راهنمای کشنده C&C 480
آریا دیزل

)سهامی خاص(

نماینده رسمی کشندههای رنوترکس فرانسه
و سی اند سی تراکس چین
در ایران

مقدمـــه
از بابت خرید کامیون های  C&Cممنونیم !
امیدواریم که محصوالت و خدمات ما رضایت
خاطر شما را فراهم آورد.
طول عمر و مصرف سوخت دستگاه کامال”
مربوط به نحوه رانندگی و آشنایی شما با
کامیون است  .استفاده صحیح از دستگاه
باعث کاهش خسارات ناشی از عوامل
محیطی شده و طول عمر دستگاه را افزایش
میدهد.
به منظور استفاده صحیح از دستگاه لطفا”
این دفترچه راهنما را پیش از اولین رانندگی با
دقت مطالعه کرده و برای مراجعه به آن درهر
زمانی ،از آن نگهداری نمائید.
این دفترچه راهنما برای موارد زیر قابل
استفاده است:
سری کشندههای  4×2و . 6×4

لطفا” توجه داشته باشید که ما به بروزرسانی
و تکمیل محصوالت خود به منظور هماهنگی
با نیازهای کاربران و پیشرفتهای فنی ادامه
داده و حق اصالح تجهیزات ،مشخصات فنی

و طراحی دستگاه را در هر زمانی برای خود
محفوظ می دانیم .بدین وسیله اعالم می
کنیم که اطالعات  ،عالئم و توضیحات در این
دفترچه راهنما مطابق تعاریف محصول در
هنگام آماده سازی آن است.
لطفا” دستگاه خود را در مراکز خدماتی
تعیین شده تعمیر نموده و فقط از اجزای
اصلی و تولید شده در کارخانه اصلی ()OEM
استفــاده نمائید .لطـــفا” برای تضمــین
کیفیت و خرید اجزای  OEMبا شماره تلفن:
 44 90 65 90با مرکز خدمات مشتری ما
تماس حاصل نمائید.
این دفترچه راهنما بخش الینفک مدارک
فنی همراه دستگاه بوده و می بایست برای
مراجعه شما در هر زمانی در کامیون نگه داری
شود.

دستورالعمل های ویژه :
 به منظور رفع نیاز کاربران مختلف ،ممکناست برای یک مدل از دستگاه ترکیبی از
انواع تجهیزات یا گزینه ها و کاربریها را
ارائه داده و آن ها را در این دفترچه راهنما
معرفی نمائیم .

 تجهیزات و کاربریهای دستگاهی کهخریداری کرده اید یا با آن رانندگی می
کنید ،مربوط به نوع وسیله نقلیه ای است
که از فروشنده خریداری کرده اید.
 این دفترچه راهنما شامل روشهایرانندگی ،اطالعاتی مهم در خصوص
تجهیزات و کاربریها و برخی پیشنهادات
عملی در مورد تعمیر و نگهداری و معاینه
دستگاه می باشد.

اخطار!
این عالمت و اشارات ضمنی
آن مربوط به ایمنی عملکرد
دستگاه ،نحوه استفاده و رانندگی می باشد.
تصادفات یا صدمات شخصی ممکن است به
دلیل عدم رعایت آنها باشد.

احتیاط
خسارات دستگاه ممکن است به
دلیل عدم رعایت موارد یادآوری
شده با این عالمت ،حاصل آیند.
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مـرور
موقعیت پالک نام مدل دستگاه

محل VIN

محل پالک نام موتور

مطابق شــکل زیر ،پالک نام در قسمت پائین
چارچوب در سمت راست کابین (سمت کمک
راننده) ،قرار می گیرد.

شماره شناسایی دســتگاه ( )VINروی میله
طولی واقع در پائین ســمت راســت کابین
(سمت کمک راننده) قرار می گیرد.

 -1موتور YC6M
 پالک نام موتور  YC6Mممکن است درسمت راست پوشش (کاور) سیلندر موتور
قرار داشته باشد.
 شماره بلوک سیلندر موتور  YC6Mدرقسمت پائینی یا همان قسمت شماره 2
در تصویر می باشد.

1
1
2
 )1پالک نام موتور YC6M
 ) 1محل پالک نام
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 )2شماره بلوک سیلندر موتور6K10

مـرور
 -2موتور 6K10

 -3موتور 6K12

 -4موتور ISM

 همانطور که در تصویر زیر در موقعیت 1نشان داده شده است ،پالک نام موتور
 6K10ممکن است در قسمت باالیی سر
سیلندر موتور یا قسمت میانی سمت
راست لوله ورودی قرار داشته باشد.

 همانطور که در تصویر زیر در موقعیت 1نشان داده شده است ،پالک نام موتور
 6K12در قسمت باالیی سر سیلندر موتور
قرار دارد.

 همانطور که در تصویر زیر در موقعیت 1نشان داده شده است ،پالک نام موتور
 ISMدر اتاقک چکشک نزدیک پمپ
سوخت قرار دارد.

 مطابق تصویر ،شماره بلوک سیلندر موتور 6K12در موقعیت  2در قسمت پائینی
سمت چپ بلوک قراردارد.

 مطابق تصویر ،شماره بلوک سیلندر موتور ISMدر قسمت باالیی بلوک سیلندر کاور
فالیویل(چرخ لنگر)قرار دارد.

 )1پالک نام موتور 6K10

 )1پالک نام موتور 6K12

 )1پالک نام موتور ISM

 )2شماره بلوک سیلندر موتور 6K10

 )2شماره بلوک سیلندر موتور 6K12

 )2شماره بلوک سیلندر موتور ISM

 شماره بلوک سیلندر موتور  6K10درقسمت پائینی یا همان موقعیت شماره 2
در تصویر زیر قرار دارد.

9

مـرور
نحوه قرار گیری ابزار و مکانیزم های کنترلی
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مـرور
نحوه قرار گیری ابزار و مکانیزم های کنترلی
عملکرد

عملکرد

1

ترمینال از راه دور (ریموت ترمینال)

2

سرعت نگار

3

مخزن سقف

4

مخزن

سوئیچ چراغ هشدار وضعیت خطر
سوئیچدرخواستتشخیصوضعیتموتور
سوئیچ قفل دیفرانسیل داخل چرخ
سوئیچ انتخاب بوق برقی/بادی
سوئیچ تشخیص ABS

5

فرمان

6

داشبرد

7

دستگاه های مولتی مدیا
(رادیو /دی وی دی )

8

جای دستکش سمت راننده

9

دمنده هوای گرم با برق متناوب

10

پنل سوئیچ چکشک (راکر)
سوئیچ چراغ سقف
سوئیچ چراغ مطالعه سمت راننده
سوئیچ چراغ شبچراغ سقف
سوئیچ وضعیت
چراغ کار

11

تهویه مطبوع مرکزی

12

پوشش OBD

13

تهویه مطبوع سمت کمک راننده

14

سوئیچ (کلید) در سمت کمک راننده
(قفل در  ،شیشه باالبر و نور داخلی )

15

اهرم باز کردن در ســمت راســت از
داخل

16

جای دستکش مرکزی

17

زیر سیگاری

18

اهرم ترمز دستی

19

اهرم کنترل انتقالی

عملکرد

20

اهرم ترمز تریلر

21

سوئیچ استارت

22

پنل سوئیچ نور (چراغ ها)

23

اهرم باز کردن در سمت چپ از داخل

24

سوئیچ در ســمت راننده (قفل در ،
شیشه باالبر و کنترل آینه های بغل )

25

تهویه مطبوع سمت راننده

11

مـرور
تنظیم تجهیزات و مکانیزمهای کنترلی

 )1پدال کالچ
 )2جعبه سوئیچ چراغ ها
 )3دسته سوئیچ سمت چپ
 )4اهرم تنظیم میله فرمان
 )5اهرم تنظیــم صندلی برای
جلو و عقب رفتن
 )6دســتگیره تنظیم ســفتی
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صندلی
 )7اهرم تنظیم کوســن (پشتی
) جلو
 )8اهرم تنظیم کوســن (پشتی
) عقب
 )9پدال ترمز
 )10پدال گاز

 )1مجموعه سوئیچ سمت راست
 )2فندک

 )3شارژ ذخیره ( 24ولت )
 )4کاور تعمیرات الکتریکی
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مـرور

تجهیزات دیجیتال
 )1چراغ خطر منطقه 1
 )2چراغ خطر منطقه 2
 )3چراغ خطر منطقه 3
 )4دکمه تغییر رابط(واسط)
 )5منطقه نمایش LCD
 )6دکمه ها

14

کلید کنترل سیستم تهویه A/C

کلید چراغ ها

(A/C )1جریان برق متناوب)
 )2سوئیچ چراغ هشدار خطر
 )3سوئیچ درخواست تشخیص موتور
 )4ســوئیچ چراغ روشنایی  /ســوئیچ چراغ
سقف
 )5سوئیچ انتخاب بوق الکتریکی  /بادی
 )6سوئیچ چراغ سقف  /سوئیچ چراغ مطالعه
سمت راننده
 )7سوئیچ قفل دیفرانسیلی داخل محور
 )8سوئیچ قفل دیفرانسیلی داخل چرخ
 )9سوئیچ PTO

 )1چراغ کوچک
 )2چراغ جلو
 )3مه شکن جلو
 )4مه شکن عقب
 )5دکمه تنظیم روشنایی
 )6دکمه تنظیم نور پائین

مـرور
دسته راهنما سمت چپ

 )1سوئیچ بوق
 )2سوئیچ چراغ راهنمای چپ  /راست
 )3سوئیچ تغییر نور باال /نور پائین
 )4سوئیچ برف پاک کن
 ) 5سوئیچ شستشوی شیشه جلو

اهرم برف پاک کن سمت راست

رادیو USB/

سوئیچ ترمز اگزوز

 )1سوئیچ روشن کردن رادیو
 )2دکمه کم و زیاد کردن صدا
 )3انتخاب موج
 )4ورودی USB
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مـرور
تنظیم چراغ ها  /آینه بغل

 -1چراغ جلوی باالی کابین
 -2چراغ جلوی ترکیبی
 -3چراغ مه شکن جلو
 -4چراغ راهنما
 -5شبرنگ کناری
 -6آینه دید وسیع
 -7آینه بغل بیرونی
 -8آینه بغل تخمین میزان نزدیکی
 -9آینه جلویی دید سطح پائین
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قسمت خواب

