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پیشگفتار
این دفترچه راهنماي کار و نگهداري . از خرید شما و استفاده از محصوالت سایپادیزل سپاسگزاریم

KT420محصول  EuroIIIشدمی با.
بهره برداري حداکثر از این وسیله نقلیه هدف مشترك ماست که البته بطور قطع به آشنایی شما با وسیله و نحوه 

تا ي محصول را بطور کامل مطالعه کنید راهنمایمانه امیدواریم صملذا . از آن بستگی داردهمه جانبهنگهداري
.ماییدکسب نکارکرد وسیله نقلیه ها وفرآیندمهارت بیشتري در

الزم به ذکر است که دستورالعمل ها و توضیحات این دفترچه در زمان انتشار آن صحیح می باشد و ساختار و 
ممکن است این مقدمه راهنما با ساختار . عملکرد محصوالت ما همواره در دست توسعه و تکمیل و ارتقاء است

. تغییرات احتمالی نیست، پوزش می طلبیماز اینکه امکان مطلع ساختن شما از . اصلی دقیقا یکسان نباشد
.شاخص هاي اعالم شده با تغییرات مرحله اي محصوالت انجام می شود

KT420محصول مدل مرتبط با این راهنما  EuroIIIبه وضعیت محصول "هنگام مطالعه لطفا.می باشد
.توجه کنیدمشخص

.درو نگهداري و از آن استفاده شوداست و باید همراه خو) خودرو(این دفترچه جزء الینفک محصول 
لطفا با مراکز خدمات پس از فروش ) وارانتی کیفیت(دوران تامین قطعاتجهت خرید قطعات یدکی محصول و

.و یا مراکز تعمیر مجاز آن تماس بگیرید) رنا(شرکت سایپادیزل
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دفترچه راهنمااستفاده از
و کـارکرد ، راننـدگی ، نگهـداري ،    حصول ، کاربري ، روشـن کـرن کـامیون    ختار ماین دفترچه بطور اساسی سا

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

ام و رعایت نماید ، این موضوع جهت سالم ماندن کـامیون و قطعـات مونتـاژي آن مهـم     تعمیر و نگهداري ، انج
. می باشد 

: نمادهاي مندرج در این دفترچه به شرح ذیل می باشند 

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

. آسیب خواهند دید

: اخطار 
الـث و  در صورت عدم رعایت قانون و روش ذکر شده ، امکان بروز صدمات جانی شـخص ث 

. ضررهاي جدي مالی وجود دارد
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:نکات مهم
: موارد زیر شامل گارانتی محصول نمی شود

ي و با محصول و یا تغییر کـاربر گواهی و مدارك شناسایی م مطابقت پالك شناسایی کامیون ودر صورت عد-1
.جایگزینی پالك شناسایی غیر

.عدم کاربري و استفاده صحیح از کامیون طبق موارد مندرج در دفترچه -2
)شامل دوره هاي زمانی آببندي و مسافتی. (سرویس هاي دوره اي طبق برنامه مندرج در دفترچه اجرا نشود -3
مشـخص  یلترهاي سوخت ، هـوا و روغـن  در صورت عدم تامین و تعویض به موقع روغنها ، روانکارها و ف-4

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

. دن و یا تغییر سایز تایرها ي ، باالبردن شاسی ، ضد گلوله کرشرکت بعنوان مثال افزایش ظرفیت باربر
. از قطعات یدکی مورد تایید شرکت زمان انجام تعمیروسیله نقلیهاستفادهعدمآسیب هاي ناشی از-7
. آینـد هنگام بروز مشکالت فنی ، پدیـد مـی   آسیب هایی که ناشی از عدم تعمیر و تنظیم به موقع کامیون در-8
).فنی ثانوي نیز ایجاد می شوددر صورت عدم تعمیر نقائص کامیون ، نقص هاي(
بـه عهـده   نباشـد تصادفاتی که ناشی از ایراد فنی ساخت کامیون بوده و داراي تائیدیه پلیس و شرکت بیمـه  -9

.راننده می باشد
.یش از ظرفیت کامیون بو کارکشیدن در صورت بارگذاري -10
.سقوط از ارتفاع ، خراش و سوزاندنصدمات ناشی از عوامل خارجی مثل -11
.سیل ، رعد و برق ، طوفان و تگرگصدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند-12
.و لرزشها ، سائیدگی ها و استهالكصداهاي نرمال ، ارتعاشات -13
سـط نماینـدگی پـس از    از متوقف شدن کامیون جهت بازرسی ها ي نرمـال تو ضرر و زیان تاخیرات ناشی -14

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

وسیله نقلیه بدون کسب مجوز 
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١

شناسایی کامیون 
محل پالك مشخصات کامیون 

پالك مشخصات کامیون در داخل کابین ، پـائین درب شـاگرد نصـب    
.گردیده است 

(VIN)محل درج شماره شاسی 

در محـل نشـان داده شـده در    ) مشخصه شناسایی کـامیون (VINشماره 
.سمت راست شاسی حک شده است طولی تیرك 

شخصات و شماره سریال موتورموقعیت پالك م

پالك مشخصات کامیون                                   - 1

موتور کامینز
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٢

مالحظات
ط زیستموتور و اقدامات حفاظتی محیوعملکردتنظیم

، موتور از شـرایط ضـمانت و   یپادیزلهاي موتور بدون تائید و اجازه شرکت سادر صورت باز نمودن پلمپ-1
. خارج می شود)وارانتی(خدمات پس از فروش 

ج از کارخانه تنظیم و بازرسی شده و با شرایط و قوانین زیسـت محیطـی مطابقـت    همه موتورها قبل از خرو-2
می نمایند و راننده مجاز به تعویض و تنظیم بدون اجازه شـرکت نمـی باشـد و تنهـا مراکـز تعمیرگـاهی مجـاز        

غیـر مجـاز   کسانی که بدون اجازه و در مراکز . را دارا می باشند ) تنظیم موتور(شرکت سایپادیزل مجوز این کار 
ر دهنـد کـه موتـور از شـرایط خـدمات     می بایست مد نظـر قـرا  ،اقدام به تعویض قطعات و تنظیم موتور نمایند
. دپس از فروش و تامین قطعات خارج می گرد

. تنها از فیلترهاي سوخت و روغن با درجه و نوع مشخص شده توسط شرکت سایپادیزل استفاده نمایید -3
:رعایت کنید "د و نگهداري از محصول موارد ذیل را دقیقادر طول عملکر-4

.دهاي سوخت، هوا و روغن باید بطور دوره اي و منظم تعویض شونفیلتر)الف
تعـویض روغـن  ومشخصات و کیفیت صـحیح اسـتفاده شـده   فقط از روغن تعریف شده توسط شرکت با) ب

. دوره اي و منظم انجام شودبصورت
اسـتفاده ازگازوئیـل   ،ا شـرایط آب و هـوایی اسـتفاده شـود    فیت عالی و تولید شده متناسب بگازوئیل با کیاز) ج

. غوب ممنوع استنامر
کـاري خـارج از تعهـد ایـن شـرکت       خسارات و حوادث ناشی از نبود مایع در سیستم خنک کاري و روغن ) د

.است
.را  کنترل کنید نشتی نداشته باشدژ ، اینترکولر ، لوله مکش و تبدیل اگزز آببندي سیستم توربو شار) ه
دقیقـه موتـور در دور آرام بـدون    5الی 3جهت اطمینان از کارکرد صحیح موتور ، الزم است قبل از حرکت ) و

اعمال گاز کار کند تا قطعات و تجهیزات موتور با گرم شدن و روغنکاري ، آماده حرکت شوند مثالٌ روغنکـاري  
دقیقه موتور در دور آرام 5الی 3قبل از خاموش نمودن موتور نیز الزم است توربو شارژ کامل گردد و همچنین

مـثالٌ . بدون اعمال گاز کار کند تا روغنکاري و خنک کاري قطعـات وتجهیـزات موتـور بـه حـد نرمـال برسـد        
قفـل شـدن و   ، این عمـل از آسـیب دیـدن، گیرپـاچ کـردن قطعـات،      خنک کاري سیلندر توربو شارژ انجام شود

. یدن حاصل از داغی جلوگیري می کندسبچ
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بازدید روزانه
:را هر روز قبل از حرکت کنترل کنیدکامیون خود

ید سطح مایع خنک کن را چک کن-1
.سطح روغن موتور را کنترل کنید-2
. لتر سوخت تخلیه شده باشندکنترل کنید قیلتر و پیش فی-3
.یدن جعبه فرمان را چک کنسطح روغ-4
.میزان سوخت موجود در تانک سوخت را چک کنید-5
.سطح تایر و فشار باد تایر را بازدید کنید-6
. و هوا را چک کنیدنشتی هاي روغن ، آب-7
. را چک کنیدیشه ها و آئینه هاي دید عقب شتمیزي-8
.یدکالچ را چک کنخالصی بوستر-9

.را چک کنیدپدال کالچ و ترمزخالصی-10
.یدرا کنترل کنهابوق -11
.المپ ها را چک کنید-12

.وضعیت ترمز، اهرم دنده و غربیلک فرمان را چک کنید-13
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ون جدید آببندي کامی
:دموارد ذیل را رعایت کنید ر طول این مدت باید. کیلومتر است2500تا1500د مسافت آببندي حدو

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

کـامیون  کـل ظرفیـت بـارگیري   % 50بـیش از  ريیدوره آببندي نباید بـارگ پیمایش اولیه درکیلومتر800طی -2
.دگذاري شونباید بارظرفیت بارگیري کامیونکل % 75ز بیش اکیلومتر پیمایش800پس از . باشد

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

.، باید تامدتی با سرعت آرام و بار سبک حرکت کردشن کردن موتوربعد از روکامیون آماده سازي براي -4
. دقیقه تجاوز کند10زمان مذکور نباید از . نیستنی مجازکارکرد موتور در دور آرام براي مدت طوال-5
.ت براي مدت طوالنی مجاز نمی باشدداشتن موتور در شرایط دور ثابهنگ-6
. دشونواردطوري دنده عوض کنید که به موتور فشار-7
چنـین  هم) چراغ اخطار سطح پائین فشـار روغـن را کنتـرل کنیـد    (. یدموتور توجه کنبه نشانگر فشار روغن -8

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

از ترمـز موتـور درسـت اسـتفاده     به طرز صحیح و مناسب رانندگی کنید، از ترمزهاي آنی خودداري کنید و -10
. کنید
.نباشند، مجاز به حمل کاالهاي خطرناك نیستندADRکامیون هایی که داراي سیستم-11
پـس از  . نگین به طور ناگهانی خـاموش نکنیـد  هرگز کامیون را پس از طی مسافت با سرعت باال و یا بار س-12

.بعد از خنک شدن موتور توقف کنیدحرکت دور آرام موتور را حفظ کرده و
بـا  اگـر مهـره اي لقـی داشـت آن را    ید و لحاظ سفتی چک کنا بهبعد از پایان دوره آببندي مهره چرخ ها ر-13

. نیوتن متر سفت کنید650تا 550)ترك(گشتاور
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: اخطار
لطفا دوره نگهداري و آببندي کامیون را در مراکز و نمایندگی هاي مجاز خدمات پس از فروش 

ا و مراحل قیـد شـده در   شرکت سایپادیزل به انجام برسانید و این کار را طبق قوانین و روش ه
. دفترچه ضمانت محصول انجام دهید

اندارد عملکرد است
ـ     ي آنت باالیو امناز کامیون وريهت افزایش دوام محصول و بهره ج ر در هنگام راننـدگی توجـه بـه مـوارد زی

: زمان استفاده الزامی است
.رل کنید دنده در حالت خالص  باشد جهت روشن نمودن کامیون ابتدا سوئیچ قطع کن را باز کنید و کنت-1
.توجه کنید() 86.......به صفحه براي  استارت زدن ماشین -2
.بین قطعات موتور افزایش می یابدوقتی موتور سرد است دور آن را باال نبرید در غیر اینصورت سایش-3
گال نرسد کـامیون  پاس٥٤٠±30ا زمانی که نمایشگر ترمز دستی خاموش نباشد و فشار باد سیستم ترمز به ت-4

.استارت نمی خورد
. حرکت کنیدشروع به با دنده یک زمانی که کامیون بار سنگین زده است -5
.حرکت در سرازیري با دنده خالص مجاز نیست-6
رسـیدن  شروع حرکت با شتاب باال موجـب آسـیب   . باال و ترمزهاي آنی مجاز نیستشروع حرکت با شتاب -7

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

.می دهد 
، خودرو بایستی در وضعیت صاف قرار گیرد تـا از اتفاقـات   صورت میگیرد) اتاق بار(اال رفتن هنگامی که ب-10

. گاز دادن تا آخر مجاز نیست. ناشی از اضافه بار جلوگیري گردد
ی ناشی از اضـافه بـار   گیرد تا از حوادث احتمالخودرو بایستی در سطح صاف قرار،هنگام باالرفتن اتاق بار-11

.خودداري کنید"اکیدا،ی زمان باالرفتن اتاقاز گاز دادن ناگهان. جلوگیري شود
، بار بایستی تا حد امکان به آرامی در اتاق بار ریختـه شـود تـا از    ام بارگیري توسط تجهیزات مکانیکیهنگ-12

. دیدگی قسمت هاي مختلف جلوگیري شودآسیب 
.ز خاموش کردن موتور خودداري کنیدکامیون با دنده خالص پس ا-13
شستشـوي موتـور روي اتصـاالت و    ي تانک سـوخت آب نپاشـید و زمـان   م شستشوي کامیون رودر هنگا-14

.تریکی براي کامیون تان رخ می دهددر غیر اینصورت مشکالت فنی الک. کی را بپوشانیدقطعات الکتری
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وقتی کامیون متوقف اسـت . هنگامیکه موتور روشن است قطع کن اصلی را در حالت خاموش قرار ندهید -15
.سوئیچ را درحالت خاموش قراردهید

د و اگـر  وجود ندار، دمی کنسقوطکه در زمان باال بردن  اتاق قبل از باال بردن اطاق مطمئن شوید چیزي -16
.آن را بردارید"هست قبال

ـ  ، ابتدا سوئیچ قطع کن باطري را زده و سپس قطعه الکترالکتریکیهنگام تعمیر و تنظیم سیستم-17 از یکـی را ب
. شوندتریکی باز شده باید عودتقطعات الک. ، ممنوع استاستسوئیچ بازر درحالتی کهتعمی. کنید
.از فیوز غیر اصلی مجاز نیستمجاز نیست ، استفادهئی مانند برنججایگزینی فیوز با قطعات رسانا-18
. ممنوع است"دااستفاده از اتصال کوتاه براي روشنایی هنگام کنترل سیستم الکتریکی اکی-19
:هنگام جوشکاري روي شاسی یا کامیون قوانین زیر باید رعایت شود -20

جهز به سوئیچ توان اصلی مکانیکی براي کامیون هاي م
.دموتور را خاموش و کلید قطع کن را بزنی) الف
. وصل کنید(B)نمودار کابل مثبت و منفی را با دقت  مانند. اتصال مثبت و فنی باطري را جدا کنید ) ب
.کلید توان اصلی را وصل کنید) ج
.جوشکاري نمائید) د
. مونتاژ کنید (A)کابلهاي باطري را طبق نمودار "بعد از جوشکاري مجددا) ه

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

ل منفی باتريکاب- 2 کابل مثبت باتري- 1
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:اخطار 
یسـت متناسـب بـا ظرفیـت کـامیون      ، میزان بارگذاري روي کامیون می باکشورطبق قوانین جاده اي 

قید شده قوانین" م استفاده از کامیون باید کامالده در هنگارانن. منوع می باشدبارگذاري خارج از ظرفیت م. باشد
حمل بار نباید خارج از ظرفیتهاي قید شده در این دفترچه انجام شود وگرنـه موجـب   . ددر دفترچه را رعایت کن

. لی براي راننده و اشخاص خواهد شدوارد آمدن صدمات جانی و ما

: اخطار 
به راننده و اشخاص وارد خواهـد  دمات جانی و مالی سنگینی در صورت عدم رعایت موارد ذیل ص

.شد
بارگـذاري  . یست متناسب با ظرفیت کـامیون باشـد  ، میزان بارگذاري روي کامیون می باايطبق قوانین جاده -1

راننده در طول مدت کاربري کامیون باید کلیه قوانین قید شـده در ایـن دفترچـه را    . بیش از ظرفیت ممنوع است
و موجب بروز صدمات جـانی  شده در این دفترچه مجاز نیستنموده و حمل بار بیش از ظرفیتهاي قیدرعایت

. دوشي براي راننده و سرنشین ها می یرو مالی جبران ناپذ
قطعـات  صورت پروسه جوشکاري می بایست مطابق با قوانین مذکور در این دفترچه انجام شود در غیر این-2

.د دیدالکترونیکی آسیب خواه
ـ    -3 کـودك مجـاز               مشـترك مـثالٌ بهمـراه یـک    ک نفـر مناسـب اسـت و اسـتفاده    کمربند ایمنـی فقـط جهـت ی

مطمئن شـوید کـه تسـمه کمربنـد     . بی هر یک از قطعات، کمربند ایمن باید تعویض شوددر صورت خرا. نیست
بـه  سایش توسط لبه هاي تیز و آلـوده و ایمنی از داخل پیچ خوردگی نداشته باشد و همچنین داراي خراشیدگی 

صـورت خطرنـاك   اینغیـر درازه و شکل بدن راننده تنظیم شـود، دطول کمربند باید طبق ان. مواد شیمیایی نباشد
.است

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

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

.له و موقعیت غربیلک فرمان نکنیددرهنگام رانندگی اقدام به تنظیم فاص-5
.دهیـد ، موتـور را خـاموش نمـوده و کـامیون را در سـطح جـاده کـامالٌ صـاف قـرار         قبل از بـاالبردن اتـاق  -6

کنتـرل  مطمـئن شـوید و   فضاي کافی جهت انجـام کـار   وجوداز"قبالصورت باالبردن اتاق در فضاي مسقفدر
اي چـوبی  چرخهـا را بـا قـرار دادن مـانع هـ     . در حالت خالص باشـد و دنده کشیده ترمز دستی " حتماد که کنی

ید تا از حرکت احتمالی کامیون جلـوگیري شـود و اتـاق را از اجنـاس و اشـیاء کـه       مخصوص زیر آنها ثابت کن
کـه  بصورت کامل بـاالبرده شـود تـا جـایی    اتاق باید . بردن اتاق را دارند خالی کنیداحتمال ریزش در هنگام باال

از بعـد . اتفـاقی  کـامیون جلـوگیري خواهـد شـد     مرکز ثقل آن از محل لوال بگذرد ودر این صـورت از لغـزش  
در ق به حالت اول، اهـرم را و پس از برگرداندن اطاباالبردن کامل اتاق، هرگز اهرم پمپ باالبر اتاق را نچرخانید 

.دقراردهیوضعیت مناسب 
گیربکس از حالت خالص بـه هـر یـک از    ه و موتور روشن است از تغییروضعیتهنگامیکه اتاق باالبرده شد-7

. خودداري نمایید" وقتی موتور روشن است اکیدا، برگرداندن اتاقازه ها خودداري کنید ودند
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ورت اتوماتیـک  صه بو در صورتیکهباقی نگذاریددر محل خود براي مدت طوالنیبراي داغ شدن فندك را -8
.رآوریدددستی آن راون نیامدبیر
.نیز مجاز نیستبا ظرفیت باالتربا فیوز مجاز نمی باشد و استفاده از فیوز جایگزینی قطعه هادي مانند برنج-9

نوع روغن ها و روانکارها را مطابق با این دفترچه انتخاب نمائید در غیر اینصورت احتمال بـروز صـدمات   -10
. لی وجود خواهد داشت جانی و ما

هیچ تضمینی . وقتی در شرایط زیر رانندگی می کنید از سیستم خودکار کنترل سرعت کامیون استفاده نکنید-11
"مکـررا رانندگی در ترافیک سـنگین، راننـدگی وقتـی مجبوریـد    . در این شرایط براي ثابت ماندن سرعت نیست

روزهـاي بـارانی و برفـی و جـاده هـاي     ي لغزنده و کوهسـتانی، باد، جاده هارا تغییر دهید، رانندگی درسرعت
.یخ زده

ایـراد و  "، مطمئنـا می زننـد،  چشمکچراغ هاي اخطار روشن شده یا وقتی درحالیکه موتور روشن است-12
و به نمایندگی هـاي مجـاز تعمیـر   "این اخطارها را نادیده نگیرید و سریعا"لطفا.خرابی در سیستم وجود دارد 

. ت پس از فروش شرکت مراجعه کنیدخدما
وقتی در این حالت شـخص و یـا شـیئ بـین     . رون نبریدهنگام باال بردن شیشه هرگز دست یا سر خود را بی-13

یـد شیشـه بـاالبر    نیکـه کل زما. پائین آوردن شیشه را انجام دهیمشیشه درب گیر کرد باید حرکت عکس آن یعنی
.د مراقب باشد که مانعی براي بستن کامل شیشه حائل نشده است، راننده بایشاگرد را می زنند

. خـودداري کنیـد  ) کنسول(از قراردادن اشیاء خورنده و یا اشیاء با لبه تیز و سنگین داخل جعبه ابزار متفرقه -14
. روي درب کنسول نیز مانع سنگین قرار ندهید 

: توجه 
طعـات مونتـاژي و کـامیون وجـود     ، قن شـخص ت موارد زیر امکان آسیب دیددر صورت عدم رعای

.دارد
جهــت اطــالع از ایــن قــوانین بــه(رعایــت نمائیــد "دقیقــاکــامیون راهاي اســتفاده ازاســتانداردقــوانین و-1

.اجعه کنیدمر)...صفحه
ون از هنگامیکـه بیـر  .بسـته شـده انـد   "شوید درب ها کـامال ، کامیون را چک کنید و مطمئن قبل از رانندگی-2

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

روشن بودن موتـور اجتنـاب   از استارت زدن هنگام "اکیدا. در حال حرکت سوئیچ کامیون را خاموش نکنید-3
.کنید چرا که موتور کامیون تان آسیب می بیند

.از شیشه شور استفاده نکنید ،هنگامیکه مخزن شیشه شور خالی است-4
دقیقه صبر نمـوده و  5الی 3هنگامیکه سوئیچ کولر را خاموش می کنید جهت روشن کردن مجدد الزم است -5

. عمر استارت کولر کاهش خواهد یافتسپس روشن نمائید و در غیر اینصورت
.ت سوکت مورد استفاده باالتر باشددر مواقع نیاز به المپ سیار ، قدرت المپ نباید از ظرفی-6
آن را نشـتی ورت وجـود در صـ . از موتور و رادیـاتور را چـک کنیـد   نشتیل از پرکردن مایع خنک کننده قب-7

شـرکت  ییـد مـورد تا خاصـیت ضـد یـخ بـادوام و ضـد زنـگ      باDFL-Cید خنک کننده بامایع. برطرف کنید
.ین منظور استفاده نشودا، چاه و یا رودخانه براياز آب شیرهرگز. سایپادیزل باشد

در غیـر  . هنگام نصب فیلتر هوا ، مطمئن شوید که فیلتر داخلی و درپوش به خوبی در جاي خود قرار گیرنـد -8
. فیلتر هوا را با آب و یا گازوئیل تمیز نکنیـد . ر موتور خواهد شداینصورت ذرات گرد و غبار موجب کاهش عم

نصب، تمامی واشـرهاي آببنـدي   زمان. دقت کنید هنگام تمیزکردن فیلتردقت کنید صافی فیلتر آسیب ندیده باشد
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٩

ی فیلتر و مهره ها را تا انتها سفت کنید و اطمینان حاصل کنید که مهـره هـاي درپـوش بـه خـوب     . را بازرسی کنید
.هرگز فیلتر هوا را وقتی موتور روشن است و درحال حرکت تعویض نکنید. نصب شده اند

، فیلتر سوخت را با آچار سفت نکنید در غیر اینصـورت رزوه هـاي مهـره فیلتـر آسـیب      هنگام نصب فیلترها-9
هنگـام نصـب   و مشخصات موتور اطمینان حاصل کـرده ، در هنگام نصب فیلتر جدید از تطابق آن با دیدخواهد 

.ید، آن را با روغن تمیز پر کنفیلتر روغن جدید
زمانیکه موتور خیلی داغ است، استارت زدن مجـدد مجـاز نیسـت مگـر اینکـه دو دقیقـه صـبر کنیـد و در         -10

.ثانیه استارت نزنید30اینصورت نیز بیش از 
ترمـز را  طـول راننـدگی دقـت   در. ترمز این کامیون به سیستم بازویی تنظیم اتوماتیـک مجهـز مـی باشـد     -11

چنانچه تنظیم دستی ضروري است، این کار را باتغییر مسـیر حرکتـی بـازوئی را بـا    .دبصورت دستی تنظیم نکنی
بایـد روي  هنگام تنظیم دستی ترمزهاي عقب ، کامیون. ی در داخل محفظه ترمزانجام ندهیداتصال بازوئپیچاندن

السـتیکها را بـا   . اشـد پاسـکال کمتـر ب  700ي تانـک بـاد نبایـد از    و فشار هـوا جاده مسطح و صاف پارك شده
. ، تنظـیم ترمزهـاي عقـب ممکـن اسـت     تیبعد از آزاد کردن ترمـز دسـ  . مناسب چوبی از حرکت مهار کنیدمانع 

کلیه قطعـات ترمـز   تا متوقف شده "سریعا، کامیون بایدر عادي باشدموقعیت غیهنگامیکه بازوئی تنظیم ترمز در 
و بعد از رفع ایـراد  هت رفع ایراد ترمز بکار گرفته شدهراه حل مناسب و دقیق می بایست ج. ک و کنترل شودچ

تـا از  به طور منظم سائیدگی دیسک هاي ترمز را چـک کنیـد  . دصورت کامل سفت و محکم شوکلیه اتصاالت ب
بطـور مرتـب  .، جلوگیري کنیـد شودعملکرد بد و نامناسب ترمز که به دلیل سایش زیاد صفحه دیسک ایجاد می

.این کار از آسیب رسیدن به دیسک ترمز جلوگیري می کندبه لحاظ میزان سایش بازدید شود،لنت هاي ترمز
ترمز را تنظیم نکنید تا باعـث آسـیب قطعـات سیسـتم     ز تعمیرگاهی شرکت فشار بادبدون تایید مراکز مجا-12

.ترمز نشود
.خل منبع روغن جعبه فرمان روغن نریزیدهنگام روشن بودن موتور، دا-13
اسـتارت  . شارژ کردن از جاي خود خارج کنیدوقتی باتري ماشین خالی است در شرایط معمول آن را براي-14

.رعایت شود"با باتري کمکی فقط در مواقع ضروري مجاز است و دستورالعمل اجرا می بایست دقیقا
در دوره هاي پیش بینی شـده انجـام مـی دهـد، بایـد در صـورت       زمانیکه خریدار سرویس و نگهداري را-15

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

.وره اي آن کاهش ندهیدمسافت میان د
ب می کنند در اشیائی که خاك را به خود جذشکستنی، سنگین واز قرار دادن اشیاء ریز،براي کارآیی بهتر-16

هنگـام تنظـیم درجـه بـرودت آب     .کنسول خودداري کنید تا از سقوط آنها و تغییر شکل کنسول پیشگیري شود
بلنـد  ز ریختن آب آشامیدنی از مخازن خیلیبه منظور پیشگیري ا.زیاد آن را پر نکنیدآشامیدنی در مخزن کابین 

مراقـب نـوار آببنـدي    .پس از استفاده از کنسول مطمئن شوید درب آن را بسـته ایـد  .استفاده نکنیدکم عرضو
.باشیدو درصورتی که پوسیده شده باشد هر از چندي آن را تعویض کنیددرب کنسول 

اگـر ایـن   .و نشانگرهاي مربوطه زمانی که آالرم مـی دهنـد توجـه کنیـد    به چراغ هاي اخطار : توجه 
با مراکز تعمیرگـاهی مجـاز شـرکت    "نشانگرها به مدت طوالنی روشن بوده و عیب مربوطه برطرف نشد، سریعا

.سایپادیزل جهت رفع نقص فنی تماس بگیرید
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١٠

موتورچراغ هاي نشانگر توقف و تعمیر
وقتـی ایـن چـراغ روشـن    : موتـور  و تعمیرکـامیون اخطار توقـف نشانگر

می شود به این معنی است که سیستم الکتریکی موتور دچارمشکل اساسی 
محـل  آن را در "درصورتی که کامیون در حال حرکت است سـریعا . است

جاز تعمیرگـاهی شـرکت سـایپادیزل بـراي    ممناسبی پارك کرده و با مراکز
.تماس حاصل کنیدبررسی ایراد مربوطه و تعمیر محصول

وقتی این چراغ روشن مـی شـود   : نگهداري از موتور تعمیرونشانگر اخطار
. به این معنی است که سیستم الکتریکی موتـور دچـار مشـکل شـده اسـت     

اما سیستم کنترل الکترونیکی کامیون  بر روي توان، دور موتور و دیگـر شـاخص هـاي    موتور هنوز کار می کند
براي بررسـی  این چراغ روشن شد به موقع ،درصورتیکه حین کارکرد کامیون. می گذاردعملکرد موتور اثر سوء

. یدهی شرکت سایپادیزل تماس حاصل کنتعمیرگامراکز مجاز ن باکامیوو رفع نقص 

چراغ اخطار توقف کامیون-1
چراغ نشانگر تعمیر موتور-2
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١١

:   شارژ نشدن باتريچراغ

موتـور و قـرار بگیـرد   ONاین چراغ نشانگر زمانی روشن می شود که سـوئیچ در وضـعیت   
وقتی موتور روشن شـده و بـاتري را شـارژ کنـد، چـراغ خـاموش       . هنوز استارت نخورده باشد

ه موتور قادر به شارژ روشن بودن این چراغ در دیگر مواقع نشانگر این مطلب است ک. می شود
)  دینام مشکل دارد.(باتري نیست

:چراغ هشدار کاهش فشار روغن
ایـن  . تنظیم باشـد، چـراغ هشـدارخاموش اسـت    )ON(شنرووقتی سوئیچ درحالت

چراغ روشن می شود تا زمانی که فشار روغن هنگام عملکرد موتور پائین است به مـا  
.کنیداز رانندگی با کامیون خودداري در چنین مواقعی. اخطار دهد

:عالمت هشدار مسدود شدن فیلتر هوا 
ه ورودي فیلتر هـوا مسـدود شـده و    در صورت روشن شدن ، این چراغ نشان می دهد ک

تمیـز و  هـوا را  فیلترهرا متوقـف کـرد  کامیون "فوراسیال هوا در آن جریان ندارد و باید
.خاموش شودنیم تا چراغ هشدار مربوطهآن را تعویض کیا

:منبع انبساطعالمت پائین بودن سطح آب 
وی شـود روشن شدن این چراغ بطور همزمان بوق هشدار نیز شـنیده مـ  با

درایـن شـرایط  . موتور پائین استنشان می دهد که سطح آب منبع انبساط
. می بیندآسیب جدي موتور داغ شده و، چنانچه به رانندگی ادامه دهید

:نشانگر دماي باالي آب

ي از حد مجاز باالتر رود چراغ مربوطـه روشـن   زمانیکه دماي آب سیستم خنک کار
اگر با وسیله نقلیـه در  . همزمان با آن بوق اخطار از داشبورد شنیده می شود. می شود

. دد، موتورآسیب می بینرانندگی کنیتم خنک کاري بیش از حد مجاز استزمانیکه دماي آب سیس
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١٢

:چراغ اخطار فشار باد ترمز
کمتر باشد چراغ مذکور روشن شده 25kpa±535ر تانک باد از در حین رانندگی اگر فشا

در زمانیکـه نشـانگر ترمـز دسـتی فعـال      (کامیون متوقف شـود در صورتیکه. به صدا در می آیدو بوق اخطار
شـنیده  شد ، فقط چراغ اخطار روشن شده و صداي بـوق اخطـار  25kpa±535اگر فشار باد کمتر از ) است

کامیون در صورتی آماده حرکت می شود که فشـار  ) کم بودن فشار باد ( اال اتفاق بیفتد اگر پدیده ب. نمی شود
.به مقدار مورد نظر برسد و اخطار مذکور برطرف شود

:کامیونABSنشانگر خطا در سیستم چراغ 

اینکـه  .وجود دارد ABSاست که مشکلی در سیستم معنابه ایناگر این چراغ به مدت طوالنی روشن باشد
رجوع کنید به راهنماي کـاربر  .ات محصول خریداري شده بستگی دارداین نشانگرفعال است یا نه به مشخص

. محصول

تریلر کامیونABSچراغ نشانگر خطا در سیستم 

:چراغ اخطار باز بودن درب ها 

.اگر هر کدام از درب هاي کامیون باز باشد چراغ اخطار مورد نظر روشن می شود

:نشانگر کمربند ایمنی چراغ 

در صورت باز بودن کمربند ایمنی راننده چراغ اخطار مورد نظر روشن شـده و بسـتن کمربنـد    
. ایمنی را به راننده متذکر می شود 
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١٣

:)ساختار و عملکرد اجزاء کامیون ( 
:یدبه مدل و مشخصه محصولی که خریداري کرده اید توجه کن"در این مورد دقیقا"لطفا

طرح داشبورد و سیستم کنترلی کامیون

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

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

پدال ترمز-11دریچه هوادهی سمت شاگرد -4
پدال کالچ-12رادیو و ضبط-5
اهرم سوپاپ دستی-13کلید کنترل کولر و بخاري-6
فندك-7
اهرم تعویض دنده -8
پدال گاز-9

شامل (اهرم سوئیچ هاي ترکیبی سمت چپ فرمان -14
)جموعه چراغهاي کوچک و اصلیمبوق و 

تنظیم مکش هوا-15
تغذیه چراغ تعمیر-16
جعبه داشبورد-17
اهرم سوپاپ دستی ترمز تریلر-18
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١٤

سوئیچ کامیون 
هـا دن درببسـته کـر  کامیون و باز و روشن و خاموش کردنکلیدها براي

. مورد استفاده قرار می گیرد

درب کامیون 
بیرون کامیون

( بچرخانیـد ) 3( ه کرده و در جهت نشـان داده شـد  وارد کلید را داخل قفل درب 
زمانیکه قفـل درب  . قفل می شودکسع، درب باز و در جهت )جهت جلو کامیون 

. درا باز کنیدرب باز شد با فشار دادن دکمه مربوطه 

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

بیرون
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١٥

داخل کامیون 
با . دینکآن را  باز عکس و در جهترا قفل دربدکمه تعبیه شده در داخل را به سمت جلوي کامیون کشیده

. درب باز می شود،دسته درب از داخلکشیدن
:توجه 

. رانندگی  بسیار خطرناك استاگر درب کامیون نیمه باز باشد-1
. براین به چراغ نشانگر باز بودن درب ها توجه کنیدبنا
بـراي . قفـل کنیـد  کلید بابیرون از کامیون هستید درب را وقتی-2

دکمـه مربوطـه   بـا کـامیون کردن درب هیچگاه نباید از داخـل قفل
.قفل شودبا کلیداز بیرونبایددرب . را بستدرب را قفل وآن

:قفل کنترل مرکزي 
.و وضعیت محصول خریداري شدهبه مشخصات فنیرجوع کنید

از داخل کامیون
درب .، دکمه قفل سمت راننده را جهت قفل کـردن بزنیـد  و شاگرد هر دو داخل کامیون هستندزمانیکه راننده 

اما دکمه قفل سـمت شـاگرد تنهـا درب سـمت شـاگرد را قفـل      . سمت شاگرد نیز خود به خود قفل می شود
. د و درب سمت راننده قفل نخواهد شدکنمی 

از بیرون کامیون
. شودمی ر باز خودکاامیون با کلید درب راننده را باز می کنید، درب سمت شاگرد نیز بطورزمانیکه از بیرون ک

کافی است با فشار دکمه بیرونـی درب ، درب سـمت راننـده را بـاز     ،درب سمت راننده با کلید باز شدوقتی
.در حالیکه درب سمت شاگرد همچنان بسته می ماند. کنید

قفل کردن درب سمت شـاگرد  . قفل درب سمت راننده را با کلید بزنید، درب سمت شاگرد نیز قفل می شود 
.را قفل می کند در حالیکه درب سمت راننده قفل نمی شود با کلید فقط درب همان سمت 

دسته باز کردن درب از داخل   - 1
موقعیت باز قفل درب-2
موقعیت بسته قفل درب- 3
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١٦

صندلی ها 
.رجوع کنید به مشخصات فنی محصول خریداري شده

)صندلی مجهز تعلیق بادي(صندلی راننده
، تکیـه گـاه آن و اسـفنج    این نوع صندلی براي کامیون هاي تجاري که انتهاي آن ها بلند اسـت طراحـی شـده   

روش تمهیـدي  این . س ارگونومی بدن طوري طراحی شده که فرد احساس راحتی کندصندلی براساگاهنشیمن
در طول راننـدگی مـانع از خسـتگی مفـرط      ثري تکانه هاي مضر را کاهش داده،به طور موکهکامیوناست در

.شده و بخشی از عملکرد ایمنی کامیون است
:وضعیت استاندارد

میلیمتر192ب فاصله قابل تنظیم صندلی به سمت جلو و عق-1
)میلیمتر در جهت پائین40میلیمتر درجهت باالو 40(میلیمتر80میزان تعلیق کیسه -2
کیلوگرم متناسب با وزن راننده130تا 50سفتی فنر صندلی قابل تنظیم از -3
.می باشد) درجه به سمت عقب60درجه به سمت جلو و 46(زاویه تنظیم تکیه صندلی-4

قب بردن صندلیتنظیم جلو و عاهرم- 1
صندلیگاهدکمه تنظیم تکیه -2
تنظیم پشتی صندلی-3

:تنظیم زاویه تکیه گاه 
اهرم تنظیم زاویه تکیه گـاه را درسـمت چـپ    -1

.بکشیدصندلی 
باکشیدن اهرم، وزن خود را به دلخواه به سمت عقب یا جلو براي تنظیم زاویه مناسـب تکیـه گـاه    -2

.صندلی متمرکز کنید
اه دروضـعیت مناسـب قرارگرفـت اهـرم     وقتی تکیه گ-3

.تنظیم زاویه تکیه گاه را رها کنید
:تنظیم جلو و عقب بردن صندلی 

.اهرم تنظیم جلو و عقب را باال ببرید-1
.کشویی صندلی را به سمت جلو یا عقب ببرید-2
.آن را در وضعیت دلخواه تنظیم کنید-3
.اهرم تنظیم را رها کنید-4
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١٧

:تنظیم پشتی صندلی 
.ظیم پشتی صندلی را بچرخانیددکمه تن-1
وقتی پشتی تکیه گاه صـندلی در وضـعیت مناسـب    -2

.قرارگرفت دکمه را رها کنید

:توجه
.صندلی را زمانی تنظیم کنید که کامیون در حال حرکت نباشد-1
ی فعال شده  و با لی سیستم تعلیق بادي در وضعیت افقدرجه اي اهرم زیر صند90با گردش -2

.لت عمودي قفل می شودتغییر آن در حا
.تنظیم در جاي خود رها کنید تا مطمئن شوید همه قطعات خوب قفل شده اندپس ازاهرم ها را -3

وضعیت انتهایی
میلیمتر192فاصله قابل تنظیم صندلی به سمت جلو و عقب -1
میلیمتـر در  40میلیمتر درجهت باالو 40(میلیمتر80میزان تعلیق کیسه -2

)جهت پائین
میلیمتـر در وضـعیت   15با تغییرمیلیمتر، 45اع قابل تنظیم صندلی ارتف-3

جلو و عقب
کیلـوگرم متناسـب بـا وزن    130تا 50سفتی فنر صندلی قابل تنظیم از -4

راننده
درجه بـه  60درجه به سمت جلو و 46(تکیه صندلیپشتیزاویه تنظیم-5

.می باشد) سمت عقب
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١٨

:تنظیم وضعیت جلو و عقب صندلی
.ظیم جلو و عقب صندلی را باال بکشیداهرم تن-1
.ببریدجلو یا عقب صندلی را به کشویی -2
.آنرا در وضعیت دلخواه تنظیم کنید-3
.اهرم مربوطه را رها کنید-4

:صندلیتنظیم کیسه تعلیق نشیمنگاه 
گاه صـندلی را  کل روبرو دکمه هـاي تعلیـق نشـیمن   ق شمطاب-1

.تنظیم کنید
گاه صـندلی  اد کنید تا نشـیمن کیسه هاي تعلیق را کم و زیباد -2

.در وضعیت دلخواه تنظیم شود

:توجه
.صندلی را زمانی تنظیم کنید که کامیون در حال حرکت نباشد-1
ر وضعیت افقی فعال شده  و با درجه اي اهرم زیر صندلی سیستم تعلیق بادي د90با گردش -2

.تغییر آن در حالت عمودي قفل می شود
.تنظیم در جاي خود رها کنید تا مطمئن شوید همه قطعات خوب قفل شده انداهرم ها را پس از-3

تنظیم ارتفاع-1
تنظیم وضعیت جلو و عقب صندلی-2
تنظیم تکیه گاه -3
تنظیم کیسه تعلیق پشتی تکیه گاه صندلی-4
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١٩

:فاعتنظیم ارت
براي تنظیم ارتفاع نشیمنگاه صندلی اهرم تنظیم جلـوي تشـک را   -1

.باال ببرید
قسمت عقب تشک صـندلی اهـرم مربوطـه را    براي تنظیم ارتفاع -2

.باال ببرید
.وقتی ارتفاع تشک صندلی به دلخواه تنظیم شد اهرم را رها کنید-3

:تنظیم تکیه گاه صندلی

.چپ صندلی بکشیداهرم تنظیم زاویه تکیه گاه را درسمت-1
باکشیدن اهرم، وزن خود را به دلخواه به سمت عقب یا جلو براي تنظیم زاویه مناسـب تکیـه گـاه    -2

.صندلی متمرکز کنید
.وقتی تکیه گاه دروضعیت مناسب قرارگرفت اهرم تنظیم زاویه تکیه گاه را رها کنید-3

:تنظیم صندلی در وضعیت جلو و عقب
.عقب صندلی را باال بکشیداهرم تنظیم جلو و -1
.کشویی صندلی را به جلو یا عقب ببرید-2
.                                                   آنرا در وضعیت دلخواه تنظیم کنید-3
.     اهرم مربوطه را رها کنید-4
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٢٠

:صندلیتنظیم کیسه تعلیق نشیمنگاه
گاه صندلی را تنظیم کیسه تعلیق نشیمندکمه هايمطابق شکل-1

.تنظیم کنید
گاه در تـا نشـیمن  باد کیسـه هـاي تعلیـق را کـم و زیـاد کنیـد      -2

.وضعیت دلخواه تنظیم شود
.حاال تنظیم کامل شده است. دکمه را رها کنید-3

:توجه
.صندلی را زمانی تنظیم کنید که کامیون در حال حرکت نباشد-1
ر صندلی سیستم تعلیق بادي در وضعیت افقی فعال شده  و با درجه اي اهرم زی90با گردش -2

