انجام برای بايد سويچ
.ببينيد را بالا 3–1 نكات. شود خاموش
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رانندگی نکات
كنيد رانندگی جويی صرفه با

به مربوط زنجيره در را نقش مهمترين راننده
.دارد کلی جويی صرفه بهترين به دستيابی

دنده جعبه و موتور .کنيد گرم سريعتر چه هر را موتور1
سوخت خود سرد حالت با مقايسه در شده گرم

).شوند مى فرسوده كمتر و (كنند مى مصرف كمترى
را ها دنده و كنيد استفاده معقولانه طور به گاز از2

استفاده و وار ديوانه رانندگى .كنيد تعويض درست
ميزان به سوخت مصرف باعث دنده جعبه از نادرست

.شود مى بالاتر توجهى قابل
زياد را سوخت مصرف کار اين .نکنيد پمپ را گاز پدال3

.يابد افزايش سرعت که اين بدون کند می
ترين سبك رسيديد نياز مورد سرعت به كه هنگامى4

چرخش تعداد. ببريد كار به توانيد مى كه را اى دنده
.داريد نگه رنگ سبز قسمت تر پايين نيمه در را موتور

درستی به اگر ثابت، سرعت کنترل .ثابت سرعت کنترل5
سوخت مصرف در شود استفاده خوب شرايط در

از بيش استفاده اين، وجود با. گردد می جويی صرفه
تواند مى اى تپه مناطق در ثابت سرعت كنترل از حد

.شود سوخت مصرف افزايش باعث
کنند، می استفاده سوخت زيادی مقدار بالا سرعتهای6

افزايش با هوا مقاومت كه اين دليل به اى اندازه تا
بادهای. يابد مى افزايش ناگهانى طور به سرعت
را سوخت مصرف بيابانی بادهای و شديد مخالف
.دهند می افزايش بيشتر

دنده به دير !کنيد رانندگی موتور پايين سرعت با7
نيروى بيشترين از ها سربالايى در. برويد سنگين
سنگين دنده به رفتن از قبل و كنيد استفاده موتور
قسمت بخش ترين پايين به موتور سرعت دهيد اجازه
در را D16 موتور که است مهم مخصوصاً. برسد سبز

موتور کم سرعتهای در زيرا برانيد، پايين سرعتهای
کار سختی به موتور بگذاريد. دارد بالايی بسيار گشتاور

.باشد داشته را لازم کشش تواند می موتور کند،
تعويض ،کنيد می رانندگى سبك بار با که هنگامی8

.شود مى سوخت مصرف افزايش باعث اضافى دنده
از دارد، امکان اگر !كنيد استفاده خوب هاى جاده از9

مسير. بپرهيزيد ناهموار و بد های جاده در رانندگی
كه نكنيد رانندگى طورى. کنيد ريزی طرح خوب را خود
گرفتن ترمز با گرفتن شتاب برای شده مصرف انرژى
رها كاملًا را گاز سرازيريها در. رود هدر به دوباره
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شتاب از دهد مى اجازه جاده شرايط وقتى. كنيد
.كنيد استفاده خودرو

موتور ترمز ملايم، های سراشيبی در .موتور ترمزگيری10
ای ناخواسته اثر لذا و بگيرد ترمز زياد است ممکن
مصرف بهترين آوردن دست به برای. باشد داشته

خودداری بايد" غيرضروری "ترمزهای چنين از سوخت،
در ميانی موقعيت يک که باشيد داشته توجه. شود
و دارد وجود موتور نيروی نه که دارد، وجود گاز پدال
.موتور ترمزگيری نه

مقاومت راديال تايرهاى .كنيد انتخاب دقت با را تايرها11
تاير صحيح فشار. دارند غلتيدن برابر در كمترى

.كاهد مى تاير سائيدگى از و داده كاهش را اصطكاك
هاى زاويه و كنيد بازديد مرتباً را جلو چرخ تنظيمات12

مقادير. کنيد بازديد نيز را تريلر و کشنده روى محور
برابر در كمتر مقاومت ايجاد باعث هميشه صحيح
.شوند مى كمتر سوخت مصرف درنتيجه و غلتيدن

است نياز مورد که اندازه آن از بيش سايبان از13
محکم کاملًا را برزنت و سايبان هميشه .نكنيد استفاده

تابلوهاى كه باشيد داشته خاطر به همچنين. کنيد
سوخت مصرف غيره و سقفى هاى قفسه تبليغاتى،

.دهند مى افزايش را
صحيح تنظيم درصورت ولوو بادشكن بندى بسته14

.كند مى مصرف كمترى سوخت
حفظ مطلوب شرايط در را كاميون صحيح نگهدارى15

.دارد مى نگه پايين را سوخت مصرف كه كند، مى

رانندگی برای هايی توصيه
کنترل رانندگى، هنگام در گاهى و اندازى، راه از پس1

در اگر. دهند نشان را مقاديرعادى دستگاهها كه كنيد
كرده توقف شد، روشن هشدار لامپ رانندگى هنگام

.كنيد کنترل را علت و
كمترين با آهسته دنده يك با يا يك دنده با همواره2

.بيفتيد راه) دقيقه در دور 800 تا 700 (ممكن سرعت
درجا از !ندهيد گاز درجا است سرد موتور که زمانى3

.کنيد خودداری مدت طولانی کردن کار
را كننده خنک ماده سطح !نپوشانيد را رادياتور هرگز4

مناسب كننده خنک ماده از هميشه و كنيد بازديد مرتباً
بازديد نيز را تسمه كشش و شيلنگها. نماييد استفاده

كننده گرم سيستم يا کننده خنک سيستم در اگر. كنيد
.نکنيد رانندگی دارد وجود نشتی

خاموش ترمز سيستم هشدار لامپهاى كه زمانى تا5
را دستی ترمز كه نکنيد فراموش .نكنيد رانندگى نشده
.كنيد آزاد

!توجه
در LOW و HIGH هاى دامنه بين تغيير
به ابتدا. نيست مجاز عقب دنده حال
سپس برويد، LOW يا HIGH دامنه
.کنيد درگير را عقب دنده

!هشدار 
روی شده درگير ديفرانسيل قفل با

گوشه به سخت سطح با های جاده
.نرويد ها
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سد ديگر شيئى يا مانع يك توسط جلو چرخهاى اگر6
تايرها و هيدروليك فرمان. بزنيد دور نكنيد سعى شده
.ببينند آسيب است ممكن

بی را کلاچ .ندهيد تكيه كلاچ پدال روى را خود پاى7
ممكن سبك خيلى هاى دنده از استفاده. نلغزانيد دليل
.شود كلاچ سائيدگى باعث است

تعويض را دنده است فعال خروجى نيروى منبع وقتى8
كلاچ از مستقل خروجى نيروى منبع درمورد( .نكنيد
.)ندارد كاربرد

دنده که اين از قبل. است نشده همگام عقب دنده9
در. برويد LOW سرعت دامنه به کنيد درگير را عقب

سرعت دامنه با توان مى مناسب، رانندگى شرايط
HIGH رفت عقب دنده به هم.

می ترمز آرام که هنگامی در و ها سراشيبی روی10
ثابت گرفتن ترمز از .کنيد استفاده موتور ترمز از گيريد
.کنيد خودداری لغزنده های جاده روی موتور

.كنيد استفاده ديفرانسيل قفل از لغزنده های جاده در11
از قبل دقيقه 1 موتور بگذاريد سخت رانندگی از بعد12

در گرمايی تنش از کار اين کند کار کردن خاموش
جلوگيری کننده خنک ماده ناخواسته اتلاف و موتور
.کند می

هر در مدار مخزنهاى از يكى يا اوليه مخزن تخليه با13
.كنيد بازديد را هوا كننده خشك عملكرد هفته

.كنيد استفاده مناسب روغن و سوخت از همواره14
.ببنديد را عقب قفسه داخل های دريچه حرکت از قبل15
.باشد بسته هميشه بايد نگار سرعت روى پوشش16

هوا تعليق دارای کاميونهای به مربوط رانندگی نکات
!توجه
روی چرخ زنجيرهای از استفاده هنگام

مراقب محرك محور داخلی چرخهای
به است ممكن زنجيرها اين. باشيد
.برسانند آسيب بادی تعليق
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!هشدار 
را الکترونيکی بادی تعليق سيستم
های پايه از استفاده هنگام

موقعيت بدون روب برف نگهدارنده،
ارتفاع بر که تجهيزاتی ساير يا شناور،
گذارند می اثر جاده بالای کاميون
دارای کاميونهای روی. کنيد خاموش
بالای کاميون ارتفاع بر که تجهيزاتی

خاص سويچ يک گذارند می اثر جاده
کردن خاموش برای توان می را

يک توسط ارتفاع، خودکار کنترل
.نمود نصب ولوو تعميرگاه

سربالايی در انداز راه کمک
.داريد نگه ساکن پايی ترمز با را خودرو1
.دهيد فشار را سويچ2

روشن سويچ داخل لامپ و شود می فعال عملکرد
.گردد می

.کنيد رها را پايی ترمز3
باقی ثابت خودکار بطور کوتاهی مدت برای خودرو
.ماند می
شده گرفته خودرو ترمز که زمانی تا نمايشگر در نماد
.ماند می روشن باشد

کنيد دادن گاز به شروع4

هنگامی يا کوتاهی، مدت از بعد را ترمزها خودکار سيستم
.کند می آزاد باشد بزرگ کافی اندازه به موتور گشتاور که
.کنيد فعال غير را عملکرد دکمه، دوباره دادن فشار با

شود می اندازی راه موتور که هنگامی
.است غيرفعال هميشه عملکرد

.کنيد استفاده سربالايی شيبهای در فقط عملکرد اين از

J5013669

نمايشگر و سويچ روی نماد

عقب دنده هشدار
.است آهنگ دو دارای عقب دنده هشدار

.کنيد درگير بار يک را عقب دنده بلند، آهنگ برای•
سپس و کنيد آزاد را عقب دنده آهسته، آهنگ برای•

.کنيد درگير ثانيه 7 طی را آن دوباره
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)TCS (كشش کنترل سيستم
راندن قابليت و پايداری ،)TCS (کشش کنترل سيستم با

درجای چرخش خودکار بطور TCS. آيد می دست به بهتری
در. دهد می کاهش موتور محرک گشتاور کاهش با را چرخ

ترمز يک مثل TCS ساعت در کيلومتر 40 زير سرعتهاى
درجا که را چرخى و کند مى عمل نيز ديفرانسيل خودکار

.نمايد می متوقف چرخد مى

J3014400

TCS که هنگامی نمايشگر روی نماد
.است فعال

TCS عملکردهای
روشن کاميون که هنگامی TCS که است اين عادی حالت
روشن سويچ داخل نشانگر لامپ. است فعال شود می

شن، روى مثلًا دشوار شرايط در را ای ناحيه TCS. نيست
به مربوط مراحل زير قسمت در. کنيد فعال برف يا ماسه

TCS، TCS عملکردها، برای دکمه از استفاده چگونگی
.است آمده غيرفعال TCS و ای ناحيه

•TCS فعال سويچ روی مختصری فشار با را ای ناحيه
.شود می روشن سويچ داخل نشانگر لامپ. کنيد

•TCS بطور کوتاه مدتی برای سويچ داشتن نگه با را
چشمک سويچ داخل نشانگر لامپ. کنيد غيرفعال کامل
.زند می

لامپ. برگرديد) TCS (عادی حالت به سويچ دادن فشار با
.شود می خاموش سويچ داخل نشانگر

J0008525

3 به. است فنرى بار داراى سويچ
دست توان می TCS مختلف عملکرد
.يافت

J3014424

باشد غيرفعال TCS که هنگامی نماد
.شود می داده نشان
!توجه
ناحيه TCS از عادی رانندگی طول در
.نکنيد استفاده ای
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TCS کردن خاموش
با کردن بکسل هنگام يا غلتکی ميز روی آزمون هنگام
.باشد خاموش بايد TCS شده، برده بالا محور

خودرو. کنيد استفاده TCS کردن خاموش براى نمايشگر از
.باشد ساکن بايد

)4 و 3 (برويد" تنظيمات "منوی به1
)2 (دهيد فشار را" انتخاب"2
)4 و 3 (برويد" کشش کنترل "منوی به3
)2 (دهيد فشار را" انتخاب"4
)4 و 3 (برويد" خاموش "منوی به5
)2 (دهيد فشار را" انتخاب"6

چرخانده راندن موقعيت به استارت کليد که بعدی دفعه
ساعت در کيلومتر 12 از بيشتر سرعتی با جلو محور يا شود

.گردد می فعال دوباره TCS بچرخد

J3008810

!توجه
TCS محور هر با کردن بکسل از قبل را
!کنيد خاموش شده برده بالا

!توجه
نمايشگر روی TCS کردن خاموش
.کند می غيرفعال را TCS سويچ

شود فعال چرخ يک تعويض از بعد TCS اگر
کنيد، نصب محرک محور روی قبل از کوچکتر چرخهايی اگر

TCS شود فعال است ممکن.
.برانيد ساعت در کيلومتر 25 بالای سرعت با را مسافتی

می آشنا چرخها اندازه بين تفاوت به EBS سيستم آنگاه
در تفاوت به بستگی است لازم رانندگی چقدر که اين. شود
.دارد چرخها بين اندازه
را موتور گشتاور TCS زيرا باشد مشکل حرکت است ممکن
.کنيد فعال را ای ناحيه TCS حالت، اين در. کند می محدود
TCS بين چرخ سرعتهای در بيشتری تفاوت امکان ای ناحيه
TCS وقتی. کند می فراهم را محرک محور و جلو محور
تا کشد می طول بيشتری مدت شود، می فعال ای ناحيه

.شود آشنا ها چرخ بين اندازه تفاوت بهEBS سيستم
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ديفرانسيل قفل
توان می را ديفرانسيل قفل ،EBS دارای خودروهای در

سويچ، دادن فشار با. کرد درگير کلاچ دادن فشار بدون
کند هماهنگ را چرخها تا کرد خواهد تلاش EBS سيستم
سرعت با ديفرانسيل قفل کردن درگير از قبل که بطوری
نشود، انجام معينی زمان در کار اين اگر. بچرخند يکسانی
بچرخند يکسانی سرعت با چرخها که وقتی تا سيستم
.انداخت خواهد تاخير به را ديفرانسيل قفل درگيری
کردن درگير "به ديفرانسيل، قفل خودکار کردن درگير برای

در)" DLC - Diff Lock Control (ديفرانسيل قفل خودکار
نماييد مراجعه زير صفحه

کنيد تنظيم پايينی موقعيت در را سويچ1
چشمک کنترل تابلوى روى کنترل لامپ تا کنيد صبر2

بزند
ها دنده و محرک محورهای تا دقت با بدهيد گاز3

نبينند آسيب
شويد دور لغزنده ناحيه از4
کنيد رها را گاز پدال5
کنيد آزاد را ديفرانسيل قفل6

J4017788

لامپ. شود می درگير ديفرانسيل قفل
.زند مى چشمک کنترل تابلوى روى
!توجه

تابلوی روی هشدار لامپ که زمانی تا
ديفرانسيل قفل نزند، چشمک کنترل
تا ديفرانسيل قفل. شود نمی درگير
زند مى چشمک هشدار لامپ که زمانى
خاموش سويچ اگر حتى است، درگير
.شود
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)DLC – Diff Lock Control (ديفرانسيل قفل خودکار کردن درگير
.کنيد تنظيم وسط موقعيت در را ديفرانسيل قفل سويچ
و چرخند می متفاوت سرعتهای با محرک چرخهای که وقتی
قفل باشد، ساعت در کيلومتر 15 از کمتر سرعت وقتی

.شود می درگير خودکار بطور ديفرانسيل
تعويض در يا برود بالاتر ساعت در کيلومتر 15 از سرعت اگر
.شود می آزاد ديفرانسيل قفل بعدی، دنده

J5013702

سويچ عملکردهای کلی مرور

عملکردسويچ موقعيت

.شود نمی درگير ديفرانسيل قفل)بالا موقعيت( 0

درگير TCS و) وسط موقعيت( 1
شده

DLC است فعال.

ای ناحيه TCS و) وسط موقعيت( 1
شده درگير

DLC است غيرفعال.

.است غيرفعال DLCشده آزاد TCS و) وسط موقعيت( 1

.شود می درگير دستی بطور ديفرانسيل قفل)پايين موقعيت( 2
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کمکى ترمزهاى

كلی اطلاعات
در ترمزها شدن داغ از جلوگيری براى كمكى ترمزهاى از

ساييدگی كاهش برای همچنين و طولانى هاى سرازيرى
.كنيد استفاده ترمز لنتهاى
می رانده تند شيب يک پايين به رو بار بدون کاميون اگر

شود گرفته شديد خيلی كمكی ترمز كه صورتی در شود،
.دارد وجود شدن قيچی خطر
شوند اعمال قوی کافی اندازه به کمکی ترمزهای اگر

.شوند می روشن ترمز لامپهای
کامل بار داراى كه بادی تعليق سيستم داراى خودروهاى در

.يابد مى كاهش كمكى ترمزهاى به مربوط ترمز اثر نيستند،
چرخها كه درصورتى ،EBS يا ABS داراى كاميونهاى در

.شوند مى رها كمكى ترمزهای کنند شدن قفل به شروع
ABS بودن ناموفق صورت در است ممکن کمکی ترمزهای

.شوند آزاد نيز
لازم خودرو ثبات حفظ براى اگر ،ESP دارای کاميونهای در

.كرد قطع توان مى را كمكى ترمزهای باشد

!هشدار 
های جاده روی کمکی ترمزهای از

خطر چون نکنيد استفاده لغزنده
خوردن سر و چرخها شدن قفل
فقط کمکی ترمزهای. دارد وجود
گيرند می ترمز محرک چرخهای روی
.دارد وجود شدن قيچی خطر يعنی
كه بگيريد، ترمز پدال با آن جاى به

.كند مى عمل چرخها همه روى
را ايمنى كافى فاصله رانندگى هنگام
.كنيد حفظ

موقعيت دو داراى سويچ
نيست درگير كمكى ترمز ،0 موقعيت•
است درگير كمكى ترمز ،1 موقعيت•

.كنيد رها را گاز پدال كند اثر كمكى ترمز كه اين براى
در گاز پدال کردن رها از پس کمکی ترمز که اين برای
کند، اثر راندن طول

و باشد، دنده در بايد کاميون•
شود رها بايد كلاچ•
ولی دقيقه، در دور 1000 حداقل بايد موتور سرعت•

عقربه اينكه بدون باشد ممكن حد بيشترين ترجيحاً
شود قرمز قسمت وارد دورسنج

باشد غيرفعال بايد ثابت سرعت کنترل•

ابتدا کمکی ترمزهای باشد، فعال ثابت سرعت کنترل اگر
تنظيم سرعت بالای ساعت در کيلومتر 7 سرعت که هنگامی

.کنند می کار به شروع باشد شده

J0008637
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موقعيت سه داراى سويچ
نيست درگير كمكى ترمز ،0 موقعيت•
است درگير نيمه كمكى ترمز ،1 موقعيت•
است درگير کاملًا كمكى ترمز ،2 موقعيت•

.كنيد رها را گاز پدال كند اثر كمكى ترمز كه اين براى
در گاز پدال کردن رها از پس کمکی ترمز که اين برای
کند، اثر راندن طول

و باشد، دنده در بايد کاميون•
شود رها بايد كلاچ•
ولی دقيقه، در دور 1000 حداقل بايد موتور سرعت•

عقربه اينكه بدون باشد ممكن حد بيشترين ترجيحاً
شود قرمز قسمت وارد دورسنج

باشد غيرفعال بايد ثابت سرعت کنترل•

ابتدا کمکی ترمزهای باشد، فعال ثابت سرعت کنترل اگر
تنظيم سرعت بالای ساعت در کيلومتر 7 سرعت که هنگامی

.کنند می کار به شروع باشد شده

J0008058

اين از قبل توان نمى را) 2 موقعيت (كامل كمكى ترمزهاى
موتور ترمز اگر. نمود درگير برسد كاركرد دماى به موتور كه
در يا نمايشگر در نمادی شود، فعال پايينی بسيار دمای در
.شود می روشن اطلاعات لامپ و کنترل لامپهای بين

J3014455

پايين بسيار دماى نشانگر كه نمادى
.است
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كنترل دسته
در كنترل دسته كه دهد مى نشان نمايشگر در حرفى يا عدد
.دارد قرار موقعيتى چه

A خودكار موقعيت
که هنگامی سرويس ترمزهای همراه به کمکی ترمزهای

Brake ("کند می کار به شروع شود داده فشار ترمز پدال
blending .("موقعيت در فقط" A "ترمزهای که است

چرخ عادی ترمزهای همراه به اثرگذاری به شروع کمکی
.نمايند می ترمز پدال فشردن هنگام

ترمزهای از باشد، درگير موتور ثابت سرعت كنترل اگر
.کند می استفاده شده تنظيم سرعت حفظ براى كمكى

3-1 دستى موقعيتهاى
به کنترل دسته از گام هر براى افزاينده طور به كمكى ترمز
درگيری درجه تواند می ولوو تعميرگاه. شود مى برده كار
.دهد تغيير را موقعيت هر در کمکی ترمز
دارای فقط كه دارند وجود كنترلى هاى دسته حتی

به دستى موقعيت موارد دراين. باشند مى دستى موقعيتهای
.است درگير كاملًا كمكى ترمزگيری كه معناست اين
.كنيد رها را گاز پدال كند اثر كمكى ترمز كه اين براى
در گاز پدال کردن رها از پس کمکی ترمز که اين برای
کند، اثر راندن طول

و باشد، دنده در بايد کاميون•
شود رها بايد كلاچ•
ولی دقيقه، در دور 1000 حداقل بايد موتور سرعت•

عقربه اينكه بدون باشد ممكن حد بيشترين ترجيحاً
شود قرمز قسمت وارد دورسنج

باشد غيرفعال بايد ثابت سرعت کنترل•

J0010263

است آزاد کمکى ترمز 0
A خودکار موقعيت

دستی موقعيت 1-3
B روی فقط (ترمزگيری برنامه

يا I-shift دارای کاميونهای
Powertronic

کنترل دسته كه دهد مى نشان نمايشگر
.دارد قرار 2 موقعيت در

11:45

AM

کيلومتر 7,658.8)2(

B ترمز برنامه
سويچ برای 3 (کنيد توقف دستی موقعيت آخرين در1

دسته سويچ برای 1 و دستی موقعيت سه دارای دسته
)دستی موقعيت يک دارای

بکشيد B موقعيت به را دسته2
3B شود می داده نشان نمايشگر روی
کنيد رها را دسته4

اى دنده به دنده جعبه باشد وصل ترمز برنامه كه هنگامى
.دهد مى دنده تغيير بدهد كمكى ترمز به را اثر بهترين كه

11:45

AM

)B(7,658.8 کيلومتر
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دادن فشار با يا 3 از غير موقعيتى در دسته دادن قرار با
.كنيد رها را ترمز برنامه گاز پدال

ترمزگيری با ثابت سرعت کنترل
است غيرفعال موتور ثابت سرعت کنترل وقتى

برانيد مطلوب سرعت با1
دهيد قرار A موقعيت در را دسته2
دهيد فشار را كنترل دسته روى دوحالته سويچ3
شود آزاد تواند مى گاز پدال و شده تنظيم سرعت4

خود به خود كاميون شود تجاوز شده تنظيم سرعت از وقتى
تنظيم سرعت دوحالته سويچ از استفاده با. گيرد مى ترمز
.دهيد كاهش يا افزايش را شده
به 1-3 موقعيتهاى در كنترل دسته دادن قرار با توان مى
به دوباره كنترل دسته وقتى و كرد، ترمز دستى طور

سرعت در ترمزگيرى حالت به كاميون بازگردد A موقعيت
.گردد برمى شده تنظيم

موقعيت در كنترل دسته دادن قرار يا گاز پدال دادن فشار با
.کنيد غيرفعال را ترمزگيرى با ثابت سرعت كنترل 0

است فعال موتور ثابت سرعت کنترل وقتى
دهيد قرار A موقعيت در را دسته
ترمزگيری برای كمكى ترمزهای از موتور ثابت سرعت كنترل

تنظيم سرعت بالای ساعت در كيلومتر 7 سرعت که هنگامی
در كيلومتر 7 سرعت اضافه. کند می استفاده باشد شده

بين را آن توان مى اما است شده تنظيم كارخانه در ساعت
روى - يا + علامت. داد تغيير ساعت در كيلومتر 15 تا 3

سرعت اضافه مقدار اين تا دهيد فشار را دوحالته سويچ
نشان کوتاهی مدت برای نمايشگر. يابد كاهش يا افزايش
ترمز شده تنظيم سرعت بالای سرعتی چه در که داد خواهد
.نمود خواهد تاثير به شروع کمکی
تنظيم سرعت بالای ساعت در كيلومتر 4 به سرعت وقتى
.گيرند نمى ترمز ديگر كمكى ترمزهای يافت، كاهش شده
به 1-3 موقعيتهاى در كنترل دسته دادن قرار با توان مى
به دوباره كنترل دسته وقتى و كرد، ترمز دستى طور

سرعت در ترمزگيرى حالت به كاميون بازگردد A موقعيت
.گردد برمى شده تنظيم

موقعيت در كنترل دسته دادن قرار يا گاز پدال دادن فشار با
.کنيد غيرفعال را ترمزگيرى با ثابت سرعت كنترل 0
ثابت سرعت كنترل كلاچ پدال يا ترمز پدال دادن فشار با

.کنيد غيرفعال را موتور

J5012647
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Brake Blending
ترمز باشد،) A (موقعيت در کمکی ترمز اهرم که زمانی
که هنگامی عادی ترمزهای با همراه خودکار بطور کمکی
.گردد می اعمال شود، داده فشار ترمز پدال

J0010263

دهيد قرار A موقعيت در را دسته

ABS است ناموفق
ABS از بخشی EBS است خودکار کاملًا و.

ESP  —الکترونيکی تعادل برنامه
ESP )ای دهنده تعادل سيستم) الکترونيکی تعادل برنامه
.دهد می کاهش را لغزش و شدن واژگون خطر که است
شده واژگون حال در خودرو که دهد تشخيص سيستم اگر

نباشد، کافی کار اين اگر. دهد می کاهش را گاز ابتدا است،
خودرو سرعت کاهش برای نيز چرخ ترمزهای از سيستم
نيز EBS يا ABS دارای تريلر وقتی. نمايد می استفاده
.کند می کار بهتر سيستم باشد،
گاز دارد، وجود واژگونی خطر که دهد تشخيص سيستم اگر
اجازه که شوند می متوقف روشی با چرخها و شده کم
نياز، صورت در. دهد ادامه درست مسير روی خودرو دهد

.شوند می رها نيز کمکی ترمزهای
.شود می روشن نمادی کند می عمل سيستم وقتی

J3015844

.ESP شدن درگير به مربوط نماد
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!هشدار 
مشابه روشی با را کاميون

ESP. برانيد ESP بدون خودروهای
کاهش را لغزش و کردن چپ خطر
بالا خيلی ثقل مرکز اگر اما دهد، می

است ممکن هنوز خودروها باشد،
با چرخها که صورتی در شوند، چپ

يا کنند، برخورد لبه يک به بالا سرعت
کاميون. باشد احتياط بدون رانندگی

ممکن باشد ESP دارای اگر حتی
.بخورد سر لغزنده سطوح روی است
تند پيچهای دارای های جاده روی

با) آزمون مسيرهای مانند(
رانندگی ESP به مجهز خودروهای

دارای های جاده روی راندن. نکنيد
شود باعث تواند می تند پيچهای
و غيرضروری بصورتESP سيستم
.شود درگير خطرناک

موتور گشتاور کنترل
کمکی ترمز شود، رها لغزنده ای جاده روی گاز پدال وقتی
اين که هنگامی. کند قفل را محرک چرخهای است ممکن
شتاب موتور و شود می آزاد کمکی ترمز افتد، می اتفاق
با يکسان سرعت با محرک چرخهای که زمانی تا گيرد می

خلاص موقعيت در دنده جعبه اگر. بچرخند جلو چرخهای
از کمتر خودرو سرعت يا باشد شده فعال ABS باشد،

..افتد نمی اتفاق اين باشد، ساعت در کيلومتر 10

ترمز لنت ساييدگی تعديل
ساييده بقيه از سريعتر محور يک روی ترمز لنتهای اگر

جبران ساييدگی تا کند می تغيير ترمزگيری نيروی شوند،
.شود

باشد مانده باقی ترمز لنت از% 20 از کمتر که هنگامی
.شود می داده نشان نمايشگر روی نمادی

J5013668

20 از کمتر که وقتی نمايشگر روی نماد
.باشد مانده باقی ترمز لنت از% 
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اضطراری ترمز عملکرد
ترمز فشار شود، داده فشار سريع خيلی ترمز پدال اگر

اين. شود می قويتر ترمزگيری اثر و يابد می افزايش سريعاً
در کامل ترمزگيری نيروی به سريعتر رسيدن برای عملکرد
.است شده فراهم اضطراری شرايط
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ثابت سرعت کنترل
دهيد، فشار ثانيه چند را ترمز پدال موتور اندازى راه از پس

!احتياط .کرد نخواهد کار ثابت سرعت كنترل وگرنه
مناطق در ثابت سرعت كنترل از

روی يا سنگين ترافيك كوهستانى،
.نكنيد استفاده لغزنده هاى جاده

ثابت سرعت كنترل كردن درگير
چراغ روى ثابت سرعت كنترل به مربوط کشويی سويچ
.است راهنما

.دهيد حرکت ON موقعيت به را) B (کشويی سويچ1
را SET دکمه رسيديد نياز مورد سرعت به که هنگامی2

)A (دهيد فشار.
روش به گاز پدال از استفاده با نياز مورد سرعت
روی - يا + با سرعت کاهش يا افزايش با يا معمول

SET آيد می دست به.

روى است، کار حال در ثابت سرعت کنترل که هنگامی
مى داده نشان نشانگر لامپ يک با يا" CC "با نمايشگر

.شود
كيلومتر 30 زير سرعتهاى در توان نمى را ثابت سرعت كنترل
.كرد فعال ساعت در

J0008305

ثابت سرعت کنترل کردن غيرفعال برای
)B (کشويی سويچ يا دهيد فشار را كلاچ پدال يا ترمز پدال
.دهيد فشار OFF به را
RESUME به) B (کشويی سويچ دادن فشار با
اين. (بازگرديد قبلى سرعت به آن آزادكردن و) ازسرگيری(

)B (کشويی سويچ دادن فشار هنگام در كه زمانى تا امر
).است معتبر باشد بيشتر ساعت در كيلومتر 15 از سرعت

نمى غيرفعال ثابت سرعت كنترل شود فشرده گاز پدال اگر
باز شده تنظيم سرعت به کاميون شد، رها گاز وقتى. شود
.گردد مى

!توجه
پايی پدالهای از يکی با که کنيد عادت
تا کنيد، غيرفعال را ثابت سرعت کنترل
بحرانی موقعيت يک بروز صورت در

واکنش ممکن سرعت حداکثر با بتوانيد
.دهيد نشان
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ثابت موتور سرعت كنترل
نمود، حفظ هرزگرد از غیر سرعتی در توان می را موتور
استفاده حال در خروجی نيروی منبع که هنگامی مثال برای
سرعت تغيير برای. (باشد ساکن بايد كاميون. است

موتور سرعت کنترل "قسمت به موقت، طور به هرزگردی
)نماييد مراجعه" ثابت

!توجه
بدنه توصيه از بالاتر موتور سرعت هرگز
بدنه از اطلاعات به. نکنيد تنظيم را ساز
.كنيد مراجعه ساز

موتور سرعت انتخاب
1B به را ON دهيد فشار
دهيد تغيير SET (A (با را موتور سرعت2

موتور سرعت اوليه تنظيم
B به را RESUME دهيد فشار.

.است دقيقه در دور 1000 معمولًا موتور اوليه سرعت

موتور سرعت كنترل كردن غيرفعال
سرعت كنترل كردن غيرفعال براى مختلف روش چهار
:دهيد انجام را زير کارهای از يکی. دارد وجود موتور

•B به را OFF دهيد فشار
دهيد فشار را کلاچ پدال•
دهيد فشار را ترمز پدال•
كنيد استفاده تريلر ترمز از•

J0008305

Split box PTO
High range lock-up منبع كه شود می استفاده هنگامی

.باشد شده نصب نيرو انتقال سيستم در خروجی نيروی
PTO و شود آزاد دنده جعبه و موتور از خودرو وقتی

راه بالا دنده در دنده جعبه باشد، درگير نيرو انتقال سيستم
قفل پايين سرعتهای در قبلًا قفلی کلاچ. شد خواهد اندازی
از استفاده از قبل موتور که است شده توصيه. شود می

PTO شود گرم نيرو انتقال سيستم.

درگير
.بکشيد را دستی ترمز1
.پايين موتور سرعت با آرام دور در موتور2
.N موقعيت در دنده تعويض دسته3
4split box PTO کنيد درگير را.
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صبر شود داده نشان نمايشگر روی HS که زمانی تا5
.کنيد

.ببريد M يا A موقعيت به را دنده تعويض دسته6
دو باشد، شده تجهيز چگونه خودرو که اين به بسته
:دارد وجود محتلف اندازی راه سيکل

 -Split box PTO دنده تعويض دسته که هنگامی
.شود می روشن خودکار بطور شود داده حرکت

داده فشار پايين به فشار کامل بطور بايد گاز پدال يا- 
در%) 100 (شود
سپس و شود داده حرکت دنده تعويض دسته ثانيه 10
تا شود داشته نگه پايين اندازی راه فاز بقيه برای

split box PTO که بطوری آيد دست به بالا گشتاور
.شود اندازی راه بتواند

صبر شود داده نشان نمايشگر روی HR که زمانی تا7
.کنيد

.کنيد تنظيم مطلوب سرعت روی را موتور8

بيگاه و گاه کردن رها
.ببريد N موقعيت به را دنده تعويض دسته1
2HS شود داده نشان نمايشگر روی.
دوباره بالا 6 مورد دستورالعملهای کردن دنبال با3

.کنيد درگير

كردن رها
شده کشيده همچنان ترمزدستی که شويد مطمئن1

.است
.ببريد N موقعيت به را دنده تعويض دسته2
.دهيد کاهش آرام دور به را موتور سرعت3
4split box PTO کنيد رها را.
.دارد وجود خودرو با رانندگی امكان اكنون5

نادرست استفاده
HD نشود، انجام درستی به كردن رها يا كردن درگير اگر

خواهد داده نشان نمايشگر روی) شده رها بالا دامنه قفل(
اين از يكی. نمود خواهد انتخاب را خلاص دنده جعبه. شد

:كنيد امتحان را گيريها اندازه
•PTO کنيد رها را
بکشيد را ترمزدستى•
ببريد N به را دنده دسته•
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كنيد اندازی راه را آن مجدداً و خاموش را موتور•

کردن منتقل برای خودرو کردن مهار
بسته كشتی در نقل و حمل برای بايد خودرو که هنگامی
کرده، خالی کاملًا را بادی های فانوسه بايد ابتدا شود،
.نمود خاموش را بادی تعليق سيستم سپس

.بکشيد را دستی ترمز 1

.نماييد انتخاب را دستی کنترل 2

۸۷ رانندگی
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.ببريد آن سطح ترين پايين به را کاميون 3

.داريد نگه و داده فشار را تنظيم دكمه پايينی قسمت 4
فشار را حافظه دكمه تنظيم، دكمه كردن رها بدون سپس
تنظيم دکمه ابتدا شد، روشن نوری ديود که هنگامی. دهيد
حافظه دكمه سپس و كنيد صبر ثانيه پنج. کنيد رها را پايينی

.كنيد رها را
ها فانوسه در باقيمانده هوای شد آزاد دکمه که هنگامی
.شود می خالی

قطع هوا خروج صدای و شد تخليه هوا کل که هنگامی 5
.دهيد قرار توقف موقعيت در را استارت کليد شد،

رانندگی ۸۸
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.کنيد انتخاب را حركت ارتفاع 6
بادی تعليق سيستم و آماده کردن مهار برای کاميون
.است شده خاموش
کليد که هنگامی را رانندگی ارتفاع خودکار طور به کاميون
.کند می تنظيم شود رها دستی ترمز و روشن استارت

حركت ارتفاع حافظه
داخل تواند می رانندگی هنگام را زمين بالای شاسی ارتفاع

به بستگی تنظيم محدوده. نمود تنظيم معينی های محدوده
را آن توان نمی اصلًا كاميونها برخی در و دارد خودرو نوع

.كرد تنظيم
به مربوط کارخانه تنظيمات که هست امکان اين هميشه
.نمود بازيابی را حرکت ارتفاع
کمتر بايد کنترل جعبه از استفاده هنگام به جاده در سرعت

.باشد ساعت در کيلومتر 30 از

!توجه
تواند می کند تغيير حرکت ارتفاع اگر
.بگذارد منفی اثر رانندگی ويژگيهای روی

حرکت ارتفاع تنظيم
.كنيد انتخاب را حركت ارتفاع تنظيم 1

J7009833
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تنظيم ارتفاع های دکمه با خواهيد می که را ارتفاعی 2
.نماييد

J7009831

نگه و داده فشار ثانيه پنج مدت به حداقل را حافظه دکمه 3
.داريد

J7009832

ارتفاع. است شده تنظيم جديد حركت ارتفاع اكنون 4
.کنيد انتخاب را حركت

J7009834
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کارخانه در شده تنظيم حرکت ارتفاع بازيابی
از کاميون که را حرکتی ارتفاع که هست امکان اين هميشه
.نماييد بازيابی است داشته کارخانه
کمتر بايد کنترل جعبه از استفاده هنگام به جاده در سرعت

.باشد ساعت در کيلومتر 30 از
.كنيد انتخاب را حركت ارتفاع تنظيم 1

J7009833

.داريد نگاه و داده فشار ثانيه دو برای را حافظه دکمه 2
.کنيد رها را دکمه 3

.گردد می بر کارخانه در شده تنظيم حرکت ارتفاع به خودرو

J7009832
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.کنيد انتخاب را حركت ارتفاع 4

J7009834
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I-Shift، کلی موارد
I-Shift 4 و جلو دنده 12 با دستی خودکار دنده جعبه يک
کاملًا طور به کلاچ و دنده تعويض. باشد می عقب دنده

در رانندگی روی بتواند راننده تا شود می انجام خودکار
تواند می راننده لزوم، صورت در. باشد داشته تمرکز ترافيک
دنده کننده تعويض. کند تعويض دستی صورت به را دنده
.است شده نصب راننده صندلی روی