قسمت کناری درها

 -1سوئیچ چراغ کابین  /کم و زیاد کردن صدا
 -2سوئیچ  /چراغ خواب
 -3محل خواب

 -1تهویه مطبوع
 -2تنظیم میزان هوای خروجی تهویه مطبوع
 -3سوئیچ تنظیم آینه بغل  /هیتر برقی
 -4قفل مرکزی َدر
 -5سوئیچ شیشه باالبر چپ و راست

مـرور
تجهیزات بادگیر

قسمت محافظ کناری

لوگوی برند

 -1بادگیر سقف
 -2پوشش جانبی چپ و راست
 -3آرم C&C

17

احتیاط
آببندی کامیون صفرکیلومتر
 2500تــا  3500کیلومتر اولیه یــا  2ماه اول
رانندگی با کامیونی جدیــد به عنوان “دوره
رانندگی با کامیون جدید” شناخته می شود.
نحوه استفاده صحیح از دستگاه در این دوره
تاثیر مهمی بر عملکــرد خدمات و طول عمر
اجزای دســتگاه همچون موتور و قسمتهای
انتقالی دارد .استفاده از کامیون در این دوره
می بایست مطابق با اصول زیر باشد:
 -1بار زدن در  200کیلومتر اول این دوره
ممنوع است و سرعت موتور می بایست
کمتر از  2000دور در دقیقه باشد.
 -2در فاصله  200تا  800کیلومتر طی شده
در این دوره ،میزان بار حمل شده نباید
بیش از  50درصد توان وزنی دستگاه
باشد؛ در  800تا  1500کیلومتر طی شده
در این دوره ،وزن بارگیری نباید متجاوز از
 75درصد توان وزنی کامیون باشد.
 -3در این دوره  ،کامیون می بایست در جاده
های مسطح و سخت با شیبی اندک رانده
شود .از رانندگی در مناطق کوهستانی
بپرهیزد.
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 -4پس از شروع به کار موتور  ،اجازه دهید که
به مدت  3تا  5دقیقه و نه بیشتر از 10
دقیقه با سرعت کور (بیکار)کار کند.
 -5در صورتیکه چراغ خطر فشار روغن موتور
یا چراغ خطر دمای خنک کننده روشن
باشد  ،کامیون را متوقف کرده و موضوع را
بررسی نمائید.
 -6از دنده مناسب برای جلوگیری از وارد
آمدن فشار بیش از حد به موتور استفاده
نمائید(.سرعت موتور کمتر از  2000دور در
دقیقه باشد).
 -7از استفاده از ترمز اضطراری بپرهیزد و
طبق این دفترچه راهنما ،از ترمز کمکی
استفاده نمائید.
 -8پس از دوره رانندگی با کامیون جدید،
کامیون را جهت تعمیر و نگهداری به مراکز
تعمیر مجاز معرفی شده از جانب شرکت
 C&Cببرید.
 -9پس از اولین تعمیر و نگهداری ،بعد از هر
 15هزار کیلومتر رانندگی ،کامیون را به
مراکز فنی مجاز اعالم شده از سوی شرکت
 C&Cببرید.

 -10عدم مراجعه کاربران به مراکز فنی مجاز
معرفی شده از سوی شرکت  C&Cجهت
تعمیر و نگهداری الزم کامیون ،انصراف
آنان از حقوقشان در ارتباط با”سه
ضمانت” تلقی خواهد شد.

عملکردهای استاندارد
قوانین عملکردی زیر را برای اطمینان از
رانندگی ایمن  ،افزایش طول عمر دستگاه
و کاهش هزینه های نگهداری رعایت
نمائید:
 -1ابتدا سوئیچ اصلی قدرت را روشن کنید
و مطمئن شوید اهرم کنترل انتقال در
قسمت دنده سبک در حالت خالص قرار
دارد.در حالیکه موتور در حال کارکردن
است  ،سوئیچ اصلی قدرت را خاموش
نکنید .این سوئیچ را پس از توقف کامیون
در پارکینگ ،خاموش کنید.
 -2در هوای سرد در زمستان ،موتور را پس
از خاموش شدن چراغ استارت سرد
(زمانیکه دریافت حرارت تکمیل می شود)
روشن نمائید.

احتیاط
 -3زمان شروع بکار و راه اندازی موتور نباید
بیش از ده ثانیه با فاصله زمانی بیشتر از
یک دقیقه باشد.
 -4برای اجتناب از تسریع فرسایش و سائیدگی
اجزای متحرک موتور ،در شرایطی که دمای
خنک کننده پائین است ،سرعت موتور را
خیلی زیاد نکنید.
 -5تنها زمانی استارت بزنید که فشار سیستم
ترمز به  550کیلو پاسکال یا بیشتر رسیده
باشد .فشار مدار هوای ترمز را بدون اجازه
تنظیم نکنید.
 -6در شرایطی که کامیون زیر بار سنگین قرار
دارد در دنده یک استارت بزنید .
 -7لنت ترمز را مرتبا از نظر فرسایش ناشی
از اصطکاک بررسی کرده و به موقع آن را
تعویض نمائید تا مانع از عملکرد نامناسب
ترمز به دلیل پارگی بیش از حد لنت شوید.
 -8به هنگام رانندگی با سرعت باال از پیچ
تند بپرهیزد .برای اجتناب از نقص فنی و
خرابی ،خسارت یا تصادف ،با کامیونی که
بیش از حد بارگیری شده رانندگی نکنید.

 -9پیش از کج کردن کابین  ،موتور را خاموش
کرده ،کاپوت (روکش) موتور را باز کرده ،در
حالیکه اهرم ترمز در موقعیت قفل و اهرم
کنترل دنده در حالت خالص قرار دارد
کامیون را در زمینی مسطح پارک نمائید
و در مقابل چرخ ها ساسات مثلثی شکل
قرار دهید .مطمئن شوید که همه اسباب
و ابزار مربوط به کج شدن کابین را با دقت
بررسی و تمیز کرده اید .
 -10برای اجتناب از سقوط غیر منتظره کابین،
آن را در جایی با مرکز ثقل بیش از نقطه
تکیه گاه کج نمائید.
 -11در هنگام تمیز کردن موتور ،اتصاالت مهار
و قطعات برقی را برای جلوگیری از نقص
فنی بپوشانید.
 -12به هنگام تنظیم سیستم الکتریکی و
تعویض تجهیزات الکتریکی ،سوئیچ اصلی
را خاموش نمائید .این کار را هنگامی که
کامیون روشن است انجام ندهید.
-13از فیوزهایی غیر از انواع مشخص شده در
این دفترچه استفاده نکنید.

 -14اهرم ترمز دستی را در موقعیت ترمز
بکشید تا مانع از تصادف بر اثر جابجایی
کامیون به هنگام پارک آن شوید.
 -15روغن و گریس را طبق موارد تعیین شده
در این دفترچه راهنما انتخاب کنید.
 -16چشمک زدن متوالی چراغ خطر نشان
دهنده عملکرد نقص فنی و خرابی اجزاء
مربوطه است  .در سریع ترین زمان ممکن
باواحد خدماتی تماس بگیرید.
-17اگر  A/Cتازه متوقف شده ،پیش از استارت
مجدد به مدت  3تا  5دقیقه صبر کنید
تا مانع از بروز خسارت در کمپرسور هوا
شوید .
 -18توضیحات مربوط به حفاظت از تجهیزات
الکتریکی کامیون را به هنگام جوشکاری
رعایت نمائید.
 -19اجازه ندهید به هنگام شستن کامیون ،
آب وارد باک گازوئیل شود.
 -20سیستم های الکتریکی را با ایجاد مدار
کوتاه(اتصالی) بررسی نکنید.
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احتیاط
 -21موقعیت میل فرمان را به هنگام رانندگی
تنظیم نکنید.

برای کامیون هایی با سوئیچ پاور اصلی:

باطری را به حالت اولیه بر گردانید(مطابق
شکل .)a

 -22در شرایطی که موتور در حال کارکردن در
دور باال و گاز درجا است  ،سوئیچ اصلی را
خاموش نکنید.
 -23در شرایطی که موتور در حال کارکردن
است کلید سوئیچ را روی استارت
نپیچانید تا باعث ایجاد اخالل در عملکرد
موتور نشوید.
 -24فندک را به مدت طوالنی در حالت
روشن قرار ندهید .در صورتیکه به صورت
خودکار بیرون نیامد ،آن را با دست بیرون
بیاورید.
 -25کامیون را طبق ضوابط نگهداری بطور
مرتب سرویس نمائید.
 -26به هنگام جوشکاری ،به روشهای زیر
از سیستم پاور کامیون استفاده کنید
تا از خسارت به اجزای الکترونیکی آن
(بخصوص کنترل کننده های مختلف
مثل  TCU ،ECUو )ABS-ECUباپالس
جریان برق جوشکاری جلوگیری شود:
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 ) Aحالت سرهم بندی معمولی دستگاه
 ) Bحالت قبل از جوشکاری
شیوه های خاص به شرح زیر هستند:
 -موتور و سوئیچ اصلی پاور را خاموش کنید.

احتیاط

 سیم مثبت و منفی باطری را جدا کرده وآنها را با اطمینان مطابق شکل  Bوصل
کنید.

 به هنگام جداسازی سیم هایپاور مراقب اتصالی باشید.

 سوئیچ اصلی پاور را روشن کنید. جوشکاری را انجام دهید. -بعد از جوشکاری مجددا اتصال سیم های

 پس از جوشکاری نحوه سیم کشی را بهحالت اولیه بازگردانید.
 ممکن است به دلیل عدم رعایت مواردفوق  ،خسارات جدی به تجهیزات
الکترونیکی وارد شود.