.تغییر آن در حالت عمودي قفل می شود
.تنظیم در جاي خود رها کنید تا مطمئن شوید همه قطعات خوب قفل شده انداهرم ها را پس از-3

):معمولی(صندلی راننده 
اهرم تنظیم وضعیت جلو و عقـب صـندلی را بـاال ببریـد تـا      -1

اهـرم را رهـا کنیـد تـا     . حالت دلخواه تنظیم شودصندلی در 
.صندلی در وضعیت مناسب ثابت شود

مبنــاي وزن راننــده بــا چرخانــدن دکمــه نشــان داده شــده بر-2
می توان موقعیت نشیمنگاه صندلی را در وضعیت مناسب و 

با توجه به اوزان مختلف در . دراحت براي راننده تنظیم کر
.ت مربوطه نشان داده شده استمقیاسهاي مختلف تنظیما

تنظیم گـر زاویـه تکیـه گـاه صـندلی را باالببریـد تـا زاویـه         -3
در و بـراي ثابـت شـدن آن   تکیه گـاه صـندلی تنظـیم شـود    
.وضعیت دلخواه اهرم را رها کنید

با رها . آن را جهت تنظیم ارتفاع جابجا کردبا فشار دکمه تنظیم واقع در عقب پشتی سر، می توان-4
.درموقعیت دلخواه ثابت خواهد ماندسرپشتی ن دکمهکرد
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٢١

اهرم تنظیم وضعیت جلو و عقب صندلی-1
دکمه تنظیم وضعیت صندلی با وزن راننده - 2
تنظیم کننده تکیه گاه صندلی- 3
دکمه تنظیم پشت سري تکیه گاه - 4

)نوع وضعیت انتهایی(صندلی راننده 
ی پـائین بیاوریـد تـا در    دسته صندلی را باال بـرده، سـپس بـه آرامـ    -1

.وضعیت افقی قفل شود
بـاال بیاوریـد تـا آن را در    ) بچرخانیـد (ظیم گـر تکیـه صـندلی را   تن-2

.وضعیت مناسب تثبیت کنید
زاویه تکیه صـندلی تنظـیم   پشتی صندلی را باال بیاورید تاتنظیم گر -4

شده سپس اهرم را رها کنید تا پشـتی صـندلی در ایـن وضـعیت قفـل      
.گردد

را بچرخانید تا ارتفاع عقـب  صندلی تنظیم گر واقع در پشت تشک -5
.تنظیم شودنشیمن

.تنظیم شودنید تا ارتفاع جلو نشیمنصندلی را بچرخاتنظیم گر واقع درجلو تشک -6
وزن راننده با چرخاندن دکمه نشان داده شده می توان موقعیت نشیمنگاه صندلی را در وضعیت متناسب با -7

. دراحت براي راننده تنظیم کرو مناسب 

دسته صندلی- 1
تنظیم کننده تکیه صندلی- 2
تنظیم کننده پشتی صندلی- 3
تنظیم کننده دسته صندلی- 4
تنظیم کننده تکیه گاه صندلی- 5
تنظیم کننده ارتفاع جلوي تشک صندلی- 6
دکمه تنظیم صندلی متناسب با وزن راننده - 7
و عقب بردن صندلیاهرم تنظیم جلو - 8
اهرم تنظیم تشک صندلی- 9
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٢٢

می توان  آن را درموقعیت دلخواه قـرار داده و بـا آزاد   بردن صندلی، باکشیدن اهرم تنظیم جلوبردن وعقب -8
.اهرم، صندلی در موقعیت مورد نظر ثابت می شودکردن

صندلی شاگرد
تنظیم گر تکیه گاه صندلی را باال بیاورید و زاویه تکیـه گـاه   

.دلخواه تنظیم کنیدرا به

کمربند ایمنی 
کمربند ایمنی راننده و مسافر

: طریقه استفاده از کمربند ایمنی -1
فاصـله بـین   تدریج بکشید به صورتی کـه از کمربند ایمنی را به

پـس از  . د شده و از میان قفسه سینه عبور نمایدگردن و شانه ر
شـنیدن  اه مخصـوص و بـا  جا زدن قفل کمربند ایمنی در جایگ

آن را طـوري   و ن شـوید از قفل شدن کمربند مطمـئ ،آنصداي 
.که احساس راحتی نماییدتنظیم کنید

:باز کردن کمربند ایمنی -2
، کمربنـد  را فشـار داده ) نشان داده شده در شکل(ه دکمه مربوط

. ه آرامی به حالت اولیه برگردانیدرا بآن. می شودآزاد

:اخطار
نباید با لبه هاي تیز تماس داشته باشـد چـون باعـث    تسمه .پیچ نخورده استکمربندتسمه مطمئن شوید-1

بند با مواد شـیمیایی جلـوگیري   از تماس کمربایدهمچنین . سائیدگی در کمربند ایمنی می شودخراشیدگی و
. کنید

قفل کمربند- 2نشیمنگاه قفل                  - 1
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٢٣

سط یک فرد به همـراه کـودك همزمـان اسـتفاده     ونباید توین طراحی شدهاستفاده یک سرنشکمربند براي-2
. شود

ایسـت کـل کمربنـد    سیب دیدگی در اجزاء تشکیل دهنده کمربند ایمنی مـی ب در صورت وجود هر گونه آ-3
. تعویض شود

ن استفاده صحیح ازآن شـود، کمربنـد ایمنـی را    پیچش در کمربند باعث قفل شدن کمربند و عدم امکااگر -4
. باید عوض کرد

این صـورت  غیـر ، درستفاده کننده تنظـیم شـود  با توجه به اندام فرد امربند ایمنی حین استفاده بایدطول ک-5
. ین تصادف و یاحوادث دیگر می شودباعث بروز مشکل ح

تختخواب 
. تعبیه شده استکامیون هاي سقف بلند اتاقبراي"صرفا

فوقانیدستورالعمل استفاده از تختخواب
وقتـی  .باالیی استفاده می کنید چفت کمربند ایمنی را در قفل مربوطه جابزنیـد وقتی از تختخواب-1

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

. ارتفاع پرده را تنظیم کنید
چفت را درقفل مربوطـه جـا بزنیـد و    . را از حالت افقی خارج کنیدمی توانید وضعیت تختخواب-3

عقب را با دو دست فشار دهید تا بـه  آلومینیومی محافظو میلههاي چرخش بطور همزمان دکمه 
.دکمه را رها کنید تا تختخواب در وضعیت دلخواه ثابت شود.سمت  باال حرکت کند

دکمه هاي چرخش و میلـه محـافظ آلومینیـومی را    . دمی شود تختخواب را به حالت افقی برگردان-4
حـاال دکمـه را   . بطور همزمان با دو دست فشار دهید تا تختخواب در وضعیت مناسب قرار گیـرد 

.رها کنید تا تختخواب ثابت شود

:توجه 
. دقت کنید نوارهاي دکمه دار دو طرف تختخواب را ببندید تا در دست اندازها اذیت نشوید

میلـه اي کـه   مراقـب  فشار دهیدو با دست دیگـر را نوار کشیده شده با یک دست میله بارشده و : تنظیمروش 
.می شودحاال نوار قفل.شنیده شود"تیک"ا به سمت باال شل کرده است باشید تا صداي نوار ر
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٢٤

:اخطار 
مینان از قفـل شـدن  کمربنـد    فردي که روي تختخواب فوقانی می خوابد باید در استفاده از پرده محافظ و اط

.درغیر اینصورت این کارخطرناك است. ایمنی دقت کافی داشته باشد

داشبورد

نشانگرها و عالئم اخطار -10نشانگر دماي آب -1
نمایش اطالعات-11نشانگر میزان سوخت -2
شامل این مدل نمی (نشانگر راهنماي تریلر کامیون-3

)شود
نظیم میزان نور صفحه دکمه ت-12

دکمه تنظیم /)مسافت سنج(دکمه صفر کننده کیلومتر شمار-13نشانگر راهنماي کامیون-4
ساعت 

سنجسرعتنشانگر-5
چراغ اخطار تعمیر موتور و توقف کامیون-6
)شمارشگر دور موتور(موتور سنجنشانگر دور-7
فشار باد اکسل جلو -8
ل وسط و آخر فشار باد اکس-9

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


٢٥

نشانگر دماي آب 
زمانیکـه  . مـی دهـد  ، دماي آب سیستم خنک کاري موتور را نشـان  این نشانگر-1

و دمـاي آب را نشـان   قرار دارد این نشانگر عمـل کـرده  ONسوئیچ در وضعیت 
و ) سـرد (بر روي نشانگر به ترتیب به معناي دماي پائین Hو Cعالمت . می دهد

کـه نشـانگر در وسـط    دماي قابل قبول زمانیست . آب می باشند)داغ(دماي باالي 
. بایستدHو Cعالئم ی بین یعن

:توجه 
ن نشانگر اخطار دماي آب موتور روشـن خواهـد   ، همزمانک کاري بسیار باالستزمانیکه دماي آب سیستم خ

باالرفتن عقربـه نشـانگر دمـاي آب از    . شنیده می شودبراي متوقف کردن کامیوند و صداي بوق هشدار ش
.حد وسط طبیعی است

نشانگر میزان سوخت 
زمانیکه سـوئیچ  . باقیمانده در باك را نشان می دهدنشانگر سوخت میزان سوخت 

بـه ترتیـب   Eو Fعالئـم  . ارد این نشانگر عمل مـی کنـد  قرار دONوضعیت در
زمانیکـه نشـانگر بـه    . تانک سوخت پر و یا خالی می باشـد نشانگر آن هستند که

.سوختگیري انجام شودنزدیک می شود بایدEسمت عالمت 
:Fمخزن سوخت پر است- 1

:1ظرفیت مخزن    4/3- 2

:2زن            ظرفیت مخ2/1- 3

:3ظرفیت مخزن            4/1- 4

:Eمخزن سوخت خالی است  - 5

نشانگر چراغ راهنما 
اگـر  . گـام اسـتفاده راهنمـا فعـال مـی شـوند      چراغهاي مربوطه در صفحه آمپر در هن

چراغهاي راهنماي  موجود در صفحه آمپر به صورت عادي روشن و خاموش شـوند  
در .نـد له نقلیـه سـالم ا  راهنماي وسـی نشانگر آن است که چراغهاي) چشمک بزنند(

تند و سریع باشد نشانگر آن است کـه حـداقل یکـی از    ها صورتیکه چشمک زدن آن
که چشمک زن آنها تند در صورتی.وسیله نقلیه دچار اشکال استچراغهاي راهنماي 

.چراغ راهنماي همان سمت ایراد داردبه این معناست که حداقل و سریع باشد 

H: 120°C 2: 80°C
1: 100                  C : 40°C

F: Full 3: 1/4 tank
1: 3/4 tank       E: Empty
2: 1/2 tank
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٢٦

یلرنشانگر چراغ راهنماي تر
اگـر  .چراغهاي مربوطه در صفحه آمپر درهنگـام اسـتفاده راهنمـا فعـال مـی شـود      

چراغهاي راهنماي  موجود در صفحه آمپر بـه صـورت عـادي روشـن و خـاموش      
نشانگر آن است که چراغهاي راهنماي وسیله نقلیه سالم می ) چشمک بزنند(شوند 
شـانگر آن اسـت کـه    در صورتیکه چشمک زدن آنها  تنـد و سـریع باشـد ن   . باشند

در صـورتیکه  . حداقل یکی از چراغهاي راهنماي وسیله نقلیه دچـار اشـکال اسـت   
خـاموش  . چشمک زن آنها تند و سریع باشد به این معناست که حداقل چراغ راهنماي همان سمت ایراد دارد

.بودن این نشانگر به این معناست که کامیون به تریلر مجهز نیست

:سرعت سنج
. سرعت حرکت وسیله نقلیه را برحسب کیلومتر بر ساعت نشان مـی دهـد  ،سرعت سنج

زمانی که سرعت کامیون به . کامیون هاي این سري داراي عملکرد کنترل سرعت هستند
. نخواهد شداز آنبیشتردر ساختار محصول رسید، دیگرحد معین طراحی شده 

وچراغ اخطار توقف کامیون
:موتورنشانگرتعمیر

راغ اخطار توقف کامیونچ- 1
موتوراخطار تعمیرچراغ -2

:چراغ اخطار توقف کامیون
3تغییر می دهید، چراغ اخطار توقـف کـامیون بایـد پـس از     ONبه OFFهنگامی که سوئیچ را از وضعیت 

، به این معنی اسـت  روشن می ماند" توقف کامیوناخطار "چراغدرغیر این صورت وقتی. ثانیه خاموش شود
در صورتی که ضـمن راننـدگی ایـن چـراغ روشـن      .یستم کنترل الکتریکی در وضعیت بسیار بدي است که س

مجـاز  را در محل مناسبی پارك کرده و با مراکـز خـدمات تعمیرگـاهی    کامیون"باشد، راننده می بایست فورا
.کامیون بازرسی و تعمیر شودشرکت سایپادیزل تماس بگیرد تا
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٢٧

:موتورچراغ نشانگر اخطار تعمیر
. دچار اشکال شـده اسـت  کتریکی موتوروقتی این چراغ روشن می شود به آن معنی است که سیستم کنترل ال

مانند تـوان موتـور و دور سـرعت آن را تحـت     سیستم کنترل الکتریکیپارامترهايموتور هنوز کار میکند اما
در اسـرع وقـت بـا مراکـز     "وقتی این چـراغ روشـن مـی شـود لطفـا     . تاثیر مشکل پیش آمده کاهش می دهد

اس گرفته تا موتور را بازدید و سـرویس الزم را ارائـه   تمز خدمات پس از فروش شرکت رناتعمیرگاهی مجا
. کنند

:چراغ نشانگر آب در سوخت کامیون
.کاربرد داردGuoIIIبراي کامیون هاي موتور کامینز"صرفا

بیش از یلترآبگیرسوختکه آب اضافی در فاین نشانگر زمانی روشن می شود
حد است و الزم است تا جداساز آب از سوخت پـیش فیلتـر سـوخت تخلیـه     

.شود
:چراغ نشانگر انتظار استارت

دمـاي هـوا پـائین، اسـتارت     اگر در حالیکه موتور کامیون سرد اسـت و 
موتوردرحـال  معنی آن این است که . بزنیم، این نمایشگر روشن می شود

هـوا  (هرچه دماي هـواي محـیط پـائین تـر باشـد     . پیش گرم شدن است
) ثانیه30تا (زمان روشن بودن این چراغ بیشتر می شود) سردتر باشد

را در وضعیت اسـتارت قـرار   سوئیچوقتی این چراغ خاموش شده باشد 
.دهید تا موتور روشن شود

:نشانگر دور موتور 
تحت هیچ . می دهدنمایش) دور بر دقیقه(دقیقهحسبور را برمیزان دور موتعقربه

دورمناسـب و اقتصـادي موتـور کـه     .درمحدوده قرمز باشدشرایطی دور موتور نباید
دور اقتصـادي موتورهـاي  . استناحیه سبز رنگباعث دوام موتور کامیون می شود 

dCi420-30900~1400  ــاي ــه و موتورهــ ــر دقیقــ dCiدور بــ 375-30
.دور بر دقیقه است1000~1600

: توجه 

دماي مایع خنـک  براي اینکه وقتی دماي مایع خنک کننده پائین است،.سریع گرم می شوندdCiموتورهاي 
دور بـر  700بیشـتر از  دور(موتوري که استارت خـورده بـاال مـی رود   بطور خودکار دورکننده سریع باالبرود 

.  و موتور گرم می شود) دقیقه

شار سنج  باد ف
.داخل تانکهاي باد را نشان می دهدفشار سنج باد میزان فشار باد 

فشـار  ) استنمایش داده شدهFRکه با عالمت ( فشارسنج باد اکسل جلو 
کـه بـا   (عقـب  فشار سنج اکسـل وسـط و  . باد اکسل جلو را نشان می دهد
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٢٨

. دمی دهانشنفشار باد اکسل وسط و عقب را ) نشان داده شده است RRعالمت 
مجـاز بـه حرکـت دادن وسـیله نقلیـه      را نشان می دهد که در این حالتناحیه قرمز رنگ محدوده فشار بادي

وسـیله نقلیـه را حرکـت داد در غیـر ایـن      مـی تـوان   باشد، 30kpa±540زمانیکه فشار باد بیشتر از . منیستی
.وسیله نقلیه نیستیمصورت مجاز به حرکت دادن

عالئم اخطار صفحه نمایشنشانگرها و 

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

)فعال نیست(ECASسیستم 
نشانگر دنده سبک -18نشانگر ترمز دستی-3
)فعال نیست(نشانگر ریتاردر -19چراغ اخطار عملکرد چراغهاي عقب-4
)فعال نیست(نشانگر دنده سنگین-20چراغ اخطار باطري-5
)فعال نیست(ASRنشانگر خطاي -21غ اخطار فشار پائین روغنچرا-6
چراغ اخطار مسدود شدن فیلتر هوا-22نور باال-7
کامیونABSنشانگر خطا در سیستم -23نمایشگر خفه کن موتور-8
)فعال نیست(تریلیABSنشانگر خطا در سیستم -24چراغ مه شکن عقب-9

نشانگر پائین بودن سطح آب-25شک کن هوانشانگر کارکرد گرم کن خ-10
)فعال نیست(PTOنشانگر -26نشانگر پیش گرم کن سوخت -11
)اختیاري(نشانگر سرعت خودکار تعیین شده-27)اختیاري(نشانگر پیش گرم کن هواي ورودي -12
)فعال نیست(نشانگر سیستم کیسه هوا-28نشانگر کمربند ایمنی-13
)فعال نیست(نشانگر سیستم تعلیق بادي -29خطار باز بودن دربهاچراغ ا-14
PTOنشانگر -30چراغ مه شکن جلو-15

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

در . ویژگیهاي مدل هاي مختلف کامیون ها متفاوت اند 
.رجوع کنیدبه مشخصات مدل مربوطه " هرمورد لطفا
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٢٩

چراغ نور پائین
وقتی اهرم سوئیچ ترکیبـی سـمت چـپ در حالـت نورپـائین قـرار       

.بگیرد چراغ مربوطه روشن می شود

کن دیفرانسیل بین محورهاقفل
، صـداي بـوق  یکه دکمه قفـل کـن دیفرانسـیل را فشـار دهـیم     زمان

فعـال  بین محوري یفرانسیلکن دی شود و قفلشنیده مچندمنظوره
.می گرددو چراغ مربوطه روشن

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

زیرا باعـث آسـیب   کن دیفرانسیل براي مدت  طوالنی استفاده نکنیداز قفل. نباید روشن باشد
. یش الستیکها می گرددو سا، همچنین موجب آسیب یدن دیفرانسیل شدهد

نشانگر ترمز دستی 
، چـراغ مربوطـه روشـن   یکه از ترمـز دسـتی اسـتفاده مـی شـود     زمان

ه می کند که کامیون در وضعیت ایسـتاد می شود و به راننده یادآوري
زمانیکه ترمز دستی آزاد مـی شـود   . بوده و ترمز دستی فعال می باشد

، ایـن چـراغ   باشـد 30kpa±540اگر فشار باد سیستم ترمز کمتر از 
روشن شده و به وسیله نقلیه اجازه حرکت نمیدهد تا زمانیکـه فشـار   

زمانیکه کامیون روشـن  . ه حد مجاز برسد و چراغ خاموش شودباد ب
. موش شده و ترمز دستی آزاد می شودمی شود چراغ مورد نظر خا

کنترل عملکرد چراغهاي عقبنشانگر
، چراغهـاي عقـب یـا    غهاي مه شکن عقبکه ایرادي در چراهنگامی

ایـن  . داشته باشد این المپ روشن مـی شـود  چراغهاي ترمز وجود 
راننـده بکـار  بـه عالمت براي یادآوري موقعیـت چراغهـاي عقـب   

. می رود
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٣٠

نشانگر خالی بودن شارژ باطري
رار میگیرد این المـپ  وقتی که سوئیچ در موقعیت روشن ق

روشـن شـدن موتـور ایـن المـپ      بعد از . روشن می شود
ري را شـارژ کـرده   خاموش می شود بشرط آنکه دینام باط

نشـانه  اگر این چراغ روشن شـود  در هرزمان دیگر،. باشد
. کندکه دینام باطري را شارژ  نمی این است 

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

پائین بودن فشار روغن چراغ هشدار 
ثانیـه  3این چراغ وقتی سوئیچ استارت می خورد به مدت 

روشـن مانـدن چـراغ   . روشن و سپس خاموش مـی شـود  
.به این معنی است که فشارروغن موتور کم شده است 

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

نور باال
، ایـن چـراغ   وقعیت نور باال قـرار دارد مکلیدچراغ دروقتی 

اي نیزدسته راهنماهنگامی که بطور لحظه . روشن می شود
، را در وضـعیت نوربـاال نگهداریـد   )اهرم سوئیچ ترکیبـی (

. ودشاین چراغ روشن می

)خفه کن موتور(نشانگر ترمز موتور 
ایـن المـپ   ،زمانی که سوئیچ خفه کن موتـور فعـال مـی شـود    

مطمئنـه  سـرعت  خفه کـن موتـور  استفاده از با . روشن می شود
.دیکنیمتنظبطورموثر ت درسرازیري،هنگام حرکخودرو را 
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٣١

چراغ مه شکن عقب 
وقتی چراغ مه شکن جلو، نورپائین ، نور باال و مه شـکن عقـب   

.روشن می شوند این نشانگر روشن می شود

نشانگر گرم کن خشک کن هوا
، این المپ ن هوا فعال می شودکن خشک کوقتی که کلید گرم 

. روشن می شود 

نشانگر پیش گرم کن سوخت
المـپ روشـن  ایـن  وقتی به پرچی پیش گرم کن سوخت،  برق برسـد  

.می شود

نشانگر پیش گرم کن هواي ورودي 
.می شودمی کند، چراغ مربوطه روشنوقتی این ابزارکار

نشانگر کمربند ایمنی 
راننده کمربند ایمنی را نبسـته باشـد، ایـن المـپ بـراي      وقتی که 

.روشن می شودموضوعادآوري ی

چراغ هشدار باز بودن درب خودرو 
.وقتی که یکی از دربهاي خودرو باز باشد این المپ روشن می گردد
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٣٢

چراغ مه شکن جلو
و چراغهـاي کوچـک هـم    چراغ مه شکن جلو روشن می شودوقتی 

.دین المپ روشن می شوروشن می گردند ا

نشانگر دنده سبک گیربکس
سـبک وگیـربکس نیمـه   در حالت دنده سبکZFزمانیکه گیربکس

Datongار دارد، این نشانگر روشن می شودقر .

نشانگر دنده سنگین گیربکس 
، ایـن نشـانگر   داردوقتی که گیربکس در حالت دنـده سـنگین قـرار    

وضعیت محصول خریـداري  به مشخصات و"لطفا.روشن می شود
.شده رجوع کنید

نشانگر هشدار گرفتگی و مسدود شدن فیلتر هوا
وقتی که این چراغ روشن می شود ، نشان مـی دهـد کـه موانـع جلـوي      
هواي ورودي افزایش پیدا کرده و ورود هوا راحت نیست و توان موتور 

بـا  کـت  در اینصورت  نباید حر. ارایی اقتصادي آن کاهش یافته استو ک
لذا تعویض و یا تمیـز کـاري فیلتـر پـس از پـارك      . د خودرو را ادامه دا

. و چراغ خاموش گرددخودرو در محل مناسب باید انجام شود 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


٣٣

کامیون ABSدرایرادچراغ نشانگر
در حالـت روشـن   (وقتیکه سوئیچ اصلی خودرو فعال می شـود  

مـی شـود   کنتـرل  بطور خودکـار ABS، سیستم ) قرار می گیرد
و صـداي  تولید می کنـد ي مکش صداABSسوپاپ آهنربایی (

و ایـن  ) شـنیده مـی شـود   ABSپاسخ از تک تک سوپاپ هاي 
اگـر ایـن   . شـود مـی  و سپس خاموش ثانیه روشن3المپ براي 

نشان دهنده آن است که ایـرادي در سیسـتم   المپ روشن بماند، 
ABSم ، سـوئیچ عیـب یـابی سیسـت    در ایـن زمـان  . وجود دارد
ABSایـراد  ، نشانگرثانیه فشار دهید3تا 1برايراABS  کـد

تعداد دفعاتی که چراغ خاموش و روشن می شـود نشـان کـد خطـاي     (خطا را نمایش می دهد
کـز سـرویس و نگهـداري سـایپادیزل تمـاس      ابا مردر اسرع وقت"لطفا. )استABSسیستم 

.و تعمیر کنندکامیون را کنترلبگیرید تا
تریلرABSگر ایراد در چراغ نشان

به مدت طوالنی روشن باشد، به این معنـی اسـت   ABSاگر چراغ نشانگر 
اینکه این چراغ فعال باشـد یـا نـه    . تریلر دچارمشکل شده استABSکه 

بـه راهنمـاي دسـتی    "لطفـا . مـدل تریلـر خریـداري شـده دارد    بستگی بـه  
.مراجعه کنیدکامیونتریلر

نشانگر پائین بودن سطح آب
موتور پائین تـر از  ح مایع خنک کننده در تانک ذخیره آب قتی که سطو

ه و بوق اخطـار نیـز   ماندخص شده باشد، چراغ نشانگر روشنارتفاع مش
.صدا درمی آیده ب

اگر کامیون با سطح مایع خنک کننـده پـایین همچنـان بـه     : توجه
.حرکت خود ادامه دهد، موتور داغ کرده و آسیب خواهد دید

:نشانگر سرعت خودکار تعیین شده چراغ 
.زمانی این چراغ روشن می شود که کارکرد سرعت خودکار معین را فعال کرده باشیم
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٣٤

نشانگر اخطار دماي باالي آب                                         
، ایـن چـراغ روشـن   دی دماي آب خنک کننده خیلی زیاد باشـ وقت

روي داشـبورد هـم بصـدا در    ق هشـدار بطور همزمان بو. ی شودم
موتـور آسـیب   باالست رانندگی کنیـد دماي آب اگر وقتی .می آید

. ندجدي می بی

چراغ هشدار فشار پائین هواي ترمز 
ــر از    ــاد کمت هنگــام حرکــت خــودرو اگــر فشــار هــوا در تانــک ب

535±25kPaشده و بوق هشدار بصدا در این چراغ روشن،دشو
نشانگر ترمز دستی روشـن  (الیکه خودرو پارك است در ح. می آید

، این باشد25kPa±535اگر فشار هوا در تانک باد کمتر از ) است
، می که موارد ذکـر شـده اتفـاق افتـاد    هنگا. ه اما بوق هشدار بصدا در نمی آیدچراغ روشن شد

رسـیده و  ر خودرو را حرکت ندهید تا اینکه فشار هواي الزم براي ترمزها به سـطح مـورد نظـ   
.پیغام خطا از بین برود

:چراغ نشانگرترمز موتور
.وقتی ترمز موتور کار می کند چراغ مربوطه روشن می شود

بوق اخطار صفحه نمایشگر
آب یـا  طار مربوط به بـاال بـودن دمـاي    زمانیکه بوق اخطار به صدا در می آید، نشانگر هاي اخ

.روي صفحه روشن خواهند شد،ودن فشار بادپائین بیاوپائین بودن سطح مایع خنک کننده 
منظوره اطالعاتنمایش چندوتنظیمدکمه 

زمان، سطح روغن موتور، ولتاژ باطري، مسـافت پیمـوده   تنظیم اطالعات صفحه نمایشدکمه
اطالعات را در زمانیکههمچنین . یربکس و مصرف سوخت را نمایش می دهدشده، دنده گ

دکمـه  . شان می دهدن) مشکالت مربوط به موتور"مخصوصا(است میون دچاراشکال شده کا
.بکار می رودیم زمان و نور زمینه صفحه نمایشصفحه نمایش، تنظتنظیم براي تغییر
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٣٥

:دکمه تنظیم زمان و کلید صفحه) پدکمه سمت چ(
صفحه ، تنظـیم زمـان و   کلید سمت چپ براي تنظیم 

.هاي طی شده در هر سفر استپاك کردن مسافت

:دکمه تنظیم نور صفحه ) دکمه سمت راست(
دکمه سمت راست براي تنظیم روشـنایی نـور زمینـه    

سـوخت  کلـی صفحه نمایش و نشـان دادن مصـرف  
.محاسبه شده بکار می رود

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

.زمینه را کاهش می دهد
:وختنمایش اطالعات مصرف س

، مصرف جزئی و کلی سـوخت نمـایش داده خواهـد    فشار دکمه سمت راست ترکیبی سنجهبا
شـده و  شارید، مصرف موردي سـوخت پـاك   ثانیه بف3بیش ازدر همین حال این دکمه را . شد

یکبار دکمـه سـمت چـپ را فشـار دهیـد، نمـایش       . می کندصفر شروع به محاسبه از"مجددا
.پیش فرض ذخیره خواهد شد

):قبل از روشن شدن موتور(LCDنمایش 
:صفحه اولیه

.)می باشد% 86تا % 54روغن بین سطح بطورطبیعی (سطح روغن -1صفحه اولیه موقعیت 
ولتاژ باتري-2صفحه اولیه موقعیت 
ت موردي و کلی طی شده مساف-3صفحه اولیه موقعیت 

یکبار دکمه سـمت  . ثانیه مسافت پیموده شده را پاك کنید2با فشار دکمه سمت چپ به مدت 
.چپ را به مدت کوتاه فشاردهید تا اطالعات صفحه دوم را ببینید
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٣٦

:صفحه ثانویه
سطح روغن -1موقعیت 
ولتاژ باتري-2موقعیت 
زمان-3موقعیت 

:توجه
.دقیق روغن نشان داده می شوده بعد از روشن شدن موتور فشاردقیق5حدود 
:زمانتنظیم 
.ثانیه نگهدارید2بیش از در صفحه ثانویه دکمه سمت چپ رابراي تنظیم ساعت -1
تا بـه دقـایق   وقتی نشانگر دقیقه چشمک می زند یکبار دکمه را به چپ بچرخانید -2

ـ    بدکمه را تا آخر به چپ بچرخانیـد تـا   . اضافه شود د بـا  یشـترین عـدد بدسـت آی
.دهیدچرخانیدن دکمه در جهت عکس دقیقه را کاهش می

روز و ساعت با فشار دادن دکمه سمت چـپ بـه مـدت کوتـاه،     –ماه -نشان سال-3
را بـه  دکمه سمت چـپ ل مشاهده است و همچنین براي تنظیم ساعت و تاریخ قاب

.راست یا چپ بچرخانید
دکمه ندهید وضعیت قبـل  در حالت و عملکرد اگر در وضعیت تنظیم زمان تغییري-4

.ده دقیقه بعد تثبیت می شوداز تنظیم، 

:توجه
زمان باید درست تنظیم شود حتی زمانی کـه وسـیله نقلیـه خـاموش اسـت یـا پـس از انجـام         

.تعمیرات 
:اشکاالت سیستم کامیوننمایش اطالعات 

در صورت بروز مشکل با فشار لحظه اي دکمه سمت چپ    
این تجهیزات خطاها و تعداد دفعات تکرار آن را بر اسـاس  .مشکل یکبار نمایش داده می شود

اهمیت مشکل بر روي سیستم کامیون نشان داده و مهم نیست که موتـور خـاموش باشـد و یـا     
.کامیون در حال حرکت

بار10تعداد دفعات تکرارسنسور دماي آبقطعی مدار 
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٣٧

:مثالی از نمایش بروزخطا 
ــه نشــان داده مــی شــود وقتــی مشــکلی هســت بطــور-1 . خودکــار در صــفحه اولی

صـفحه را بازیافـت   در غیر اینصورت می توان با فشار لحظه اي دکمه سمت چپ 
.کرد

بـاال و پـائین بـه نمـایش درمـی آیـد و       وجود دارد، فلـش یک خطابیش ازوقتی-2
.جستجوي مشکل با چرخاندن دکمه سمت چپ به راست و چپ ممکن می گردد

تور باچراغ اخطار روي داشبورد یکی مومرتبط با سیستم کنترل الکتر) خطا(اطالعات مشکل-
.مرتبط است

هنگامی که خطا نمایش داده می شود براي خروج از صفحه خطاي نمایش داده شده و -3
.ورود به صفحه دیگر کافی است دکمه سمت چپ را به آرامی فشار دهید

روشن مـی مانـد، بـه ایـن معناسـت کـه سیسـتم کنتـرل         " کامیونتوقف"وقتی چراغ اخطار 
نگـام راننـدگی   درصـورتیکه ایـن نشـانگر در ه   . الکتریکی موتور در وضعیت بسیار بدي است

اکز خـدمات پـس   ماشین را در جاي مناسبی پارك کرده و با مر"فوراروشن شود، راننده  باید
. بازرسی و تعمیر کامیون تماس بگیردهاي مجاز شرکت سایپادیزل جهتاز فروش و تعمیرگاه

میر موتور روشن می شود به این معناست که سیسـتم کنتـرل   عوقتی چراغ هشدار نگهداري و ت
امـا ایـن نقـص بـر     . الکترونیکی موتور زیاد در وضعیت بدي نیست و هنوز می تواند کار کنـد 

بـا مراکـز تعمیرگـاهی    "این چراغ روشن شد لطفاوقتی . سرعت و توان موتور تاثیر می گذارد
.مجاز شرکت جهت کنترل و تعمیر و نگهداري از موتور کامیون تماس بگیرید

"توقف کامیون"چراغ اخطار- 1

"موتورو نگهداري تعمیر "چراغ هشدار - 2

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

بـا  " ضروري است که درچنین مـواقعی سـریعا  . نشان داده می شودبی دلیلاخطارچراغ هاي
مراکز خدمات پس از فروش و تعمیرگاهی مجاز شرکت جهت کنتـرل و نگهـداري از سیسـتم    

.کامیون تماس بگیرید
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٣٨

:صفحه نمایش مصرف سوخت 
درصـورتی  . براي نمایش جمع کل مصرف سوخت کلید سمت راست را فشار دهیـد 

ثانیه کلید سمت راست را نگهدارید جمع کل مصرف سـوخت در سـفر   3یش ازکه ب
جمع کـل مصـرف سـوخت از ابتـداي     . مورد نظر روي صفحه نمایش صفر می شود

براي بازگشت به صفحه نمایش پیش . کارکرد کامیون از صفحه نمایش پاك نمی شود
داده نمـایش مصرف سوخت واقعی وتفاوت . فرض دکمه سمت چپ را فشار دهید

. است و عدد صفحه نمایش تنها یک مرجع است±%5شده 
)پس از روشن شدن موتور(LCDنمایشگر 

. سطح روغن جاي خود را به نمایشگر فشار روغن داده و دیگر موارد تغییر نکرده اندگرنمایش
)کامیونزمان حرکت (LCDنمایشگر 

وقتی پـدال  ) یا بیشتر3دنده (یربکس جهت نشان دادن دنده درگیر گ: نشانگر دنده -1موقعیت
کالچ را فشار می دهید یا گیربکس در وضعیت دنده خالص قراردارد، هیچ نشانگر دنده اي را 

بطورخودکـار فعـال   سیسـتم  گر نقـص  نی که مشکلی هست نمایشزما.بینیدنمی روي نمایشگر
.می شود

اهرمیکلید
:چراغ مه شکن جلوکلید

سـوئیچ چـراغ هـاي    (دسـته راهنمـا  در هواي مـه آلـود   هنگام رانندگی 
بـا  . قـرار دهیـد  چـراغ هـاي کوچـک   ""را دروضعیت)ترکیبی

.      فشردن کلید مورد نظر چراغ هاي مه شکن جلو روشن می شوند
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٣٩

:المپ داخل کابینکلید 
.می کنیدسقف داخلی باالي کابین را روشن با فشردن این کلید چراغ 

:اغ مه شکن عقبکلید چر
روي وضعیت نورباال یا نور پائین قـرار مـی   وقتیکه کلید دسته راهنما

این کلید را فشـار دهیـد تـا    ،یا چراغ مه شکن جلو روشن استگیرد
.چراغ مه شکن عقب روشن شود

)فالشر(کلید المپ اعالم خطر
، ي راهنمـاي جلـو  ، چراغهـا قتیکه کلید چراغ خطر فعال می شودو

کننـد  ، چپ و راست در یک زمان شروع به چشمک زدن مـی عقب
. خودروها و عابرین دیگر هشدار دهدتا به 

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

کـن  ، چراغ گرم کن خشـک  وقتی این کلید فعال می شود. رود
یط بـین  دماي محـ زمانی که . هوا بطور همزمان روشن می گردد

گرم د خشک کن هوا را فعال کنید وکلیسانتیگراد است،˚±5
جداسـاز آب یـخ   سیسـتم  ک کن را راه اندازي کنید تاکن خش

سیسـتم  ،رسـد سـانتیگراد ب ٢٠˚دمـاي محـیط بـه    وقتـی  . نزند
.دمی شوتریکی بطور اتوماتیک قطعگرمایش الک
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٤٠

)6*4مختص کاوه (کن دیفرانسیل بین محورهاقفل
. کلیدقفل دیفرانسیل بین محوري وسط و عقب را کنترل می کنداین

زمانیکه دکمـه قفـل کـن دیفرانسـیل را فشـار دهـیم، صـداي بـوق         
چندمنظوره شنیده می شود و جفت کن دیفرانسیل بین محوري فعال 

. و چراغ مربوطه روشن می گردد

: توجه 
.هنگام رانندگی معمولی کلید قفل دیفرانسیل را نزنید-1
قفل دیفرانسیل براي مدت طوالنی استفاده نکنید در غیر اینصورت آسیب دیـده  از-2

.و باعث سایش الستیک هاي کامیون می شود
:کلید چراغ عقب

.با فشاردادن این کلید چراغ عقب کامیون روشن یا خاموش می شود

بوق بادي و برقی کلید جایگزین 
نید از بوق برقـی یـا   ی توارانندگی با فشردن کلید مقابل شما مضمن

کنیدبادي یکی را انتخاب 

:کلید پیش گرمکن هواي ورودي 
وتـور در هـواي سـرد تعبیـه شـده و     روشن کردن ماین کلید براي 

هنگام استارت زدن در هواي سرد، کلید . سوئیچی خودتنظیم است
)دونگ فنگdCiموتورهاي . (ثانیه فشاردهید30را به مدت 

:ABSسیستم عیب یابکلیدچراغ چشمک زن
بـه مـدت   کـامیون ABSوقتیکه نشانگر خطاي سیسـتم اصـلی   

دچـار  ABSسیسـتم  ، معنایش این است کـه فعال استطوالنی
را بـراي ABSسوئیچ عیـب یـابی سیسـتم    . اشکال شده است

یـد  وقتی کـه  اینکـار را انجـام مـی ده    (ثانیه فشار دهید ٣تا ١
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٤١

شـروع بـه چشـمک زدن    ABS، نشـانگر خطـاي سیسـتم    )باشـد خودرو باید در حال توقف
اس آن ایرادهـا نیـز   دفعات چشمک زدن مشخص می گردد و براسـ کد خطا براساس . می کند

با تماس فوري با مراکز مجاز تعمیرگاهی شرکت تماس بگیریـد تـا سیسـتم    .ردیابی می شوند
ABSکامیون را رفع عیب کنند .