I-Shift می داده تحويل متفاوت افزاری نرم بسته دو با
هستند، اختياری عملکردها از برخی که آنجايی از. شود

جعبه روی اعمال قابل سند اين قسمتهای همه است ممکن
.نباشد شما دنده

برنامه های بسته
دارای است شده نصب که ای برنامه به توجه با دنده جعبه

دنده دسته وقتی. باشد می مختلفی عملکردهای و ويژگيها
")دنده تعويض دسته کردن کج "به مراجعه (شود می کج

روی است مجهز آن به دنده جعبه كه ای برنامه بسته
جعبه اطلاعات کار، اين برای. شود می داده نشان نمايشگر

.شود انتخاب نمايشگر در دلخواه موارد منوی در بايد دنده
:هستند دسترس در زير برنامه های بسته

برنامه) شود می داده نشان نمايشگر روی B( پایه•
.است دنده جعبه برای استاندارد

نمايشگر روی DC (ساختمان و توزيع ساختمان و توزيع•
مانور که است عملکردهايی دارای) شود می داده نشان
:مثلًا کند، می تر آسان را کاميون دادن

ترمز برنامه- 
کنند می کار EBS با همراه که عملکرد چند- 

و طولانی مسافت جويی صرفه و طولانی مسافت•
)شود می داده نشان نمايشگر روی FE (جويی صرفه
سوخت مصرف بهبود به که است عملکردهايی دارای
دادن مانور که عملکردهايی همچنين و کنند می کمک

همان بر افزون. کنند می تر آسان را کاميون
دنده عملکرد يک ساختمان، و توزيع بسته عملکردهای

.است موجود نيز هوشمند ثابت سرعت و I-roll خلاص،
می داده نشان نمايشگر روی HD( سنگین نقل و حمل•

شده گرفته نظر در سنگين نقل و حمل برای) شود
سنگين های وزن برای آسايش و راندن قابليت. است
اين توان می تر سبک بارهای برای اما است، شده بهينه
و يابد بهبود سوخت مصرف تا نکرد انتخاب را حالت

.گردد حاصل بهتری آسايش
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ديگر برنامه دو و است استاندارد برنامه پايه برنامه
گزينه چه بين از که اين. هستند اضافی تجهيزات دربرگيرنده

که دارد ای برنامه بسته به بستگی کنيد انتخاب بتوانيد هايی
.کنيد مراجعه زير جدول به. است شده انتخاب

برنامه های بسته

و توزيعپایهعملکرد
ساختمان

و طولانی مسافت
جويی صرفه

سنگین نقل و حمل

Basic Power Take Off FunctionsXXXX

Basic Gear Selection AdjustmentXXXX

Basic Vocational FunctionsXXXX

Basic Shift StrategyXXXX

Performance ShiftXXXX

Gearbox Oil Temperature MonitorXXXX

Heavy Start EngagementXXXX

Enhanced Shift StrategyXXX

Launch ControlXXX

I-RollXX

Smart Cruise ControlXX

Heavy Duty GCW ControlX

بسته هر برای که اضافی اختياری عملکردهای زير جدول
.دهد می نشان ترتيب به را هستند موجود برنامه

برنامه های بسته

و توزيعپایهممکن انتخابهای
ساختمان

طولانی مسافت
و
جويی صرفه

سنگین بار

Enhanced Power Take Off FunctionsOOOO

Enhanced Gear Selection Adjustment,
incl. Kick-down

OOO

Enhanced Performance - Bad RoadsOOO
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عملکرد شرح

استاندارد ويژگيهاى

Basic Power Take-Off Functions
.کند می آسان را دهی توان محور کارکرد
کنند می تعیین کمک دنده شده تعریف قبل از های موقعیت

کدام باشند می وصل تواندهی محور دو یا یک وقتی که
دور محدوده با دنده انتخاب وقتی. شود درگیر کمک دنده
توان می را افزار نرم های پارامتر کرد، پیدا تطبیق موتور
دور محدوديت نوع هر با دنده انتخاب آنگاه. نمود تنظیم
.شود می متناسب بدنه عملکردهای از ناشی موتور

Basic Gear Selection Adjustment
تعويض دسته های دکمه با دنده انتخاب کردن تنظیم امکان
فراهم را خودکار حالت در موتور ترمزگيری حال در دنده
.آورد می

Basic Vocational Functions
و" جويی صرفه "رانندگی های برنامه بين از انتخاب امکان

.کند می فراهم را" توان"

Basic Shift Strategy
.اندازی راه دنده خودکار انتخاب

Performance Shift
هنگام خودکار بطور شده انتخاب دنده تنظيم امکان

.سازد می فعال را موتور ترمزگيری

Gearbox Oil Temperature Monitor
نشان اطلاعات نمايشگر روی را دنده جعبه روغن دمای
.دهد می

Heavy Start Engagement
اول، دنده در توان برنامه در بالاتر موتور دور با اندازی راه
دور عملکرد اين. دهد می را بالاتری اندازی راه گشتاور که

فراهم سنگين های اندازی راه شدن آسان برای را موتور
در کاميون که است مفيد هنگامی مثلًا امکان اين. کند می

.باشد کرده گير نرم سطوح
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اختيارى هاى ويژگى

Enhanced Shift Strategy
بمنظور صحیح دنده انتخاب برای EBS و ECS با همراه

برای یا دهی مانور برای دشوار سطوح روی آرام جابجایی
.کند می کار کمکی ترمزهای اثر حداکثر حصول

Launch Control
آرام دور در را چرخها که دهد می را آن امکان موتور به

هنگام مثلًا تواند می که درآورد، حرکت به کلاچ لغزش بدون
.باشد مفيد ترافيک صفهای در رانندگی

I-Roll )با همراه فقط VEB+/VEB(
منظور به خلاص، دنده عملکرد خودکار خلاصی و درگيری
شود، مى رها گاز پدال که زمانى. سوخت مصرف کاهش
مى آزادانه خودرو كه طورى شود مى قطع قدرت انتقال
.آید مى پايين آرام دور تا موتور و کند، حرکت تواند

Smart Cruise Control
می فعال است، فعال ثابت سرعت کنترل كه زمانی در تنها
هايی برنامه در كمكی ترمزهای کردن غيرفعال با. شود

عملکرد اين. کند می جويی صرفه سوخت مصرف در معين،
عملکرد ها سرازيری پايان در کمکی ترمزهای کردن آزاد با

.دهد می بهبود را ثابت سرعت کنترل

Enhanced Performance – Bad Roads
روی يعنی دشوار شرايط برای يافته توسعه کارآيی برنامه
يا ساختمانی کارگاههای جنگلها، در ضعيف های جاده

.جاده از خارج رانندگی

دنده کننده تعويض
توان می و است شده بسته صندلی به دنده کننده تعويض
کابين در آزادانه راننده تا کرد کج را دنده تعويض دسته
.باشد وی مانع دنده دسته اينکه بدون شود جابجا

I-Shift ۹۶
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دنده تعويض دسته
دکمه يک راننده صندلی مقابل دنده، تعويض دسته کنار در

) +/–A (و پايين، و بالا فنری موقعيتهای دارای که دارد قرار
قرار ای دکمه بالا، در. است وسط در خلاص موقعيت يک
موقعيت به دنده تعويض دسته کردن کج برای که) B (دارد
دسته جلوی در همچنين. شود می استفاده آن از افقی

شدن درگير از جلوگيری برای) C (قفل يک دنده تعويض
بايد زير های دنده تعويض برای. دارد وجود دنده ناخواسته

:داد فشار را قفل
R به N از•
جلو به رانندگی های برنامه از کدام هر به N از•

نيست نيازی ،M به Aاز دنده تعويض دسته جابجايی هنگام
.شود داده فشار قفل که

فشار به نياز بدون را دنده تعويض دسته توان می هميشه
.داد حرکت N به ای دكمه هيچ دادن

J4020428

دنده تعويض دسته موقعيتهای
موقعيت پنج بين توان می را دنده تعويض دسته موقعيت
.کرد جابجا مختلف

Rدکمه از استفاده با پايين و بالا به دنده تعويض. عقب دنده-/+ 
.شود می انجام دنده تعويض دسته روی

Nنيست درگير ای دنده هيچ. خلاص.

Aتوجه با را درست دنده خودکار بطور دنده جعبه. خودکار حالت
.کرد خواهد انتخاب گاز و سرعت شيب، بار، به

Mدکمه از استفاده با پايين و بالا به دنده تعويض. دستی حالت
.شود می انجام دنده تعويض دسته روی–/+ 

Fشود می کج دنده تعويض دسته.
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دنده تعويض دسته کردن کج
تا کرد کج افقی موقعيت به توان می را دنده تعويض دسته

راحت کابين ديگر قسمتهای و راننده صندلی بين جابجايی
.شود انجام
:دنده تعويض دسته کردن کج برای

خلاص موقعيت در دنده تعويض دسته که شويد مطمئن•
N است

را دسته و دهيد فشار را دنده تعويض دسته بالای دکمه•
به تا بگذريد، R عقب دنده موقعيت از کنيد، کج جلو به

برسيد افقی موقعيت

:رانندگی جهت دنده تعويض دسته آوردن بالا برای
موقعيت از دهيد، حرکت بالا به را دنده تعويض دسته•

شود قفل N خلاص موقعيت در تا بگذريد، R عقب دنده

برنامه شود، می کج دنده تعويض دسته که هنگامی
نشان نمايشگر روی است آن به مجهز کاميون که رانندگی

.کنيد مراجعه" برنامه های بسته "به شود، می داده

J4020429

ها دکمه

پایین/بالا به دنده تعویض
:شود می استفاده زير موارد برای –/+ دکمه از
در دنده تعويض گام چند يا يک پايين، يا بالا به تعويض•

دستی حالت در زمان يک
خودکار حالت در ها دنده تنظیم•
استفاده هنگام خلاص موقعيت در کمکی دنده انتخاب•

خروجی نيروی منبع از
عقب دنده انتخاب•
خودکار حالت در اندازی راه دنده انتخاب•

J4020430
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)E/P (جويی صرفه/توان برنامه
کننده تعويض بالای در) E/P (جويی صرفه/توان دکمه يک
استفاده زير صورت به توان می آن از که. دارد قرار دنده
:کرد

همچنين. (توان برنامه و جويی صرفه برنامه بين تغيير•
.)باشد شده انتخاب که صورتی در اضافی توان حالت در

حداقل مدت به دکمه دادن فشار با را سنگين کار برنامه•
.کنيد غيرفعال/فعال ثانيه سه

J4020431

Limp home (L(
به شود، می استفاده limp home سازی فعال برای L از
مراجعه" دنده جعبه نادرست عملکرد هنگام اقدامات"

.نماييد

J4020432
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نمايشگر
اطلاعات تا کنيد انتخاب نمايشگر از را ها سنجه منوی
خودرو برای هم (نماييد مشاهده را I-Shift به مربوط
درباره اطلاعات). رود می بکار حرکت حال در هم و ساکن
.شود می داده نشان راننده نمايشگر روی دنده جعبه
درباره اطلاعات تنظيم نحوه مورد در اطلاعات کسب برای
دستورالعملهای "به دلخواه موارد نمايش بعنوان دنده جعبه
.نماييد مراجعه" نمايشگر راننده
شود می تقسيم کوچکتری قسمتهای به دنده جعبه قسمت

:دهند می نشان را زير موارد که
رانندگی های برنامه1
شده انتخاب دنده2
)بالا/پايين (موجود های دنده3
J3018210دنده تعويض دسته موقعيت4

رانندگی های برنامه. 1
می نشان را فعلی رانندگی برنامه نمايشگر چپ قسمت
باشند می دسترس در زير رانندگی های برنامه. دهد

شده انتخاب برنامه بسته کدام که اين به دارد بستگی(
):باشد

E  =جويی صرفه
+E = I-Roll است مقدور
P  =توان
+P  =جاده روی دشوار شرايط برای پيشرفته توان برنامه

ضعيف های
B  =ترمزگيری برنامه
L  =عملکرد Limp home

HD = Heavy Duty
قسمت به رانندگی، های برنامه درباره اطلاعات کسب برای

.نماييد مراجعه" رانندگی"

شده انتخاب دنده. 2
شده انتخاب دنده دنده، جعبه قسمت داخل راست قسمت

.دهد می نشان را
12-1 های دنده

N  =خلاص) N1  =پايين، کمکی N2  =بالا کمکی(
R  =4-1 شماره عقب دنده

I-Shift ۱۰۰
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موجود های دنده. 3
تعداد دنده جعبه قسمت داخل چپ سمت از دوم قسمت
حداکثر (دهد می نشان پيکان با را موجود سنگين های دنده

جعبه قسمت داخل راست سمت از دوم قسمت). پيکان 3
نشان شکل همان به را موجود سبک های دنده تعداد دنده
).پيکان 3 حداکثر (دهد می

دنده تعويض دسته موقعيت. 4
می نشان را دنده تعويض دسته موقعيت ميانی قسمت
.دهد

R  =عقب دنده
N  =خلاص
َA  =خودکار

M  =دستی
F  =شده کج دنده تعويض دسته يعنی کردن، تا

دنده خودکار تعويض
برنامه از استفاده کاميون، راندن برای راه ترين آسان

خودکار صورت به دنده تعويض). A موقعيت (است خودکار
.کند تمرکز رانندگی خود روی بتواند راننده تا شود می انجام
دريچه و دنده جعبه کلاچ، سيستم دنده، تعويض هنگام
تعويض زمان و دنده سيستم،. کند می کنترل را سوخت
موقعيت اساس بر رانندگی کارآيی تا کند می انتخاب را دنده
غيره و خودرو، شتاب جاده، شيب کاميون، وزن گاز، پدال
.شود بهينه

حداکثر از استفاده برای حالات اکثر در خودکار رانندگی
.شود می توصيه دنده جعبه توانايی
پایين یا بالا را ها دنده خودکار حالت در توان می همچنين
چند که دهند می نشان نمايشگر روی پيکانهای. نمود تنظيم
.رفت تر پايين يا بالاتر توان می دنده

اندازی راه دنده خودکار انتخاب
وزن به توجه با را اندازی راه دنده ترين مناسب دنده جعبه

.كند می انتخاب جاده شيب و

J4020433

I-Roll برنامه
I-Roll )که نمود فعال توان می صورتی در را) خلاص دنده
A موقعيت در فرمان، راست سمت در کمکی، ترمز دسته
-I که هنگامی. شود داده نشان نمايشگر روی E+ و باشد
Roll گيرد می قرار خلاص روی کمکی دنده شود فعال .I-

۱۰۱ I-Shift

T 905364
2011-12-21

www.cargeek.ir

https://cargeek.ir/


Provided by Volvo Trucks

Roll سرعت کنترل که اين به بسته مختلفی روشهای به
فعال I-Roll وقتی. شود می فعال نه يا باشد فعال ثابت
داده نشان اطلاعات نمايشگر روی دنده عنوان به N شود،
.رود می آرام دور به موتور و شود می
:باشد فعال ثابت سرعت کنترل اگر

•I-Roll سرعت از سرعت كه هنگامی ها سرازيری در
80 مثال برای (گردد می درگير شود بيشتر تنظيمی راندن
5 بايد مجاز تنظيمی سرعت اضافه). ساعت در كيلومتر
اطلاعات کسب برای. (باشد بيشتر يا ساعت در کيلومتر
چگونگی و کمکی ترمز عملکرد چگونگی درباره بيشتر
،"راننده راهنمای دفترچه "به سرعت، اضافه تنظيم
.)کنيد مراجعه کمکی ترمزهای قسمت

يا بيشتر انتخابی سرعت اضافه از خودرو سرعت وقتى•
قدری فقط يا باشد، کمتر تنظيمی رانندگی سرعت از

80 مثال براى (شود مى رها I-Roll باشد، آن از کمتر
).ساعت در کيلومتر

Smart Cruise Control شامل همچنين I-Roll عملکرد•
برای ها سرازيری انتهای در را کمکی ترمزهای که است
.کند می غيرفعال سوخت در بيشتر جويی صرفه

:نباشد فعال ثابت سرعت کنترل اگر
•I-Roll يا صاف جاده و شود رها گاز پدال که هنگامی

فعال باشد داشته سربالايی يا سرازيری ملايم شيبهای
.گردد می

داده فشار گاز پدال شود، داده فشار ترمز پدال وقتی•
يا B يا 3 ،2 ،1 ،0 موقعيت در کمکی ترمز دسته شود،
-I باشد، شده تنظيم M موقعيت در دنده تعويض دسته
Roll شود می رها.

I-Roll دنده تعويض دسته روی منفی دکمه دادن فشار با را
غيرفعال 0 موقعيت به کمکی ترمز دسته دادن حرکت با يا

.کنيد
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دنده کردن قفل
نيست مطلوب خودکار پايين يا بالا تعويض که موقعی مثال
:باشد چنين تواند می

و شود می نزديک تپه يک اوج به کاميون که هنگامی•
پايين به غيرضروری تعويض از خواهد می راننده

.کند جلوگيری
.صاف قسمت با سربالايی شيب يک روی•
.ضعيف سطوح روی رانندگی هنگام•

از را دسته نيست، لازم پايين يا بالا به تعويض که هنگامی
نخواهد انجام اضافی تعويض اکنون. ببريد M به A موقعيت

دوباره برگشتن برای. گرديد خواهد حفظ درگير دنده و شد
دسته خودکار، دنده تعويض نتيجه در و خودکار برنامه به

.برگردانيد A به را دنده تعويض
استفاده جلو های دنده همه در توان می عملکرد اين از

).12 تا 1 (کرد

J4020434

!توجه
افزايش خطر شود، می قفل دنده وقتی

.دارد وجود سرعت

!توجه
ای دنده با M حالت در خودرو اگر

مجاز اندازی راه برای که باشد ايستاده
خودکار بطور اندازی راه دنده نيست،
.شود می انتخاب

!احتياط 
روی بالا بسيار دنده در اندازی راه
می و آورد می زيادی فشار کلاچ
افزايش را کلاچ خرابی خطر تواند
.دهد
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رانندگی های برنامه
:دارد وجود مختلف رانندگى برنامه چهار

)economy (جويی صرفه•
)enhanced power (پيشرفته توان يا) power (توان•

ضعيف های جاده روی رانندگی دشوار شرايط برای
ترمز برنامه•
•HD (Heavy Duty(

جويی صرفه
صرفه برنامه هميشه شود، می روشن موتور که هنگامی
نمايشگر روی E يک صورت به (شود می انتخاب جويی
بهترين برای جويی صرفه برنامه). شود می داده نشان

در رانندگی هنگام و است شده سازی بهينه سوخت مصرف
.شود می استفاده عادی شرايط

توان
می غيرفعال/فعال توان برنامه E/P دکمه از استفاده با

فعال برنامه که هنگامی). کنيد مراجعه تصوير به (شود
توان برنامه. شود می داده نشان نمايشگر روی P/P +است
سوخت بهينه مصرف ولی دهد می اولويت راندن قابليت به

تپه های جاده در رانندگی هنگام آن از و شود می قربانی
از عموماً توان برنامه. شود می استفاده جاده از خارج و ای

جويی صرفه برنامه به نسبت بالاتری موتور دورهای
می انتخاب تری پايين اندازی راه دنده و کند، می استفاده

.شود
خودکار طور به دنده جعبه سوخت، در جويی صرفه برای
خاموش خودکار بطور نيست، لازم که زمانی را توان برنامه
.گردد می بر جويی صرفه برنامه به و کند می

دارای P +پيشرفته توان برنامه به مجهز کاميونهای
و ای تپه های جاده در رانندگی برای بيشتری عملکردهای

موقعی تا ماند می فعال برنامه. باشند می جاده از خارج
اختياری عملکرد. (شود انتخاب جويی صرفه برنامه که

.)است

ترمز برنامه
توان می کمکی ترمزهای به مربوط دسته از استفاده با

نشان نمايشگر روی B (نمود فعال را ای ويژه ترمز برنامه
بخش ،"راننده راهنمای دفترچه "به). شود می داده

.)است اختياری عملکرد. (نماييد مراجعه كمكی ترمزهای

J4020431
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HD (Heavy Duty(
استفاده سنگين بارهای با رانندگی هنگام بايد HD برنامه از

برای E/P دکمه داشتن نگه فشرده با HD برنامه. نمود
که هنگامی. شود می غيرفعال/فعال ثانيه سه حداقل
می داده نشان نمايشگر روی" HD "است فعال برنامه
می باقی شود خاموش استارت کليد اگر حتی انتخاب. شود
.ماند

راه دنده باشد، فعال HD رانندگی برنامه که هنگامی
.شود می انتخاب خودکار بطور 1 اندازی

.)است اختياری عملکرد(

دستی روش به دنده تعويض
دستی دنده تعويض با کامل بطور را کاميون توانيد می شما
خودکار دنده تعويض سيستم از شد لازم موقع هر يا برانيد
به دسته دادن حركت با ابتدا دنده تعويض. بگيريد تحويل

در –/+ دکمه از سپس. شود می انجام M دستی موقعيت
.شود می استفاده دنده انتخاب برای دسته کنار
مرحله هر برای بار يک را –/+ دکمه بايد جديد، دنده برای
.رسيد نظر مورد دنده به تا داد، فشار پايين يا بالا به رو دنده
چندین تا دهید فشار هم سر پشت بار چندین را –/+ دکمه
.شود تعویض باره یک دنده

انجام شود آزاد –/+ دکمه که اين محض به دنده تعويض
.گردد می

J4020435

!توجه
رها دنده تعويض طول در را گاز پدال
.نکنيد

!توجه
ای دنده با M حالت در خودرو اگر

مجاز اندازی راه برای که باشد ايستاده
خودکار بطور اندازی راه دنده نيست،
.شود می انتخاب
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!احتياط 
روی بالا بسيار دنده در اندازی راه
می و آورد می زيادی فشار کلاچ
افزايش را کلاچ خرابی خطر تواند
.دهد

عقب های دنده
).R4 تا R1 (است عقب دنده چهار دارای دنده جعبه

به دنده تعويض دسته وقتی کاميون بودن ساکن هنگامی
R خودکار طور به سيستم شود، داده حرکت R1 انتخاب را

.کرد خواهد
و R3 بين و R2 و R1 بين دنده تعويض رانندگی، هنگام

R4 بين دنده تعويض برای. است ممکن R2 و R3 ، کاميون
.باشد ساکن بايد

دسته روی –/+ دکمه از استفاده با دنده دستی تعويض
.شود می انجام دنده تعويض

J4020436

!توجه
را دنده تعويض دسته که این از قبل
دسته ضامن باید برد، R به N از بتوان

.شود داده فشار داخل به دنده تعويض

!احتياط 
روی بالا بسيار دنده در اندازی راه
می و آورد می زيادی فشار کلاچ
افزايش را کلاچ خرابی خطر تواند
.دهد
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دنده جعبه نادرست عملکرد هنگام اقدامات
راندن امکان عدم آن معنای که دارد مشکلی دنده جعبه اگر

بتوانيد تا کنيد فعال را Limp home عملکرد است، کاميون
.برانيد تعميرگاه يک به يا خود محل به راه ترين کوتاه از

Limp home كنيد فعال زير ترتيب به را:
ببريد N به را دنده تعويض دسته1
2L نگه فشرده دنده کننده تعويض روکش روی را

ببريد A به را دنده تعويض دسته همزمان و داريد
Limp home شود می فعال

ببريد M به را دنده تعويض دسته3
تعويض دسته روی –/+ دكمه از استفاده با را دنده4

كنيد انتخاب دنده

در دنده تعويض دسته اگر شد، انتخاب Limp home وقتی
از توان می فقط. کرد رانندگی توان نمی باشد، A موقعيت

تعويض. کرد استفاده عقب 1 و جلو 5 و 3 ،1 های دنده
.باشد ساکن کاميون که است پذیر امکان وقتی فقط دنده
نيست نيازی شويد می جابجا R و M حالتهای بين وقتی
.دهيد فشار دوباره را L دکمه

Limp عملکرد شود می خاموش استارت سويچ که موقعی
home گردد می غيرفعال.

J4020432

!توجه
برای فقط Limp home عملکرد از

استفاده بايد کوتاه مسافتهای پيمودن
.کرد

سوخت در جويی صرفه با رانندگی
I-Shift وضعيت به نسبت سوخت مصرف بهترين برای
در جويی صرفه بيشترين برای. است شده بهينه کاميون
.کنيد انتخاب بيشتر هرچه را A حالت در راندن سوخت،
دستی دخالت به نياز رانندگی شرايط وقتی فقط را M حالت
.کنيد انتخاب دارد

I-Roll برنامه
موقعيت در بايد دنده تعويض دسته عادی، رانندگی طول در
A موقعيت در کمکی ترمز و A تا باشد I-Roll قابل

شيبهای روی مثلًا امکان، حد تا I-Roll از. باشد دسترسی
.کنيد استفاده سرازيری
به و کنيد تنظيم تر پايين کمی را ثابت سرعت کنترل سرعت
فرصتهای کار اين. دهيد افزايش را سرعت اضافه آن جای

در آن براثر و دهد می I-Roll شدن فعال برای بيشتری
.شود می جويی صرفه سوخت
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کند می جلوگيری پايين به تعويض از
بالاتری دنده در باشد بهتر است ممکن حالات برخی در

مثال، برای. باشد پايين موتور سرعت اگر حتی بمانيد باقی
روی خواهيد می که هنگامی تپه يک بالای از قبل درست
سوخت در که کنيد، رانندگی پايين به تعويض بدون آن اوج

را مثبت دکمه رانندگی، هنگام. شود می جويی صرفه
به شروع دوباره کاميون که موقعی تا داريد نگه فشرده
.شود جلوگيری پايين به تعويض از تا کند، گرفتن شتاب

کند می جلوگيری بالا به تعويض از
روی رانندگی هنگام مثلًا بالا به تعويض از جلوگيری برای
تا داشت نگه فشرده توان می را منفی دکمه سربالايی، يک

.نمايد شتاب کاهش به شروع کاميون
نيز سربالايی شيب يک از قبل درست توان می را عملکرد
تعويض. آيد بدست شيب روی بالاتری سرعت تا نمود فعال

.کند می کار عادی بطور حالات اين در پايين به

ممکن پايين به تعويض بيشترين
مثلًا ممکن پايين به تعويض بيشترين آوردن دست به برای
:سرازير تپه يک از قبل

داريد نگه فشرده را منفی دکمه•

و
دهيد حركت M يا A موقعيت به را دنده تعويض دسته•
کنید رها را منفی دکمه•

کردن رها هنگام را بزرگی را پايين به تعويض گام کار اين
موتور دور فوراً که هدف اين با دهد، می نتيجه منفی دکمه
از خواهيد می که موقعی تا. آيد دست به خودرو در بالايی

M موقعيت در را دسته کنيد جلوگيری جديد دنده تعويض
.داريد نگه

ترمزها در جويی صرفه
استفاده توقف محل تا ترمزگيری برای موتور ترمز از ترجيحاً
هنگام. شود جويی صرفه سرويس ترمزهای در تا کنيد

.کرد استفاده توان می B ترمز برنامه از شديد، ترمزگيری
اثر افزايش به که شود می انجام پايين به تعويض آنگاه

.کند می کمک موتور ترمز از ترمزگيری
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صف در رانندگی
Launch control را کاميون که کند می فراهم را آن امکان

صفهای در رانندگی هنگام تواند می که برانيد، آرام دور در
Enhanced Gear Selection "اگر. باشد مناسب ترافيک

adjustment, incl Kick-down "آنگاه باشيد کرده فعال را
تا کنيد تعويض پايين و بالا به که هست نيز امکان اين

سرعت دنده جعبه آنگاه. شود تنظيم ترافيک با سرعت
.کرد عوض را دنده بتوان تا دهد می افزايش کمی را موتور
:ساکن ايستاده حالت در کردن فعال

کنيد انتخاب را M يا A موقعيت1
کنيد رها را ترمز2
دهيد فشار را گاز پدال3
می جلو به حرکت به شروع خودرو وقتی را گاز پدال4

.کنيد رها کند

قدر آن يا شود می داده فشار ترمز پدال که هنگامی
می غيرفعال کلاچ باشد، موتور توقف خطر که شود سنگين
به برگشت برای کند جلوگيری موتور توقف از تا شود

.دهيد فشار را گاز پدال صف، رانندگی

!توجه
نيست نيازی عملکرد کردن فعال برای

.باشد ساکن کاميون

!توجه
رانندگی پايين، های دنده و سرعتها در
.شود می فعال خودکار بطور صف در

غيرفعال تا دهيد فشار را ترمز پدال
.شود

سربالايی در اندازی راه
بايد امکان اين از باشد، Hill Start Aid به مجهز کاميون اگر
اندازی راه هنگام عقب به کاميون برگشت از جلوگيری برای
راننده دستورالعملهای "به. (نمود استفاده ها سربالايی روی

EBS "نماييد مراجعه(
:است نشده نصب سربالايی انداز راه کمک اگر

.داريد نگه ساکن را خودرو دستی ترمز از استفاده با•
دنده و ببريد M يا A موقعيت به را دنده تعويض دسته•

.کنيد انتخاب را مناسبی اندازی راه
.دهيد فشار ترمزدستی کردن رها با همزمان را گاز پدال•

!احتياط 
با را خودرو بالايى سر شيب در هرگز

نگه ساکن گاز پدال از استفاده
شود، داغ است ممکن کلاچ. نداريد

می آن خرابی باعث امر اين که
.شود

دشوار شرايط در و ضعيف های جاده روی رانندگی
شرايط در و ناهموار هايجاده در رانندگي هنگام در

يا و وسازساخت هايکارگاه ها،جنگل مانند رانندگي، دشوار
را) انتخابي+ (P رانندگي برنامه است بهتر ها،جاده از خارج
به. باشد احتياج کمتري دنده تعويض به تا کنيد انتخاب
عوض در مناسب شتاب و واکنش به دستيابي منظور
موتور سرعت براي دنده انتخاب بيشتر، سوخت مصرف
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براي نيز را بيشتري تحمل حد کار اين. شودمي بهينه بالاتر
.آوردمي وجود به جاده شيب تغييرات
نرم، سطوح مانند نامناسب، دنده تعويض از جلوگيري براي
اتوماتيک دنده براي که زمين وضعيت در ناگهاني تغييرات يا

.کنيد انتخاب را دستي حالت نيست، پيشبينيقابل
تعويض از جلوگيري براي توانمي را منفي علامت دکمه
.داشت نگه پايين به سربالايي، در رانندگي هنگام در دنده

شيب به رسيدن از قبل توانمي را عملکرد اين همچنين
شيب در بالاتر موتور سرعت به دستيابي براي سربالايي،
.برد بکار سربالايي

مثلًا پايين، به دنده تعويض بهترين به يابي دست براي
نگه فشرده را منفي دکمه تند، سربالايي يک از قبل درست
و ببريد M به A موقعيت از را دنده تعويض دسته داريد،
.کنيد رها را منفي دکمه سپس

به E/P دکمه دادن فشار با رانندگي، عادي شرايط در
.شود بهينه سوخت مصرف تا برگرديد E رانندگي برنامه

کردن آزاد
سطوح روی مثلًا است، لازم کلاچ سریع کردن آزاد اگر

.ببرید خلاص ،N موقعیت به را دنده تعويض دسته لغزنده،

کردن گير هنگام اندازی راه

دادن تکان با آزادی. 1
را کاميون شن، يا برف در مثال برای لغزنده، سطوح روی
کردن رها و پايين به گاز پدال دقيق دادن فشار با توان می
چرخهايی مسير تدريجاً شما آنگاه. شود آزاد تا داد تکان آن
.کنيد می باز را اند کرده گير که
دفترچه "به (ديفرانسيل قفلهای که شويد مطمئن1

هستند درگير کاملًا) کنيد مراجعه" راننده راهنمای
"راننده راهنمای دفترچه "به( TCS کردن غيرفعال2

)کنيد مراجعه
کنيد انتخاب را P/P +رانندگی برنامه3
به يا ،1 دنده ،M موقعيت به را دنده تعويض دسته4

ببريد عقب دنده اولين
آزاد و دهيد فشار نرم پمپ حالت با را گاز پدال دقت با5

کنيد
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سنگين اندازيهای راه. 2
:نرم سطح يا تپه روی سنگين بار با کردن گير هنگامی

کنيد انتخاب را HD يا P/P +رانندگی برنامه1
کنيد انتخاب را 1 اندازی راه دنده2
دهيد فشار کامل بطور را گاز پدال3
مربوط هشدار اگر حتی داريد نگه فشرده را گاز پدال4

شود ظاهر کلاچ بار اضافه به

کند کمک تا شود می فراهم موتور طرف از اضافی گشتاور
.برانيد بيرون به

راه اگر اندازی، راه برای تلاش اولين در قبل از بايد عملکرد
چون گيرد قرار استفاده مورد است، سنگين خيلی اندازی

.آيد می دست به سرد کلاچ با گشتاور بيشترين

!هشدار 
روی بالا بسيار دنده در اندازی راه
می و آورد می زيادی فشار کلاچ
افزايش را کلاچ خرابی خطر تواند
.دهد

سريع تکان با اندازی راه. 3
)P +رانندگی برنامه برای فقط(

دادن تکان با را آن توان می باشد، کرده گير کاميون اگر
موتور از آمده دست به اضافی گشتاور از استفاده با سريع

که موتوری سرعت روی موتور. کرد آزاد کوتاه زمانی در
با موتور سرعت سپس و شود می تنظيم است بالاتر کمی

گشتاوری کند می کمک که يابد، می کاهش کلاچ از استفاده
توان می عملکرد اين از. شود داده کوتاه زمانی در اضافی
گير عميق رس خاک مانند جايی در کاميون که هنگامی

.نمود استفاده است کرده
کنيد انتخاب را P +رانندگی برنامه1
يا ،1 دنده ،M يا A موقعيت به را دنده تعويض دسته2

ببريد R به
داريد نگه فشرده را منفی دکمه3
به موتور سرعت (دهيد فشار کامل بطور را گاز پدال4

)يافت خواهد افزايش دقيقه در دور 1300
شود می درگير کلاچ کنيد، رها را منفی دکمه5

VEB+/VEB دستی حالت در کامل
خودکار، حالت در رانندگی هنگام آسايش افزايش برای

می محدود پايين های دنده در حدودی تا موتور ترمز کارآيی
مثلًا است لازم موتور ترمزگيری بيشترين که هنگامی. شود
را دنده تعويض دسته ساختمانی، کارگاههای در رانندگی در
.کنيد عوض دستی بطور را دنده و ببريد M موقعيت به

۱۱۱ I-Shift
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پايين های دنده در موتور ترمز حداکثر برای پايين به اضافی تعويض
B ترمزگيری برنامه پايين، های دنده در آسايش حداکثر برای
وقتی را دفعه هر در پايين به تعويض يک از بيش اجازه
.دهد نمی باشند درگير دنده جعبه در ها دنده اين از يکی
در مثلًا ترمزگيری نيروی بيشترين آوردن دست به برای

را کمکی ترمز دسته ساختمانی، کارگاههای در رانندگی
شود می باعث بار هر که ببريد، B موقعيت به بار چندين

بالاتر موتور سرعت آن اثر بر. گردد انجام پايين به تعويضی
.آيد می دست به موتور ترمز بيشترين و

رانندگی جهت تغيير
)دارد کاربرد EBS دارای کاميونهای مورد در فقط(

می را ،)R (عقب يا) M يا A (جلو سمت به رانندگی، جهت
دنده کننده تعويض از استفاده با رانندگی حال در توان
كه نيست نيازی. داد تغيير ترمز پدال از استفاده بدون

ترمز آرامی به خودکار بطور کاميون. باشد ساکن کاميون
جديد رانندگی جهت برای دنده سکون هنگام و گيرد می

.شود می عوض

!توجه
مانور هنگام بايد فقط عملکرد اين

.شود استفاده دقيق

دنده جعبه روی شده نصب خروجی نيروی منبع بودن فعال با رانندگی
در دنده تعويض دسته که هنگامی خروجی نيروی منبع اگر

کاميون که هست امکان اين شود، فعال است N موقعيت
حرکت M يا A موقعيت به دنده تعويض دسته بردن با را
متوقف رانندگی هنگام موقتاً خروجی نيروی منبع آنگاه. داد

.شد خواهد
رانندگی حال در را خروجی نيروی منبع که هست امکان اين
برای. کنيد درگير ريزی شن برای مثلًا پايين، سرعتهای در

.شود انجام ای دنده تعويض نبايد دنده، جعبه حفظ

سکو تخليه برای دادن تکان
روی که بارهايی کردن آزاد برای توان می روش اين از

.نمود استفاده اند چسبيده کاميون سکوی
ببريد M موقعيت به را دنده تعويض دسته1
کنيد انتخاب را 1 دنده2
کنيد انتخاب را P رانندگی برنامه3
بگيريد شديد ترمز و دهيد گاز4
کنيد تکرار مخالف جهت در لزوم، صورت در5

I-Shift ۱۱۲
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غلتکها روی راندن
مثلًا روی رانندگی برای کاميون محرک محور از گاهی

های جاده روی رانندگی از قبل چرخ شستشوی تجهيزات
را بالا به تعويض معمول بطور. شود می استفاده عمومی

.داد انجام هستند ثابت جلو چرخهای که حالی در توان نمی
کنيد، تعويض بالا به حالاتی چنين در بتوانيد که اين برای

:کنيد عمل زير بصورت
عقب چرخهای که موقعی تا دهيد فشار را پدال1

کنند چرخش به شروع
را بالا به تعويض که هست امکان اين ثانيه، 10 از بعد2

دهيد انجام بالا دامنه به
^E شود می داده نشان نمايشگر روی.