احتیاط
حفاظت زیست محیطی و تنظیم موتور
 -1موتور را بدون اجازه تنظیم یا اصالح
نکنید چرا که همه موتورها پیش از تحویل
با دقت بررسی شده و شرایط الزم حفاظت
زیست محیطی ملی رعایت شده است.
 -2کاربرانی که بدون اجازه مهر سربی (پلمپ)
موتور را باز می کنند یا اینکه در مراکز فنی
غیر مجاز وسیله نقلیه خود را تنظیم یا
اصالح می نمایند ،از نظر شرکت  C&Cاز
حقوق ضمانت خود صرف نظر کرده اند.
 -3برای اطمینان از عملکرد طبیعی موتور
های سوپر شارژ شده ،قبل از حرکت اجازه
دهید کامیون به مدت  3تا 5دقیقه درجا
(بیکار) کار کند تا همه قسمتهای موتور به
خوبی روغن کاری شوند.
 -4پس از راه اندازی موتور ،کامیون را با گاز
دادن پیاپی گرم نکنید.
 -5پیش ازمتوقف کردن دستگاه ،اجازه دهید
موتور به مدت  3تا  5دقیقه در حالت درجا
(بالاستفاده) کار کند تا اجزای موتور به
ویژه جعبه توربین سوپر شارژر خنک شوند

تا مانع از چسبناک شدن روغن و کربونیزه
شدن قسمتهای حرارت دیده و به این
ترتیب مانع از خرابی دستگاه شود.
 -6فیلتر ها ( فیلتر روغن موتور  ،فیلتر سوخت
و فیلتر هوا)را مرتب سرویس و تعویض
نمائید و تنها از قطعات اصلی استفاده
کنید .

 -12برای اجتناب از نشتی و چکه کردن،
مرتبا سفتی و محکم بودن سوپر شارژر،
اینترکولر(سرد کننده داخلی) و اتصال
ورودی و خروجی را بررسی کنید.
 -13موتور را دقیقا طبق ضوابط و ملزومات
نگهداری سرویس نمائید.

 -7فقط از روغن های مخصوص C&C
استفاده کرده و مرتبا آنها را تعویض نمائید.
 -8روغن دیزل با کیفیت باال را در درجات
مختلف مطابق با شرایط آب و هوایی
استفاده کنید.از روغن نامرغوب استفاده
نکنید.
 -9روغن و دستگاههای خنک کننده را مرتبا
مورد بررسی قرار دهید .مراقب عدم وجود
روغن یا خنک کننده باشید.
 -10پاک سازی دریچه های ورودی و خروجی
(اگزوز ) رابه صورت مداوم مورد بررسی قرار
دهید.
 -11سرعت درجا(سرعت بیکار) را مرتبا چک
کرده و تنظیم کنید.
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ایمنی
عملکردها و دستورالعمل ها:
ایمنی سرنشین
 -1کمربند ایمنی قفل شونده اضطراری
به هنگام حرکت کامیون ،کمربند را به درستی
ببندید  .اگر چراغ مربوط به کمربند در حال
چشمک زدن باشد بدین معنی است که
کمربند به خوبی بسته نشده است .پس
کمربند را بررسی کنید .

 -2ایمنی کودکان
در صورتیکه یک کودک در کامیون است از
صندلی مخصوص کوکان استفاده کنید
که اندازه آن مناسب سن کودک باشد.
مطمئن شوید که کمربند ایمنی کودک
به هنگام حرکت کامیون به خوبی بسته
شده است.
هیچ گاه یک کودک را به تنهایی در کامیون
رها نکنید.

 -3برچسب ها
هیچ برچسبی را در کامیون جدا نکنید.
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اخطار
اگر برچسب ها جدا شوند ،شما
و سایر افراد ممکن است خطرات
احتمالی موجود را نادیده بگیرید و این
باعث مصدومیت در خود شما خواهد
شد.

تایر و چرخ
 -1ایمنی رانندگی و جاده
وضعیت تایرها و چرخ ها برای ایمنی جاده و
رانندگی بسیار مهم است ؛ تنها از تایرهایی
استفاده کنید که توسط تولید کنندگان
استاندارد تهیه شده اند .به هنگام خرید
تایر به موارد زیر توجه کنید:
 ظرفیت بار ؛ حداکثر سرعت ممکن؛ مدت سرویس دهی(طول عمر)؛ از تایرهایی با مدل های مناسب در مناطق وشرایط کاری مختلف استفاده کنید؛
 -تعویض  ،بررسی و غیره

 -2فشار تایر
فشــار تایر را مرتبا مورد بررســی قــرار دهید
بویژه قبــل از یک مســافرت طوالنی .جهت
کســب اطالعات راجع به فشــار تایر ،قسمت
“تعویض تایر” را مطالعه فرمائید که زیر عنوان
“پیشنهادات عملی” توضیح داده شده است.

اخطار
در صورت عدم کفایت فشار تایر،
ممکن است هنگام رانندگی
تایر بترکد و این باعث می شود کامیون از
کنترل خارج شود.

 -3عاج الستیک تایر
عاج الستیک تایر برای نیروی ترمز کامیون و
نیروی چسبندگی روی سطح جاده مهم
است .مطمئن شوید که تایرها عمق عاج
مناسب رادارند.

ایمنی
اخطار

 -5طول عمر تایر و شرایط کار

پارگی عاج تایر ممکن است در
هنگام حرکت باعث خارج شدن
کامیون از کنترل و بنابراین باعث ایجاد
تصادف شود.

وقتی طول عمر مشخص تایرها به پایان رسید
آن را تعویض نمائید .این طول عمر ممکن
است با توجه به شرایط مختلف آب و
هوایی و جاده ای یا استفاده غیر مناسب
یا شکستگی حاصل از اجسام خارجی ،
کوتاه شود.

حداقل هر  2هفته یکبار شرایط تایر را مورد
بررسی قرار دهید .موارد زیر را قبل از هر
سفر طوالنی بررسی نمائید.

 -6میزان بار  ،حداکثر سرعت و مدل تایرها

 -4شرایط تایر

 میزان آسیب بیرونی ؛ جسم خارجی در تایر؛ جسم خارجی بین تایرها؛ َت َرک ها ،خراش ها و غیره ؛ -شرایط پارگی عاج تایر.

اخطار
در شرایطی که میزان بار تایر و
حداکثر سرعت افزایش می یابد
ممکن است کنترل کامیون از دست برود
و این باعث ایجاد تصادف شود .بنابراین
از بابت استفاده از تایرهایی بامدل های
مشخص مطمئن شوید.
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دستورالعملهای عملیاتی
استارت زدن

 -2کنترل از راه دور (برای برخی مدل ها)

کلید

 دکمه  Aرا فشار دهید تا در از راه دور قفلشود.

باز و بسته کردن در

 چراغ راهنما یکبار چشمک می زند و ایننشان دهنده قفل شدن کامیون است.

A
B

 دکمه  Bرا فشار دهید تا در از راه دور بازشود.
 چراغ راهنما یکبار چشمک می زند و ایننشان دهنده باز شدن کامیون است.
 -3اعالن جا ماندن کلید در سوئیچ ماشین

کلید (سوئیچ) برای باز و بسته کردن در ،قفل
باک و قاب باطری و همچنین روشــن کردن
سوئیچ ماشین بکار می رود.

 -1کنترل مرکزی

اگر کلید در قسمت سوئیچ ماشین جا بماند
 ،چراغی که باز بودن ِ در را نشان می دهد
روشن خواهد شد و وقتی در کاربین باز
می شود آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد.

قفل کردن  /باز کردن
می توان از کلید برای قفل کردن یا باز کردن
همزمان دو در کابین با راه اندازی قفل در
ِ راننده ،استفاده کرد .
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چراغ نشان دهنده باز بودن در

 )1قفل و دستگیره در
 .1برای قفل کردن در از بیرون
 دکمه  Bروی کنترل از راه دور را فشار دهید کلید را وارد سوراخ قفل اهرم در(دستگیره) نمائید و آنرا خالف جهت
عقربه های ساعت بچرخانید.
 .2برای قفل کردن در از داخل

 دکمه قفل داخلی کابین ( )7رابکشید
 دکمه بازکردن در ( )3و ( )5را فشاردهید

دستورالعملهای عملیاتی
را بــه زور نبندید چرا که باعث صدمه به قفل
در خواهد شد.

.3
-

از کلید برای قفل کردن در از بیرون اســتفاده
کنیــد .هرگز دکمه قفل داخلــی را برای قفل
کردن از بیرون نچرخانید؛ در این حالت ممکن
است به قفل آسیب برسد.

-

 )2اهرم (دستگیره ) باز کردن در از داخل
 )3دکمه باز کردن در سمت راست  /چپ
 )4دکمه قفل کردن در سمت راست  /چپ
 )5دکمه باز کردن در سمت راست
 )6دکمه قفل کردن در سمت راست
 )7دکمه قفل کردن

اخطار

سانروف کابین (برای برخی مدل ها)

جعبه سوئیچ روی دسته صندلی راننده

اگــر در بدرســتی قفل نشــود،
چراغ باز بودن ِ در روشن شده و
وقتی که ســرعت باالی  10کیلومتر در ساعت
باشد،آژیر شنیده می شــود .برای بررسی در
و درست بســتن آن پیش از ادامه رانندگی،
توقف کنید.
اگر چفت قفل در حالت نیمه باز است ،هرگز در

.4
-

برای قفل کردن در
دکمه  Aروی کنترل از راه دور را فشار
دهید؛
کلید را وارد سوراخ قفل دستگیره در
نموده و آن را در جهت عقربه های ساعت
بچرخانید.
برای قفل کردن در از داخل
سوئیچ قفل در را فشار داده و  6را بزنید؛
دکمه قفل  7را بزنید.

جعبه سوئیچ روی دسته صندلی کمک راننده

 )1دستگیره جلویی ســانروف (تهویه داخل
کابین)
 )2دســتگیره عقبی ســانروف (تهویه داخل
کابین )
 )3پنجره سانروف
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دستورالعملهای عملیاتی
احتیاط

به هنگام بستن پنجره ،سرعت
بازگشت را کنترل کنید تا مانع
از آسیب دیدن قسمت داخلی
پنجره به دلیل سرعت باال شوید.

تنظیم شیشه در

 -1عملکرد شیشه باالبر :
دســتگیره پنجره تهویه را به سمت باال فشار
دهید تا هوای داخل کابین به ســرعت عوض
شود.دســتگیره جلوی پنجره تهویه را فشــار
دهید تا قســمت جلویی باز شــود و قسمت
عقبی را فشار دهید تا قسمت عقب باز شود یا
پنجره را کامال” باز کنید تا عمل تهویه سریع و
کامل صورت پذیرد.