:دریچه کشویی سقف کابین
.لطفا به مشخصات ویژه محصول خریداري شده مراجعه کنید

. کنـد را کنتـرل می این کلید باز و بسته شدن دریچه کشویی سـقف کـابین   
براي باز کردن دریچه قسمت باالي کلید و براي بستن آن قسـمت پـائین   

.کلید را فشاردهید
:قطع کن باطري

کامیون ) باطري(ن برق کل چرخاندن این اهرم باعث قطع و وصل شد
، قتیکه سیسـتم الکتریکـی کـامیون دردسـت تعمیـر اسـت      و. می گردد

.باطري باید قطع شود تا به قطعات الکتریکی آسیب نرسد 

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

:توجه 
.ندهیدرا تغییرروشن بودن موتور وضعیت قطع کن باطريدر زمان"اکیدا

)با عملکرد تنظیم سرعت خودکار(سوئیچ کنترل 

قطع کن باطري- 1
درپوش باطري - 2

، تنظیم سرعت خودکار و بوق             دسته راهنما- 1
کن موتور ، برف پاك کن و شیشه شور خفه،ه برف پاك کندست- 2
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٤٢

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

:چراغهاکلید ترکیبی
چـراغ  ، مجموعه چراغهـاي بغـل  چراغ جلو، چراغ عقب، خاموش یا روشن کردن سوئیچ براي 

روي ایـن دسـته  راهنمـا  هـاي چـراغ ر و، کاهنـده نـو  آمپر، چراغ پالك، چـراغ سـبقت  صفحه
.می باشد

:کلید چراغها
چراغهـاي زیـر روشـن   را بچرخانید ،کلید روي دسته مجموعه چراغها

: ندمی شو
اي عالمـت چـراغ   وقتیکه عالمـت چـراغ در راسـت   : چراغهاي کوچک

،، چراغهاي کوچـک بغـل  و، چراغ عقب، چراغ جلکوچک قرار می گیرد
چـراغ صـفحه   چـراغ هـاي راهنمـاي بغـل و     ك چراغ پالچراغ نشانگر،

. می شوندروشنو چراغ سوئیچآمپر
چ وقتی که عالمت چراغ در راستاي چراغ بزرگ قرار گیـرد و سـوئی  :نور پائین 

.نور پائین فعال می شوددر موقعیت نور پائین باشد،
ئیچ در سـو وقتی که عالمت چراغ در راستاي چراغ بزرگ قرار گیرد و : نور باال 

.شودمی نور باال فعالموقعیت نور باال باشد،
روشـن  ، چراغهـاي کوچـک هـم   نور باال و نور پائین فعـال مـی شـود   وقتی که 

. ندمی شو
:راهنماهايچراغ

، ، چـراغ راهنمـاي جلـو سـمت راسـت     شودوقتی که دسته راهنما به سمت جلو چرخانده می 
اهنمـا بـه سـمت عقـب     وقتی کـه دسـته ر  . ی شودروشن مراستچراغ راهنماي عقب سمت 

راهنماي بغـل  عقب و چراغ سمت چپ جلو و چرخانده می شود، چراغ راهنماي سمت چپ
.سمت چپ روشن می شوند

کلید چراغ ها- 1
عالمت خاموش بودن چراغ- 2
عالمت چراغ کوچک- 3
عالمت چراغ بزرگ- 4
عالمت چراغ- 5
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٤٣

:چراغ هاي راهنما و چراغ زمین
وقتی کلید چراغ در وضعیت نور پائین است چراغ راهنماي سـمت  

ن سمت چپ نیز روشن چپ را روشن کنید، می بینید که چراغ زمی
خواهد شد و اگر چـراغ راهنمـاي سـمت راسـت را روشـن کنیـد       

وضعیت اولیه -1. غ زمین سمت راست نیز روشن می شودخواهید دید که چرا
اي سمت چپچراغ راهنم-2
چراغ راهنماي سمت راست-3

:و چراغ سبقت کلید چراغ تبدیل نور باال و پائین
راغ کاهنده باید زمانی اسـتفاده کـرد کـه شـب در خـالف جهـت       چاز

دسته را بـه بـاال   . روشن کنیدچراغ بزرگ جلوئی را. مکنیرانندگی می 
. ین را پیـدا کـرده تنظـیم کنیـد    و پائین ببرید تا حدي بین نور باال و پائ

در وضعیت نورپائین فشار دهید تـا را اهرم سوئیچ ترکیبی سمت چپ
اهـرم را تـا   وضعیت رانندگی عاديدر . دوشور باال نور چراغ بزرگ ن

یگـر المـپ هـا چـراغ     بدون تغییـر وضـعیت د  نقطه باال ببرید،آخرین
بطـور خودکـار   ، با رها کردن اهرم. روشن خواهد شد)نورباال(سبقت 
نورپائین   -1.دمی شود و نورباال خاموش به وضعیت قبل برمی گرد"مجددا

نورباال-2
)خودگردان (چراغ سبقت -3

کلید تنظیم خودکار سرعت 
)وقتی کامیون متوقف است(موتورپائینآرامتنظیم دور

خـاموش و روشـن   سـه بار ثانیـه 2به مـدت  کلید چرخان اهرم تنظیم خودکار سرعت را 
دکمه را بچرخانید ). دوربردقیقه می رسد700به ( سرعت موتورحداقل خواهد شد. کنید

750بـه ایـن ترتیـب دور آرام موتـور بـه      . قرار دهید+Rو حلقه چرخان را دروضعیت 
ـ    -Sحلقه چرخان اهرم را دروضعیت .دوربردقیقه می رسد ه قرار دهیـد تـا دور موتـور ب

دوربردقیقـه حفـظ   700با فشار بر روي پدال ترمز سرعت . دور بردقیقه کاهش یابد700
دفعه بعد که موتور کامیون را روشن می کنید بطور خودکـار دورموتـور همـان    . می شود
.دور بر دقیقه تنظیم شده از قبل خواهد بود750سرعت
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٤٤

:وقتی کامیون متوقف استتنظیم دور آرام باالي موتور
ــت    ــرم را درحال ــان اه ــه چرخ ــدONحلق ــه را . قراردهی دکم

قرار گیرد حاال دور موتـور بتـدریج   +Rبچرخانید تا دروضعیت 

. افزایش می یابد

.نمی کندهنگام تنظیم سرعت خودکار باال پدال گاز عمل: توجه 
:تنظیم سرعت خودکار کامیون وقتی درحال حرکت هستید 

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

وقتـی  .کیلومتربرسـاعت نگهداریـد  30را روي پدال گاز فشار دهید، سرعت موتـور را بـاالي   
کیلومتربرساعت شد، حلقه چرخان کنترل سرعت خودکـار را  30سرعت موتور خیلی بیشتر از 

قراردهید تا سـرعت موتـور در   -Sو دکمه مربوطه را دروضعیت تنظیم کرده ONدروضعیت 
سـرعت  ضمن اینکه پدال گاز را رها مـی کنیـد  . کیلومتر بر ساعت ثابت بماند30همان حدود 

.ثابت شده و نشانگرکنترل سرعت خودکار بر روي داشبورد روشن می شود
:)بدون فشردن پدال گاز(تغییر سرعت -2

دکمه را . سرعت آرام آرام زیاد می شود. نگهدارید+Rرا در وضعیت دکمه را بچرخانید و آن
.یابدنگهدارید سرعت ماشین کم کم کاهش می-Sبچرخانید و آن را در وضعیت 

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

یدپدال ترمز را فشار ده.
از خفه کن ترمز استفاده کنید.
 حلقه چرخان تنظیم خودکارسرعت را دروضعیتOFFقرار دهید
 کیلومتر بر ساعت 20سرعت زیر
یت تنظـیم خودکـار سـرعت فشـار     پدال کالچ را براي خروج از وضع

.آن را رها کنیدبراي ورود به حالت کنترل سرعت خودکارودهید

دکمه - 1
حلقه چرخان تنظیم سرعت-2
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٤٥

:توجه
1-Sرعت و کاهش آن می باشد و نمایانگر تنظیم سR+ت آوردن دوبـاره  یعنی بدس

.سرعت و افزایش آن
پس از آنکه دکمه را بـه  . وقتی پدال گاز را فشار دهید سرعت کامیون باال می رود-2

و سپس آن را رها کنید به وضعیت تنظـیم اولیـه خـود بـر      چرخانده +Rوضعیت 
.می گردد

بطور خودکـار قطـع مـی شـود و چـراغ      اگر این سیستم ایراد پیدا کرد عملکرد آن-3
.نشانگر عملکرد سیستم روي تابو فرمان خاموش می شود

:هشدار
در شرایط زیر به جهت پیشگیري از تصادفات ناشی از عدم کنترل ماشین نمی توان از سیسـتم  

:خودکار سرعت استفاده کرد
.وقتی کامیون نمی تواند با سرعت ثابتی حرکت کند-1
.افیکی ستگین در حال حرکت استوقتی درشرایط تر-2
.وقتی بنابه شرایط جاده محبوریم مدام سرعت را تغییر دهیم-3
.وقتی کامیون در باد در حرکت است -4
زمان حرکت کامیون در جاده هاي پرخم و پیچ و کوهسنانی -5
)باران، برف و سطوح یخ زده ( زمان حرکت در جاده هاي لغزنده -6

:برف پاك کن و آب پاش
ول شستشـو روي  وي اهرم کنترل را فشـار دهیـد ، محلـ   دکمه ر

، بصـورت  وقتـی دکمـه را رهـا کنیـد    . شیشه پاشـیده مـی شـود   
. ماتیک به حالت اولیه باز می گردداتو

در حالتهاي مختلـف  پاك کن با چرخاندن حلقه روي اهرمبرف
:کار می کند 

ت با عالمـ ) برف پاك کن استکه مربوط به(وقتی عالمت روي حلقه -1
INTثانیـه عمـل       6تـا  4قرار می گیرد، موتور برف پـاك کـن هـر   روبرو

. می کند

عالمت برف پاك کن - 1
رخان روي اهرمکلید چ- 2
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٤٦

. ، موتور برف پاك کن کار نمی کندقرار می گیردOFFوقتی عالمت روي حلقه روبروي -2
رف پاك کن بـا سـرعت کـم    ، موتور بقرار می گیردLOوقتی عالمت روي حلقه روبروي -3

. کار می کند
پاك کن با سـرعت بـاال   قرار می گیرد ، موتور برفHIوي حلقه روبروي وقتی عالمت ر-4

. کار می کند
: توجه 

جهت جلوگیري از خش دار شدن شیشه از برف پاك کن به همراه آب پاش -1
.استفاده کنید

. بدون محلول شستشو استفاده نکنیداز آب پاش-2

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

ترمـز  ،هنگامیکه پایتان را از روي پدال گـاز و کـالچ بـر داریـد    
چراغ نشـانگر خفـه کـن موتـور روشـن     و موتور عمل می کند

، ترمـز موتـور   پا گذاشتن روي پدال گـاز یـا کـالچ   با. می شود
ــ  ــار م ــک از ک ــد و نشــانگر بصــورت اتوماتی آن خــاموش        ی افت

ترمـز  روي پدال کالچ یا گاز است، هنگامیکه پاي شما. می شود
.کندموتور عمل نمی

بگذارید، آنوقت خفه کن موتور از OFFسوئیچ اهرم کنترل را به سمت عقب در وضعیت -2
.کار می افتد و چراغ نشانگر آن خاموش می شود

سرعت کامیون بـاالي  قه است ور بر دقیدو1000بیش از dCiموتورهاي فقط وقتی دور-3
خفـه کـن   و گاز بطور همزمان آزادند سیستمکیلومتر بر ساعت است و هردو پدال کالچصفر

وقتی این سیسـتم کـار   . اغ نشانگر مربوطه روشن می گرددمی شود و چرترمز عمل کرده فعال 
. می کند موتور سوخت رسانی نمی کند

:توجه 
ترمز موتور اسـتفاده کنیـد و   از"فا، لطشیب تند پائین می رودازهنگامیکه کامیون

. آن را قبل از پائین آمدن روشن کنیدکلید
.تور کلید هاي یکسانی دارندترمز موتور و خفه کن مو

خاموش -2روشن          - 1
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٤٧

:سوئیچ 
وارد سـوئیچ شـده یـا     کلید فقط در ایـن حالـت میتوانـد   : قفل -1

.خارج شود 
2-ACC)لیـد در حالـت   وقتـی ک ) : متعلقات فرعیACC  قـرار

گرفته باشـد، جریـان بـرق بـراي متعلقـات کمکـی و فرعـی فعـال         
. می شود

3-ON: کلیدرا در جهت عقربه هاي سـاعت بچرخانیـد   : احتراق
. تا احتراق انجام شود و ادوات مربوطه کار کنند

4-START)ـ  را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیدکلید) :رتاستا ور اسـتارت  تـا موت
. بر می گرددONهنگامیکه کلید رها شود به طور اتوماتیک به حالت ، بخورد

: توجه 

باعـث  کـار نبرید این ) استارت(STARTکلید را به حالت هنگامیکه موتور روشن است -1
.خرابی استارت موتور می شود

قرار ACCیت کلید را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا در وضع: ACCوضعیت -2
. گیرد و جریان برق تجهیزات فعال شود

سیستم تهویه
بشیشه در

.به مشخصات فنی محصول خریداري شده رجوع شود"لطفا
.    دسته باالبر شیشه استفاده کنیدجهت باال و پائین بردن شیشه هاي جانبی از

کلید باالبر شیشه 
سمت راننده 
بـا اینکـار کلیـد سـمت     . شار دهیـد کلید قفل کن را ف: کلید قفل کن 

. شاگرد نیز قفل خواهد شد
از این کلید براي کنترل بـاالو  : برقی سمت رانندهکلید شیشه باالبر 

در هـردو جهـت بـاال و    . شیشه سمت راننده استفاده می شوددنپائین بر
بـه       پائین دو مرحله تنظیم شده که حرکت دوجهتـه تنظـیم گـر برقـی را     

.اندازه گیري و آن را کنترل می کندطور خودکار 
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٤٨

این کلیـد بـراي کنتـرل تنظـیم گـر برقـی       :کلید سمت شاگرد
. شیشه در سمت درب راست تعبیه شده است

کلید سـمت  -3سمت راننده      کلید -2کلید قفل       -1
شاگرد

:هشدار
.اجازه ندهید سر و یا دست افراد زمان باال بردن شیشه بیرون باشد-1
یعنـی  . ن اتفاقی افتاد دکمه را در جهت عکس مرحله فـوق حرکـت دهیـد   اگر چنا-2

.شیشه برقی را پائین بیاورید
وقتی کلید کنترل تنظیم شیشه سمت شاگرد انجام می شود راننده بایستی از نبـودن  -3

. مانع بین شیشه مذکور مطمئن شود
وسط شاگرد و یا مسـافر  راننده باید از استفاده صحیح تنظیم گر باالبر برقی شیشه ت-4

.مطمئن شود

:کلید سمت شاگرد
این سوئیچ، باال بردن و پائین آوردن  شیشـه برقـی در جهـت درب سـمت راسـت کـامیون را       

.کنترل می کند

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

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

.کامل باز کنید تا هواي درون کابین سریع و یکباره تهویه شود
جلویی دریچه سقفی کابینقفل - 1
قفل عقب دریچه سقفی کابین- 2
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٤٩

کاربرى برقی دریچه سقفی
.به مشخصات فنی محصول خریداري شده توجه کنید"لطفا

.لید باز و بسته کردن برقی دریچه در کابین کنترل می کندک
با فشار قسمت باالئی کلید دریچه نیمه بـاز مـی شـود و فشـار مجـدد آن      
دریچه را کامل باز می کند و بالعکس با فشار قسمت پائینی کلیـد دریچـه   

.نیمه بسته می شود و فشار دوباره آن دریچه را کامل می بندد

سیستم تهویه مطبوع
سیستم تهویه هاي تنظیمکلید

کلید تنظیم حالت هوادهی
براي گردش هوا پیرامون داشـبورد  "صرفا(حالت خوابیده  تنظیم هوادهی: حالت خوابیده-1

) کاربرد دارد 
تنظیم هوادهی دمیدن به صورت: دمیدن به صورت -2
یـدن بـه   تنظـیم هـوادهی دم  : و به صـورت  ) پا(ئین دمیدن پا-3

)صورت(سمت پائین و روبرو
)پا(دمیدن پائین -4
دمیـدن  تنظیم هوادهی )پا(و پائین ) صورت(دمیدن مستقیم -5

همزمان با یخزدائی و گرم کردن یا خنک کردن شیشه)پا(پائین 
گرم کردن یا خنک کردن شیشه -6

کلید روشن و خاموش کردن سیستم تهویه -4کلید تنظیم حالت هوادهی-1
کلید کنترل دما-5سیستم گردش هواي داخل و خارج کابین-2
کلید کنترل دور فن-3
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٥٠

:کلید چرخش هواي داخل کابین و هواي تازه بیرون 

هـواي  (تهویه طبیعـی  ) :چراغ آن خاموش باشد(OFFال حالت غیر فع
) تازه از بیرون گرفته می شود

چرخش هواي داخل  ) : چراغ آن روشن می باشد(حالت فعال 

:کلید تنظیم دورفن 
. فن خاموش می باشد : حالت غیر فعال

نـد، شـدت بـاد فـن را     سرعت فن را تنظیم می ک) : فعال(بقیه حاالت 
، بزرگترین عددي که در شـکل نشـان داده شـده اسـت    ندتنظیم می ک

داراي چهـار وضـعیت اسـت و    . نشانگر بیشترین سرعت فن می باشد
.هرچه عدد نشان داده شده بزرگ تر باشد سرعت فن نیز باالتر است

) کولر(ACکلید 
کمپرسـور  (خنک مـی کنـد  )غ کلید روشن استراچ(ONحالت فعال 
)  کار می کند
.نمی کندخنک)خاموش استچراغ کلید (OFFفعال  حالت غیر 

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

محدوده سرمایشی ) : محدوده آبی(نیمه سمت راست 

روش گرمایش 
هنگامیکه از سیستم گرمایش استفاده مـی کنیـد عملیـات زیـر را     

:انجام دهید 
.رمایش بچرخانیدرا به محدوده گکلید تنظیم دما-1
. فن را در حالت دلخواه قرار دهیدکلید تنظیم دور-2

:باال ببرید می توانید روشهاي زیر را بکار ببرید "خواهید درجه حرارت را سریعااگر می
) حالت ماکزیمم گرمایش. (به قسمت انتهاي سمت چپ بچرخانیدکلید تنظیم دما را-1
.ور فن را به سمت دور باالي سرعت بچرخانیدلید تنظیم دک-2
) چراغ آن روشن می شود(.را فشار دهیدکلید چرخش هواي داخل و خارج از کابین-3
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٥١

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

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

:توانید روشهاي زیر را بکار ببریدپائین بیاورید می " ی خواهید دما را سریعااگر م
)حالت ماکزیمم سرمایش. (ه قسمت انتهاي سمت راست بچرخانیدکلید تنظیم دما را ب-1
.سمت دور باالي سرعت بچرخانیدنظیم دور فن را بهکلید ت-2
)روشن می شودمربوطهچراغ. (کلید چرخش هواي داخل و خارج از کابین را فشار دهید-3

: توجه 
را AC، اول فن را روشن کنید و بعـد کلیـد   از سیستم سرمایشی استفاده میکنیدهنگامیکه -1

. سیسـتم سـرمایش نمـی توانـد شـروع بـه کـار کنـد        چرا کـه در غیـر اینصـورت   . فشار دهید
)نشانگر کولر روشن نمی شودچراغ (
ــد     -2 ــدا کلی ــد ، ابت ــاموش کنی ــولر را خ ــد ک ــی خواهی ــه م ــد ACهنگامیک ــار دهی را فش
دقیقه بعد کلیـد فـن   3تا 2سپس ) چراغ خاموش می شود و کمپرسور نیز غیر فعال می گردد(

از کـار  ، کمپرسور کـولر هـم بصـورت همزمـان    اگر ابتدا فن را خاموش کنید. را خاموش کنید
. می افتد

،دآن را روشــن کنیــ"خــاموش کــردن کمپرســور مجــدداهنگامیکــه مــی خواهیــد بعــد از-3
کـم مـی شـود و    چرا که در غیر اینصـورت دوام کمپرسـور  . دقیقه وقفه ضروري است5تا 3

.کاهش می یابدآندهیسرویسمدت زمان
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٥٢

روش تهویه طبیعی 
هنگامیکه از سیستم تهویه طبیعی استفاده می کنیـد مراحـل زیـر    

:انجام دهید 
.دما را به حالت سرمایش بچرخانیدکلید تنظیم-1
از حالتهـاي روشـن دلخـواه    کلید تنظیم دور فن را بـه یکـی   -2

.بچرخانید
گرم کردن و سرد کردن شیشه جلو 

هـوادهی  ما را به محدوده گرمایش بچرخانید، کلیـد  م دکلید تنظی
وي شیشـه باشـد، کلیـد    نیز مـی بایسـت روي حالـت دمیـدن ر    

، چرخش هواي داخل و خارج از کابین هـم بایـد روشـن باشـد    
.ون سیستم گرم کن شیشه کار می کنداکن

ما را به محدوده سرمایش بچرخانید، کلیـد هـوادهی   کلید تنظیم د
دمیـدن روي شیشـه باشـد، کلیـد چـرخش      نیز باید روي حالت

، سیسـتم سـرد   وشن باشدرهواي داخل و خارج ازکابین هم باید
.می کندشیشه کار کن

نکات مورد توجه هنگام استفاده از سیستم تهویه
ایع خنـک کننـده   ، هوا را به وسـیله دمـاي مـ   وسیله گرمایش-1

ر بـاال  مایع خنک کننـده موتـو  لذا اگر دماي . موتور گرم می کند
.نباشد، دماي گرمایشی هم باال نخواهد بود

هنگامیکه موتور خاموش است و یا با دور آرام کار مـی کنـد   -2
این، در غیـر ش براي مدت طوالنی استفاده نکنیداز سیستم گرمای

صورت باعث ضرر رساندن به باطري مـی شـود کـه مـی توانـد      
.یط رانندگی را تحت تاثیر قراردهدشرا

، راننـدگی مـی کنیـد   بـا دورآرام  بصـورت مـداوم   یکـه هنگام-3
افزایش دور موتور به دنده سنگین بعدي راموش نکنید که برايف

، به که در مسیر سراشیبی حرکت می کنیدهمچنین هنگامی. بروید
کـه  خاطر داشته باشید که با دنده سنگین می بایست برانیـد چـرا  

.وارده به موتور کاهش پیدا می کندبار 
، فشـار بـاد   م دما را درحالت سرمایش گذاشتیدلید تنظیاگر ک-4

این شرایط کلید چرخشی هواي داخل و درکاهش پیدا می کند،
.روشن کنید یا سرعت فن را زیاد کنیدراخارج از کابین

هنگام استفاده از سیستم گرمایشی داخل کابین بـراي افـزایش   -5
بایـد  راندمان سیستم گرمایشی و کاهش مصرف سوخت موتـور 

بـه سـمت   ACکلیـد  بافشار.درحالت خاموش باشدACکلید 
خـاموش  بـا فشـارکلید بـه سـمت بـاال     روشن می شـود و  پائین 

. می شود
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تنظیم دریچه هاي تهویه 
با چرخاندن اهرم و چرخ دنده تنظیم ، مسیر باد می تواند از 

از د و با چرخاندن پره بادبزن، جریان راچپ به راست تنظیم شو
. از باال به پائین تنظیم می کنیم

اهرمها
اهرم تعویض دنده 

رجـوع  88براي آشنایی بیشتر با روش عملکرد اهرم تعویض دنده به صفحه 
.کنید

.استZFدنده 16شکل سمت چپ نشانگر گیربکس 
. کالچ را تا ته بگیریـد .ه شده استها در دیاگرام نشان داددنده 

دنـده مطلـوب   روضـعیت جابجا کنید تا درا اهرم تعویض دنده 
آن را دروضـعیت دنـده   دنـده  با باالبردن کلید تنظـیم  .قرارگیرد

سبک و با پائین بردن کلیـد دنـده را دروضـعیت دنـده سـنگین      
پدال کـالچ را  دقت داشته باشید هنگام تعویض دنده . قراردهید

عقـب  پیش از آنکه به دنـده هـاي جلـو و یـا    .تا آخرفشاردهید
وقتی که اهـرم تعـویض   . متوقف باشد" کامالوید باید ماشین بر

قرار می گیرد، چراغ دنده عقب روشن شده Rدنده در وضعیت 
.و آالرم مربوطه بطور همزمان اخطارمی دهد

کلید نیم دنده -1
3-H3-L2-H2-L1-H1-L

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

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

دنده سیزده دنده چهاردهدنده پانزدهدنده شانزده

اهرم تنظیم - 2چرخ دنده تنظیم            - 1
پره بادبزن- 3
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اهرم ترمز دستی
عقـب را تحـت تـاثیر    ل ، ترمز اکسـ ترمز دستیباديفنريبوستر

حالـت  و در این ترمز جهت توقف و پارك خـودر . قرار می دهد
اهرم را به سمت در هنگام استفاده. اضطراري طراحی شده است

خواسـتید کـامیون را از   قفل شود و درصـورتیکه  عقب بکشید تا
.بکشیداهرم را به سمت جلوخارج کنیدحالت ترمز

:اخطار 

.دستی را بکشیداهرم ترمزوقتی پارك می کنید باید
ممکن است حرکت می کند ونکامیودر غیر اینصورت 

.افراد وارد شودصدمات زیادي به کامیون و
:اهرم کنترل سوپاپ دستی ترمزتریلر

اهرم کنترل سوپاپ دستی ترمز تریلرکنار اهرم ترمزدستی کامیون 
با کشیدن اهرم به سمت عقب ترمـز تریلـر فعـال و بـا     .قراردارد

نگام حرکت ه.کشیدن آن به سمت جلو ترمز تریلر رها می شود
، کشنده با اسـتفاده  شیب کمسرازیري هاي طوالنی باکامیون در

می توان با کشیدن در این شرایط از ترمز موتور متوقف می شود
کنتـرل  هماهرم ترمز به سمت باال بطور متناوب سرعت تریلر را

.کرد
:روش آزاد کردن بوستر ترمز

ــتارت    ــامیون اس ــود و ک ــی ش ــتی خــالص نم ــز دس ــی ترم وقت
به این دلیـل اسـت کـه بـا افـت فشـار در       " نمی خورد، احتماال

عـاملعملکرد  این فشار باد محفظـه  محفظه باد بوستر مواجهیم که
در چنین مواقعی ابتدا مسیر سیسـتم را  . خودکار ترمزدستی است

از لحاظ آببندي سوپاپ ها و لوله هـا چـک کنیـد و در صـورت     
درصورتی که بدلیل فشار . کنیدوجود نشتی آن را به موقع تعمیر

) ترمز دستی آزاد است(جلو - 1
)ترمز دستی درگیر است(عقب - 2
باال بکشید - 3
اهرم کنترل سوپاپ دستی- 4
اهرم کنترل سوپاپ دستی ترمز تریلر- 5
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نامناسب باد سیستم بوستر ، بوستر ترمز آزاد نمی شـود و  
کامیون استارت نمـی خـورد، از روش هـاي زیـر کمـک      

:بگیرید
مهره آزاد کننده بوستر را با آچار درخـالف جهـت عقربـه    

.هاي ساعت تا آخر بپیچانید تا بوستر ترمز آزاد شود

پیچ لقی ترمز بوستر-١

:اخطار
مواقع ضروري از ترمز دستی اسـتفاده کنیـد   فقط در -1

کــامیونی کــه ترمــز دســتی نــدارد ) مراقــب باشــید(
واروده و رانندگی بـا آن بـه حـوادث نـاگ    خطرناك ب
.می انجامد

قبل از اینکـه مراحـل فـوق را انجـام دهیـد مطمـئن       -2
ممکن اسـت  . د سر نخوردشوید کامیون خود به خو

بطور موقت عملکرد ترمز دستی بعد از انجام مراحل 
.فوق در کامیون غیر فعال شود

باید علت ناکارآمدي تانک باد ترمـز دسـتی را   " بعدا-3
.جهت تعمیر سریع بیابید

پس از آنکه ترمز رفع عیب شد، به منظـور عملکـرد   -4
.عادي ترمزدستی پیچ را دوباره محکم کنید

:لزوماتسیستم م
فندك 

. ط آن را فشار دهیـد هنگامیکه خواستید از فندك استفاده کنید فق
آماده استفاده است واتومات در جاي اولیه ، فندك ثانیه10پس از

آن را در جـاي خـود قـرار    بعد از اسـتفاده . خود قرارگرفته است
. دهید
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: اخطار 
رت اگـر بصـو  . ك را براي مدت طـوالنی فعـال نکنیـد   هرگز فند

یک به جاي خود بازنگشـت و قطـع نشـد، بـا دسـت آنـرا       اتومات
. بیرون بکشید

گاريجاسی
هنگامیکه از جاسیگاري استفاده می کنید فقـط درب آن را ماننـد   

ـ  . باز کنیددرشکل روبروفلش نشان داده شده د وقتی مـی خواهی
فلـش  ، اول درب آن را بـاز کنیـدوآنرا درجهـت   آن را تمیز کنید

.بیرون بکشیدشدهنشان داده 

:توجه 
ب جاسـیگاري را  هنگامیکه ماشین را ترك می کنید در

. براي ایمنی ببندید

چراغ خواب 
کلید آن را که طلـق المـپ    . این چراغ باالي تختخواب قرار دارد

فشـار  " اگـر مجـددا  . می باشد فشار دهید تا چراغ روشـن شـود  
.دهید چراغ خاموش می شود

کلید   - 1
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ــپ ــابین  الم ــوي ک ــه جل ــاي مطالع ــتص ه مخ
)سقف بلند(کامیون هاي

روي پنل سقف و جلوي کابین نصب شده، با یکبار فشردن کلید 
چراغ هاي مطالعه سمت راست و چپ روشـن و بـا فشـارمجدد    

.خاموش می شوند
، قراردهیـد Doorکلید چراغ را در وضـعیت  : DOORحالت 

کنتـرل درب سـمت راننـده   بـا کلیـد   "چراغ داخل کابین صـرفا 
وقتی درب سمت راننده باز است چـراغ داخـل کـابین    . می شود

روشن و زمانی که درب سمت راننده بسته است چراغ خـاموش  
. می شود
صـرفنظر  . قراردهیدONکلید چراغ را دروضعیت : ONحالت 

از وضعیت درب هاي کامیون چراغ داخل کابین روشـن خواهـد   
.شد

ــت  ــعیت  ک: OFFحال ــراغ را دروض ــد چ ــدOFFلی . قراردهی
وضــعیت درب هــاي کــامیون چــراغ داخــل کــابین صــرفنظر از

.خاموش خواهد شد
مختص کابین هاي سقف بلندیالمپ سقف

چراغ داخل کلید . روي نوك سقف داخل کابین نصب شده است
قـرار  ONفشار دهید تـا در وضـعیت  کابین بر روي داشبورد را
OFFوقتی ایـن کلیـد در وضـعیت    . دگرفته و چراغ روشن شو

.قرار گیرد چراغ داخل کابین خاموش می شود

کــابین هــاي فلــت روفمخــتصالمــپ فلورســنت 
)سقف کوتاه(

، چـراغ  ودوصـل شـ  روي داشبوردوقتی کلید المپ داخل کابین
فلورسنت روشن خواهد شد و وقتی این کلید قطع شـود چـراغ   

.خاموش می شود

المپ فلورسنت- 1
هاي مطالعه جانبیالمپ- 2

چراغ داخل کابین- 1
کلید سمت چپ- 2
کلید سمت راست- 3
چراغ مطالعه- 4
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مختص کابین هاي فلـت روف  چراغ مطالعه جانبی
)سقف کوتاه(

ایــن چــراغ هــا روي ســقف داخــل کــابین در دوطــرف چــراغ  
.فلورسنت نصب شده اند

قراردهیـد، چـراغ مطالعـه    ONکلیـد را دروضـعیت   -1حالت
.کناري روشن خواهد شد

قراردهیــد، چــراغ مطالعــه OFFکلیــدرا دروضــعیت-2حالــت
.خاموش می شودکناري

ــت  قـــرار DOORد را دروضـــعیت وقتـــی کلیـــ -3حالـ
چراغ هاي مطالعه سمت راست و چـپ بـه ترتیـب بـا    دهید،می 

وقتـی  . کلید درب هاي سمت راننده و شاگرد کنترل مـی شـوند  
ب بسته و وقتی درچراغ مطالعه همان سمت روشندرب باز است 

. خاموش می باشداست چراغ مطالعه همان سمت 

) داخل(چراغ روي درب 
بـراي روشـن کـردن رکـاب    غ داخل کابین پـائین درب این چرا
هنگامیکـه  .ا باز و بسته شدن درب کـار مـی کنـد   و بهشدنصب 

یکـه آن را مـی بندیـد    مـی شـود و هنگام  درب باز است روشـن  
ب اگر درب هر سمت را بـاز کنیـد چـراغ در   . خاموش می شود

. مربوط به همان سمت روشن می شود

المپ تعمیر 
.به مشخصات فنی محصول خریداري شده رجوع کنید"لطفا

زیر جلو پنجره مونتاژ شده است و جهت روشنایی هنگام انجـام  
و در المپ خاموشOکلید در حالت . شودتعمیرات استفاده می

.المپ روشن می شودIحالت 

چراغ رکاب- 1

المپ تعمیر- 1
کلید المپ تعمیر- 2
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پرده 
ي روآن را در قـالب  را می بندید، حلقه هاي هنگامیکه پرده -1
ارنده قرار داده و بطـور یکنواخـت پـرده را روي ریـل     یله نگهدم

روي پــرده و Velcroتیکی ســدکمــه هــاي پال. مربوطــه بکشــید
.بسته شوندبایدبغل و پشت پرده هاپیچهاي فلزي 

دکمه هـاي پالسـتیکی را   اول ، هنگامیکه پرده را باز می کنید-2
. یـد د میله هـدایت کننـده بـه عقـب ببر    باز کنید و آن را در امتدا

. ا بوسیله دکمه پالستیکی جمع کنیدآنگاه آن ر
: توجه 

هنگامیکه پرده را می بندیـد بـه پـائین آن نیـرو وارد     
.نکنید و پا روي آن نگذارید 

بست   -2پرده                  - 1
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آئینه داخلی دید عقب
. تواند تنظیم شود زاویه این آئینه بصورت دلخواه می

ژاپنیمدل
آئینه دید بغل پائینی آئینه دید عقب و 

. به مشخصات فنی محصول خریداري شده مراجعه کنید"لطفا
آینه هاي دید عقب خارج از اتاق در دو طرف راسـت و چـپ   

آینه دید پائین جلوئی، و لنزهاي زاویه گسترده . ب شده اندنص
فقـط درسـمت شـاگرد نصـب    نزدیک کـن، عقبو آئینه دید 

آپشـن  (نـده اختیـاري اسـت    سـمت ران لنز زاویه گسـترده  . است
بغل آئینـه دیـد  راننده می تواند زاویه آئینـه دیـد عقـب و    ). است

.پائینی را براي دید بهتر زاویه پشت و اثر دید پائین تنظیم کند

مدل اروپایی

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

تنظیم / یم بلندي صداتنظ/ شن و خاموشدکمه رو-1
منوي اصلیدکمه/ حالت صدا

دکمه مرور/ APSگرمرور/ جستجوي خودکار -2
دکمه تنظیم موج-3
کلید مود-4
دکمه قطع صدا-5
قبلی/ بعدي : MP3دکمه انتخاب آهنگ -6
دکمه تنظیم مجدد-7
)١-۶(دکمه انتخاب ایستگاههاي رادیوئی-8

USBورودي -9

کارت حافظه -10
)LCD(نمایشگر-11
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٦٢

:تنظیم مجدد رادیو پخش 
بـراي بـار اول یـا پـس از     دسـتگاه هنگام اسـتفاده از -1

.درا تنظیم مجدد کنیشارژباتري آن
. کنیدیستم قفل می کند آن را دوباره تنظیم وقتی س-2
با استفاده از یک شیء نوك تیز دکمه تنظـیم مجـدد   -3

.دستگاه را فشار دهید
حافظـه  براي پاك کردن بخشی از محتوي موجود در-4

.تنظیم کنید"دستگاه، دستگاه را مجددا

:توجه 
را MP3ایـــن دســـتگاه قابلیـــت پخـــش فرمـــت -1

فرمت پیاده کردن اطالعات از دیسک یا کـارت  (دارد
ها این دستگاه دیگر فرمت. )استMP3حافظه فرمت 

.بانی نمی کندرا پشتی
هنگــام پیــاده کــردن اطالعــات دیســک را در شــیار -2

هـایی کـه ورودي   PCر مـورد  د. مربوطه وارد کنید
کارت حافظه ندارند می توانید کـارت حافظـه را در   

بـراي  PCکارت خوان قرار داده و سـپس آن را بـه   
.ریختن اطالعات وصل کنید

گیـگ کـار  2بـا هـارد دیسـک    "این دستگاه صـرفا -3
ــد ــاالتر از آن  . مــی کن ــردن هــارد هــاي ب از بکــار ب

.ن آسیب نبیندخودداري کنید تا دستگاه پخش کامیو
:عملکرد تابلو فرمان 

طراحی شده اند تـا  بعضی از کلید ها به صورت چند کاره
بـا  هـا  آنعملکـرد ا چند کنترل را انجـام دهـیم و  بتوان با آنه
مجـزا هـا از هـم   تاه مدت و طوالنی تـر دکمـه   فشردن کو
:می شود 

کلید را با دست بفشارید و آنرا به مدت یـک ثانیـه   : کوتاه 
.اشته و سپس رها کنیدنگهد
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ثانیـه  2کلید را با دست بفشارید و آنـرا بـیش از   : طوالنی 
.نگهداشته و سپس رها کنید

روشـن و  / دکمه کنترل زیاد و کم کـردن صـدا   -1
:خاموش 

. با فشردن طوالنی این دکمه دسـتگاه خـاموش مـی شـود    
دستگاه طوري تنظیم شده که با فشـار هـر دکمـه سیسـتم     

توانید با فشار هر یـک از دکمـه هـا    شما می. روشن شود
LCDسپس نمایشـگر  . دستگاه رادیو ضبط را روشن کنید

روشن می شود و آخرین حالت قبل از خاموش دستگاه را 
. نشان می دهد

.صدا بچرخانیدیا زیاد کردن کم ه را براي دکم-الف
مهم نیست که دستگاه با چه گزینـه اي تنظـیم اسـت    -ب
شار کوتاه مدت این دکمه تنظیم چرخه با ف) رادیو یا ضبط(

.زیر را شناسائی کنید

یکبار فشار کوتاه کلید
تنظیم صدا

فشار دوباره کوتاه 
تنظیم بمی صدا

شردن کوتاه مدت کلیدیکبار دیگر ف
تنظیم زیر بودن صدا

فشردن مجدد کوتاه کلید             تنظیم صداي کانالهاي 
راست و چپ           
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ــی و ــژه اي را روي   قت ــرد وی ــیم عملک ــگر تنظ )        LCD(نمایش
افـزایش یـا   عملکـرد مربوطـه   دکمـه می بینید، با چرخاندن ایـن  

بـم و زیـر از  صـداي  ،32حـداکثر حجـم صـدا    . می یابدکاهش
نوسان + 5تا -5و کانال هاي مجاور راست و چپ از + 7تا -7

. دارد
مرور کلی/ APSمرور / جستجوي خودکار -2

براي وضعیت هاي مختلف رادیـو دکمـه را کوتـاه مـدت فشـار      
مـرور کـرده و ایسـتگاه هـاي موجـود را      دهید تا فرکانس ها را 

با فشار طوالنی دکمه بطـور خودکـار ایسـتگاه هـا را     .پخش کند
بـا فشـار   MP3در حالـت  . جستجو کرده و آنها را ذخیره میکند

پخـش ثانیـه آهنـگ را  10این دکمه مرور کلـی کـرده و اولـین    
.می شودبا فشار مجدد آن مرور لغو . دمی کن

انددکمه ب/ دکمه موج-3
تغییر AMو FMبا فشار کوتاه مدت این دکمه رادیو بین موج 

. وضعیت می دهد
دکمه فعال کردن مود/ مود-4

USBگزینـه رادیـو، کـارت حافظـه و     3با فشار این دکمه بین 

.حرکت می کنید
رادیوUSBکارت حافظه             

تنظیم منو/ صوتیCDحالت / دکمه قطع صدا-5
هـر کلیـد   اگـر براي قطع صدا این کلید را فشـار دهیـد و  -الف

را فشـار دهیـد دوبـاره بـه وضـعیت قبـل      PWRدیگري بجـز  
.می گردیدبر
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٦٥

درصورت فشار طوالنی مدت کلید قطع صدا عملکردهـاي  -ب
:زیر را انتخاب می کنید

صداقطعفشار طوالنی دکمهریکباDSPخاموش
ثانیه اي مجدد3فشار LCDدکمه بوق عملکرد در 

ثانیه اي3کم کردن صدا                       یکبار دیگر فشار 

ثانیه دکمه قطع صدا3دو بار فشار بیش از 

را نشـان  " خـاموش DSP"وضـعیت ) LCD(وقتی نمایشـگر  
:صوتی زیر را شناسایی کندهد، دکمه می تواند چرخه دمی

)غیر فعال بودن حالت افکت صوتی(DSPخاموش بودن 
VOLچرخاندن دکمه 

)   فلت(بیش از حد زیر
VOLچرخاندن VOLچرخاندن 

پاپهمگن                            
راك  VOLچرخاندن 

) فشـردن  (صوتی و نگهداشتن CDانتخاب حالت 
:براي تایید این وضعیت) VOL(کلید تنظیم صدا

وقتی نمایشگر وضعیت دکمه بوق عملکرد را نشان می دهـد،  -
را بچرخانیدتا صـداي ضـربه بـه کلیـد     ) VOL(کلید تنظیم صدا

ن معناسـت کـه وقتـی هـر کلیـدي عمـل       فعال شود و این به ایـ 
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٦٦

کلیـد تنظـیم صـدارا    . می کند صداي کلیک آن شنیده مـی شـود  
.دوباره بچرخانید تا این حالت غیر فعال شود

حالت کم کردن صـدا را نشـان مـی دهـد دکمـه      LCDوقتی -
VOL ــم فعــال شــود ــا صــداي ب loudلغــت . را بچرخانیــد ت

اگر . اده می شودیش ددرسمت راست گوشه باالیی نمایشگر نما
یم صدا را بچرخانیـد، وضـعیت صـداي زیـر را     دوباره دکمه تنظ

در گوشـه بـاالیی سـمت راسـت     loudفعال کرده ایـد و لغـت   
LCDمحو می شود.