برای زمان داشتن است ممکن غلتکها روی رانندگی هنگام
مشکل عقب چرخهای سرعت کردن کم بدون دنده تعويض
راه 6 از بالاتر ای دنده در حتی توانيد می بنابراين،. باشد

.کنيد اندازی

۱۱۳ I-Shift
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كلی اطلاعات
فعال تخليه و بارگيری حين در بايد بادی تعليق سيستم
روشن استارت کليد که صورتی در است فعال سيستم. باشد
که هنگامی باشد، بار 8 از بيشتر هوا مخازن در فشار باشد،
تعليق کنترل جعبه که هنگامی شود، می آزاد دستی ترمز
با بادی تعليق از استفاده "صورت در يا شود استفاده بادی
".خاموش استارت کليد

!هشدار 
را الکترونيکی بادی تعليق سيستم
های پايه از استفاده هنگام

موقعيت بدون روب برف نگهدارنده،
ارتفاع بر که تجهيزاتی ساير يا شناور،
گذارند می اثر جاده بالای کاميون
که خودروهايی در. کنيد خاموش
تاثير حرکت ارتفاع بر آنها تجهيزات

وجود مخصوصی سويچ گذارد، می
را بادی تعليق سيستم که دارد

سازی بدنه هنگام. کند می خاموش
عملکرد بعد، دفعه در کاميون يک

سيستم کردن خاموش به مربوط
يک توسط تواند می بادی تعليق
.شود سازی پياده ولوو کارگاه

حرکت ارتفاع کنترل

کنترل جعبه با ارتفاع تغيير
دستی طور به توان می را زمين سطح بالای کاميون ارتفاع

دارای جعبه اين. نمود کنترل دور راه از کنترل جعبه کمک با
می جعبه پشت در رباهايی آهن و متر سه طول به کابلی
و نصب کابين بيرون در را آن توان می که طوری به باشد،

.کرد استفاده آن از
موتور بودن روشن به نيازی کنترل جعبه از استفاده برای

"خاموش استارت کليد با بادی تعليق از استفاده "به نيست،
.باشد کافی بايد سيستم در هوا فشار اما نماييد، مراجعه
کمتر بايد کنترل جعبه از استفاده هنگام به جاده در سرعت

.باشد ساعت در کيلومتر 30 از
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.نماييد انتخاب را دستی کنترل 1

J7009835

تنظيم ارتفاع های دکمه با خواهيد می که را ارتفاعی 2
.نماييد

J7009831

را حرکت ارتفاع حرکت، ارتفاع به کاميون برگرداندن برای
.رود می بين از قبلی حركت ارتفاع تنظيم. کنيد انتخاب

J7009834

۱۱۵ تخليه و بارگيری
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تخليه و بارگيری ارتفاع حافظه

حافظه در ارتفاع کردن ذخيره
حافظه در توان می بار تخليه و بارگيری برای را ارتفاع يک

.کرد ذخيره
.نماييد انتخاب را دستی کنترل 1

J7009835

تنظيم ارتفاع های دکمه با خواهيد می که را ارتفاعی 2
.نماييد

J7009831

تخليه و بارگيری ۱۱۶
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نگه و داده فشار ثانيه پنج مدت به حداقل را حافظه دکمه 3
.است شده ذخيره نظر مورد حافظه در ارتفاع اكنون. داريد

J7009832

را حرکت ارتفاع حرکت، ارتفاع به کاميون برگرداندن برای
.کنيد انتخاب

J7009834

حافظه از ارتفاع بازيابی
کمتر بايد کنترل جعبه از استفاده هنگام به جاده در سرعت

.باشد ساعت در کيلومتر 30 از

۱۱۷ تخليه و بارگيری
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.نماييد انتخاب را دستی کنترل 1

J7009835

.داريد نگاه و داده فشار ثانيه دو برای را حافظه دکمه 2
.کنيد رها را دکمه 3

.گردد می بر شده ذخيره ارتفاع به کاميون

J7009832

را حرکت ارتفاع حرکت، ارتفاع به کاميون برگرداندن برای
.کنيد انتخاب

J7009834

تخليه و بارگيری ۱۱۸
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سريع تخليه
برده بالا مخزن که وقتی مثال برای بار، سريع تخليه هنگام
تا برد سطح ترين پايين به ابتدا بايد را خودرو شود، می
صورت اين غير در. نماند باقی ها فانوسه در هوايی هيچ

.بيند می آسيب تعليق سيستم
.نماييد انتخاب را دستی کنترل 1

J7009835

را عقب تعليق سيستم پايين، كنترل دكمه با 2
.برسانيد موقعيت ترين پايين به

J7009831

است خاموش استارت کليد که هنگامی بادی تعليق سيستم از استفاده
.باشد روشن سويچ نيست لازم بادی تعليق عملکرد برای
را ارتفاع توانيد می دارد، قرار توقف موقعيت در کليد اگرچه

که دهيد اجازه خودرو به و نموده تنظيم دستی صورت به
می همچنين. نمايد تنظيم خودکار طور به را خود ارتفاع
.نمود قفل را درها و آورد بيرون را کليد توان

۱۱۹ تخليه و بارگيری
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عملکرد کردن فعال
.بچرخانيد راندن موقعيت به را استارت کليد 1

J7008414

.نماييد انتخاب را دستی کنترل 2

J7009835

.بچرخانيد راديو يا توقف موقعيت به را استارت کليد 3
نمود کنترل خودكار، يا دستی بطور را، بادی تعليق توان می
ساعت، چهار از پس. شود ناكافی فشار كه زمانی تا

.شود می قطع عملكرد

J7008413

تخليه و بارگيری ۱۲۰
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عملکرد كردن غيرفعال
.بچرخانيد راندن موقعيت به را استارت کليد

J7008414

يا
.کنيد انتخاب را حركت ارتفاع

J7009834

اصلی سوئيچ بودن خاموش هنگام بار تخليه و بارگيری
گاهی ،ADR ترافيک در خودروها تخليه و بارگيری هنگام
برای. باشد خاموش نيرو اصلی منبع که است لازم اوقات

ارتفاع بايد بارگيری هنگام شاسی، ديدن آسيب از جلوگيری
در بايد بار تخليه هنگام و باشد سطح بالاترين در کاميون
.باشد سطح ترين پايين

بارگيری از قبل
بياوريد بالا آن سطح بالاترين تا را کاميون

۱۲۱ تخليه و بارگيری
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.نماييد انتخاب را دستی کنترل 1

J7009835

موقعيت بالاترين به را عقب تعليق بالا كنترل دكمه با 2
.برسانيد

J7009831

.بچرخانيد توقف موقعيت به را استارت کليد 3

J7008413

تخليه و بارگيری ۱۲۲
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.کنيد انتخاب را حركت ارتفاع 4

J7009834

.کنيد خاموش را اصلی سويچ 5

بار تخليه از قبل
:ببريد پايين آن سطح ترين پايين به را کاميون

.نماييد انتخاب را دستی کنترل 1

J7009835

۱۲۳ تخليه و بارگيری
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آن موقعيت ترين پائين به را عقب تعليق كنترل دكمه با 2
.برسانيد

J7009831

.بچرخانيد توقف موقعيت به را استارت کليد 3

J7008413

.کنيد انتخاب را حركت ارتفاع 4

J7009834

.کنيد خاموش را اصلی سويچ 5

تخليه و بارگيری ۱۲۴
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بادی تعليق تجهيزات

J7009829

بوژی بالابر لامپ1
راننده نمايشگر2
هشدار و اطلاعات لامپهاى3
بوژی سويچ و ديفرانسيل قفل سويچ4
دور راه از كنترل جعبه5

دور راه از كنترل جعبه
و بادی تعليق از استفاده چگونگی مورد در بيشتر اطلاعات

و بارگيری "و" رانندگی "فصلهای در توان می را کنترل جعبه
.کرد پيدا" بار تخليه

کمتر بايد کنترل جعبه از استفاده هنگام به جاده در سرعت
.باشد ساعت در کيلومتر 30 از

۱۲۵ کابين
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کنترل های دکمه
:بادی تعليق عملکرد کردن مشخص برای

1STOP، كند می لغو را تنظيم.
.عادی رانندگی برای راندن، موقعيت2
.دستی کنترل3

.حركت ارتفاع تغيير

J7009830

کنترل های دکمه
.کاميون آوردن پائين يا بالا برای
برای کنترل، دکمه داشتن نگه پايين به نياز از پرهيز برای
يا بالاترين به کاميون آوردن پايين يا بردن بالا هنگام مثال
.کنيد فعال را داشتن نگه عملکرد آن، ارتفاع ترين پايين
را حافظه دكمه همزمان و بزنيد را كنترل های دكمه از يكی
دكمه از يكی داشتن، نگه عملكرد لغو برای. دهيد فشار
دوباره را STOP يا كنترل، های دکمه از يکی حافظه، های
.دهيد فشار

J7009831

کابين ۱۲۶
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حافظه دکمه
.حافظه محتوای بازيابی يا ذخيره برای

J7009832

نمادها و لامپها

هوا تعليق به مربوط نمادهای

اقداممفهومنماد

كنترل روی كنترل دكمه
حركت ارتفاع تنظيم يا دستی
دارد قرار

حركت ارتفاع انتخاب
می داده نمايش علامت اين که هنگامی !توجه
.کنيد رانندگی دقت با بسيار شود

وضعيت در کنترل دکمه اگر
در هوا تعليق باشد راندن

قرار بودن قفل وضعيت
.دارد

:است قفل هوا تعليق که کنيد کنترل
آن سپس و بچرخانيد) 0 (توقف موقعيت به را کليد
.برگردانيد) I (راندن موقعيت به را
ماند، باقی روشن نمايش صفحه روی نماد اگر

هوا تعليق "قسمت به. است شده قفل هوا تعليق
نماييد مراجعه زير صفحه ،"شده قفل موقعيت در

۲۵۹.

"optimise traction "بادرصد 70 محور بار توزيع
توزيع ،)كشش سازی بهينه(

صفحه روی محور بار
.شود می داده نشان نمايش

حاصل بار بهينه توزيع که هنگامی پيام. يک هيچ
.گردد می محو شد
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اقداممفهومنماد

راندن موقعيت در کاميون
.نيست

باشد راندن موقعيت در كنترل دكمه كه كنيد بررسی
.برسد راندن صحيح ارتفاع به كاميون تا كنيد صبر و

می داده نمايش علامت اين که هنگامی !توجه
.کنيد رانندگی دقت با بسيار شود
می در صدا به سيگنالی برود بالا خيلی سرعت اگر
را كاميون شده، سوراخ ها فانوسه از يكی اگر. آيد
به ساعت در كيلومتر 30 از كمتر سرعتی با

ولوو فوری خدمات با يا كنيد، هدايت ولوو تعميرگاه
)Volvo Action Service (بگيريد تماس.

کنترل بعدی ايستگاه در را هوا تعليق
كنيد

نمی کار درست هوا تعليق
.کند

کليد: کنيد کنترل بعدی توقف در را خطا بودن فعال
به را آن سپس و بچرخانيد) 0 (توقف موقعيت به را

صفحه روی پيام اگر. برگردانيد) I (راندن موقعيت
قسمت به. است فعال خطا ماند، باقی نمايش

.نماييد مراجعه" شده قفل موقعيت در عملکردها"

صندليها

راننده صندلى

کلى نماى
طول در صندلی تشک دادن حرکت1
طول در صندلی کل دادن حرکت2
تعديل3

ثابت صندلی يک با معادل تقريباً تنظيم ترين سخت
.است

صندلی کردن کج4
پايين يا بالا به صندلی کل دادن حرکت5

ضامن يک مانند کنترل تعليق، بدون صندليهای روی
رها را ضامن صندلى، آوردن پايين براى. کند می عمل
آوردن بالا براى. بمانيد باقى نشسته حالت به و كرده

.كنيد رها را ضامن و شويد بلند صندلى،
)اضافی تجهيزات (گرمايش6
كمر حفاظ7
)اضافی تجهيزات (تهويه8

و هوا و آب درست آسايش حفظ برای يک موقعيت از
درست آسايش به سريع دسترسی برای 2 موقعيت از
.کنید استفاده هوا و آب

کند می خم را صندلی پشتى بالايى قسمت9
کند می خم را صندلی پشتی کل10

J0010243
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مسافر صندلى
.بزنيد جا صندلی در) A (مسافر طرف دو هر در را كمربند
.دهيد تغيير B با را صندلى زاويه

ببريد جلو به را صندلی
برداريد را كمربند1
کنيد خم عقب به را صندلی2
بکشيد بالا را) C (بست3
دهيد هل توانيد مى كه جايى تا را صندلى4
دهيد تغيير را صندلى پشتى زاويه لزوم، درصورت5

.دهيد هل عقب به را صندلی 5-  3 مراحل مطابق
J0010244

J0009275
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فرمان رل تنظيم
.كنيد تنظيم را صندلى ابتدا

.دهيد فشار را پيکان با شده داده نشان پايی پدال1
زاويه و كرده ميزان افقی و عمودی بطور را فرمان2

.کنيد تنظيم را آن
قفل خود جديد موقعيت در فرمان پدال، كردن رها با3

.شود می

J0010228

درها

درها كردن قفل و کردن باز
جلو به را دسته. شود باز در تا دهيد فشار عقب به را دسته
.شود قفل در تا دهيد فشار

راننده در از مسافر در قفل بازكردن
دهيد هل عقب سمت به را دسته1
دهيد فشار شده قفل موقعيت به جلو به رو را دسته2
دهيد هل عقب سمت به را دسته3

J8008392
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!هشدار 
باز بايد درها قفل رانندگى حال در

رخ ای حادثه که صورتی در! باشد
قادر اضطراری خدمات پرسنل دهد،

کاميون داخل به سريع بود خواهند
.شوند وارد

قفل فقط يا شوند قفل در دو هر تا دهيد فشار را 2 دكمه
.شود باز مسافر در

!توجه
در که هنگامی فقط توان می را درها
.نمود قفل است بسته راننده

J8008391

الکتريکی شونده گرم هاى آينه
مدت به الکتريکی گرمايش تا دهيد فشار بار يك را 1 دكمه

مى چشمك دكمه در نشانگر لامپ. شود شروع دقيقه 30
.داشت خواهد ادامه دقيقه 30 مدت به گرمايش. زند

تا نگهداريد پايين ثانيه 1 از تر طولانى مدتى به را 1 دكمه
می روشن دكمه در لامپ. شود آغاز الکتريکی گرمايش

خاموش موتور كه زمانى تا است فعال گرمايش. شود
.شود

J8008391
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الكتريكى كاركرد با رانندگی هاى آينه
تنظيم بايد آينه کدام که کنيد انتخاب 3 های دکمه با1

شود
L و چپ سمت آينه برای R راست سمت آينه برای.

.شود می روشن دکمه در لامپ
کنيد تنظيم 3 دسته با را آينه2

برای. شود مى خاموش دقيقه 10 از پس دكمه در لامپ
.شود انتخاب دوباره بايد آينه تنظيمات ادامه

J8008391

پنجره برقى بالابرهای

)خودكار آوردن پايين (پنجره بازكردن
فشار ثانيه 1 مدت به) 2 (پايين موقعيت در را سويچ1

داريد نگه و داده
کنيد رها را سويچ2
شود مى باز پنجره3

وقتی يا شود باز كاملًا که شود مى متوقف وقتی پنجره
وقتى يا شود فشرده مجدداً سويچ روى) 2 (پايين موقعيت
.شود فشرده سويچ روى) 1 (بالا موقعيت
انجام سويچ روى اندك فشارهاى با را كوچك تنظيمات

.دهيد

J0010218

پنجره بستن براى
که زمانی تا دهيد فشار را سويچ روى) 1 (بالا موقعيت
.شود بسته كاملًا پنجره

کابين ۱۳۲
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مركزی قفل

فرستنده با قفل کردن باز برای

راننده در قفل بازكردن برای
دهيد فشار کردن باز برای را قفل کردن باز نماد

زد خواهند چشمک نشانگرها

مسافر در قفل بازكردن برای
کنيد باز قفل کردن باز نماد با را راننده در1

زد خواهند چشمک نشانگرها
دهيد فشار ديگر بار يک را قفل کردن باز نماد2

زد خواهند چشمک نشانگرها
J3017438

فرستنده با کردن قفل برای
دهيد فشار را کردن قفل نماد

شوند می روشن نشانگرها

J3017345
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كليد از استفاده با قفل بازكردن برای
کنيد باز1

شود مى باز درها از يكى قفل
کنيد قفل2
کنيد باز دوباره3

شوند می باز در دو هر

J8008535

)هوا و آب الكترونيكی كنترل( ECC مطبوع تهويه
AC صورت در يا و بيرون دماى بودن پايين هنگام در

مختلفى خارجى عوامل. کند نمى کار پنکه بودن خاموش
با افراد مثلأ گذارند، تأثير سيستم عملکرد بر است ممکن
بر آفتاب تابش ها، پنجره بودن باز کابين، در خيس لباس

را حسگر روی چيزی اينکه يا کابين دمای حسگرهاى
.باشد پوشانده

تهويه سيستم وقتى. کنيد خاموش را مطبوع تهويه1
مى روشن سويچ داخل لامپ شود خاموش مطبوع
.شود

دما2
پنکه سرعت3
مجدد گردش4
هوا توزيع5
كابين دمای حسگر6

1

2 3

4

5

6

J200692
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مجدد گردش
گردش به كابين داخل در هوا تا دهيد فشار را مجدد گردش
ضعيف هواى از ممانعت جهت عملکرد اين از. درآيد

دريچه ECC. شود مى استفاده
خنک بازده تا کند می کنترل خودکار بطور را مجدد گردش
.يابد بهبود سازی

J200696

داخل هوا که هنگامی دکمه داخل لامپ
روشن کند می پيدا گردش دوباره کابين
.شود می

!توجه
بالا، رطوبت هنگام مجدد گردش از

يا بيرون دمای بودن پايين شديد، باران
پارکينگ بخاری بودن روشن صورت در

مه از جلوگيرى براى. نکنيد استفاده
هواى است لازم جلو شيشه گرفتگى

روشن AC و شود کشيده داخل به تازه
.باشد

هوا توزيع
نگه باز را) 1 (داشبورد روی هوای های دهانه هميشه
شده تنظيم چگونه هوا توزيع كه اين از نظر صرف. داريد
داشبورد هاى دهانه از هميشه هوا از كمى مقدار است،
داخل دمای توزيع كه شود حاصل اطمينان تا شود مى وارد
.است درست كابين
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J8010781

پانل1

کف2

کن آب يخ3

هوايی و پاها به گرمتر کمی هوايی عادی هوای توزيع
محيط ايجاد منظور به امر اين. رساند می سر به سردتر
.باشد مى راننده براى مطلوب کارى
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مطلوب دمای تنظيم
كنيد باز را تهويه سيستم هاى دهانه تمامی•
كنيد تنظيم) خودکار( AUT حالت به را) 3 (پنكه•
كنيد تنظيم AUT حالت به را) 5 (هوا توزيع•
كنيد تنظيم را) 2 (مطلوب دمای•

يک تغييرات، با مطلوب دمای به سريع رسيدن منظور به
شود می انجام موقت، طور به دما، شديد کاهش يا افزايش

.يابد می افزايش پنکه سرعت همزمان و
اندازه معمولى دماسنج با توان نمى را شده تنظيم دماى
گاهی و خارج دمای ديگر، چيزهای کنار در ،AC. گرفت
روی دمای دليل همين به. آورد می حساب به را سرعت
عادی دماسنج يک که دمايی نه و است واقعی دمای کنترل
.کند ثبت

1

2 3

4

5

6

J200692

ممكن حالت ترين خنك
كنيد باز را تهويه سيستم هاى دهانه تمامی•
كنيد تنظيم AUT حالت به را پنكه•
كنيد تنظيم AUT حالت به را هوا توزيع•
كنيد تنظيم ممكن حالت ترين خنك روی را دما•

روى پنکه و باشد انتهايى موقعيت در دما کنترل که هنگامى
فراهم را پنکه سرعت بيشترين سيستم باشد، AUT حالت
.کند می

از آب قطرات که است طبيعى است، گرم بسيار بيرون وقتى
ضرر بى مطبوع تهويه از ناشى آب ميعان. بچکد کاميون
.است

J200693
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ممكن حالت ترين گرم
كنيد باز را تهويه سيستم هاى دهانه كليه•
كنيد تنظيم AUT حالت به را پنكه•
كنيد تنظيم AUT حالت به را هوا توزيع•
كنيد تنظيم گرما حداکثر روی را دما•

روى پنکه و باشد انتهايى موقعيت در دما کنترل که هنگامى
فراهم را پنکه سرعت بيشترين سيستم باشد، AUT حالت
.کند می

J200702

ها پنجره روى از را يخ و مه كردن پاك
باشد خاموش مجدد گردش که کنيد کنترل•
كنيد تنظيم AUT حالت به را پنكه•
كنيد تنظيم کن آب يخ حالت به را هوا توزيع•
تنظيم حداکثر روی را پنکه يا گرما حداکثر روی را دما•

کنيد

پايين خارج دمای که هنگامی کن آب يخ/AUT حالت در
آن روی برف آثار که شود می گرم آنقدر جلو شيشه است،
برف های تيغه زدن يخ باعث تواند می اين. گردد می ذوب
کف روى تنها را هوا توزيع. شود جلو شيشه به کن پاک

توان مى را خودرو کف روی تنظيم. کنيد تنظيم خودرو
پنجره روى از رطوبت کردن پاک براى کن آب يخ با همراه
.نمود استفاده نيز بغل های
جلو شيشه داخل معمولی کن پاک شيشه مايع از استفاده با
در كسى اگر. يابد کاهش شدن مرطوب خطر تا کنيد پاک را

پاك زودتر به زود را ها پنجره كشد، مى سيگار كابين داخل
.كنيد

و رطوبت است ممکن است، پايين خارج دمای که هنگامی
اين از جلوگيری برای. بيايد بوجود بغل های پنجره روی يخ

کناری های دهانه و ببنديد را داخلی پانل های دهانه اتفاق،
.کنيد تنظيم بغل های شيشه سمت به را

!توجه
باران يا بالا رطوبت با را مجدد گردش
از جلوگيرى براى. نکنيد استفاده شديد
هواى است لازم جلو شيشه گرفتگى مه
روشن AC و شود کشيده داخل به تازه
باشد، شده انتخاب کن آب يخ اگر. باشد
AC به (کند می کار ظرفيت حداکثر در
خشک را هوا تا) پايين دماهای در جز

.نمايد

J200699
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PH-CAB كابين بخارى

بخارى اندازى راه
مسدود اگزوز و احتراق هواى هاى دهانه که کنيد بازديد 1

باشد نشده
!توجه

بايد بخارى گيرى سوخت درهنگام
.شود خاموش

!توجه
نبايد شود متوقف بخارى که اين از قبل

.شود خاموش اصلى سويچ

كنيد باز را پانل هواكشهای 2

J8008612
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.كنيد خاموش را مجدد گردش 3

J200695

موجود نوری ديود كه زمانى تا داريد نگه داخل را سويچ 4
مدت به و شده اندازى راه بخارى. شود روشن سويچ در
شود خاموش دستى صورت به كه زمانى تا يا ساعت 10
.كند مى كار

J8008457

وقتى. كنيد تنظيم ترموستات از استفاده با را دما 5
سبز نشانگر لامپ شد روشن بخارى
.شود مى روشن

J8008250

زمان تنظيم از استفاده با بخارى اندازى راه
سنج

فقط. گيرد مى صورت راننده نمايشگر طريق از تنظيمات
كاميون كه نمود تنظيم را اندازی راه زمان توان می وقتی
کار چگونگى درباره کلى اطلاعات کسب براى. (باشد ساکن

مراجعه" نمايشگر راننده، دستورالعملهاى "به نمايشگر،
.)کنيد

مسدود اگزوز و احتراق هواى هاى دهانه که کنيد بازديد 1
باشد نشده

كنيد باز را پانل هواكشهای 2
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J8008612

.كنيد خاموش را مجدد گردش 3

J200695

كنيد انتخاب را" پارکينگ بخارى سنج زمان "منوى 4
کنيد انتخاب را" ريزی برنامه" 5
كنيد تعيين را اندازى راه تاريخ 6
كنيد تعيين را اندازى راه ساعت 7
كنيد معين را باشد روشن بايد بخاری كه زمانی مدت 8
)ساعت دو حداكثر(
.باشند درست تنظيمات که کنيد کنترل 9
مرحله چند ESC با يا کنيد شروع دوباره نيستند، درست اگر
.برگرديد عقب به

تاييد برای را" انتخاب "شد، درست تنظيمات وقتى 10
.دهيد فشار قبلی منوی به بازگشت و تنظيمات
بخاری سنج زمان "منوی به ورود با توان می را تنظيمات
.نمود حذف" صفر "انتخاب و" پارکينگ
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.کنيد تنظيم ترموستات با را دما 11
روشن شود روشن بخاری که هنگامی سبز نشانگر لامپ
.گردد می

J8008250

بخاری کردن خاموش
در موجود نوری ديود كه زمانى تا داريد نگه داخل را سويچ
.شود خاموش سويچ
که هنگامی و شده اندازى راه موتور كه هنگامی بخارى
خاموش نيز برود بالا كافى اندازه به كننده خنك مايع دمای
.شود مى

J8008457

خودکار کردن خاموش
شود می خاموش زير مواقع در خودکار بطور بخاری

90 عرض در و شود خاموش شمعك كاركرد هنگام در•
نشود روشن مجدداً ثانيه

شود گرم حد از بيش بخارى•
ولت 30 از بالاتر به يا كند افت ولت 20 زير به ولتاژ•

يابد افزايش

وجه هيچ به اگر يا شود، می متوقف کار هنگام بخاری اگر
:کنيد کنترل را زير موارد شود، نمی اندازی راه

فيوزها•
سوخت مخزن در سوخت ميزان•
سوخت مخزن در ناکافی فشار•
باشد نشده مسدود هوا گردش که اين•

اگر. نماييد اندازی راه مجدداً را بخاری کنيد سعی سپس
تعميرگاه يک با نشد، اندازی راه اگر يا شد، متوقف دوباره
هيچ به يا است شده متوقف بخاری اگر (بگيريد تماس ولوو
در سوخت ناکافی فشار يا سوخت پايين ميزان دليل به وجه

تلاش 6 تا است ممکن شود، نمی اندازی راه سوخت مخزن
).باشد نياز مورد شود اندازی راه بخاری که اين از قبل

!توجه
و بخاری عمر گياهی سوخت از استفاده

در دهد، می کاهش را سوخت پمپ
برابر 10 تا را سرويس به نياز که حالی

.دهد می افزايش

کابين ۱۴۲
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بخاری نگهداری
بايد پارکينگ بخاری باشد، اطمينان قابل بخاری که اين برای
.شود روشن گرم دماهای در حتی منظمی، فواصل در

در پيامی و نماد برسد آن شدن روشن زمان که هنگامی
بايد پارکينگ بخاری آنگاه. شود می داده نشان نمايشگر

حداکثر روی را بخاری. شود روشن دقيقه 20 حداقل برای
و ها پنجره رفت بالا خيلی کابين در دما اگر. كنيد تنظيم
.کنيد باز را درها

اثاثيه دريچه

دريچه بازكردن
تق صداى اولين كه هنگامى. بكشيد را كابين داخل كابل
بيشتر كمى را كابل. است قفل هنوز دريچه شد شنيده
.شود باز دريچه تا بكشيد

J0010229

روشنايى
:است باز دريچه كه وقتى چراغها كردن خاموش براى
ساعت هاى عقربه درجهت و داريد نگه را در سويچ

.بچرخانيد

J0008069

۱۴۳ کابين
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برقی آفتابگير سقف
:عقب دريچه بازکردن
.دهيد فشار را سويچ پايينى قسمت

:دريچه کل بازکردن برای
آزاد را سويچ سپس. کنيد باز عقب لبه در را دريچه ابتدا
.دهيد فشار دوباره را آن و كرده

:دريچه بستن
.دهيد فشار را سويچ بالايى قسمت

J0009277

روشنايى
اين در واقع سويچهای با توان می را کابين روشنايی
کرد تنظيم قسمتها

جلو قفسه•
کنترل تابلوی•
عقب پانل•

جلو قفسه داخل سويچ

خاموش0

)باشد 0 موقعيت در عقب پانل داخل سويچ اگر (در روشنايی1

روشنايی حداکثر2

J211668

کابين ۱۴۴
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.کند می روشن جلو قفسه در را شب روشنايی سويچ اين

خاموش0

روشن1

J211669

کنترل تابلوی داخل سويچ
کنترل تابلوی در انبار قسمت در و در داخل را شب روشنايی
.کند می روشن

خاموش0

روشن1

J211669

عقب پانل داخل سويچ

کند می تنظيم را روشنايی جلو کنترل0

)نباشد 2 موقعيت در جلو سويچ اگر (خاموش روشنايی کل1
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الکتريکی نيروی خروجی
می را) ولت 12 و ولت 24 (الکتريکی نيروی های خروجی

پيدا کابين عقب قسمت در هم و کنترل تابلوی در هم توان
.اند شده گرفته نظر در اضافی تجهيزات برای اينها. نمود

!توجه
در نيرو خروجی بعنوان فندک سوکت
.است نشده گرفته نظر

تاشو تختخواب
.دهيد فشار همزمان را دكمه هردو

J8008443

تا بكشيد پايين به را) 1 (نوار و بكشيد بالا آرامى به را تخت
بيايد پايين يا بالا تخت كل و شده آزاد پينها

شده محکم کاملًا خود سوراخهای در پينها که شويد مطمئن
!باشند
پايين را تخت تا دهيد فشار همزمان را) 2 (دكمه هردو
.بياوريد

J0010996

کابين ۱۴۶
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بالايی تختخواب برای تخت توری
توری کند می استراحت تخت روی کسی سفر هنگام در اگر

ببريد بالا به را تخت
کنيد محکم) 4 (ها کننده ثابت با و) 3 (ببريد بالا را توری

J0010991

پايينی تختخواب
پايينی تختخواب برای تخت توری
توری کند می استراحت تخت روی کسی سفر هنگام در اگر

.ببريد بالا به را تخت

J0010990

۱۴۷ کابين
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دودياب
دودياب موقت كردن خاموش
.دهيد فشار بار يک را سويچ
عملكرد اين از. شود مى خاموش دقيقه ده مدت به دودياب
.كنيد استفاده غبارآلود محيط در يا كشيدن سيگار درهنگام
هم و باشد صدا بی كه موقعی هم توان مى را دودياب
وقتى. كرد خاموش زند مى زنگ هشدار براى كه وقتى

.زند مى چشمك ثانيه ده هر لامپ است، خاموش دودياب
.شود مى فعال مجدداً دودياب ثانيه ده از پس

J0008961

دودياب باترى
كوتاهى سيگنال است شدن تمام درحال باترى نيروى وقتى
.کنيد تعويض را باتری. آيد مى در صدا به ثانيه 45 هر

پس هميشه و) باتری کنترل (يكبار ماهى حداقل را دودياب
.كنيد آزمايش غيبت طولانى هاى دوره ديگر و تعطيلات از
کنترل را باترى ثانيه 10-  5 مدت به سويچ داشتن نگه با

مى فشرده سويچ كه زمانى تا باشد خوب باترى اگر. كنيد
کنترل باترى وقتى. آيد مى در صدا به هشدارى زنگ شود
.شود مى خاموش دقيقه ده مدت به دودياب شود می
تعميرگاه به بازبينى براى را دودياب بايد يكبار سال 5 هر
.بگيريد تماس ولوو فروش نماينده با لطفاً برد،

!توجه
به دودياب شود می کنترل باترى وقتى
.شود مى خاموش دقيقه ده مدت

کابين ۱۴۸
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كابين کردن کج

J0008635

!هشدار 
زير در نبايد! کنيد كج کاملأ را کابين
.كرد كار نشده كج كاملًا كه كابينى
کرد، کج کاملًا توان نمی را کابين اگر
بين را مناسب فلزی شیء يک بايد
که شويد مطمئن تا دهيد قرار آن

.گردد بر عقب به تواند نمی کابين
شده كج كابين جلوى يا زير به هرگز
.نرويد

الكتريكى كردن كج
:که کنید کنترل1

.باشد داشته وجود كابين جلوى در كافى فضاى•
.باشد شده كشيده دستى ترمز•
.باشد خلاص موقعيت در دنده دسته•
.باشند شده بسته درست يا و بوده باز كاملًا يا درها•
.باشد محكم كاملًا كلاچ روغن مخزن درپوش•

۱۴۹ کابين
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قرار) 1 (هيدروليك پمپ شير روی را) 3 (بکس آچار2
.دهيد

J8008489

J0008203

توقف موقعيت تا ساعت هاى عقربه جهت در را آن3
.شود مى بسته شير. بچرخانيد

J0008202

.بچرخانيد راديو موقعيت به را كليد4
داخل نشانگر لامپ. دهيد فشار را سويچ پايينى قسمت5

.شود می روشن سويچ

J0008204

در را سويچ. دهيد قرار) 2 (سويچ در را) 3 (بکس آچار6
را سويچ و بچرخانيد توقف تا ساعت های عقربه جهت
کج کامل بطور کابين تا داريد نگه توقف موقعيت در

.شود
.کنيد رها را) 2 (سويچ7

کابين ۱۵۰
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شده کج حالت از بازگرداندن
قرار) 1 (هيدروليك پمپ شير روی را) 3 (بکس آچار1

.دهيد
موقعيت تا ساعت هاى عقربه جهت خلاف در را آن2

.شود مى باز شير. بچرخانيد توقف
.دهيد قرار) 2 (سويچ در را) 3 (بکس آچار3
توقف تا ساعت هاى عقربه جهت در را) 2 (سويچ4

.بچرخانيد
كابين تا داريد نگه توقف موقعيت در را) 2 (مدارشکن5

قفل راندن موقعيت در و شده خارج کج حالت از كاملًا
.شود

.کنيد رها را) 2 (سويچ6
لامپ كه كنيد کنترل است كار درحال موتور وقتى7

.نشود روشن كابين نشدن قفل نشانگر
.کنيد دور را ابزارها8
دهيد فشار را سويچ بالايى قسمت9

الكتريكى طريق به هم سر پشت دوبار از بيش را كابين اگر
فعال اندازه از بيش گرمای از حفاظت است ممکن كنيد، كج
هيدروليكى پمپ موتور بگذاريد حالت، اين در. شود

15 از پس پمپ اگر. شود خنك دقيقه 15 مدت به الکتريکی
.كنيد بازديد را فيوز جعبه در موجود فيوز نكرد، كار دقيقه
نمى كار الكتريكى طريق به كابين كننده كج مكانيسم اگر
كابين اگر. كرد كج مكانيكى طريق به توان می را كابين كند،
به يا سيستم در هوا وجود دليل به است ممكن نشد، كج
.است زياد بسيار كابين بار كه باشد اين دليل

J0008208

)راندن موقعيت (باز شير

J8008489

J3014610

.شده کج کابين به مربوط کنترل لامپ

J0008204

.الكتريكى كردن كج به مربوط سويچ

۱۵۱ کابين
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!توجه
هيدروليكى سيستم در موجود فشار اگر
افزايش زدن پمپ اثر در كابين كننده كج

.دارد وجود سيستم در هوا احتمالًا نيابد،

هيدروليكى سيستم هواگيرى براى
.کنيد تنظيم" پايين "موقعيت روی را کنترل سوپاپ1
.كنيد پمپ بار 30 را هيدروليکى پمپ2
.کنيد كج را كابين3
.برگردانيد اول حالت به دوباره را کابين4
.کنيد بازديد را روغن سطح5

است، پائين موقعيت در پمپ پيستون که هنگامى
J8006515.دهد پوشش را پيستون پمپ بايد روغن

!توجه
است شده كج کابين که هنگامی هرگز
.نريزيد روغن هيدروليكى سيستم داخل

ارتباطى تجهيزات همراه، تلفن
از استفاده يا جانبى تجهيزات نادرست نصب و اتصال
بر است ممكن خارجى آنتن بدون حمل قابل همراه تلفنهاى
قبل همواره. بگذارد تأثير کاميون الكترونيكى سيستم روى
.بگيريد تماس ولوو فروش نماينده با تجهيزات نصب از

کابين ۱۵۲
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ايمنی دستورالعملهای
را يخچال کننده سرد ماده جريان شرايطى هيچ تحت•

نكنيد كارى دست
مناسب حلالها يا خورنده مواد نگهدارى براى يخچال اين•

نيست
نپوشانيد را تهويه سوراخهاى يا هوا کانالهاى هرگز•
يخچال، در برفک وجود صورت در و مناسب زمان در•

کنيد آب را برفک
بيرون يا برفک بردن بين از براى تيز ابزارهاى از هرگز•

استفاده اند شده منجمد يخچال در که چيزهايى کشيدن
نکنيد

کننده پاک مواد داراى که هايى شوينده از هرگز•
نکنيد استفاده هستند حلال يا اسيد شيميايى،

با است، رسيده فرا يخچال انداختن دور زمان هنگاميکه•
كار به آن در که قطعاتى بازيافت به راجع متخصص يک
کنيد مشورت است رفته

خودرو باترى به تواند می زمانى فقط سريع شارژر يک•
باشد قطع يخچال اتصال که شود متصل

كلی اطلاعات
کنترل تابلوی از استفاده با شما خود نيازهای با مطابق دما
نمايشگر با

يخچال جعبه راست سمت در که شود می کنترل ديجيتال
دماهای منفی، و مثبت های دکمه از استفاده با. دارد قرار
توان می را سانتیگراد درجه+ 12 تا سانتیگراد درجه+ 2 بين
.نمود انتخاب يخچال برای

استفاده
طراحی شده سرد های نوشابه و غذا ذخيره برای يخچال
دارو کردن خنک براى آن از خواهيد مى اگر. است گرديده
براى لازم ويژه شرايط که کنيد کنترل بايد کنيد، استفاده
مواد کليه. گردد برآورده دارويى محصولات كردن خنک

شده تأييد غذا با تماس براى يخچال اين در شده استفاده
.است فرئون فاقد سردکننده ماده. اند
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يخچال اندازى راه
ديود. دهيد فشار داخل به ثانيه يک حدود برای را) 2 (سويچ
مى کار به شروع کمپرسور و شده روشن) 3 (سبز نوری
ولتاژ که شد خواهد روشن صورتی در فقط کمپرسور. کند

تر پايين باتری ولتاژ اگر. باشد ولت 24.2 از بالاتر باتری
قرمز رنگ به زدن چشمک به شروع) 3 (نوری ديود باشد،
دستگاه "به بيشتر، اطلاعات کسب برای. نمود خواهد
.کنيد مراجعه" ولتاژ نظارت

 "–"با که دما های کننده انتخاب داشتن نگه پايين با را دما
دمای. کنيد تنظيم اند شده گذارى علامت) 5 "+" (يا) 4(

و شود می داده نشان) 1 (ديجيتال نمايشگر در شده انتخاب
را يخچال در فعلی دمای نمايشگر که اين از قبل دوبار
به زدن چشمک به نوری ديود. زند می چشمک دهد نشان
شده انتخاب دمای که زمانی تا دهد می ادامه سبز رنگ

شد، حاصل شده انتخاب دمای که هنگامی. گردد حاصل
هنگامی. ماند خواهد سبز رنگ به پيوسته بطور نوری ديود
يابد، افزايش شده انتخاب دمای از بالاتر سطحی به دما که

که زمانی تا نوری ديود و شود می اندازی راه کمپرسور
.زند می چشمک سبز رنگ به کند می کار کمپرسور