 -1پنجره سانروف

 برای باز کردن پنجره سانروف دستگیره رابا دست فشار داده و پنجره را به سمت
جلو کشیده تا بست های دو طرف جلوی
پنجره باز شود.
 برای بستن پنجره ،دستگیره را به سمتجلو کشیده و آنرا را حرکت دهید تا اینکه
پنجره به سمت ریل راهنما باز گردد.
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-

-

دکمه شیشهباالبر پنجرهء در را به آرامی با
انگشت بفشارید.
به هنگام فشردن دکمه باال و پائین پنجره
در مدتی کوتاه تر از  2ثانیه  ،شیشه در
جایی که دکمه را رها می کنید  ،خواهد
ایستاد.
به هنگام فشردن کلید باال و پائین پنجره
به مدت بیش از  2ثانیه  ،شیشه به سمت
باال حرکت کرده و در انتها خواهد ایستاد.
به هنگام حرکت شیشه  ،دکمه باال و
پائین شیشه پنجره را باز هم بفشارید تا
شیشه متوقف شود.

سوئیچ رگالتور (تنظیم کننده) پنجره در
راننده
 )1دکمه باالبر پنجرهء در ِ سمت راننده
 )2دکمه پائین بر پنجرهء در سمت راننده
 )3دکمه باالبر پنجرهء در کمک راننده
 )4دکمه پائین بر پنجرهء در کمک راننده

احتیاط

هرگز به هنگام باال رفتن شیشه
قسمتی از بدن خود را باالی
شیشه قرار ندهید که در این صورت ممکن
است به آن فشار وارد شود.

سوئیچ تنظیم کننده پنجرهء در کمک راننده
 )5دکمه باالبر پنجرهء در کمک راننده
 )6دکمه پائین بر پنجرهء در کمک راننده

دستورالعملهای عملیاتی
باز کردن باک و پرکردن

 -1تنها به هنگام خاموش بودن موتور،
سوخت بزنید.
 -2کلید مربوط به قفل در باک را وارد کرده
و آنرا در خالف جهت عقربه های ساعت
بچرخانید(سمت چپ)
 -3در باک را برداشته و سوخت بزنید

احتیاط
به منظور عملکرد مطمئن تر موتور
و مصرف کمتر سوخت ،از سوخت
دیزل پاک مطابق با اســتاندارد GB19147-

 2009مربوط به ســوخت دیــزل خودروها
اســتفاده کنید و همچنین بــر طبق درجه
حرارت محیط ،درجه سوخت را تغییر دهید.
عموما” می بایســت از ســوخت دیزل درجه
صفر در تابســتان و درجه  - 10در زمســتان،
هنگامی که دما باالی  -5درجه اســت،درجه
 -20هنگامی که دما باالی  -14درجه است و
درجــه  -35هنگامی که دما باالی  -29درجه
است  ،استفاده کرد.
 می بایست سوخت را در ایستگاه هایسوخت رسمی زد تا به دلیل وجود اجسام
خارجی یا آب در سوخت تاثیر منفی روی
اجزای سیستم سوخت موتور نگذارد.
 صافی ورودی مخزن میتواند مانع از ورودآشغال به درون مخزن سوخت و همچنین
هدر رفتن سوخت (سوخت دزدی) شود.
هرگز فیلتر را برندارید.
 موتور را قبل از سوخت زدن خاموش کنیدو از سیگار کشیدن یا قرار گرفتن در معرض
شعله بی حفاظ ،بپرهیزید.

باز و بسته کردن جلو پنجره

 )1جلو پنجره کابین

 -1بازکردن جلو پنجره کابین :
 اهرم بازکردن جلوپنجره کابین را فشاردهید (این اهرم در سمت چپ پدال کالچ
قرار دارد ،صفحه بعد را ببینید).
 -جلوپنجره را باز کنید.

 -2بستن جلو پنجره کابین:
 قسمت انتهایی جلوپنجره کابین را بادست به سمت پائین کشیده ،پائین آورده
و آنرا اندکی فشار دهید تا یک صدای
کوچک قفل شدن به گوش برسد.
 اندکی آنرا بکشید تا از قفل شدن آنمطمئن شوید.
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دستورالعملهای عملیاتی
باز کردن جعبه ابزار

-2روش باز کردن جعبه ها

 -1جعبه ابزار بیرون کابین

 دستگیره های جعبه ابزارهای بیرونی درکف تحتانی سمت چپ و راست محل
نشستن درون کابین قرار دارد.

در سمت چپ و راست کابین ،دو جعبه ابزار
بیرونی مطابق شکل قرار دارند .

محل قرارگیری اهرم جلو پنجره
 )3دستگیره سوئیچ
 دستگیره را باال بکشید  :در ِ جعبه ابزارپس از اولین کشیدن نیمه باز شده و پس
از دومین کشیدن به حالت فنری باز می
شود.
 )1جعبه ابزار سمت چپ کابین
 )2جعبه ابزار سمت راست کابین
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-3بستن جعبه ابزار بیرونی
در را تا زمان شنیدن صدای کوچک قفل
شدن فشار دهید.

دستورالعملهای عملیاتی
تامین برق عمومی
این ســوئیچ را بچرخانید تا ســوئیچ تامین
بــرق کل کامیون روشــن یا خاموش شــود.
هنگام سرویس یا نگه داری سیستم مدار کل
کامیون ،برق کامیون را قطع کنید تا از ســایر
تجهیزات الکتریکی محافظت شود.
 )1سوئیچ اصلی

وضعیت افقی

· سوئیچ برق اصلی (وضعیت افقی ) :
روشن
· سوئیچ برق اصلی (وضعیت عمودی ):
خاموش

احتیاط
اگر ســوئیچ برق اصلی خاموش
باشــد (در وضعیت افقی ) ،همه
تجهیزات الکتریکی خاموش خواهند بود.
وضعیت عمودی
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دستورالعملهای عملیاتی
منحرف کننده (باد شکن )

بادشکنهای جانبی

 -1هدف
محافظت مناسب از افراد پیاده برای ممانعت
از افتادن زیر کامیون و چرخ های آن .

 -2روش باز کردن
پایههای بیرونی را می توان به سرعت برای
تعمیر و نگهداری سریع جدا کرد .ساختار
چپ و راست حاشیه یکی هستند .برای
مثال حاشیه چپ را در نظر بگیرید:

 )1منحرف کننده (باد شکن )
 )2پیچ و مهره ثابت

 دو نفر برای باز کردن پایه الزم هستند،اول قسمت زیپ جلویی  /عقبی و سپس
قالب را باز کنید.

 -1هدف

باد شــکن میتواند مقاومت هــوا و مصرف
سوخت را کاهش دهد.

 -2ابزارهای تنظیم

اگر کانتینر باالتر از حد اســتاندارد باشد ،می
توانید ارتفاع بادشــکن را تنظیــم نمائید تا
مقاومت هوا و مصرف سوخت کاهش یابد.
پیچ و مهره های ثابت را شل کنید.
دو نفر برای باال بردن بادشکن به ارتفاع مورد
نیاز از دو طــرف و به صــورت همزمان الزم
هســتند .پیچ و مهره را بالفاصله بعد از آن که
سوراخ های براکت هر دو طرف روی یک خط
قرار گرفتند نصب کنید.
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 )1حاشیه بیرونی
 )2قاب ثابت حاشیه بیرونی
 )3زیپ

 کشیدن کناره پایه که باعث چرخش  15تا 20درجه ای آن حول مرکزش خواهد شد ،
حرکت دادن حاشیه در طول مسیر شیب
دار تا هنگام جدا شدن قالب پائینی از
قاب تاسیسات.
 بعد از آن که حاشیه جدا شد ،آن را بااحتیاط حمل کنید تا از پریدن رنگ
اتومبیل جلوگیری شود.

دستورالعملهای عملیاتی
صندلی

تنظیم ارتفاع :

تنظیم زاویه :

 -1صندلی راننده

 دستگیره تنظیم ارتفاع را باال بکشید ،دستگیره جلویی  3را تنظیم کنید  ،قفل را
رها کنید  ،ارتفاع صندلی را از جلو با وزن
بدن تا زاویه ای مناسب تنظیم نمائید،
دستگیره را رها کرده و آنرا قفل نمائید.

را باال و به سمت
 تنظیم کننده زاویهجلو بکشید تا قفل رها شود .از پشت خود
برای تنظیم زاویه پشتی به سمت جلو
یا عقب و در موقعیتی مناسب استفاده
نمائید ،تنظیم کننده زاویه پشتی را رها
کرده و آنرا قفل نمائید.

 دستگیره عقبی  4را تنظیم کنید ،قفل رارها کنید ،ارتفاع قسمت عقب صندلی را با
وزن بدن تا زاویه ای مناسب تنظیم کرده،
دستگیره را رها و آن را قفل کنید .به این
ترتیب ارتفاع پشتی صندلی تنظیم می
شود.

تنظیم جلو و عقب :
 )1میله تنظیم جلو  /عقب
 )2دسته تنظیم سفتی
 )3دســتگیره تنظیم ارتفاع جلوی پشــتی
صندلی
 )4دســتگیره تنظیــم ارتفاع عقب پشــتی
صندلی
 )5تنظیم کننده زاویه پشتی

تنظیم سفتی :
 دستگیره تنظیم سفتی  2را در جهتعقربه های ساعت  /خالف جهت عقربه
های ساعت مطابق با وزن راننده و درجه
بندی روی دسته بچرخانید تا سفتی
پشتی صندلی مناسب راننده شود.