)بعدي/ قبلی (MP3دکمه هاي گزینه آهنگ -6
در حالـت اجـرا وقتـی    : انتخاب آهنگ هاي قبلی یا بعدي پخش

یک تماس کوچک دکمـه روي دکمـه   دارید، با صداي بلندگو را 
به موزیک پخش شده قبل برگردیـد و بـا تمـاس    "آهنگ قبلی"

می توانید موزیک بعـدي را گـوش   " آهنگ بعدي"کوچک دکمه
.کنید

")Next(بعـدي "درحالت رادیو با یـک فشـارکوچک دکمـه    -

جستجو مـی کنـد و   را در یک مرحلهایستگاههاي رادیویی قبلی 
ستجوي خودکار ایستگاههاي رادیـویی  جفشار طوالنی آن باعث

وقتی ایستگاه مربوطه پیدا شد فشار طوالنی دکمه . می شودقبلی 
.این ایستگاه را ذخیره می کند

باعـث  "Previousقبـل  " در حالت رادیو فشار کوتاه دکمه -
. مـی شـود  یی جلـویی  جستجوي مرحله اي ایسـتگاههاي رادیـو  

یسـتگاههاي جلـویی   فشار طوالنی آن باعث جستجوي خودکار ا
آن وقتی ایستگاه مربوطه پیدا شد فشار طـوالنی دکمـه   . می شود

. را ذخیره می کند
):RST(دکمه تنظیم مجدد-7

ویا قبل از اینکه براي اولین بار از رادیو ضبط استفاده کنید -الف
.را بزنیدRSTدکمه بعد از شارژباتري کامیون 

دستگاه بدون نظـم فـوق   اگر بطور اتفاقی از برنامه هاي این-ب
را )RST(استفاده کردید می توانید باز هم دکمـه تنطـیم مجـدد   

.فشاردهیدبراي تغییر برنامه ها به وضعیت عادي،
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٦٧

از آنجائیکه این دکمه به ندرت در مواقـع معمـولی اسـتفاده   -ج
می شود، طوري طراحی شده است که نمی شـود از روي تـابلو   

می توانید با وارد کـردن یـک شـیء    .آنرا لمس کرد) پنل(فرمان 
یکبار آنـرا بـراي تنظـیم کـردن     RSTقلم مانند در محفظه دکمه 

.دستگاه فشار دهید
:)1-6(دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی-8

ایسـتگاه رادیـویی   یک دکمهدرحالت رادیو با فشار جزیی -الف
بــراي انتخــاب ایســتگاه مربوطــه در .مناســب را انتخــاب کنیــد

تجوي دستی، با فشار طوالنی یـک دکمـه ایسـتگاه    وضعیت جس
.مذکور را در دکمه مربوطه ذخیره نمایید

:در حالت ضبط-ب
بـا اولـین تمـاس، آهنـگ متوقـف و بـا فشـار مجـدد         -1دکمه 

.بازخوانی و اجرا می شود
ده ثانیـه اول کـل آهنـگ هـا را       این دکمه را بزنیـد تـا  -2دکمه 

حالـت دوبـاره دکمـه را فشـار     براي کنسل کردن این . مرور کند
.دهید

با فشار این دکمه می توانید تنظیم کنید تا آهنگ مـورد  -3دکمه 
آن را فشـار دهیـد مجموعـه    "اگـر مجـددا  . نظرتان را تکرار کند

و اگر یک بـار دیگـر   . را تکرار می کند) فولدر(آهنگ هاي پوشه
.آنرا فشار دهید این حالت لغو می شود) براي بار سوم(

بــا فشــار ایــن دکمــه آهنــگ هــا بطــور اتفــاقی اجــرا-4دکمــه
. می شودا فشار دوباره آن این وضعیت لغوو بمی شود

با فشار دادن ایـن دکمـه مجموعـه آهنـگ هـاي قبلـی       -5دکمه 
اجرا می شـود و ایـن درصـورتی اسـت کـه چنـد       ) پوشه قبلی(

سیسـتم موجـود   Uمجموعه آهنگ در کارت حافظه یـا دیسـک   
.باشد

با فشار دادن این دکمـه مجموعـه آهنـگ هـاي بعـدي      -6دکمه 
اجرا می شود و ایـن درصـورتی اسـت کـه چنـد      ) پوشه بعدي(

سیسـتم موجـود   Uمجموعه آهنگ در کارت حافظه یـا دیسـک   
.باشد
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٦٨

USBورودي -9

براي استفاده از این ورودي به آرامی پوشش دستگاه را به سمت 
ر کامـل مشـخص شـودو    بطـو USBچپ کنار بزنید تا ورودي 

کابـل دیتـا یـا    . یا کابل اطالعـات را در آن وارد کنیـد  Uدیسک 
به پریـز بـرق را   USBاطالعات توصیه می شود چرا که اتصال 

رویس دهـی طـوالنی ورودي   کاهش داده و باعث طول عمر و س
.می شوددستگاه

سوگت کارت حافظه-10
.کافی است کارت حافظه را براي اجرا وارد کنید

) LCD(نمایشگر-11
.مایش می دهدو اطالعات آهنگ و اجراي جاري را نوضعیت 

MP3رادیو و ضبط با عملکرد 

USBاجراي -الف

پیچ تنظیم الکترونیک مجزا، تنظیم توازن و لحن صدا-ب
LCDنمایشگر دیجیتال -ج

هنگام اجرا نام آهنگی را کـه درحـال پخـش اسـت و زمـان      -د
.نشان می دهدUSBپخش آن را توسط دیسک 

جعبه لوازم متفرقه 
.به مشخصات فنی محصول خریداري شده مراجعه کنید"لطفا

جعبه لوازم باالیی جلوي کابین مختص کابین هاي سقف بلند
جعبه لوازم متفرقه کابین هـاي سـقف بلنـد شـامل جعبـه      
وسطی و جعبه هاي سمت راست و چپ بـراي قـراردادن   

اشیاء بزرگتر
جعبـه  ) دسـتگیره (قالب :ن درب جعبه لوازم وسططریقه بازکرد

به سـمت بـاال   راباز کرده دربرا با تکان کوچکی از قفل وسط 
.دهد، بکشیدتا جائیکه اهرم مربوطه اجازه می
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٦٩

درب جعبـه  را بـه سـمت    :طریقه بستن درب جعبه لوازم وسط
.پائین حرکت داده و قالب را درقفل وسط درب محکم کنید

):سـمت راسـت و چــپ  (ن جعبـه لــوازم متفرقـه  طریقـه بـازکرد  
را از قفل وسط درب بیرون کشیده درب جعبـه  ) دستگیره(قالب

راسـت یـا   (را تاجائی که اهرم مربوطه اجازه می دهد، به طرفین 
.بچرخانید تا باز شود) چپ

): سمت راست و چپ(طریقه بستن جعبه لوازم متفرقه
چـپ  درب سمت راسـت یـا چـپ جعبـه لـوازم را بـه سـمت       

و قالب مربوطه را درقفل کنـاري محکـم   بچرخانید تا بسته شود
.کنید

جعبه لوازم متفرقه وسط- 1
جعبه لوازم وسط) قالب(سگک- 2
جعبه لوازم متفرقه سمت راست- 3
جعبه لوازم متفرقه سمت راست) قالب(سگک- 4

:توجه 
به منظور جلوگیري از سقوط اشیاء و تغییر شکل جعبه 

. دن وسائل سنگین درآن خودداري کنیدلوازم از قراردا
چگونگی قراردادن اشیاء مرتبط در هرجعبه به شرح زیر 

: است
جعبه لوازم سمت راست و چپ براي نگهداشـتن کتابهـا،  

وزن مناسـب ایـن   . جزوات و اشیاء مشابه تعبیه شده است
.کیلوگرم می باشد3ظرفیت کمتر از 

و دیگر مـوارد  جعبه لوازم وسط براي نگهداري پتو، لباس 
4مشابه تعبیـه شـده و وزن مناسـب ظرفیـت آن کمتـر از     

.کیلوگرم می باشد
از این جعبه براي نگهـداري  : جعبه لوازم متفرقه دور کابین

از ابــزار قابــل حمــل، اشــیاء کوچــک و دیگــر ملزومــات 
همچنین براي گرم کردن غذا، داغ کردن . استفاده می شود
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٧٠

امیدنی و عایق دمـایی گـرم و   ک کردن آب آشچایی و خن
.کاربرد داردسرد نگهداشتن مواد غذایی 

ه سمت باال قفل درب جعبه را بجعبه لوازمبازکردن براي 
بکشید تا درب باز و براي بستن درب کافی است آن را به 

.سمت پائین فشاردهید تا قفل شود
تنظیم دماي آب آشامیدنی 

را در جــاي فنجــانبــراي داغ کــردن و گــرم نگهداشــتن
و پیچ تنظیم دمـا را در وضـعیت   مخصوص آن قرار دهید

Hot      قراردهید تا فنجان بـه حـد کـافی داغ شـده و گـرم
براي خنک کردن آب آشامیدنی کافی است پـس از  . بماند

قراردادن لیوان آب در محل مخصوص آن درجـه را روي  
Coolتنظیم کنید                      .

درب جعبه لوازم- 1
ر دور دربواش- 2
صفحه مدرج تنظیم- 3
)جاي فنجان(جالیوانی - 4
پیچ تنظیم- 5

در مواقعی که از عملکرد تنظیم دماي آب آشامیدنی استفاده "لطفا
.قرار دهید) OFF(نمی کنید، پیچ تنظیم را در حالت خاموش 

:غذابراي نگهداريتنظیم دماي مناسب
براي گرم نگهداشتن یـا داغ کـردن غـذا آن را در محفظـه     

ــد و  م ــیم را تاآخربچرخانی ــرارداده و درجــه تنظ ــه ق ربوط
.قراردهید تا غذایتان داغ شده یا گرم بمانـد Hotدرجهت 

پس از قـراردادن آن درمحفظـه   براي خنک نگهداشتن غذا 
مربوطه درجه تنظیم را تاآخر درجهت عکس حالت فـوق  

. قرارگیردCoolبچرخانید تا درحالت 
غـذا اسـتفاده نمـی کنیـد     هنگامی که از تنظیم گـر دمـایی   

بچرخانید تا نقطـه برجسـته   تا وسط درجه تنظیم را " لطفا
. باال قرارگیرد"روي آن  دقیقا
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٧١

:توجه 
براي کـارآئی بهتـر از قـراردادن اشـیاء خیلـی      -1

کوچک، شکننده و اشیائی که براحتی خاك را 
بــه خــود جــذب مــی کننــد در جعبــه لــوازم 

. خودداري کنید
از حد پرنکنیـد تـا هنگـام    مخزن آب را بیش -2

تنظیم درجه حرارت یا برودت آب از مخـزن  
سرریز نکند و سطح آب هم نبایـد در مخـزن   

.پائین باشد
ــهمطمــئن شــویدهنگــام اســتفاده-3 درب جعب

واشـر دور درب را  . درست بسته شـده اسـت  
ــه زور نکشــید ــدن  . ب درصــورت پوســیده ش

.الستیک دور درب آنرا به موقع عوض کنید

:اخطار
و اشیایی که باعث قراردادن اشیاء نوك تیز از -1

، در جعبه لوازم خودداري خوردگی می شود
.کنید

هیچ شیئ سنگینی را نباید داخل جعبه لوازم -2
.متفرقه قرار داد

باالییجعبه لوازم متفرقه
)سقف کوتاهمختص کامیونهاي(

ها ، دستکش و یا لوازم سبکها ، نقشهجهت نگهداري دفترچه
. شوددیگر استفاده می

جعبـه را مطـابق جهـت نشـان داده     ) دستگیره(قالب : باز کردن 
س درب جعبه را به سـمت پـائین   در شکل بچرخانید و سپشده
.دهیددهد، حرکته اهرم مربوطه اجازه میئیکتا جا

بست جعبه لوازم متفرقه - 1
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٧٢

جعبه لوازم پائین کف 
وسـط  صـندلی ی که در صورتدر کنار صندلی شاگرد قرارگرفته،

دم دستی و سایر وسایل درجهت گذاشتن ابزارهايب نباشد نص
. نظر گرفته شده است

قفل جعبـه لـوازم را بسـمت بـاال بچرخانیـد و درب      : باز کردن 
را سمت عقب کامیون بچرخانید تا جائیکـه اهـرم محـدود    جعبه 

. دهد درب را باز کنیدمیکننده اجازه
. فشار دهیده و به سمت پائین درب جعبه را بست: بستن 

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

.شوداستفاده می
ت چراغ تست دورگرد سوگ

بورد صفحه داشـ مدلی را که مجهز به-165AH-D310شکل 
.است نشان می دهدطولی
به مدلی اشاره میکند که مجهز به صفحه -186H-D310شکل

.استکنسولیدداشبور
کامیون ورد نیاز جهت چراغی که براي تعمیرت برق ماین سوگ
توانـد  ت مـی همچنـین ایـن سـوگ   . کندرا فراهم میرود بکار می

داراي ت برق این سـوگ . خارجی استفاده شودعنوان اتصال برقب
بـرق تـامین   .کنـد با سوئیچ کامیون کار میولی کلید مجزا نیست

24Vآن معادل  , 10Aباشدمی .

: توجه 
آن نباید از ، بار الکتریکی شودت برق گرفته میسوگوقتی از این 

. حد مجاز باالتر برود

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

جعبه لوازم کنار راننده - 1
سوکت چراغ تست دور گرد - 2
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٧٣

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

،منظور تعبیـه شـده  ن، چراغ روي داشبورد که بدیاز چراغهاي عقب اتصال کوتاه شودزمانیکه هر یک
. آمده در چراغهاي عقب آگاه می کنداین چراغ راننده را از وضعیت بوجود . روشن می شود

هشدار باز بودن درب
، اگر هر یک از درب هـا بـاز باشـد و سـوئیچ اسـتارت در حالـت       هنگام روشن بودن چراغهاي جانبی

OFFهشدار می دهد تا هنگـام تـرك کـامیون    ، بوق هشدار به صدا درمی آید، این صدا به رانندهباشد
. چراغها را خاموش کند

بوق هشدار چند منظوره
بوق هشدار دیفرانسیل

دسی بل بـه صـدا   75با فشار کلید دیفرانسیل قفل دیفرانسیل عمل می کند و بوق چندمنظوره با حجم 
م مـی دهـد تاکلیـد    آالرکه به راننـده  صداي آن یک بوق ممتد و سپس یک بوق کوتاه است . درمی آید

درغیراینصورت دیفرانسـیل آسـیب   . قفل دیفرانسیل را پس از گذر از شرایط جاده پرشیب خاموش کند
.دیده و باعث سایش بیش ازحد الستیک ها می شود

)غیرفعال(بوق اخطار باالبر
داي صـ . دسی بل به صـدا درمـی آیـد   75وقتی کلید باالبر را فشار می دهید بوق چندمنظوره به بلندي 

.آالرم یک بوق ممتد و سپس یک بوق کوتاه است تا به راننده هشدار دهد تا بیشتر مراقب باشد
PTOبوق اخطار

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

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

دسـی بـل بـه صـدا     75وقتی کلید اخطار انحراف از مسیر را فشار می دهید بوق چندمنظوره به بلندي 
.صداي آالرم یک بوق ممتد و چهار بوق کوتاه است. درمی آید

انحراف از مسیر–PTO-باالبر-دیفرانسیل: ستترتیب بوق هاي هشدار به این شرح ا
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٧٤

جعبه تقسیم مرکزي 
تائیـد و مطـابق الزامـات فنـی     هنگام تعویض فیوز یا رله برق ، بار الکتریکی هر فیوز یا رله باید مـورد 

. روي جعبه پیدا کنید ) نقشه(، مشخصات فیوز یا رله مناسب را از روي راهنماي باشد

مرکزيما تقسیجعبه فیوز ی
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عالمت رله ها 
کاربردمشخصاتموقعیت

رله چراغ گردش به چپ1
رله چراغ گردش به راست2
ACCرله 3
کردن سوئیچONمربوط به 1رله شماره 4
رله چراغ مه شکن جلو5
کردن سوئیچONمربوط به 2رله شماره 6
رله چراغ کوچک7
ن عقب رله چراغ مه شک8
VECUرله برق 9
SPLرله انتخاب کننده 10
رله آزاد11
چراغ دنده عقبرله 12
رله آئینه برقی13
رله برف پاك کن14
و کولررله بخاري15
رله متعلقات کمپرسور16

ت فیوز برق اصلیسوگ
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٧٦

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

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

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

: توجه 
ردن غربیلک فرمان خودداري کنیدکهنگام رانندگی از تنظیم

قالب بکسل بند 
قبل از اسـتفاده از بکسـل بنـد ابتـدا مـی بایسـت در پـوش آن       

ر پوش قالب بکسل بنـد سـمت   روش برداشتن د. شودبرداشته 
: راننده 

با پیچ گوشتی را زیرپاییدو عدد پیچ موجود روي صفحه–1
.را بیرون بکشید باز کنید و زیرپایی کوچک

بـا اسـتفاده از پـیچ گوشـتی چهارسـو          خار روي قـالب را  –2
.درجه بچرخانید تا درپوش قالب باز شود45

. شود قالب بکسل بند سمت شاگرد نیز به طریق فوق جدا می
پس از استفاده از بکسل بند ، جهت جا زدن آن دو روش فـوق 

.انجام دهید 1به 2را از 
جلو پنجره 

پنجره جلو بازکردن 
اهرم قفل جلوپنجره داخل کـابین زیـر داشـبورد سـمت راننـده      

:قراردارد

موقعیت قفل اهرم ستونی فرمان-1

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

بکسل بند

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


٧٧

اهرم را به سمت باال حرکت دهید تا قفل جلـو پنجـره بـاز    -1
. شود

. از بیرون اتاق جلوپنجره را باز کنید-2

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

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

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

. دو صفحه بیرونی طرفین جلوي کامیون باشد

کپسول آتش نشانی 
. کپسول آتشنشانی در زیر صندلی شاگرد قرار دارد 
. مشخصات کپسول روي بدنه آن درج شده است 

پر کردن مخزن سوخت 
ـ  ا درجـه درپوش تانک سوخت را باز کرده و سوخت تمیز ب

درصـد  95میزان سوخت مخـزن نبایـد از   . مشخص پر کنید
.کل ظرفیت آن بیشتر باشد

ضامن جلو پنجره       درپوش -1

المپ روي جلو پنجره                                 -1

کپسول آتش نشانی                                  -1

درپوش مخزن سوخت                                  -1
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٧٨

مثلث احتیاط 
از محل پارك کـامیون m50مکان مثلت احتیاط می بایست 

.دورتر باشد تا رانندگان عبوري به راحتی آنرا ببیند 
ر مثلث احتیاطنشانگ- 1

مثلث احتیاط                                  -1
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٧٩

باالبردن اتاق 
: توجه 

:قبل از باالبر بردن اتاق 
. میون را در یک سطح صاف پارك کنید و موتور را خاموش کنیدکا-1
. ي کافی در جلوي کامیون وجود داردمطمئن شوید که فضا-2
الستیک هـا را بـا   . ت ترمز و دنده در حالت خالص باشدمطمئن شوید که اهرم ترمز دستی در حال-3

.تخته هاي مثلثی مانع ثابت کنیدچوب 
. افتندهنگام برگرداندن اتاق نمیمطمئن شوید که لوازم کوچک در جاي خود قرار دارند و-4

اتاق به طور دستی  باالبردنروش 
قـرار دهیـد و   Aرا در وضـعیت  فرمان پمپ روغـن اهرم –1

یین و بـه بـاال و پـا   رقرارداده بپمپ بـاال در شیار بازوییرامیله 
ین قفل اتوماتیک باز شده و اتـاق پدر این حالت . حرکت دهید

مکـانیزم قفـل شـونده خودکـار در داخـل      . رودباال میبه آرامی
رفتن جلـوگیري مـی   درحین بـاال برگشتن اتاق مخزن روغن از 

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

قرار Bبخواهید اتاق را پایین آورید اهرم را در حالت اگر–2
و به سـمت بـاال و   داده و میله را در شیاربازویی پمپ قرار داده

پین اکسل زیر اتـاق درچفـت   پایین حرکت دهید در این حالت
مربوطــه قرارگرفتــه و بطــور اتوماتیــک درجــاي خــود محکــم       

. می شود

: اخطار 
. نگردانیدبر اتاقبردنباالاهرم را هنگام–1
ر ایـن حالـت از برگشـت    آخرین حد خود باال ببرید تا از نقطه مرکـز ثقـل عبـور کنـد د    اتاق را تا–2

. شودجلوگیري میناگهانی آن

اهرم فرمان دهنده پمپ روغن-3اهرم باالبرنده     -1
اهرم پمپ روغن                            -2
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٨٠

.قرار دهیدBاهرم را در حالت زمانی که اتاق به حالت اولیه برگشت،–3

:عملکرد باالبر برقی اتاق 
.ات فنی محصول خریداري شده مراجعه کنیدبه مشخص"لطفا

کامیون را روشن کنیـد، مطمـئن شـوید دنـده در حالـت خـالص       -1
.قرار دهیدONقراردارد وسوئیچ را در وضعیت 

کلیـد  . قرار گیردAاهرم معکوس گرد را بچرخانید تا در وضعیت -2
اتـاق بـه   چفت هیدرولیک قالب بطور خودکار بـاز مـی شـود و   . برقی را فشار دهیدباالبر 

هیدرولیکی سیلندر مـی توانـد از افتـادن اتـاق در     ندهمکانیسم قفل شو. آرامی باال می رود
بعد از اینکه اتـاق از نقطـه ثقـل مرکـزي گذشـت بطـور       .مرحله باالبردن آن جلوگیري کند

.خودکار در موقعیت باال جا می افتد و چراغ نشانگر پمپ برقی باالبر روشن میشود
قـرار بگیـرد و   Bن اتاق اهرم معکوس گـرد را بچرخانیـد تـا در وضـعیت    براي پائین آورد-3

قسـمت  پین شفت پـائین  . دبر برقی را فشار دهید تا اتاق به آرامی پائین بیایسپس کلید باال
.عقب اتاق بطور خودکار با چفت هیدرولیکی قالب قفل می شود

برد و روش کار همانند باالبردن دستی باالبر برقی اتاق را می شود از طریق اهرم چرخان دستی نیز باال
. اتاق است

:توجه
درصورتیکه سوئیچ را به مدت طوالنی فشاردهید پمپ برقی بطور اتوماتیک از کار می افتـد و ایـن بـه    

پائین آمد، عملکرد عادي خود را دماي پمپ الکتریکیپس از اینکه  . بیش از حد استدلیل گرم شدن 
.از سر می گیرد

:اراخط
.ی که اتاق باالست خودداري کنیداز چرخاندن اهرم زمان" اکیدا-1
زمانی که اتاق را به حالت اولیه برمی گردانید اهرم را در وضـعیت  -2

Bقرار دهید.
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٨١

اتاق را تا آخرین حد باال ببرید تا از مرکز ثقل عبور کند، اینکار از برگشـت ناگهـانی اتـاق    -3
. جلوگیري می کند

کلید باالبر برقی- 1
سته فرمان پمپ روغند- 2
چراغ نشانگر بغل- 3

استفاده از قفل دیفرانسیل
از قفل دیفرانسیل باید زمانی استفاده شود که کامیون متوقـف باشـد یـا    

وقتی کامیون در حال حرکت درجـاده  . سرعت بسیار پائینی داشته باشد
هاي گلی یا سنگالخی باشد که باعث لیز خوردن اکسل میانی یا عقـب  

ا گیرکردن کـامیون مـی شـود، اسـتفاده از قفـل دیفرانسـیل       کامیون و ی
.کامیون را از شرایط بد جاده اي خارج می کند

ــابین    ــل دیفرانســیل درون اکســلی روي داشــبورد داخــل ک ــد قف کلی
وقتی با کامیون درجاده گلی رانندگی می کنید و چرخ هـاي  . قراردارد

ـ     یک طرف سر می خـورد،   د قفـل  پـدال کـالچ را فشـار دهیـد و کلی
چراغ قفل دیفرانیسل روي داشـبورد  . دیفرانسیل بین چرخ ها را بزنید

، پـدال  اهرم دنده را دروضعیت مناسب قرار دهیـد . روشن خواهد شد
.را طی می کندآنگاه کامیون مسیرسخت جاده کالچ را رها کنید
قفلکلیدکرد کامیون از مسیر نامناسب جاده عبور به محض اینکه 

.اموش کنیدرا خدیفرانسیل 

: توجه 
هنگام رانندگی در شـرایط عـادي از قفـل دیفرانسـیل     -1

براي مدت طـوالنی هـم نبایـد از قفـل     . استفاده نکنید
دیفرانسیل استفاده کرد درغیر اینصورت آسیب دیده و 

. باعث سایش بیش ازحد الستیک ها می شود
کلید قفل دیفرانسـیل را تنهـا زمـانی فشـار دهیـد کـه       -2

درغیـر اینصـورت مکانیسـم    . متوقف باشدوسیله نقلیه 
. دیفرانسیل آسیب می بیند

کشـنده و  )اتصاالت بـرق و بـاد  (دستگاه کوپلینگ
:عملکرد آن 

)اتصاالت برق و باد تریلر(دستگاه کوپلینگ
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٨٢

. دستگاه کوپلینگ این کشنده پشت اتاق نصب شده است
)کنارگذر(باد شیلنگ 

مـی  شرده به تریلر استفادهاز این شیلنگ براي انتقال هواي ف
اگر عقب کامیون را نگاه کنید، سیم قرمز رنگ کانکتور تامین . شود

.کانکتور کنترل عالئم،زرد رنگو سیمهواست 

ABSبرق و کابل هاي 
کابل توان کنارگذر جهت انتقـال حـداکثر قـدرت بـه تریلـر بکـار      

و ) کوچـک (لی تریلـر این کابل به دو کابل قـدرت معمـو  . می رود
.تقسیم شده است) بزرگ(تریلرABSکابل قدرت 

روي وقتی کابل به تریلر وصل است می شود کـانکتور مربوطـه را  
.توپی چرخان ثابت کرد

)اتصاالت برق و باد(ینگلکوپدستگاه 

در این کامیون  و کوپلینگ نوع کشویی
کـردن  ام نصـب و پیـاده  این کوپلینگ هـا هنگـ  . کاربرد دارد

. راحت اند و براي اتصال مطمئن تر

)چرخ پنجم(صفحه ریش-1

)اتصاالت(عملکرد کوپلینگ
ارتفـاع صـفحه   از پایه هاي نگهدارنـده بـراي تنظـیم   -1

پایه هـا ارتفـاع  این. تریلر استفاده کنیداتصال پین اصلی
ه دسـتگاه  صفحه پایـ صفحه اتصال را پائین تر از شکاف

.کنندکوپلینگ تریلر تنظیم می 

در کامیون هاي داراي سیستم فنربندي نوع شمشی بـراي  

شیلنگ باد-1
اتصال آزادو محلتریلرABSکابل برق و-2
محل اتصال آزادوتریلرمعمولیکابل برق-3

مانندsقالب - 2بالشتک تریلر   - 1

تریلرنگهدارنده پایه - 3
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80تـا  50اتصال پین زیر تریلر پایه تنظیم ارتفاع تریلر را به اندازه 
توانـد در داخـل   میلیمتر باالتر از شاسی کشـنده بیاوریـد تـا پـین ب    

.شکاف صفحه ریش قرار گیرد

تریلر بایـد درسـطح صـاف جـاده     عملیات اتصال: توجه 
و از تسـمه آهـن هـاي    ا بکـار انـدازد  انجام شود تا ترمز دسـتی ر 

.باالبرنده براي بستن چرخ ها استفاده شود

بعـد  . تا درشیار باالیی قرارگیردرا باال ببریداهرم صفحه ریش-2
. قفـل کنـد  ریشصفحه تا شیار استقرار روين بکشیدآن را بیرو

.آماده استحاال صفحه ریش باز شده و براي اتصال

را با پین اصلی تراز کرده به آرامـی  شیار مرکزي پایه اتصال-3
هنگـام عملیـات   . لر وصـل شـود  کامیون را عقب ببرید تا به تری

شـکل  .(کنیـد مرکز تریلر را با مرکـز کشـنده تـراز    "لطفااتصال
وقتی تریلـر درحـال بـارکنش اسـت اگـر مرکـز       "دقیقا) روبرو

کشنده و تریلر تـراز نباشـند پایـه نگهدارنـده توسـط نیروهـاي       
جانبی دچار سایش بیش از حد می شود که این بسیار خطرناك 

.دراین مورد بیشتر دقت کنید"لطفا. است

ــید و آن را    -4 ــب بکش ــه عق ــتی را ب ــوپاپ دس ــرل س ــرم کنت اه
دروضعیت قفل شدن قرار دهید تا ترمز دستی کشنده به خوبی کار 

. کند
" کـامال اطمینان حاصل کنید که  فک گیره اي دستگاه کوپلینـگ  -5

. قفل شده و میله مربوطه ثابت گردیده است

)چرخ پنجم(صفحه ریش- 2کشنده  - 1
تریلر- 4پین اصلی تریلر      - 3
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پس قسـمت برآمـده   سـ . خروجی کابل تریلر را بـاز کنیـد  ابتدا-6
" با تورفتگی سوکت تراز کنید تا دوشاخ کـامال راشلنگ بادتوپی 

حـاال  . درآخـر درپـوش سـوگت را بگذاریـد    . درسوکت فـرو رود 
.دوشاخه ثابت شده است

تریلـر را وصـل   ABSمجهز شده باشد کابل ABSاگر تریلر به سیستم ترمز-7
. کنید

کشـنده  از)انتقال هواي فشـرده (هردو شیلنگ باد کانکتورهاي " لطفا-8
.به تریلر را به کانکتورهاي مربوطه تریلر وصل کنید

:اخطار
این یعنی شیلنگ قرمزرا . کانکتورشیلنگ ها نباید اشتباه وصل شود

و شـیلنگ زرد را بـه شـیلنگ    ) کانکتور تامین هوا(به شیلنگ قرمز
.وصل کنید)رل عالئمتکنکانکتور (زرد

شیرهاي باد پشت کابین کامیون را درخالف جهت عقربه هـاي  -9
.ساعت بچرخانید

.مطمئن شوید جریان گاز و برق بطور طبیعی کار می کند-10
. کنیدتنظیم ارتفاع تریلر را جمعپایه -11
ترمز دستی تریلر را خالص کنید و تسمه باالبرنـده را جابجـا   -12

. کنید

)Uncoupling(جداسازي تریلر از کشنده
. پائین بیاوریدپایه هاي نگهدارنده تریلر را-1
.کلید خالصی ترمز را خاموش کنید-2

باز- 2بسته      -١
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بعد ازجداسـازي شـیلنگ   .را برداریدکابل وشیلنگ باد-3
سـوپاپ اگـزوز   .تریلر بطورخودکـار توقـف مـی کنـد    

.مخزن باد تریلر را باز کنید تا هواي آن خارج شود
تـا شـیار اسـتقرار روي    ی را بیرون بکشـید  اهرم کشوی-4

ــرم ــد ،اه ــل کن ــویی را قف ــفحه کش ــوه         . ص ــپس گ س
. از قالب جدا می شود)سه گوش(

بـراي  )ECAS(تعلیق هوااز کنترلرعملکرد متحرك -5
کم کردن ارتفاع بخش عقب شاسـی کـامیون اسـتفاده    

.کنید تا روند جداسازي کامیون از تریلر آسان شود
ون را به آرامی به جلـو حرکـت دهیـد تـا از     حاال کامی-6

.تریلر جدا شود

استارت زدن و حرکت کردن
.رجوع شودو وضعیت محصول خاص خریداري شده به مشخصات"لطفا

)دونگ فنگdciموتورهاي(استارت زدن موتور
. بازدید روزانه استارت موتور انجام شود-1
.اصلی را روشن کنیدسوئیچ-2
تنهـا در ایـن حالـت موتـور روشـن            (.قـرار دارد م دنده در وضـعیت خـالص   شوید که اهرمطمئن-3

)می شود
زمانیکه خودرو شما به فیلتر سوخت با شمع گرمکن مجهز و دمـاي هـواي محـیط زیرصـفردرجه     -4

.سانتیگراد باشد، براي کمک به استارت خوردن موتور، دستگاه پیش فیلتر سوخت را فعال کنید
اخطار موتور، اخطار تعمیر و نگهداري موتور، اخطـار بـاال   . قرار دهیدONرا در وضعیت وئیچس-5

بودن دماي آب چراغ اخطار پائین بودن فشار روغن درصـورتی کـه موتـور در وضـعیت نرمـال باشـد       
قرار مـی گیـرد پمـپ    ONوقتی سوئیچ دروضعیت .ثانیه خاموش خواهند شد3روشن شده و پس از 

. سوخت شروع بکار می کندالکتریکی 
، بطور خودکار تشخیص میدهد که شرایط عملکـرد موجـود   مجهز به پیش گرم کنdciموتورهاي -6

.این فرآیند نیاز به دخالت کاربر ندارد. نیاز به پیش گرم کن دارد یا نه
گذاشـته  Startسوئیچ را دروضعیت . پدال کالچ را تا آخر فشار دهید و پا روي پدال گاز نگذارید-7

مشـکالت  بـه سیسـتم سـوخت خـودرو شـده باشـد      در صورتی که هوا وارد . و موتور را روشن کنید
ـ     در ایـن حالـت        .یماستارت خوردن موتور و تخلیه هوا از کمپرسور سیستم سـوخت برخـورد مـی کن

.می توان با استفاده از پیچ هواگیري روي فیلتر سوخت عمل هواگیري را انجام داد
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فشـار  . سوئیچ را رها کنید تا موتور به وضعیت دور آرام برگـردد " پس از روشن کردن موتور، فورا-8
.ثانیه تحت نظرداشته باشید15روغن موتور را طی 

تعیـین مـی کنـد کـه آیـا موتـور       EECUبعد از استارت خوردن موتور، سیستم کنترل الکتریکـی  -9
.براساس دماي محیط به سرعت گرم شود یا نه

د از استارت کامیون موتور با درجه سانتیگراد است، بع50کمتر از دماي مایع خنک کننده زمانیکه-10
.دماي مایع خنک کننده را افزایش دهد" بیشتري کار می کندتا بطور خودکار گرم شده و سریعادور
.اریددقیقه روشن نگهد5تا 3قبل از بار زدن کامیون موتور را با دور آرام به مدت -11
اگر موتور بـه مـدت طـوالنی در دور آرام کـار     . نباید موتور بیش از ده دقیقه در دور آرام کار کند-12
د، باعث احتراق ناقص، تشـکیل رسـوب جلـوي منفـذه نـازل و      ، دماي محفظه احتراق پایین می آیکند

. چسبندگی رینگ پیستون و سوپاپ می شود

: توجه 
فاصـله بـین   ، همچنـین  ثانیـه طـول بکشـد   30بـیش از  نباید مدت زمان هر استارت-1

.دقیقه باشد2د کمتر از نبایزدناستارتدوبار
درجه سانتیگراد باشد، موتور بدون نیاز بـه قطعـه   -15هنگامی که دماي هوا بیشتر از -2

کمکی پیش گرم کن به راحتی استارت می خورد و در صورتی که دمـا پـائین تـر از    
درصورت نیاز، پیش گرم کن سـوخت  . پیش گرم کن نیستدرجه باشد نیاز به -15

)آپشن.(را می توان نصب کرد
.را فشار دهیدکالچ، بهنگام استارت زدن پدالسالمت وسیله نقلیهبه منظور حفظ-3
100و بـاالي  60از رانندگی مداوم با کامیون زمانی که دماي مایع خنک کننـده زیـر   -4

ت درصورتیکه موردي پیش آمد دراسـرع وقـ  .درجه سانتیگراد است، خودداري کنید
.یدکننسبت به شناسایی مشکل اقدام 

. زمانیکه فشار روغن موتور خیلی پائین است، از رانندگی با کامیون خـودداري کنیـد  -5
180فشار روغن موتور در زمانی که موتور با دور آرام کار مـی کنـد نبایـد کمتـر از     

.کیلوپاسکال باشد380ی کند نباید کمتر از کیلوپاسکال و زمانیکه با دور مجازکار م
درصـورت بـروز   . زمانیکه موتور دچار نقص فنی شده نباید با کامیون راننـدگی کـرد  -6

.هرگونه اشکال در کارکرد موتور آنرا خاموش و نقص ایجاد شده را بررسی کنید

زمانی که موتور سرد است استارتکمکی 
پمپ برقی تامین سوخت

پمپ برقی تـامین سـوخت بـا    .تحویل شده اند2009که پس از نوامبر dciموتورهاي مختص "صرفا
VECUقبل از اینکه کامیون را روشن کنید قفل احتـراق را در  . و بدون دخالت راننده کنترل می شود
ثانیـه پمـپ   25بعد از .قرار دهید بدین ترتیب پمپ تامین سوخت شروع به کار می کندONوضعیت 

.متوقف می شود و راننده می تواند کامیون را روشن کندتامین سوخت

:توجه 
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، STARTزمانی که پمپ برقی تامین سوخت کار می کند، اگـر سـوئیچ را در وضـعیت    -1
ACC یاLOCKقرار دهید، پمپ از کار می افتد.

ر کـرد، مـی توانیـد قبـل از پایـان      اگر زمانی که استارت می زنید موتور خوب شروع بکـا -2
.د پمپ برقی موتور استارت بزنیدعملکر

)اختیاري(گرم کن سوختپیش 
.تحویل شده اند2009که پس از نوامبر dciمختص موتورهاي "صرفا

پیش گرم کن سوخت شامل گرم کن سوخت روي فیلتر با سطح فیلتراسیون درشت و فیلتـر بـا سـطح    
عث روان شـدن سـوخت در هـواي    استفاده از پیش گرم کن سوخت می تواند با. فیلتراسیون ریز است

پیش گرم کردن سوخت با کلیـد مخصـوص بـه    . سرد و پایداري بیشتر آن هنگام دور آرام موتور گردد
این راننده است که تصـمیم مـی گیـرد بـر اسـاس دمـاي محـیط از آن        . خود در کابین کنترل می گردد

جـدول زیـر   . راي چـه مـدت  استفاده کند یا نه و اگر می خواهد پیش گرم کن سوخت را روشن کند ب
:راهنماي استفاده از پیش گرم کن بر اساس دماي محیط است

درجه 5باالي دماي محیط
سانتیگراد

دماي 
صفردرجه

ــاي  دمـــــــ
درجــه 5زیــر

سانتیگراد

دمــاي زیــر 
درجــــه 10

سانتیگراد

ــر  دمــاي زی
درجــــه 20

سانتیگراد
زمان استفاده از پیش گرم 

کن سوخت
نیازي به استفاده 

م کن از پیش گر
نیست

دقیقه یا 2
بیشتر

دقیقه5
یا بیشتر

دقیقه یا 10
بیشتر

دقیقه یا 12
بیشتر

بعد از اینکه موتور استارت خورد براي نگهداشـتن دور آرام موتـور در هـواي سـرد، پـیش گـرم کـن        
ه ساعت ب2سوخت باید به کار خود ادامه دهد تا چراغ آن خاموش شود و این فرآیند از نیم ساعت تا 

.با خاموش شدن چراغ نشانگر پیش گرم کن کلید مربوطه را نیز خاموش کنید.طول می انجامد

:اخطار 
قبل از روشن کردن موتور، استفاده از پیش گرم کن سوخت بـه مـدت طـوالنی ممنـوع اسـت و عـدم       

.دشوی آتش گرفتن وسیله نقلیه می ازبین رفتن توان باتري و حتاعثرعایت این نکته براحتی ب

:توجه 
تابستانها یا مواقعی که کامیون زیاد کارکرده یـا داخـل ماشـین درحـال اسـتراحت هسـتید،       -1

درصورتیکه استفاده از پیش گرم کن ضرورت ندارد کلید آن را خاموش کنید تا از مصـرف  
.بیمورد برق کامیون پیشگیري کرده باشید
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تاثیر بگذارد به منظـور رسـیدن بـه    از آنجائیکه زمان می برد تا پیش گرم کن سوخت کامال-2
نتیجه مطلوب پیش گرم کن سوخت و پیش گـرم کـن هـواي ورودي، الزم اسـت راننـده      

. قرار دهدACCسوئیچ را در وضعیت 
پیش گرم کن هواي ورودي

عملکرد پیش گرم کن هواي ورودي را بطور خودکار و با توجه به دماي محـیط انجـام   dciموتورهاي 
پیش گرم کن هواي ورودي این موتورهـا در سـه   . فرآیند نیازي به دخالت راننده نداردمی دهند و این 

:و پس از آن انجام می شودمرحله قبل از استارت خوردن موتور، ضمن استارت 
وقتی دماي محیط زیرصفردرجه است، سوئیچ را : پیش گرم کن هوا قبل از استارت زدن کامیون -الف

موتور وارد مرحله پـیش گـرم کـردن هـواي ورودي قبـل از      . رار دهیدقONچرخانیده و در وضعیت 
استارت زدن می شود و نشانگر مربوطه روشن شده و تا روشن شدن چراغ اسـتارت موتـور همچنـان    

دردمـاي  . مدت عملکرد پیش گرم کن هـواي ورودي بسـتگی بـه دمـاي محـیط دارد     .روشن می ماند
بعـد از عملکـرد   .ثانیه مداوم عمل می کنـد 30جه زیر صفر در20ثانیه مداوم و در دماي 5صفردرجه 

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

ضمن استارت زدن اگـر دمـاي محـیط پـائین     : پیش گرم کردن هواي ورودي هنگام استارت زدن -ب
.دتی بکار می افتدباشد، گرم کن براي م

عد از اینکه موتور استارت خـورد، اگـر دمـاي محـیط زیرصـفردرجه      ب: گرم کردن پس از استارت -ج
. شروع می شود و چراغ نشانگر پیش گرم کن روشن می شودعملکرد گرم کردن پس از استارت باشد 

دقیقـه طـول        3تـا  2مدت زمان این فرآیند بستگی به دماي محیط دارد و در هـواي بسـیار سـرد بـین     
جدول زیر وضعیت نشانگر پیش گرم کن و چراغ انتظـار اسـتارت را در هـر مرحلـه نشـان          . می کشد
. می دهد

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

ــمن    ــردن ض ــرم ک گ
استارت 

ــس از   ــردن پ ــرم ک گ
استارت

روشنروشن خاموشروشن پیش گرم کن 
خاموشخاموش چشمک زنروشن انتظار استارت

راه اندازي سریع موتور کامیون
باشـد، موتـور   EECUپس از استارت زدن موتور اگر دماي مایع خنک کننده کمتر ازعدد پیش فرض 

یعنـی ضـمن اینکـه دور موتـور بطـور اتوماتیـک زیـاد         . وارد فرآیند راه اندازي سریع موتور می شـود 
چـراغ ترمـز موتـور    (می شود، بخشی از سوپاپ ترمز موتور بسته می شود تا فشار ته اگزوز را باالببرد

صداي موتور زیاد شده و دود خروجی این فرآیند درطول.و موتور را سریع گرم کند) روشن می شود
نک کننده موتـور از  زمانی که دماي مایع خ. از لوله اگزوز غلیظ و سیاه خواهد بود که این طبیعی است

بیشتر شود، موتور بطـور اتوماتیـک از وضـعیت گـرم شـدن سـریع خـارج             EECUعدد پیش فرض 
اگرضمن فرآیند گـرم کـردن موتـور  کـامیون     .می شود و چراغ نشانگر ترمز موتور خاموش می گردد
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و چراغ نشـانگر  شروع به حرکت کند یا راننده پدال گاز را بفشارد، موتور از وضعیت فوق خارج شده
موتور طوالنی بوده و رآرامدر شرایط معمولی مدت گرم کردن سریع دو.ترمز موتور خاموش می شود

موتـور کامـل   از اتمام این دو مرحله گرم کردن پس فقط. زمان پس گرمایش هواي موتور کوتاه است
.شده است و آن وقت است که می توانید کامیون را حرکت بدهید

بنابراین . قتی دماي مایع خنک کن موتور پائین است مصرف سوخت موتور باالستو: توجه 
.توصیه می شود رانندگان گرامی پس از اتمام فرآیند گرم کردن موتور شروع به حرکت کنند

:عملکرد حدود سرعت دور باالي موتور زمانی که سرد است
موتـور عملکـرد دور بـاالي موتـور در     درجه سـانتیگراد اسـت،   50وقتی دماي مایع خنک کن کمتر از
دوربر 1600حداکثر سرعت را محدود می کند که کمتر از EECUشرایط سرما را فعال می کند یعنی 

،بعـد از هربـار اسـتارت خـوردن موتـور     ..دقیقـه نباشـد  6و حداکثر زمان مربوطه بیشتر از دقیقه باشد
EECUما را بر اساس دماي مایع خنـک کننـده   بطور خودکار حدود سرعت باالي موتور درحالت سر

دور بـر دقیقـه اسـت تـا ازافـزایش      1600در طول زمان مشخص حـداکثر دور موتـور   . تعیین می کند
اصطکاك قطعات متحرك موتور در سرعت باال جلوگیري کند مخصوصا زمانی که این قطعات خـوب  

وتور در سرما پدال کالچ را تا ته اما اگردرطول فعالسازي  سرعت محدود باالي م. روغنکاري نشده اند
.تا درصورت نیاز بیشتر گاز بدهیدحداکثر سرعت را بشکنید"بگیرید، می توانید موقتا

اتاق بودنموتور در حالت باال زدن روش استارت 
دنده سـنگین  در وضعیتتی را کشیده اهرم دنده را ترمز دس-1

.دهیدقرار (ON)سوئیچ را در حالت بازقرارداده و
، اتاق را بـاال ببریـد تـا    اشیاء افتادنی داخل کابین را بردارید-2

.درجاي خود قرارگیرد
.کنیدثابت)5دنده (چرخها را با تخته سه گوش-3
اتــاق را بــا توجــه بــه دســتورالعمل هــاي -4

.مربوطه باال بزنید 
موتـور را  کمکیدکمه مخصوص استارت-5

لترهـوا قـرار   کلیـد در زیـر فی  ایـن  (فشار دهید
.موتور روشن می شود)دارد

جهت خاموش کردن موتـور، ابتـدا دکمـه    -6
shot down پـس از اینکـه موتـور    را بزنیـد

دکمه استارت موتور از بیرون-1
فیلتر هوا-2
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ــد  ــاموش ش ــپس خ ــت  س ــوئیچ را از حال ــه ONس OFFب

.برگردانید

: توجه
.، هرگز به اهرم دنده دست نزنیددر زمان روشن بودن موتور و در حالت باال زدن اتاق-1
. روشن است اتاق را پائین نیاوریدزمانی که موتور-2

عملکرد کالچ 
:روش عملکرد 

هنگام رانندگی زمانی که می خواهید از دنده سبک به سنگین یا بالعکس تغییر وضعیت بدهیـد مطمـئن   
ا از روي آن پایتـان ر " شوید کالچ را تا ته فشار داده ایـد و هنگـام برداشـتن پـا از روي کـالچ کـامال      

. و بعد از عملکرد کالچ پا را از روي آن برداریددبرداری

:بازدید عملکرد کالچ 
صـفحه  آسـان خالصـی سیستم سنکرونیزه کامیونجهت اطمینان از طول عمر و عدم نقص فنی " قطعا