8

1 2 3 4 5

J209124

يخچال کردن خاموش
ديود. دهيد فشار داخل به ثانيه 1 حدود برای را) 2 (سويچ
کمپرسور و شده خاموش سبز نوری

نمى استفاده مدتى براى يخچال از اگر. شود می خاموش
مراجعه" کردن تميز "به. نماييد تميز کاملًا را آن بايد کنيد،
حداقل مدت به را آن در يخچال، کردن تميز از بعد. نماييد

آن در موجود آب بخار که طوری به نگهداريد باز ساعت 24
.نشود ايجاد يخچال در نامطبوع بوى و رفته بين از کاملًا

ولتاژ محافظ
در کمپرسور زياد، تخليه مقابل در باتری از حفاظت برای

خاموش خودکار بطور برود پايين خيلی ولتاژ که صورتی
است، بوده يا است پايين خيلی باتری ولتاژ اگر. شد خواهد
راه کمپرسور و زند می چشمک قرمز رنگ به نوری ديود

زير در را" خطا رديابى "قسمت همچنين. شود نمی اندازی
و کند می قطع ولت 22.8 در ولتاژ نظارت دستگاه. ببينيد

رنگ به نوری ديود اگر. شود می وصل ولت 24.2 در دوباره
عادی باتری ولتاژ که اين وجود با زند می چشمک قرمز
خيلی قبلًا ولتاژ که باشد دليل اين به است ممکن است،
تقويتی ولتاژ تا کنيد اندازی راه را موتور. است بوده پايين
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را ولتاژ نظارت دستگاه خودکار بطور که شود ايجاد
.کند می بازنشانی

كابين كردن كج
مواد کليه از کاملًا بايد يخچال کابين، کردن کج از قبل

قبل را يخچال در. شود خاموش و شده تخليه آن در موجود
.ببنديد کابين کردن کج از

تميزكردن
شستشو معمولى مايع و ولرم آب و پارچه يک با را يخچال
سويچ داخل يا دستگاه وارد آب که شويد مطمئن. کنيد تميز
و داخل. کنيد خشک خشک، پارچه يک با را آن سپس. نشود
کثيف محض به يا مرتب زمانى فواصل در را يخچال خارج
.کنيد تميز آن شدن

برفک کردن آب
سرد تاثير که شود برفک ايجاد باعث تواند می هوا رطوبت
خارج را غذاها مناسب زمان در. دهد می کاهش را کردن
به يخچال فريزر قسمت در يا ديگر يخچال در را آنها و كرده
.کنيد آب را ها برفک و داده قرار بمانند خنک که طورى
برفک بگذاريد. بگذاريد باز را در و کنيد خاموش را يخچال

يک بوسيله سپس. کنيد خشک کاملًا را آب سپس و شود آب
تميز را آن شستشو معمولى مايع يک و ولرم آب و پارچه
.است استفاده آماده يخچال اکنون کنيد،

خطا رديابى
نظارت دستگاه که کنيد کنترل ابتدا کند، نمی کار يخچال اگر
نظارت دستگاه "به اقدام برای. باشد نشده فعال ولتاژ
خطای کدهای ماند، باقی خطا اگر. نماييد مراجعه" ولتاژ
.بگيريد تماس خود ولوو نماينده با و کنيد کنترل را زير
می نشان را سبز رنگ يخچال خارج در رنگی منشور اگر

را قرمز رنگ منشور اگر. کند می کار درست دستگاه دهد،
کشو بايد و دارد وجود يخچال در خطايی دهد، می نشان
را PCB پانل روی را خطا کد بتوان تا شود کشيده بيرون
.نمود کنترل

قرمز رنگ به نوری ديود زدن چشمک بار چند با خطاها•
مى طول به ثانيه 4/1 چشمک هر. شوند می مشخص
.انجامد

دهد، می نشان را خطا که چشمک تعدادی از بعد•
اين. داشت خواهد وجود زدن چشمک بدون تاخيری
.شود می تکرار ثانيه چهار هر ترتيب
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حاصل شده انتخاب دمای که وقتی هميشه نوری ديود•
که وقتی. بود خواهد روشن سبز رنگ به پيوسته گردد

حاصل شده انتخاب دمای تا است کار حال در کمپرسور
.زد خواهد چشمک سبز رنگ به نوری ديود گردد،

در چشمک 4 از بيشتر که فرکانسی با نوری ديود اگر•
E2 يا E1 و بزند چشمک قرمز رنگ به است ثانيه

وجود NTC حسگر در خطايی آنگاه شود، داده نمايش
.دارد

E3 خطای کدهای

چشمك تعداد
ها زدن

خطا نوع

است شده آزاد ولتاژ محافظ1

است حد از بیش بار دارای کندانسور پروانه مدار2

کند نمی کار به شروع کمپرسور3

است پايين بسيار کمپرسور سرعت4

آزاد الکترونيکی واحد حد از بيش گرمای محافظ5
است شده

انرژى جويی صرفه براى نکاتى
بگذاريد بگذاريد، يخچال در را گرم غذاهای اينکه از قبل•

شوند خنک کاملًا
کنيد آب را برفک يخچال در برفک ايجاد از پس بلافاصله•
نداريد نگه پايين بسيار دماى در را فريزر/يخچال قسمت•
نکنيد باز است لازم که مواقعی در بجز را در•
نگذاريد باز عادی عملکرد طول در را در هرگز•

فنى مشخصات
وات 48 / ولت 24/12تغذيه شرايط

ليتر 26يخچال حجم،

درجه 32 محيط دمای مورد در (محيط دمای زير سانتيگراد درجه 45کنندگى سرد کارآيی
)کند می صدق سانتيگراد

R134a, 37 gكننده سرد ماده
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جلو آينه
جلو آينه که شويد مطمئن کابين، ماشينی شستشوی هنگام
در است ممکن کابين سقف و آفتابگير آينه،. بيند نمی آسيب
برای. ببينند آسيب جلويی برس با ماشينی شستشوی اثر

مانند چيزی به محل در را آينه اتفاق، اين از جلوگيری
.ببنديد کابين جلوی در دستگيره
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جانبی حفاظ
جانبی حفاظ توسعه

بكشيد بيرون را پينها1
دهيد توسعه را جانبی حفاظ2

J0010429

!توجه
.نكشيد جانبی حاشيه روی

جانبی حفاظ آوردن بيرون
دهيد توسعه را جانبی حفاظ1
کنيد باز را جانبی حاشيه روی شده نصب لامپ نوع هر2
کنيد شل را جانبی حفاظ نگهدارنده سيم3
بكشيد بالا طرف به مستقيماً را جانبی حفاظ4

J0010431
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!توجه
حفاظ بدون را کاميون خواهيد می اگر

.کنيد جدا نيز را عقب پايه برانيد، جانبی

جانبی حفاظ نصب
:که کنید کنترل

شود می وارد پايينی شيار داخل خوبی به حفاظ•
باشند خود درجای سيمها•
بروند جا سوراخها داخل درستی به ضامن پينهای•

کلی های توصيه گردان، صفحه
.كند می استفاده مختلف سازندگان گردانهای صفحه از ولوو
دستورالعمل يک كارخانه از کامیون تحويل هنگام در

شده متصل گردان صفحه دسته به گردان صفحه به مربوط
تماس خود ولووی نماينده با نيست، دستورالعملها اگر. است
تا. کنيد دريافت جديد دستورالعمل يک کند کمک تا بگيريد
های توصيه کنید دريافت نمايندگی از را دستورالعملها وقتی
.کنید دنبال را دستورالعمل اين در موجود كلی

!توجه
که زمانی تا فقط کلی دستورالعملهای از

کنيد دريافت نماينده از را دستورالعملها
.نماييد استفاده

عمليات
به بسته متفاوت، حدودی تا طراحيهای دارای گردانها صفحه
همگی که است اين مشترک قابليت يک. باشد می سازنده
)کوپلينگ (ساز جفت کردن آزاد برای دستگيره يک دارای
شدن آزاد از جلوگيری برای ايمنی بازدارنده يک و تريلر

از قبل. باشند می دستگيره توسط ساز جفت اتفاقی
محکم بازدارنده توسط دستگيره که شويد مطمئن رانندگی
.است شده

!خطر 
که شويد مطمئن رانندگی از قبل

محکم بازدارنده توسط دستگيره
.است شده

مراقبت
از سطوحی يا فولادی ورق با شده ساخته گردانهای صفحه
گريسکاری شدن جفت اولين از قبل بايد فلزی مواد ساير
اگر و شود، پوشانده گريس در كاملًا بايد آنها سطح. شوند
بيشتری گريس بايد شود مشاهده دوباره فلزی سطح
سازنده دستورالعملهای در موجود های توصيه. نمود اضافه

.نماييد دنبال کنيد می دريافت که هنگامی را
NLGI غلظت درجه با ليتيومی گريس به نياز گردان صفحه

.EP ولوو 2 گريس مثلًا دارد، 2
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تريلر اتصال

تریلر یک اتصال
يکنواخت و هموار سطح يک روي را تريلر و کشنده1

.دهيد قرار
.کنيد محکم افتادنراه برابر در را تريلر2
.کنيد باز را پنجم چرخ3
مترميلي 50 الي 20 تريلر لغزش صفحه شويد مطمئن4

سمت تصوير. است کاميون پنجم چرخ از ترپايين
.ببينيد را راست

.بگيريد عقب دنده کاميون با5
است، شده قفل خوبي به چرخ پنجمين شويد مطمئن6

به بار يک فقط را کاميون مسئله، اين بررسي براي و
.دهيد تکان جلو

.کنيد تا را نگهدارنده هايپايه7
.کنيد متصل را هوا و برق تغذيه منابع8

یکنواخت هموار، سطح یک روی را تریلر و کشنده1
.دهید قرار

.کند حرکت تواند نمی تریلر که شوید مطمئن2
.کنید باز را) گاری اتصال محل (پنجم چرخ3
میلی 50-20 تریلر متحرک صفحه که شوید مطمئن4

سمت تصویر. است کشنده پنجم چرخ از تر پایین متر
.ببینید را راست

چرخ و تريلر که جايی تا برگردانيد عقب به را کشنده5
.شوند وصل همديگر به پنجم

شده محکم و قفل خوبی به پنجم چرخ که کنيد کنترل6
کشنده با کنترلی تند حرکت يک ايمنی، برای. است
.دهيد انجام

.کنید خم را نگهدارنده های پایه7
.کنید متصل را هوا و برق های تغذیه8
از تا دهيد انجام تريلر ترمزهای با ترمز آزمون يک9

.شويد مطمئن تريلر سرويس ترمزهای صحيح عملکرد

J9008577
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تریلر یک کردن جدا
یکنواخت هموار، سطح یک روی را تریلر و کشنده1

.دهید قرار
.کند حرکت تواند نمی تریلر که شوید مطمئن2
.ببرید پایین صحیح موقعیت تا را نگهدارنده های پایه3
يک که بطوری آوريد پايين را کاميون عقب بادی تعليق4

صفحه و پنجم چرخ بين متری ميلی 50–20 فضای
.ببینید را راست سمت تصویر. شود ايجاد تريلر کشويی

.کنید قطع را هوا و برق های تغذیه5
.کنید باز را چرخ پنجمین6

یکنواخت هموار، سطح یک روی را تریلر و کشنده1
.دهید قرار

.کند حرکت تواند نمی تریلر که شوید مطمئن2
يک که بطوری ببريد بالا را کشنده عقب بادی تعليق3

صفحه و پنجم چرخ بين متری ميلی 50–20 فضای
.شود ايجاد تريلر متحرک

.ببرید پایین صحیح موقعیت تا را نگهدارنده های پایه4
.کنید قطع را هوا و برق های تغذیه5
.کنید باز را) گاری اتصال محل (پنجم چرخ6
کننده قفل دستگاه تا برانيد جلو سمت به را کشنده7

شود آزاد
يک که بطوری آوريد پايين را کشنده عقب بادی تعليق8

صفحه و پنجم چرخ بين متری ميلی 50–20 فضای
.ببینید را راست سمت تصویر. شود ايجاد تريلر متحرک

.کنيد دور و برانيد را کشنده9
J9008576
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کلی اطلاعات
درباره اطلاعات دربرگيرنده نگهداری راننده دستورالعمل

استفاده منظور به بايد که است ای پيشگيرانه گيريهای اندازه
انجام اطمينان قابليت حداکثر با ها جاده در کاميون از ايمن
جامع کاملًا دستورالعمل اين در نگهداری اگرچه. دهد
توسط شده ارائه سرويس در ديگری متعدد نکات. نيست

.دارد وجود ولوو تعميرگاههای
برنامه يک شود، می خريداری کاميون يک که هنگامی
خودرو، نوع مبنای بر برنامه. گردد می ايجاد نگهداری
برای و باشد می غيره و روغن، درجات رانندگی، شرايط

آن تحت كه شرايطى اگر. باشد می مخصوص کاميون هر
نگهدارى برنامه كرد، تغيير است شده ايجاد نگهداری برنامه

.بگيريد تماس ولوو فروش نماينده با. كند تغيير بايد نيز
و روغنها روانکاری، نقاط مورد در کامل اطلاعات برای

کامل، سرويس و پايه سرويس سرويس، فواصل مايعات،
ولوو نمايندگی از توان می که ولوو سرويس دفترچه به

مراجعه داد سفارش روانکارها کامل مجموعه با همراه
.نماييد

رانندگی از قبل بازديدهای
ليست براى. اند شده گنجانده روزانه بازبينى در مراحل اين

پوشه داخل پلاستيكى پاکت در" راننده سرويس "به کنترلی
.كنيد مراجعه

بکشيد را ترمزدستى•
كنيد روشن را چراغها•
كنيد روشن را خطر هشدار چراغهای•

كنند كار بايد كنترل تابلوى روى هشدار و كنترل لامپهاى 1
كنند كار بايد چراغها ديگر و جلو چراغهاى 2
باشد داشته وجود سنگ نبايد تايرها در 3

نگهداری ۱۶۲
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باشد داشته وجود مايعى نبايد هوا مخازن در 4

J0010323

نماييد کنترل تا کنيد تخليه را هوا مخازن
.باشد نداشته وجود شده ميعان آب که
که است اين نشانه هوا مخازن در آب

.کند نمی کار هوا کن خشک
آب نبايد باشد شده نصب اگر سوخت، آب جداكننده در 5

نمایشگر در نباید سوخت در آب نماد. باشد داشته وجود
تخليه بايد آب كننده جدا است، روشن نماد اگر. باشد روشن
شود

تميز و سالم بايد نما عقب هاى آينه و جلو هاى شيشه 6
باشند

باشد مناسبى وضعيت در بايد تريلر ساز جفت 7
باشد شده محكم كاملًا بايد بار 8
کننده خنک ماده سطح 9
علامتهاى بين بايد كننده خنك ماده سطح سرد، موتور با

MIN و MAX كننده خنك ماده با. باشد انبساط مخزن روى
خنك ماده آماده مخلوط از كند مى توصيه ولوو كنيد، پر

کیفیت با آب اگر اما. كنيد استفاده ولوو VCS كننده
خنک ماده مخلوط از توان می باشد، دسترس در خوب
استفاده آن جای به آب با همراه ولوو VCS غلیظ کننده
.کرد

كه ،كنيد استفاده ولوو VCS كننده خنك ماده از هميشه
شده داده تطبيق ضدخوردگى ويژه افزودنيهاى حاوی
انواع با كردن مخلوط. باشد مى ولوو موتورهاى خاص
ويژگيهاى آمدن پايين موجب تواند مى کننده خنک ماده ديگر
J2017318.شود موتور به صدمه نتيجه در و خوردگى ضد
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!توجه
با را ولوو VCS كننده خنك ماده هرگز
عوامل يا ديگر كننده خنك مواد

امر اين. نكنيد مخلوط ضدخوردگى
.برساند آسيب موتور به است ممكن
و پرکردن درپوشهاى که شويد مطمئن
محکم دست با مطمئن طور به فشار
.اند شده

موتور روغن سطح 10
پايين به كمى را نما روغن ميل. است محكم نما روغن ميل
ميل که شويد مطمئن. بكشيد بيرون را آن سپس و كنيد خم

شده محکم روغن سطح بازديد از بعد دوباره نما روغن
.است
8-6 دهنده نشان نما روغن ميل روى علامتهاى بين فاصله

.باشد مى مدل، به بسته ليترروغن،
اطلاعاتی نمايشگر روی توان می همچنين را روغن سطح
.كرد بازديد راننده

J2017384

!توجه
علامت زير به نبايد هرگز روغن سطح
به روغن سطح وقتی! کند افت پايين

روغن با شود، می نزديك پايين علامت
!نكنيد پر حد از بيش. كنيد پر

سطح شده، بندی آب موتور يک روی
max و min علائم بين روغن عادی
.است نما روغن ميل روی
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شوينده مايع سطح 11
هم و جلو چراغ شوينده برای هم شوينده مايع مخزن
مايع ليتر 15 مخزن. است شده گرفته نظر در جلو شيشه
ولوو شوينده مايع از. دارد می نگه خود در را شوينده
.است موجود ولوو نمايندگيهای در که کنيد، استفاده

.كنيد دنبال را بندى بسته روى دستورالعملهاى

J1007366

دريچه زير در شوينده مايع مخزن
دارد قرار سرويس

باشد ترك بدون شيشه و بوده سالم بايد دستگاهها تمام 12
كار راحتى به و بوده سالم بايد ها كننده تنظيم همه 13
كنند
باشد فعال نبايد خطايى هيچ راننده نمايشگر در 14
باشد فعال نبايد خطايى هيچ نگار سرعت در 15
باشد بالا كافى اندازه به بايد ترمز فشار 16

سوختگيری هنگام بازديدها
را هم، به متصل دوتايی، مخازن! (پركنيد را مخزن هميشه

رانندگی روز يک پايان در را) ها(مخزن.) کرد پر جداگانه بايد
دما تغييرات اثر در سوخت، مخازن در ميعان از تا کنيد پر

.شود جلوگيری
کلاچ روغن سطح 1

در. باشد max و min علائم بين روغن سطح که کنيد بازديد
نامناسب يا كثيف روغن. کنيد پر کلاچ روغن با لزوم صورت
.شود جدى مشكلات سبب است ممكن

طبق ترمز روغن: كنيد پر را مخزن مناسب كلاچ روغن با
).SAE J 1703) DOT 4 استاندارد

J0008165
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!توجه
مخزن درپوش. کنيد پر دقت با را روغن

سرريز نوع هر. کنيد محکم خوبی به را
آسيب بدنه رنگ به تواند می روغن
.برساند

)يکبار دوهفته هر حداقل (تاير باد فشار 2
"تاير شده توصيه فشارهای "به تايرها، فشار از اطلاع برای

نماييد مراجعه

کن پاک برف های تيغه تعويض
.کنيد خم بيرون به جلو شيشه از را ها کن پاک برف1
.دهيد فشار داخل به را) 1 (پلاستيكى گيره2
کن پاک برف تيغه از دادن فشار با را ها کن پاک برف3

).2 (کنيد دور
پايين به است مسير در اگر را شوينده افشانک
.دهيد فشار

J0008264
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دور راه از كنترل باتريهای تعويض
از دزدگير احتمالًا و مركزى قفل سيستم دور راه از كنترل در
.شود مى استفاده CR 2032 نوع ولتى، 3 باترى يك

.كنيد تعويض را باترى بار يک سالى
.كرد خريدارى ولوو فروش نماينده از توان مى را باتريها

.شوند حفظ بازيافت برای بايد قديمی باتريهای

J8010734

لامپها تعويض

جلو چراغهاى

FM/FH جلوی چراغ
.کنيد خاموش را اصلی الکتریکی تغذيه1
.کنيد باز را در2
.کنيد باز را بالا رکاب کنار دريچه3
داخل ضامن و بکشيد خود سمت به را قفل صفحه4

شل جلو چراغ که بطوری (دهيد فشار را دريچه
).شود

.کنید خم جلو سمت به را جلو چراغ5
.کنيد آزاد را کابل6
.کنید خارج را جلو چراغ7
دوباره را قطعات ساير و زده جا را جديد جلو چراغ8

.کنيد نصب

J206384
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J200364

!توجه
خود انگشتان با را جديد چراغ هرگز
مواد ساير و روغن گريس،. نکنيد لمس
و شده تبخير چراغ گرمای اثر در مشابه
آسيب کننده منعکس به توانند می

مورد در مخصوصاً اين. برسانند
.کند می صدق جلو چراغهای

!توجه
چراغهای که هنگامی را کاميون هرگز
!نشوييد اند شده کج جلو به رو جلو
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2

4

5

3

J201644

پايه)W (واتعملکردشماره

21BAu 15 sراهنما چراغهای1

70H7 PX 26 dبالا نور2

پايين نور3
پائين متناوب نور

70
HID گازی

H7 PX 26 d

70H3شکن مه چراغ4

70H7 PX 26 dگوشه ثابت چراغ5
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عقب چراغهای
کنيد باز را لامپ شيشه نگهدارنده پيچهاى1
خلاف در و دهيد فشار داخل سمت به را قبلی لامپ2

بچرخانيد ساعت جهت
عقربه جهت در و داده فشار داخل به را جديد لامپ3

بپيچانيد ساعت هاى
دهيد قرار خود جاى در را شيشه4

J0008265

پايه)W (واتعملکردشماره

21BA 15 sعقب دنده چراغ1

21BA 15 s)بازارها برخى در فقط (عقب شكن مه لامپ2

5BA 15 sشماره پلاك روشنايی و عقب لامپ3

21BA 15 sترمز چراغهاى4

21BA 15 sزنها چشمک5

5BA 15 sعقب چراغهای6

5BA 15 sجانبی نشانگر لامپهای7

کنيد باز را لامپ شيشه نگهدارنده پيچهاى1
خلاف در و دهيد فشار داخل سمت به را قبلی لامپ2

بچرخانيد ساعت جهت
عقربه جهت در و داده فشار داخل به را جديد لامپ3

بپيچانيد ساعت هاى
دهيد قرار خود جاى در را شيشه4

J0010818
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پايه)W (واتعملکردشماره

21BA 15 s)بازارها برخى در فقط (عقب شكن مه لامپ1

5BA 15 sعقب چراغهای2

5BA 15 sخودرو پلاك روشنايی3

21BA 15 sعقب دنده چراغ4

21BA 15 sزنها چشمک5

21BA 15 sترمز چراغهاى6

5BA 15 sعقب چراغهای7

5BA 15 sجانبی نشانگر لامپهای8

ديگر چراغهاى

راهنما چراغ لامپهای تعویض
كنيد جدا شيشه پايين از را پيچ1
کنيد جدا را شيشه2
خلاف در و دهيد فشار داخل سمت به را قبلی لامپ3

بچرخانيد ساعت جهت
عقربه جهت در و داده فشار داخل به را جديد لامپ4

بپيچانيد ساعت هاى
پيچ و شيشه تعويض5

پايه)W (واتتعويضی های شيشه

21BAY 9 sجانبی زنهای چشمک

5BA 15 sموقعيت نشانگر چراغهای

10BA 15 sتخت بالاىآمد، خوش لامپ

10BA 15 sکلی روشنايی آمد، خوش لامپ

10BA 15 s"کوچک "لامپهای سقف،

5BA 15 sدرها

1,2E15فندک روشنايی

2E20جاسيگاری روشنايی
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شستشو
کلي موارد

.کندمي کمک شما کاميون ارزش حفظ به مرتب تميزکردن
کثيف موجب که رانندگي شرايط ساير و زمستان فصل در

.بشوئيد بيشتر آنرا کنيد سعي شود،مي شما کاميون شدن
آلودگي باعث که کنيد استفاده شستشويي تجهيزات از

کنندهپاک مواد از المقدورحتي. شودنمي زيستمحيط
.کنيد استفاده زيستمحيط براي خطربي

!توجه
.باشيد داشته توجه زيستمحيط به

بالا فشار از استفاده با شستشو
و آب نفوذ. شود انجام احتياط با بايد بالا فشار با شستشو
در صدمه. شود آسيب واردآمدن موجب است ممکن آلودگي

مشخص شستشو با آن ارتباط و دهدمي رخ زمان مرور اثر
.نيست

:نماييد خودداري موارد اين شستشوي از
گاردانميل چهارشاخه•
نگهدارنده هاي ياتاقان•
کشويي مفاصل•
مفاصل•
نمدهاکاسه•
.غيره و روغن، مخازن ها،گيربکس براي تهويه•
ها رابط•
الکتريکي اجزاي•
هوا هايورودي•

:بادي تعليق آکاردئوني محفظه و تايرها
هايمحفظه و تايرها به است ممکن بالا فشار ضربان

ممکن صدمات اين. نمايد وارد آسيب بادي تعليق آکاردئوني
ترک به منجر نهايت در اما نباشد ديدنقابل ابتدا در است

خواهد بادي تعليق آکاردئوني هايمحفظه و تايرها خوردن
.شد

:رادياتور
هاديسک. شود انجام فراوان دقت با بايد رادياتور تميزکردن

.بينندمي آسيب بالا فشار اثر بر سادگي به

!توجه
و قوي فشار نازل بين فاصله حداقل
:شستشو سطح
سريع جريان با سانتيمتر 70 حدوداً
.گرد و متمرکز
و پهن جريان با سانتيمتر 30 حدوداً
.مسطح
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موتور شستشوی
گازوئيل يا روغن هرگونه. داريد نگه تميز را موتور
سردکردن براي داغ آب از. کنيد تميز و بشوئيد را شدهريخته
احتياط با بالا فشار شستشوي از و کرده استفاده موتور

و استارتر موتور دينام، روي بر آب پاشيدن از. کنيد استفاده
مواد کنپاک از چنانچه. کنيد خودداري الکتريکي اجزاي ساير

محافظت بايد محرک هايتسمه شود،مي استفاده روغني
.شوند

شاسی شستشوی
شسته بايد شدن کثيف محض به اتاقک هم و شاسي هم

وشويشست براي پرفشار آب از استفاده هنگام در. شوند
باشيد، مراقب متحرک قطعات ساير و هامفصل محورها،

از. شود قطعات وارد فشار با آلودگي است ممکن زيرا
درصورت. نماييد خودداري قوي فشار با روانکارها شستن
.نماييد روانکاري مجدداً را قطعات حتماً کار، اين انجام
بالا قليايي خاصيت داراي مواد بکاربردن از: شوينده مواد

)pH مستقيم نور در را خودرو. نماييد خودداري) 12 از بالاتر
سانتيگراد درجه 30 از بالاتر دما چنانچه. نشوييد آفتاب
فراوان سرد آب با شيميايي مواد بکاربردن از قبل است،
قرار از تا بکشيد آب و شسته را کوچک هايقسمت. بشوييد
شدن خشک و شيميايي مواد معرض در زياد مدت به گرفتن

با شوينده، مواد از استفاده از پس همواره. شود جلوگيري
.دهيد شستشو فراوان آب

!توجه
روي بر آب مستقيم پاشيدن از

هايکابل واشرها، نمدها،کاسه
.نماييد خودداري اتصالات و الکتريکي

شستشو از پس
را ترمزها. شود روغنکاري بايد کاميون شستشو، از پس
.کنيد آزمايش فوراً شستشو از پس

کایبن شستشوی
مخصوصاً بشوييد، را آن شد کثيف خودرو که اين محض به
باعث توانند می جاده رطوبت و نمک که زمستان طول در

.شوند خوردگی
به آسيب آمدن وارد از جلوگيری منظور به شستشو هنگام
:کنيد توجه زير موارد به بايد خوب، نتايج به دستيابی و رنگ
پرفشار شوينده يک از وجود صورت در: شستشو روش

نمی برطرف روش اين با که هايی لکه برای. کنيد استفاده
مواد و اسفنج و برس با را آنها کردن پاک توان می شود،
لکه اين کردن برطرف برای که کرد امتحان ای کننده پاک

قبلش که اين بدون برسی های شوينده از اگر. است مناسب
که برسی واشرهای از يا باشيد شسته قوی فشار شوينده با
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)غيره و کثيف فرسوده، برسهای (اند نشده نگهداری خوب
.دارد وجود بدنه رنگ روی افتادن خش خطر کنيد استفاده

مختلف کننده تميز مواد از استفاده: كلی موارد شوينده، مواد
.شود می توصيه ها لکه متفاوت انواع کردن برطرف برای

استفاده، محل خصوص در را سازنده های توصيه هميشه
مواد نگذاريد. کنيد دنبال دما حداکثر و مصرف مقدار و

.شود خشك رنگ روى شيميايى
از بيشتر pH (قوی قليايی مواد بکارگيری از: کننده تميز مواد
مستقيم نور برابر در خودرو شستن از. کنيد خودداری) 12

سانتيگراد درجه 30 بالای دما اکر. کنيد خودداری خورشيد
سرد آب با بخوبی شيميائی مواد از استفاده از قبل است

در از تا کنيد تميز و بشوئيد را کوچکتر نواحی. بشوئيد
شيميائی مواد شدن خشک يا طولانی گرفتن قرار معرض
.شود جلوگيری

زدن واکس و دادن صيقل
شده رنگ سطوح

از را خود درخشندگی است ممکن کابين رنگ مدتی، از پس
مرتب زدن واکس با را روند اين توانيد می. بدهد دست
از است، شده مات کابين رنگ اگر. اندازيد تاخير به کابين
های توصيه. کنيد استفاده ملايم دهنده صيقل ماده يک

مراحل طبق ابتدا. ببنديد بکار را کلی راهنماييهای و سازنده
يک از سپس. شود خشک بگذاريد و بشوييد را خودرو فوق
از کمی مقدار با قوی کننده پاک ماده يا دهنده صيقل ماده
تنها. بزنيد واکس مايع واکس با. کنيد استفاده ساينده مواد
را رنگ ملايم فشار با. ببريد بکار تميز های کهنه/ها پارچه
.دهيد صيقل

کروم آب قطعات
كه اى كننده پاك ماده همان با را دار كروم آب قسمت ابتدا
مايع از. بشوييد برديد كار به كابين قسمتهاى بقيه براى

.کنيد استفاده غشا نوع هر کردن پاک برای غليظ شوينده
كار به كابين قسمتهاى بقيه براى كه واكسى همان با سپس
مواد از هرگز. بزنيد واكس را دار كروم آب قسمتهاى برديد
استفاده کرومی قطعات روی ساينده مواد حاوی کننده پاک
.نکنيد
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دوزی رويه از مراقبت
دوزی رويه شستشوى

ها پارچه
از سپس. شود پاک سبک غبار تا کنيد تميز جاروبرقی با ابتدا
باقی کثيفی نوع هر برداشتن برای فوم کننده تميز ماده
خودداری سخت برسهای با ساييدن از. کنيد استفاده مانده
طول در بگذاريد شد، پاک ای پارچه سطوح کل وقتی. کنيد
فوم تا بکشيد برقی جارو خوبی به. شوند خشک شب

.شود پاک مانده باقی کثيفی و خشک
ماده يک و آب ای، پارچه حصيرهای و تختها صندليها، برای

حال، هر در. نمود استفاده توان می را ترکيبی شوينده
روکشهای روی آب بر مبنی کننده پاک مواد يا آب از هرگز
.نکنيد استفاده ديوارها و سقف

چرمى روكش
كننده پاك از چرمى روكشهاى براى. کنيد تميز برقی جارو با

.كنيد استفاده مخصوص های

وينيل روكش
.نمود استفاده توان می را ترکيبی شوينده ماده يک و آب

ديوارها و سقف روكشهاى
.نكنيد استفاده آب داراى كننده پاك مواد يا آب از هرگز

ايمنی کمربند
.نمود استفاده توان می را ترکيبی شوينده ماده يک و آب

موتور روى روكش و كف حصيرهاى
بشوئيد، آب با گهگاه. کنيد تميز برس و جاروبرقی با

.زمستان طول در مخصوصاً

ها لكه كردن پاك
!كنيد برطرف تر سريع هرچه را ها لكه

ها پارچه
تا خشک هاى کهنه از استفاده با. كنيد پاك را لكه آزاد ذرات
با را لکه دور. برداريد را لكه است ممكن كه جايى

از را لکه. نشود حل لکه دور کثيفی تا کنيد تميز جاروبرقی
تکه. کنيد پاک بر، لکه با آن، وسط سمت به داخل به خارج
پاک را لکه دوباره. بزدائيد شوند می حل که را لکه های
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دهيد ادامه را كار اين. بزدائيد را شده حل های تکه و کنيد
.شود پاك لكه تمام كه زمانى تا

و لکه شدن حل از تا باشيد، بر لکه مقدار مراقب کاملًا
.شود جلوگيری آن شدن بزرگتر

چرمى روكش
يا نتراشيد هرگز. كنيد استفاده ملايم صابون آب ولرم، آب از

الكل يا تينر بنزين، نظير قوى حلالهاى از هرگز. نماليد
.نكنيد استفاده

وينيل روكش
بنزين، نظير قوى حلالهاى از هرگز. نماليد يا نتراشيد هرگز
.نكنيد استفاده الكل يا تينر

رنگ دیدگی آسيب
زدن زنگ برابر در کاميون حفاظت از مهمی قسمت رنگ
بازديد ديدگی آسيب نظر از منظم بطور بايد لذا و است،
تا دارد فوری توجه به نياز بدنه رنگ ديدن آسيب. شود

انواع ترين شايع. افتد نمی اتفاق زدگی زنگ يابيد اطمينان
كنيد برطرف توانيد مى شما خود كه آسيبى و رنگ، به آسيب
:باشند مى زير موارد

خراشيدگيها و رنگ جزئى ديدگى آسيب•
درها چارچوب و ها لبه ساييدگی•

و باشد خشک و تميز خوبی به بايد خودرو گيری، لکه هنگام
.باشد سانتيگراد درجه+ 15 بالای دمای دارای

رنگ جزئی ديدگی آسيب گيری لکه
:مواد

.قوطی يا تيوب) - سرد فسفات ماده (زنگ ضد•
قوطی - زيرلايه•
خمير حاوی قلم بالای (گيری لکه قلم يا رنگ اسپری•

.)است پرداخت برای سايش
مشابه وسايل يا جيبى چاقوى•
برس•

آسيب رنگ لايه يک و است نرسيده زيرين فلز به آسيب اگر
مستقيماً توان می را رنگ هست، محل در همچنان ديده
.کرد استفاده کثيفی کردن پاک برای مختصر خراش از بعد
:کنيد عمل زير روش به است رسيده زيرين فلز به آسيب اگر
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رنگ هاى لبه و بتراشيد اصلى فلز تا را ديده آسيب سطح 1
تصوير (كنيد پخ آن شبيه اى وسيله يا جيبى چاقوى يک با را
1.(
خود پوست و چشم مراقب (ببريد بکار را زنگ ضد ماده 2

آب با کاملًا را آن سپس و کنيد صبر دقيقه چند ،)باشيد
!کنيد خشک سريعاً. بشوييد

از استفاده با لايه چند و بزنيد هم خوب را) بتونه (زيرلايه 3
).2 شکل (بماليد کبريت يا نرم برس يک

برس يک با را بالايی لايه شد، خشک زيرلايه که هنگامی 4
و است شده زده هم به خوب رنگ که شويد مطمئن. بماليد
.شود خشک تا کنيد صبر بار هر و بماليد نازک لايه چندين

برای اما کنيد کار بالا مراحل مثل خراشيدگيها، برای 5
پوشش به نياز است ممکن رنگ سالم قسمت از حفاظت
).3 شکل (باشيد داشته

.دهيد انجام را پرداخت دوباره سپس و کنيد صبر روز چند 6
دادن صيقل برای سايش خمير حاوی قلم بالای قسمت
مقدار و نرم پارچه يک از. باشد می شده گيری لکه سطوح
.کنيد استفاده سايش خمير کمی

J0008158

J0008159

J0008160
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فولادی های طوقه از مراقبت
کثيف مختلف انواع معرض در اغلب فولادی های طوقه
براده و قير آسفالت، روغن، جاده، خاک و گرد مانند شدن
رنگ، تغيير از ها طوقه از محافظت برای. هستند ترمز

لازم منظم نگهداری مورد، بی ساييدگی و شدن اکسيده
استفاده محافظ واکس از بايد بيشتر محافظت برای. است
زده نمک لجنی، راههای در رانندگی هنگام مثال برای شود،

.دريا به نزديک محيط يا
از جلوگيری برای فوراً بايد طوقه رنگ ديدگی آسيب

.شود اصلاح خوردگی
با ترجيحاً بشوييد، آب با ابتدا. کنيد تميز منظم بطور را ها زه

تميز برای اسفنج يا برس از. بالا فشار شوينده از استفاده
.کنيد استفاده طوقه کردن
PH (قليائی کننده تميز ماده يک از سخت، های لکه برای
.نمود استفاده توان می) 7 از بزرگتر

ابزارها
1

2 3 5 4

6

9

7

813101211

14

J199126

سرکج انبردست دو و چرخها تعويض آچار1
)ديسکی چرخهای دارای خودروهای برای فقط(

تجهيزات (روغن درپوشهای برای آچار سر کليد2
)اضافی
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چکش3
)اضافی تجهيزات (تنظيم قابل آچار4
)اضافی تجهيزات (چندکاره انبردست5
)اضافی تجهيزات (ترکيبی گوشتی پيچ6
کابين کردن کج برای بکس آچار7
هندل دسته8
جك9

کاميونها فقط (تايرها تعويض برای کردن باز اهرم10
دارای

)اى پره چرخهاى
دارای کاميونها فقط (تايرها تعويض برای بستن اهرم11

)اى پره چرخهاى
کاميونهای فقط (تايرها تعويض برای بکس آچار12

)ای پره چرخهای دارای
دارای کاميونهای فقط (تايرها تعويض برای دسته13

)ای پره چرخهای
بکسل برای ديلم14

گريسها و روغنها درمورد كلی اطلاعات
کاميون نگهدارى و سرويس كه هنگامى روانكارى سرويس
موتور، مانند خودرو قطعات. است مهم خيلى باشد مطرح
كه شوند روانكارى بايد غيره و عقب محورهاى دنده، جعبه
در زير اطلاعات. شود مى انجام گريس يا روغن با كار اين
فروش نماينده. باشند می مهم گريسها و روغنها مورد

كننده روان انواع مورد در بيشترى اطلاعات شما ولووى
.دارد اختيار در ولوو هاى

روغنها
گران درجه، شوند، مى روانكارى روغن با كه قطعاتى براى
نوع. هستند اهميت حائز بسيار سرويس فاصله و روى
درجه به بستگی خاص قطعه يك براى استفاده مورد روغن

قوطيهای روی را اطلاعات اين. دارد روغن روی گران و
توان می روغنی فرآورده اطلاعات برگه روی يا/و روغن
شود، مى توصيه خاص قطعه شماره یک وقتى. کرد پیدا