را باال
 میله تنظیم جلو  /عقبکشیده تا قفل رها شود ،بدن خود را به
جلو یا عقب ببرید تا بتوانید موقعیت
نشستن خود را تنظیم نمائید ،میله
تنظیم را رها کرده و آن را قفل نمائید.
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دستورالعملهای عملیاتی
 -2صندلی راننده (مدل لوکس )

 )6دســتگیره تنظیــم جلو و عقب پشــتی
صندلی

تنظیم ارتفاع :
 دستگیره تنظیم ارتفاع را باال بکشید ،دستگیره جلویی  3را تنظیم کنید  ،قفل را
رها کنید  ،ارتفاع صندلی را از جلو با وزن
بدن تا زاویه ای مناسب تنظیم نمائید،
دستگیره را رها کنید و آنرا قفل نمائید.
 دستگیره عقبی  4را تا رها شدن قفلتنظیم کنید ،ارتفاع قسمت عقب صندلی
را با وزن بدن تا زاویه ای مناسب تنظیم
کنید ،دستگیره را رها کرده و آن را قفل
کنید .ارتفاع پشتی صندلی بدین صورت
تنظیم می شود.
 )1میله تنظیم جلو  /عقب
 )2دستگیره قفل دامپر
 )3دســتگیره تنظیم ارتفاع جلوی مربوط به
پشتی صندلی
 )4دســتگیره تنظیم ارتفــاع عقب مربوط به
پشتی صندلی
 )5تنظیم کننده زاویه پشتی
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تنظیم جلو و عقب :
 میله تنظیم جلو  /عقب را باال کشیده تاقفل رها شود ،بدن خود را به جلو یا عقب
ببرید تا بتوانید موقعیت نشستن را تنظیم
نمائید ،میله تنظیم را رها کرده و آن را
قفل نمائید.

تنظیم زاویه:
 تنظیم کننده زاویه  5را باال و به سمت جلوبکشید تا قفل رها شود .از پشت خود برای
تنظیم زاویه پشتی به جلو یا عقب و در
موقعیت مناسب استفاده نمائید ،تنظیم
کننده زاویه پشتی را رها کرده و آنرا قفل
نمائید.

تنظیم جلو و عقب پشتی صندلی :
 دستگیره تنظیم جلو وعقب پشتیصندلی را بکشید تا قفل آن رها شود،
پشتی صندلی را با وزن بدن خود به جلو
یا عقب رانده و در موقعیت مناسب تنظیم
کنید .دستگیره را رها ساخته و آنرا قفل
نمائید.

قفل کردن دامپر:
 تحت شرایط نامساعد جاده و هنگامیکه دست اندازهای سختی وجود دارد ،
دستگیره قفل کردن دامپر  2را کشیده و
بست های آنرا برای محافظت از سیستم
دامپر ببندید تا موقعیت رانندگی مناسب
تری برای راننده فراهم شود.

دستورالعملهای عملیاتی
-3صندلی کمک راننده

-4صندلی کمک راننده (مدل لوکس)

 )4دســتگیره تنظیم ارتفــاع عقب مربوط به
پشتی صندلی
 )5تنظیم کننده زاویه
 )6دستگیره قفل دامپر

تنظیم ارتفاع :

 دستگیره تنظیم ارتفاع را باال بکشید ،دستگیره جلویی  3را تنظیم کنید  ،قفل را
رها کنید  ،ارتفاع صندلی را از جلو با وزن
بدن تا زاویه ای مناسب تنظیم نمائید،
دستگیره را رها کنید و آنرا قفل نمائید.
 دستگیره عقبی  4را تا رها شدن قفلتنظیم کنید ،ارتفاع قسمت عقب صندلی
را با وزن بدن و تا زاویه ای مناسب تنظیم
کنید ،دستگیره را رها و آن را قفل کنید.
ارتفاع پشتی صندلی بدین صورت تنظیم
می شود.

تنظیم زاویه :
 تنظیم کننده زاویه  5را باال و به سمتجلو بکشید تا قفل رها شود .از پشت خود
برای تنظیم زاویه پشتی به جلو یا عقب
استفاده نمائید تا در موقعیتی مناسب
قرار گیرد ،تنظیم کننده زاویه پشتی را رها
کرده و آنرا قفل نمائید.

تنظیم جلو و عقب :
 )1میله تنظیم جلو  /عقب
 )2دستگیره تنظیم سفتی
 )3دســتگیره تنظیم ارتفاع جلوی مربوط به
پشتی صندلی

 میله تنظیم جلو  /عقب را باال کشیده تاقفل رها شود ،بدن خود را به جلو یا عقب
ببرید تا بتوانید موقعیت نشستن را تنظیم
نمائید ،میله تنظیم را رها کرده و آن را
قفل نمائید.
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دستورالعملهای عملیاتی
تنظیم زاویه :

جاپای سپر جلو

تنظیم کننده زاویه را باال و به سمت جلو
بکشید تا قفل رها شود .از پشت خود
برای تنظیم زاویه پشتی به جلو یا عقب
استفاده نمائید تا در موقعیتی مناسب
قرار گیرید ،تنظیم کننده زاویه پشتی را رها
کرده و آنرا قفل نمائید.

تنظیم سفتی :
 دستگیره تنظیم سفتی 2را در جهتعقربه های ساعت  /خالف جهت عقربه
های ساعت مطابق با وزن راننده و درجه
بندی دستگیره بچرخانید تا سفتی پشتی
صندلی مناسب راننده شود.

قفل کردن دامپر:
 تحت شرایط نامساعد جاده و هنگامیکه دست اندازهای سختی وجود دارد،
دستگیره قفل دامپر را کشیده و بست
های آنرا ببندید تا از سیستم دامپر
محافظت شودو موقعیت رانندگی مناسب
تری برای راننده فراهم شود.
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 )5جاپای متحرک ســپر جلویــی (حالت باز
شده)
وقتی که می خواهید شیشــه جلو کامیون را
تمیز کنید روی جاپای متحرک یا ثابت ســپر
جلویی بایستید.
 )1جا پای متحرک ســپر جلویــی (وضعیت
بسته)
 )2دستگیره جا پای متحرک
 )3جا پای ثابت سپر جلویی
 )4پوشش فوقانی قالب جلویی

 -1جاپای متحرک سپر جلویی را باز کنید
 دکمه  ، 2متحرک در مسیر نشان داده شده،جاپای متحرک سپر جلویی را باز می کند.
 -2جاپای متحرک سپر جلویی را ببندید
 جاپای متحرک ســپر جلویــی را در امتدادمسیر نشان داده شده  5ببندید تا قفل چفت
شود.

احتیاط

جای خواب

روی قسمت  4نایستید

کابین با سقف بلند دو جای خواب دارد :جای
خواب باالیی و جای خواب پائینی

دستورالعملهای عملیاتی
 -1دســتورالعمل اســتفاده از جای خواب
باالیی
 وقتی می خواهید به جای خواب باالییبروید ،ابتدا قالب ( )3باالیی را از هر دو
سو باز کنید  ،سپس دو دکمه باز شده لبه
جای خواب را نگه داشته و زمانی که به
سطح متحرک رسید آنرا رها کنید .پس
از دراز کشیدن بر تخت ،می توانید پرده
را پائین کشیده و آنرا در هر جایی که می
خواهید با دو گیره روی نوارها( )1ببندید.

صدای غیر طبیعی به گوش خواهد رسید.
روش تنظیم  :گوشــه جلویی تخت که تحت
فشــار نوارها ست را با یک دست فشار داده و
گوشه جلویی تخت با نوارهای آزاد را نگه دارید
تا یک صدای “کلیک” به گوش برسد که این
به معنی قفل شدن تسمه است.

 -2دستورالعمل استفاده از توری محفاظ
توری محافظ ( )2که برروی تخت پائینی ()1
ثابت شده اســت میتواند بوسیله قالب ()5
روی سقف هم ثابت شود.

 هنگام رانندگی باید این تخت را بهباالترین وضعیت ممکن برگردانید .ابتدا
دکمه بازشدن ()2را با هر دو دست فشار
دهید ،لبه جلویی تخت را نگه داشته و
تا هر زاویه ای که می خواهید باال ببرید
و دکمه باز شدن( )2را رها کنید تا تخت
قفل شود.

اخطار
تخت باالیی نباید هنگام
رانندگی مورد استفاده قرار گیرد
و باید در باالترین وضعیت ممکن قرار
گیرد.

احتیاط
پــس از آن که تخــت بطور کامل
باال برده شد،باید مطمئن شوید
کــه نوارها به همراه دو دکمه وزن را به صورت
همزمان تحمل می کنند؛ در غیر این صورت

تخت

 )1نوارهــای تخــت  )2دکمــه باز شــدن و
چرخاندن )3قــاب های کنار تخت )4پرده

 پیش از استفاده از تخت باالیی  ،قالبهای کناری را از هر دو طرف تخت باز کرده
و مطمئن شوید که قالب هاعمل می
کنند ،در غیر این صورت ممکن است شما
را در شرایط خطرناکی قرار دهد.
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تنظیم تلسکوپی فرمان

کمربند ایمنی
 -1کمربند ایمنی صندلی راننده و سرنشین:
 برای استفاده از کمربند :به آرامی کمربند رااز کنار صندلی بیرون بکشید ،از بین شانه
و گردن به شکل مورب عبور دهید ،در
وضعیت مناسب روی سینه خود حرکت
داده ،و آن را در چفت قرار دهید .تنظیم
مناسب کمربند پس از شنیدن صدای
"کلیک" اتفاق می افتد.

اخطار

 برای باز کردن کمربند :دکمه باز شدنانتهایی را فشار دهید تا قفل کمربند رها
شده و به آرامی به محل اولیه باز گردد.
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 کمربند را تنها برای یک نفر مورداستفاده قرار دهید.
 مطمئن شوید که کمربند بدوناصطکاک یا گیر کردن به جایی بسته شده
است.
از آلوده شدن آن با مواد شیمیایی بپرهیزید.
در صورت آسیب دیدگی یا نقص هر جزئی،
کل کمربند را بالفاصله تعویض نمائید.
در صورت گیر کردن جمع کننده ،کل
کمربند را بالفاصله عوض کنید.
هرگز یک کمربند را برای یک فرد بزرگسال و
یک کودک بکار نبرید.

 )1وضعیت قفــل اهرم تنظیــم کننده میل
فرمان
 )2وضعیت آزاداهرم تنظیم کننده میل فرمان
 -1در حالیکه کامیون بی حرکت است ،اهرم
قفل کننده را باال کشیده و مکانیزم تنظیم
میل فرمان را رها سازید.
 -2میل فرمان را در وضعیت مورد نیاز قرار
داده ،اهرم قفل کننده را پائین آورده و
مکانیزم تنظیم را قفل کنید.