ـ . همچنین خیلی مهم است که بوستر کالچ عملکردي طبیعی داشـته باشـد  . کالچ ضروري است ذا بـه  ل
،کنید کـه آیـا بـا پیـروي از روش ذیـل     هر هفته کنترل منظور حصول اطمینان از عملکرد سیستم کالچ

:می شود یا خیرحه کالچ آسان خالصصف

.  سریع کالچ را فشار دهید-1
.دنده را عوض کنید-2
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.رجا کار می کند کالچ گیري کنیددآرامدر هنگامیکه موتور در دور-1
.دهیددر وضعیت دنده عقب قرار "ثانیه و تدریجا20دنده را پس از اهرم -2

ایسـت  چنانچه رابط مکانیزم اهرم دنده ، صداي درگیر شـدن نامانوسـی داشـت ، سیسـتم کـالچ مـی ب      
.پس از تنظیم مجدد آن، دوباره کالچ گیري و بعد کالچ را رها کنید. بازرسی و دوباره تنظیم شود

عملکرد گیربکس
: ZFدنده 16گیربکس 

" امالتعویض دنده، سیستم کالچ بایـد کـ  به هنگام -1

درگیر شده و سپس دنده در موقعیت مورد نظـر قـرار   
بهتر است  دنده را سریع و با فشار کمی که بـه  . بگیرد

زمـان  . اهرم تعویض دنده وارد می کنیم عـوض کنـیم  
درگیر ساختن دنده ها اهرم کنترل دنده را تا آخر فشار

.را تکمیل کنددهید تا کشویی جعبه دنده، تعویض
ــویض -2 ــرم تع ــده اه ــده (دن ــته دن داراي دو ) دس

ه سـبک  وضعیت خالص دنده سنگین و خـالص دنـد  
هاي اهرم بین دندهوضعیت خالص دنده سبک. است

3بین دنده هايو وضعیت خالص دنده سنگین6و 5
وقتی اهرم دنده را از خـالص دنـده   . تنظیم است4و 

ر کمی به اهرم دنده وارد کرده سبک به خالص دنده سنگین تغییر وضعیت می دهید، با کف دست فشا
سرعت تغییر نکـرد،  اگر پس از تغییر دنده خالص سبک به سنگین. و سریع دنده مورد نظر را جا بزنید

.خودتان سرعت کامیون را کم کنید و اهرم دنده را در دنده اي مناسب با سرعت پائین جا بزنید
تا تغییـر وضـعیت نـیم دنـده     نیمه حرکت دهیدکالچ را تا آخر فشار دهید و اهرم دنده را تاپدال -3

و براي رفتن به نـیم دنـده   ) Hi(اهرم را به سمت باالبراي انتخاب نیم دنده سبک. شودگیربکس اجرا
. بگردانید) Lo(آن را به سمت پائین سنگین

یا وضعیت سنگین به سبککلید تعویض -1
بالعکس در دنده هاي مختلف 
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تفاده دنده عقب را زمانی که کامیون متوقف است و موتور در دور آرام کار می کنـد مـی تـوان اسـ    -4
زمـان شـتاب کاهنـده سـرعت     ( ثانیه مکث کنیـد 10تا 8در دور آرام موتور پس از گرفتن کالچ . کرد

.و سپس دنده عقب را درگیر کنید) دیسک کششی کالچ
مکـث کوتـاهی کنیـد تـا تعـویض دنـده از       "می روید یا بالعکس، مخصوصـا 5به 4وقتی از دنده -5

.سنگین به سبک راحت تر شود
تعویض دنده چه از دنده سنگین به سبک و چه از دنده سبک به سنگین هیچگاه دنده هـا را  هنگام -6

در غیر این صورت عمر مفید سیسـتم کشـوئی جعبـه دنـده     . عوض نکنید)4به 2یا 3به 1(ضربدري 
.کاهش می یابد

عـوض  نو گیربکس، تنها زمانی دنده سبک را بـه سـنگی  براي پیشگیري از آسیب رسیدن به موتور-7
.که سرعت وسیله نقلیه از بیشترین سرعت در دنده مربوطه کمتر باشد)کنید

همزمـان بـا حرکـت در    . بطورکلی با توجه به شرایط جاده رانندگی را بـا دنـده یـک شـروع کنیـد     -8
یادتـان باشـد قبـل از    . سرباالئی با دنده سنگین، براي افزایش عمر مفید کالچ از دنده یک استفاده کنید

دنده را درگیر کنید و فقط بعـد از آنکـه چـراغ نشـانگر     . به حرکت، اهرم ترمزدستی را آزاد کنیدشروع
.ترمز دستی خاموش شد و فشار باد مخزن به میزان مجاز رسید، استارت بزنید

از کامیون استفاده می کنید، ابتدا گیربکس را با فشـار  ) درجه سانتیگراد -20(وقتی در هواي سرد -9
در مـواردي  . پدال گاز و سرعت پائین آماده کنید تا دماي روغن گیربکس به دماي غالب برسدمختصر 

.  که دماي روغن گیربکس کمتر از دماي موتور است، تعویض دنده مشکل می شود
هنگام کار با خودرو چنانچه صداي غیر معمول از جعبه دنده شنیده شود، یا سخت کار کنـد بایـد   -10

.را پارك کرده و پس از رفع مشکل به رانندگی ادامه دهیدبالفاصله کامیون
از حرکت با دنده خالص خودداري کنید، در غیـر اینصـورت جعبـه دنـده     "توصیه می شود اکیدا-11

.آسیب می بیند
.کیلومتر بر ساعت است از دنده سبک به دنده سنگین نروید28وقتی سرعت کامیون بیشتر از -12
.میون اهرم تعویض دنده را در حالت دنده خالص سنگین قرار دهیدزمان توقف کا-13
درصورت نیاز به بکسل کردن خودرو، باید میل پلوس یا محـور محـرك را غیـر فعـال کنیـد تـا       -14

.در غیر اینصورت احتمال صدمه به گیربکس وجود دارد. چرخها از زمین بلند شود
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:عملکرد ترمز
.ات مشخصه فنی محصول خریداري شدهرجوع شود به جزئی

:ABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 
الکتریکـی اسـت کـه    -سیسـتم مکـانیکی  ABSسیستم کنترل ترمز ضد قفل 

شدن چرخ ها بدلیل نیـروي براي حصول حداکثر کارآیی و ثبات ترمز از قفل 
جلـوگیري مـی   ) باالخص در سطوح و جاده هاي لیز(ترمز وارده به آنها زیاد
هنگـامی کـه ترمـز    . لذا از تصادفات ترافیکی و خسارات وارده به دلیل مذکور پیشگیري می نماید. کند

ی دهـد  ترمزگیري را کاهش مـ حفظ میکند، فاصله کنترل فرمان راABSکردن ضروري است، سیستم 
هرچه سرعت کـامیون بیشـتر باشـد فاصـله     . درصد و درجاده هاي لغزنده بیشتر10درحالت عادي تا (

. ا بیشـتر مـی کنـد   ررا کاهش می دهدو امنیـت راننـدگی   ، تصادفات ترافیکی)ترمزگیري کوتاهتر است
. می دهدالستیک ها و هزینه نگهداري از آنها را کاهشهمانطور که سایش 

قــرار دارد، سیســتم ONاصـلی کــامیون در وضـعیت   وقتـی ســوئیچ 
ABSترتیـب  سوپاپ هاي سلنوئید بـه (می شودبطور خودکار چک

ABSو چراغ نشانگر خراب بـودن سیسـتم   ) صداي مکش می دهند

ثانیه یـا همـین حـدود روشـن مـی مانـد و سـپس خـاموش        3براي 
د ایراد در روشن بودن بیشتر از مدت ذکر شده نشان از وجو. می شود
را ABSدر این مواقع کلید عیـب یـاب   . کامیون استABSسیستم 

، کـامیون بایـد   هنگـام چـک کـردن   ( دهیـد ثانیه فشار 3تا 1به مدت 
بطـور مـداوم   ABSسپس چراغ نشـانگر عیـب یـاب    ) متوقف باشد

توانیـد روشن و خاموش شدن چراغ مربوطـه مـی   با توجه به تعداد دفعات .روشن و خاموش می شود
با مراکز تعمیرگاهی مجاز شرکت سـایپادیزل بـراي رفـع عیـب تمـاس      " ایراد را ردیابی کرده و سریعا

.بگیرید
)خفه کن اگزوز(ترمز موتور

ترمز موتور و خفه کن اگزوز هردو وسـیله اي بـراي ترمـز کمکـی کـامیون      
رعت وسیله نقلیه است و به کاهش سآنها عملکردمشخصههستند که وجه 

تـور بیشـتر از   تنها وقتی دور مو. تبع دوام لنت هاي ترمز را افزایش می دهد

چراغ نشانگر ایراد در 
ABSسیستم لصلی ترمز 

چشمک زنABSاب ترمزکلید عیب ی

خاموش-2روشن  - 1

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


٩٤

دور بردقیقه و سرعت باالتر از صفر کیلومتر باشد، هنگامی که پدال کالچ و گاز به طور همزمـان  1000
زوز سـوخت قطـع   نشانگر ترمز اگزوز روشن می شـود و زمـان عملکـرد ترمـز اگـ     رها شده اند چراغ

اگر پدال کالچ یا گاز را بگیـریم،  . تا ترمزموتور عمل کند و چراغ نشانگر مربوطه روشن شودمی شود 
اگر یکی از این دو پـدال گرفتـه   .ترمز موتور بطور اتوماتیک از کار افتاده و چراغ آن خاموش می شود

.شود، عملکرد ترمز موتور تاثیر خود را نخواهد داشت

پاك کن را درجهت نشان داده شده درشکل حرکت دهیـد و پـا را از روي پـدال گـاز و     دسته برف-1
ترمز موتور و ترمـز  . کالچ بردارید تا ترمز موتور غیر فعال شده و چراغ مربوط به آن نیز خاموش گردد

اگزوز هردو تجهیزات کمکی براي ترمز کامیون هستند که می توانند سرعت کامیون را کاهش دهند نـه  
.درصورتی که می خواهید کامیون را متوقف کنید باید پدال ترمز را فشاردهید. نکه آن را متوقف کنندای

:عملکرد ترمز موتور
هايسرازیرين یک ابزار کمکی ترمز دروانبع" از ترمز موتور عمدتا-1

ترمز موتور اسـتفاده از  . کامیون استفاده می شودسنگینطوالنی با بار
را بطور چشـمگیري کـاهش مـی دهـد، لـذا کـاهش       پدال ترمز پایی 

داغ به دلیـل  دي ریسک رانندگی امن سائیدگی کفشک ترمز تا حد زیا
. را کاهش می دهدشدن کفشک هاي ترمز ناشی از ترمزهاي متوالی 

این ترمز جایگزین ترمز اصـلی و ترمـز دسـتی در مواقـع اضـطراري      -2
.نیست

. طور همزمان قابل استفاده هستندترمز اصلی و ترمز موتور ب-3
درحالیکـه دور  . نیسـت است و گیربکس در حالت خـالص یسوئیچ ترمز موتور و خفه کن اگزوز یک

و دور بر دقیقه است، وقتی سوئیچ ترمز موتـور فعـال شـود، ترمـز موتـور کـار مـی کنـد        1020موتور 
. پدال کالچ و گاز روشـن مـی شـود   بعد از رها کردنچراغ نشانگر بر روي تابلو فرمان داشبورد"فورا

پـدال  وقتی راننده پدال کالچ یا گاز را می فشارد، ترمز موتور سریع آزاد می شود و بعد از اینکه راننده
زمانی که راننده پدال ترمز را می گیرد ترمز .کالچ و گاز را رها میکند، دوباره ترمز موتور فعال میگردد

.کندمی ر نیروي ترمز، دوجانبه بر کامیون عملموتور همچنان عمل می کند و حداکث
پیشـنهاد مـی شـود کـه سـرعت ثابـت و      ) مسیر طوالنی"مخصوصا(هنگام رانندگی در سطح شیب دار

گرچه بهتر است ترمز موتور را جهت عملکـرد عـادي و   . قابل کنترلی با ترمز موتور تنظیم و حفظ کنیم
روش آزمون این است که ترمز موتور را فعال کنـیم و پـا   . نرمال قبل از رسیدن به سرازیري چک کنیم

اگر مشکلی باشد صدایی غیر عادي از موتور شنیده می شود و مـی تـوان    . را از روي پدال گاز برداریم
روش صـحیح عملکـرد   . عیب مربوطه را ردیابی کرده ببینیم آیا ترمز موتور درست کار می کنـد یـا نـه   

مز موتورچراغ نشانگر تر

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


٩٥

را فعال کنیم، قبل از آنکه کامیون در سرازیري طوالنی قرار گیرد کـه در  ترمز موتور آن است که کلید آن
. می کندبت ترمز موتور را تضمین دراز مدت تاثیر و عملکرد ثا

بعـد از  "شروع بکار می کند، ترمز موتور بطور خودکار متوقف مـی شـود و سـریعا   ABSوقتی ترمز 
.فعال می شودABSطع سیستم ترمز ضد قفل ق

:تفاده از ترمز موتور به موارد زیر توجه کنیدهنگام اس
بـراي  . ترمز موتور استر بر دقیقه، باالترین کارآییدو2200تا 1600ور محدوده دور موت-1

نده پاسخگو به د"عموما(.افزایش این کارآیی راننده می بایست دنده مناسب را انتخاب کند
اگـر دور  ) زیري هاي پرشیب بکار برددر سراز موتور رابراي ارتقاء باید کارآیی ترمحداکثر

980موتـور زیـر   وقتـی دور . موتور زیر محدوده مذکور باشد کارآیی ترمز کاهش می یابد
حداکثر دور موتور مجهز بـه سیسـتم ترمـز    . ، ترمز سریع از کار می افتددور بر دقیقه است

. دور بر دقیقه تجاوز کند2300موتور نباید از 
بـیش از سـرعت   با بار مشخص اگر راننده با سـرعت ن هاییدر شیب هاي خاص و کامیو-2

با ترمز موتور و خفه کـن اگـزوز   " که صرفاباالترین سرعت پایا( پایا سراشیبی را طی کند
بعـالوه راننـده   . ، ترمز موتور با دنده سبک قابل استفاده است)می توان به آن سرعت رسید

ده و کـر از افزایش دور موتور جلوگیري تامی بایست از ترمز موتور به تناوب استفاده کند 
اگر راننده بخواهد سراشیبی را با سرعتی کمتـر  . حرکت خودرو با سرعت ایمن انجام شود

کـامیون  ) پـایی (طی کند باید از دنده سنگین بـه همـراه ترمزاصـلی    ) پایا(از سرعت مجاز 
.دت موتور پیشگیري کنزایش دور سرعاستفاده کند تا دور موتور را پائین نگهدارد و از اف

موتـور متوقـف   انژکتور سوخت در حالتی که ترمز موتور فعال است تزریق سوخت را بـه  -3
.موتور باشدازي نیست راننده نگران دور اقتصاديبراي همین نی. می کند

:توجه
زمانیکه موتور را در هواي سرد روشن می کنید از وضـعیت خـاموش بـودن ترمـز موتـور      -1

پس از اینکه دماي روغن به دماي کارکرد استاندارد رسـید و موتـور گـرم    مطمئن شوید و 
)قرار دهیدONکلید آن را در وضعیت (شد، ترمز موتور را فعال کنید 

قـرار دهیـد بطـوري کـه    OFFرا در وضـعیت  ، ترمزموتـور قبل از خاموش کردن موتور-2
ترمز موتـور اسـتفاده   پیش از رسیدن دماي روغن موتور به حد مناسب از دراستارت بعدي

.نشود
.یدکالچ را هنگام تعویض دنده گیربکس بگیرترمز موتور،هنگام استفاده از-3
زمانیکه کامیون به تریلر وصل نیست یا بارنـدارد و خـالی اسـت از ترمـز موتـور اسـتفاده       -4

.نکنید
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ي هنگامیکه ترمز موتور یا ترمزاصلی کامیون را تست میکنید، فاصـله ایمـن را باخودروهـا   -5
.دیگر رعایت کنید

:اخطار
ترمـز  بکـار بـردن   ، از جاده هاي یخی و برفیدر" از آنجائیکه قدرت ترمز موتور زیاد است اکیدا

.رانندگی در این حالت خطرناك استوتور اجتناب کنید،م
:عملکرد سیستم ترمز

:ر را رعایت کنیداي آنکه به آرامی ترمز کنید، مراحل زیبر
متري محل توقف است، پدال کـالچ را تـا نیمـه یـا     35تا 25در حالیکه خودرو در فاصله .1

. یک سوم فشار دهید
. رها کنیدبه آرامیمتري نقطه توقف رسیدید، کالچ را6تا 5زمانیکه به فاصله .2
تـا  ا فشـار دهیـد   قبل از اینکه در نقطه پارك متوقف شوید، به آرامی پدال ترمـز را تـا انتهـ   .3

.متوقف گردد" خودرو کامال

:توجه 
داوم ، از ترمزگیـري ناگهـانی و مـ   ورتیکه وضعیت اضطراري نیستدرصهنگام ترمز گیري.1

چون در این صورت احتمال خرابی قطعات و یا ایجاد جراحـت و صـدمه   . خودداري کنید
.به شما وجود دارد

نکنید تا از مصرف شدن بیش از حـد بـاد و   در مدت زمان کوتاه به دفعات زیاد ترمزگیري.2
درصـورت کـارنکردن درسـت سیسـتم ترمـز      . ي کرده باشـید تخلیه تانک باد ترمز جلوگیر

.کنترل خودرو از دست شما خارج می شود
.یدپایی استفاده کنترمزکامیون  ازتوقفبطور کلی براي.3
.س اجتنـاب کنیـد  ه هـاي لغزنـده و خـی   در جـاد اضـطراري چنانچه ضروري نباشد از ترمز.4

.غل متوجه کامیون شما می شوددرغیر این صورت خطر سر خوردن به ب
پس از شستشوي خودرو و یا عبور از گودال هاي عمیق پـر از آب، احتمـال ورود آب بـه    .5

در این صورت خودرو را . کاسه ترمز وجود دارد که عملکرد صحیح آن را کاهش می دهد
و چند بار بطور ممتد ترمزگیـري کنیـد تـا آب از کاسـه نمـد      به حرکت درآورده به آرامی 

.تخلیه شده و این کار را تا حصول اطمینان از بازیافت قدرت طبیعی ترمزها ادامه دهید
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:پارك کردن 
در محدوده دنده سنگین قرار دهید و ترمـز دسـتی   ، دنده را در حالت خالصوپس از توقف خودر-1

. را بکشید
دقیقـه  5الـی  3بایست بین موتور می. ، موتور را بالفاصله خاموش نکنیدکردن خودروهنگام پارك-2

خصوصـاً هنگامیکـه   . به ناحیه خنک رسید خـاموش نمائیـد  درجا کار کند موتور را هنگامیکه دماي آن
" ایـد، حتمـا  زیاد بصورت مداوم حرکـت کـرده  موتور در شرایط سخت کار کرده است و یا با سرعت

موتور درجـا کـار کنـد در غیـر اینصـورت سـیلندر دچـار سـایش شـده و          از خاموش شدن،قبلباید 
. توربو شارژر نیز آسیب خواهد دید

.یدقطع کن را بزن"صوصا، تمامی سوئیچها ، مخپس از خاموش کردن موتور-3

:رانندگی در مسیر شیب دار 
درسـت اسـتفاده کنیـد تـا سـرعت خـودرو در       راز ترمز موتوباید،در سراشیبیبهنگام پائین آمدن -1

کلید ترمز موتور را قبل از رانندگی در سراشیبی روشـن کنیـد تـا تـاثیر آن و     . محدوده ایمن حفظ شود
.ناسب موتور خودرو بهترین حالت باشدحفظ دور م

از حد ور ید که دور موت، دقت کنرعت پائینی داشته باشداگر تریلی در سراشیبی حرکت کند و یا س-2
)نشوددورموتورقرمزوارد محدوده (، تجاوز نکند مجاز

این کار را قبـل از اینکـه بـه سـرازیري جـاده      . درست کار میکند) پایی(امتحان کنید آیا ترمزاصلی -3
. برسید انجام دهید

ت کامیون را چک کـرده و  کنترل شود تا سرعسرعت سنج به سنگینسبک از دنده هنگام تعویض-4
راننده باید به سرعت کامیون و دور موتـور توجـه داشـته    .موتور سنجش کنیموررا با دورسنجدور موت

.باشد

مایع خنک کننده رکردنو پچک کردن
بــراي کنتــرل مقــدار مــایع خنــک کننــده ، ســوئیچ را-1

ــعیت  ــرارONدر وضـ ــداده دقـ ــایعو ببینیـ ــراغ مـ چـ
چه چراغ مربوطـه  خنک کننده روشن است یا خیر ؟ چنان

روشن بوده و بوق هشدار دهنده شنیده مـی شـود مقـدار    
، چنانچـه  نده را از پشت اتاق مالحظه کنیـد مایع خنک کن

بایست مایع خنـک کننـده   از مقدار حداقل کمتر باشد می 
. افزوده شود

.بریدباتاق را بصورت کامل و طبق دستورالعمل همین دفترچه باال -2

درب مخزن مایع خنک کننده- 1
درب مخزن انبساط- 2
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مخـزن دربهرگـز  . یـد پـر کن "چه تعبیه شده در پشت اتاق کامالنده را از دریمخزن مایع خنک کن-3
، مایع خنک کننـده را بـه آرامـی در مخـزن بریزیـد     . باز نکنیدخنک کننده را براي افزودن مایع انبساط

.خنک کننده را نخواهد یافتوجود در مخزن مجال خروج از سیستم چون در این صورت هواي م
آیـا همچنـان  ، سـپس ببینیـد  تور صبر کنیدوتور را روشن کرده و تا گرم شدن موپس از پر کردن م-4

مخـزن پـر   ید تا را اضافه کنمایع خنک کننده دوباره ، است یا خیر و چنانچه نبودسیستم خنک کننده پر 
.شود

الستیک آببندي درب منبع انبساط و سوپاپ فشار مربوطه را کنترل کرده و از صحت عملکرد آنهـا  -5
.مینان حاصل فرمائیداط

:توجه 
و در نتـرل  ، هرگونه نشتی موجود در موتور یا رادیـاتور را ک قبل از پر کردن مخزن مایع خنک کننده-1

. صورت وجود نشتی، آنرا مهار کنید
سـیلندر خیلـی زود  در غیر اینصـورت  بـوش  . ید، درب مخزن را محکم کنپس از پر کردن مخزن-2

. می سوزد
به مایع خنک کننده نباید .باشدDFL-Cخنک کننده باید ضدیخ و ضد خوردگی از سري مایع-3

.آب چاه یا رودخانه ها را اضافه کرد
بـه مخـزن اضـافه    کردن درب منبع انبساطق باز ، هرگز مایع خنک کننده را از طریدر حالت عادي-4

در . مجاز اسـت درجه سانتیگراد باشد50هنگامیکه دماي مایع خنک کننده کمتر از این کار فقط . نکنید
توانـد جراحـات جـدي بـه او     میغیر اینصورت پاشیده شدن مایع داغ و یا بخار به سر و صورت فرد

پـذیرد تـا   ، این کار می بایست با احتیاط و به آرامی صـورت هنگام باز کردن سوپاپ فشار. زدوارد سا
.ارج شودتدریج خفشار بخار موجود در سیستم خنک کننده به 

تخلیه آب رادیاتور
ع مای. ترین قسمت رادیاتور واقع شده استشیر تخلیه در پائین 

.دمی شوتخلیهخنک کننده با باز کردن آن

سوپاپ تخلیه آب- 1
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نگهداري فیلتر هوا
بازبینی و زمان تمیز کردن فیلتر هوا

در محیطهاي پر از گرد و غبـار هـر   (کیلومتر 5000اي هر در از
دار مسـدود شـدن   و یا هر زمان کـه چـراغ هشـ   ) کیلومتر4000

در . بایسـت صـورت پـذیرد   ، بـازبینی مـی  فیلتر هوا روشن شـد 
فیلتر نیـاز بـه تمیـز کـاري دارد و فیلتـر     حالت عادي فقط خود

اري فیلتـر  اطمینان را فقط وقتی چراغ هشدار فیلتر پس از تمیزک
.بیرونی روشن ماند، باید تمیز کرد

:دوره تعویض
کیلومتر کارکرد30000هر 

بستگی به نتایج بازدید تعویض فیلتر در مناطق پرگرد و غبار 
.بار تمیزکاري فیلتر دارد6پس از 

نحوه تعویض فیلتر هوا
بــا دســت        مهــره خروســک درب محفظــه فیلتــر هــوا را-1

و درپوش انتهایی محفظـه فیلتـر   ) د تا باز شودبپیچی(باز کنید
.را بردارید

.باز کرده و فیلتر را خارج کنیدمهره قفلی فیلتر را-2
.دسوار کنی"مراحل فوق مجدداعکسه بهر قطعه را -3

فیلتر اصلی هوا روش تمیزکردن
بدمید تا گرد و غبـار  تر به خارجهواي فشرده را از داخل فیل

.خارج شود
بازبینی و کنترل فیلتر اصلی هواروش
کـه  ید و ببینیدروشن کرده و داخل فیلتر قرار دهی راچراغ

همچنـین  . ا سوراخی در آن وجود دارد یـا خیـر  آیا خرابی ی
آن خرابی واشر مربوطه را کنترل کنید و در صـورت خرابـی  

.یدکنتعویض را

درپوش انتهایی محفظه فیلتر -8محفظه فیلتر هوا         - 1
مهره خروسک-9فیلتر اطمینان             - 2
مونتاژ مهره خروسک - 3
سوراخ تخلیه گرد و غبار - 4
یلتر اصلی هوا ف- 5
مهره خروسک- 6
الستیک آب بندي - 7
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١٠٠

:توجه 
در غیر اینصـورت گـرد و غبـار    . ی محکم شده اندآن بخوبی و درپوش مطمئن شوید که فیلتر اصل-1

.را با گازوئیل یا آب مجاز نشوییدرفیلتاجزاء. ه و عمر مفید موتور کاهش می یابدوارد سیلندر شد
.الستیک هاي آببندي را کنترل کنید، تمامی بهنگام سوار کردن فیلتر-2
و مطمئن شوید کـه حلقـه السـتیکی    فیلتر اصلی و درپوش مربوطه را محکم کنیدمهره هاي اجزاء -3

.ی سوار شده استآببندي درپوش بخوب
.را باز نکنیداطمینان فیلتر، را تمیز می کنیداصلی فیلتروقتی که فقط -4

:سوخت آبگیرفیلتر 
تعویض اولیه 

ديکارکرد عاکیلومتر10000هر 
دوره تعویض 

کارکردکیلومتر20000هر
روش تعویض

. ، از آچـار مخصـوص آن اسـتفاده کنیـد    ض فیلتر اولیهتعویبراي
پس آن را بـا  سـ . دن ابتدا محل اتصال را تمیز کنیدبهنگام سوار کر

پس از اینکـه  . ت پر کرده و بصورت دستی نصب کنیدسوخ
ـ واشر آببندي آن را در محـل خـود قـرار دادیـد     ه صـورت  ب

.دور محکم کنید4/3دستی 

سوخت فیلتر آبگیرتخلیه
موتور را خاموش کرده و شیر تخلیه آب فیلتـر را بـاز کـرده و    

زمانیکه جریان . هاي جمع شده را تخلیه نمائیدلصی آب و ناخا
. شیر را ببندیدد،سوخت تمیز و بدون ناخالصی برقرار گردی

:توجه 
در . ر آبگیر از آچـار اسـتفاده نکنیـد   لتهرگز جهت بستن فی-1
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١٠١

بالاســتفاده "و احتمــاالهدیـد آســیبغیـر اینصــورت فیلتـر   
. می شود

شیر تخلیه آب فقط باید با دست بسـته شـود و از هـیچ   -2
. ابزاري بدین منظور استفاده نشود

، شیر مربوطه بهنگام تخلیه آب و ناخالصی هاي سوخت-3
.تا انتها باز نشود

فیلتر سوخت
کیلومتر کارکرد عادي10000هر : تعویض اولیه 
کارکردکیلومتر20000هر :دوره تعویض 

روش تعویض 
کامل بودن پکـیج فیلترجدیـد   ، از هنگام تعویض فیلتر اصلی

درصورت مشاهده هرگونه خرابی یـا  .سوخت مطمئن شوید
سـطح  قبـل از مونتـاژ  . آسیب دیـدگی آنـرا اسـتفاده نکنیـد    

. آغشـته کنیـد  ک آب بندي فیلتر را بـا کمـی سـوخت   تیالس
را با دستمال تمیـز پـاك   ، محل بسته شدن فیلتر هنگام بستن

فیلتر را از سوخت تمیز پر کنید و سپس بطـور دسـتی   .کنید
سـتیک  پـس از اتصـال ال  . سـوار کـردن فیلتـر کنیـد    اقدام به

4/3ازه اندبه با دست  ، فیلتر راآب بندي فیلتر با پیچ اتصال
هـواي داخـل   ،فیلتـر سوارکردن کامل پس از.بچرخانیددور

.سوخت را با پمپ دستی فیلترسوخت خارج کنید

:توجه 
، زیـرا در ایـن   صلی را با آچار محکم نکنیـد هرگز فیلتر ا-1

د خـارج و بالاسـتفاده خواهـد    صورت از شکل اصـلی خـو  
. گردید

فیلتر سوخت-١
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١٠٢

ائیکـــــــــه بـــــــــراي سیســـــــــتمازآنج-3
تمیز بـودن فیلتـر مهـم    "سوخت پاشی با فشار"

بـه آن  است، نبایـد قبـل از بسـتن فیلتـر جدیـد      
.سوخت اضافه کنیم

سوختآبگیرفیلترپمپ دستی سوخت و
صـافی  . پمپ دستی سوخت و فیلترآبگیر سوخت باهم یکی هسـتند 

.فیلترآبگیر سوخت براي تمیز کردن گازوئیل بکار می رود

عویض روغن موتوربازدید و ت
کارکرد عاديکیلومتر10000هر: دوره تعویض 

روش کنترل روغن موتور 
، سطح روغن را دقیقه پس از خاموش کردن موتورپنج-1

.یدکنترل کن
:روغنگیجاستفاده از -2

آن را تمیـز  اي پارچـه و با تکه روغن را خارج کردهگیچ
را گـیج یگربـارد . کنید و دوباره در جاي خود قـرار دهیـد  

مقدار روغـن  . یدخته و سطح روغن را مالحظه کنخارج سا
شـده بـر   داکثر تعیـین بین حداقل و حـ "ایست معموالبمی

. روي گیج باشد
و چنانچه هدکر، روغن اضافه چنانچه مقدار روغن کافی نبود

نرا از طریق پیچ تخلیه خالی کنیدزیاد بود آ

پیچ درپوش پمپ سوخت-١
پمپ دستی سوخت- 2
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١٠٣

روش تعویض روغن موتور 
، پس از خاموش شدن همچنان داغ اسـت وتورهنگامیکه م-1

ا باز کرده و روغـن را  پیچ تخلیه روغن واقع شده زیر کارتل ر
، تور سرد اسـت ، قبـل از تعـویض روغـن    اگر مو. تخلیه کنید

درجه 50یاتور به هنگامیکه دماي آب راد. روشن کنیدموتور را
پـیچ تخلیـه روغـن را    ، موتور را خاموش کنیدسانتیگراد رسید

. روغن را تخلیه کنید"سریعاوزبا
.ببندیدآن را "یه را تمیز کرده و مجدداپیچ تخل-2
وپـیچ نگهدارنـده آنـرا    فیلتر روغن را تعـویض کـرده  -3

و حلقـه السـتیکی آب بنـد فیلتـر سـانتریفوژ      . تمیز کنیـد 
.را عوض کنیدر واشمجموعه 

.ید را به مقدار تعیین شده بریزیدروغن جد-4
در دور درجـا هرگونـه نشـتی را در پـیچ     . را روشن کنیـد موتور -5

ر را سـپس موتـو  . و یا پیچ فیلتر روغـن بررسـی کنیـد   تخلیه کارتل 
"مجـددا بـا سـنجه  دقیقه مقدار روغـن را 5خاموش کرده و پس از 

اطمینـان حاصـل   میـزان روغـن موتـور   ید تا از کافی بودنکنترل کن
روغـن اضـافی بایـد    اگر میزان روغن بیشـتر از شـاخص بـود   . یدکن

حـد  به تخلیه شده و درصورتی که کمتر از شاخص حداقل بود باید
.  کافی روغن به مخزن اضافه کرد

:توجه 
متوقف شـده و دمـاي مـایع خنـک     "تواند تخلیه شود که موتور کامالروغن موتور تنها زمانی می-1

. باشددرجه سانتیگراد50زیرکننده 
. تا از ایجاد سوختگی جلوگیري شودید به دماي روغن دقت کن،لیه روغنهنگام تخ-2
. وقتی سطح روغن موتور کمتر از حداقل و بیشتر از حداکثر است موتور را روشن نکنید-3

وجود رسـوبات بـیش از حـد داخـل تانـک سـوخت باعـث مـی شـود تـا           : تخلیه تانک سوخت
بنـابراین  . حتی باعث مسدود شدن فیلتر شودناخالصیهاي زیادي به همراه سوخت وارد فیلتر شده و یا

پیج تخلیه روغن-2کارتل   - 1
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١٠٤

سـپس پـیچ   . پیچ تخلیه زیر تانک سوخت را باز کنید تا آب و رسوبات به صورت کامـل تخلیـه شـود   
. تخلیه را محکم ببندید

فیلتر روغن 
دوره تعویض

کارکرد عاديکیلومتر10000هر
:روش تعویض 

هنگـام  .دفیلتر روغن را همزمان با تعویض روغن عوض کنی
روغـن  .تعویض فیلتر از آچار مخصـوص آن اسـتفاده کنیـد   

و پس از افزودن روغن کمی تمیز به فیلتر جدید اضافه کنید
قبل .صبر کنید تا از پر شدن مخزن روغن فیلتر مطمئن شوید

را بـه الیـه نـازکی از روغـن     يبنداورینگ آبباز بستن فیلتر 
دور 4/3پس فیلتـر را  سـ . چانیدفیلتر را بپی. فیلتر آغشته کنید

سفت کردن بیش از حد فیلتر خیلـی  . تا بسته شودبچرخانید
.می رساندبند آسیباورینگ آببزود به رزوه و 

:توجه 
. فیلتــر را بــا آچــار محکــم نکنیــد، نهنگــام ســوار کــرد-1

رخ يبنـد اورینـگ آب و تغییر شـکل رزوه  صورتاینغیردر
.دآسیب می بینفیلتر و داده 

وقتی فیلتر جدید را می خواهید نصب کنید دقت داشـته  -2
.شما همخوانی داشته باشدنوع موتور کامیون باشید که با 

.قبل از نصب فیلتر مخزن روغن فیلتر باید پر باشد-3
پس از نصب کامل فیلتر و روشن کـردن موتـور قبـل از    -4

ـ   ا دور آنکه کامیون سرعت بگیرد، موتور باید براي دقـایقی ب
. آرام کار کند
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١٠٥

روغن سانتریفوژفیلتر 
کیلومتر کارکرد10000هر: ض اولیه تعوی
کیلومتر کارکرد20000هر: ره تعویضدو

و تعویض رینـگ آببنـدي فیلتـر سـانتریفوژ     مجموعه روترنصب 
را اگر خواسـتید روتـر  . باید همزمان با تعویض روغن انجام شود

وجـه داشـته باشـید کـه رزوه     ت(مهره گلویی را شل کنید باز کنید
ومجموعـه روتـر   درپوش را برداریـد و . )سمت چپ است
رینگ آببندي را 

را به روغـن  هنگام نصب رینگ آببندي جدید . تعویض کنید
نیوتن بـر  30آغشته کرده و سپس بوش گلویی را با گشتاور 

جهت عقربه هاي سـاعت چرخانیـده و سـفت    خالفمتر در
.کنید

:توجه 
. وژ سـمت چـپ اسـت   فیلتـر سـانتریف  وعه روتروه مجمزر-1

ه درجهت عقربه هاي ساعت باشـد شـل   زمانی که چرخش رزو
سـفت  ف جهت عقربه هـاي سـاعت بچرخـد    و وقتی خالشده

.می شود

رسانیسیستم سوختهواگیري
ــد   سیســتم ســوخت رســانی پــس از طــی دو فرآینــد بای

:هواگیري شود
ــمبعــد از تعــویض -1 ــه روغــن ک فشــار و      لول

لوله هاي پمپ سوخت
بعد از تعویض فیلتر سوخت و قبل از اولـین  -2

استارت

)صفحه(پوسته - 2ر سانتریفیوژمهره سفت کردن فیلت- 1
)مرغک(سنبه -4مجموعه روتر       - 3
پایه - 5
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١٠٦

روش هواگیري
پیچ هواگیري را شل کنید و دکمه پمـپ دسـتی   -1

روغن را که روي پیش فیلتر سـوخت قـرار دارد   
را چند بار سـریع فشـار دهیـد تـا حبـاب هـاي       

سـپس پـیچ   .شـوند خـارج ت موجود در سـوخ 
. کنیدهواگیري را سفت

رت زدن کامیون اهـرم پمـپ دسـتی    قبل از استا-2
.کنید، روي بدنه موتور را محکمسوخت

.موتور را روشن کنید تا استارت بخورد-3

:توجه 
مجـاز بـه   ي موتور بسیار باالست وقتی دما-1

.هواگیري سیستم سوخت نیستیم
بـراي هـواگیري سیسـتم    نباید از اسـتارت -2

.استفاده کردسوخت رسانی
سـوخت را  فشار قـوي هاياالت لولهاتص-3

.شل کردنباید براي انجام هواگیري

ترموستاتبازدید

بتدریج گرم کرده و بهم را تکه ترموالتور در آن غوطه ور اسآبی 
ــد ــپس. بزنی ــ س ــور را در لحظ ــرارت  ترموالت ــه ح ــروع درج ه ش

درجـه  90در درجـه حـرارت   Aسـوراخ  دهانـه  . دبکارکنترل کنیـ 
رصورت بروز هرگونـه  د. میلیمتر باشد9.5نباید کمتر از سانتیگراد

. را تعویض کنیدمشکل ترموستات

پیچ هواگیري- 1
پمپ دستی روغن بدنه موتور- 2

پمپ دستی روغن
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١٠٧

تنظیم لقی پیچ تنظیم ترمز موتور
تنظیم لقی را زمانی انجام دهید که سـیلندر در وضـعیت حرکـت    

)سوپاپ هوا. (تراکم باشد
.مهره قفلی روي ترمز را شل کنید-1
ــور  -2 ــز موتـ ــیم ترمـ ــراي تنظـ ــه  بـ ــر بـ ــک فیلـ یـ

ــخامت ــوپر   را ض ــتون ت ــین پیس ب
.دو پیچ تنظیم ترمز قرار دهی)پیستون غلطکی(پمپ

ناور را تنظیم کنیـد تـا تمـاس    کورس پیستون ش-3
.کامل بین پیستون و صفحه لقمه اي ایجاد شود

نیوتن بر متـر سـفت   40مهره قفلی را با گشتاور -4
.کنید

بازدید تسمه و تسمه سفت کن 
به آرامی بچرخد و در محل خودبایدغلطک تسمه سفت کن. ن آن مطمئن شویدبوداز سالمو درآوردهمحرك راتسمه -1

.لقی محوري نداشته باشد
. دهیم یاتاقان باید آزادانه و بدون مانع بچرخدآن را بادست فشار می وقتی .بازدید کنیدتسمه سفت کن را یاتاقان -2
.اگر نشتی داشت آن را به موقع عوض کنید. اشته باشد و گریس از آن نشتی نکنددقت کنید یاتاقان تسمه نشتی ند-3

کنترل تسمه سفت کن
:دچار نقائص زیر نباشددقت کنید تسمه سفت کن

.و جاي اشیاء نوك تیز روي آن نباشدآثار ضربه -1
وجود ترك در آن-2
وارد شدن فشار و ضربه به فنر-3
وجود شیار و موج روي قطعات بیرونی فنر-4
خم شدگی قطعات بیرونی فنر-5
کوژکاري قطعات بیرونی فنر-6
صدا دادن فنر هنگام کارکردن -7
نقطـه پـاك کنیـد و    4رنگ دو طرف فنـر را در  -8

اختالف ضـخامت  . ضخامت فنر را اندازه بگیرید
25/0بین نقاط اندازه گیري شده نبایـد کمتـر از   

ترمزپیستون توپر پمپ - 2مهره تراکم          - 1
پیچ تنظیم - 3

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


١٠٨

درصورت وجود هریـک از نقـص  . میلیمتر باشد
. نر باید تعویض شودهاي فوق الذکر ف

کارکرد سیستم توربوشارژ
اگـر اتصـال   . داشته باشدگازنشتینباید شارژر، لوله مکش هوا و لوله اگزوزتوربوتاتصاال

در صـورت  .شـارژر کـاهش مـی یابـد    گزوز نشتی داشته باشد کارآیی توربوتوربین و لوله ا
.یندمی بآسیب جديفرسوده شده و رنشتی اتصاالت لوله مکش موتو

موتوري که مدتی است روشـن نشـده   شارژر یا توربو، فیلتر روغن، قبل از اینکه از روغن نو
ئن شـوید همـه اجـزاء    شارژر را با روغن تمیـز پـر کنیـد تـا مطمـ     استفاده کنید مکنده توربو

. شارژر را گریس کاري کنیدتوربوسپس می توانید یاتاقان . می کنندهماهنگ حرکت
، قبـل از خـاموش   شارژر و کاهش تدریجی سرعت موتورتوربودماي کاهش تدریجی براي

مضـاف بـر اینکـه برعملکـرد     .دقیقـه در دور آرام کارکنـد  2کردن موتور بگذارید به مدت 
درصورت بروز هرگونه مشـکلی موتـور را متوقـف و    .شارژر باید نظارت داشته باشیدتوربو

شـارژر انعطـاف نداشـته و خـوب    ربوتودر صورتیکه روتر.مشکل را بررسی و ردیابی کنید
بازدیـد و  شرکت رنـا اکز مجازتعمیرگاهی نمی چرخد یا دچار سایش شده است باید در  مر

.شوندتعمیر

:کالچبازرسی سطح مایع
دوره تعویض عادي

کارکردکیلومتر 50000هر 
بطور معمول سطح روغن کالچ باید بین دو شاخص حداقل 

. خـزن مشـخص شـده اسـت    اشد کـه بـر روي م  و حداکثر ب
در صورت نقصان روغن، مقداري روغن بـه مخـزن اضـافه    

از اضـافه کـردن روغـن از نبـود هرگونـه نشـتی       س پ. شود
قبـل از  د نشـتی و در صـورت وجـو  اطمینان حاصـل کـرده  

افزودن مایع کالچ سیستم لوله هاي مخزن کالچ را تعـویض  
. کنید

:توجه 

خـودداري  ًخلوط کردن روغنهاي متفاوت اکیداده و از ماستفاده کرچکالهمواره از یک نوع روغن -1
. دکنی

کالچمنبع مایع- 1
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از تمیزي روغنها اطمینـان حاصـل   . ترمز و کالچ قابل استفاده نیستندروغنهاي معدنی بعنوان روغن -2
.کنید