.بود خواهد مناسب روى گران و درجه داراى هميشه قطعه

ترکيبی روغن
به رو خودروها روانكاری برای تركيبی روغن از استفاده
با خام، روغن روغنها، اين برای خام ماده. است افزايش

معدنى پايه داراى روغنهاى در استفاده مورد خام مواد
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.است متفاوت حدودی تا توليد فرآيندهای اما است، يکسان
بيشتر دمای پايداری دارای ترکيبی روغن قانون، يک بعنوان

آن اصطکاک ويژگيهای اما است سرما در بهتری ويژگيهايی و
.شود می سازی همگام خطاهای باعث مواقع بعضی در

آب مواد روی منفی اثر تواند می ترکيبی روغن همچنين
شده تاييد ترکيبی روغن از استفاده بنابراين. بگذارد بندی
.است اهميت حائز
اين اما. نيست معدنى روغن از بهتر لزوماً ترکيبی روغن
توان می كه شود می تصور و بوده شايع امری تفاهم سوء

زمانی فواصل. كرد بيشتر را روغن تعويض فواصل
اينکه به توجه بدون ولوو توسط شده توصيه سرويس
.باشد می اجرا قابل باشد معدنی يا ترکيبی روغن

درجه
.شود می استفاده بندی درجه های مشخصه از زيادی تعداد
بندی درجه های مشخصه دارای روغن متفاوت انواع

.باشند می متفاوتی

روى گران
.است روغن يک در مهم بسيار خصوصيت يك روی گران
روی که روغن، بودن روان از است سنجشی روی گران

دماى. گذارد می اثر سوخت مصرف و روغن لايه ضخامت
مشخص گيرد، مى استفاده مورد آن در کاميون که محيطى

سيستم دو. شود مى توصيه روى گران کدام که کند مى
روى گران درجه های بندى طبقه عنوان تحت دارد، وجود
SAE، مى تقسيم روى گران هاى درجه به را روغنها که
روغنهای). غيره و SAE 10W، SAE 80W-90 مانند (كنند

تعلق متفاوت سيستم دو به دنده جعبه روغنهای و موتور
بدانيم که است اهميت حائز امر اين هميشه بنابراين. دارند
.است شده داده سيستمى چه طبق روى گران درجه
SAE 40 روی گران درجه با موتور روغن مثال، بعنوان
گران درجه با دنده جعبه روغن با برابری روی گران تقريباٌ
عدد سيستم دو هر در حال، هر در. دارد SAE 90 روی
.است بيشتر روی گران نشانه بالاتر

سرويس فاصله
شود استفاده بايد روغنى چه که شد گرفته تصميم وقتى

سرويس فاصله ،)شد مشخص روى گران و کيفيت يعنى(
.گردد می تعيين شده توصيه

گريس
گريس نوع شوند، می روانکاری گريس با که قطعاتی برای

که گریسهایی نوع. هستند مهم بسيار سرويس فواصل و
قطعه هر زیر در شوند استفاده خاص قطعه یک برای باید

را گریس کیفیت مورد در اطلاعات. است شده داده مربوطه
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پيدا گریس اطلاعات برگه روی يا/و آن قوطی روی توان می
قطعه شماره با گريس از استفاده موارد، برخی در. کرد
شود، استفاده گریس این از اگر. گردد می توصيه ولوو ويژه

درست شده استفاده گریس نوع که بود خواهید مطمئن
.است

گريس انواع
شود، می تعيين مختلفی خصوصيات اساس بر گريس نوع

:مثال بعنوان
پليمر ليتيوم، تركيب ليتيوم، توان می كه كننده، غليظ نوع•

.باشد رس يا
.شود مى مشخص NLGI عدد با كه گريس، غلظت•
.EP افزودنيهای وجود•
يا مس گرافيت، قبيل از جامد كننده روان مواد وجود•

.موليبدنيوم سولفيد

سرويس فاصله
شود استفاده است قرار كه روغنی مورد در هنگامی
.شود می تعيين مناسب سرويس فاصله شد، گيری تصميم

موتور
روغن مورد در هايى توصيه

.دارند موتور روغن به زيادی نياز کم، آلايندگی با موتورهای
تداوم با همراه طولانی عمر طول از اطمينان حصول برای

که است لازم روغن، و سوخت پايين مصرف و کم آلايندگی
موتور تر قديمی نسلهای در كه آنچه از بهتر موتوری روغن

.نمود استفاده شد، می استفاده
داده ارائه را VDS-2 و VDS قبلی مشخصات ولوو شركت

کرده اصلاح Euro 3 موتورهای در استفاده برای را آنها و
Volvo Drain Specification-3 جديد مشخصات. است
تری سخت شرايط از VDS-3. VDS-3 شود می ناميده
با مقايسه در سيلندر بودن صيقلی و پيستونها تميزی برای

VDS-2 موتور اطمينان قابليت و دوام از تا است، برخوردار
به مربوط کيفيت شرايط ،VDS-3 در. شود حاصل اطمينان

ACEA E7 که را کارآيی شرايط که است، شده گنجانده
می اطمينان نيست VDS-3 ميدانی آزمايش پوشش تحت
D12 موتورهای ميدانی آزمايش از فقط نه VDS-3. دهد
پوشش تحت موتور شرايط ترين سخت از بلکه ولوو،

.است شده تشکيل ACEA E7 مشخصات
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VDS-3 روی گران کلاسهای همان VDS-2 پوشش نيز را
,5W-30 ,5W-40 ,10W-30 ,10W-40 يعنی دهد، می

15W-3015 وW-40 .روغنهاى البته VDS و VDS-2 مى را
بايد اما نمود، استفاده نيز Euro 3 موتورهاى در توان

.شود داده كاهش روغن تعويض فواصل

روغن درجه
VDS, VDS-2, VDS-3

API CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 يا
ACEA E2, E3, E4, E5, E7 يا

چندين از ترکيبی موارد برخی در که باشيد داشته توجه
.است نياز مورد بالا در شده ذکر کيفيت

!توجه
استفاده نبايد روغن اضافى افزودنيهاى

افزودنى مواد شامل مورد اين. شود
به شده اضافه فلز و موتور پالايش
.شود مى نيز موتور روغن

روى گران
به دما مقادير. شود می انتخاب جدول اساس بر روی گران

.دارد اشاره محيط ثابت دماهاى
.VDS-3 يا VDS-2 روغنهاى تنها) 1

روی گران کلاس در فقط VDS-3 تاييد مورد روغنهای
5W-30نمود استفاده سانتيگراد درجه 30+ تا توان می را.

J1008235

!توجه
مصرف ،10W/30 از استفاده هنگام
15W/40 از کمتر تواند می سوخت
دمای فاصله از حال، هر در. باشد
.باشيد آگاه 10W/30 برای شده توصيه
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روغن با کردن پر
صاف سطح يک روی كاميون كه حالی در را روغن سطح

ثانيه 30 برای حداقل موتور که اين از بعد و ايستاده
به روغن سطح وقتی. كنيد بازديد است بوده خاموش
پر حد از بيش. كنيد پر روغن با شود می نزديك پايين علامت
!نكنيد
قرار سرويس دريچه پشت در كه كردن پر لوله طريق از

.كنيد پر روغن با دارد
به که روغنی. نشود سرريز بيرون به روغن تا كنيد پر دقت با

آسيب موتور قطعات ساير به تواند می ريزد می بيرون
.برساند

J2017386

موتور روغن تعويض
درست را روغن. دارد قرار کارتر زير در) A (تخليه درپوش

.کنيد تخليه است، شل هنوز روغن که هنگامی سفر از بعد
را) C (جانبی فيلتر و) B (کامل-جريان فيلتر هميشه
فيلترهاى از تنها. کنيد عوض روغن تعويض با همزمان
.كنيد استفاده ولوو اصلى روغن

برداريد موتور زير از را صداگير گونه هر1
کنيد تميز را تخليه درپوش دور2
کنيد باز را تخليه درپوش3
کنيد تخليه را روغن4
از جلوگيری برای خارج از را فيلتر های پايه و فيلترها5

تميز جديد فيلترهای نصب هنگام خاک و گرد ورود
کنيد

بازيافت را آنها و كرده باز را موجود روغن فيلترهاى6
و بوده مصرف يکبار نوع از روغن فيلترهای. کنيد

شوند انداخته دور بايد استفاده از بعد هميشه
و روغن فيلتر واشر به مربوط) 2 (بندی آب سطح7

کنيد تميز کاملًا را فيلتر پايه روی اطراف سطوح
به مربوط) 1 (محافظ لبه با روغن فيلتر پايه اگر8

محافظ لبه داخل است، شده طراحی روغن فيلترهای
کنيد تميز دقت با نيز را

روی لاستيکی واشرهای برای روغن نازک لايه يک9
ببريد بکار جديد روغن فيلترهای

واشرهای که زمانی تا دست با را روغن فيلترهای10
بچرخانيد برسند بندی آب سطوح به لاستيکی

!احتياط 
سوختگى باعث تواند مى داغ روغن
ريختن از تا باشيد مواظب. شود
.کنيد اجتناب كردن پر هنگام روغن
تواند مى موتور روى روغن ريختن
.بگذارد اثر کننده خنک عملکرد روى

!توجه
تنها تعويض شوند، تميز نبايد فيلترها
.شود استفاده بايد که است روشی
شود مى تعويض روغن وقتى هميشه
.کنيد عوض را فيلترها
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يا (بچرخانيد ديگر دور 4/3 تا 2/1 اندازه به سپس11
)است شده مشخص فيلتر روی که علائمی طبق

با و بزنيد جا جديد واشرهای با را تخليه های دريچه12
برای موتور روی جانبی کننده پر از کنيد پر تازه روغن

.نماييد استفاده روغن با کردن پر
زير دوباره را آنها ايد، کرده جدا را صداگيرها قبلًا اگر13

کنيد نصب موتور

J1007362

J1007781

روغن تعويض حجمهای

روغن تعويض حجمموتور نوع
حجم شامل) ليتر(

فيلتر به مربوط تقريبی
است روغن

ليتر به روغن حجم
-Max علامتهای بين

Min نما روغن ميل

D9A286

D9A/D9B OILS-
ST, D9B OILS-PL

335

)D11A (EU-III36.55

)D11B (EU-IV36.55

D13A/D13B OILS-
PL

338
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روغن تعويض حجمموتور نوع
حجم شامل) ليتر(

فيلتر به مربوط تقريبی
است روغن

ليتر به روغن حجم
-Max علامتهای بين

Min نما روغن ميل

D13A/D13B OILS-
ST

376

D16C, D16E429

روغن تعويض حجمموتور نوع
حجم شامل) ليتر(

فيلتر به مربوط تقريبی
است روغن

ليتر به روغن حجم
-Max علامتهای بين

Min نما روغن ميل

D9A286

D9A/D9B OILS-
ST, D9B OILS-PL

335

)D11A (EU-III36.55

)D11B (EU-IV36.55

D13A/D13B OILS-
PL

338

D13A/D13B OILS-
ST

376

D16C, D16E429

سرويس فواصل
به بسته ای ملاحظه قابل بطور موتور روغن تعويض فاصله

عوارض نوع آن، استفاده مورد کاميون، تجهيز چگونگی
سوخت کيفيت موتور، روغن درجه رانندگی، در زمين سطح

.دارد غيره و کاميون ترکيبی وزن سوخت، مصرف گازوئيل،
.بخواهيد را خود کاميون سرويس نمودار ولوو نماينده از

4 يا کيلومتر 10000 از پس فيلتر و روغن تعويض اولين
ضمانت دوره سرويس در آيد، پيش زودتر کدام هر هفته،
شده ساخته FH و FM هاى كاميون كليه. گيرد مى انجام
ضمانت سرويس به نيازی آنها. باشند مى استثناء اروپا در

.ندارند خود موتورهای روی
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/D9B، D11A برای سرویس فواصل محدودیتهای
D11B، D13A و D16E

اين برایماه 12 از نبايد روغنی تعويض فاصله هيچ•
.شود بيشتر موتورها

فراتر وزن در درصد 0.05 از سوخت در گوگرد ميزان اگر•
به با 3/2 به بايد روغن تعويض زمانى فاصله رفت،
موتور كار ساعات و شده پيموده مسافت آوردن حساب
.يابد كاهش

فراتر وزن در درصد 0.5 از سوخت در گوگرد ميزان اگر•
به با 3/1 به بايد روغن تعويض زمانى فاصله رفت،
موتور كار ساعات و شده پيموده مسافت آوردن حساب
.يابد كاهش

!توجه
و گوگرد محتوای در محدوديتها اين

توان می حتی را روغن تعويض فواصل
اما نمود، استفاده قديمی موتورهای در
.نيست لازم شرط يک
شده، طی مسافت به توجه بدون این

میزان یا تقویمی دوره موتور، کار ساعت
شده مصرف سوخت
با سوختهای مصرف. گردد می اعمال
سوختهای ازقبیل کم، بسيار گوگرد ميزان
زيست، محيط لحاظ از شده بندی طبقه
نمی را سرويس فاصله افزايش اجازه
.دهد

موتورها ساير برای سرويس فواصل محدوديتهای
ماه 6 از بيشتر نبايد روغنى تعويض زمانى فاصله هيچ•

.باشد
فراتر وزن در درصد 0.5 از سوخت گوگرد ميزان اگر•

اين. شود نصف بايد روغن تعويض زمانى فاصله رفت،
شده، پيموده مسافت ميزان به توجه بدون بايد موضوع
شده مصرف سوخت حجم يا موتور كاركرد ساعات
کم، بسيار گوگرد ميزان با سوختهای مصرف. شود اعمال
زيست، محيط لحاظ از شده بندی طبقه سوختهای مثلًا

.دهد نمی را سرويس فواصل افزايش اجازه
شد، بيشتر كيلومتر 30000 از روغن تعويض فاصله اگر•

قرار استفاده مورد بايد دائمى و کامل جريان فيلترهای
.کيلومتر 30000 گيرد

سوخت سیستم
سوخت سيستم روی وقتی که باشيد داشته ياد به هميشه
مطمئن. نماييد رعايت را نظافت کنيد می کار ديزل موتور
ميعان از تا است پر ممكن جای تا سوخت مخزن شويد

و فيلتر دهانه دوره ناحيه که شويد مطمئن. شود جلوگيرى
باشيد مراقب. است تميز گيری سوخت هنگام فيلتر درپوش

و کنيد فيلتر را خودتان چليک يا مخزن از دريافتی سوخت که
.هستند تميز ظرفها تمامی شويد مطمئن
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عملکرد و کيفيت — ديزل سوخت
کيفيت به مربوط کلى شرايط
و سرويس عمر عملکرد در حياتی نقش سوخت ترکيب
سطوح به رسيدن منظور به. دارد موتور يک آلايندگی طيف
سوخت جويی صرفه و قدرت به توجه با کارآيی شده تعيين

که سوختی از تنها قانونی، شرايط نمودن برآورده برای و
را المللی بين و ملی استانداردهای و قانونی شرايط
حداقل استانداردها اين. نمود استفاده توان می کند برآورده
شرکتهای مشاوره با اغلب و هستند تجاری سوخت شرايط
:مثال بعنوان. شود می تدوين سازی خودرو صنعت و نفتی

•EN590 )سرمايشی ملی شروط با سازگار(
•ASTM D 975 No 1–D and 2–D
•JIS KK 2204

به نسبت تری سخت شرايط دارای کشورها برخی
مانند باشند، می محيطی زيست دلايل به پايه استانداردهای

:زير کشورهای
2 و 1 محيطی زيست گروه — سوئد•
City-diesel به معروف — فنلاند•
خودروهای و اتوبوسها برای ويژه کيفيتهای — دانمارک•

توزيع
CARB مشخصه — كاليفرنيا•

به نسبت را اگزوز کمتر آلايندگی خود از سوختها اين
توصيه دليل همين به و دهند می نشان استاندارد سوختهای

اندکی موتور قدرت است ممکن سوختها اين. شوند می
همراه به را سوخت مصرف در افزايش اندکی و کمتر
.باشند داشته

!توجه
نوع هر جبران برای نبايد تزريق تجهيزات

.شوند تنظيم قدرت افت

گوگرد ميزان
.باشد پايين ممکن حد تا بايد ديزل سوختهای گوگرد ميزان

به جو در سپس و گوگرد اکسيد دی به گوگرد موتور، در
باران ريزش باعث كه شود، می تبديل سولفوريک اسيد
ذرات آلايندگی گوگرد، ميزان به بسته. گردد می اسيدی های

فواصل روی سوخت در گوگرد ميزان. يابد مى افزايش
ميزان با سوختهای مصرف. گذارد می اثر روغن تعويض
از شده بندی طبقه سوختهای قبيل از کم، بسيار گوگرد
نمی را سرويس فاصله افزايش اجازه زيست، محيط لحاظ
.دهد
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غلظت و روى گران
کارآيی، روی مستقيم تاثير دارای غلظت و روی گران

و روى گران. باشد می موتور سرويس عمر و آلايندگی
و روى گران. دهد مى کاهش را موتور قدرت کم غلظت
غيرمعمول زياد غلظت

عمر تواند مى و دارد منفى تأثير اگزوز گاز آلايندگی ميزان بر
.دهد کاهش را تزريق تجهيزات
:شده توصيه مقادير

درجه 40 در استوك سنتی 1.5-  4.5: روی گران•
سانتيگراد

درجه 15 در 3متر بر کيلوگرم 860-  810: غلظت•
سانتيگراد

کنندگی روان
60 در ميکرومتر 460 حداکثر کنندگی روان محدوديت ولوو
کند می توصيه HFRR آزمايش طبق بر را سانتيگراد درجه

)ISO12156.(

ستان درجه احتراق، ويژگيهای
کاهش براى) ستان زياد درجه (احتراق در کوتاه تأخيری
موتورهايى در مخصوصاً دارد، اهميت بسيار آلايندگی ميزان

پايين ستان اعداد با. دارند کمی آلايندگی ميزان که
و نيتروژن اکسيدهای ،)بو (هيدروکربنها ميزان ،)40-43(

قابليت. يافت خواهد افزايش موتور صدای همچنين و ذرات،
می کاهش ای ملاحظه قابل مقدار به نيز موتور اندازی راه
ستان عدد فنی های جنبه از که کند می توصيه ولوو. يابد
بالاتر 53 از بايد آلايندگی جنبه از و باشد بالاتر 45 از بايد
.باشد

ذرات و آب
يا سوخت وارد ذرات و آب که کنيد پيدا اطمينان بايد شما

فرسايش و خوردگی باعث آنها چون شوند، نمی مخزن
و باکتريها رشد نيز آب. گردند می سوخت تزريق تجهيزات

انسداد باعث تواند می که کند، می تسهيل مخزن در را کپک
نشده پراکنده سوخت در که آبی سرد، هوای در. شود فيلتر
در. نمايد مسدود را سوخت تغذيه و زده يخ تواند می است

شود، مى ديده سوخت در معمولًا ذرات و آب که بازارهايى
.کرد استفاده آب کننده جدا همراه به اوليه فيلتر يك از بايد

پايين دماى به مربوط ويژگيهاى
از عبور برای آن قابليت به پايين دماهای در سوخت مقاومت

به مربوط پايين دمای شرايط. گردد می محدود فيلتر يک
در سال فصول و جغرافيائی مختلف نواحی در سوخت
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مسئول نفتى شرکتهاى. اند شده تعريف ملی استانداردهای
تمام در پايين دماى ويژگيهاى بودن قبول قابل تضمين
.باشند مى سال اوقات

افزودنيها
نسبت تضمين مسئول که هستند نفتی شرکتهای اين هميشه
احتراق، قابليت نظر از سوخت در موجود افزودنيهای درست

استفاده ولوو. باشند می پايين دمای ويژگيهای و روانکاری
ديگر انواع از استفاده و سوخت در ديگر افزودنی مواد از

يا افزودنيها کردن اضافه ولوو. داند نمی مجاز را سوخت
نفت استثناء تنها. داند نمی مجاز را مخزن در سوختها ساير
.کنيد رجوع زير توصيه به است، سفيد

سفيد نفت/پارافين
براى توان می فقط) سفيد نفت (پارافين از نياز، صورت در

با کاربايد اين. نمود استفاده پايين دمای ويژگيهاى بهبود
بازار به را نظر مورد ديزل سوخت كه نفتى شرکت مشورت
هر افزودن با پايين دمای ويژگيهای. باشد كند مى عرضه

.يابند می بهبود سانتيگراد درجه 3-2 حدود پارافين% 10
،باشد نمی مجاز) سفيد نفت (پارافين% 20 از بيش افزودن
که کند، می افت ستان درجه و چگالی روی، گران چون
.دهد می کاهش را موتور اندازی راه قابليت و موتور قدرت
خواهد افزايش نيز اگزوز گازهاى آلايندگی اين، بر علاوه
.يافت
ترکيب قابليت به مربوط محدوده حداکثر از که کنيد توجه

هرگز سانتيگراد درجه 60 در ميکرومتر 460 کننده مخلوط
پارافين که نيست مجاز کار اين مثال، برای. شود تجاوز نبايد
سوئدی زيست محيط شده بندی طبقه ديزل سوختهای با

به مثال عنوان به را سوخت کيفيت اگر. شود مخلوط
تغيير شده بندى طبقه محيطى زيست نظر از كه سوختى

كهنه رسوبات افزاييد، مى آن به پارافين اگر يا دهيد مى
است ممكن سوخت هاى لوله و سوخت مخزن در مانده
است ممكن فيلتر، انسداد به بخشيدن سرعت با و شده حل

.شود نادرست عملكرد احتمالًا و کارآيی افت باعث

الکل و بنزين
ديزل موتورهاى برای مناسبی سوختهاى الكل و بنزين
داده افزايش را اكتان درجه الكل و) گازولين (بنزين. نيستند

.دهند مى كاهش را) احتراق ويژگيهاى (ستان درجه و
افت ای ملاحظه قابل مقدار به کنندگی روان آن، بر علاوه
سيستم داخل قطعات به تواند می بنزين و الکل. کند می

و) گازولين (بنزين آن، بر علاوه. کند وارد آسيب سوخت
محدوديت بر که دهند، می کاهش را اشتعال نقطه الکل

نقطه خاطر به. گذارد می تاثير احتراق ايمنی بر و انفجار
يابد می افزايش سيستم در بخار قفل خطر تر، پايين جوش

!احتياط 
را الکل و) گازولين (بنزين نبايد هرگز

!کرد مخلوط گازوئيلی سوخت با
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جوش به غيره و سرسيلندر در است ممکن سوخت چون
.آيد

گازوئيل هاى کننده تقويت
به موسوم (بازار در موجود افزودنيهای سازندگان از بسياری
و سوخت مصرف کاهش وعده) گازوئيل هاى کننده تقويت
هيچ به آنها اگرچه دهند، می را بهبوديافته کنندگی روان
روی چه و سوخت مصرف روی چه اثباتی قابل اثر وجه
.ندارند کنندگی روان
صورت در ضمانت ادعاهای برابر در را مسئوليتی هيچ ولوو

بر ولوو مشی خط و پذيرد نمی افزودنيها اين از استفاده
.باشد نمی افزودنيها اين ارزيابی يا آزمودن

!توجه
به گازوئيلى هاى کننده تقويت افزودن
.نيست مجاز سوخت

FAME
FAMEFatty Acid Methyl Esters، گازوئيل "نام به که

صورت به بازارها برخي در شوند مي شناخته نيز" نباتي
.باشند مي موجود ديزل سوخت با شده ترکيب يا خالص

FAME وحشي دانه استر متيل مثلًا ديگر نامهاي با) RME(
.شود مي شناخته نيز) SME (سويا/آفتابگردان استر متيل و

سوخت با که هنگامي EN590 غلظت ،FAME طبق
.است% 7 حداکثر شود ترکيب معمولي گازوئيل
استاندارد الزامات حيواني روغن يا خام گياهي روغن

EN14214 يا سوخت عنوان به نبايد و نمايندنمي برآورده را
اين. بروند بکار ديزل موتورهاي براي ترکيبي جزء

صورت در و شوند،نمي تاييد ولوو طرف از محصولات
نخواهد معتبر نامهضمانت تاييدنشده، محصولات از استفاده

.بود
تا درصد، 7 از بيش نسبت با FAME از استفاده هنگام
):B30 (درصد 30 حداکثر

.است اعمالقابل FAME ويژه نگهداري و تعمير فواصل•
ترکوتاه معمولي زماني فواصل از زماني فواصل اين

مختلف هاي مدل درمورد تکميلي اطلاعات براي. هستند
نامهضمانت و نگهداري، کار، ،B30 براي موردتاييد موتور
تماس ولوو تعميرگاه با ،FAME از استفاده هنگام
.بگيريد

.کند پيدا افزايش کمي است ممکن سوخت مصرف•
.کند پيدا کاهش اندکي است ممکن موتور بازده•
يا راننده نمايشگر در سوخت مصرف اطلاعات•

Dynafleet چون شودنمي داده نمايش درست
معمولي گازوئيل سوخت از استفاده برمبناي محاسبات

.باشدمي
و برسد مشام به متفاوتي بوي خودرو از است ممکن•

دود مقداري موتور کردن روشن هنگام است ممکن
.شود ايجاد

!توجه
نيست مجاز. FAME% 100 با حرکت
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بالا ويسکوزيته. نيست خوب FAME پايين دماي هايويژگي
سيستم ديدنآسيب خطر است ممکن پايين دماهاي در

استفاده. دهد افزايش را سوخت فيلترهاي انسداد يا تزريق
بهبود اندکي را هاويژگي تواندمي سوخت کنندهگرم از

در شودمي توصيه سرد، وهواييآب شرايط در لذا. بخشد
مربوطه FAME کنندهعرضه با شدهتوصيه دماهاي با رابطه
در زدن استارت مشکل بروز درصورت. بگيريد تماس

.کنيد استفاده عادي ديزل سوخت از زمستان،
داشته خاطر به FAME از استفاده هنگام را زير موارد
:باشيد

با روغن چون نماييد بازديد مرتب بطور را روغن سطح•
.شد خواهد رقيق نسوخته گازوئيل

•FAME مانند مواردي و دارد خاصي حلال هايويژگي
بنابراين. کندمي حل را مخزن داخل رسوب و آلودگي
رودمي احتمال يا و کرده کار ديزل با قبلًا خودرو چنانچه
شودمي توصيه باشد، رسوب يا آلودگي حاوي مخزن
لازم است ممکن. شود تعويض بار چندين سوخت فيلتر
با بيشتر اطلاعات براي. شود تميز نيز مخزن باشد

.بگيريد تماس ولوو تعميرگاه
•FAME از بيشتر آب، هايآلودگي و باکتري به نسبت

براي دليل، همين به. دارد حساسيت ديزل سوخت
.است احتياج خاصي شرايط به FAME نگهداري
.نماييد دريافت سوخت کنندهتامين از را بيشتر اطلاعات

حداکثر جديد، سوخت با مجدد گيريسوخت از قبل•
رشد از کار اين. کنيد مصرف را مخزن داخل سوخت
.کندمي جلوگيري مخزن در باکتري

نشده استفاده اي هفته 4 دوره يک براي خودرو اگر•
که زماني تا راندن وسيله به گازوئيل با را سيستم است،
.کنيد پاکسازي شود استفاده مخزن يک حداقل

FAME از استفاده براي اتاقک/موتور هايکنندهگرم•
جداگانه ديزل مخزن يک خاطر همين به نيستند، مناسب

مطابق بايد اتاقک/موتور هايکنندهگرم. شود نصب بايد
.نمايند استفاده ديزل از تنها EN590 استاندارد با

•FAME و لاستيک از خاصي انواع و رنگ خوردگي باعث
تماس رنگي سطح با FAME چنانچه. شودمي پلاستيک

فوراً را سطح رنگ، خرابي از جلوگيري براي کرد، پيدا
.بشوئيد

شده مصرف روغن
سرويس عمر زمانه-دو روغنهاى و شده مصرف روغنهاى
.کنند می کوتاه اى ملاحظه قابل مقدار به را تزريق تجهيزات
اگزوز آلايندگی شود استفاده روغنها اين از اگر آن، بر علاوه

.يابد می افزايش

!توجه
دو روغن يا شده مصرف روغن افزودن
.نيست مجاز سوخت مخزن به زمانه
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نظامى ادارات و فرودگاهها در سوخت
گوناگون نظامی درجات يا جت هواپيمای سوخت از استفاده
در و فرودگاه در استفاده مورد كاميونهای در گازوئيل
مشخصات بر كه است مهم اين. است عادی نظامی کارهای
كه است ضروری و شود نظارت سوال مورد سوخت
در شده وارد افزودنيهای تمام مورد در صحيحی اطلاعات
دارید، سوالی هرگونه اگر. كنيد پيدا سوال مورد سوخت
!بگیرید تماس Volvo Trucks با لطفاً

سوخت فيلتر تعويض
در يا کنيد، عوض روغن تعويض هنگام را سوخت فيلتر
:اگر مثال برای نياز، موقع

کند افت سوخت فشار•
يابد کاهش قدرت بازده•
باشد غيريکنواخت سوخت کيفيت•
به شروع شده مسدود سوخت فيلتر به مربوط نماد•

کند شدن روشن

کنيد تميز را فيلتر گيره دقت با1
آوريد بيرون فيلتر آچار از استفاده با را فيلتر2
کنيد مرطوب گازوئيل با را جديد فيلتر واشرهای3
آب سطح با واشر که وقتی تا ببنديد دست با را فيلتر4

کند پيدا تماس بندی
که طور همان يا (بچرخانيد اضافه دور 1 تا 4/3 سپس5

)است شده مشخص فيلتر روی علائم با
کنيد هواگيری را سوخت سيستم6
موتور کردن روشن7
ندارد نشتی فيلتر که شويد مطمئن8

!احتياط 
سوخت نگذاريد که باشيد مراقب
الکتريکی قطعات به و شده جاری
.برساند آسيب

!توجه
خالى نصب هنگام در بايد جديد فيلتر
از قبل را فيلتر شرايطى هيچ در. باشد
.نكنيد پر سوخت با نصب

!توجه
است، شده نصب آب جداساز يک اگر
سوخت فيلتر با همزمان را آن فيلتر

آب سطح حسگر همزمان. کنيد تعويض
با را فيلتر زير پلاستيكى بطری در موجود
.كنيد تميز نرم پارچه يك از استفاده

سوخت مخزن تهويه فيلتر
24 هر بايد و شود می استفاده بازارها برخی در فيلتر اين
ممکن فيلتر خاصی شرايط تحت. شود تعويض بار يک ماه
رانندگی هنگام مثلًا باشد، داشته تعويض به نياز زودتر است
.خاک و گرد پر محيهای در
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سوخت سيستم هواگيرى
کنيد هواگيری را سوخت سيستم
:اگر کنيد هواگيرى را سوخت سيستم

.است بوده ساکن طولانی ای دوره برای موتور•
.است بوده شده خشک مخزن•

!توجه
موتور از استفاده با را سيستم هرگز

.نکنيد هواگيری استارتر

تهويه
كنيد متوقف را خودرو1
بکشيد را ترمزدستى2
کنيد کج را كابين3
کنيد جدا را چپ شاسی قاب روی صوتی عايق4
سوخت، فيلتر گيره روی دستی پمپ از استفاده با5

احساس مقاومت که زمانی تا کنيد، پمپ بار 200-300
هيچ نيست لازم. است شده تکميل تهويه اکنون. شود

.کنيد باز را افشانکی
.كند كار آرام دور با بگذاريد و كنيد روشن را موتور6
تكرار را هواگيرى بود، مشكل موتور اندازى راه اگر7

.كنيد
كند كار درجا صورت به موتور بگذاريد8
كنيد بازديد را نشتى هرگونه9

کند کار يکنواخت بطور موتور که کنيد کنترل10
كنيد نصب را صوتی عايق11
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سوخت مخزن تخليه
.کنيد پاک ميعان و لجن نوع هر از سالانه را سوخت مخزن

مشکلات بروز و موتور به آب ورود خطر کار، اين انجام با
.شود می جلوگيری کردن کار

قرار ظرف يك سوخت مخزن كف درپوش زير در1
دهيد

به مخزن کف رسوبات تا کنید باز دور چند را درپوش2
شروع تخلیه درپوش سوراخ از ميعانها و لجنها همراه

باعث زیرا نکنید، جدا را درپوش. کند آمدن بیرون به
گردد می سوخت مخزن کامل تخلیه

ظاهر خالص سوخت که وقتی تا بيايد بيرون بگذاريد3
شود

کنيد پيچ داخل به را کف درپوش4
زيست محيط برای خطر باعث که جايی در را ظرف5

کنيد خالی نشود
J2017320

فيلتر تعويض

J2018385

:ببريد کار به را زير كلی دستورالعملهای
می تعويض براى فقط را هوا كننده تميز فيلتر نشیمن•

نمود باز توان
کرد تميز نبايد را فيلتر نشیمنهاى•

غيره و كردن تميز بازبينی، برای نبايد را فيلتر المنت
شود برداشته فيلتر المنت كه هنگامى هميشه زيرا برداشت،
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سيستم تميز قسمت وارد تواند مى آلودگى و غبار ذرات
.شود ورودى
دادن، تکان مثال عنوان به کردن تميز برای سعی هرگونه
در تغيير باعث هميشه غيره،ِ و فشرده هوای فشار با دميدن
آوردن پائين باعث اين و گردد می فيلتر سطح ساختار
.شد خواهد بازدهی

اوليه فيلتر تعويض
کند مشخص تا شد خواهد داده نشان نمايشگر روی نمادی

هر حداقل بايد اوليه فيلتر. شود عوض بايد اوليه فيلتر که
.شود تعويض بار يك ماه 24

در موجود تورى كه كنيد بازديد ابتدا شد، روشن نماد وقتى
J3014483.باشد نشده مسدود هوا ورودى

کنيد کج را كابين1
کنيد باز را فيلتر روکش و فيلتر نگهدارنده پيچ چهار2
مشکل فيلتر گرفتن است ممکن. بياوريد بيرون را فيلتر3

باشد
.کنيد تميز مرطوب پارچه يک با را فيلتر محفظه داخل4

آب سطح که شويد مطمئن تا باشيد داشته ويژه توجه
است تميز خوردگی ضد خروجی لوله روی بندی

ثانويه فيلتر انتهای روی دارد، وجود ای ثانويه فيلتر اگر5
است شده عوض اوليه فيلتر که بزنيد علامت

همراه سيليكونى گريس با را جديد فيلتر واشر6
كنيد روانكارى

لوله انتهاى روى واشر شده تميز بندی آب سطح7
از تنها. کنيد روانکاری صورت همين به نيز را خروجى
واشر معدنی روغنهای! كنيد استفاده سيليكونى گريس

کرد خواهند خراب را
کنيد نصب جديد فيلتر يک8

J0008113
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شود می خروجی لوله وارد فيلتر که شويد مطمئن9
دهيد فشار داخل به محکم را فيلتر10
کنيد نصب را روکش11
کنيد محکم را نگهدارنده پيچ چهار12
بنويسيد را فيلتر انتهای روی را تعويض تاريخ13
روند مى فيلتر محفظه به كه شيلنگهايى که کنيد بازديد14

هاى گيره و نديده آسيب شوند مى خارج آن از يا
باشند محکم شيلنگ

و كابين بين لاستيكی های فانوسه كه كنيد بازديد15
باشند محکم تماس سطح به نسبت شاسی

J0008357باشند سالم لاستيکى سوپاپهاى که کنيد بازديد16

!توجه
فيلتر از نبايد. نزنيد دست فيلتر به بيهوده
!کرد استفاده دوباره

!توجه
فيلتر تعويض يک از بعد کنترل لامپ اگر

فيلتر حتی آنگاه شود، می روشن اوليه
تعويض بايد وجود، صورت در نيز، ثانويه
.شود

ثانويه فيلتر تعويض
يا و اوليه فيلتر تعويض بار سه هر از بعد را ثانويه فيلتر

.کنيد عوض ماه 48 هر حداقل
شل است داشته نگه را فيلتر المنت که شيلنگی بست1

)نماييد مراجعه تصوير به (کنيد
بکشيد بيرون را فيلتر المنت2
همراه سيليكونى گريس با را فولادى لوله انتهاى3

اتصال داخل در بايد كه را قسمتى. كنيد روانكارى
سطح همچنين و شود نصب لاستيكى فيلتر محفظه

گريس از تنها. كنيد روانكارى را اوليه فيلتر بندى آب
اتصال به معدنى روغنهاى. كنيد استفاده سيليكونى
رساند مى آسيب واشر و لاستيكى

دهيد قرار را جديدی ثانويه فيلتر4
برسد آخر به تا دهيد فشار داخل به را فيلتر5
بنويسيد را فيلتر انتهای روی را تعويض تاريخ6
نمائيد نصب را اوليه فيلتر7

J0008170
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کنيد نصب را روکش8
بزنيد جا را نگهدارنده پيچهاى9

هوا تميزكننده در را ثانويه فيلتر نگهدارنده شيلنگ گيره10
كنيد محكم

J0008151

سازی خنک سيستم تخليه
صورت بهتر تخلیه عمل تا برداريد را انبساط مخزن درپوش

.گيرد
سازی خنک سيستم تا باشند باز بايد تخليه نقاط تمامی
.شود تخليه کامل بطور
:دهيد انجام زير ترتيب به را كردن تخليه

رادياتور1
سيلندر بدنه2

:همچنين شد، خالی سيستم که هنگامی
زير قسمت به دنده، جعبه روغن کننده خنک نوع هر3

نماييد مراجعه

:دنده جعبه روغن کننده خنک روی تخليه نقطه
روغن کننده خنک سازی، خنک سيستم کردن تخليه هنگام
.کنيد تخليه نيز را دنده جعبه

.نماييد تخليه و نموده جدا را شيلنگها

J0008145

J0008122
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سرويس فواصل
ديگر مواردکننده خنک ماده تعويض

48 هر يا کيلومتر 500000.ولوو VCS کننده خنک ماده
.ماه

توان نمى را ولوو VCS كننده خنك ماده
.كرد استفاده كننده خنك ماده فيلتر يک با

با نبايد را ولوو VCS كننده خنك ماده كه باشيد داشته توجه
.كرد مخلوط خوردگى ضد مواد و ديگر كننده خنك مواد

يخ ضد
60-  40 بايد ولوو VCS كننده خنك ماده با مخلوط نسبت
.باشد درصد

يخ برابر در حفاظت
:تا زدگى

غليظ مخلوط
ضديخ

% 40سانتيگراد درجه 25-

% 46سانتيگراد درجه 30-

% 54سانتيگراد درجه 38-

% 60سانتيگراد درجه 46-

!توجه
کاهش حداکثر سانتيگراد درجه 46-

بالای غلظت افزايش. است انجماد نقطه
از را انجماد برابر در محافظت مقدار اين
.برد می بين