تنظیم آینه بغل و مه شکن
(برای برخی مدل ها)

کابین مجهز به آینه بغل های بیرونی و آینه
های محدب در هر دو سمت و آینه دید

دستورالعملهای عملیاتی
پائین در قسمت جلو و یک آینه بغل
تخمین میزان نزدیکی خودروها در سمت
کمک راننده می باشد .راننده میتواند
آینه بغل ،آینه محدب و آینه دید پائین
را برای داشتن بهترین دید عقب و پائین
تنظیم کند.

 )1آینه بغل تخمین نزدیکی خودرو
 )2آینه بغل بیرونی
 )3آینه محدب
 )4آینه جلویی دید سطح پائین

 )1پیچ تنظیم برق آینه بغل
 )2آینه بغل سمت چپ
 )3آینه بغل سمت راست
 )4گرم کن برقی آینه بغل
 -1تنظیم برقی آینه بغل
 پیچ تنظیم برق ( )1آینه بغل را به موقعیت Lبچرخانید(وضعیت ( )2نشان داده شده
در شکل ،هم ردیف نقطه سفید) تا تنظیم
برقی آینه بغل سمت چپ فعال شود.
این پیچ را به سمت چپ بکشید تا آینه
به سمت چپ حرکت کند ،آن را به سمت
راست بکشید تا آینه به سمت راست
حرکت کند  ،آن را به سمت جلو بکشید
تا آینه به سمت باال حرکت کند و آن را به
سمت عقب بکشید تا آینه به سمت عقب
حرکت کند.
 پیچ تنظیم برقی را به موقعیت Rبچرخانید (وضعیت ( )3نشان داده شده
در شکل ،هم ردیف نقطه سفید) تا تنظیم
برقی آینه بغل سمت راست فعال شود.
تنظیم آن همانند روش فوق است.
 -پیچ تنظیم برقی را به موقعیت O

بچرخایند تا تنظیم برقی غیر فعال شود.
 پیچ تنظیم برقی را به موقعیت گرم کن آینهبغل بچرخانید (وضعیت ( )4نشان داده
شده در شکل ،هم ردیف نقطه سفید)تا
عمل گرم شدن فعال شده و به این ترتیب
آینه های راست و چپ گرم شوند.

احتیاط

سوئیچ گرم کن آینه بغل را همیشه
در حالت روشن قرار ندهید .پس
از رفع مه ،برف یا یخ ،پیچ را در
موقعیت " ”0قرار دهید.

)4گرم کن برقی آینه بغل
 -2رفع مه  ،برف و یخ از آینه بغل
در روزهای برفی ،بارانی یا مه آلود  ،می توان
از گرم کن برقی آینه بغل برای از بین بردن مه،
یخ یا برف از روی آینه بغل بیرونی استفاده کرد.
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دستورالعملهای عملیاتی
تجهیزات دیجیتالی (برای برخی مدل ها)

تاکومتر
عقربه نشان دهنده سرعت موتور
است ؛ حداکثر میزان  3500دور
در دقیقه و حداقل آن  100دور در
دقیقه است.

سرعت سنج

 -1چراغهای هشدار
 -2چراغهای هشدار

محیط نمایش LCD
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 -3چراغهای هشدار
 -4دکمه تغییرات
 -1نمایشــگر اتصال به سرور از
راه دور
 -2تاریخ و زمان
 -3نمایشــگر میزان شــدت
GPRS
 -4نمایشگر اتصال GPS
 -5سرعت سنج
 -6فشار سنج ترمز عقب
 -7دما سنج آب
 -8منطقه نمایش عملکردهای

 -5محیط نمایش lcd
 -6دکمه تغییرات
مختلف
 -9نمایش دنده
 -10منطقه هشدار به زبان چینی
 -11کیلومتر شمار
 -12مسافت سفر
 -13سوخت سنج
 -14فشار سنج ترمز جلو
 -15تاکومتر
 -16نمایشگر عملکرد تشخیص
از راه دور

عقربه نشان دهنده سرعت
کامیون است ؛ حداکثر میزان 140
کیلومتر بر ساعت و حداقل آن 5
کیلومتر بر ساعت است.

فشار سنج
نشان دهنده فشار هوای لوله
ترمز است .حداکثر میزان 1500
کیلوپاسکال و فشار هشدار 450
کیلوپاسکال است .
 :FRفشار سنج ترمز جلو
 :RRفشار سنج ترمز عقب

دماسنج آب

دمای هشدار آب 105°C± C2°
است .

دستورالعملهای عملیاتی
قســمت نمایش تجهیزات دنده شــامل
اطالعات زیر خواهد بود:
 فعال بودن نیمه متصل  ، DMدر دنده جلو فعال بودن نیمه متصل  ، RMدر دنده عقب غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل  ،ARدردنده عقب در وضعیت اتومات
 )1منطقه نمایش عملکردهای مختلف
 )2دکمه تغییرات
 )3دکمه تغییرات

منطقه نمایش عملکردهای مختلف
منطقه نمایــش عملکردهای مختلف
متشکل از رابط یا واسط های زیراست:
 واسط نمایش TPMS واسط نمایش ناوبری ساده واسط نمایش اطالعات مولتی مدیا(CD/)DVD/USB/MP3
 واســط نمایــش اطالعات مولتــی مدیا(رادیو)

 واســط نمایش اطالعــات کنترل عملکردموتور
 واسط نمایش اطالعات مصرف سوخت واسط نمایش تنظیم مجدد مسافت سفر واسط نمایش عملکرد و دسترسی دستیمالک
 واسط نمایش تنظیمات زمان واسط نمایش تنظیمات روشنایی صفحهنمایش تجهیزات دنده ()AMT

 غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل ،ANدر دنده خالص در وضعیت اتومات
 غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل ، A1-A16در دنده جلوی واقعی در وضعیت
اتومات
 غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل ،MRدر دنده عقب در وضعیت اتومات
 غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل ، MNدر دنده خالص در وضعیت دستی
 غیر فعال بودن وضعیت نیمه متصل ،M1-M16در دنده جلوی واقعی در

اگر کامیــون مجهز به  AMTباشــد ،
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وضعیت دستی
دکمه تنظیم
نحوه عملکرد  :این دکمه عملکرد صفحه
نمایش منطقه نمایش عملکردهای مختلف را
کنترل می کند  .کنترل و عملکرد می بایست
مطابق با شرایط نمایش داده شده در منطقه
نمایش عملکردهای مختلف باشد .جهت
کسب اطالعات بیشتر به منطقه نمایش
عملکردهای مختلف مراجعه نمائید.

تنظیم مجدد مسافت سفر

چراغهای هشدار در دیسپلی و مفهوم آنها
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

40

مطلب نمایش داده شده روی LCD
آب در صافی وجود دارد ،بررسی و اصالح نمائید
کامیون را متوقف و موتور را بررسی نمائید
ترمز دستی آزاد نیســت (وقتی سرعت کامیون بیشتر
از صفر کیلومتر اســت  ،این عبــارت روی صفحه LCD
نمایش می یابد؛ در غیر این صورت فقط عالمت هشدار
 LEDروشن خواهد بود)
موقعیت کابین قفل نشده است
خطا در  ،ABSبررسی و اصالح نمائید
فیلتر هوا بسته شده است  ،بررسی و اصالح نمائید
احتیاط  -در بسته نیست
کمربند ایمنی خود را درست ببندید
مایع شوینده را پر کنید
روغن فرمان خودکار کم است  ،آنرا پر نمائید:
میزان سفر به  3000کیلومتر رسیده است :معاینه کامل
کامیون ضروری است
پر کردن به موقع باک

معنی
آب در صافی
هشدار موتور
ترمز دستی
نمایش موقعیت کابین
تشخیص خطای ABS
نمایش بسته شدن فیلتر هوا
در بسته نیست
کمربند بسته نشده است
میزان مایع شوینده کم است
کمبود روغن فرمان خودکار
معاینه کامل کامیون

هشدار کمبود سوخت
فشار هوای مدار بازگشتی ترمز جلو کم است  ،بررسی کنید هشدار فشار کم ترمز جلو
فشار هوای مدار بازگشتی ترمز جلو کم است  ،بررسی کنید هشدار فشار کم ترمز عقب
هشدار دمای خنک کننده
موتور را بررسی نمائید
هشدار میزان کم خنک کننده
میزان خنک کننده بسیار کم است  ،آنرا پر نمائید
لنت ترمز بیش از حد استفاده شده؛ بررسی و اصالح نمائید پارگی لنت ترمز

دستورالعملهای عملیاتی
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

احتیاط  ASR :خاموش است
احتیاط :خرابی کیسه هوا
خطای جعبه دنده  ،بررسی و اصالح نمائید
خطای سیستم اگزوز ؛ بررسی و اصالح نمائید
فشار روغن خیلی کم است ؛ بررسی و اصالح نمائید
حسگر روغن قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
حسگر فشار روغن موتور قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
حسگر فشار هوای لوله ترمز جلو قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
حسگر فشار هوای لوله ترمز عقب قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
حسگر فشار هوای لوله ترمز جلو اتصالی دارد؛ بررسی و اصالح نمائید
حسگر فشار هوای لوله ترمز جلو اتصالی دارد؛ بررسی و اصالح نمائید
فشار هوای مخزن هوای شماره  1بسیار کم است ؛ بررسی و اصالح نمائید
فشار هوای مخزن هوای شماره  2بسیار کم است ؛ بررسی و اصالح نمائید
فشار هوای مخزن هوای شماره  3بسیار کم است ؛ بررسی و اصالح نمائید
نور افکن سمت چپ باال اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید
نور افکن سمت راست باال اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید
نور افکن سمت چپ باال قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
نور افکن سمت راست باال قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید :
نور افکن سمت چپ پائین اتصالی دارد؛ بررسی و اصالح نمائید:
نور افکن سمت راست پائین اتصالی دارد؛ بررسی و اصالح نمائید:
نور افکن سمت چپ پائین قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید :
نور افکن سمت راست پائین قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید :
چراغ راهنمای چپ جلو اتصالی دارد؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای چپ عقب اتصالی دارد؛ بررسی و اصالح نمائید:

خاموشی ASR
خرابی SRS
هشدار AMT
هشدار چراغ MIL
فشار روغن کمتر از فشار هشدار است
قطع شدن حسگر روغن
قطع شدن حسگر فشار روغن
قطع شدن حسگر فشار هوای لوله ترمز جلو
قطع شدن حسگر فشار هوای لوله ترمز عقب
اتصالی حسگر فشار هوای لوله ترمز جلو
اتصالی حسگر فشار هوای لوله ترمز عقب
هشدار فشار کم مخزن هوای شماره 1
هشدار فشار کم مخزن هوای شماره 2
هشدار فشار کم مخزن هوای شماره 3
اتصالی نور افکن سمت چپ باال
اتصالی نور افکن سمت راست باال
قطع شدن نور افکن سمت چپ باال
قطع شدن نور افکن سمت راست باال
اتصالی نور افکن سمت چپ پائین
اتصالی نورافکن سمت راست پائین
قطع شدن نور افکن سمت چپ پائین
قطع شدن نور افکن سمت راست پائین
اتصالی چراغ راهنمای چپ جلو
اتصالی چراغ راهنمای چپ عقب
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چراغ راهنمای چپ جلو قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ راهنمای چپ عقب قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای راست جلو اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای راست عقب اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای راست جلو قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای راست عقب قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای چپ تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای راست تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای چپ تریلرقطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ راهنمای راست تریلر قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن چپ جلو اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن راست جلو اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن چپ جلوقطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن راست جلوقطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن عقب اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن عقب قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید:
چراغ مه شکن تریلرقطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ دنده عقب اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ دنده عقب قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ دنده عقب تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ دنده عقب تریلرقطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ ترمز چپ اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ ترمز راست قطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید

قطع چراغ راهنمای چپ جلو
قطع چراغ راهنمای چپ عقب
اتصالی چراغ راهنمای راست جلو
اتصالی چراغ راهنمای راست عقب
قطع چراغ راهنمای راست جلو
قطع چراغ راهنمای راست عقب
اتصالی چراغ راهنمای چپ تریلر
اتصالی چراغ راهنمای راست تریلر
قطع چراغ راهنمای چپ تریلر
قطع چراغ راهنمای راست تریلر
اتصالی چراغ مه شکن چپ جلو
اتصالی چراغ مه شکن راست جلو
قطع چراغ مه شکن چپ جلو
قطع چراغ مه شکن راست جلو
اتصالی چراغ مه شکن عقب
قطع چراغ مه شکن عقب
اتصالی چراغ مه شکن تریلر
قطع چراغ مه شکن تریلر
اتصالی چراغ دنده عقب
قطع چراغ دنده عقب
اتصالی چراغ دنده عقب تریلر
قطع چراغ دنده عقب تریلر
اتصالی چراغ ترمز چپ
قطع چراغ ترمز راست
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66
67
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73
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76
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78
79
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81
82
83
84
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چراغ ترمز چپ تریلر اتصالی دارد ؛ بررسی و اصالح نمائید
چراغ ترمز راست تریلرقطع شده ؛ بررسی و اصالح نمائید
باطری کم است  ،شارژ نمائید
توجه به سرعت کامیون
فشار غیر طبیعی تایر ؛ بررسی و اصالح نمائید
در وضعیت سرعت ثابت
فعالیت دریچه کنترل بنزین از راه دور
افزایش سرعت درجای دریچه کنترل بخار بنزین از راه دور
سطح روغن گیربکس کم است
 PT01فعال شده است
 PT02فعال شده است
 PT01گیربکس در حال فعالیت است
 PT02گیربکس در حال فعالیت است
احتیاط  :کالچ پاره شده است
احتیاط  :بار بیش از حد روی کالچ
احتیاط  :وضعیت کالچ درست نیست
احتیاط  :دمای روغن جعبه دنده بسیار باال است
احتیاط  :پدال گاز در موقعیت خالصی قرار دارد
گیربکس در وضعیت اتومات
گیربکس در وضعیت دستی
اشکال در گیربکس ؛ کامیون را متوقف کنید
اشکال در موتور ؛ بررسی و اصالح نمائید
احتیاط  :فشار پائین AMT
سطح مایع مخزن ضایعات  XX :درصد

اتصالی چراغ ترمز چپ تریلر
قطع چراغ ترمز راست تریلر
هشدار کمبود باطری ( 23ولت )
سرعت کامیون به حد هشدار رسیده یا از آن تجاوز کرده است
پارگی تایر و هشدار
شروع کنترل عملکرد موتور
تغییر دریچه اول
تغییر دریچه دوم
هشدار سطح روغن گیربکس
فعالیت PT01
فعالیت PT02
کار  PT01گیربکس
کار PT02گیربکس
هشدار پارگی کالچ
هشدار بار بیش از حد روی کالچ
هشدار وضعیت کالچ
هشدار دمای روغن جعبه دنده
خالصی پدال گاز
گیربکس وضعیت اتومات
گیربکس وضعیت دستی
هشدار توقف به دلیل نقص فنی گیربکس
تشخیص خرابی موتور
فشار پائین AMT
نمایش سطح مایع مخزن ضایعات
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 -2تجهیزات دیجیتال (برای برخی مدل ها)

 )1نمایش منطقه 1
 )2نمایش و هشدار منطقه 2
 )3نمایش و هشدار منطقه 3
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 -3چراغ نمایش و هشدار
نمایشگر راهنمای چپ
هنگامیکه به سمت چپ می
پیچید یا فالشر روشن می
شود ،این قسمت چشمک
خواهد زد.
نمایشگر راهنمای راست
هنگامیکه به سمت راست
می پیچید یا فالشر روشن
است  ،این قسمت چشمک
خواهد زد.
نمایشگرراهنمایچپتریلر
(در سمت راست نمایشگر
راهنمای چپ)
(استفاده نمی شود)
هنگامیکه به سمت چپ می
پیچید (با یک تریلر) یا فالشر
روشن است  ،این نمایشگر
چشمک خواهد زد .

نمایشگر راهنمای راست
تریلر
( در سمت چپ نمایشگر
راهنمای راست )(استفاده
نمی شود)
هنگامیکه به سمت راست
می پیچید (با یک تریلر)
یا فالشر روشن است  ،این
نمایشگر چشمک خواهد زد.
هشدار موتور
موتور نقص فنی جدی دارد(
نیازمند توقف ناگهانی )؛
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
گرم شدن فیلتر
(استفاده نمی شود) با گرم
شدن صافی  ،نمایشگر تمام
مدت روشن خواهد بود.
نمایشگر ریتاردر
اگر ترمز کمکی بکار گرفته
شده باشد ،نمایشگر آن تمام
مدت روشن خواهد بود.

نمایشگر نور افکن باال
با روشن شدن نورافکنن باال،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهدبود.
هشدار سطح پائین خنک
کننده
اگر میزان خنک کننده مخزن
انبساط خیلی کم باشد ،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
چراغ کوچک
اگر چراغ کوچک روشن باشد،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
در بسته نیست
اگر در کابین یا در سمت
کمک راننده بسته نباشد،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
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کمربند بسته نیست
با شروع بکار موتور ،اگر کمربند
ایمنی بسته نباشد ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
سطح پائین مایع شستشو
اگر سطح مایع شستشو خیلی
کم باشد  ،نمایشگر تمام مدت
روشن خواهد بود.
هشدار سطح مایع مخزن ادبلو
اگر سطح مایع مخزن ادبلو
خیلی کم باشد  ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
تعمیر کامل کامیون
وقتی میزان مسافت طی
شده برای اولین بار به 3500
کیلومتر برسد ،عالمت هشدار
تا زمانیکه نمایش تعمیر و
نگهداری لغو شود ،روشن
خواهد بود.هشدار بعدی
مسافت طی شده :میزان
مسافتی که قبال طی شده +
 15000کیلومتر.
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هشدار فشار روغن موتور
اگر فشار روغن موتور خیلی
پائین باشد ،چراغ نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
شارژ دینام
اگر دینام کار نکند  ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد
بود .اگر  PINدر سطح پائینی
باشد  ،نمایشگر تمام مدت
روشن خواهد بود.
با قرار داشتن  PINدر سطح
باال یا معلق ،اگر سرعت موتور
بیشتر از  300دور در دقیقه
باشد نمایشگر خاموش
خواهد بود ؛ اگر سرعت موتور
کمتر از  300دور در دقیقه
باشد  ،نمایشگر تمام مدت
روشن خواهد بود.
تشخیص عملکرد نامناسب
ABS
هنگامیکه  ABSتشخیص
داده می شود ،نمایشگر آن

چشمک خواهد زد .در صورت
وجود خرابی ،این چراغ تمام
مدت روشن خواهد بود.

 ASRخاموش
اگر ( ASRتنظیم کنترل
کشش) از کار بیافتند،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
هشدار دمای خنک کننده
اگر دمای خنک کننده خیلی
باال باشد ،نمایشگر چشمک
خواهد زد( 500میلی ثانیه
روشن  500 ،میلی ثانیه
خاموش) اگر سیگنال از
دست برود ،نمایشگر تمام
مدت روشن خواهد بود.
گرم شدن مخزن ادبلو
اگر مخزن ادبلو گرم شود ،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.

دستورالعملهای عملیاتی
سطح روغن فرمان خودکار
(کم بودن روغن هیدرولیک)
اگر سطح روغن فرمان خودکار
خیلی پائین باشد  ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
قفل دیفرانسیل اول داخل
محور
اگر دیفرانیسل اول داخل
محور قفل باشد ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
هشدار فشار پائین ترمز
عقب
اگر فشار باد لوله ترمز عقب
خیلی کم باشد ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
هشدار فشار پائین ترمز جلو
اگر فشار باد لوله ترمز جلو
خیلی کم باشد ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.

تشخیص خرابی موتور
اگر موتور درست کار نکند،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود  .به هنگام
تشخیص  ،نمایشگر چشمک
خواهد زد.
تمام شدن لنت ترمز
اگر لنت ترمز پاره شود ،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
قفل دیفرانیسل دوم درون
محور (استفاده نمی شود)
اگر دیفرانسیل دوم درون
محور قفل باشد  ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
هشدار سطح پائین سوخت
اگر سطح سوخت خیلی
پائین باشد ،نمایشگر تمام
مدت روشن خواهد بود.