. تا از خرابی رنگ جلوگیري شودغن ترمز با سطوح رنگی خودداري کنیداز تماس رو-3
.به داخل روغن ترمز جلوگیري کنید. . . ی و و غبار و کثیفنفوذ گرداز-4

روش تنظیم کالچ
سیستم کالچ از سـیلندر اصـلی و همچنـین سیسـتم کنتـرل      

که شامل سـیلندر اصـلی و   هیدرولیکی کمکی بهره می گیرد
:روش تنظیم پدال کالچ به شرح ذیل است . بوستر است

را وقتـی کـه   مهره سفت کننده شفت فشاري سـیلندر کـالچ   
شـفت را  . ، باز کنیدیت پدال کالچ دیگر تغییر نمی کندموقع

7/0الـی  5/0تا انتهـا بیـرون بکشـید و خالصـی در حـدود      
میله فشـار  . ر مهره را محکم کنیددر آخ. میلیمتر به آن بدهید

.نیازي به تنظیم ندارد بوستر

هواگیري سیستم کالچ
بایسـت بـه روشـهاي    مـی زمانی که سیستم کالچ هوا گرفته 

:زیر هواگیري انجام گیرد 
بایسـتی بـه   فشـار مخـزن  . مخزن روغن کالچ را پر کنید-1

.کیلو پاسکال برسد650
مهـره مربـوط بـه    درپوش گرد و غبار بوستر را برداشـته،  -2
ل کـالچ را  و پـدا خلیه هـواي سیسـتم کـالچ را بـاز کنیـد     ت

روغن کالچ فشار دهید تا حباب هاي هوا از مخزن " مکررا
. ره مربوط به تخلیه هوا خارج گرددو از مه

بوستر- 1
سیلندر اصلی هیدرولیک کالچ- 2

میله فشاري-5لوله الستیکی تخلیه هوا   - 1
مهره هواگیري- 6نشانگر حلقه اي            - 2
مخزن روغن-7نشانه خوردگی صفحه    - 3
صفحه محدب- 4
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١١٠

سـپس  . رها کنیـد آن را ل کالچ را چندبار فشار داده، مهره مربوط به تخلیه هوا را سفت کرده و پدا-3
سـپس  باز کنید تا هواي داخل تخلیـه شـود  "مهره هواگیري را مجدداپدال کالچ را پایین نگه داشته و

.پدال کالچ را رها کنیدت کرده ومهره را سف
ـ     -4 آن راراننـده د ومرحله سوم را دوباره تکرار کنید تا زمانیکه هـوایی از پـیچ هـواگیري بیـرون نزن

.را بر روي مهره مربوطه قرار دهید، سپس درب الستیکی احساس کند
شـد و  میلیمتـر با 188±4زمانیکه اقدامات باال انجام گرفت کورس حرکـت پـدال کـالچ بایسـتی     -5

:د در محدوده جدول زیر باشدکورس حرکت میله بوستر بای

کالچ نوع فشاريکالچ نوع کششیگیربکس
SF

ZF/
Datong

هشت یا نه دنده یا بیشتر
SF-DF

دونگ فنگ و 
هشت دنده،      

دنده یا بیشترنه

Datong
هشت یا نه دنده یا 

بیشتر کورس حرکت 
میله بوستر

میلیمتر19-26میلیمتر25-29میلیمتر20-24میلیمتر27-22

:جزئیات روش اندازه گیري کورس حرکت میله بوستر به شرح زیر است
یک نفر از داخل کابین پدال کـالچ را فشـار دهـد و از    .1

بیرون نشانگر سایش دنباله انتهائی بوسـتر را بـا چکـش    
کوچکی بکوبند تا نشانگر میله دیگـر بـه سـمت داخـل     

در این نقطـه، آخـرین فاصـله بـین حلقـه      .حرکت نکند
نزدیک کن میله نشانگر و صفحه روي تخت را بامقیاس 

ــی    ــه س ــا ورنی ــی ی ــرك فرع ــکی  متح ــز دیس لندر ترم
.می نامیمAاندازه گیري می کند، این فاصله را 

ل کابین پـدال کـالچ را کامـل رهـا       نفر اول ازداخوقتی .2
بطـور  هایی بوسـتر میله نشانگر سایش دنباله انت،می کند
پـس از اینکـه   . حرکت می کندبه سمت بیرون خودکار
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١١١

فاصله بین حلقه نزدیک کن میلـه نشـانگر و   " میله نشانگر از حرکت ایستاد، نفردوم مجددا
.می نامیمBمی گیرد، این فاصله را صفحه روي تخت را با ورنیه اندازه

.کورس واقعی میله بوستر در زمان خالصی کالچ استBو Aتفاضل بین .3
تخلیه هوامناسب است و اگر کـورس  مذکور در محدوده جدول مربوطه است،اگر کورس .4

اگـر هـواگیري هنـوز هـم     . د شده است هنوز باید به هواگیري ادامـه دهیـد  زیر محدوده قی
.....)نشتی لوله روغن و غیرو: " مثال.(مناسب نیست مورد را عیب یابی کنید

روش بازرسی میزان سائیدگی صفحه کالچ 
کالچ نوع فشاري 

حالت سایش لنت-3بوستر نصب شده             -2بوستر نصب نشده          -1
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:کالچ نوع فشاري 
و ) ZFو Shaanchiدر گیـربکس  (L1=111، میلیمتـر  ) در حالـت آزاد (بوسـتر کـالچ  قبل از نصـب 

سـطح محـدب کـامالً در    نشانگر میزان سائیدگی با وحلقه ) Datongدر گیربکس (L1=202.5میلمتر 
) Dong FengوShaanchiدر گیـربکس  (L2=76، میلیمتر بوستربعد از نصب پمپ کالچ. تماس است

لندر را به سـمت عقـب هـدایت    میله فشار سی. باشدمی) Datongدر گیربکس ( میلیمترL2=170.5و 
32و ) Shaanchiدر گیـربکس  (میلیمتـر  35در این لحظه نشانگر میـزان سـائیدگی بـه انـدازه     . کندمی

، نشانگر به سـمت عقـب حرکـت    چصفحه کالبا سایش . کندحرکت می) Datongدر گیربکس (میلیمتر
5/52و ) Shaanchiدر گیـربکس  (میلمتـر  62زمانیکه فاصله بـین نمایشـگر و سـطح محـدب     . کندمی

میلیمتر خورده شـده  3، بدان معنی است که صفحه کالچ به اندازه باشد) Datongدر گیربکس (میلیمتر 
. است و بایستی تعویض گردد 

میزانتست
سایش صفحه 

الچ نوع فشاريک

حالت سائیدگی بعد از نصب پمپ کالچبوستر نصب نشده
لنت ها

L1 قبل از اینکه پمپ
را نصب کنیمکالچ 

L2 ــد از بعـــ
اینکه پمـپ را  

نصب کردیم 

عقبی M1شفت 
نشـــانگر میـــزان 

سائیدگی

فاصله بین نشانگر حلقـه  
M2 ــن و ــک کــ نزدیــ

ــت    ــایی تخ ــفحه انته ص
ــد  ( ــالچ بایـ ــفحه کـ صـ

ــون  ــود چ ــویض ش 3تع
)میلیمتر سایش دارد

Shaanchi 62میلیمتر35میلیمتر76میلیمتر 111میلیمتر
Dong Feng62میلیمتر35میلیمتر76میلیمتر111میلیمتر

Datong5/52میلیمتر32میلیمتر5/170میلیمتر5/202میلیمتر
کالچ نوع کششی 

ــر ) ZFو ShaanchiوDFکس در گیــرب(L1=128، میلیمتــر ) در حالــت آزاد(بوســترقبــل از نصــب میلیمت
L1=194) در گیربکسDatong ( بعد از نصب . سطح محدب کامالً در تماس است، نشانگر میزان سائیدگی با
) Datongدر گیربکس (L2=162میلیمتر و) ZF,DF,Shaanchiدر گیربکس(L2=93، میلیمتر پمپ کالچ

35کند در این لحظه نشانگر میزان سائیدگی بـه انـدازه   میله فشاري سیلندر را به سمت عقب هدایت می. باشدمی
بـا سـایش   . کنـد حرکت مـی ) Datongدر گیربکس (میلیمتر 32و ) ZF,DF,Shaanchiدر گیربکس (میلیمتر 

میلیمتـر 63و سـطح محـدب   زمانیکه فاصله بین نمایشـگر  . کند، نشانگر به سمت عقب حرکت میصفحه کالچ 
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، بدان معنی است کـه صـفحه   باشد) Datongدر گیربکس (میلیمتر6/56و ) ZF,DF,Shaanchiدر گیربکس(
. رده شده است و بایستی تعویض گرددمیلیمتر خو3کالچ به اندازه 

میزان تست
سایش صفحه 

کششیکالچ نوع 

قبل از نصب پمپ 
کالچ

حالت سائیدگی پس از نصب بوستر
لنت ها

ــل ا ــپ  قب ــه پم ز اینک
را نصــب L1کــالچ 

کنیم

ــد از اینکــه  بع
ــپ  را L2پمـ

نصب کردیم 

عقبی M1شفت 
نشـــانگر میـــزان 

سائیدگی

فاصله بین نشانگر حلقـه  
M2 ــن و ــک کــ نزدیــ

ــت    ــایی تخ ــفحه انته ص
ــد  ( ــالچ بایـ ــفحه کـ صـ

ــون   ــود چ ــویض ش 3تع
)میلیمتر سایش دارد

Shaanchi 63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر 128میلیمتر
Dong Feng63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر128میلیمتر

ZF63میلیمتر35میلیمتر93میلیمتر128میلیمتر
Datong6/56میلیمتر32میلیمتر162میلیمتر194میلیمتر

و تعویض روغن گیربکس بازدید
دندهZF16گیربکس 
:اولیهتعویض

کیلومتر کارکرد عادي2500
کیلومتر کارکرد45000هر : دوره تعویض 

کیلومتر5000هر: بازدید
روش بازدید

جهت بازدیـد  پیچ درپوش کاسه نمد محفظه بازدید روغن گیربکس را 
شاخص ارتفاع سطح روغن لبه پائینی مجراي . ن آن باز کنیدو یا پرکرد

کـافی  در صـورت  (اگر نیاز به روغن بیشتري باشد.پیچ درپوش است
. شودباید روغن اضافه) نبودن

ورودي مجراي محفظه روغن و بازرسی سطح آن - 1
پیچ درپوش تخلیه روغن-3حفره منفذ    - 2
تخلیه روغن یپیچ درپوش مغناطیس- 4
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١١٤

روش تعویض
که کامیون کار کرده و گـرم  تعویض روغن باید در زمانی 

پـیچ تخلیـه را بـاز    اولتعویضهنگام . انجام گیرداست،
) آهن ربایی جهت جذب فلزات وجـود دارد (. کنید

.تخلیه کنید و سـپس مهـره را ببندیـد   روغن گیربکس را 
محفظه بازدید تا سـطح  روغن تازه را از راه فیلر روغن و 

میـزان روغـن   .تراز پـائینی محفظـه روغـن درآن بریزیـد    
. لیتر باشد13محفظه باید 

محرك نهاییمحوربازدید سطح روغن
رجوع کنید به مشخصات فنی محصول خریداري شده 

تک مرحله اي اکسل کاهنده

روش بازدید
ه بازدید به لبه پائینی محفظسطح روغن اکسل میانی باید 

تانک ترانزیت برسد در غیر اینصورت روغن اضافه کنیـد  
فیلر تغذیه ینیئپاب نیز باید به لبه اکسل عقسطح روغن 
ي هـوا را بررسـی   وروددرپـوش  وضـعیت .روغن برسد

.کنیدکرده و آن راتمیز 
اکسل میانی

:تعویض اولیه 
کیلومتر کارکرد عادي2500

: دوره تعویض 
تر کارکردکیلوم30000هر 

روش تعویض 
ا بـاز  تعویض ابتدا درپوش تخلیـه ر براي. نیدتعویض کروغن اکسل را در هنگام گرم بودن موتور

روغن جدیـد را  . کرده و مجدداً در جاي خود ببندید، درپوش را تمیز کرده و روغن را تخلیه کنید
).ستاکسل میانی مجراي پر کردن روغن ا(از محفظه بازدید سطح روغن بریزید

درپوش محفظه ورود هوا- 1
عقبدرپوش بازدید روغن اکسل- 2
درپوش تخلیه روغن اکسل عقب- 3
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١١٥

:توجه 
.گرد و خاك به اکسل جلوگیري کنیدهنگام پر کردن روغن بایستی از ورود هرگونه-1
ورت روغنکاري را مختل سطح روغن بایستی در حد معمول نگهداري گردد در غیر اینص-2

.خواهد کرد
ايمرحلهاکسل کاهنده دو 

تعویض اولیه 
کیلومتر 2500تا1000خودروي نو بین 

ید روش بازد
کنید که سطح ید سطح روغن را باز کنید و دقتدرپوش محفظه بازد

در صورت نیاز روغـن  ،به پائین شاخص رسیده است یا نهروغن
باید همتراز مجراي ورودسطح روغن در اکسل عقب.اضافه کنید

و کنیـد ش محفظه ورود هوا را چـک درپو.روغن در مخزن باشد
.درصورت نیاز آن را تمیزکنید

تعویض عادي
)6*4کاوه (میانی            اکسل 

کیلومتر30000هر 
روش تعویض

از آنجائیکــه . گرم اســت تعــویض کنیــد روغــن اکســل را وقتــی موتــور
ذیـه روغـن آن   باقیمانده روغن درمخزن اکسل موجود است به حجـم تغ 

به سمت پائین بپیچانید درپوش پـیچ درپوش تخلیه روغن را . توجه کنید
سپس درپـوش راتمیـز کـرده    .ا بازکنیدتا روغن مانده خارج شودتخلیه ر

طریـق مجـراي  ازروغن تـازه را بـه حـد کـافی     . دوباره آن را ببندیدو
و مجرا را با درپـوش مربوطـه ببندیـد بطوریکـه     روغن پرکنیدتغذیه

درپوش ورودي هوا- 1
درپوش پیچ تخلیه روغن- 2
مجراي تغذیه روغن - 3
محفظه بازدید روغن اکسل میانی- 4

مجراي تغدیه روغن-١
ش تخلیه روغنپیچ درپو- 2
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١١٦

سـپس دوبـاره درپـوش    . شودمی شل باشد و روغن اضافی سرریز ک
.تغذیه روغن را بازکنید تا روغن اضافی خارج شود

:توجه 
. غبار به داخل اکسل جلوگیري کنیدهنگام تغذیه روغن از ورود گرد و-1
.ره درپوش ورودي هوا را تمیز نگهداریدهموا-2
سطح روغن بایستی در حد معمول نگاهداشته شود در غیر اینصورت روغنکاري را -3

.مختل می کند
)6*4کاوه (سیستم تعلیقاز کرپی ونگهداري وتعمیر

،دآب بندي شده و براي عملیات بارگیري آماده شکه کامیون نوبعد از این
و همچنـین مهـره هـاي    مهـره هـا   پـیچ و مهره هاي کرپـی جلـوو عقـب،   

200-300ي هـر بـار بـه ازا  3یـد  تعلیـق و شاسـی با  اتصاالت میل تعادل
.پیمودن مسیر با گشتاور مناسب سفت شوندکیلومتر

ن طه را ضـم پیچ هاي کرپی فنرتخت و مهره هاي مربو-1
.محکم کنیدکیلومتر کارکرد10000بارگیري هر

همچنـین محـور   پیچ هاي اتصال شاسی و بـازوي میـل تعـادل    -2
درصورتی که شل شـده باشـند   .را چک کنید شل نشده باشداکسل
.با گشتاور مناسب آنها را سفت کنیدًسریعا

کیلومتر رانندگی روغـن تـوپی یاتاقـان    10000پس از هر
ضمن تعویض روغـن تـوپی   . را تعویض کنیدتعادل میل 

یاتاقان یاتاقان گریس خور و قطعات مربوطـه ابتـدا بایـد    
سپس از طریق نازل توپی یاتاقان میـل تعـادل    . تمیز شوند

گریس تازه را پر کنید آنقـدر کـه از سـوپاپ تخلیـه بـاد      
.سرریز شود

نازل گریس خور- 1
سوپاپ تخلیه باد- 2
بازوي میل تعادل- 3
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١١٧

توپی چرخ یاتاقاننگهداري 
چرخ مورد بازرسـی  توپیکیلومتر می بایست10000هر 

یاتاقـان و  ده و و کاسه چـرخ را بـاز کـر   یتوپ. قرار گیرد
و با گریس جدید بین نشـیمنگاه  داخل توپی را تمیز کنید

یاتاقــان و نگهدارنــده آن را گریســکاري کنیــد و پــس از 
آغشته کردن سطح داخل یاتاقان و سطح خـارجی آن  بـه  

.الیه ضخیمی از گریس آنرا ببندید

توپی چرخ جلوبرینگبلتنظیم 
نیوتن متر سفت کـرده و  200مهره قفلی را با گشتاور -1

تنظیم دقیق یاتاقان ادور بچرخانید ت3ا ت2سپس توپی را 
.شود

درجه به عقب مجاز است 30فلی تا چرخاندن مهره ق-2
.پیل رادر آن وارد کنیدپین اشبراي قفل شدن 

و مطمئن شـوید  رخانیددور بچ3تا 2توپی چرخ را -3
.نیوتن است20-55توپیپیچهبمماس وارده نیروي 

تنظیم یاتاقان توپی چرخ عقب 
مهره تنظیم تـوپی چـرخ را سـفت کـرده و چـرخ را      -1

.بچرخانید تا یاتاقان درست در جاي خود قرار گیرد 
نیوتن متـر  500حداقلگشتاورمهره توپی چرخ را با -2

.دور آن را باز کنید6/1تا 4/1سفت کرده و سپس 
در این لحظه چرخ می بایست به راحتی گردش کنـد،  -3

میـزان نیـروي   . بدون اینکه اکسل بازي کند یا جابجا شود
واشر و مهـره  . نیوتن باشد35-70مماس توپی چرخ باید 

.قفلی را ببندید

مهره چاك دار- 3توپی چرخ             - 1
صفحه ضد سایش                     - 2
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١١٨

، تنظیم و نگهداري سیستم ترمزسرویس
تنظیم دستی بازوئی

بازدید معمولی
کیلومتر5000هر 

ک هاي ترمزلقی کاسه چرخ و کفش
وسط کفشک ترمز

)تنظیم دستی بازوئی(میلیمتر5/0تا 3/0
)تنظیم اتوماتیک بازوئی(میلیمتر00/1تا 6/0

روش تنظیم 
در تماس قراربگیرد کاسه ترمزباتا لنتآچار را برروي شفت حلزونی قرار داده و آن را بچرخانید-1
حرکـت  ر این حالت کاسه چرخ آزاد بوده ومـی توانـد   د. کس بچرخانیدر جهت عدور د2/1سپس و

.کند بدون آنکه تماسی با قطعه اي داشته باشد
.باشدمیلیمتر 25±5حدود ابطه ترمز را بررسی کنید می بایستمیزان حرکت میله ر-2

:توجه 
آن را تنظـیم  ،مـی رسـد  مانی که ترمز ضعیف به نظر ز.بطور منظم  لقی ترمز را چک کنید

: قرار گیردمورد توجه در تنظیم ترمز بایدنکات ذیل.کنید
، مجـاز  ترمـز تغییر در میزان حرکت میله ترمز با چرخانیدن اتصال بازوئی داخل محفظـه جابجایی و-1

. نیست
بـاد  کامیون بایستی در سطح صاف قرار گرفته باشـد و فشـار   ،در هنگام تنظیم ترمز چرخهاي عقب-2
. کیلو پاسکال باشد700خزن بیش از م
ز حرکت با مـانع چـوبی   جلوگیري اچرخهاي جلو و عقب ، چرخها را جهتدر هنگام تنظیم ترمز-3

. مهار کنید
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١١٩

تنظیم کننده اتوماتیکبازوئی تنظیم 
بسته به تجهیزات خودروي شما 

زمانی که سطح اصـطکاك بـین لنـت    . باشدبه بازوي تنظیم اتوماتیک میکامیونها مجهز ترمز این نوع از
ش را کـاه کردن کامیونسرویسیزمانفاصلهاین کار. تنظیم می شودکم شود فاصله به طور اتوماتیک

، گریس می بایست از طریـق نـازل   در زمان عملکرد معمولی. را تضمین می کندداده و ایمنی رانندگی
کیلومتر آنرا بازرسی 10000و براي هر ) داردعدد نازل گریس خور 3یک ترمز (کاري پر شود گریس

20000هـر  کرده و سپس مهره مربوطه را چک کنید و همچنـین گشـتاور سـفت شـدگی اهـرم آن را      
یعنی شفت حلزونی را درجهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا خالصـی ترمـز   . کیلومتر بازرسی نمائید

وتن متـر باشـد، بـازویی بایـد     نی26ور آن کمتر از اگر گشتا.) بار انجام دهید3این عمل را ( بیشتر شود
. بعالوه مجموعه قطعات ترمز را بررسی کنید تـا از عملکـرد صـحیح آن مطمـئن شـوید     .تعویض شود

و زمانی که فشار باد بـه  )از حالت درگیري خارج کنید(بخوابانیدرا قبل از حرکت کامیوندستیترمز 
300-400kPa تبه پدال ترمز را فشار دهید مطمئن شوید که ترمز به طور اتوماتیک مر40تا 30رسید

یـدن سـایر   تنظیم شده وسطح اصطکاك بین لنت ترمز را به طور مرتب بازرسـی کنیـد تـا از آسـیب د    
براي تعویض صفحه کفشک ترمز شفت حلزونـی را بچرخانیـد تـا طـول     .قطعات ترمز جلوگیري شود

ود برسد می بایست لنـت هـاي ترمـز تعـویض گـردد و بعـد از       به کوتاهترین حالت خبادامک رقاص 
مرتبـه  40تـا  30رسـید پـدال ترمـز را    400kPa-300تعویض لنت همانند باال زمانی که فشار باد به 

طی کارکرد کـامیون در درازمـدت  . می شودمز به طور اتوماتیک تنظیمفشار داده و مطمئن شوید که تر
. نظیم خواهد شدبه طور اتوماتیک تلقی بین کفشک

تنظیم دستی لقی ترمز 
) لقی ترمز(کم شدن فاصله بین لنت و کاسه چرخهنگام نصب لنت ترمز نو بدلیل در کامیون هاي نو یا 

ی که لقی غیرطبیعی کفشک ترمزبه دلیل انبساط لنت هـاي  مهنگا.را می توان بصورت دستی افزایش داد

اشپیل کوچک- 1
شفت حلزونی- 2
نازل گریس خور- 3
)ماهک(دوشاخ- 4
)قفلی(چاك دارهرهم- 5
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١٢٠

عملکرد طبیعی لنـت هـاي ترمـز را تحـت تـاثیر قـرار             ،تپهئی وبخصوص زمان رانندگی در سرباالنو
:یرد گمی انجام )بصورت دستی(یل روش ذتنظیم لقی بهمی دهد، 

. تا با لنت و کاسه ترمز در تمـاس قـرار گیـرد   قرار داده بچرخانیدحلزونی سر شفت روي آچار را-1
نسبت گشتاوري کـه بـا آن شـفت حلزونـی     به (دور بچرخانید3/2تا 2/1جهت عکس سپس آن را در 

بـدون  بـه راحتـی   در این لحظه کاسه چرخ باید بتوانـد . )درجهت عکس پیچانده می شود بزرگ است
مقـدار  . یـد انـدازه گیـري کن  تـوپی لقی ترمز را با سـنجه  . قطعه اي درتماس باشد بچرخداینکه با هیچ

.  میلیمتر باشد6/0–1بین بایدلقیصحیح 
.میلیمتر باشد10±35است باید300kPaزمانی که فشار باد دال ترمز را چک کنید کورس پ-2
اتوماتیـک و یـا انجـام    م شـونده وقتی که شفت بهردلیلی مانند استفاده بیش از حد از بـازوي تنظـی  -3

ت نیاز اسـت کـه پـین    در این حالمناسب و روغنکاري ، نچرخد، نگهداريعدموبه موقعتعمیرنشدن 
تنظـیم اتوماتیـک انجـام نمـی شـود      در این شـرایط . را انجام دهید2و 1رده و مراحل ورا درآبازویی 

.باید به خدمات پس از فروش محصول مراجعه کنیدتعمیر وبراي

:توجه 
.انجام ندهیدرا دستیاتوماتیکبازویی تنظیم یمات شفتتنظ،در حالت کارکرد عادي-1
.بررسی کنید تا از آسیب دیدن سایر قطعات ترمز جلوگیري شود خوردگی لنتها را به طور مرتب -2
در ، مسیر حرکت بـازوئی را بوسـیله پیچانـدن اتصـال بـازوئی     گام نیاز به تنظیم دستی لقی ترمزهن-3

.ییر ندهیدداخل محفظه ترمز تغ
صـاف را به طور دستی انجـام مـی دهیـد کـامیون را در سـطح      و میانیزمانی که تنظیم ترمز عقب-4

.باشد700kPaنگه داشته و مطمئن شوید که فشار باد تانک بیشتر از 
ترمز عقـب و  (.انع هاي چوبی از حرکت مهار کنیدچرخهاي عقب و جلو را با م، هنگام تنظیم ترمز-5

)از کشیدن ترمز دستی تنظیم می شودوسط فقط پس 
کـامیون را  "سـریعا اتفـاق مـی افتـد بایـد    ظیم اهرم اتوماتیـک زمانی که وضعیت نامناسبی در اثر تن-6

بعالوه اقدامات الزم را درزمـان مناسـب جهـت رفـع     .رمز را چک کنیدطعات تمتوقف کرده و تمامی ق
.مشکل پیش آمده انجام دهید

. سفت کنیدترمز راشاخ دورمز مهره چاك داربعد از تنظیم لقی ت-7
بازرسی پدال ترمز 

دهیـد و حرکـت آن را چـک    شـار  پدال را به آرامی ف-1
.میلیمتر باشد12-18رکت می بایست اندازه این ح.کنید
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١٢١

ر انجـام عمـل   نباید هیچ گونه پدیـده قفـل شـدگی د   -2
. ترمزگیري وجود داشته باشد

زمان ترمزگیري می بایست صداي تخلیه هـوا شـنیده           -3
.شود 

تخلیه آب از تانک باد 
کیلومتر و یا هـر  30000هر فیلتر خشک کن هوا می بایست

. تعـویض شـود  ) هرکدام زودتر فـرا رسـد  (شش ماه یکبار
راننده می بایست روزانه قبـل از حرکـت آب جمـع شـده     

این کار ( احتمالی در تانک هاي باد را خارج و تخلیه کرده 
) با کشیدن سوپاپ تخلیه زیر تانک باد انجـام مـی شـود   

فیلتر هوا مطابق همه موارد فوق منوط به تعویض به موقع
.برنامه سرویس و نگهداري است

هوا ن کخشکنگهداري از
هواي ارسالی از کمپرسور هوا را تمیز و پـس از گـرفتن آب   

. کندیبه تانک باد ارسال مراآن
.    بطور مرتب چک کنید آب در تانک باد نفـوذ نکـرده باشـد   

) هیـد دیـد را انجـام د  توصیه می شود ماهی یکبار ایـن باز (
درصورتی که آب درتانک باد مشاهده شد سیلندرخشک کن 

، نیـز بـا آب مخلـوط شـده    نچه روغـن چنا. را تعویض کنید
ضروریست کـه چـک شـود آیـا از محـل خروجـی هـواي        

کنـد یـا   محل روغنکاري نشت میکمپرسور روغن به هوا از
کمپرسور هوا در دوره فشار ماکزیمم نشت گاز روغـن دارد  

. بایست به دقت تعمیر شودصورت مینکه در اییا نه 
، کلیـد استسانتیگراد 5±5کمتر از محدودههنگامیکه دما

قبل از اینکه دریچه برفک بزنـد و  خشک کن را روشن کنید
وقتـی کـه کلیـد    .شـود خشـک کـن ب  مانع از عملکرد بهینـه 

خشک کن چراغ نشانگر گرمکن 
هوا

سوپاپ تخلیه آب- 1
سوپاپ تخلیه آب رابط تعلیق- 2
رام عقب- 3

د خشک کنکلی
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١٢٢

گــرمکن روي داشــبورد وصــل مــی شــود و چــراغ نشــانگر 
خشـک کـن  گرم کن کنترل دما درمربوطه روشن می شود،

.کندمیگرم قسمت پائینی آن را بطور اتومات 
تیگراد برسـد سنسـور دمـاي    درجه سـان 20هنگامیکه دما به 

می تـوان خشـک   . شودخاموش میاتوماتمکن بصورت گر
. خاموش کرده سانتیگراددرج10باالتر از کن را دردماي 

Toe-inتنظیم 

)ي جلو خودرو و تعادل سایش الستیک هااهمگرایی صفحه چرخ ه(
همگرایـی  (Toe-inکیلومتر می بایسـت زاویـه   20000هر 

میـزان همگرایـی توصـیه    . هاي جلوچک شود) صفحه چرخ
میلیمتـر و  2-0همگرایـی Radialشده براي الستیک هاي 

.میلیمتر می باشد5-2براي الستیک هاي بایاس 
:روش تنظیم چرخ جلو 

یک سطح مسطح پارك نموده و اکسل جلو کامیون را در-1
را باال برده به طوري کـه چرخهـا بـه صـورت صـاف قـرار       

.گیرند
در حین تنظیم مبنـاي انـدازه گیـري وسـط سـطح تـایر       -2

و Aتفاضل ارزشـی  .را اندازه گیري کنیدBو Aباشد ، می
Bمیزان همگرائی چرخ هاست
میـل فرمـان بلنـد را    مهره کلمپ میل فرمان بلند را شـل کنیـد و   -3

.را اندازه بزنیدToe-inبچرخانید در این صورت 
نیـوتن متـر سـفت    38-42مهره کلمپ را با ترك پس از تنظیم -4

.کنید
روغن هیدرولیک فرمان و تعویضبازرسی

:دوره بازدید
کیلومتر 5000هر 

:تعویض اولیه 
پیموده شده کیلومتر2500اولین 

درپوش سر ریز با گیج نشانگر- 1

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


١٢٣

:تعویض دوره
یا بی کیفیت شـدن روغـن و یـا گـرد و     کیلومتر30000هر 

غبار و تراشه هاي اضافی در روغن
هنگام استفاده از محصول تمیزي روغن وحجم آن در مخزن 

بـه  روغن درشرایط نامناسب باید .باید بطور منظم چک شود
زمانیکه سطح روغـن  .پر شودشده ویا مخزنتعویضموقع

ده و پیچ نشـانگر  تمیز شمخزن روغن ، بایدرا چک می کنید
.بازبینی سطح روغن دوباره محکم شودسطح روغن پس از 

پس از تمیز کردن نشانگر سطح روغن می بایست دوباره آنرا در جایگاه خود قـرار داده سـپس دوبـاره    
اگر میزان سطح روغن موجـود بـین دو عالمـت    . بیرون بکشید تا سطح روغن را کنترل کنیدنشانگر را

. از برند یکسان اضافه شودروغن)کمتر بود(نشانگر نبود ويمشخصه بر ر
تعویض روغن روش

ار کامیون را با مانع چوبی مهار کنید و دنده را در حالـت خـالص قـر   عقبچرخهايو عقبجلو-1
ــدحورمزیرداده ــو جــک بزنی ــاجل ــد ي دو طــرفطــوري کــه چرخه ــین فاصــله بگیرن .از ســطح زم

. اتصاالت بازوئی فرمان آسیب می بینددرغیراین صورت 
سپس پیچ درپوش مخـزن  . ابتدا مخزن روغن را تمیز کنیدبراي تخلیه کامل روغن هیدرولیک فرمان -2

در دو جهت پشت سرهم بچرخانید تا روغن باقیمانده داخل پمـپ  و پیچ تخلیه را باز کرده و فرمان را 
نمـوده و در دور آرام قـرار داده و فرمـان را تـا     در صورت نیاز موتـور را روشـن   .سوخت تخلیه شود

. رخانیم تا روغن از مخزن خارج شودمی چحدود انتهایی به چپ و راست
.لتر آن را تمیز و یا تعویض  کنیدبعد از تخلیه کامل مخزن روغن ، پیچ تخلیه را بسته و فی-3
دقیقـه  5-3تاور را روشن کنیـد ر نموده و موتمخزن روغن هیدرولیک را با روغن مناسب و تمیز پ-4

، به مخزن روغـن  ده و پس از خاموش کردن موتورمیزان سطح روغن را چک کر. در دور آرام کار کند
لـوگیري از  جبـراي روند کـار در طول انجام کامل . بار تکرار کنید3حداقلراروش فوق. کنیداضافه 

ید یا در اضافه کردن روغن مکث و تـاخیر  روغن را یکباره درون مخزن نریز،وارد شدن هوا به سیستم
. نکنید تا سیستم هوا نکشد

تـا بـه انـدازه    روغـن را بررسـی کنیـد   سطح .دقیقه روشن و سپس خاموش کنید2وتور را براي م-5
.  باشداستاندارد

د فرمان را از پایانی ترین نقطه سمت چپ به انتهایی ترین نقطه سـمت راسـت   موتور را روشن کنی-6
ایسـتا شـود و دیگـر حبـابی نداشـته      " کـامال سطح روغنتار تکرار کنیدخانید واین کار را چند بابچر
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١٢٤

یعنی سـطح روغـن بایـد بـین نشـانگر مقیـاس       .(نیاز بود روغن به مخزن اضافه کنیددرپایان اگر. باشد
.باالئی و پائینی مخزن قرار گیرد

: توجه 
.روغن هیدرولیک را پر نکنیدموتوردر زمان روشن بودن-1
. دوغن هیدرولیک مشابه استفاده شوروغن از رافزودن هنگام-2

تا هواي بچرخانید به سمت چپ و راستزمانی که موتور در حال کارکرد است فرمان را- 3
.خارج شوداضافی مخزن 

.ن را چک کنیدست روغاخاموشزمانی که موتور -4
خراب شدن پمپ ثانیه به سمت چپ و راست نگه ندارید تا از15فرمان را بیش تر از -5

.فرمان جلوگیري شود

مجاز فرمانخالصیبررسی 
5000kmخالصی غربیلک فرمـان مـی بایسـت در هـر     

خالصی فرمان از وسط به دو سمت چپ و . بررسی شود
تجاوز کند اگر خالصی زیـاد اسـت،   15˚نباید از راست

:د به روش زیر آن را تنظیم کنی
.یدکنرسی چرخ جلو را برلقی بلبرینگ توپی -1
،دکوتاه و اتصال میل مهار را بررسـی کنیـ  میل فرمان-2

روش تنظـیم بـدین   . ت شل بودن آنرا تنظیم کنیددر صور
تخـت  ار بـا آچـ  راکوتاه فرمانپیچ میلاست کهصورت

ــا آخــر دور 4/1–2/1بچرخانیــد ســپس مخصــوص  ت
مان را بـا اشـپیل مخصـوص قفـل کنیـد     فربرگردانید بعد

ـ اتصال بازویی باال-3 اه و یی و پائینی را با میل فرمان کوت
سیبک را بسته و .مخروطی پین توپی میل مهار چک کنید

با چکش ضربه اي به آن بزنید سپس پـیچ و مهـره را بـه    
ا ید تا پین امکان وارد شدن ردور باز کن3/1–2/1ه انداز

یـا شـل   پین اجازه بـاز  . در مهره و پیچ سیبک داشته باشد
. شدن پیچ و مهره را نمی دهد

ی فرمان هزار خاري و یوجود لقی در اتصال بین بازو-4
. و اتصاالت دیگر را بررسی نماییدمیل فرمان
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١٢٥

و پیســتون یــري بــین بــازویی فرمــان درگچگــونگی-5
.را بررسی کنیدمیل دنده 

ريطبابازدید و نگهداري
.ري از مدار خارج شودطبامی بایست،زمان تعمیردر 

) آب باطري(بررسی سطح الکترولیت 
سـطح  . باید چـک شـود  5000kmسطح الکترولیت هر 

سطوح قطبهـاي بـاطري  باالتر از 20mm-15نرمال باید 
سـطح، آب مقطـر بیشـتري    درصورت پائین بـودن  . باشد

را بـراي نـیم   بـاطري پـس از ریخـتن آب مقطـر    . بریزید
هـم  تـا الکترولیـت و آب مقطـر بـا    . ساعت شـارژ کنیـد  

.مخلوط شوند

چک کردن اندازه الکترولیت
ــاتري را 20000kmهــر وزن مخصــوص الکترولیــت ب

چگـالی  .  آنرا با چگالی سنج چک کنید.دکنییکبارکنترل
درجـه  20دردمـاي  29/1تـا 26/1بینلیتالکترومعمول 

مجدد باتري درصـورتیکه چگـالی   شارژ. سانتیگراد است
.باشد، باید انجام شود22/1کمتر از 

جعبه فیوز
، تعـویض مـی شـود   ) سیم پیچـی فیـوض  (هنگامیکه فیوز

ظرفیــت هــر فیــوز بایــد مطــابق مشخصــات منــدرج در  
در صـورت سـوختن فیـوز پـس از     .راهنماي فیوز باشـد 

اگر نقص برطرف . صب میبایست دالیل آن بررسی گرددن
.سایپادیزل تماس برقرار کنیدنشد با نزدیکترین تعمیرگاه 

: اخطار
از رساناهاي معمولی یا فیوزهاي بـا ظرفیـت   

.متفاوت استفاده نکنید

صفحه قطبی-2الکترولیت            -1

یع خواندن مقدار ما-2شناور                 -1
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١٢٦

پرکردن محلول شوینده 
لت توقـف و در سـطح مسـطح    قلیه درحازمانی که وسیله ن

سطح ماکزیمم نشان به حد نزدیک تان را ، مخزقرار گرفت
از محلـول  .از محلول شوینده پر کنیدرام در دیاگهداده شد

و غیـراز نـوع مشـخص شـده بـراي      هاي شـوینده متفرقـه  
.محصول استفاده نکنید

هانحوه قرار گیري چراغ

زمین مجاورچراغهاي راهنماي-4چراغهاي مه شکن جلو-1
چراغ راهنماي بغل-5مجموعه چراغهاي جلو-2
چراغهاي نشانگر سقفی جلو-6شبرنگ هاي بغل-3

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


١٢٧

کابین هاي خارج از نحوه قرار گیري چراغ 

ییجلویاصلچراغهاي 
کوچکچراغ-1
نورباال-2
پائین  /باال نورچراغ-3
چراغ راهنما جلو-4

چراغهاي ترکیبی عقب 
سمت چپ، عقبکامیوننشانگر عرض-1
چراغ راهنما چپ -2
چراغ ترمز چپ-3
چپچراغ کوچک-4
قبعچپ، شکنچراغ مه-5
چراغ دنده عقب، چپ-6
ن نگر طرفیاچراغ نش-7
متقارنچپراست وسمت اغ پالك خودروچر-8

چراغ دنده عقب

، متقارن سمت راست و چپعدد 2: چراغهاي مه شکن جلو -1
، نورباال و نورپائین و باالجلو، چراغ کوچکچراغ راهنما:جلوئی مجموعه چراغهاي -2
، متقارنسمت راست و چپعدد 2: شبرنگ هاي بغل -3
، متقارنو چپسمت راستعدد 2) : انتخابی(زمین مجاور چراغهاي راهنماي -4
، متقارن   سمت راست و چپعدد2: چراغهاي راهنما -5
متقارنسمت راست و چپ عدد 2: چراغ هاي نشانگر سقفی جلو-6
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١٢٨

اصلیروش تنظیم چراغ
چراغ اصلی جلویی 

:)سمت چپ و راست(جهت نورکنندهمکانیزم تنظیم
یچ تنظـیم بصـورت سـاعتگرد نـور سـمت      با چرخاندن پ

کننده بصـورت پـاد   م و با چرخاندن مکانیزم تنظیراست 
ــپ  ــمت چ ــور س ــاعتگرد ن ــد س ــیم کنی ــروي .را تنظ نی

.باشدمیN.m 0.5-0.35گشتاوري 

:مقدمات 
محل تنظیم نور المپ ها می بایست تراز باشد و پرده زمینـه بایـد عمـود بـر محـل تنظـیم       -1

.باشد
L، راننده داخل کـابین نشسـته و فشـار وارده  برالسـتیک     ر داشته باشدنباید وسیله نقلیه با-2

.نرمال باشد
درجه داشـته و مرجـع مرکـز المـپ     90وسیله نقلیه و صفحه نمایش نور باید با هم زاویه -3

.متر از صفحه فاصله داشته باشد10جلو باید 
. لوئی با زمـین باشـد  ارتفاع آن باید هم اندازه فاصله چراغ ج. روي زمینه خط افقی بکشید-4

محل نور چـراغ جلـوئی را در دو طـرف راسـت و     روي خط پایه،. بنامیدHاین فاصله را 
.نورپائین را تنظیم کنیدبه موقعیت چراغ کامیون مشخص وچپ با توجه 

:تنظیم موقعیت نورپائین
:نور پائین را روي صفحه بیاندازید و 

بپوشانید، طـوري کـه هـیچ شـعاع نـوري از آن      اول مجموعه چراغ هاي جلوئی سمت راست را
سپس تنظیم چراغ نور باال و پائین را انجام دهید تا زاویه خط متقاطع یا نقطـه  . روي صفحه نیفتد

.باشد8/0Hتا 6/0پائین /مرکزي نور پائین چراغ چپ نور باال

)باال و پائین(مکانیسم تنظیم جهت نور- 1
)چپ و راست(مکانیسم تنظیم جهت نور- 2
پائین/چراغ نورباال - 3
چراغ نور باال- 4
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١٢٩

سمت چپ نـور  مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چپ را اجرا کنید تا میزان انحراف افقی نور
350میلیمتر شود و ایـن انحـراف از سـمت چـپ حـدود      170باال حدود / پائین چراغ نور پائین

.میلیمتر باشد
پس از تنظیم نور پائین، مجموعه چراغ هاي جلوئی سـمت چـپ را بپوشـانید تـا هـیچ شـعاعی       

قاطع با خط یا نقطه پائین را تنظیم کنید و ارتفاع زاویه مت/بیرون نزند و  نور سمت راست نور باال
میزان انحراف افقی سـمت چـپ نـور    . باشد8/0Hتا 6/0مرکزي نور پائین المپ سمت راست 

.میلیمتر باشد350میلیمتر و سمت راست آن حدود 170پائین باید حدود 
:تنظیم چراغ نورباال

:نورباال را روي صفحه بیاندازید و 
د تـا هـیچ شـعاع نـوري بیـرون نزنـد و بعـد        اول چراغ هاي جلوئی و سمت راسـت را بپوشـانی  

مکانیسم تنظیم نورباال و پائین را انجام دهید طوري که ارتفاع نورباالي چـراغ سـمت چـپ نـور     
مکانیسم تنظیم نور سمت راست و چپ را اجرا کرده طوري که . باشد95/0Hتا 8/0پائین / باال