!توجه
خنک ماده ديگر انواع با كردن مخلوط
آمدن پايين موجب تواند مى غليظ کننده

صدمه نتيجه در و خوردگى ضد ويژگيهاى
.شود موتور به
کننده خنک ماده تعويض طول در

.شود تخليه دقت با بايد سيستم
لازم غليظ ضديخ تقريبی مقدار جدول
را شده ذکر دمای تا حفاظت برای
.دهد می نشان

كننده خنك ماده با خالى سيستم يک كردن پر
کنید متوقف را موتور1
کنيد تنظيم گرم روی را بخاری کنترل2
مخزن روی MAX علامت تا کننده خنک ماده با3

کنيد پر انبساط
کنيد گرم را موتور4
شود سرد موتور بگذاريد5
كنيد بازديد را كننده خنك ماده سطح6

!توجه
تنظيمات به است، راهنمايی يک فقط

.دارد بستگی تجهيزات و خودرو
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.گردد می تهويه خودکار بطور سازی خنک سيستم

کننده سرد مايع حجمموتور
)ليتر(

D9A FM9, D9B FM, D11A, D11B37

D13 FH44

D13 FM42

D16C، FH1652

ويسکوز پروانه
خنک ماده دمای يا کننده خنک ماده سطح هشدار ديود اگر

پروانه در خطايی و شود روشن رانندگی هنگام در کننده
تا مستقيماً بايد خودرو نمود، بازديد نتوان را پروانه که باشد
.شود رانده گاراژ يک

!توجه
مجهز موتور .نپوشانيد را رادياتور هرگز

و است شارژ هوای کننده خنک يک به
هوا جريان انسداد به نسبت بنابراين
شدن گرم (باشد می حساس بسيار
بنابراين). قدرت کاهش و حد از بيش

با را) شارژ هوای کننده خنک (رادياتور
و رادياتور پوشش صفحه، نوع هيچ
.نپوشانيد غيره

الکتريکی روش به شونده كنترل پروانه
فقط این الکتريکی، روش به شونده کنترل های پروانه روی
اندازی راه زمان مورد در که نیست کننده خنک ماده دمای
مواقعى در است ممكن پروانه لذا. گیرد می تصمیم پروانه
ترموستات توسط شونده كنترل پروانه كه كند كار به شروع
.شود نمی اندازی راه

)Multi-V (محرك هاى تسمه بازديد
از قسمتی هر اگر. كنيد بازديد را موتور محرك هاى تسمه

.کنيد تعويض را آن رفته بين از تسمه شيارهای
خطر که شوند، می کشيده خودکار بطور پروانه های تسمه
.کند می اضافه را سرويس عمر و داده کاهش را لغزش
بطور) مطبوع تهويه (کمپرسور/ژنراتور محرک های تسمه

کنترل بايد آنها کشش بنابراين و شوند نمی کشيده خودکار
.بگيريد تماس ولوو تعميرگاه با. شود
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الكتريكى سيستم روى كاركردن
خودش بايد راننده که هست الکتريکی سيستم روی کار چند

.فيوزها تعويض مانند دهد، انجام
سيستم روی کار هنگام و است دينام يک دارای کاميون

:شود رعايت بايد زير موارد الکتريکی
متصل درست که شويد مطمئن باتريها نصب هنگام1

اند شده
.نيندازيد کار به شده قطع باتری با را دينام هرگز2

كند مى كار موتور كه هنگامى نبايد دينام و باتريها
شوند قطع

و شود قطع اول هميشه بايد باترى روى منفى قطب3
را باترى وقتى مثال، عنوان به شود، وصل آخر

که را جرقه و اتصالی خطر کار اين. كنيد مى تعويض
کاهش باشد خطرناک هيدروژن گاز علت به تواند می
دهد می

از تا شوند متصل درست بايد كمكى انداز راه باتريهاى4
و مثبت به مثبت دينام، هاى يكسوكننده دیدن آسیب
شود جلوگيرى منفی، به منفى

كابلهاى از يكى حداقل باتريها كردن شارژ هنگام در5
شود قطع بايد) منفی يا مثبت (باترى

بايد جريان کاميون، الکتريکی سيستم روی کار هنگام6
شود خاموش

J0008252

!احتياط 
انداز راه كمك به موسوم واحدهای

می اينها چون شوند، وصل نبايد
داشته بالايی بسيار ولتاژهای توانند
تواند می خود نوبه به كه ، باشند

.كند خراب را كنترل واحدهای

الكتريكى دادن جوش براى دستورالعملهايى
جوشکاری انواع همه برای کلی بطور دستورالعملها اين

.رود می بکار خودروها روی الکتريکی
بصورت قطعات تا شود انجام زياد دقت با بايد جوشکاری

به صدمات جلوگيری برای. شوند وصل هم به مناسب
بايد زيادی بسيار دقت سانحه و شخصی صدمات و وسائل
.شود داده بخرج
تا گيرد انجام زير اقدامات که است مهم جوشکاری، هنگام

خودرو به مالی خسارت و جانی آسيب آمدن وارد از
:شود جلوگيری

روی جوشکاری مورد در کافی دانش بايد جوشکار•
دوره يک دليل، همين به. باشد داشته خودروها
است ضروری آموزشی

.شود آماده دقت با جوشکارى محل که است مهم اين•
هوايى مجارى و كابل مانند گرما به حساس قسمتهاى

شوند برداشته يا شده محافظت بايد
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بايد جوش ماشين زمينى اتصال جاى و جوشکارى محل•
و گرد گريس، روغن، خوردگی، رنگ، يعنى باشد، تميز
شود پاک بايد غيره و خاک

می جوش که باشد وسايلی با تماس در بايد کابل گيره•
الکتريکی قطعات به خسارت آمدن وارد از تا دهيد،

با خوبی اتصال بايد نيز اتصال بست. شود جلوگيری
برای امر اين. کنند برقرار شوند می جوشکاری که موادی
اگر. است الكتريكی قطعات به رسيدن آسيب از اجتناب

هر کردن وصل شود، داده جوش هم به بايد قسمت دو
است ضروری جوش ماشين زمينی اتصال به آنها دو

)کنترل واحد مثلًا (الکتريکی قطعه هيچ که شويد مطمئن•
ماشين زمينی اتصال يا جوش الکترود با تماس در

باشد نگرفته قرار جوش
می استفاده جوشکاری برای مستقيم جريان از معمولًا•

شود
جلوگيری برای کابين، داخل در جوشکاری انجام هنگام•

شود قطع بايد هوا کيسه بدنی، آسيب از
در را استارت کليد کابين، داخل جوشکاری انجام هنگام•

و کنترل تابلوی رابطهای و دهيد قرار توقف حالت
.کنيد جدا ديگررا کنترل واحدهای

رنگ را شده جوشکاری ناحيه - جوشکاری اتمام از بعد
.کنيد

الکتریکی جانبی لوازم اتصال
کابلهای از و فیوزها برای شده توصیه توان از همیشه•

مداوم بارهای اندازه. کنید استفاده صحیح ابعاد دارای
رود بالاتر آنها مجاز جريان% 80 از نباید فیوزها روی

بايد نيرو کاميون، الکتريکی سيستم روی کار هنگام•
شود خاموش

ها، پايانه (کنيد استفاده ولوو اصلی رابطهای از هميشه•
.)غيره و فيوزها عايقها،

!توجه
آتش خطر باشند بزرگ خيلی فيوزها اگر

.دارد وجود سوزی

نيرو منبع نقطه يك عنوان به فندك
و شده طراحى فندك كردن گرم براى فندك سوکت محل
اكيداً.  کند تحمل را آمپر 4 حدود تا حداکثر بارهای تواند مى

براى اى نقطه عنوان به فندك سوکت از كه شود مى توصيه
تواند مى ولوو فروش نماينده. نشود استفاده نيرو تأمين

به الكتريكى سوکتهاى ديگر انواع اتصال مورد در اطلاعاتى
.دهد ارائه شما
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ولت 12 الکتريکی خروجى
حداکثر تا تواند می فندک بر علاوه الکتريکی خروجی

. کند تحمل را آمپر 10

آماده تجهيزات اتصال
قهوه و شارژرها مثلًا اتصال برای آماده کابلهای دسته از

تعميرگاه يک با نيستيد مطمئن اگر. کنيد استفاده سازها
.بگيريد تماس ولوو

آماده-غير تجهيزات اتصال
كارخانه در كه گويند می تجهيزاتی به آماده-غير تجهيزات

ارائه خودرو همراه و نشده نصب کابل دسته آنها برای
آنها اتصال برای بخواهيد ولوو نمايندگی از. است نشده
.کند ريزی برنامه

نگهداری از نیاز بی باتريهای
.است شده مجهز نگهداری از نياز بی باتريهای به خودرو
با توان نمی و هستند دربسته نگهداری از نياز بی باتريهای
.کرد پر باتريها به زدن آسيب بدون الکتروليت

آهسته شارژ
نيروي که دارد وجود کاميون در متعددي هايسيستم
متعددي هايسيستم همچنين. کنندمي مصرف را هاباطري

.دهند ادامه خود کار به موتور خاموشي هنگام در بايد نيز
و ونقلحمل مديريت سيستم ها،چراغ يخچال، مثال، براي
.بدنه تعمير
کند، شارژ درصد 100 تا را باطري تواندنمي هيچگاه دينام
قابل درصد 90 شارژ ميزان مناسب، شرايط در همين براي

.است حصول
بايد هاباطري مناسب، کاري عمر به دستيابي منظور به

نظر به آنها شارژ اگر حتي بار،يک هفته سه هر حداقل
.شوند شارژ آهسته صورت به است، کامل
موتور خاموشي زمان در را زيادي بار که هاييسيستم براي
شارژ عقب، بالابر مثال عنوان به کنند،مي تحميل باطري بر

.شودمي توصيه روزانه آهسته
در کندمي مصرف ساعت در آمپر 1 که يخچال يک: مثال
خواهد مصرف ساعت آمپر 60 حدود در هفته آخر طول
تقريباً هايباطري هفته شروع در ديگر، عبارت به. نمود
.بود خواهند خالي

!توجه
مناسب، کاري عمر حفظ منظور به

هفته سه هر حداقل بايد هاباطري
.شوند شارژ آهسته صورت به بار،يک
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شارژ وضعيت
است، خالی چقدر باتری که اين دانستن کردن شارژ از قبل
مفيد کرد شارژ روش بهترين به را آن بتوان که اين برای
ظرفيت و شارژ قابليت در مهمی نقش محيط دمای. است
نرسد سانتيگراد درجه+ 25 به باتری تا کند، می بازی
وقتی توان نمی را باتری. دهد نمی را خود ظرفيت% 100
جدول به ،کرد شارژ خوب است سانتيگراد درجه 0 زير دما

.کنيد مراجعه
هفته پنج تا سه هر. کرد رها نشده شارژ نبايد را باتريها
نگهداری شارژ به نياز" شده شارژ "باتری يک حتی يکبار،
کوچک های کننده مصرف و شدن تخليه خود بعلت دارد،

و نگار سرعت ساعتها، (آمپر ميلی 40 از کمتر احتمالی
اگر. باشد نداشته اصلی سويچ خودرو که صورتی در) غيره
توان می باشد، داشته وجود مناسبی اتصال و اصلی سويچ
.داد افزايش هفته پنج تا را نگهداری شارژهای بين فاصله

درجه 18-دما
سانتيگراد

درجه 0
سانتيگراد

درجه 25+
سانتيگراد

%100%85%50)آمپرساعت (ساعت 20 ظرفيت

%100%25%6)آمپر (شارژ پذيرش

ولتمتر يک از استفاده شارژ بررسي براي راه ترينساده
با همراه) اسيد سنجگراني (سنجچگالي يک اينحال با است،
نمودار. داد خواهد بدست را تريدقيق نتيجه ولتمتر يک
اسيد چگالي به نسبت را شارژ وضعيت و بکارآماده ولتاژ
.دهدمي نشان
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J0010460

)شارژ وضعيت (شارژ حالت* 

الكتريكى سيستم مشخصات
ولت 24سيستم ولتاژ

2تعدادباتری

ولت 12ولتاژ

ساعت آمپر 225 يا D9: 140، 170ظرفيت
D12: 170 ساعت آمپر 225 يا

:الكتروليت مخصوص وزن

بر گرم 1.290-1.265شده شارژ كاملًا باترى
3سانتيمتر

3سانتيمتر بر گرم 1.25شارژ نيمه

3سانتيمتر بر گرم 1.20است لازم شارژ
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I-shift و دستی دنده جعبه
تقريبی حجمدنده جعبه

ليتر به تعويض

AT2412C16

AT2512C16

ATO2512C16

VT1708B11,5

VT2009B12

VT2214B13,5

VT2412B13

VT2514B13,5

VT2814B13,5

VTO2214B13,5

VTO2514B13,5

VTO2814B13,5

است، روغن کننده خنک يا عقب PTO دارای دنده جعبه اگر
.شود افزوده زير جدول طبق بايد اضافی روغن

ليتر به روغن اضافى حجمقطعه

PTO تكى BKU/PTR0,8

PTO دوگانه DBKU/PTRD0,8

(Cool TW روغن کننده خنک
TC-MWO و T1، قديمی علائم(

0,1

(Cool TWH روغن کننده خنک
TC-MWOH و T1H، علائم

)قديمی

0,8

TC-MAOH0,8 روغن کننده خنک

TC-MWOH20,8 روغن کننده خنک

TC-MAOH20,8 روغن کننده خنک
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سرويس هاى توصيه از توان نمى مختلفى دلايل به بنا
به آنها بنابراين. كرد استفاده ها دنده جعبه اين براى يکسان

سرويس، گروههاى. اند شده تقسيم سرويس گروههاى
جعبه روى مدل پلاک روی توان می را حروف، يا اعداد
.4 و G ،1،2 ،3 از عبارتند گروهها. کرد پيدا دنده

J1006942

!توجه
گروه تحت گروهی هيچ دنده جعبه اگر

گروه به ندارد، مدل پلاک روی سرويس
.دارد تعلق G سرويس

ها دنده جعبه برای توان مى را متفاوت سرويس توصيه دو
:گرفت کار به
استاندارد سرويس توصيه•
متناوب سرويس توصيه•

نسبت را ترى طولانى سرويس هاى فاصله متناوب سرويس
سرويس توصيه. دهد مى پيشنهاد استاندارد سرويس به

.دارد خاصى روغن از استفاده به نياز متناوب
دو هر متناوب سرويس توصيه و استاندارد سرويس توصيه

درجه شامل بخش سه اين. اند شده تشکيل بخش سه از
موارد اين. باشد می سرويس فواصل و روی گران روغن،

در. اند شده داده توضيح بعد صفحات در ترتيب همين به
خواهيد مى كه روغنى نوع براى گيرى تصميم هنگام

تواند مى زير روال كنيد استفاده
.باشد مفيد بسيار

است سرويس گروه كدام به متعلق قطعه كه ببينيد1
فواصل عنوان تحت جدول در كه اطلاعاتی از2

از كه شود تعيين تا كنيد استفاده شده ارائه سرويس
گردد استفاده بايد سرويس توصيه كدام

براى روى گران و روغن درجه تحت اطلاعات از3
شود برده بكار بايد كه روغنى نوع ساختن مشخص
كنيد استفاده
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روغن درجه
ولوو دنده جعبه روغنهای: دنده جعبه روغنهای1

.97315 یا 97307 ،97305
.E3 یا ACEA E2 ؛CF یا API CE: موتور روغنهای2

!توجه
.ای درجه تک روغنهای تنها

!توجه
فاصله روی روغن درجه انتخاب

زير جدول به گذارد؛ می اثر سرویس
.نماييد مراجعه

روى گران
.شود مى انتخاب نمودار اساس بر روى گران
.کنند می اشاره محيط ثابت دماهای به دماها

کنيد توجه: روند مى بکار موتور روغنهاى براى زير موارد) 1
دستى هاى دنده جعبه در نبايد اى درجه چند روغنهاى که

درجه تک موتور روغن از فقط. گيرند قرار استفاده مورد
.کنيد استفاده SAE 50 يا SAE 30 , SAE 40 اى
شده نصب TC-MAOH/-MAOH2 روغن کننده خنک گر§ا

دنده جعبه روغن یا SAE 50 موتور روغن از بايد باشد،
.كرد استفاده 97315 ولوو

J1008787

!توجه
از تر پايين دما اگر

روغن از ،است سانتيگراد درجه 25-
.کنيد استفاده 97307 ولوو دنده جعبه
روغن کننده خنک با های دنده جعبه

TC-MWO ،TC-RWO ،TC-
MWOH ،TC-MWOH2 در توانند می

سانتيگراد درجه+ 30 بالای محیط دمای
SAE 30 ،SAE موتور روغن با

40 ،SAE 80W90 دنده جعبه روغن یا
.کنند کار 97307 ولوو
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سرويس فواصل
خودرو که دارد جايی به بستگی دنده جعبه سرويس گروه
با خودروها بازارها بعضی در. است شده ساخته آن در

می متفاوت سرویس گروههای به متعلق های دنده جعبه
ریزی برنامه به باید حالات این در و باشد، داشته وجود تواند
.کرد ویژه دقت روغن فيلتر و روغن تعویض اولین

فواصلسرويس گروه

سرويس گروههاى
3 و 1

از بعد دنده جعبه روغن و فيلتر تعويض ابتدا
4 يا کيلومتر 10000
.دهد روى زودتر كه هريك هفته،

سرويس گروههاى
4 و 2

از بعد دنده جعبه روغن و فيلتر تعويض ابتدا
سال، سه يا کيلومتر 400000

.دهد روى زودتر كه هريك

سرويس گروهروغن درجه

G1 4 و 23 و

)كيلومتر (فيلتر و روغن تعويض فاصله

97305 ولوو دنده جعبه روغن
40 يا SAE30 موتور روغن

-ماه 12/ 120000

ماه 12/ 120000ماه 12/ 120000ماه SAE50120000 /12 موتور روغن

ولوو دنده جعبه روغن
97307

-ماه 36/ 400000ماه 12/ 180000

ولوو دنده جعبه روغن
97315

ماه 36/ 400000ماه 36/ 400000ماه 12/ 180000

با ساختمانی سايتهای در استفاده و TRAPP-HD برای•
VS رانندگی شرايط با مرتبط زياد، ای تپه عوارض

تعاريف طبق ،+)سخت خيلی( VS +و) سخت خيلی(
درجه که)" EOC (موتور کارکرد شرايط "به مربوط
جعبه روغن آنگاه دهد، می شرح را موتور روی بارگيری
استفاده بايد SAE 50 موتور روغن يا 97315 دنده
دنده جعبه روغن برای روغن تعویض فاصله. شود

برای و است، رانندگی ساعت 2500 حداکثر 97315
می رانندگی ساعت 600 حداکثر ،SAE 50 موتور روغن
.باشد

زمان% 50 از بیش کمکی دنده یا PTO يک از اگر•
2500 از بعد حداکثر باید روغن شود، استفاده رانندگی
و ،97307 دنده جعبه روغن برای رانندگی ساعت
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موتور روغن برای رانندگی ساعت 600 از بعد حداکثر
SAE 50 )یا SAE 40 یا SAE 30 (گردد تعويض.

و رود فراتر تن 80 از ترکيب به مربوط وزن کل اگر•
30 بالای سال هر در ماه 1 از بيش برای محيط دمای
نصف بايد روغن تعويض فواصل باشد، سانتيگراد درجه
.شود

دنده جعبه در روغن سطح مجدد نمودن پر
بايد باشد، پايين بسيار دنده جعبه در روغن سطح که زمانى

:شود انجام بايد زير موارد سپس. شود پر روغن با
يکسانی روغن از دنده جعبه در روغن کردن پر برای اگر•

بايد که روغنی ميزان برای شود، استفاده قبل به نسبت
را روغن سطح توان می که دفعاتی تعداد يا شود پر

ندارد وجود محدوديتی نمود پر مجدداً
برای قبلًا که باشد روغنی از غير به شده تاييد روغن اگر•

نبايد آنگاه شد، می استفاده آن از دنده جعبه کردن پر
به توجه بدون امر اين. نمود استفاده ليتر يک از بيشتر
صدق صحيح سطح تا روغن با کردن پر دفعات تعداد
به بود، بيشتری روغن نمودن اضافه به نياز اگر. کند می
دهيد انجام کامل روغن تعويض کار اين جای

دنده جعبه تعمير از بعد فيلتر و روغن تعويض
یک شد، باز دنده جعبه يا نوسازی، تعمير، ای قطعه اگر

تعويض اين. گيرد انجام بايد اضافی فيلتر و روغن تعويض
از بعد که کدام هر هفته، 4 يا کيلومتر 10000 از بعد بايد

پيش زودتر قطعه شدن باز يا کردن سوار و پياده تعمير،
اضافی فيلتر يا روغن تعويض که وقتى. گيرد انجام آيد،
اجرا قابل قطعه عادى سرويس توصيه شد، انجام کاملًا
.است

روغن سطح بازديد
کنيد باز دنده جعبه زير از نصب، صورت در را، صداگير1
حداكثر سطح و مركز بين روغن سطح كه كنيد بازديد2

باشد) A (دنده جعبه در سطح شفاف درپوش روى
).ببينيد را تصوير روغن، سطح حداقل و حداكثر(

پر درپوش دور ابتدا اما کنيد، پر روغن با نياز صورت در3
)B (نماييد تميز را کردن

و کنيد جدا) B (پرکردن درپوش از را هوا تخليه شيلنگ4
کنيد باز را درپوش

بين بالای نيمه به سطح رسيدن تا جديد روغن با5
پر) A (سطح شفاف پيچ در حداکثر و حداقل سطح
مراجعه تصوير به روغن، سطح حداکثر و حداقل (کنيد
)کنيد

!توجه
.نكنيد باز را سطح شفاف درپوش
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درپوش شيارهاى به را درزگير ماده از لايه يک6
روی لوله. ببنديد را درپوش و بماليد) B (پرکردن
بطرف مورب سمت به (جهت همان در بايد درپوش

باشد شدن جدا از قبل مانند) بالا
کنيد نصب را هوا تخليه شيلنگ7
کنيد نصب دوباره را دنده جعبه زير صداگير نوع هر8

J1006732

J1007661

فيلتر و روغن تعويض
موقع اين در. کنيد تخليه رانندگى از پس بلافاصله را روغن
.دارد پايين روی گران روغن

.کنيد باز را تخليه درپوش1
.کنيد باز را) 1 (روغن فيلتر محفظه نگهدارنده پيچهای2
.كنيد جدا را) 1 (فيلتر محفظه3
.بكشيد بيرون را) 2 (قديمی فيلتر4
تميز را دنده جعبه و فيلتر محفظه بين بندى آب سطح5

.كنيد
.کنيد تعويض را واشر6
.نماييد نصب را جديد فيلتر7
.بپيچانيد کار روی را فيلتر محفظه8
.بگذاريد را تخليه درپوش9

روغن سطح حداکثر تا جديد روغن با را دنده جعبه10
سطح شفاف درپوش روى) نمایید مراجعه تصویر به(
.کنيد پر

!احتياط 
سوختگى باعث تواند مى داغ روغن
.شود

!توجه
برداشته نبايد فيلتر مركز در پشتيبان لوله
.شود تعويض / شود
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با خلاص در دقيقه يک حداقل دنده جعبه بگذاريد11
.کند کار شده رها کلاچ پدال

.کنيد بازديد مجدداً را روغن سطح12
و كنيد پر بيشترى روغن با يافته، كاهش سطح اگر13

.كند كار ديگر دقيقه يك موتور بگذاريد
سطح که موقعی تا کنيد تکرار را کردن پر و بازديد14

.نکند پيدا کاهش دنده جعبه کردن کار از بعد

J0008163

فيلتر محفظه1
فيلتر2

J1007661

سطح درپوش
!توجه

.نكنيد باز را سطح درپوش
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کمکی دنده جعبه
روغن مورد در هايى توصيه

سطح سطح، شفاف درپوش داراى انتقال هاى جعبه در
سطح حداکثر و سطح شفاف درپوش مرکز بين بايد روغن
.باشد داشته قرار
روغن سطح، شفاف درپوش بدون انتقال های جعبه در
.شود پر سطح تشخيص سوراخ لبه تا بايد

J1007661

ليتر روغن، تعويض حجمانتقال جعبه
تقريبى

FD75,5

VT2501TB5,5

روغن درجه
ولوو دنده جعبه روغنهای: دنده جعبه روغنهای1

.97315 یا 97307 ،97305
E3 یا ACEA E2 ؛CF یا API CE: موتور روغنهای2

!توجه
.ای درجه تک روغنهای تنها

!توجه
فاصله روی روغن درجه انتخاب

زير جدول به گذارد؛ می اثر سرویس
.نماييد مراجعه
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روى گران
.شود می انتخاب زير نمودار طبق روی گران

از بالاتر پايدار محيطی دماهای در كه قطعاتی برای) 1
کاربرد موتور روغن اين كنند می كار سانتيگراد درجه+ 30
استفاده نبايد ای درجه چند روغنهای كه كنيد توجه: دارد
.شوند

J1008789

!توجه
سانتيگراد درجه- 25 از كمتر دما اگر

97307 ولوو دنده جعبه روغن از است،
كنيد استفاده

سرويس فاصله
هر هفته، 4 يا کيلومتر 10000 از بعد روغن تعويض اولين
.شود انجام بايد آيد، پيش زودتر کدام

:ببرید کار به را جدول در سرویس فواصل

ماه/کیلومتر سرویس، فاصلهروغن درجه

دنده جعبه روغن موتور روغن
97305

120 000  /12

، 97307 دنده جعبه روغنهای
97315

180 000  /12

انتقال دنده جعبه در روغن سطح مجدد کردن پر
باشد، پايين بسيار انتقال جعبه در روغن سطح که زمانى
انجام بايد زير موارد سپس. شود پر روغن با بايد جعبه
:شود

روغن از انتقال جعبه در روغن کردن پر برای اگر•
استفاده بوده انتقال جعبه در قبلًا آنچه به نسبت يکسانی
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تعداد يا شود پر بايد که روغنی ميزان برای شود،
نمود پر مجدداً را روغن سطح توان می که دفعاتی

ندارد وجود محدوديتی
برای قبلًا که باشد روغنی از غير به شده تاييد روغن اگر•

نبايد آنگاه شد، می استفاده آن از انتقال جعبه کردن پر
به توجه بدون امر اين. نمود استفاده ليتر 0.5 از بيشتر
صدق صحيح سطح تا روغن با کردن پر دفعات تعداد
به بود، بيشتری روغن نمودن اضافه به نياز اگر. کند می
دهيد انجام کامل روغن تعويض کار اين جای

انتقال جعبه تعمير از پس روغن تعويض
روغن تعويض يک شد، باز يا نوسازى، تعمير، ای قطعه اگر

از بعد بايد روغن تعويض اين. گيرد انجام بايد اضافی
پياده تعمير، از بعد که کدام هر هفته، 4 يا کيلومتر 10000

.گيرد انجام آيد، پيش زودتر قطعه شدن باز يا کردن سوار و
توصيه شد، انجام کاملًا اضافی روغن تعويض که وقتى

.است اجرا قابل قطعه عادی سرويس

روغن سطح بازديد
حداكثر سطح و مركز بين روغن سطح كه كنيد بازديد1

)A (انتقال دنده جعبه در سطح شفاف درپوش روى
)ببينيد را تصوير روغن، سطح حداقل و حداكثر (باشد

پر درپوش دور ابتدا اما کنيد، پر روغن با نياز صورت در2
)B (نماييد تميز را کردن

سطح تا كنيد پر روغن با و باز را) B (کردن پر درپوش3
سطح شفاف درپوش حداكثر سطح و مركز بين روغن

)A (برسد) تصوير به روغن، سطح حداقل و حداكثر
)كنيد مراجعه

آب حلقه اگر). B (بزنيد جا دوباره را پرکردن درپوش4
را بندی آب حلقه است، ديده آسيب درپوش روی بندی

کنيد تعويض

!توجه
.نكنيد باز را سطح شفاف درپوش

J1007655
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J1007661

روغن تعويض
تميز را) B (پركننده درپوش و) C (تخليه درپوش دور1

.کنيد
.کنيد تخليه را روغن و برداريد را) C (تخليه درپوش2

.کنيد باز را) B (پرکردن درپوش
بندی آب حلقه اگر. بگذاريد را) C (تخليه درپوش3

.شود تعویض باید است، ديده آسيب درپوش
تا بريزيد کمکی دنده جعبه داخل به جديد روغن4

برسد) A (سطح شفاف درپوش مرکز به روغن سطح
مراجعه تصوير به روغن، سطح حداقل و حداکثر(

).کنيد
آب حلقه اگر. بزنيد جا دوباره را) B (پرکردن درپوش5

J1007656.شود تعویض باید است، ديده آسيب درپوش بندی

J1007661

!توجه
.نكنيد جدا را سطح شفاف درپوش
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جلو محرک محور
روغن مورد در هايى توصيه

ليتر تعويض تقريبى حجمجلو محرک محور

FS0910HZ11.5
توپی تعويض حجم شامل که کنيد توجه
.نيست
ليتر 1.5 معادل توپى هر تعويض حجم
.است

روغن درجه
.API GL-5 ولوو دنده جعبه روغن

روى گران
.شود مى انتخاب نمودار اساس بر روى گران
.کنند می اشاره محيط ثابت دماهای به دماها

در مكرر رانندگى يا دشوار شرايط در رانندگى هنگام در) 1
به( SAE 140 يا SAE 80W/140 ،SAE 85W/140 شيبها،
کنيم مى توصيه را) معمولی SAE 90 جاى

!توجه
SAE 80W/90 شود استفاده نبايد.

سرويس فواصل
هفته، 4 يا کيلومتر 10000 از بعد روغن تعويض اولين•

شود انجام بايد آيد، پيش زودتر کدام هر
120000 هر بايد روغن روغن، تعويض اولين از بعد•

پيش زودتر كه كدام هر يكبار، ماه 12 هر يا و كيلومتر
شود تعويض آمد

جلو محرک محور تعمير از پس روغن تعويض
روغن تعويض يک شد، باز يا نوسازى، تعمير، ای قطعه اگر

از بعد بايد روغن تعويض اين. گيرد انجام بايد اضافی
پياده تعمير، از بعد که کدام هر هفته، 4 يا کيلومتر 10000

.گيرد انجام آيد، پيش زودتر قطعه شدن باز يا کردن سوار و
توصيه شد، انجام کاملًا اضافی روغن تعويض که وقتى

.است اجرا قابل قطعه عادی سرويس
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جلو محرك محور روغن کردن پر دوباره هنگام
است، پايين خيلى جلو محرك محور در روغن سطح وقتى
:شود انجام بايد زير موارد سپس. كرد پر روغن با را آن بايد

همان از جلو محرک محور در روغن کردن پر برای اگر•
شود، استفاده بوده جلو محرک محور در قبلًا که روغنی
که دفعاتی تعداد يا شود پر بايد که روغنی ميزان برای
وجود محدوديتی کرد پر دوباره را روغن سطح توان می
.ندارد

برای قبلًا که باشد روغنی از غير به شده تاييد روغن اگر•
آنگاه شد، می استفاده آن از جلو محرک محور کردن پر

توجه بدون امر اين. نمود استفاده ليتر يک از بيشتر نبايد
صدق صحيح سطح تا روغن با کردن پر دفعات تعداد به
به بود، بيشتری روغن نمودن اضافه به نياز اگر. کند می
دهيد انجام کامل روغن تعويض کار اين جای

روغن سطح بازديد

جلو محور چرخ هاى دنده
.برد بالا بايد را جلو محور

دنده به مربوط) A (پرکردن/سطح درپوشهای دور1
کنيد تميز را چرخ هاى

/سطح سوراخ روی سطح علامت تا بچرخانيد را چرخ2
شود افقى پركردن

کنيد بازديد و کنيد باز را روغن پرکردن/سطح درپوش3
رسد می روغن پرکردن دريچه لبه تا روغن سطح که

کنيد پر روغن با لزوم صورت در4
را چرخ هاى دنده به مربوط پرکردن/سطح درپوشهای5

درپوشها از هرکدام روی بندی آب واشر اگر. کنيد نصب
شود عوض بندی آب واشر بايد است، ديده آسيب

J1007657

جلو محور ديفرانسيل پوسته
.کنيد تميز را) A (پركردن/سطح درپوش دور1
که کنيد کنترل و ،)A (برداريد را پرکردن/سطح درپوش2

.برسد پرکردن دريچه لبه تا روغن سطح
.کنيد پر روغن با لزوم صورت در3
.كنيد نصب مجدداً را) A (پركن/سطح درپوش4

است، بندى آب واشر داراى پركننده درپوش كه درصورتى
.شود تعويض بايد واشر اين

J1007658
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كنيد تعويض را روغن

جلو محور چرخ هاى دنده
مخزن/سطح درپوش و) A (تخليه درپوش اتصالات1

)B (کنيد تميز را.
)B (تخليه درپوش که دهيد قرار موقعيتى در را چرخ2

.باشد پايين در
دنده محفظه از را روغن و برداريد را تخليه درپوش3

نيز را) A (پرکننده/سطح درپوش. کنيد تخليه چرخ
.شود انجام تر سريع روغن تخليه تا برداريد

آب حلقه اگر. کنيد نصب مجدداً را) B (تخليه درپوش4
تعويض بايد است ديده آسيب تخلیه درپوش بندی
.گردد

کنار سطح علامت که دهيد قرار موقعيتى در را چرخ5
.باشد صاف) A (پرکننده/سطح سوراخ

روغن با سطح سوراخ لبه تا را چرخ دنده محفظه هر6
.کنيد پر جديد

اگر. كنيد نصب مجدداً را) A (پركن/سطح درپوش7
ديده آسيب پرکردن/سطح درپوش بندی آب حلقه
.گردد تعويض بايد است،

J1007659

شود برده بالا بايد جلو محور

جلو محور ديفرانسيل پوسته
را) A (پرکننده/سطح درپوش و) B (تخليه درپوش دور1

.کنيد تميز
.کنيد تخليه را روغن و برداريد را) B (تخليه درپوش2

.آوريد بيرون را) A (پركننده/سطح درپوش
كه درصورتى. کنيد نصب مجدداً را) B (تخليه درپوش3

بايد واشر اين است، بندى آب واشر داراى درپوش
.شود تعويض

روغن با پرکردن سوراخ لبه تا را ديفرانسيل پوسته4
.کنيد پر جديد

.كنيد نصب مجدداً را) A (پركن/سطح درپوش5
اين است، بندى آب واشر داراى درپوش كه درصورتى

.شود تعويض بايد واشر

J4017902

J1007658
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متراكم كندكننده
روغن تعويض حجمهای

لیتر روغن، حجمكندكننده

طراحی
ولوو

طراحی
Voith

گرما، تبادلگرسرویس پرکردنتولید پرکردن
تخلیه روغن از کامل بطور
شده

RET-TH
VR3250

VR 32506,15,46,1

بايد کندکننده نوع درست، روش به سرويس انجام بمنظور
پلاك خواندن با توان می را اطلاعات اين. باشد مشخص

.فرمائيد توجه شكل به آورد، بدست نوع

J5011336

!توجه
درج نوع پلاك روی كندكننده نام گاهی

کندکننده حالاتی چنين در. است نگرديده
.است RET-RTH نوع از

درجه
Voiths خانگی صفحه به مصرف، برای شده تایید روغنهای
:نماييد مراجعه

http://www.voithturbo.de/
vt_en_paa_road_retarder_service_oellist.htm

روى گران
Voiths خانگی صفحه به مصرف، برای شده تایید روغنهای
:نماييد مراجعه

http://www.voithturbo.de/
vt_en_paa_road_retarder_service_oellist.htm
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ٍEOC
)موتور کارکرد شرايط(

LMHSVSVS+

ماه حداكثر/كيلومترروغن درجهمدل

RET-TH/
VR 3250

Voith نوع A120 000  /24160 000  /24145 000  /241

Voith نوع B135 000  /24190 000  /24165 000  /241

Voith نوع C180 000  /241135 000  /24190 000  /241

سرويس ،175-09 سرويس بولتن ،23-7 صفحات موتور، نوع هر برای EOC استفاده قابل تعاريف مورد در اطلاعات به
.نماييد مراجعه روغن تعويض و روانکاری

:نماييد مراجعه Voiths خانگی صفحه به مصرف، برای شده تایید روغنهای
http://www.voithturbo.de/vt_en_paa_road_retarder_service_oellist.htm

.آيد پيش زودتر كه هريك1

حداقل که جائی ،Light/Medium/Heavy کاربردهای برای
برای سرویس فاصله است، مربوط زير شرايط از يکی به

:شود استفاده بايستی Severe کاربردهای
مانند محيطى، بالاى دماهاى با مناطقى از استفاده•

سعودى عربستان
دریا سطح از متر 1500 بالای ارتفاع در مستمر رانندگی•
شدید ای تپه زمینی شرایط در مستمر رانندگی•
بار یک از بیش B یا 3-1 موقعیت در کندکننده از استفاده•

کیلومتر هر در
%10 از بیش B یا 3-1 موقعیت در کندکننده از استفاده•

رانندگی زمان

قطعات و شده باز و تعميرى قطعات براى سرويس، فاصله
.است يکسان جديد

روغن سطح بازديد
به احتياج وقتى فقط کندکننده روغن سطح معمول طور به

ترمزگيری گشتاور قبيل از مشکلى کندکننده که دارد بازديد
كه خاصى موارد در يا باشد، داشته روغن نشت پايين،
سطح از اطمينان برای. باشد شده تعويض کندکننده روغن
که است اين کار مناسبترين کندکننده، در روغن صحيح
روغن که هنگامی رانندگی، از بعد را روغن حجم بازديد
قرار افقى حالت در بايد خودرو. دهيد انجام است داغ

.باشد گرفته

!هشدار 
سطح بازديد هنگام بايد کندکننده
اين غير در. باشد غيرفعال روغن
با داغ روغن است ممکن صورت
باعث و بيايد بيرون کندکننده از فشار

دستکشهای از. شود سوختگی
.کنيد استفاده محافظ
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!توجه
که است مهم كندكننده عملکرد برای
.باشد صحيح روغن سطح

)A (روغن پرکننده درپوش ،)C (تخليه درپوشهای دور1
.کنيد تميز را) B (هواگير درپوش و

آوری جمع برای کندکننده زير در را مناسب ظرف يک2
.دهيد قرار روغن

درپوش و روغن پرکردن درپوش تخليه، درپوشهای3
خالی کندکننده روغن بگذاريد و کنيد باز را هواگير
.شود

بازديد را تخليه های دريچه روی بندی آب های حلقه4
عوض بايد درپوشها اند، ديده آسيب ها حلقه اگر. کنيد

نيوتن 16 تا را آنها و زده جا را تخليه درپوشهای. شوند
.کنيد محکم متر

در بگيريد، اندازه را شده آوری جمع روغن حجم5
کنيد، درست روغن صحيح حجم تا را آن نياز صورت

.کنيد پر درست حجم تا جديد روغن با را کندکننده يا
به روغن، تعويض درست حجم از اطلاع برای

درجه برای. کنيد مراجعه روغن تعويض حجمهای
.کنيد مراجعه روغن درجات به روغن، درست

مدت. کنيد پر ريز روغن سوراخ طريق از روغن با6
سيستم به تا باشد دقيقه 3 حداقل بايد پرکردن زمان

تهويه هواگير مجرای طريق از دهد اجازه کندکننده
.شود

بازديد را روغن کردن پر دريچه روی بندی آب حلقه7
عوض بايد درپوش است، ديده آسيب حلقه اگر. کنيد
50 تا را آن و زده جا را روغن پرکردن درپوش. شود
.کنيد محکم متر نيوتن

اگر. نمایید بازديد را هواگير دريچه روی بندی آب حلقه8
.کنید تعویض را آن است، دیده آسیب بندی آب حلقه

متر نيوتن 13 تا را آن و زده جا را هواگير درپوش
.کنيد محکم

کيلومتر 50 حدود سرعت با روغن، با کردن پر از بعد9
را کندکننده برانيد، ساعت در
.بيندازيد کار به ثانيه 5 بار هر در و 2 موقعيت در بار 5
با ارتباط در شکل بهترين به

.شود می انجام جاده آزمون

WATER

20826373

OIL

C

B

A

J206945
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روغن تعويض
:روغن تعويض حجم
.ليتر 5.4

است رانندگی از بعد بلافاصله روغن تعويض موقع بهترين
داغ روغن که
.است تر پايين روى گران و
کنيد استفاده" روغن های توصيه "طبق روغن از

.باشد گرفته قرار افقى حالت در بايد خودرو

!هشدار 
باید کندکننده روغن تعویض هنگام

داغ روغن وگرنه. باشد غيرفعال
از بيرون به است ممکن

جراحت باعث و شود رانده کندکننده
محافظ دستکش. شود سوختگی
.بپوشيد

J0008610

.کنيد جدا دنده جعبه زير از را صداگير نوع هر1
و) A (پرکننده درپوش ،)D (تخليه درپوشهای دور2

.کنيد تميز را) E (هواگير درپوش
درپوش و) A (پرکننده درپوش ،)D (تخليه درپوشهای3

كندكننده از روغن که بگذاريد و کنيد باز را) E (هواگير
.شود خارج

صافی همراه به را آن کنيد تمیز را) C (درپوش دور4
.کنید باز

هوای با و شسته را) C (درپوش در موجود صافی5
.کنيد تميز فشرده

حلقه اگر. کنيد نصب دوباره را صافی و) C (درپوش6
درپوش. کنید تعویض را آن است، دیده آسیب بندی آب
.کنید محکم متر نیوتن 100 تا گشتاور با را

حلقه اگر. نمایید نصب مجدداً را) D (تخليه درپوشهای7
.کرد تعویض را آنها باید اند، ديده آسيب بندی آب های

.کنید محکم متر نیوتن 20 تا گشتاور با را درپوشها

!توجه
حدود سرعت با روغن، تعويض از بعد
را کندکننده. برانيد ساعت در کيلومتر 50
ثانيه 5 حدود بار 5 براى 2 موقعيت در
هنگام کار اين موقع بهترين. داريد نگه

.است جاده آزمايش
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روغن. کنید پر روغن صحيح مقدار با دقیقاً را کندکننده8
زمان مدت. بریزید) A (پرکردن سوراخ داخل دقت با را

کندکننده سیستم تا باشد دقیقه 3 حداقل باید پرکردن
.شود تهویه) E (هواکش مجرای طریق از بتواند

آب حلقه اگر. كنيد نصب مجدداً را) A (پركردن درپوش9
را درپوش. شود تعویض باید است، ديده آسيب بندی
.کنید محکم متر نیوتن 50 تا گشتاور با

حلقه اگر. بگذارید جایش سر را) E (هواگير درپوش10
درپوش. شود تعویض باید است، ديده آسيب بندی آب
.کنید محکم متر نیوتن 13 تا گشتاور با را

محکم نمودار طبق را کندکننده بالایی روکش های پیچ11
کردن محکم گشتاور. کنید محکم و کرده بازديد کردن،

روغن تعويض اولين مورد در فقط. متر نیوتن 30
.دارد کاربرد كندکننده

.کنيد نصب دوباره را دنده جعبه زير صداگيرهای12

J0008979

کردن محکم نمودار

کلی موارد هوا، کن خشک
هوای کردن تميز و کردن خشک هوا کن خشک وظيفه
صورت اين غير در که است، روغن و رطوبت از فشرده
اجازه با هوا کن خشک. شد خواهد نادرست عملکرد باعث
معکوس بطور که شده پمپ هوای از معينی مقدار به دادن
.شود می) خشک (بازسازی کند پيدا جريان کن خشک در

کمپرسور اگر. کند می افت فرآيند اين طول در سيستم فشار
اين از قبل است ممکن باشد، کرده پمپ هوا زيادی مقدار

باشد کرده پيدا معکوس جريان هوا لازم مقدار که
در پی انجام باعث اين. شود اندازی راه دوباره کمپرسور

تا شد، خواهد کمپرسور بازسازی و شارژ مرحله چند پی
.باشد کرده پيدا معکوس جريان هوا لازم مقدار که زمانی
.باشد می عادی کاملا اين
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هوا کن خشک بازديد
يا بار، يک ای هفته حداقل را مدار مخازن و اوليه مخزن
اگر. کنيد تخليه شود می داده نمايش رطوبت نماد که وقتی

تعويض کننده خشک ماده بايد است، آب دارای مخزنی
.شود بازديد ولوو تعميرگاه توسط هوا کن خشک و شده
يا ميان در سال يک بايد ترمزگيری سيستم در موجود گير نم

شود می داده نمايش گير نم تعويض نماد که هنگامی
تعويض فاصله نشود، فعال عملکرد اين اگر. گردد تعويض

.است بار يک ماه 12 هر
که کنيد، استفاده ولوو اصلی گير نم نشيمنهای از فقط
.باشند می داخلی روغن فيلتر يک دارای

J5012263

J5013654

به است، معنی چندين دارای نماد
بمنظور. نماييد مراجعه نمايشگر قسمت

روشن نماد چرا که اين به بردن پی
است،
نمايشگر تشخيص منوی در را خطا پيام
.کنيد پيدا

!توجه
دارای کاميونهای در) الکل (ضديخ از

.نکنيد استفاده هوا کن خشک
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خارجى فشرده هواى منبع يك از هوا با كردن شارژ
استفاده هوا كن خشك روى آزمايش سرپيچ از همواره

به است ممکن ديگری روش هر به هوا با کردن شارژ. كنيد
.گردد سيستم وارد که دهد اجازه رطوبت
طرف در چرخ محفظه در هوا كن خشك و آزمايش سرپيچ
.دارند قرار مسافر

J0010459

سرپيچ به دسترسى تا كنيد كج را كابين
.شود ممكن آزمايش

ترمز لنت
دارد وجود الکتريکی سايش حسگر يک ترمز جناغی هر در
.داد خواهد نشان را ترمز لنت دو هر متوسط ضخامت که

لامپ يک است، باقی ترمز لنت از% 20 فقط که هنگامی
خواهد تنظيم خطايی کد و شد خواهد روشن زرد هشدار
لنت ساييدگی. شوند تعويض بايد ترمز لنتهاى آنگاه. گرديد
روی ساييدگی نشانگر پين به کردن نگاه با توان می را ترمز

گيری اندازه پين روی خط. کرد مشاهده نيز ترمز جناغی
علامتها. دهد می نشان را خارجی لنت باقيمانده مقدار
می لنت ضخامت درصد 100 و 75 ،50 ،25 به مربوط
ساييدگی پين از متر ميلی 20 باشند، جديد لنتها وقتی. باشند
قابل ساييدگی پين از متر ميلی 4 وقتی. است مشاهده قابل

يعنی دارد؛ ضخامت متر ميلی 4 تقريباً لنت باشد مشاهده
محور يک روی چرخ دو هر ترمز لنتهای. است شده ساييده

تعويض ترمز لنتهای که اين از بعد. کنيد تعويض همزمان را
مجدداً ولوو تعميرگاه در بايد الکتريکی سايش حسگر شدند،
.شود تنظيم

J5011012
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!توجه
با توان می را ترمز لنت ساييدگی
روی ساييدگی پين يک از استفاده
پايه سرويس هر در نيز ترمز جناغی
حسگر روش برای مکملی اين خواند،

.است الکتريکی

خودکار فرمان
روغن مورد در هايى توصيه

فيلتر تعويضروغن تعويضروغن حجمروغن درجه

خودکار فرمان
PSS-SING
PSS-DUAL

ليتر 5.0 تقريباDexron IIIً نوع ،ATFروغن
ليتر 9.0 تقريباً

در فقط
با ارتباط

.تعميرات

بار يک
.سال در

فرمان، سيستم
پيشرانه محور
شونده هدايت

و هيدروليكی
پيشرانه محور
تريلر چرخ محور

در فقطليتر 6.0 تقريباDexron IIIً نوع ،ATFروغن
با ارتباط

تعميرات

روغن سطح بازديد
کنيد تميز را نما روغن ميل و درپوش دور1
موتور که وضعيتى در. كنید بازديد را روغن سطح2

روى MAX علامت در بايد روغن سطح است، ساکن
باشد داشته قرار نما روغن ميل

کنيد پر روغن با لزوم صورت در3

دارند هيدروليک فرمان مدار 2 که کاميونهايی از برخی
.هستند هيدروليک فرمان برای دوقلو روغن مخزن دارای

J0008138
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فيلتر تعويض
.کنيد عوض فوراً تعميرات انجام از بعد را روغن

برداشتن از قبل را نما روغن ميل و درپوش دور1
كنيد تميز درپوش

را آن و داده فشار پايين به را فيلتر كننده قفل ابزار2
كنيد باز و بپيچيد

را خود انگشتان از يكى و آورده بالا را قديمی فيلتر3
ناخالصى كه طورى دهيد، قرار فيلتر وسط سوراخ زير
نشود روغن مخزن وارد فيلتر داخل هاى

را آن و كنيد منتقل جديد فيلتر به را كننده قفل ابزار4
دهيد قرار روغن مخزن داخل

گرفته قرار خود مناسب جاى در فيلتر که کنيد کنترل5
شود قفل محکم جايش در و شود

علامت تا را مخزن و كرده بازديد را روغن سطح6
MAX كنيد پر

کنيد نصب را روکش7

J0008139

عقب محور
روغن مورد در هايى توصيه

بايد سطح سوراخ لبه تا روغن تكى، دنده با خودروهای در
.شود پر
اساس بر ابتدا بايد توپى توپى، كاهنده داراى خودروهاى در

لبه تا ديفرانسيل سپس. شود پر روغن با فوق جدول
.شود می پر روغن با سطح سوراخ

از عقب محورهاى همه براى توان نمى مختلفى دلايل به بنا
به آنها بنابراين. كرد استفاده یکسان سرويس هاى توصيه

.اند شده تقسيم سرويس گروههاى
پلاک روی توان می را حروف، يا اعداد سرويس، گروههاى
2 و G، 1 گروهها اين. کرد پیدا نهایی محرک روى شناسایی
.هستند

عقب محورهاى در توان مى را متفاوت سرويس توصيه دو
:کرد اعمال

استاندارد سرويس توصيه•
متناوب سرويس توصيه•

ترى طولانى سرويس هاى فاصله متناوب سرويس توصيه
.کند می فراهم استاندارد سرويس توصيه به نسبت را

خاصى روغن از استفاده به نياز متناوب سرويس توصيه
.دارد

!توجه
گروه تحت گروهی هيچ عقب محور اگر

گروه به ندارد، مدل پلاک روی سرويس
.دارد تعلق G سرويس

J1006943
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دو هر متناوب سرويس توصيه و استاندارد سرويس توصيه
درجه شامل بخش سه اين. اند شده تشکيل بخش سه از

موارد اين. باشد مى سرويس فواصل و روى گران روغن،
.اند شده داده توضيح بعد صفحات در ترتيب همين به
خواهيد مى كه روغنى نوع براى گيرى تصميم هنگام در

.باشد مفيد خيلى تواند مى زير روال كنيد استفاده
است سرويس گروه كدام به متعلق قطعه كه ببينيد1
سرويس فواصل عنوان تحت زير جدول اطلاعات از2

توصيه کدام از که بگيريد تصميم و کنيد استفاده
شد خواهد استفاده سرويس

براى روى گران و روغن درجه تحت اطلاعات از3
شود برده بكار بايد كه روغنى نوع ساختن مشخص
كنيد استفاده

ليتر به تعويض تقريبى حجمعقب محور

مجموعتوپى هرنهايى محرک

RAEV91 1111ايتيغه فنرهاي

RAEV91 9,59,5بادي تعليق سيستم

RSS1125A12,512,5

RSS1125A
1ايتيغه فنر تعليق

12,512,5

RSS1125A
2بادي تعليق

12,512,5

RSS1132A1515

RSS1332A1717

RSS1344C12,512,5

RSS136014,514,5

RS1356SV
شمشى فنرهاى

8,58,5

RS1356SV
بادي تعليق

99

RSH1140C18,30,519,5

RSH1370C17,30,618,5

RS1365HV20,52,525,5
-44LA004880 شاسي شماره 44MB001417 - ، 2 شاسي شماره 1
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ليتر به تعويض تقريبى حجمعقب محور

مجموعتوپى هرنهايى محرک

RS1352HV,
RS1370HV

192,524

RS1370HV،
RS1352HV

بادي تعليق

182,523

RTH2180C
)جلو محور(

19,70,520,7

RTH2180C17,30,518,3

RT2610HV,
RTH2610B

)جلو محور(
شمشى فنرهاى

21,52,526,5

RTH2610B,
RT2610HV

ايتيغه فنرهاي) عقب محور(

182,523

RT2610HV,
RTH2610B

)جلو محور(
بادي تعليق

21,52,526,5

RTH2610B,
RT2610HV

)عقب محور(
بادي تعليق

182,523

RT3210HV
)جلو محور(

212,526

RT3210HV
)عقب محور(

17,52,522,5

RTS2370A/B
)جلو محور(

2020

RTS2370A/B
)عقب محور(

1414

RSS1357A2222

RTS2673A، 1919جلو محور

RTS2673A، 1818عقب محور

RSS1027A1414
-44LA004880 شاسي شماره 44MB001417 - ، 2 شاسي شماره 1
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ليتر به تعويض تقريبى حجمعقب محور

مجموعتوپى هرنهايى محرک

RSS1035A2020

RSS1035B2020

RSS10432121

RTS2140، 13,513,5جلو محور

RTS2140، 11,511,5عقب محور

RTS2163، 1818جلو محور

RTS2163، 1717عقب محور
-44LA004880 شاسي شماره 44MB001417 - ، 2 شاسي شماره 1

روغن درجه
1SAE J 2360 یا APL GL-5
ولوو 97312 دنده جعبه روغن2

!توجه
فاصله روی روغن درجه انتخاب

زير جدول به گذارد؛ می اثر سرویس
.نماييد مراجعه

روى گران
.شود مى انتخاب نمودار اساس بر روى گران
.کنند می اشاره محيط ثابت دماهای به دماها

در مکرر رانندگی یا سخت شرایط در رانندگی هنگام) 1
SAE 80W-140 ،SAE تپه، پر کوهستانی مناطق

85W-140 یا SAE 140 گردد می توصیه
2 (SAE 90 عقب محور در نبايد RAN281 شود استفاده

J1008788

!توجه
SAE 80W/90 شود استفاده نبايد.
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سرويس فاصله
خودرو که دارد جايی به بستگی عقب محور سرويس گروه
محور با خودرو بازارها بعضی در. است شده ساخته آن در

تواند می متفاوت سرویس گروههای به متعلق عقب چرخ
ریزی برنامه زمان به باید موارد این در و باشد، داشته وجود
.کرد ویژه دقت روغن تعویض اولين

سرويس فاصلهسرويس گروه

سرويس گروههاى
G و 1

کيلومتر 10000 از بعد روغن تعويض اولين
آيد پيش زودتر کدام هر هفته، 4 يا

.شود انجام بايد

400000 از بعد فيلتر و روغن تعويض اولين2 سرويس گروه
سال، سه يا کيلومتر

.شود انجام بايد آيد، پيش زودتر کدام هر

سرويس گروهروغن درجه

G1 2 و

)كيلومتر (روغن تعويض فاصله

API GL-5 يا/و SAE
J2360

ماه 12/ 120000ماه 12/ 120000

ولوو دنده جعبه روغن
97312

 ماه 12/ 180000
1

ماه 36/ 400000

.روند نمى كار به RAN281 مورد در ها توصيه اين 1

ای تپه شرایط با ساختمانی محلهای در رانندگی هنگام•
رانندگی ساعت 2500 از پس باید روغن زیاد خيلی
حداکثر از پس و ،97312 جعبه روغن از استفاده هنگام

دیگر روغن هر از استفاده هنگام رانندگی ساعت 600
شود تعويض

با مکرراً که توپی کاهنده محورهای با خودروهای برای•
شوند می رانده ساعت در کیلومتر 90 از بیش سرعت
گردد نصف باید سرویس فاصله

و رود فراتر تن 80 از ترکيب به مربوط وزن کل اگر•
30 بالای سال هر در ماه 1 از بيش برای محيط دمای
نصف بايد روغن تعويض فواصل باشد، سانتيگراد درجه
شود
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عقب محور در روغن مجدد نمودن پر زمان
باشد، پايين بسيار عقب محور در روغن سطح که زمانى
:شود انجام بايد زير موارد سپس. شود پر روغن با بايد

روغن از عقب محور در روغن کردن پر برای اگر•
استفاده بوده عقب محور در قبلًا آنچه به نسبت يکسانی
تعداد يا شود پر بايد که روغنی ميزان برای شود،

نمود پر مجدداً را روغن سطح توان می که دفعاتی
ندارد وجود محدوديتی

برای قبلًا که باشد روغنی از غير به شده تاييد روغن اگر•
نبايد آنگاه شد، می استفاده آن از عقب محور کردن پر

به توجه بدون امر اين. نمود استفاده ليتر يک از بيشتر
صدق صحيح سطح تا روغن با کردن پر دفعات تعداد
به بود، بيشتری روغن نمودن اضافه به نياز اگر. کند می
دهيد انجام کامل روغن تعويض کار اين جای

.کنيد بازديد را روغن سطح
کاهنده های محفظه يا/و عقب محور در نشتى هرگونه اگر

عقب محور روغن سطح مورد در اگر يا دارد، وجود توپی
:دهيد انجام را بازديد زير روش به نيستيد، مطمئن

.آورد پايين را آن بايد دارد، وجود بوژی اگر
تميز را) 1 (پرکردن درپوش/ سطح درپوش اطراف1

کنيد
شويد مطمئن و کنيد باز را) 1 (پرکردن/سطح درپوش2

قرار روغن کردن پر سوراخ لبه تا روغن سطح که
دارد

کنيد پر روغن با لزوم صورت در3
کنيد نصب را) 1 (پرکردن/ سطح درپوش4

آب واشر است، بندی آب واشر دارای روغن درپوش اگر
.شود تعويض بايد بندی

J4017799

پركردن/سطح درپوش1
تخليه درپوش2

كنيد تعويض را روغن
موقع اين در. کنيد تخليه رانندگى از پس بلافاصله را روغن
.دارد پايين روی گران روغن
عقب محور محفظه در تخليه درپوش کردن باز با را روغن
.کنيد عوض را آن است خراب واشر اگر. كنيد تخليه

!هشدار 
سوختگى باعث تواند مى داغ روغن
.شود
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!توجه
به مجهز عقب محور دارای خودرو اگر

جداگانه بايد را توپی است، توپی كاهنده
کاهنده با عقب محور "به كرد، تخليه
.کنید مراجعه" توپی

!توجه
پايين غلت ضد ميله تا است ممکن روغن
كردن جمع براى. بريزد بيرون و برود

.كنيد استفاده بزرگ ظرف يك از روغن
و عقب محور بين فلزی ورق ای قطعه
است ممکن روغن که غلتی ضد ميله

جاری آن روی عقب محور تخليه هنگام
از بعد را غلت ضد ميله. بگذاريد شود

آن روی روغن اگر از روغن تعويض
.کنيد تميز ريخته

توپى كاهنده با عقب محور
توپی داخل روغن تعويض

مانده باقی روغن از سپس و شود پر ابتدا باید توپی هر
براى. گردد استفاده نهایی محرک محفظه کردن پر برای
"روغن های توصيه "به روغن صحيح حجم از اطلاع

.كنيد مراجعه
افقى بايد سطح خط كنيد مى بازدید را روغن سطح وقتى
.باشد

J4017800
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موقعيت ترين پايين در بايد) 1 (درپوش روغن تخليه هنگام
.باشد خود

J1007412

تايرها

ساييدگی از جلوگيری مورد در هايی توصيه
تاير غيرضروری

خيلی نه و زياد خيلی نه کنيد، حفظ را هوا صحيح فشار•
کم

سرعت افزايش با ساييدگى كه باشيد داشته خاطر به•
شود مى بيشتر

تايرها روی حد از بيش فشار غيريکنواخت، بارهای با•
نکنيد وارد

نکنيد رانندگی نشده بالانس تايرهای با•
کنيد کنترل مرتباً را جلو چرخ تقارب•
نکنيد جابجا دليل بی را تايرها•

دوتايی چرخهای
.كنيد استفاده دوتايی چرخهای در را همنوع تايرهای تنها
.باشد داشته تفاوت متر ميلی 6 تواند می حداکثر تايرها قطر

تاير فشار بازديد
فشار بار يک هفته دو هر حداقل يا گيری، سوخت هنگام
محور بار و کاميون نوع با را فشارها. نماييد بازديد را تايرها
مطرح تکنيکی نظر از که باری حداکثر با نه دهيد، تطابق
چند هر نيز را زاپاس تاير فشار که باشيد داشته ياد به. است
.کنيد کنترل بار يک وقت
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تاير شده توصيه فشار
توصیه این اگر.کنيد دنبال را تاير سازنده کارخانه های توصيه

از که است این موقت حل راه یک نیستند، دسترس در ها
.کنید استفاده زیر نمودار در تایر فشارهای

!توجه
دفترچه از زير نمودار در تاير فشارهای
سازمان( ETRTO استاندارد راهنماى

گرفته) اروپايی تاير زهوار و تاير فنى
تاير بزرگ سازندگان تمامی. است شده
دفترچه از و هستند ETRTO عضو

می استفاده راهنما بعنوان استاندارد
.کنند

تكی نصبدوتايی نصب
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تكی نصبدوتايی نصب
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تكی نصبدوتايی نصب
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چرخها تعويض

چرخ کردن باز
بگذاريد مانع بماند زمين روی بايد كه چرخی زير1
شود تعويض بايد كه چرخى ترمز كه شويد مطمئن2

باشد آزاد
به نزديك است ممكن كه آنجا تا و محور زير در را جك3

دهيد قرار چرخ
کنيد باز دور دو را چرخ های مهره4
را زمين با تماس چرخ که طوری ببريد بالا را کاميون5

)ببريد بالا را طرف يک بار هر. (بدهد دست از
كنيد جدا كاملًا را چرخ هاى مهره6
کنيد خارج و ببريد بالا را چرخ7

!هشدار 
برديد بالا جک با را خودرو که وقتی
!نرويد خودرو زير هرگز
افقی محكم، سطح يك روی را جك
!دهيد قرار غيرلغزنده و

زمين روى بايد كه چرخهايى زير
يا سنگين چوبى موانع بمانند

هم را موانع. بگذاريد بزرگ سنگهاى
دهيد قرار چرخ پشت هم و جلو در

تعويض بايد كه را چرخى ترمزهاى
كنيد آزاد شود

!توجه
ميل پايه يا فنر کمک پايه روی نبايد جک
.بياورد فشار غلت ضد

کنيد نصب را چرخ
!توجه

های مهره و چرخ پيچهای از هميشه
گرفته نظر در چرخ نوع آن برای که چرخ
مختلف انواع. کنيد استفاده اند شده

چرخ هاى مهره و چرخ پيچهای به چرخها
.دارند نياز متفاوتى
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ديسکی چرخ
روانکاری و تميز روغن با فقط را چرخ پيچ های رزوه1

کنيد
كنيد تميز را توپى و ترمز كاسه چرخ، تماس سطوح2
ممكن ترمز كاسه اينصورت درغير (کنيد آزاد را ترمزها3

.)شود شكل بيضى است
محکم Nm 8± 200 تا گشتاور با را چرخ های مهره4

تصوير اساس بر کردن محکم گشتاورهای. کنيد
با را چرخ هاى مهره گشتاور، با كردن محكم از پس5

محکم گشتاورهای. كنيد محكم درجه° 10°±90 زاويه
اين از پس را چرخ های مهره. تصوير اساس بر کردن
200 تقريباً (شد رانده كوتاهى مسافت خودرو كه

كنيد محكم دوباره) كيلومتر
J0008154

ديسكى چرخهاى كردن، محكم ترتيب
!توجه
ها مهره مجدد كردن محكم از پس اگر

های مهره از يک هر روى گشتاور نيروى
آنگاه بود، متر نيوتن 670 از كمتر چرخ
و شده شل بايد چرخ هاى مهره كليه

برطبق زاويه با بعد و گشتاور با سپس
.شوند محكم كاملًا كردن محكم ترتيب
صرفنظر را چرخ های مهره :ماه 6 هر
کنترل نه يا شده برداشته چرخ که اين از
.کنيد محکم دوباره و

!توجه
M22 x 1.5 چرخ پيچ ابعاد كه كنيد توجه
كه UNF رزوه با اينچ، 8/7- 14 نه است
.داشت وجود ولوو تر قديمى مدلهاى در
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ديسكى ترمزهاى براى ديسكى چرخهاى

J7008363

زهوار1
دیسك2

كاسه ترمزهای دارای خودروهای در توان می را چرخ اين
.برد كار به نيز ای

!احتياط 
ترمزهای دارای خودروهای در

ديسكی چرخهای از فقط ديسكی
.كنيد استفاده خارجی سوپاپ دارای

نگهداری ۲۴۰
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زهوارها آميزی رنگ
!احتياط 
ترمز کاسه و توپی بين تماس ح.سط
رنگ برابر در آميزی رنگ هنگام را

.کنيد محفاظت
رنگ و بتونه فقط :ديسکی چرخهای

تماس، سطوح روی اصلی روغن و
مجاز درخارج هم و داخل در هم
ضخيم خيلی رنگ لايه اگر. است
های مهره که هست خطر اين باشد
.شود شل چرخ

شيب بالای قسمت :دار پره چرخهای
و رنگ بدون کاملًا بايد ها پره دار

.باشد غيره

چرخ زنجيرهاى
روی امکان صورت در بايد جلو محور روی چرخ زنجيرهای

خطر اين راننده، سمت روی. گيرند قرار مسافرين سمت
.برساند آسيب رابط ميله به چرخ زنجير که هست

بدنه
روغن مورد در هايى توصيه
روغن تعويض و روغن درمورد هايی توصيه از اطلاع براى

به بدنه عملكرد چگونگى مورد در ديگر اطلاعات همچنين و
که باشيد مراقب. كنيد مراجعه ساز بدنه به مربوط اطلاعات

سيستم ابتدا که اين بدون را هيدروليک روغن مختلف انواع
فروشنده از که اين از بعد يا باشيد کرده تميز را هيدروليک

.نکنيد مخلوط خواستيد توصيه هيدروليکی روغن

۲۴۱ نگهداری

T 905364
2011-12-21

www.cargeek.ir

https://cargeek.ir/


Provided by Volvo Trucks

کابین كردن كج پمپ
روغن مورد در هايى توصيه

روغن تعويضروغن درجه

با ارتباط در فقطBLV هيدروليک روغنکابین كردن كج پمپ
.تعميرات

روغن سطح بازديد
روغن سطح دارد قرار راندن موقعيت در كابين كه درحالی

.كنيد بررسی را
پانل كابين، کردن کج پمپ در روغن سطح بازديد براى1

شود باز بايد رکاب جلوى
عقب در را كابين كردن كج پمپ به مربوط پمپ ميله2

دهيد قرار آن موقعيت ترين
در كابين کردن کج پمپ در روغن سطح که کنيد بازديد3

باشد) B (سطح شيشه وسط
در پركردن درپوش. کنيد پر روغن با لزوم صورت در4

)A(

.کرد عوض بايد تعميرات با ارتباط در تنها را روغن
J1007364

مطبوع تهويه سيستم هوای فيلتر تعويض
کثيف قبلًا فيلتر اگر. کنيد عوض يكبار ماه 12 هر را فيلتر
.نکنيد تميز برس با يا ندهيد تکان را آن هرگز است شده
.نشوييد را فيلتر هرگز

كنيد باز را فيلتر نگهدارنده1
کنيد جدا هم از را فيلتر نگهدارنده2
بيندازيد دور را قديمى فيلتر3
كنيد تميز را فيلتر نگهدارنده4
نماييد نصب را جديد فيلتر5
كنيد سوار را فيلتر نگهدارنده قطعات6
بپيچيد را آن و كرده نصب دوباره را فيلتر نگهدارنده7

J8008460
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كننده سرد ماده
!احتياط 
خطر سلامتی برای کننده سرد ماده
بايد فقط مطبوع تهويه سيستم. دارد

سرويس تاييد مورد پرسنل توسط
.شود

پاركينگ بخارى
مسدود اگزوز و احتراق هواى های دهانه که کنيد بازديد•

باشد نشده
نصب دقت با بخارى سوخت هاى لوله كه كنيد بازديد•

باشند شده محكم بست با و شده
يک بايد را بخاری مضر، رسوبات ايجاد از جلوگيری برای•

بايد آنگاه و نموده روشن تابستان، در حتی ماه، در بار
كه نکنيد فراموش. کند کار دقيقه 15 تا داد اجازه

كنيد تنظيم را گرما كنترلهاى و ترموستات
روشن از قبل كننده، خنك ماده پركردن يا تعويض هنگام•

ترموستات که زمانی تا كند كار بايد موتور بخاری، كردن
اگر. باشد شده تهويه بايد كننده خنك سيستم و شود باز

وجود خطر اين باشد، شده اندازى راه زود خيلى بخارى
تحريک بخارى در حد از بيش گرماى محافظ كه دارد
شود

مناسبی موقع در را بخاری زمستان فصل شروع از قبل•
تماس ولوو تعميرگاه با. نماييد بازديد سالانه بطور
بگيريد
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شاسی روانکارى
با خورها گريس تمامی روانکاری شامل شاسی روانکاری
و گريس تفنگ از استفاده
.باشد می روغنها تعويض يا بازديد

!توجه
نقطه هر که شويد مطمئن هميشه
آن. شود می روانکاری بخوبی گريس
بيرون به گريس تا بزنيد گريس قدر
اگر. گردد مشاهده قابل و شود رانده
و هست مشکلی آيد نمی بيرون گريس
بايد اقدام
.شود انجام فوراً

کابين روانکاری

روانكاری مادهروانکاری نقاط

روغن گريس،لولا و قفل 1

روغنبالا پای جای 2

روغنپايين پای جای 3

گريسدر كننده متوقف 4

قفل روغنكليد سوراخ 5

پارافينقفل زبانه ای، ضربه صفحه 6

پارافينبار قسمت های دریچه قفلها، 7

J1007404گريسكابين قفل 8

نمادها
موتور روغن1
موتور روغن يا دنده جعبه روغن2
عقب محور روغن3
ATF روغن4
هيدروليک روغن5
كلاچ روغن يا ترمز روغن6
روانکاری گريس7

J1006475
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گريس کيفيت
غلظت و EP های افزودنی با ليتيوم بر مبتنی گريسهای

NLGI با ارتباط در را زير مايعات سطوح. 2 شماره
:کنيد بازديد روانکاری سرويس

باتريها•
كننده خنک سيستم•
شوينده های مخزن•

4x2, 6x2, 8x2 شونده کنترل بوژی دارای خودروهای
هيدروليکی بطور

J1007420

A=روانکاری نقاط
B=مايع سطح بازديد
C=فيلتر تعويض و روغن تعويض
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ترمزهای روی چرخ، هر در يکی (ترمز بادامک1
)نيست ديسکی

8×4 و 8×2 فرمان، بازوى2
زاپاس چرخ نگهدارنده3
)8x2 و 6x2 برای عدد 2 (فنر گاه تکيه4
)عدد 2 (بوژی بالابر سيلندر،5
)عدد 4 (بوژی بالابر محور،6
)عدد 2 (بالانس بازوهای غلتک،7
بوژى بالابر غلتک،8
)عدد 6 (بالانس بازوهای9

که جايی تا بزنيد گريس مرکز در خور گريس به ابتدا،
بندی آب حلقه کنار از گريس

گريس دو هر به سپس. بزند بيرون سرريز سوراخ يا
که جايی تا بزنيد گريس ديگر خور

.بزند بيرون
گريس). نيست موجود بادی تعليق روی عدد، 2 (سکو10

.بزند بيرون فشار با گريس كه زمانی تا بزنيد
کلاچ روغن مخزن11
كابين کردن کج پمپ12
موتور13
فرمان خودتنظيم مخزن14
خودکار های سيستم برای فرمان خودتنظيم مخزن15

)8x4 و 8x2 ويژه انواع (دوتايی
دستی دنده جعبه16
خودکار دنده جعبه17
)انواع بعضى (هيدروليک روغن مخزن18
)8x4 و 6x4 برای عدد 2 (عقب محور19
سطح بازديد يا روغن تعويض هنگام (بوژی بالابر20

)شود آورده پايين بايد روغن

بتواند گريس تا باشد آزاد روانکاری هنگام بايد دستی ترمز
وارد فشار با بخوبی

ترمز دارای خودروهای مورد در. (شود ترمز بادامکهای
چرخ يک جلوی چوبی قطعات با.) دارد کاربرد ای كاسه
بگذاريد مانع
کار طول در نتواند خودرو که طوری مشابه، بطور يا

.کند حرکت به شروع سرويس
مفصلهای روانکاری، طرح در روانکاری نقاط بر علاوه
منظم بطور بايد ها دسته و کنترلها به مربوط

.شوند روانکاری موتور روغن با

نگهداری ۲۴۶
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مکان تاير، صفحات

J0009598

راست سمت قاب خارج سمت روی شاسی شماره1
پيدا نيز مدل پلاک روی و است شده حک شاسی عضو
شود می

در سرويس دريچه پشت محصول شناسايى پلاك2
روی در راست سمت در داخل و FH کاميونهای
پلاک کنار در ابعاد پلاک. دارد قرار FM کاميونهای
کابين شماره پلاک و دارد قرار محصول شناسايی

دارد قرار راست سمت B ستون روی
بالای موتور بدنه چپ سمت کناره روی موتور مشخصه3

برخی اضافه به (است شده مهر استارتر موتور
)سوپاپ روکش روی ECU مورد در اطلاعات

)كلاچ محفظه راست، سمت طرف (دنده جعبه پلاك4
عقب محور شناسايی پلاك5

موارد كه دارند شناسايى پلاكهاى نيز فشرده هواى مخازن
:كند مى بيان را زير

سازنده•
قطعه شماره•
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سریال شماره•
کارکرد فشار حداکثر•
کارکرد دمای حداکثر•
کارکرد دمای حداقل•
مخزن ظرفيت•

نگهداری ۲۴۸
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کلی موارد
تابلوی وسط در روکش زير در کاميون های رله و فيوزها
.دارند قرار مسافر صندلی جلوی در و کنترل
رله و فيوزها مکان که دارد وجود برچسبهايی روکش زير
.دهد می نشان را آنها استفاده مورد و ها

کنترل واحد يک توسط کامیون خارج معمولی روشنایی
عملکردهای دارای واحد اين. شود می کنترل روشنایی

.باشد می مربوطه روشنایی مدارهای از يک هر برای کنترل
اگر. ندارد وجود عملکردها اين برای سوختنی فيوزهای
اتصالی، يا بار اضافه بخاطر ، مثال برای شود، قطع مداری
که موقعی. شد خواهد آگاه کنترل تابلوی در پيامی با راننده

بازخواهد خود اوليه حالت به عملکرد شد رسيدگی خطا به
.گشت

۲۴۹ ها رله و فيوزها
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چپ سمت فرمان كاميونهای الكتريكی، توزيع واحد
1

2

J175064

كه دارد وجود برچسبی الكتريكی توزیع واحد هر روکش زير
استفاده مورد و ها رله و فيوزها مكان درمورد اطلاعاتی

.است شده داده آنها
آن اطراف های رله با رله و فيوز مرکز1
بدنه به مربوط های رله و فيوزها2

ها رله و فيوزها ۲۵۰
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اصلی فيوزهای
باتری جعبه درون فيوز اصلی جعبه يك در اصلی فيوزهای

فنری واشر از استفاده با فيوز چهار. دارند قرار شاسی روی
كه است مهم. اند شده پيچ فيوز جعبه داخل به مهره و

مراجعه جدول به شوند، محكم صحيح گشتاور با ها مهره
ممكن نشوند، محكم کافی بقدر ها مهره اين اگر. کنيد
و شکل تغيير باعث بالا بسيار گشتاور. شود توليد گرما است

.شود می شکستن

!هشدار 
کردن محكم صحيح گشتاور از

را فنری واشرهای. كنيد استفاده
.نکنيد فراموش

J3014566

کردن محکم گشتاورهاىابعاد

M54.0 5 +/- متر نيوتن%

M820.0 5 +/- متر نيوتن%

M1033.0 5 +/- متر نيوتن%

نمی و كنند می عمر كاميون اندازه به فيوزها معمولًا
بازديد برای بايد را كاميون سوخت، فيوزی اگر. سوزند
.برد تعميرگاه به آن الكتريكی سيستم

استفاده مورداندازه

1125 Aگرمايش پيش

2200 Aروکار ساختار / بوژی هيدروليكی بالابر
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استفاده مورداندازه

3125 Aکابين

440 Aثانويه روشنايی تغذيه

ها رله و فيوزها ۲۵۲
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رله و فيوز جعبه در
فيوزهای نوع از الکتريکی توزيع واحد در واقع فيوزهای