روش . میلیمتر باشد350و راست افقی میلیمتر 170میزان انحراف چپ افقی نورباال در محدوده 
. تنظیم نور تک باالي چراغ سمت چپی به همین شیوه است

پس از تنظیم نورباالي سمت چپ، مجموعه چراغ هاي جلویی چپ را بپوشانید تـا هـیچ نـوري    
باال سمت راست را تنظیم کنید طوري که ارتفاع نوربـاالي سـمت راسـت    / بیرون نزند و نور باال

میلیمتـر و  170میزان انحراف افقی چپ نور باال باید حـدود  . باشد95/0Hتا 8/0باال /نورپائین
روش تنظیم نور باالي تک چراغ سمت راست نیز به . میلیمتر باشد350میزان انحراف راست آن 

.      شیوه مذکور است
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١٣٠

باطري کمکی

می توان به وسیله باتري کمکی موتـور را  در این موارد .سختی استخالی کارباطرياستارت موتور با
:به روش زیر روشن کرد

کابل اتصال قطب منفی باتري و شاسـی  .موتور کامیونی را که باتري آن خالی شده را خاموش کنید-1
.کامیون را قطع کنید

نتهاي کابل قرمز را به قطب فی باطري خالی و اانتهاي یکی از کابلهاي مشکی بوستر  را به قطب من-2
.تا حد امکان از باتري فاصله بگیرید.وصل کنیدمثبت باطري کمکی

.را روشن کنید، کامیونکابل هاي باتري کمکیاتصال صحیحپس از-3
ممکن است (به شاسی وصل کنید" کابل قطب منفی را مجددا . موتور همچنان در دور آرام کار کند-4

سپس . اتصال باید ایمن باشد. دراین صورت کابل مشکی را قطع کنید)جرقه بزنددر لحظه اتصال کابل 
.جدا کنیدکابل قرمز را "فورا

.باتري کمکی را برداشته و کامیون را روشن کنید باتري خالی حاال شارژ شده است-5

وسیله شاسی(اتصال به زمین 
)نقلیه

سوئیچ برق اصلی

a  (باتري خالی b  (باتري شارژ شده

)قرمز(کابل کمکی -3فی                                    کابل من- 1
)مشکی(کابل کمکی - 4کابل مثبت                                   - 2
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١٣١

:توجه 
جعبه فیوز هنگام شارژ جریـان در  ، زیرا به راحتیداین روش را فقط در مواقع اضطراري بکار ببری-1

درشرایط عادي وقتی باتري ماشین تان خـالی شـد آن را درآورده و شـارژ    . قرار میگیردمعرض آسیب
.کنید

.، از اتصال کوتاه اجتناب کنیدها از مدارزمان خارج کردن کابل-2
هیـزات   درصورت رعایت نکردن مـوارد فـوق زمـان اسـتفاده از بـاطري کمکـی ممکـن اسـت تج        -3

.آسیب ببیندکامیون تانالکترونیکی

دمونتاژ الستیک زاپاس
.شده مراجعه کنیدبه مشخصات فنی محصول خریداري 

اسـت و روش  در وسـط شاسـی قـرار گرفتـه     زاپاس بنـد 
:آن به شرح ذیل است دمونتاژ

باز کنیـد  به لحاظ ایمنی مهره تثبیت الستیک زاپاس را -1
مخصوص بچرخانید تا زاپاس باز و میل محرك را با آچار 

. از آن استفاده کنیدرا بیرون آورده والستیک. شود
کار گذاشته و مهره را به عکس مرحله فوق الستیک را-2

.سفت کنید

:وسیله تنظیم باد الستیک 
ه این وسیله نوعی ابزار جهت باد کردن تایر از طریق هواي والو الستیک یا تانک بـاد اسـت، هـوایی کـ    

.توسط کمپرسور هوا تامین می شود"مستقیما
:مراحل عملکرد عبارتند از

برداشته و شیلنگ شارژ هـوا را بـه   تانک باد شیر تخلیه هوا را از روي شیر تخلیه )سوپاپ(درپوش-1
.صل کنید سپس بست شیلنگ را ببندیدمتو سوپاپ مکش هوا شیر تخلیه 

دکمه تثبیت الستیک زاپاس- 1
میل محرك - 2
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١٣٢

زمان شارژ هوا، دور موتـور بایـد در طـول    را روشن کنید، موتور ، جهت راه اندازي کمپرسور هوا -2
.دور بر دقیقه باشد1000زمان باد کردن الستیک ها 

تنظـیم  ، انتهاي دیگـر شـیلنگ  کیلوپاسگال بیشتر شد٧۴٠±15هوا در تانک باد از زمانی که فشار-3
مطمـئن  اندازه گیري کنید تـا قرار دهید و فشار را با استفاده از فشارسنج الستیکسوپاپرا برروي باد

.شار هوا به اندازة تعیین شده رسیده استفشوید
.ش را بسته و موتور را خاموش کنیددرپو، شیلنگ شارژ هوا را خارج نموده-4

تعویض الستیک 
باز کردن تایر

ــب هنگــام در آوردن -1 ــاي عق ــو(چرخه ــتفاده از ) جل ــا اس ب
.ثابت کنیدا ر) عقب(چرخهاي جلو مانع هاي چوبی

موجود در جعبه ابزار باز مهره هاي تایر را با استفاده از آچار-2
.کنید

یکی از اهرم هـاي اکسـل را بـراي چرخیـدن آزادانـه تـایر       -3
.مقداري از سطح زمین باال ببرید

از آب تمیـز بشـوئید و   را با استفاده پیچ مهره هاي الستیک-4
.س کاري شونددر روغن موتور بخوابانید تا خوب گری

.مهره هاي چرخ را باز کنید-5

:توجه 
زمانی که مهره هـا را بـاز مـی کنیـد، اگـر رسـوبی بـرروي        -1

، بعد از آن کـه آنهـا را بـا آب یـا روغـن      رزوه ها وجود داشت
، کنیـد گریس آغشـته شستشو دادید رزوه مهره ها را به مقداري

ز صدمه رسیدن بـه  اهدف این است که . سپس آنها را باز کنید
یروي گشتاور خیلی باال هنگامرزوه ها و قفل شدن آنها تحت ن

.کنیدمهره ها جلوگیري دن بازکر
هنگام بستن مهره ها آنها را گریس یا روغن کاري کنیـد تـا   -2

کــارکرد معمــولی پــیچ هــاي جفتــی رزوه تضــمین شــده و از 
.شدن یا قفل شدن آنها پیشگیري کرده باشیدشل
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١٣٣

نصب تایر 
روي سوراخ پیچ طوقه چرخ را با استفاده از یک میله دیلـم  -1

.چرخ جا بزنیدتوپیمهره 
تنظـیم  رینـگ  )پـیچ طوقـه  (سوراخهايپیچ توپی را با مرکز -2

.کرده، مهره ها را ببندید
براي قرارگرفتن تایر بر روي زمین به آرامی جـک را پـائین   -3

.بیاورید
. محکم کنیدبر متر به روش متقاطع همبرنیوتن650تا 550یروي گشتاوري چرخ را با نمهره ها-4
نیوتن بر متر محکم کنیـدو ایـن کـار را    700تا 600پس از هربار باز کردن مهره هاي چرخ آنها را -5

.کیلومتر یا یک تا دو روز پس از تعویض چرخ ها انجام دهید500تا 200درطول 

:یک هااستفاده و نگهداري از الست
انتخاب الستیک 

کامیون ها وکامیون کشندهکمپرسیمدل 

شرایط سرویس

سرعت کم، جاده 
ــا   ــب بــ نامناســ
شرایط بار کامیون 

درصد50بیش از 

ســرعت بــاالتر،  
جــاده بــا شــرایط 

، بار کمتـر  مناسب
درصد50از 

سرعت بـاال، جـاده   
ــا شــرایط خــوب ، ب

30بـــــــارکمتر از 
درصد

توصیه می شودازمجممنوعالستیک تیوب لس
مجازتوصیه می شودمجازرادیالالستیک 

ممنوعتوصیه نمی شودتوصیه می شودالستیک بایوس

:کامیونغیر مجاز بار 
بار زدن کامیون بیش از حد مجاز باعث افزایش گرماي الستیک ها و سایش عاج تایر ها شده کـه ایـن   

خوردگی الیـه هـاي تـایر و کـم شـدن      هاي الستیک، ه لبه داخل طوقه چرخ ها، آسیب لبخود به تنش 
.می انجامددوام الستیک ها
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١٣٤

:طرح عاج مناسب تایرانتخاب 
: مقاومت چرخشی کم و هـدایتگر عملکـرد خـوب، طـرح دو منظـوره و عرضـی      : )پیرامونی(طولیطرح 

. انتخاب کنیدمقاومت و دوام باال و عملکرد محرك خوب، طرح طولی را براي چرخ ها ي راهنما و تریلر
طرح عـاج طـولی بـراي سـرعت بـاال      . طرح دو منظوره و عرضی را براي چرخ هاي محرك انتخاب کنید

درجاده با شرایط مناسب و طرح عاج دومنظوره و عرضی بـراي سـرعت پـائین در جـاده هـاي پرفـراز و       
چرخ هاي جلـوي  به عنوان مثال با توجه به سرعت باالي کامیون طرح طولی مناسب . نشیب مناسب است

.می باشدبراي چرخ هاي محرك مناسب راهنما و تریلر بوده و طرح عاج دو منظوره و عرضی 

کشندهکامیونکامیون کمپرسیمدل

محور محركمارپیچ فرمانمحور محركمارپیچ فرمانمحور محركمارپیچ فرمانمکان

بزرگراههاي 
داخلی

طرح عاج 
طولی

طرح عاج طولی 
یا طرح عاج
دومنظوره

طرح عاج  
طولی

طرح عاج طرح عاج طولی
طولی

طرح عاج 
طولی یا طرح 

عاج 
دومنظوره

طرح عاج بزرگراههاي 
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

دو منظوره

طرح جاده سخت 
یا طرح عرضی

طرح عاج 
شیاردار طولی 
یا طرح عاج

طولی

طرح شیاردار 
طولی یا طرح 

عاج دو منظوره 

طرح عاج 
طولی شیاردار 

یا دومنظوره

طرح عاج 
شیاردار طولی 
یا طرح عاج 

عرضی

جاده هاي پر 
فراز و نشیب
کوهستانی

طول عرضی 
یا طرح عاج 

دومنظوره

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی

طرح عاج 
شیاردار طولی 

یا طرح عاج دو 
منظوره

طرح جاده 
سخت یا طرح 

عاج عرضی
 ------- -------
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١٣٥

نوع الستیک الستیکمشخصات 
*اندازه عرض کلی

نسبت ایستایی *ضخامت
نسبت چرخش*)میلیمتر(

مشخصات 
چرخ

بارفشارتحمل 
الستیک

دوقلو/تک
)کیلوگرم(

فشار استاندارد 
الستیک     

دوقلو/تک
)کیلوپاسکال(

الستیک   
تیوپ دار
diognal

12.00-20 18PR 315*1125*536/536 8.5-20 3750/3350 810/740
11.00-20 18PR 293*1085*517/517 8.0-20 3650/3150 910/840
11.00-20 16PR 293*1085*517/517 8.0-20 3350/2900 810/740
10.00-20 18PR 278*1055*502/502 7.5-20 3350/2900 910/840
10.00-20 16PR 278*1055*502/502 7.5-20 3000/2650 810/740
9.00-20 16PR 259*1018*485/485 7.0-20 2900/2500 880/810
9.00-20 14PR 259*1018*485/485 7.0-20 2575/2300 770/700
9.00-20 12PR 259*1018*485/485 7.0-20 2360/2060 670/600
9.00-20 10PR 259*1018*485/485 7.0-20 2120/1850 560/490
8.25-20 14PR 236*974*464/464 6.5-20 2240/1950 810/740

الستیک 
تیوپ دار
radial

12.00R20 18PR 315*1125*516/534 8.5-20 3750/3450 830/830
11.00R20 18PR 293*1085*499/517 8.0-20 3550/3250 930/930
11.00R20 16PR 293*1085*499/516 8.0-20 3350/3075 830/830
10.00R20 18PR 278*1054*486/502 7.5-20 3250/3000 930/930
10.00R20 18PR 278*1054*486/502 7.5-20 3250/3000 930/930
9.00R20 16PR 259*1019*471/485 7.0-20 2800/2650 900/900
9.00R20 14PR 259*1019*471/485 7.0-20 2575/2430 790/790
8.25R20 14PR 236*974*452/464 6.5-20 2240/2120 830/830

رد استاندا
انگلیس 
الستیک 
تیوپ لس

13R22.5 18PR 320*1124*521 9.75*22.5 3750/3450 830/830
12R22.5 18PR 300*1085*504 9.00*22.5 3550/3250 930/930
11R22.5 16PR 279*1054*491 8.25*22.5 3000/2725 830/830

10R22.5 14PR 254*1018*476 7.5*22.5 2575/2430 790/790

دارد استان
متریک

الستیک 
تیوپ لس

315/80R22.5 18PR 312*1076*500 9.00*22.5 3750/3450 830/830
295/80R22.5 16PR 298*1044*487 9.00*22.5 3350/3075 830/830
275/80R22.5 16PR 276*1012*473 8.25*22.5 3075*2800 830/830

255/80R22.5 16PR 255*930*435 7.5*22.5 2500*2300 830/830

در شرایطی که ظرفیـت یاتاقـان   . اصل تعویض الستیک ها به شاخص هاي ظرفیت یاتاقان بر می گردد
تیـوپ دار اسـت کـه    تـر از السـتیک   تم متریک کمها یکسان است، شاخص الستیک بدون تیوپ سیس

18PRبــه عنــوان مثــال الســتیک  . ارتفــاع کــامیون را کــاهش داده و ثبــات آن را افــزایش مــی دهــد
80R22.5/315   12.00را می شود جـایگزین رادیـالR20 18PR   11.00یـا السـتیکR20

18PRکرد.
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١٣٦

:بازدید فشار باد الستیک ها و عاج آنها
. از فشارسنج استفاده کنیدجهت تنظیم فشار باد و یا درصورت نیاز به بادکردن آنها-1
. نه جسم خارجی در عاج تایر آنرا خارج کنیددر صورت وجود هرگو. را بررسی کنیدعاج تایرها-2
میلیمتـر 4/2و کمتـر از  (میلیمتـر بـود   6/1عمق عاج سطح تـایر را بررسـی نمائیـد اگـر کمتـر از      -3

.گیري کنیدش نقطه از محیط الستیک را اندازه الستیک را عوض کنید، حداقل عمق ش) در بزرگراهها
فشـار بـاد   هرچه بار کامیون افزایش یابد . ط استاندارد قید شده استمیزان فشار جدول باال در شرای-4

.ندگی نیز کاهش می یابدنشود و بر همین اساس سرعت رامی الستیک ها هم بیشتر 
الستیک ها و زمـان سـرویس دهـی آنهـا را کـاهش داده باعـث       دوام،کموزیاد هردو حالت فشار -5

.مصرف سوخت بیشتر می شود
:تنظیم چرخ هابازدید دوره اي

چرخ هاي جلو که از باالنس خارج شده انـد باعـث   . تنظیم چرخ ها شامل چرخ جلو و عقب می شود
درصـورت بـاالنس نبـودن چـرخ هـاي عقـب نـه تنهـا سـایش          . سایش الستیک هاي جلو می شـوند 

لـو را نیـز   غیر معمول الستیک هاي محرك را خواهیم داشت بلکه سایش غیر عادي تایر چرخ هـاي ج 
. مـی باشـد  و زاویـه اتـاق  شـامل همگرائـی چـرخ هـا     "تنظیم چرخ هاي جلو عمـدتا . باعث می شود

لـرانس  تویه اتاق بایـد بـین یـک درجـه بـا      میلیمتر باشد و زا2تا 0همگرائی چرخ هاي جلو باید بین 
ه پیش رانـش  عقب و زاویشامل کرنش قراردادي اکسل " تنظیم چرخ هاي عقب عمدتا. سی ثانیه باشد

غیـر  چه زاویه کرنش قراردادي اکسل عقب و چه زاویه پیش رانش بزرگتر هردو باعـث سـایش  . است
درصورتی که زاویه کرنش قراردادي اکسل عقـب را داشـته باشـیم،    . معمول کلیه الستیک ها می شوند

ي را چک کنید صفحه فنر اکسل عقب را کنترل کنید تا تغییر شکل نداده باشد و مفصل میله فشارمحور
.عوض کرددر غیر اینصورت باید آنها را به موقع . تا سائیده نشده باشد
ها جابجایی الستیک 

کیلـومتر  10000مطابق شکل روبرو تعویض الستیک هـا را هـر   
.یکبار انجام دهید

:روش انجام تعویض الستیک 
نبایـد  اختالف بین قطرهاي بیرونی تایرهاي دو اکسل عقب -1

تایر با قطر کمتر بر روي اکسل ابتدالیمتر بیشتر باشد و می12از 
.نصب کنیدعقب 

با بـاالنس مناسـب و   چرخهاي جلو می بایست از یک نوع، -2
کم باشد از باالنس دینامیکی تایرهـا اطمینـان حاصـل   سائیدگی 

تسـت بـاالنس دینـامیکی مـی بایسـت      در صورت امکان.یدکن
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١٣٧

و یـا تایرهـاي   ه انـد نصـب شـد  " برروي تایرهایی کـه جدیـدا  
.دتعویضی انجام شو

یعنـی  . ایرها را در جهت عکس حرکت قبلـی جـا بـزنیم   تبایدالستیک هاي کامیون تعویضهنگام -3
. بعد از تعویض آنها باید نسبت به موقعیت قبلی عکس شده باشد

ل اسـتفاده  کسـ بـرروي یـک ا  ا هم نوع نیـز یتایرهاي هم سایز .ید جفتی استفاده شودباتایرهاي نو-4
خارج شدن فرمان را باعـث  ترکیدگی تایر یا از کنترل، حرکت مارپیچ خودرو، در غیر اینصورت.شوند

.دوشمی
.به لحاظ ایمنی زمانی که عاج هریک از الستیک هاي دوتایی صاف شـود هردوبایـدتعویض شـوند   -5

.وندعوض شهاي تایر و مهره ها بایدم پیچشکند تمازمانی که پیچ تایر می
تـایر وجود داشت بایـد خرابیو یا تغییر شکلبررسی کنید اگر تایر را سطح تماس رینگ چرخ و -6

.را عوض کردهاآننشود باید قفل با مهره هاي تایرچرخد یانفاالنژاگر مهره. عوض شود
.دض شوباید عورینگ ،وجود هرگونه آسیب برروي رینگ چرخدرصورت -7
خها به راحتـی   چرد تانباید از تو و بیرون الستیک از هم جدا شوهافت چرخجسوپاپ بادمغزي-8

.باد شوند

)6*4کاوه (بازدید تنظیم چرخ عقب
.به مشخصات فنی محصول خریداري شده رجوع کنید"لطفا

و زاویـه  )انحـراف (به زاویه کرنش قـراردادي " تنظیم چرخ عقب عمدتا
وقتی هر دو زاویه انحراف و نیـرو  . نیرو محرکه اکسل عقب برمی گردد

محرکه اکسل عقب بزرگ باشد، کلیـه السـتیک هـا دچـار سـایش غیـر       
.می شوندعادي

از آنجائیکه اندازه گیري زاویه انحراف و نیـروي محرکـه اکسـل عقـب     
راسـت  فاصله گلویی میله چرخان سمت با تست" عملی نیست، عموما

تفاضل فاصله بـین دو  . کنندآنرا معین می) Bو Aفاصله (و چپ اکسل 
.میلیمتر باشد5نباید بیشتر از Bو Aنقطه 
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١٣٨

کامیون را در یک سطح صاف پارك کنید و فرمان را تا نیمه بچرخانید تا چرخ اکسـل اول جلـوئی  -1
. گیرددر وضعیت حرکت نیمه چرخان قرار 

اول ببینید آیا چـرخ هـاي اکسـل عقـب در وضـعیت نیمـه       -2
اهده اســت؟درغیر اینصــورت از روش زیــر قابــل مشــچرخــان

:استفاده کنید

نشان داده شده است فاصله بین مرکز درپوش تـوپی مرکـزي چـرخ هـاي    کل همانطوریکه در ش-الف
اگـر تفاضـل فاصـله    . اکسل عقب تا گلویی محور فرمان سمت راست و چپ را اندازه گیـري کنیـد  دو

.یمتر باشد، یعنی اکسل عقب انحراف داردمیل5بیشتر ازAچپفاصله سمت باBسمت راست
فاصله عرضی چپ و راست نقطه مرکزي چرخ هاي جلـو و  (حاال همانطور که در شکل می بینید -ب

چـرخ سـمت   (H1اگر تفاضل  فاصله . را اندازه گیري کنیدH) عقب همان محور و صفحه کنارشاسی
چـرخ سـمت راسـت از    H2اصـله   چپ محور دوم از فاصله نقطه مرکزي تا صفحه کنـار شاسـی و ف  

مـی تـوان   همچنین . میلیمتر باشد، اکسل عقب انحراف دارد5اکسل دوم تا صفحه کنار شاسی بیشتر از 
. بکار بردکامیون هایی که اکسل عقب شان تک باشدبراياین روش را 

دیـد  در صورتیکه به روش فوق زاویه انحراف اکسل عقب مشخص گردید، صفحه فنر اکسل را باز-ج
کنید تا تغییر شکل نداده باشد و زینچه میل کشش را ببینید سائیده نشده باشـد و در صـورتی کـه ایـن     

.آسیب ها رخ داده قطعات مذکور را به موقع تعویض کنید
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١٣٩

اقدامات ایمنی در مورد سوپاپ ترمز وزنی
در انتهـاي عقـب پایـه    وال معمـ سوپاپ ترمز وزنـی  .به مشخصات محصول خریداري شده رجوع کنید

واکسل عقب قرار دارد و می تواند تنظیم نیروي ترمز اکسل عقب را عملـی کنـد  نزدیک اصلی شاسی 
رابط متحرك براي اطمینان از ثبات ترمز کامیون بـا وزن بـار متفـاوت را تشـخیص     زاویه هاي مختلف

. ظه باد ترمز عمل می کندبعالوه این سوپاپ به عنوان سوپاپ رله براي تغذیه سریع محف. دهد
وقتی کامیون نگهداري، تعمیر و یا دوباره آماده به کار می شود هرگونه تغییر در وضعیت سوپاپ ترمـز  

بـه منظـور   ) زاویه اهرم ترمز وزنـی، سـیم اهـرم ترمـز، و پایـه تثبیـت      (وزنی و مکانیسم تنظیم مربوطه
.ون ممنوع استجلوگیري از کاهش عملکرد ترمز و ایمنی رانندگی با کامی

شاسی-1
سوپاپ وزنی ترمز-2
اهرم ترمز وزنی-3
زمسیم اهرم تر-4
پایه نگهدارنده-5
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١٤٠

کابینباالبر اتاقنگهداري از سرویس
) روغنمخزن(درپوش تهویه -1
اهرم باالبر-2
مخزن روغن -3
اهرم هدایت کننده جهت حرکت کابین-4
لوله کانکتور -5
موتور باالبر-6
کانکتور لوله -7
روزنه اي 4کانکتور -8
روزنه اي4کانکتور -9

روزنه اي3کانکتور -10
دکمه کرال -11
کانکتور لوله-12
درپوش پیچی فنر مارشال-13
کانکتور لوله-14

. دمـی رو بـاال  ، کابینگیردروبه باال قرار کابینباالبراگر اهرم 
ابین بطـرف پـائین   چرخـد کـ  ب) سـاعتگرد (اگر بصورت مایل 

موجـود  عالئم مربوطه بر روي مخزن روغـن . حرکت می کند
. است

تـا از  (.ایست بصورت مایل بطرف پـائین باشـد  باهرم مورد نظر می،حاالت عادي و یا هنگام حرکتدر
در حـال چـرخش و رسـیدن بـه موقعیـت      "زمانیکه کابین تقریبا. )عملکرد مخزن روغن مطمئن باشید

انجام گیـرد بصورت دستی باید به آرامی روغن اژ، پمپست با نیروي وزن خود استمرحله نشخود در 
سعی کنیـد کـابین بـا وزن    . شودبه آرامی انجامبایدپمپ روغن الکتریکی با استفاده از دکمه کارکرد و

. ود ضربه کمتري وارد شود، بطوریکه زمان نشست در جاي خقبل از نشست نهایی بچرخدخودش 
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١٤١

. وجود داردبر روي اتصاالت سیلندر و پمپ روغن وA,B,D,Eچهار نشانه 
: روش اتصال مسیر روغن 

، نقطـه  سمت راسـت سیلندرBپمپ به نقطه B، نقطه سمت راستسیلندرAپمپ به نقطه Aنقطه 
E پمپ دستی به نقطهE پمپ الکتریکی ، نقطهDبه نقطـه  راستسمتسیلندرD سـمت  سـیلندر

در غیر اینصورت . و پمپ روغن باید به دقت وصل شودزمان مونتاژ مجدد، مسیر روغن سیلندر .چپ
. فقط باال می رود و پائین نمی آیدکابین 

رجه سانتیگراد نیـاز دارد کـه درهمـه منـاطق و     د-55با نقطه سگالش 15Jپمپ روغن مایع ضربه گیر 
درجـه  -6بـا نقطـه سـگالش    ۴۶#یـا  ٣٢#بطـورکلی روغـن هیـدرولیک    . فصول سال کـاربرد دارد 

هنگامی که از این روغن اسـتفاده مـی کنیـد در منـاطق سردسـیر مراقـب        . سانتیگراد قابل استفاده است
.پمپ هیدرولیک باالبر باشید

تا از ورود ناخالصی ها به سیستم جلـوگیري کـرده   مخزن قرار دهیدوديدر ورگریت ي را100فیلتر 
روغن هیدرولیک پمـپ بـاالبر بایـد سـالی     . ید مانع از عملکرد ناقص آن شودوقتی مخزن را پر می کن

.روغن موتورهاي هیدرولیک غیراستاندارد باعث خراب شدن سیستم پمپ می شود. یکبار عوض شود
اگـر بصـورت مایـل    . ، کـابین بطـرف بـاال مـی چرخـد     گیـرد  روبه باال قرار )4(کابینباالبراگر اهرم 

موجـود  عالئم مربوطه بر روي مخـزن روغـن  . حرکت می کندین بطرف پائین چرخد کابب) ساعتگرد(
. می باشد 

. بایست بصـورت مایـل بطـرف پـائین باشـد      اهرم مورد نظر می،در حاالت عادي و یا هنگام حرکت
زمانیکـه کـابین تقریبـاٌ در    ) . نگه داشته می شود"در وضعیت گفته شده در باال"روغن داخل سیلندر (

روغـن  اژخش و رسیدن به موقعیت خود در مرحله نشست با نیـروي وزن خـود اسـت ، پمپـ    حال چر
آرامبایـد پمپ روغن الکتریکی با اسـتفاده از دکمـه   کارکرد . دستی باید به آرامی انجام گیرد بصورت 

بچرخد ، بطوریکه زمان نشسـت در جـاي   قبل از نشست نهاییسعی کنید کابین با وزن خودش . شود
. ه کمتري وارد شود خود ضرب

. وجود داردبر روي اتصاالت سیلندر و پمپ روغن A,B,C,Dچهار نشانه 
: روش اتصال مسیر روغن 

پمپ B، نقطه سمت راستسیلندرAپمپ به نقطه Aنقطه 
پمپ دستی به نقطه E، نقطه سمت راستسیلندرBبه نقطه 

E پمپ الکتریکی ، نقطهDطـه  سمت راست سیلندر به نقD

Eسمت راست سیلندر به نقطـه  Eسمت چپ سیلندر ، نقطه 
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١٤٢

در . شـود و پمپ روغن نمـی توانـد قطـع   ، مسیر روغن سیلندر زمان مونتاژ مجدد. سمت چپ سیلندر
. فقط باال می رود و پائین نمی آیدغیر اینصورت کابین 

روزنـه اي همبسـت برقـی    3انکتور روزنه اي کنترل باالبر پمپ موتور را برعهـده دارد و کـ  4کانکتور 
رجه سانتیگراد نیاز دارد کـه  د-55نقطه سگالش YLC-0001پمپ روغن مایع ضربه گیر . شاسی را

بـا نقطـه سـگالش   ۴۶#یـا  ٣٢#بطورکلی روغن هیدرولیک . درهمه مناطق و فصول سال کاربرد دارد
تفاده می کنیـد در منـاطق سردسـیر    هنگامی که از این روغن اس. درجه سانتیگراد قابل استفاده است-6

.مراقب  پمپ هیدرولیک باالبر باشید
گریـت ي را در ورودي مخـزن قـرار دهیـد تــا از ورود     100فیلتـر  

مـی کنیـد   ناخالصی ها به سیستم جلوگیري کرده وقتی مخزن را پـر 
روغن هیدرولیک پمپ بـاالبر بایـد   . مانع از عملکرد ناقص آن شود

روغن موتورهاي هیدرولیک غیراسـتاندارد  . سالی یکبار عوض شود
.باعث خراب شدن سیستم پمپ می شود

:حجم روغن تزریقی به پمپ باالبر اتاق 
700mlتا 680mlبراي اولین بار پس از پرکردن :در دو مرحله باید روغن را پرکنیم

دیگـر  420mlتـا  400mlعملیات باالبردن اتاق انجام دهید تا اتاق شروع بـه حرکـت کنـد، سـپس     
.روغن را براي مرحله دوم به مخزن اضافه کنید

تریلرقطعات الکتریکی اتصال
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١٤٣

هـا بایـد بـا    تور هسـته اي و سـوگت   این هفت کابـل کنـداک  . وجود داردسوگت جفت تریلر هفت در 
. استانداردهاي ملی مطابقت داشته باشند

GB/T5053.2-1985: ها سوگتاستاندارد 

K0100-3730010) بدون کانکتور(يمغزمدل 

K1000-3730010)  با کانکتور(

GB/T5054-1985: استاندارد کنداکتور کابل 

37Z07-24016: مدل محصول شرکت سایپادیزل 

تعداد پایانه هاي 
الکتریکی

ظرفیت فیوزکاربردشماره سیم
)A(

ر توان حداکثتوان مصرفی کشنده       
قابل استفاده 

درتریلر
W

بدنهشاسی

----سیم ارت10100
چراغ کوچک و 11103به توان 2

چراغ شناسایی
204520155

چراغ سیگنال 21311به توان 3
سمت چپ

152121+10110

150-1042رمزچراغ ت40505

چراغ سیگنال 51312
سمت راست

152121+10110

61103A چراغ کوچک و
چراغ شناسایی

204520155

.توزیع نور مناسب تریلرها باید با استانداردهاي ملی و الزامات بعد از اتصال هماهنگ باشد: توجه 
.داراي فیوز مشترك اندو پایانه الکتریکیپایانه الکتریکی) 1
.ارندنیز فیوز مشترك دو پایانه الکتریکی پایانه الکتریکی ) 2
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١٤٣

برنامه سرویس دوره اي  
:نگهداريو شرایطبازدیدزمان 

هـا را در اولـین   ، مواردي که باید بازدید شوند و زمـان بازدیـد آن  برنامه تعمیر و نگهداري دوره اياین
. رد راه اندازي باید چک شوندموا، به جزموارددر دوره دوم نیز همه . دوره نشان می دهد

هـر کـدام کـه    ،خودرو و یا ماههاي کـارکرد اسـت  پیموده شده توسط زمان بازدیدها براساس مسافت
، مسافت طی شده مـالك اسـت و در   یعنی اگر مسافت زودتر پیموده شود. ، مالك استرخ دهدزودتر

.دشویینعي کارکرد تبراساس ماههاغیر اینصورت زمان بازدید 

: توجه 
، بایـد دوره تعمیـر و نگهـداري را    میـر مـی کننـد   رر تعنده ها کامیون را براساس موارد مقـ وقتی که ران

هرگـز زمـان   امـا  . نگهداري کامیون بهتر انجام گیردوتعمیربراساس شرایط سخت محیط کوتاه کنند تا 
. طوالنی نکنیدنگهداري را وانجام تعمیر

منظور از عالمتها در برنامه تعمیر و نگهداري:
1.A : کیلومتر1000× (کل مسافت پیموده شده توسط خودرو(
2.B : ماههاي کارکرد
3. : موارد تعمیر و نگهداري در حالت کارکرد عادي
هنگام شروع به کارموارد تعمیر و نگهداري : *.4
5. :مســـافت کـــامیون بعـــد از طـــیآببنـــديتدوره ســـرویس در حالـــ

کیلومتر11»2,5001~1,500
يموارد اولین دوره تعمیر و نگهدار: ◎.6
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١٤٤

dCiورموتسیستم 

A51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112
تســمه الســتیکی بــادگیر و ســایش ســفت کــاري 

رادیاتور

ي سیم هـاي اتصـاالت سیسـتم    بازدید از عایق کار
موتور و اطمینان از ایمنی آنهابرق

بازدید و سفت کـاري پـیچ و مهـره هـاي  سیسـتم      
مکش هوا و اگزوز و اطمینان از سالم بودن واشرها

بازدید عملکرد پولی و یاتاقان هاي تسمه الستیکی 

تعویض روغن موتور و مجموعه فیلتر روغن

روتر و درزبنـد فیلتـر روغـن    و تمیزکاريیضتعو
موتور سانتریفوژ 

dCiموتورسیستم 

A51015202530354045505560موارد بازدید

B123456789101112

◎تعویض فیلترسوخت و واشر مربوطه

سیستم خنک کننده موتور
ــی            ــز و آچارکش ــدال ترم ــی پ ــیم لق ــد و تنظ بازدی

پیچ هاي موتور

بازدید و تنظیم لقی سوپاپ هاي هوا

تمیزکاري سوپاپ هاي تهویه محل اتصال میل لنگ
بازدید سفت کـاري مهـره تـوپی درپـوش سـیلندر،      

شفت بازویی و ضربه گیر

بازدید کاهنده نوسان چرخشی

فشارگر بازدید عملکرد تقویت 

سیستم مکش هواگرمکن بازدید سایش نوار عایق 
، سـوخت و مـایع خنـک    موتوربازدید نشتی روغن

کننده

کـردن  بازدید سطح روغن و مایع خنک کننده و پر
آنها در صورت نیاز

ــه ــوب ازتخلی ــوخت  آب و رس ــر س ــر آبگی فیلت
)جداکننده آب و سوخت(

بازدید و سفت کردن مهره هاي سیستم تعلیق عقب 
و جلو موتور
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١٤٥

موارد بازدید
A51015202530354045505560
B123456789101112

هوااصلیفیلتربازدید و تمیزکاري
کنترل و سفت کاري تسمه الستیکی بادگیر رادیاتور

کنترل و سفت کردن فن
سیستم مکش هوابازدید، تمیزکاري و سفت کاري 

ــویض  ــوخت  تع ــر س ــیش فیلت ــاز آب و (پ جداس
)سوخت

هوااصلیفیلترتعویض
خرابـی وگـرد و   -کنترل نشتی رادیاتور و اینترکولر

غبار

:توجه 

وتور نامناسـب  مکارکرد مشاهده شود و یا تعویض قطعات ویاقبل از زمان بازدیداگرعالئم اخطار-1
را کوتـاهتر  هـاي بازدیـد  دورهفاصـله  قطعات مربوط را تمیز و یا تعویض کـرده و که، الزم استباشد

. دکنی
کیلومتر سـرویس و نگهـداري الزم   20000کیلومتر اولیه هر 10000براي کامیون نو پس از پیمایش -2

.رویس کامیون باید بر طبق مشخصات هر محصول صورت گیردو سپس نگهداري و س. است
درغیـر اینصـورت   . هنگام تمیز کردن موتور اتصاالت سیم ها و قطعات الکتریکی موتور را بپوشانید-3

.دمی شواشکالایجادسیستم الکتریکی موتوردر
4000معمولی و هـر  کیلومتر پیمایش در جاده هاي5000نگهداري و تعمیر اجزاء فیلتر هوا باید هر-4

کیلومتر در نواحی پرگرد و غبار انجام شود، یا زمانی که چراغ تعـویض فیلتـر هـوا روشـن شـد، بایـد       
باید عـالوه  ) اصلی(فقط اجزاء اصلی فیلتر هوا باید تمیزشوند و فیلتر ایمنی"عموما.اینکار انجام بگیرد

کیلـومتر پیمـایش   30000اید همزمان هـر خارجی فیلتر هوا ب/اجزاء داخلی. بر تعمیر تعویض هم بشود
5تعویض شوند واین پیمایش در شرایط معمولی و درمورد نگهداري از اجزاء فیلتر اصلی باید بیش از 

. بار انجام شود
.سال است2دوره سرویس و تمیزکاري سیستم خنک کننده موتور و تعویض آن -5
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١٤٦

کالچ

A51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
بازدید عملکرد عادي کالچ 

کورس پدال کالچبازدید 
درولیکی کالچبازدید نشتی سیستم هی

هیدرولیک بازدید سطح روغن در مخزن روغن 
و درصورت نیاز افزودن روغن



بازدید نشتی روغن در پمپ اصلی و بوستر
تعویض روغن هیدرولیکی کالچ

گیربکس

A51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112

روغن گیربکسو سطحکنترل نشتی
تمیزکاري درپوش محفظه هوا و گیربکس

روغن گیربکستعویض 
(Datong,Shaanchi, Dong Feng)


ــرتعـــــویض ــنفیلتـــ ــربکسگروغـــ یـــ

Datong(/ZFگبربکس (

یربکسگ

A51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
روغن گیربکسو سطحکنترل نشتی

)ZFگیربکس (


ZF(گیربکس (تعویض روغن گیربکس

مکانیسم کنترلی گیربکس

بازدید از عملکرد مناسب یاتاقان هاي گیربکس

سیستم ترمز

A51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
کنترل کورس پدال ترمز

ندگی و توقفهنگام رانترمزکنترل کارآیی 
مسـیرهاي لولـه کشـی و    هـوا در کنترل نشـتی  

سوپاپها
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١٤٧

بازدید لقی پدال ترمز
)محکم بودن (بازدید  صفحه ترمز

بازدید سایش دیسک و اصطکاك کفشک ترمز
بازدید سایش کاسه ترمز

بازدید عملکرد کمپرسور هوا
کنترل و تعمیر کلیه مجموعه سوپاپ ها

کنترل مخزن هوا از جهت تجمع آب و کنتـرل  
خشک کن هوا



تعویض فیلتر خشک کن هوا
رل تنظیم بـودن گشـتاور معکـوس بـازوئی     کنت

خودکار


بازدید سفت کـاري پـیچ و مهـره هـاي قفلـی      
کمپرسور هوا

سیستم فرمان

A51015202530354045505560موارد بازدید، تعمیر و نگهداري

B123456789101112
بازدید نشتی روغن

چــک کــردن اتصــاالت و محکــم بــودن کلیــه  
قطعات



بازدید محکم بودن توپی میل فرمان هاي افقـی  
و عمودي



مکانیسم فرمـان و پایـه   اطمینان از محکم بودن 
نگهدارنده 



کنترل سطح روغن مخزن روغـن فرمـان و پـر    
کردن آن در صورت نیاز



اطمینان از محکم بودن بازویی سگدست فرمان 
رمان پین اتصال فو 

کنترل و تنظیم همگرائی چرخ هاي جلو
اصـلی  فیلتر عویض روغن هیدرولیک فرمان و ت

مخزن روغن
ــی         ــان و لق ــه فرم ــی جعب ــتی داخل ــد نش بازدی

دندانه هاي داخل جعبه


کنترل تراز بودن چرخ هاي جلوئی کامیون
بازدید و تنظیم جعبه فرمان

ل عملکرد طبیعی پمپ روغن هیدرولیککنتر
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١٤٨

سیستم تعلیق

A51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
صفحه نگهدارنده فنـر و  بازدید و محکم کردن

کرپی


رنده فنر آسـیب ندیـده   چک کنید صفحه نگهدا
باشد



تمیزکاري صـفحه نگهدارنـده فنرهـاي جلـو و     
عقب و کمک فنر



کنترل عدم نشتی روغن در کمک فنر
محکم کردن صفحه فنر کرپی زیر بار کامل

ت کاري مجدد مهره هـاي اتصـال   بازدید و سف
ــیچ            ــی و پ ــق، شاس ــده تعلی ــفحه نگهدارن ص

مهره هاي زاویه و رام شاسی 



بازدید گریس توپی یاتاقان باالنس

هابررسی شل شدن و آسیب کمک فنر

ت لزومدر صورهابازدید و تعویض کمک فنر

بررسی شل شدن و تغییر شکل بست فنرها

بازدید فنر الیـه اي راسـت و چـپ کـامیون و     
حفاظ مربوطه 



میل گاردان

A51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
نترل شل شدن  قطعات متصله میل گاردان     ک

چهار شاخ هاي گاردانبررسی
کنترل شل شدن براکت میانی میل گاردان

کنترل انحراف میل گاردان
دانگارچک کردن خوردگی هزارخاري 

هاها و چرخاکسل

A51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
بازدید مجموعه چـرخ هـا، اکسـل عقـب میـانی و      

جلویی


بازدید و افزودن روغن به شفت میانی  اکسل عقب
و توپی کاهنده چرخ ها



کنترل محکم بودن پیچ هاي محـور اکسـل و مهـره    
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١٤٩

چرخ ها
تمیز کردن درپوش محفظه هواي اکسل محرك

فشار باد الستیک هابررسی 
الستیک هابیعی سایش غیر طبررسی 

الستیک هاو جابجایی تعویض 

شکستگی و تغییر شـکل مجموعـه طوقـه چرخهـا     
)رینگ ها(



روغن کاري توپی یاتاقانکنترل و تنظیم لقی و 

تعویض روغن کاهنده اصـلی شـفت میـانی اکسـل     
اکسـل کاهنـده تـک    (قب و توپی کاهنـده چـرخ   ع

)مرحله اي


تعویض روغن کاهنده اصـلی شـفت میـانی اکسـل     
اکســل کاهنــده دو (عقــب و تــوپی کاهنــده چــرخ

)مرحله اي


هـاي شـفت   یاتاقـان  بازدید توپی کاهنده اصـلی و 
اکسل عقبمیانی

سیستم برق
A51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112
بررسی کارآئی توان  ژنراتور

بررسی سطح الکترولیت باتري و درصـورت لـزوم   
افزودن آن



بیـــت مـــدارهاي کنتـــرل وضـــعیت  اتصـــال و تث
الکترونیکی



و رله هاچراغهانترل عملکرد اجزاء الکتریکی کلیه ک
کنترل غلظت آب اسید باتري

سایر موارد

A51015202530354045505560، تعمیر و نگهداريموارد بازدید

B123456789101112

ه شل شدگی در پرچ هاي شاسی بررسی هرگون

بررسی هرگونه شل شدگی اتصاالت اتاق 
ــدي   ــتی ودرزبن ــرایط نش ــی ش ــتم بررس سیس

هیدرولیک


تعویض روغن هیدرولیک باالبر اتاق

ر کنترل نشتی، خرابی و شل شـدگی کمـک فنـ   
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١٥٠