قرار استفاده مورد فيوز متفاوت نوع دو هستند، ای تيغه
چندين فيوز نگهدارنده يك در فيوزها از يكی اگر. گيرد می
بازديد برای بايد را كاميون كرد، پيدا تعويض به نياز بار

.برد تعميرگاه به آن الكتريكی سيستم

!هشدار 
قيد اندازه با فيوزهایی از هميشه
فيوز از هرگز. كنيد استفاده شده
.نكنيد استفاده بزرگتر اندازه دارای

!توجه
قطع را جريان فيوز يک تعويض از قبل
است ممكن باشد باز جريان اگر. كنيد

.بسوزد فيوز نگهدارنده

ای تيغه فيوزهای

فيوز درجهاستفادهفيوز شماره

1 FTPM10 A

2 F،10بار قسمت روشنايی A

3 F10پنجم چرخ روشنايی بار، چراغ A

4 Fبار روشنايی كابين، کردن کج پمپ الکتریکی، تنظيم قابل صندلی
پنجم چرخ و

5 A

5 Fکنترل تابلوی) kl. 30(5 A

6 F5هوا کن خشک A

7 F5الکترونيکی بازدارنده خودرو، کنترل واحد A

8 Fکنترل، تابلوی TPM5 A

9 F5)دنده جعبه در (ناحيه بازدارنده دامنه، بازدارنده A

F10حسگر NOx، 10جاده عوارض A

F115دنده کننده تعويض كنترل واحد A

F1210کندکننده/دنده جعبه کنترل واحد A

F1315جلو شيشه کن پاک برف A

F1410مركزی بخش انبار، قسمت لامپ سیگار، فندك A

F1515آب تخليه شیر سوخت، فيلتر كننده گرم آب، جداكننده A

۲۵۳ ها رله و فيوزها
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فيوز درجهاستفادهفيوز شماره

F165خروجی نيروى منبع ديفرانسيل، قفل A

F175کنترل واحد بيرونى روشنايى A

F18،10فشرده هوای بوق به مربوط سولنوئيدی سوپاپ بوق A

F19دروازه هوا، و آب واحد FMS5 A

F2010پاركينگ بخاری مرکزی، قفل A

F21،15هوا و آب واحد پروانه A

F2210آمد خوش چراغ A

F235بادی تعليق A

F24پارکينگ بخاری هوا، کن خشک ADR، گرم نمای عقب های آينه
برقی شونده

10 A

F25تريلر تغذيه، منبع ABS/EBS20 A

F2630بدنه فيوز جعبه A

F27شونده گرم نمای عقب های آينه چپ، سمت پنجره برقی بالابر
برقی

20 A

F28ABS/EBS20 A

F2930ساز قهوه A

F3020راست سمت پنجره برقی بالابر A

F319720-95 فيوزهاى براى اصلى فيوز A

F3220هوا و آب واحد A

F3330کابين برقی کردن کج A

F3430کننده تقويت A

F3520الکتریکی تنظيم قابل صندلی A

F3615تریلر عقب، دنده چراغهای به مربوط مدار A

F37،تلفن Dynafleet5 A

F385ورودی لامپهای A

F395الکتریکی تنظيم قابل نمای عقب های آينه A

F4015موتور کنترل واحد A

F4110الكتريكی سوخت پمپ موتور، روی سولنوئيدی سوپاپهای A

ها رله و فيوزها ۲۵۴
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فيوز درجهاستفادهفيوز شماره

F42روش به شده كنترل سازی خنك پروانه موتور، گرمايش پيش رله
الكتريكی

5 A

F43ساز بدنه كنترل واحد BBM5 A

F4415ولت 12 خروجی / راديو ولتاژ مبدل A

F4515ولت 12 خروجی به مربوط ولتاژ مبدل A

F4615گردان چراغ A

F47ACC5 A

F48ABS/EBS، سويچ EBS5 A

F49بادی تعليق/A-ride3 A

F505تلفن A

F515هيدروليکی شونده هدايت محور A

F5210راديو موقعيت آزادی رله ورودی، هوای گرمايش A

F5310سقف روی شونده روشن علامت A

F54Dynafleet، دروازه FMS10 A

F555ايمنی کمربند کشنده هوا، کيسه A

F565آزاد A

F573کندکننده/دنده کننده تعويض كنترل واحد A

F58اتصالی رله+ D، فقط ADR5 A

F59عقب، دنده دوربین Dynafleet5 A

F605هيدروليکی شونده هدايت محور A

F61دزدگير، آلارم Volvo link (SAM(، تاشو، نمای عقب آینه بازوی
ژاپن

5 A

F6215آزاد A

F63سیستم Alcolock10 A

F6410عوارض سيستم A

F6510مرکزی روانکارى سيستم A

F6610سقف آفتابگير A

F6710مطالعه لامپهای تختخواب، های لامپ A

F6810يخچال A

۲۵۵ ها رله و فيوزها
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فيوز درجهاستفادهفيوز شماره

F6910ولت 12 خروجى A

F70ABS/EBS، تريلر) kl. 15(5 A

F7110اضافى تجهيزات A

F725جلو چراغهای سطح، تنظيم سيستم A

F735هيدروليکی شونده هدايت محور A

F7415)قوی فشار (جلو لامپ شوينده A

F7515الکتریکی شونده گرم های صندلی A

F76اتصالی رله ADR نوع+ D، 5پروانه کنترل تابلوی A

F7710کنترل تابلوی ولت، 24 تغذيه خروجی A

F7810کناری تخت ولت، 24 تغذيه خروجی A

F7912 برای ولت TV10 A

F9510مركزی قفل A

F965دزدگير آلارم A

F9715پاركينگ کننده گرم A

LCM فيوزهای

25عقب توقف چراغهای عقب، دنده چراغهای راست، سمت پايين، نور و ترمز چراغهای تريلر، راهنمای چراغهای1
A

25هشدار سيگنال هشدار، چراغ شکن، مه چراغهای چپ، سمت بالا نور2
A

25راست سمت بالا نور چپ، سمت عقب، راهنمای چراغ و تريلر ترمز چراغهای3
A

25چپ سمت ترمز چراغ راست، سمت عقب، راهنمای چراغهای و تريلر توقف چراغهای4
A

25چپ سمت تريلر، راهنمای چراغهای و پايين نور راست، سمت جلو توقف چراغ تريلر، عقب دنده چراغهای5
A

25جلو راهنمای چراغهای چپ، سمت جلو، توقف چراغهای و تريلر توقف چراغهای6
A
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باتری جعبه در فيوزها

A 5نگار سرعت1

F97-F9520 A اصلی فيوزهای2

AdBlue20 A سيستم3

روکار ساختار به
روکار ساختار به مربوط X .فیوز 56

فيوز اندازهاستفاده مورد

1Kl.30, B+15A

2Kl.30, B+15A

3Kl.15، 15راندن موقعيتA

4Kl.15، 15راندن موقعيتA

5Kl.61، 10دينامA

10Aآزاد6

)اختیاری (روکار ساختار به مربوط P .فیوز 56

فيوز اندازهاستفاده مورد

1Kl.30, B+15A

2Kl.30, B+15A

3Kl.30, B+15A

4Kl.30, B+15A

10Aآزاد5

10Aآزاد6

مسافر صندلی جلوی در بدنه، به مربوط های رله

:عملکرد.مکان

پارکينگ چراغهای37

۲۵۷ ها رله و فيوزها
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:عملکرد.مکان

دامپر تريلر فشار، انتخاب38

ساز بدنه به مربوط آزاد،39

ساز بدنه به مربوط آزاد،40

ساز بدنه به مربوط آزاد،41

کوچک چراغهاى42

خارجی موتور انداز راه43

عقب دنده چراغ44

)معكوس قفل (ترمز برنامه45

ساز بدنه به مربوط آزاد،46

ساز بدنه به مربوط آزاد،47

!توجه
% 80 از نبايد فيوز يک روی مداوم بار

.برود بالاتر آن شده تعيين جريان
اصلی فيوزهای با بايد هميشه فيوزها

.شوند جايگزين

ها رله و فيوزها ۲۵۸
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شده قفل حالت در بادی تعليق
قفل حالت به است ممکن بادی تعليق باشد، خطايی اگر

را حرکت ارتفاع خودکار تنظيم قابليت امر اين. برود شده
.کند می قطع

!توجه
به وقت اسرع در بايد را خودرو

مدت به آن از توان می اما برد، تعميرگاه
.کرد استفاده کمی

اوليه كمكهاى و هشداردهنده علائم
در هشدار مثلثهاى. است هشدار مثلث دو دارای کاميون
.شوند مى داشته نگه چپ سمت صندلى پشت فضايى
مشعل اوليه، کمکهای کيت دارای کاميونها برخی همچنين
.باشند می نجات های جليقه و هشدار

J0008197

نشانى آتش كپسول
صندلی نزديک در باشد، موجود نشانی آتش کپسول اگر

.است شده واقع راننده
و شود آورده بيرون ماه، در يکبار بايد، نشانی آتش کپسول
چرخانده وارونه بصورت پودر رسوب از جلوگيری برای
.شود

۲۵۹ دهد رخ اتفاقی اگر
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انداز راه کابلهای با اندازی راه
ديگر خودروى يك از موتور اندازى راه به كمك براى هميشه

.كنيد استفاده ديگر باتريهاى يا
.دهيد قرار 0 موقعيت در را استارت کليد1
کل ولتاژ دارای انداز راه کمک باتری که شويد مطمئن2

.است ولت 24 سيستمی ولتاژ يا ولت 24
مطمئن و کنيد خاموش را کمکی خودروی موتور3

.ندارند تماس هم به خودروها که شويد
مثبت پايانه به را قرمز كابل روی هاى گيره از يكى4

رنگ با مثبت قطب. كنيد وصل كمكى باترى روى
.است شده مشخص + علامت يا P قرمز،

باترى روى مثبت پايانه به را قرمز كابل ديگر گيره5
مثبت قطب. كنيد وصل دارد كمك به نياز كه خودرويى

.است شده مشخص + علامت يا P قرمز، رنگ با
منفى پايانه به را سياه كابل روی هاى گيره از يكى6

شده مشخص - يا N آبى، رنگ با كه كمكى باترى
.كنيد وصل

به اتصال پايانه يك - جايى به را سياه كابل ديگر گيره7
كمك به نياز كه خودرويى باترى از دورتر كمى- زمين
.كنيد وصل دارد

بگذاريد. كنيد اندازى راه را" كمكى خودروى "موتور8
حالت از بيشتر هرزگردی سرعت با دقيقه چند موتور
.کند کار) دقيقه در دور 1000 حدود (عادی

.كنيد اندازى راه را ديگر خودروى موتور9
.كنيد باز زمين به اتصال پايانه از را سياه كابل گيره10
باز كمكى باترى روى منفى پايانه از را سياه كابل گيره11

.كنيد
.كنيد باز را قرمز كابل12

!احتياط 
انداز راه كمك به موسوم واحدهای

می اينها چون شوند، وصل نبايد
داشته بالايی بسيار ولتاژهای توانند
تواند می خود نوبه به كه ، باشند

.كند خراب را كنترل واحدهای

J0008254

!توجه
انداز راه كابلهاى با كاميون كه اين از بعد

شارژر يك با بايد باتريها شد، روشن
يك كامل شدن شارژ. شوند شارژ باترى
.كشد مى طول ساعت 20 حدود باترى
تا را باترى تواند نمى هرگز دينام يك

شرايط بهترين در كند، شارژ% 100
حصول قابل% 90 ميزان تا حداكثر
.است

!توجه
و خورنده که هستند اسيد حاوی باتريها
است اهميت حائز بنابراين. است سمی

محيط مناسب روشی به باتريها با که
به ولوو نماينده بگذاريد. کنيد کار زيست
.کند کمک شما
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!هشدار 
مى هيدروژن اكسيد گاز حاوى باتريها
.است انفجار قابل شدت به كه باشند
صورت در است ممكن كه جرقه، يك

يا شود، ايجاد كابلها نادرست اتصال
در كابلها خوردن تكان درصورت
كافى شود، توليد اندازى راه هنگام
شده منفجر باترى شود باعث تا است

شديدى جراحات و جدى صدمات و
اسيد حاوی باتريها. آورد بار به

تواند مى که باشند می سولفوريک
اگر. شود شديد سوختگيهاى موجب
لباس يا پوست چشمها، وارد اسيد
را آن آب زيادی مقادير با شد، شما

شما چشمهای وارد اسيد اگر. بشوييد
.بگيريد تماس پزشک با فوراً شد،
.ندهيد تكيه باتريها روى

کردن بکسل
كردن بكسل از قبل مراحل

کنيد خارج را گاردان ميل•
كنيد جاگذارى را بكسل ميله و حلقه•
رها كند مى كار دست با كه دستى ترمز كه اين از قبل•

بگذاريد گوه چرخها جلوى شود

•TCS ممكن سيستم صورت اين غير در. کنيد خاموش را
.شود قطع بكسل خودروى از كاميون و شود فعال است

.نماييد استفاده کشنده ميله يک از
و كند نمى كار هيدروليكى فرمان كردن بكسل هنگام در

.نيست هدايت قابل و شده سنگين خودرو

J4018161
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!احتياط 
جعبه نشود برداشته گاردان ميل اگر
وقتى. ببيند آسيب است ممكن دنده

چند (دستى دنده جعبه با را خودرو
دنده در اگر كنيد، مى منتقل) متر صد
توان مى را گاردان ميل باشيد سبك

.گذاشت خود سرجاى

!هشدار 
از همواره كردن بكسل هنگام در

استفاده بكسل ميله و بکسل حلقه
جلو جانبى حفاظ از هرگز. كنيد

جانبى حفاظ. نكنيد بكسل را خودرو
را نيروها گونه اين كه نشده طراحى
.كند تحمل

بكسل ميله و بکسل حلقه جاگذارى
)2 (بكسل ميله و) 1 (بكسل حلقه از كردن بكسل براى

.كنيد استفاده
بياوريد بيرون را) 2 (بکسل ميله و) 1 (بکسل حلقه1

هستند صندليها پشت يا انبار فصای در آنها
كنيد جدا را) 2 (بكسل ميله و) 1 (بكسل حلقه2
كنيد باز را رکاب کنار دريچه3
دهيد فشار داخل به را) 1 (بكسل حلقه4
بچرخانيد دور چهارم يك را) 1 (بكسل حلقه5
بكشيد بيرون صحيح موقعيت تا را) 1 (بكسل حلقه6
كنيد وصل را بكسل ميله7
دهيد فشار) 1 (بكسل حلقه لبه در را) 2 (بكسل ميله8
كنيد جاگذارى بكسل ميله در را ضامن پين9

كنيد قفل) 3 (حلقه با را پين10

J9007790
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J0010970

!هشدار 
كردن بكسل براى تنها را بكسل حلقه
به توان می مناسب های جاده در
نجات براى وسيله اين. برد كار

.است نشده منظور خودرو

!توجه
جهت در دسته اى درجه 60 چرخاندن با

قفل را بكسل ميله ساعت هاى عقربه
از توان مى بكسل مهار هر روى. كنيد

وزن نصف برابر جلو مستقيم سمت
.گذاشت بار كاميون ناخالص

عقب طرف به کردن بکسل
بكسل تريلر بكسل قلاب يا فنرعقب گاه تکيه عقب، محور از

.كنيد

J0006679
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پهلو از كردن بكسل
پايه مثلًا کنيد، انتخاب را محور اتصال به نزديک نقطه يک
در است ممكن شاسى وگرنه. واکنش ميله پايه يا فنر

.شود خارج شکل از که بگيرد قرار سنگينى بار معرض
!احتياط 

گشتاورى گاه تکيه يا غلت ضد ميله از
.نکنيد استفاده كردن بكسل براى

کنيد آزاد را دستی ترمز
کردن آزاد برای راه دو شود نمی اندازی راه موتور اگر

هواى سيستم در موجود هواى يا. دارد وجود ترمزدستی
يا كنيد پر دوباره ديگر، خودروى از مثال عنوان به را، فشرده

.كنيد خارج درگيری از مكانيكى طريق به را ترمزدستى

!هشدار 
جلوی مانع دادن قرار با هميشه
نتواند کاميون تا کنيد، شروع چرخها
کارهای همه برای اين. بخورد غلت
.است مهم بسيار کاميون زير

فشرده هوای سيستم به هوا کردن داخل
استفاده هوا كن خشك روى آزمايش سرپيچ از همواره

ممكن آزمايش سرپيچ به دسترسى تا كنيد كج را كابين. كنيد
.شود

J5012251
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مكانيكى صورت به ترمزدستى كردن آزاد
تا کنيد باز ابزار تجهيزات در شده ارائه ابزار با را مهره يا پيچ
علامت فقط يا و آيد می بيرون پيچ همه يا. شود آزاد ترمز
.شد خواهد آشكار قرمز

!توجه
سيلندرهای داراى خودروها از برخى

هم و جلو محور براى هم ترمزدستى
.باشند مى عقب محور

!توجه
در را، دستی ترمز مخازن هميشه
ترمز و کنيد، پر هوا با وجود، صورت
مهره بازکردن تا کنيد آزاد را دستی
سائيدگى از امر اين. شود آسانتر

مى جلوگيرى ترمز سيلندر غيرضرورى
.كند

!احتياط 
خارج به دستی بطور را پيچ هميشه

يا آزاد دستی ترمز تا بپيچانيد داخل و
مهره آچار از اگر. شود بازنشانی

ممکن سيلندر شود استفاده بادی
.ببيند آسيب است

آمد خواهد بيرون متر ميلی 80 تقريباً پيچ
باز ابزار تجهيزات در شده ارائه کليد با دستی بطور را پيچ
تقريباً پيچ). يابد می افزايش مقاومت (شود متوقف تا کنيد
بطور را پيچ. آمد خواهد بيرون ترمز سيلندر از متر ميلی 80

.برگردانيد خود جای به کردن بوکسل از بعد دستی

J229343
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آمد خواهد بيرون متر ميلی 35 تقريباً پيچ
باز ابزار تجهيزات در شده ارائه کليد با دستی بطور را پيچ
تقريباً پيچ). يابد می افزايش مقاومت (شود متوقف تا کنيد
بطور را پيچ. آمد خواهد بيرون ترمز سيلندر از متر ميلی 35

.برگردانيد خود جای به کردن بوکسل از بعد دستی

J229344

است مشاهده قابل مهره تنها
پلاستيکى دكمه يك کنيد، مى مهره بازكردن به شروع وقتى
كه اين از پس. آيد مى بيرون مهره اين مرکز از رنگ قرمز
تقريباً اما شود مى خارج كاملًا مهره چرخانديد دور 4 حدود

نياز مورد شود آزاد كاملًا ترمز اينكه براى کل در دور 45
.است
تا بپيچيد خود سرجاى دوباره را پيچ: كردن بوكسل از پس
.برود داخل به كاملًا قرمز پلاستيكى دكمه

J0009317

پشتيبانی عملكرد
دهد، رخ الكتريكی ترمز فشار كنترل در خطايی اگر حتی

عملكرد يك. كرد متوقف را خودرو توان می همچنان
کنترل کارکرد طريق از را ترمز کارکردن داخلی پشتيبانی

حالت اين در. کند می تضمين بادی کامل يا جزئی شده
ممکن و است عادی حالت از بيشتر کمی ترمز، پدال حركت
مقدار همان به رسيدن برای بيشتری ترمز پدال فشار است
ABS سيستم پشتيبانی، حالت در. باشد لازم توقف نيروی
رخ خطا که جايی به بسته است، آزاد آن از بخشی يا کلًا
.است داده
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روی" توقف پيام "لامپ شود می قطع EBS که هنگامی
اطلاعات). قرمز(شود می روشن مداوم بطور نمايشگر

نشان را" ECU در مشکل ترمز توقف "متن نمايشگر روی
.دهد می
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A
ABS ۸۱ ................................ است ناموفق

AdBlue .............................................. ۴۰
AdBlue، ۴۰ .................................... سنجه

ATS .................................................. ۴۸
B

Brake Blending ................................. ۸۱
D

DAS .................................................. ۵۴
E

EBS، ۱ .................................... کلی موارد
ESP .................................................. ۸۱

F
FAME .............................................. ۱۹۰

I
I-Roll ........................................ ۱۰۱ ,۱۰۷

I-Shift، ۹۶ ..................... کنترلها و دستگاهها
I-Shift، ۹۳ ................................ کلی موارد

L
Limp home ................................ ۹۹ ,۱۰۷

P
Poly-V ............................................. ۱۹۹

T
TCS ۷۳ ...................................... ای ناحيه
TCS .................................................. ۷۳

آ
۳ ........................................ كردن بندی آب
۱۱۰ ........................................... کردن آزاد
۲۶۴ .......................... دستی ترمز کردن، آزاد

۱۱۰ .............................. دادن تکان با آزادی
۶۰ ................................ کنترل تابلوی آزمون
۳۸ ................................................ آمپرمتر

۱۵۷ ............................................. جلو آينه
۱۳۱ ....................................... نما عقب آينه
۱۳۱ ............ الکتريکی گرمايش نما، عقب آينه
۱۳۱ .. الکتريکی شونده گرم عقب ديد های آينه
۱۳۲ ................................ نما عقب های آينه
شونده کنترل نمای عقب های آينه
۱۳۲ ................................. الکتريکی طور به
ا

۱۷۸ .............................................. ابزارها
۱۶۰ ......................................... تريلر اتصال

۱۰۸ .......... کند می جلوگيری بالا به تعويض از
۱۰۸ ........ کند می جلوگيری پايين به تعويض از

۳۹ ........................................ پایه اطلاعات
۶۲ ..................................... حرکت اطلاعات
۶۱ .................. روغن خودرو؛سطح اطلاعات

ب
۱۴۸ ...................................... دودياب باترى
۱۳۳ ............................................ کردن باز

۱۶۲ ..................................... روزانه بازبينى
۶۳ ....................... حرکت اطلاعات بازنشانی
۴۸ .................................. ها داده بازنشانی
۵۱ ......... پارکينگ بخاری سنج زمان بازنشانی،
۱۳۲ ..................... پنجره الکتريکی بالابرهای
۱۳۲ .................................. پنجره بالابرهای
۲۴۳ ....................... نگهداری پاركينگ، بخاری
۱۳۹ .............................. دما پارکينگ، بخاری
۱۴۳ .................................. نگهداری بخاری،
۱۳۲ ................................. پنجره بستن براى
۱۳۴ ....... كليد از استفاده با قفل بازكردن برای
۱۹ ......................... جلو شيشه کن پاک برف
۱۹ .................. جلو شيشه هاى کن پاک برف
۱۰۴ ......................................... ترمز برنامه
۸۱ ......................... الکترونيکی تعادل برنامه
E/P (............... ۹۹ (جويی صرفه/توان برنامه
۱۰۴ ......................................... توان برنامه
۱۰۴ .............................. جويی صرفه برنامه
۱۰۴, ۱۰۰ ...................... رانندگی های برنامه
۹۳ ................................... برنامه های بسته
۲۶۱ ....................................... کردن بکسل

۱۰۸ ............. ممکن پايين به تعويض بيشترين
پ

۱۳۸ .... ها پنجره روى از را يخ و مه كردن پاك
۵ ........................................... شماره پلاک
۲۴۲ ................ نگهداری كابين، کردن کج پمپ
۲۷ ............................................ توقف پيام

۲۵ ................................... کلی موارد پيامها،
۲۶ ..................................... هشدار پيامهاى
۲۵ ................................... اطلاعات پيامهای
۴۶ ...................................... خودرو پيامهای

ت
۴۴ .......................................... سياه تابلوى
۱۵ .............................. نمادها کنترل، تابلوی
۴۲ ................................................... تاریخ

۲۳۴ ................................... نگهداری تايرها،
۱۵۲ ................................. ارتباطى تجهيزات
۱۴۶ ................................... بالايی تختخواب

۱۵۲ ...................... هيدروليکی سيستم تخليه
۵۸ ................................................... تخليه
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۲۱ ............................... تريلر الکتريکى ترمز
۲۱ ............................... تريلر الکتريکی ترمز
۲۱ ............................................. تريلر ترمز
۲۱ .............................. الکتريکی تريلر، ترمز
۱۹ .......................................... دستى ترمز
۲۶۴ .......................... کردن آزاد دستی، ترمز
۱۱۲, ۱۰۸ .................................. موتور ترمز

۷۷ .................................... کمکى ترمزهاى
۱۹۹ ................... نگهداری محرک، های تسمه

۵۷ ....................................... تريلر تشخيص
۵۹ ....................................... خطا تشخيص
۵۹ .............................................. تشخيص
۶۰ .................. کنترل تابلوی آزمون تشخيص،

۱۱۴ .......... کردن تخليه و بارکردن بادی، تعليق
۱۱۴ ......................... کلی موارد بادی، تعليق
۱۲۷, ۳۰ ........................ نمادها بادی، تعليق

۹۸ ............................... پايين/بالا به تعويض
۱۶۶ ..................... کن پاک برف تيغه تعويض
۱۰۱ ............................ دنده خودکار تعويض
۱۰۵ .................................... دستی تعويض
۱۹۲ ............................ سوخت فيلتر تعويض
۱۹۴ ................................ هوا فيلتر تعويض
۹۶ ................................ دنده کننده تعويض
۸ ............................. هرزگردی سرعت تغيير
۱۵۲ ........................................ همراه تلفن

۱۹۴ .................. فيلتر تعويض هوا، تميزکننده
۱۳۷ ........................................... دما تنظيم
۱۳۰ .................................. فرمان رل تنظيم
۱۲۸ ...................................... صندلی تنظيم
۱۸ ............................................. نور تنظيم

۵۴ ..................................... خودرو تنظيمات
۱۳۴ ....................................... مطبوع تهويه
۲۴۲ .............. هوا فيلتر تعويض مطبوع، تهويه
۲۴۲ .......................... نگهداری مطبوع، تهويه
۱۴۷ ............. بالايی تختخواب تختخواب، توری
۱۴۷ .............. پايينی تختخواب تختخواب، توری
۱۳۵ .......................................... هوا توزيع
۱۸۱ ...................... موتور روغن، های توصيه
۱۶۶ .................... تعويض کن، پاک برف تيغه

ث
۶۲ ......................................... ها داده ثبت

ج
۱۶۱ .................................... تريلر کردن جدا
۸۵ .............. خروجی نيروی منبع تقسيم جعبه
۲۱۳ .................... نگهداری انتقال، دنده جعبه
۲۱۵ ............ روغن تعويض توزيع، دنده جعبه

۲۱۲ ...... روغن های توصيه کمکی، دنده جعبه
۲۱۲ ................... نگهداری کمکی، دنده جعبه
۹۳ ........................................... دنده جعبه
۲۱۰ ........... فيلتر و روغن تعويض دنده، جعبه
۲۰۷ ................ روغن های توصيه دنده، جعبه
۲۰۵ ............................. نگهداری دنده، جعبه
۲۵۳ .................................. رله و فيوز جعبه
۱۲۵ ......................................... کنترل جعبه

۲۰۰ ............................. الكتريكى جوشکاری
۲۰۰ .......................................... جوشکاری

چ
۱۷ ............................... روز در روشن چراغ
۱۷ ...................................... شکن مه چراغ
۵۳ .................... کردن تنظيم نمايشگر، چراغ

۱۷ ........................................ جلو چراغهای
۱۶۷ .......... چراغ حباب تعويض جلو، چراغهای
خودکار، روز در حرکت چراغهای

۵۸ .......................................... کردن تنظيم
۲۳۸ ...................................... تعويض چرخ،

۲۳۴ .................................. نگهداری چرخها،
ح

۵۳ ............................................ شب حالت
۱۶۷ ............................. تعويض چراغ، حباب
۳۶ ................................... منوها بین حرکت
۴۰ .......................................... سنج حرکت
۱۵۸ ....................................... جانبی حفاظ
۲۶۲ ...................... بكسل ميله و بكسل حلقه
۸۷ .................... کش يدک روی کاميون حمل

خ
TCS .............................. ۷۴ کردن خاموش
۱۴۲ ........................... بخاری کردن خاموش
۱۴۲ .......................... خودکار کردن خاموش
۱۴۶ ....................... الکتريکی نيروی خروجی

د
۵۶ ....................... آمپرمتر حسگر بندی درجه
۸۴ ................. ثابت سرعت كنترل كردن درگير
۷۶ .......... ديفرانسيل قفل خودکار کردن درگير
۷۵ ..................... ديفرانسيل قفل کردن درگير
۱۰۵ ............................ دنده يک کردن درگير
۱۳۰ ................................................. درها
۱۴۳ ........................................ اثاثيه دريچه
۱۴۴ ............................... برقی سقف دريچه
۱۴۴ ....................................... سقف دريچه

I-Shift ..................... ۹۶ کنترلها، و دستگاهها
۱۰ ............................................ دستگاهها

۲۵۹ .............................. هشدار دستگاههای
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۷۹ .......................... کمکی ترمز کنترل دسته
۹۸ .............................................. ها دکمه
۳۸ ..................................... دنده جعبه دما،
۳۷ ............................................ خارج دما،
۳۸ ................................... موتور روغن دما،

۱۴ ......................... کننده خنک ماده دماسنج
۶۶ ............................................ ترمز دمای
۱۰۰ ................................. شده انتخاب دنده
۱۰۷, ۱۰۱ ................................ خلاص دنده
۱۰۶ ................................... عقب های دنده
۱۰۱ ................................. موجود های دنده

۱۴۸ .............................................. دودياب
ر

۱۱۳ ................................ غلتکها روی راندن
۱۰۷ .......... سوخت در جويی صرفه با رانندگی
۱۰۹ .......................... جاده از خارج رانندگي
۱۰۹ .................. ساختمانی سايت در رانندگی
۱۰۹ .................................. صف در رانندگی

۱۱۱ ....................... سريع تکان با اندازی راه
۲۶۰ ................ انداز راه کابلهای با اندازی راه
۱۳۹ ................................ بخاری اندازی راه
۱۰۹ ......................... سربالايی در اندازی راه
۷۲ ............................ ها تپه روی اندازی راه
۱۱۰ ................... کردن گير هنگام اندازی راه
۱۱۱ ............................ سنگين اندازيهای راه
۶۳ ............................................. ورود رمز

۲۴۴ ................................. شاسی روانکارى
۲۴۴ ................................... کابين روانکاری
۴ ............................ کردن خاموش و روشن
I-Shift ................ ۴ کردن، خاموش و روشن

۱۴۴ ............................................ روشنايى
۱۷ .............................................. روشنايی
۱۸۳ .......................... کردن پر موتور، روغن
تعويض تعويض؛ موتور، روغن
۱۸۳ ....................................... موتور روغن
۱۷۹ ............................................... روغنها

ز
۵۱ .................................. کردن تنظيم زبان،
۴۱ ................................ ورود تخمينی زمان
۴۳ ........................ استراحت و رانندگى زمان
۵۰ ..... کردن تنظيم پارکينگ، بخارى سنج زمان

۲۴۱ .................................... چرخ زنجيرهاى
۱۷۸ ................................................ ها زه
۱۷۸ ................................... فولادی های زه
س

۲۵۷ ........................... فيوزها روکار، ساختار

۴۲ ..................................... دار زنگ ساعت
۵۲ ....................... کردن تنظيم تاريخ،/ساعت
۴۲ ................................................. ساعت

۶۶ ................................. ترمز لنت ساييدگی
۴۱ ..................................... ميانگين سرعت
۱۳ .......................................... نگار سرعت
۸ .................................... هرزگردی سرعت
۱۴ ....................................... سوخت سنجه
۱۳ ............................ نگار سرعت ها، سنجه
۲۰ .............................. کننده مسدود سوپاپ
۴۰ ................................... باقيمانده سوخت
۱۶۵ ...................................... گيری سوخت
LCS ........................................ ۵۴ سيستم
LVD .......................................... ۱ سيستم
VEB ...................................... ۱۱۱ سيستم
۲۰۰ .................... نگهداری الکتريکی، سيستم
۲۲۳ ................... نگهداری ترمزگيری، سيستم
۱۹۷ ..................... تخليه سازی، خنک سيستم
۱۸۶ ...................... نگهداری سوخت، سيستم
۷۳ .............................. کشش کنترل سيستم
۱۵۲ ..................... تخليه هيدروليکی، سيستم

ش
۲۰۲ ....................................... آهسته شارژ
۴۶ .............................................. روز/شب

۱۷۳ ................................ شاسی شستشوی
۱۷۳ .................................. موتور شستشوی

۶۱ ....................................... قطعه شماره
۴۷ ......................................... چرخ شناسه
۶۲ ....................................... خودرو شناسه
۵۶ ..................... کردن تنظيم ناوگان، شناسه

ص
۴۸ ............................... ديزل ای ذره صافی

۲۴۷ .............................. مکان تاير، صفحات
۴۴ .............................. اصلی نمايش صفحه
۱۲۹ ..................................... مسافر صندلى
۱۲۸ .............................................. صندليها

ع
EBS ........................ ۲۶۶ پشتيبانی، عملكرد
۸۳ ........................... اضطراری ترمز عملکرد

غ
۸۴ ............ ثابت سرعت كنترل كردن غيرفعال

ف
۲۲۶ .......... روغن های توصيه خودکار، فرمان
۲۲۶ ........................ نگهداری خودکار، فرمان
۲۲۶ ............................................... فرمان
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۲۲۷ ............................ فيلتر تعويض فرمان،
۱۵۳ ................................................ فريزر
۴۷ ............................................. تاير فشار
۴۸ .......................................... مرجع فشار
۳۹ ................................ اصلی مخزن فشار،

۱۳ .................................... روغن فشارسنج
۱۳ ..................................... شارژ فشارسنج
جلو؛ ترمز مدار هوا، فشارسنج
۱۴ ................ عقب ترمز مدار هوا، فشارسنج

۱۹۲ ........................... تعویض سوخت، فیلتر
۲۴۹ .................. کلی موارد ها، رله و فيوزها
۲۵۳, ۲۵۱ ....................................... فيوزها

۲۵۱ ................................... اصلی فيوزهای
ق

۱۳۰ .............................................. در قفل
۹۷ ......................... دنده تعويض دسته قفل
۷۶ ......... خودکار کردن درگير ديفرانسيل، قفل
۷۵ .................... کردن درگير ديفرانسيل، قفل
۱۳۳ .................................. درها كردن قفل
۱۰۳ ................................... دنده کردن قفل
۱۳۳ ........................................ مرکزی قفل

ك
۱۲۵ .................................... تجهيزات كابين،
۲۵۹ .............................. نشانى آتش كپسول
۲۵۹ ...................................... اوليه كمكهاى
۸۵ ........................ ثابت موتور سرعت كنترل

ک
۹۸ ................... دنده تعويض دسته کردن کج
۱۴۹ .................................... كابين کردن کج

EBS ................................ ۶۷ خطا، کدهای
۵ ..................................................... کلاچ

۵ ................................................... کليدها
۷۲ .................... بالايی سر در انداز راه کمک
۱۶۷ .............. باتری تعويض دور، راه از کنترل
۸۰ ................. ترمزگيری با ثابت سرعت کنترل
۸۴ ................................. ثابت سرعت کنترل
۸۴ ................ کردن درگير ثابت، سرعت کنترل
۸۴ ........... کردن غيرفعال ثابت، سرعت کنترل
۷۶ ............................. ديفرانسيل قفل کنترل
۵۴ ....................... کردن تنظيم کشش، کنترل
۸۲ ............................... موتور گشتاور کنترل

۲۱۹ ......... روغن های توصيه متراکم، کندکننده
گ

۱۹۰ ...................................... نباتي گازوئيل
۱۳۵ ...................................... مجدد گردش
۸ .............................. دنده جعبه کردن، گرم

۸ .................................... موتور کردن، گرم
۱۷۹ ............................................... گريس

ل
۱۸ ................................... شناسايی لامپهای

۲۲۵, ۸۲ ....................................... ترمز لنت
۶۲ .............................. وضعيت ترمز، لنتهای

م
۲۵۹ .................................... هشدار مثلثهاى

۵۴ ................... تنظيمات ناوگان، محدوديتهای
۲۲۷ ............... روغن های توصيه عقب، محور
۲۳۱, ۲۲۷ ..................... نگهداری عقب، محور
۲۱۶ ....... روغن های توصيه جلو، محرك محور
۲۱۶ .................... نگهداری جلو، محرک محور
۳۹ ................................ فشار اصلی، مخزن
۲۶۱ .................... کردن بکسل از قبل مراحل
۱۷۳ ................................. خودرو از مراقبت
۳۹ ..................................... سوخت مصرف
۶۲ ............................................. کل مقدار
۳۶ ....................... دلخواه موارد نمايش منو،

۳۳ ............................. رانندگی هنگام منوها
۳۴ .............................. سکون هنگام منوها
۳۳ .................................................. منوها
۶ ................................. کنيد روشن را موتور
۱۸۱ ...................... روغن های توصيه موتور،

۹۷ .................... دنده تعويض دسته موقعيت
۳۸ ........................................ دنده موقعيت

ن
۶۱ ............................................ بار نشانگر
۶۶ ............................. چرخ ترمزهای نظارت
۱۰۷ ...................................... رانندگی نکات

۱۶۲ ............................................. نگهداری
۱۵ ........................... کنترل تابلوی در نمادها
۲۷ ................................................. نمادها
۱۲۷, ۳۰ ........................ بادی تعليق نمادها،
۳۱ ................................... وضعيت نمادهاى
۱۲۷, ۳۰ ......... بادی تعليق به مربوط نمادهای
۲۷ ....................... نمادها نمايشگر، نمادهای
۳۱ ......... وضعيت نمادهای نمايشگر، نمادهای
I-Shift ................................. ۱۰۰ نمايشگر،
۵۱ ............................ کردن تنظيم نمايشگر،
۲۴ ............................... کلی موارد نمايشگر،

۵۳, ۴۴ ........................................ زمینه نور
ه

۷۲ ................................. عقب دنده هشدار
۱۹۳ ....................... سوخت سيستم هواگيری
۵۸ .............................................. هواگیری
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۴ ......................... دنده جعبه فشرده، هوای
و

۵۱ .............................. کردن تنظيم واحدها،
۳۸ ............................................... متر ولت

ی
۶۴ ..................................... سرویس یادآور

ي
۶۴ ................... هشدار پيش سرويس، يادآور
۶۵ .......................... هشدار سرويس، يادآور

۱۵۵ ......................... کابين کردن کج يخچال،
۳۶ .......... دهيد تغيير نمايشگر در را تنظيم يک
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