تعلیق عقب ) میراگر(

تعویض کمک فنر تعلیق عقب درصورت نیاز
ــتیکی   ــوش الس ــه ب بررســی وضــعیت مجموع
ــویض آن در   ــاق و تع ــو ات ــق جل سیســتم تعلی

صورت لزوم


دوره اي قطعاتتعویض 
تـوانیم  نمـی .شـوند یشوند قطعاتی هستند که در طول زمان فرسوده مـ دوره اي تعویض میقطعاتی که

یمتا بتـوان ردپس باید آنها را عوض ک. می شودفنی، ایمنی رانندگی تضمینبا بررسیمطمئن باشیم که
. بیشتري رانندگی کنیمبا اطمینان

123456789101112تجدید) سال(دوره 

ــ ــتم  لنگهايیشـ ــتیکی در سیسـ السـ
هیدرولیک فرمان



قطعات السـتیکی سـوپاپ در سیسـتم    
ترمز



لنگهاي الستیکی در سیستم ترمزیش
ــاي ــرها ي  گردگیره ــتیکی و واش الس
تانک باد ترمز



ی در کمپرسور هوالنگهاي الستیکیش
لنگهاي الستیکی در سیسـتم کنتـرل   یش

کالچ

اصلی رینگ آببندي الستیکی در پمپ
کالچ

سوختشیلنگ
تمــامی مســیرها در سیســتم بــاالبر    

هیدرولیکی
م بـاالبر هیـدرولیکی  آببندي در سیسـت 

اتاق

شدهنبندي گریسکاري بر مبناي مسافت پیموده زمابرنامه 
قبـل از . قسـمت از وسـیله نقلیـه بطـور دوره اي انجـام شـود      عملیات گریس کـاري بایسـتی در هـر   

، گـریس کـاري  بعـد از . دکنیـ تمیز راگریس کاري شوندی که بایدنازلها و قسمتهایابتدا گریس کاري 
. است از قراردادن درپـوش آن مطمـئن شـوید   درپوشاگر نازل داراي . اك کنیدگریس هاي اضافه را پ

برنامـه زمانبنـدي   . اسـت سافت هاي پیموده شـده  میک دوره ازجدول زیر برنامه زمانبندي گریسکاري 
. یردباید انجام گماههاي کارکردگریسکاري دراز مدت طبق مسافت و یا 
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١٥١

عالئم معنی
A کیلومتر1000× (مسافت(
B هاماهتعداد
سرویس و نگهداري در شرایط عادي موارد
سرویس و نگهداري خودرو در سال کارکرد موارد
کیلومتر2500تا1000(سرویس و نگهداري در مسافتهاي موارد(

A51015202530354045505560موارد گریسکاري

B123456789101112
سیبک  اتصال کششی فرمان
پین اصلی سگدست فرمان

بلبرینگ چهارشاخ فرمان و کشویی 
گاردان

فرمان پین قامه و پین چشـمی فنـر   
جلو

اردان و کشویی بلبرینگ چهارشاخ گ
گاردان   

االنسیاتاقان توپی ب
بازوئی تنظیم ترمز عقب و جلو

بازویی خود تنظیم 
یاتاقان توپی چرخ ها

محركمحور
کانیسم قفل باالبر اتاقم

لوالي درب
بلبرینگ دینام

بلبرینگ استارت
ــفت   ــه، ش ــاالبر شیش ــل درب، ب قف

انعطاف پذیر کیلومتر شمار
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و تنظیمات محصولنگهدارياطالعات چگونگی 
موتور

میلیمتر40/0)در حالت سرد(صی مجاز سوپاپ مکش خال

میلیمتر70/0)در حالت سرد(خالصی مجاز سوپاپ دود 

کمتــرین فشــار روغــن موتــور در حالــت کــارکرد درجــا      
)درجه سانتیگراد85دماي روغن (

و) دوربردقیقه700(کیلو پاسکال180
)دوربردقیقه1900(کیلوپاسکال380

کیلو پاسکال600تا 500روغن موتور در حالت طبیعی سوپاپ تنظیم فشاررین فشار کمت

)دور آرام موتور(دور بر دقیقه٧٠٠±50موتوردور 
)موتورتنددور (دور بر دقیقه50±٢۴٠٠

درجه سانتیگراد100)خنک کن(موتور عاديدماي کارکرد ~ 60

درجه سانتیگراد83دماي آزاد ترموستات

درجه سانتیگراد90دماي آزاد و کامل ترموستات 

درجه سانتیگراد105دماي مایع خنک کن جهت اخطار

کیلوپاسکال225+22.5سوپاپ یدك فیلتر روغناختالف فشار روغن جهت عملکرد 

کیلوپاسکال600~520کمترین فشار براي عملکردن سوپاپ تنظیم فشار روغن موتور

:قسمت شاسی
˚15بیلک فرمانغرکورس

5mm∽0همگرایی چرخ هاي جلو

Shaanchiکششیکورس فشار بوستر پس از خالصی کالچ گیربکس
25∼30mm

Datongگیربکس
17∼19mm

18mm~12کورس پدال ترمز
بازویی تنظیم اتوماتیک)اهرم ترمز دستی(کورس شفت فشاري محفظه ترمز عقب و جلو

25~45
دستیبازویی تنظیم 
20~30

بازویی تنظیم اتوماتیک)وسط کفشک ترمز(لقی کفشک ترمز جلو و عقب و کاسه ترمز 
0.6~1.0
دستیبازویی تنظیم 

0.3~0.5
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55N~20)روي مهره الستیک(نیروي کششی یاتاقان توپی جلو پس از تنظیم 

70N~35)روي مهره الستیک(نیروي کششی یاتاقان توپی عقب پس از تنظیم 

3N • m~1بدون مقاومت کاسه نمد روغناتاقان درحالت حرکت بار پیش بست ی

4N • m~2با مقاومت کاسه نمد روغن

0.4mm~0.3بین کرانویل و پینیونلقی 

35mm.(~0.20لقی کنار دندانه چرخدنده دیفرانسیل

80mmقابل تنظیم جلو و عقب غربیلک فرمانافقیفاصله

50mmپائین غربیلک فرمانفاصله عمودي قابل تنظیم باال و 

مهره ها وپیچها گشتاورجدول 

قسمت هایی که باید سفت 
کاري شوند

گشتاور مربوطه 

پیچ سرسیلندر

200N.MگشتاورباM20هايپیچسفت کاري 

100N.MگشتاورباM14هايپیچسفت کاري 

165N «mبا گشتاورکردن آنهاوسفتM20شل کردن پیچ هاي +

180°
+ 50N-mوسفت کردن آنها با گشتاورM14پیچ هايشل کردن 

)کنترل مستمر گشتاور(120°

M20 340N.M~515 N.M
M14 105N.M~165 N.M

را روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور پخش D5010222111روانکار 
.کنید و درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید

شفت میل اسبک کوتاه پیچ هاي

65 N • m + 90°
95N • m~145N)کنترل مستمر گشتاور( • m

را روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور پخش D5010222111روانکار 
.کنید و درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید

میلیمتر شد باید پیچ را تعویض 100.6وقتی که فاصله طولی بیشتراز 
کرد

شفت میل اسبک بلند هايپیچ 

70N • m + 120°
85N • m~140N • mگشتاورکنترل مستمر 

را روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور D5010222111روانکار 
.پخش کنید و درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید

میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد171وقتی که فاصله طولی بیشتراز 
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چرخ لنگر کوتاه هاي پیچ
80N • m+180°

290N • m~480Nگشتاورمستمر کنترل  • m
از این پیچ مکرر استفاده نکنید

چرخ لنگر بلند هاي پیچ

100N • m+180°
290N • m~480N • mگشتاورکنترل مستمر 

را روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور D5010222111روانکار 
.پخش کنید و درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید

میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد121طولی بیشتراز وقتی که فاصله

پیچ هاي درپوش بلبرینگ 
میل لنگسر

100N • m+180°
205N • m+345N • mگشتاورکنترل مستمر 

را روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور D5010222111روانکار 
.پخش کنید و درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید

میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد155اصله طولی بیشتراز وقتی که ف

پیچ هاي میل واسط/مهره

80N • m+90°
160N • m~240N • mکنترل مستمرگشتاور 

بایدروغن موتور را براي روغنکاري . می شود مکرر از آن استفاده کرد
روي سطح یاتاقان هاي فشار پخش کنید و درصورت نیاز دوباره آنها را 

کنیدسفت 

پیچ هاي توپی کمک فنر

100N • m+180°
را روي سطح یاتاقان هاي فشار روغن موتور D5010222111روانکار 

.پخش کنید و درصورت نیاز دوباره  آنها را سفت کنید
میلیمتر شد باید پیچ را تعویض کرد139وقتی که فاصله طولی بیشتراز 
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ربوطهگشتاور مپیچ هایی که باید سفت کاري شوند

صفحه فنرکمکی تعلیقتعلیق عقب و جلوي موتور و پیچ صفحه فنر 

M18مهره 
8.8کالس 

در 350∽280
صورتی که 

دوپیچه باشد  
گشتاور اولین 

∽250مهره 
خواهد بود310

M12مهره 

8.8کالس 
70∼100

M10مهره 
8.8کالس 

40∼60

پیچ هاي ، و شاسیبراکت تعلیق عقب و جلوي موتورپیچ سفت کاري 
موتورراکت تعلیق عقب و جلو وباتصال 

M14 (
SPL)

150∼210 Q18414*
10.9کالس 

Q150B14*
10.9کالس 

Q150B12*
10.9کالس 

95∼130
Q18412-

OH1

M12(SPL)

چرخ (یویلصفحه فنر تعلیق عقب براکت باالئی و پوسته هوزینگ فال
هدارنده تعلیق عقببازوئی نگیا پیچ سفت کاري) لنگر

Q18416*-
OH1

175∼235

Q1291810
0-JO

250∼320

مهره پایینی
300∼400

مهره باالئی
Q151B18*

-OH1
Q150B18*

-OH1

300∼410

و شاسیپیچ سفت کاري قفل صفحه فنر کمکی تعلیق
M14(SPL)

150∼210

مهره سفت 
کاري

Q150B14*
-OH1

150∼190
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پیچ سفت 
کاري

Q150B10*

پیچ 60∽40
سفت کاري 

پیچ سفت کاري صفحه پوشش تعلیق کمکی و گیربکس

پیچ دوسر رزوه 
M14 یا

Q151B14*
-OH1

گیربکس 
Datong با

پوسته آلیاژ 
آلومینیوم

110∼140

پیچ دوسر رزوه 
M14 یا

Q151B14*
-OH1

گیربکس 
Datong با

پوسته قالب 
فوالدي

150∼210

پیچ دوسر رزوه 
M16 یا

Q151B16*
-OH1

گیربکس 
Shaanchi/

ZF

175∼235

پیچ هاي اتصال جعبه فرمان و چهارشاخ  فرمان 
30∼50

سگدست باالیی و چهارشاخ فرمان اتصال هايپیچ
280~350

450∽350مهره هاي سفت کاري سگدست پائینی

100~80مهره قفلی جعبه فرمان 
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310~250مهره هاي اتصال سگدست و سیبک

42∽38مهره هاي سفت کاري میل مهار

434~407مهره پیچ قفلی بازوئی هزار خار فرمان و شفت اسبک

80~60پیچ درپوش پین اصلی 

310~250محور عمودي سیبکM24مهره قفلی 

280~210براکت جعبه فرمان M16مهره پیچ تثبیت 

420~320براکت جعبه فرمانM18مهره پیچ تثبیت 

450~420براکت جعبه فرمانM20مهره پیچ تثبیت 

500~380جعبه فرمانM20مهره پیچ تثبیت 

560~440جعبه فرمانM22مهره پیچ تثبیت 

70~50براکت و مهره قفلی شفت کفشک جلو و عقب

200~170مهره تثبیت تانک باد جلو و  عقب

650~550مهره هاي چرخ

150~130پیچ درپوش سطح روغن کاهنده اصلی

150~130پیچ درپوش تخلیه روغن هوزینگ اکسل عقب و شفت رابط

265~230پیچ سفت کاري صفحه پایه ترمز عقب و وسط

260~200شفت کوتاه اتصال دیفرانسیل و محور محرك

204~160پیچ هاي سفت کاري درپوش یاتاقان محور محرك عقب

دیفرانسیل اکسل ) پوسته(ت کاري محفظه چرخان هوزینگ پیچ سف
عقب

350~450

550~500پیچ سفت کاري درپوش یاتاقان مکانیسم دیفرانسیل

پیچ سفت کاري پینیون و محفظه چرخان هوزینگ دیفرانسیل اکسل 
کاهنده اصلی

750~850

170~140پیچ تثبیت شفت رابط و هوزینگ اصلی اکسل عقب

نژ چهارشاخ پینیون شفت رابط و هوزینگ کاهنده اصلی مهره قفلی فال
اکسل عقب

600~740

450~350محور محرکه  و براکت محور محرکه  M20مهره اتصال 

180~140و محور محركگیربکسنژسمت فالM14مهره اتصال 

180~140و محور محركاکسل عقب نژ فالM14مهره اتصال 

407~339ی محرك مهره هاي یاتاقان شفت اصل
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61~47پیچ درپوش یاتاقان عقب شفت اصلی

120~90مهره هاي تثبیت کمک فنر و براکت باالیی

170~140مهره هاي سفت کاري کمک فنر و پین پائینی

250~200مهره هاي تثبیت پین پائینی و براکت کمک فنر

70~55پیچ هاي پین صفحه فنر فوالدي

450~350ر جلومهره هاي کرپی صفحه فن

206~157مهره هاي سفت کاري صفحه پایه ترمز جلو

186~142پیچ هاي تثبیت هوزینگ کالچ و ترمز

170~140مهره قفلی غربیلک فرمان 

252~214پیچ هاي مرکزي صفحه فنر فوالدي عقب

1000~860پیچ هاي کرپی صفحه فنر فوالدي عقب

410~300لیق و شاسی براکت باالنس تعM18مهره پیچ اتصال 

550~430براکت باالنس تعلیق و شاسیM20مهره پیچ اتصال 

250~225مهره پیچ سفت کاري زاویه شاسی و رام شاسی

280~220مهره پیچ سفت کاري نصب پین اصلی و شاسی

140پیچ هاي ایمنی حلقه سایش نشیمن گاه یاتاقان اصلی باالیی 

ي شوند پیچ هایی که باید سفت کار
گشتاور مربوطه 

M14 Xپیچ هاي سیلندر بلوك یاتاقان 1.5-6g
200~235

M14 Xپیچ اتصال 1.5-6g چرخهادیفرانسیل هوزینگ قفل
200~235

M14 Xپیچ اتصال 1.5-6g      و هوزینگ استوانه اي هوزینگچرخدنده
سرعتکاهنده 

200~235

M12پیچ اتصال X 1.25-6gفرنسیل بین هوزینگ چرخدنده کله گاوي دی
استوانه اي و مرکزي 

120~150
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M165 Xپایه  انتهاییپیچ  1.25-6gکاسه نمد
450~600

M14 Xپیچ اتصال 1.5-6g هااکسلهوزینگ قفل دیفرانسیل
200~235

M14 Xپیچ اتصال  1.5-6gمجموعه کاهنده سرعت و هوزینگ اکسل
200~235

M16اتصال پیچ  X 1.5-6gو هوزینگ اکسلصفحه پایه ترمز
200~330

M10اتصال پیچ  -6gمجموعه شاسی و درپوش انتهایی
37~75

M14 Xپیچ اتصال  1.5-6gبراکت تانک باد
200~235

M16 Xاتصال پیچ  1.5-6g اکسل محور محركباالیی هردو انتهاي پایه
عقب

200~330

M20اتصال پیچ  X 1.5-6gوسط پایه باالیی محور محرك اکسل عقب
500~590

M14 Xپیچ اتصال  1.5-6gپایه کاسه نمد انتهاي شفت رابط
350~400
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کاسه چراغ
مدلمکان /موقعیت

مجموعه المپ هاي چراغ جلو

قدیمیH1(70W)نور باال
H4(75W/70W)پائین/نور باال 

P21Wچراغ راهنماي جلو
W5Wن نمامکاچراغ 

H3(70W)چراغ مه شکن جلو
PY21Wچراغ راهنماي کناري
P21Wچراغ کف زیرفرمان 

W5Wچراغ رکاب
R5W)خالصی(لقی المپ 

R5Wالمپ شناسایی
R10Wچراغ سقف کابین

TLD18W/865سقف کابینالمپ فلورسنت چراغ 
C5Wالمپ چراغ مطالعه جلو

(10W)13854بغلالمپ چراغ مطالعه 
R10Wالمپ چراغ خواب

R21Wچراغ کف زیر فرمان 

مجموعه چراغهاي داشبورد
LEDنشانگر خطر

چراغ هاي تابلوفرمان داشبورد
LED

مجموعه المپ هاي چراغ عقب

R5Wعقبچراغ خالصی 
P21Wچراغ راهنما

P21Wترمز چراغ
R5Wپالك چراغ

R5Wچراغ مکان نما
P21Wعقبالمپ مه شکن

P21Wچراغ دنده عقب
(R5Wچراغ نشانگر کناري 

R10Wمخصوص تعمییر و نگهداري کامیونچراغ 
H3چراغ عقب (70W)
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اطالعات ظرفیت
:به مشخصات محصول خریداري شده رجوع شود ًلطفا

روغن باید قسمت هایی که 
شوندکاري 

مورد یا سوخت روغن حجمروغننام
استفاده

)ترلی(

15W40دونگ فنگdCiموتور  API : CI-44/36

350ملی هاياستانداردباسبکدیزلسوخت)عدد2(تانک سوخت 
400

ZF80W90 GL4ايدنده16گیربکس 
13

اکسل 

80W90 روغن چرخدنده کامیون رده سنگین
)GL-5گرید (

اي کاهنده تک مرحله اکسل 
بط شفت را16
اکسل عقب14

DEXRONIII3/5چرخدنده فرمان هیدرولیک

DOTکالچ مایع 41

سیستم خنک کننده 
بادوام سري ضدیخ مایع خنک کن ضد خوردگی و 

DFL-C
30

DEXRONIIIپمپ روغن باالبر اتاق 
مکانیسم باالبر تک 
7/0سیلندر تمام  شناور
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١٦٢

حجم روانکارها به راهنماي دستی تعمیرات و نگهداري و اسـتفاده از موتـور   براي اطالع از ًلطفا: توجه
.کامینز که بامحصول فرستاده می شود رجوع کنید

روغن و محیط جغرافیایی که به تناسب از آن روغن، گریس یا مایع توصـیه شـده توسـط    گرید و نوع
:شرکت استفاده می کنید

گریـد روغـن و   /مخازن روغن ها 
فیایی که کامیون در آن محیط جغرا

محیط کار می کند
گرید و نوع روغن

dCiموتور
استاندارد ملی 

IIIیورو
15W40    CI-4

استاندارد ملی تانک سوخت
IIIیورو 

0# or دیزل بـراي  # 10-
ــاي محــیط (کــامیون  دم

ــا  درجــه -20صــفر ت
)سانتیگراد

دیزل براي کامیون20#-
دماي محـیط بیشـتر از   

انتیگراددرجه س-30

دیزل براي کامیون35#-
دماي محـیط بیشـتر از   

درجه سانتیگراد-40

درصد آب نرم50+ درصد ضد یخ آلی 50مایع خنک کننده
80W90   GL-4گیربکس

80W90   GL-5اکسل محرك 

DEXRONIIIروغن هیدرولیک فرمان چرخدنده هیدرولیک فرمان 

DOTکالچ 4

ایه لیتیم اتوموبیل گریس پشاسی و توپی چرخ
مکانیسم باالبر کمک فنر و کـابین  

راننده 
DEXRONIII

L-HMاتاق بارباالبر دستی 32/
L-HM 46

دماي محیط صفر تا (
)درجه سانتیگراد-20

L-HV 32
دماي محیط بیشتر از 

درجه سانتیگراد-30

L-HS 32
دماي محیط بیشتر از 

درجه سانتیگراد-40

درصد آب50+ درصد شیشه شوي  50مخزن شیشه شوي
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١٦٣

و گریسروغن 
)دونگ فنگdCiموتور (روغن موتور

بی توجهی به استفاده صحیح از روغن موتورطراحی شده 
محصول با مشخصات ویژه بر اساس تفـاوت جغرافیـایی   

رعایت فاصله زمـانی تخلیـه و تعـویض    عدمهر منطقه و
ی گـذارد و  روغن بر دوام موتور کامیون مستقیما تـاثیر مـ  

اگر بـه جـاي اسـتفاده از    .عمر موتور را کاهش می دهد
دیگـري  CH-4یـا  CF-4از روغـن  API:CI4روغن 

بایـد استفاده می کنید براي تعـویض ایـن روغـن موتـور    
تعویض روغـن هـاي   براينصف مسافت طی شده را که

.، درنظر بگیریدقبلی تعیین کردیم

محصوالت مشخص
استاندارد براي شرایط گرید ونوع روغن

استفاده
شرایط نامناسب براي 

استفاده
شرایط ثابت براي 

استفاده
CHF20,000km10,000km250h
CI440,000km20,000km500h

دماي محیط و ویسکوزیته روغن موتور
ویسکوزیتهدماي محیط
-20 ℃~ 40 ℃15W/40
-25 ℃~ 30 ℃10W/30
-30 ℃~ 30 ℃5W/30
-45 ℃~ 10 ℃0W/30

:موارد زیر از شرایط بد کارکرد روغن موتور است
در سوخت دیزل% 3میزان سولفور باالي .1
)شرایط کاري حمل ونقل عمومی توسط کامیون(کامیونی که زیاد روشن و خاموش می شود.2
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١٦٤

حمل درمسیرهاي کوتاه اما کارکرد مـداوم موتـور  : شرایط کاري ثابت طوالنی مدت.3
کاربرد هاي کارکرد درجاي موتورمانند جرثقیل و دیگر 

مناطق پرگرد و غبار و جاده هـاي پرفـراز و   : ساعات طوالنی کار در محیط نامناسب.4
نشیب

شرایط کاري فوق به معنی ساعات طوالنی کار در شرایط معین ماننـد جرثقیـل هـا،    
شـرایط اسـتفاده در غیـر از شـرایط          . ژنراتورها و ماشین هاي معـدن و غیـره اسـت   

.الذکر شرایط استاندارد کاري استفوق

:روغن فرمان هیدرولیک
. اسـتفاده کنیـد  DEXRON IIIهیدرولیک فرمان از روغن 

از روغن روانکـار اساس دماي هواي منطقه کاربر می تواند بر 
توصـیه  محدوده دمـاي  ازًلطفا.داستفاده کنCHیا CFگرید 

. شده در شکل روبرو استفاده کنید

شخصمحصوالت م
اختصاصی شرکت سایپادیزلفرمان هیدرولیکروغن

روغن گیربکس 
واسـت  GL4سطح کیفیـت داراي مورد استفاده روغن

غلظت متفاوت بـراي تعـویض آن   کاربرمی تواند با درجه
با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه خود مطـابق شـکل   

. روبرو انتخاب و مصرف کند
محصوالت مشخص
تصاصی شرکت سایپادیزلروغن گیربکس اخ
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١٦٥

سوخت 
اسـتفاده از سـوخت هـاي دیزلـی     . از سوخت دیزلی سبک مجاز استاندارد هاي ملی استفاده کنیـد ًلطفا

نامناسب به موتورآسیب جدي می رساند، کاربر می تواند با توجـه بـه شـرایط آب و هـوایی منطقـه از      
:نظور به جدول زیر توجه کنیدبه این م.گازوئیل مناسب با برندهاي متفاوت استفاده کند

#50-#35-#20-#10-#0#5نوع سوخت

ــا   ــب ب ــاي مناس دم
8≤سوخت مذکور ℃≥4 ℃≥-5 ℃≥-14 ℃≥-29 ℃≥-44 ℃

:گازوئیل توصیه شده با توجه به شرایط آب و هوائی مربوطه 
درجـه سـانتیگراد   4قابل استفاده درمناطقی کـه دمـاي هـوا بـاالي     #0تا صفر درجهگازوئیل سبک

.است
.سانتیگراد استجه در-5قابل استفاده در مناطقی که دماي هوا # -10گازوئیل سبک منهاي ده درجه

-14درجـه تـا   -5قابل استفاده در مناطقی کـه دمـاي هـوا   # -20گازوئیل سبک منهاي بیست درجه
.درجه سانتیگراد است

درجـه تـا  -14در مناطقی کـه دمـاي هـوا   قابل استفاه#-35گازوئیل سبک تا منهاي سی و پنج درجه 
.درجه سانتیگراد است-29

درجـه  -44تـا  -29قابل استفاده در مناطقی کـه دمـاي هـوا    # -50گازوئیل سبک منهاي پنجاه درجه 
. سانتیگراد است

روغن هیدرولیک جک باالبر اتاق 
.فاده کنیداستDEXRONIIIبراي پمپ باالبر اتاق از روغن هاي هیدرولیک 

:محرك روغن اکسل
کامیون رده سنگین نوع سـولفور فسـفریک را بـراي اکسـل     ) GL_5(توصیه می شود روغن چرخدنده

بـا  می توانید بنا به شرایط آب و هوایی منطقه از روغن هایی با چگـالی متقـاوت و   . عقب استفاده کنید
.استفاده کنیدGL5گرید باالي

سایپادیزل          شرکت تصاصی محصول مشخص        روغن اخ
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١٦٦

:گریس ها
س هـاي پایـه لیتـیم    از گـری و توپی چرخ هاي کـامیون  مورد نیازتوصیه می شود براي روانکاري نقاط

.استفاده شودمعمولی
محصول مشخص                                      

سایپادیزلکامیون هاي تجاري شرکت روغن اختصاصی            روغن بوستر کالچ           

: اخطار
.خودداري کنیدًاز مخلوط کردن روغن ترمز و روغن برندهاي متقاوت اکیدا-1
. ممنوع استًترکیب چند نوع مختلف روغن ترمز با برند یکسان نیز اکیدا-2

دونگ فنگdCiموتورهاي :)ضد یخ(مایع خنک کننده موتور 
.کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد، تعویض کنیـد 000,300و یا هر را هردوسال یکبار خنک کننده مایع 

عدم استفاده از مایع خنک کننده توصیه شده توسط شرکت سازنده و یا مخلوط کردن مایع با برنـدهاي  
.دیگر باعث می شود سیلندر موتور کامیون آسیب ببیند

:اخطار 
درجـه  10در منـاطق سردسـیر بایـد    " نقطه انجماد مایع ضد یخ اسـتفاده شـده مخصوصـا   -1

. باشدنتیگراد کمتر از حداقل دماي محیطسا
.از بکار بردن ترکیب چند نوع مایع ضد یخ و ضد خوردگی در کامیون خودداري کنید-2

مایع شیشه شوي 
. یداستفاده کنزلتوصیه شده شرکت سایپادیاز مایع شیشه شوي 

فنیشاخص هاي
کیفیت

DFL4251Aنوع کامیون

8705)کیلوگرم(وزن خالص 

25000)کیلوگرم(وزن ناخالص 

40000)کیلوگرم(کل بار مجاز تریلر

حداکثر بار مجاز کشنده حامل 
)کیلو گرم(کشویی

16100
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١٦٧

:شاخص هاي ابعاد
DFL4251Aنوع کامیون

7060)میلیمتر(طول کامیون
3030)میلیمتر(ارتفاع کامیون

2500)میلیمتر(عرض کامیون 
1350+3400)میلیمتر(پایه اکسل

2040چرخ جلو)میلیمتر(اندازه چرخ
1820چرخ عقب

1500تعلیق جلو)میلیمتر(طول سیستم تعلیق
810تعلیق عقب

°18°18دیدار) تقرب(زاویه 
°32°32زاویه حرکت 

240240آزادي زمینزاویه

:شاخص هاي عملکرد
DFL4251Aنوع کامیون

90)کیلومتر برساعت(حداکثر سرعت

≤حداکثر توان شیب پیمایی 20

30)کیلومتربرساعت(پائین ترین سرعت ثابت 

کیلـومتر  80مصرف روغن موتور با سرعت ثابت 
42.5>کیلومتربرساعت100/ بر ساعت 

18بدرصد ایستایی در شی

16)متر(حداقل گردش میان بر 

:توجه 
وزن خالص کامیون شامل روغن روانکار، ضدیخ، سوخت، الستیک زاپاس و ابـزار راننـده   -1

.می شود
.گیري می شوداندازه نشان مرکز چرخ بیرونی جلوحداقل گردش میان بر کامیون از-2
از مرکز السـتیک هـاي   پایه چرخ جلو از مرکز تماس چرخ جلو با زمین و پایه چرخ عقب-3

.اندازه گیري می شوددوقلو
حداقل زاویه آزادي زمین معادل زاویه آزادي زمین اکسـل عقـب تحـت شـرایط بـارگیري      -4

.کامل می باشد
.اندازه گیري می شود) کامیون بدون بار(ارتفاع کل از سقف اتاق تحت شرایط بار صفر-5
.بار کامل استباحداکثر توان شیب پیمایی، توان کامیون به تنهایی -6
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١٦٨

:ساختار مجموعه
.به مشخصات ویژه محصولی که خریداري کرده اید، رجوع کنیدًلطفا

:موتور
شرکت موتور کامینز دونگ فنگ سازنده 

اینترکولردیزلموتور، سیلندر6خنک کننده آب،خطی، سیستم نوع
سیستم کنترل الکتریکی فشار پاشش سوختسیستم تزریق سوخت

dCiمدل  420-30

1900r/min)دور موتور(محدوده سرعت 

303kW/(1900r/min))قدرت(توان حداکثر

1870N • mحداکثر گشتاور (1200r/min)

190g/(kW • h)حداقل مصرف سوخت

123mm Xقطر استوانه سیلندر×کورس 156mm

11.1Lکورس جابجایی

16.4:1نسبت تراکم
)فالیویلیک سیلندر در انتهاي(4-2-6-3-5-1ترتیب احتراق

درجه (سوخت سبک مناسب با شرایط آب و هوا : زمستان0#گازوئیل سبک : تابستان)ملیIIIمطابق با استاندارد(سوخت
)برودت

:کالچ 
تـرل  ، کن430Ømmري دیافراگمی، قطر خارجی صفحهتک صفحه اي، نوع خشک، با کالچ فن

.مهارخودهیدرولیکی مجهز به بوستر باد

:گیربکس 
ZF16 تک کنترل دنده با اهرم

بـا یاتاقـان   و اتصال دوبل چهارشاخ لنگ صـلیبی این کامیون اکسل بازمحور محرك:محور محرك
.کشویی استمحافظ و شیارهاي سوزنی 
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١٦٩

:اکسل جلو
کیلوگرم7000، حداکثر بار مجاز Iفوالد فورج شده با مقطع 

درجه1ه چرخ جلومحفظزاویه تراز چرخ جلو
درجه7زاویه شیب پین صفحه ریش

بسته به شاسی (درجه2.5زاویه کستر
)کامیون 

چــرخ جلــو حــداکثر زاویــه  
)به ظرفیت جادهتمایل (

درجه45چرخ میانی 
درجه35.5چرخ بیرونی

:اکسل عقب
ي اصلی کاهنده استدنده هیدرولیک تک مرحله اشکاري شده وودوبل با پوسته جاکسل محرك

42/3شتاب دنده کاهنده اصـلی  نسبتوکیلوگرم 18000نیمه اکسل تمام شناور یاتاقانظرفیتو
.می باشد

:چرخ ها و الستیک ها 
٥/٢٢X9: طوقه . حلقه الستیک مجهز است11به  با الستیک زاپاسًهرکامیون کمپرسی مجموعا

315/80R22.5: مشخصات الستیک 
:سیستم تعلیق 

جلوبه میل غلت گیر و فنر سه بخشی ، مجهزساختار حلقه چشمی) شمشی(فنر تخت: لوتعلیق ج
. ستعمود امیل محرك6فنر تخت و عدد10اي مجهز بهفنرتخت چندالیه:تعلیق عقب

:شاسی 
کـه عـرض آن قابـل    اي عریض شـده  بخش جلویی شاسی با ساختار ذوزنقه ساختار پرچکاري شده، 

عـرض  .اتصاالت مقـره اي الزم درجلـوي  شاسـی تعبیـه شـده اسـت      وده و چندین تیرطولی بابتغییر
.میلیمتر می باشد800و در قسمت عقب شاسی 940شاسی در قسمت جلو 

:سیستم فرمان 
ستونی فرمانی و دو شفت انتقـال  سیستم جعبه فرمان شامل :یستم هیدرولیک فلکه فرمان دوبلس-الف

شفت و بـوش داراي زبانـه   قدرت ازهمچنین شفت انتقال. رشاخ گاردان می باشدقدرت با اتصال چها
غربیلک فرمان را می تـوان در  . ساده تر می کندشود که چرخش و حرکت سیستم فرمان راتشکیل می 

.دتنظیم کر) ارتفاع(و باال و پائین ) شیب(دو جهت جلو و عقب 
.ز نوع چرخدنده انتگرالی استامدل چرخدنده جعبه فرمان: مکانیسم فرمان-ب
پمپ هیدرولیک پمپ روغن نوع پره اي -ج
اکسل جلومکانیسم ذوزنقه اي پشت-د

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


١٧٠

:سیستم ترمز 
تجهیزات اصلی سیستم ترمز) الف

کمپرسور باد
آببانوع پیستون دو سیلندره، کمپرسور هواي خنک کننوع کمپرسور

کـــورس * قطـــر اســـتوانه اي ســـیلندر
)میلیمتر* میلیمتر(

52*80

تانک باد
.لیتر30مخزن هریک به ظرفیت 4: مخزن هوا
واحـد پردازشـگر هـوا    سوپاپ ترمزدستی تریلـر،  تی، دسپدال ترمز اصلی، سوپاپسوپاپ: سوپاپ ها

)APU( ،،سـوپاپ یکطرفـه،  ،سوپاپ دوطرفه ترمزسوپاپ دیفرانسیل، سوپاپ رله، سوپاپ تخلیه ترمز
.ABSترمز سوپاپ الکترومغناطیس، سوپاپ اتصال تریلر و یر ترمز وزنیش، سوپاپ تخلیه سریع

راي دو مدار مجزاي باد ترمزگیريدا(ترمز چرخ کاسه اي دومداره: ترمز اصلی-ب
عمل کننده روي چرخ هاي عقب کامیونبا سوپاپ عملکرد به صورت فنري : ترمز دستی -ج

)DFL4251A2/DFL4251A7در دو مدل ابل استفادهق(سوپاپ تخلیه ترمز نوع دیسکی: ترمز کمکی 
.سوپاپ دستی که جداگانه ترمز تریلر را کنترل می کند: ترمز تریلر -د
و سیستم ترمـز دونـگ فنـگ قابـل قبـول      ABSWABCOهردو سیستم . اجباري است: ABS-ه

.است
:سیستم الکتریکی

.باشدولت استفاده شده و قطب منفی زمین می24سیستم الکتریکی 
تمهیدات اصلی و شاخص هاي ابزار

)165A.h/180A.h)2لت و12باتري 
90Aولت28دینام

کیلو وات7.5ولت 24استارت

:تجهیزات
سرعت سنج، دماسنج آب، سنجه سوخت و فشار سنج بادنشانگر سرعت، 

اغ تعمیـر، مجموعه المپ هاي جلو، مجموعه چراغ هـاي عقـب، چـراغ هـاي راهنمـا، چـر      : المپ ها 
، چراغ شناسایی طـرفین، چـراغ دنـده    اتاق کابینسقفو چراغچراغ حد جانبی،،جلوچراغ مه شکن

عقب

اطالعات بیشتر در قسمت اتاق کامیون: راهنماها و هشدارها
کابین راننده را مطالعه کنیدجهت اطالعات بیشتر قسمت :سوئیچ ها 
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١٧١

:)کابین راننده(کامیون اتاق
ی ردیف صـندلی جلـوی  . بوده و داراي مکانیسم باالبر هیدرولیک استقف مسطح از نوع باالروساتاق 

صندلی راننـده از نـوع صـندلی    . شاگرد استداخل کابین شامل صندلی راننده، صندلی میانی و صندلی
نیز تکیه صندلی شاگرد . فنري نوع ضربه گیر با زاویه تکیه گاه صندلی قابل تنظیم به جلو و عقب است

× 2060mmتخت پائینی .ار داردقردو طبقهدرصندلی ردیف عقب تختخواب. همینطور است 837mm

× 1950mmو تخت باالیی 740mmکف پـوش هـاي عـایق گرمـا، کنسـول     اتاق همچنین به . می باشد
. رده استو ریل پ) سایه بان(فندك، رادیوو ضبط، آئینه داخلی دید عقب، آفتابگیر، )جعبه ابزار متفرقه (

ه هـا قابـل اسـتفاده در هـردو مـدل     شیشـ بـاالبر برقـی  .اسـت مرکزيهردو درب قابل تجهیز به قفل
DFL4251A2/DFL4251A"7 .  کــابین مجهــز بــه       .بـاز نمــی شــود ردیــف عقــبحـال آنکــه شیشــه

پنجره مشبک و متحـرك رادیـاتور جلـو بـا گـارد      همچنین مجهزبه دریچه سقفی برقی و دستی است 
بـه آیینـه دیـد    درب جلـو  . به برف پاك کن برقی مجهز اسـت کابینجلوسراسري شیشه .گلیر فلزيگل

سـمت راننـده و اختیـاري    (و آیینه دیـد محوطـه طـرفین    آیینه دید محوطه جلو عقب خارج از کابین،
.مجهز است)است

:بخاري و کولر
اخل کابین تجهیز یکسان در در دسیستم تهویه در داخل اتاق جلو با دو حالت کولر و بخاري با کیفیت

اسـتفاده  به عنـوان خنـک کـن    R134aو مخلوطی از گاز سیستم سرماساز بدون فلوراید . شده است
.می شود

:چرخ پنجمپین 
.هم قابل قبول استچرخ پنجماست و پین چرخ پنجموضعیت استاندارد پین 

:جعبه ابزار راننده 
.زار مخصوص راننده تجهیز شده استهرکامیون تجاري به یک سري اب
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١٧٢

نمودار شماتیک ترمز
کمپرسور باد.1
APUهوا ) تقسیم(واحد پردازشگر .2
سوپاپ تخلیه آب.3
سوپاپ تغذیه باد.4
باد) کمکی(تانک فرعی .5
مدار عقبهوا)کمکی(فرعی تانک.6
هوا مدار جلو) کمکی(تانک فرعی.7
فشار سنج دوگانه.8
خزن بادآالرم فشار کم هواي م.9

تانک باد مدار جلو.10
)پشت سر هم( سوپاپ هاي دومحفظه اي ترمز.11
سوپاپ تخلیه سریع.12
ABSسوپاپ مغناطیس .13
محفظه ترمز بادي جلو چپ.14
محفظه ترمز بادي جلو راست.15
سوپاپ ترمز وزنی.16
میانی چپمحفظه باد ترمز فنري اکسل .17
میانی راستمحفظه باد ترمز فنري اکسل .18
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سوپاپ دیفرانسیل.19
کطرفه مجموعه اتصال لوله هاسوپاپ ی.20
سوپاپ ترمز دستی.21
سوپاپ ترمز دستی تریلر.22
سوپاپ دو زمانه.23
سوپاپ رله.24
)زرد رنگ(اتصال کنترل تریلر، کانکتور تامین هوا.25
)قرمز رنگ(کانکتور کنترل عالئم.26
سلنوئید ترمز اگزوز.27
سوپاپ ترمز موتور.28

:نمودار شماتیک برق خودرو
هنگام استفاده . که ضمیمه این راهنماست نموداري کلی استدیاگرام شماتیک الکتریک خودرو

.از آن به مشخصات ویژه آن توجه کنید
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١٧٤

4*2متمم دفترچه کاوه 
اطالعات ظرفیت

روغن مورد استفادهحجمروغننامشوندروغن کاري باید قسمت هایی که 
)لیتر(

: APIدونگ فنگdCiموتور  15 w 4036.4

350+400ملی هاياستانداردباسبکدیزلسوختتانک سوخت 

ZF80W90 GL413ايدنده16گیربکس 

روغن چرخدنده کامیون رده سنگین 80W90کاهنده تک مرحله اياکسل 
GL-5(20گرید (

DEXTRON III5.3روغن جعبه فرمان 

V-31مایع ترمز سیستم کالچ هیدرولیک کالچ روغن

ضـد جـوش ضـد    –ضد خوردگی ( مایع خنک کننده سیستم خنک کننده
DFL-Cسري ) زنگ 

30

پمپ روغن باالبر اتاق 
DEXTRON III

مکانیسم باالبر دو سیلندره
0.68- 0.7اولین تغذیه

0.4دومین تغذیه - 0.42

فنیشاخص هاي
Kaveh  KT420نوع کامیون 4×2

(DFL4181A)
7250)کیلوگرم(کل شاسی بدون بار وزن

G.V.W18000)کیلو گرم( ب و جلو قفشار مجاز وارد بر محور هاي ع

G.C.W45000)کیلوگرم(مجازوزن مجموع ناخالص 

:شاخص هاي ابعاد 
Kaveh  KT420نوع کامیون 4×2

(DFL4181A)
6310)میلیمتر(طول کامیون
3700)میلیمتر(ارتفاع کامیون
2500)میلیمتر(عرض کامیون 

3750)میلیمتر(فاصله محوري  

2027جلوهاي چرخ)میلیمتر(چرخمرکز فاصله 
1820عقبهاي چرخ

1480جلوفاصله مرکز چرخ تا انتهاي شاسی 
1080عقب

240کمترین فاصله تا زمین 
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١٧٥

:شاخص هاي عملکرد
Kaveh  KT420نوع کامیون 4×2

(DFL4181A)
90)کیلومتر برساعت(حداکثر سرعت -110

درجه25حداکثر توان شیب پیمایی
30)کیلومتربرساعت(پائین ترین سرعت ثابت 

40کیلومتربرساعت100/ کیلومتر بر ساعت 80موتور با سرعت ثابت سوخت مصرف
درجه18درصد ایستایی در شیب
13.5)متر(حداقل گردش میان بر 

:موتور
دونگ فنگ رنو شرکت موتور سازنده 

اینترکولردیزلموتور، سیلندر6خنک کننده آب،خطی، سیستم نوع
سیستم کنترل الکتریکی فشار پاشش سوختسیستم تزریق سوخت

dCiمدل  420-30RENAULT
1900r/min)دور موتور(محدوده سرعت 

303kW/(1900r/min))قدرت(توان حداکثر
1870N • mحداکثر گشتاور (1200r/min)

190حداقل مصرف سوخت g /(kw • h)
123mmقطر استوانه سیلندر×کورس × 156mm

11.1Lحجم موتور 
16.4:1نسبت تراکم

)موتور فالیویلیک از سمت سیلندر(4-2-6-3-5-1ترتیب احتراق
درجه (سوخت سبک مناسب با شرایط آب و هوا : زمستان0#گازوئیل سبک : تابستان)ملیIIIمطابق با استاندارد(سوخت

)برودت
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)موتور  و گیربکس مکانیکی(دیاگرام شماتیک الکتریکی 
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