آب در سوخت
نمایشگر در صورتی که آب در
صافی وجود داشته باشد،
روشن خواهد شد  .گشتاور
موتور کم شده و سرعت به
 1700دور در دقیقه کاهش
می یابد.
پیش گرم کن هوا
اگر ورودی گرم شود ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
تعمیر و نگهداری موتور
اگر موتور نیازمند تعمیر و
نگهداری باشد  ،این نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
چراغ مه شکن عقب
اگر این چراغ روشن باشد ،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
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نمایشگر سویئچ PTO
( استفاده نمی شود)
اگر شیر سیم پیچ(سوپاپ
مغناطیسی)  PTOفعال
شود ،نمایشگر تمام مدت
روشن خواهد بود.
قفل دیفرانسیل دوم داخل
چرخ (استفاده نمی شود)
اگردیفرانسیل دوم داخل
چرخ قفل باشد ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
بسته

شدن

نمایشگر
فیلترهوا
اگر فیلتر هوا بسته باشد ،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.

خشک کن
(استفاده نمی شود)
اگر خشک کن گرم شود ،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.
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ترمز دستی
اگر ترمز دستی مورد استفاده
قرار گرفته شده باشد،
نمایشگر تمام مدت روشن
خواهد بود.

نمایشگر ترمز بازدارنده
(استفاده نمی شود)
اگر ترمز بازدارند (تاخیری)
بکار گرفته شود ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.

قفل دیفرانسیل اول داخل
چرخ (استفاده نمی شود)
اگر دیفرانسیل اول داخل
چرخ قفل باشد  ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.

هشدار کیسه هوا
(در مدل  Y120کیسه هوا
موجود نمیباشد)
اگر سیستم کیسه هوا دچار
مشکل شود ،نمایشگر تمام
مدت روشن خواهد بود.

چراغ MIL
اگر سیستم اگزوز دچار مشکل
شده باشد ،نمایشگر تمام
مدت روشن خواهد بود.
ترمزگیری در سطح شیبدار
اگر عمل ضد سر خوردن فعال
شده باشد  ،نمایشگر تمام
مدت روشن خواهد بود.

هشدار نقص فنی AMT
اگر جعبه دنده با مشکل
مواجه شده باشد ،نمایشگر
تمام مدت روشن خواهد بود.
قپو از محور عقب
(در کشندههای فعلی موجود
نیست)
اگر عمل محور شناور فعال
شود ،نمایشگر تمام مدت
روشن خواهد بود.

دستورالعملهای عملیاتی
سیستم روشنایی

به سمت موقعیت چراغ مه شکن
نچرخانید.

ســوئیچ چراغ  ،چــراغ کوچک ،
چراغ جلو و مه شکن عقب و جلو
را کنترل می کند.

چراغ کوچک :
پس از چرخش سوئیچ
به سمت موقعیت
چراغ کوچک  ،چراغ موقعیت
جلو  ،چراغ موقعیت عقب ،
چراغ عالمت دهنده  ،چراغ های
راهنما و چراغ تجهیزات روشن
خواهند شد.
چراغ نور افکن پائین
وقتی پیچ به سمت
موقعیت چراغ جلو
چرخانده می شود و خط سوئیچ
ترکیبی در مقابل نور افکن پائین
قرار می گیرد ،نور افکن پائین
روشن خواهد شد.
مه شکن:
وقتی پیچ به سمت
موقعیت چراغ جلو
چرخانده می شود و سوئیچ
ترکیبی سمت چپ در مقابل نور
افکن باال قرار می گیرد ،نورافکن
باال روشن خواهد شد.وقتی نور

پنل سوئیچ چراغ

سوئیچ چراغ
 )1سوئیچ چراغ کوچک
 )2سوئیچ چراغ جلو
 )3سوئیچ چراغ مه شکن جلو
 )4سوئیچ چراغ مه شکن عقب
 )5دستگیره تنظیم نور عقب
 )6دستگیره تنظیم نور افکن پائین

احتیاط

برای عملکرد چراغ
مه شکن این صفحه
را مطالعه نمائید .سوئیچ را به زور

افکن پائین یا باال روشن است
 ،چراغ های کوچک هم روشن
خواهند شد.

پیچ تنظیم چراغ پشت
تنظیم روشنی نور عقب با
چرخاندن پیچ
پیچ تنظیم نور افکن پائین :
با چرخاندن پیچ ،به تنظیم افقی
نور افکن باال بپردازید.

سوئیچ چراغ مه شکن :
" "1موقعیــت اولیه ســوئیچ را
نشــان می دهد و چراغ های مه
شکن جلو و عقب هر دو خاموش
هســتند .به هنگام قــرار دادن
ســوئیچ در موقعیــت " "2و بــا
تنظیم ســوئیچ در موقعیت چراغ
کوچک یا چراغ جلــو  ،چراغ مه

شکن جلو روشن خواهد شد.
بــه هنگام قرار دادن ســوئیچ در
موقعیت " "3و قرار گرفتن سوئیچ
در موقعیت چراغ کوچک یا چراغ
جلو  ،چراغ مه شکن عقب روشن
خواهد شــد(.اگر چراغ مه شکن
عقب روشن باشــد  ،هر دو چراغ
مه شــکن جلو و چراغ کوچک به
صورت خودکار روشــن خواهند
شد).
سوئیچ چراغ را بچرخانید

 )1ســیگنال نمایش چرخش به
راست
 )2ســیگنال نمایش چرخش به
چپ
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چراغ روشنایی در کابین

 )1چراغ سقف در سمت راننده
 )2چراغ سقف در سمت کمک راننده

این گزینه بکار می رود که آیا چراغ ســقف به
هنگام باز شدن در ،روشن شود یا نه  .وضعیت
از پیش تعیین شده این است که چراغ سقف
به هنگام باز شدن در روشن شود.

 )1چراغ سقف
 )2چراغ مطالعه
 )3چراغ شب
چراغ به تدریج روشن و خاموش می شود و
پیش از خاموش شدن کامل تا  8ثانیه بدین
حالت باقی می ماند.

دسته صندلی سمت کمک راننده
 )1چراغ سقف سمت راست
 )2چراغ مطالعه سمت راست

 )1چراغ محل خواب

چراغ مطالعه هنگامی که در باز می شود
روشن است.
 )1سوئیچ چراغ سقف
 )2سوئیچ چراغ مطالعه سمت راننده
 )3سوئیچ چراغ شب سمت راننده
 )4سوئیچ وضعیت چراغ سقف ،برای انتخاب
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 )2خود چراغ به عنوان یک سوئیچ عمل
می کند .پوشش چراغ را فشار دهید تا چراغ
روشن شود و دوباره آن را فشار دهید تا چراغ
خاموش شود.

دستورالعملهای عملیاتی
چراغ کار

چراغ پله

چراغ هشدار خطر

روی نور افکن عقب برای روشنایی بیرونی
نصب شده است :نقش روشنایی در هنگام
بلند شدن و نشستن تریلر را هم دارد.

 -1سوئیچ چراغ هشدار خطر
وقتی سوئیچ چراغ هشدار خطر روشن است
 ،چراغ های راهنمای جلو وعقب چشمک
خواهند زد تا به سایر خودروها هشدار بدهند.

 )1چراغ پله

 )1چراغ کار
 )2سوئیچ چراغ کار

برای روشن ساختن پله  ،درون در تعبیه
شده است  .چراغ های پله سمت راست و
چپ با سوئیچ های در راست و چپ کنترل
می شوند .وقتی در باز می شود ،چراغ پله
در همان سمت روشن خواهد شد؛ وقتی در
بسته می شود چراغ پله مربوطه هم خاموش
خواهد شد.
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-8عملکرد ضد یخ و ضد مه

 پیچ کنترل دما را روی منطقه خنک کنندهتنظیم کنید.

 -پیچ دما را روی "گرم شدن" تنظیم کنید.

 پیچ کنترل سرعت فن را در قسمت تنظیمسرعت جریان هوا قرار دهید.

ضد یخ

 پیچ کنترل وضعیت را روی وضعیت ضدیخ  /ضد مه تنظیم کنید.
 دکمه چرخش هوای داخلی  /خارجی رادر وضعیت روشن ( )onقرار دهید.

ضد مه
 پیچ دما را روی "خنک کردن" تنظیمکنید.
 پیچ کنترل وضعیت را در حالت ضد یخ /ضد مه قرار دهید.
 دکمه چرخش هوای داخلی و خارجی راروی وضعیت روشن( )ONتنظیم کنید.

-9تهویه مطبوع طبیعی
هنگام نیاز به تهویه مطبوع طبیعی مراحل زیر
را دنبال نمائید:
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احتیاط
 بخاری از گرمای موتور برایگرم کردن هوا استفاده می کند.
بنابراین اگر دمای خنک کننده پائین
باشد ،دمای هوای خروجی افزایش
نخواهد یافت .
 وقتی موتور از حرکت باز می ایستد یادر حالت درجا (بیکار) قرار می گیرد ،از
بخاری به مدت طوالنی استفاده نکنید؛
در غیر این صورت ممکن است باعث
مصرف باالی باطری شده و مانع رانندگی
عادی شود.
 زمانی که تهویه مطبوع در حال کار کردناست بار موتور افزایش خواهد یافت .به
هنگام رانندگی به سرعت موتور توجه
داشته باشید و با کنترل دنده سرعت
موتور را نرمال نگه دارید.

 پیچ کنترل دما را روی "خنک کردن"تنظیم کنید .اگر جریان هوا کاهش یافت،
دکمه چرخش هوای داخلی  /خارجی را
فشار داده یا جریان هوا را افزایش دهید.

 A/Cاتوماتیک (برای برخی مدل ها)

 )1دکمه انتخاب کلید اتوماتیک  /دما
 )2تنظیم کننــده جریان هوا /خاموش کردن
 /A/Cچرخش هوای بیرونی  /داخلی
 )3دکمه A/C
 )4دکمه نمایش دما
 )5دکمه وضعیت (انتخاب خروجی هوا)
 )6دکمه ضد یخ شیشه جلو
 )7نمایش وضعیت :
 – Setتنظیم دما
 -Inدمای داخل
 -Outدمای بیرون

دستورالعملهای عملیاتی
 -1روشن کردن سوئیچ
 کلید  OUTرا برای فعال سازی  A/Cوبکار انداختن “وضعیت اتوماتیک” فشار
دهید .تحت چنین شرایطی  A/C ،تعیین
کننده حجم هوا ،توزیع مسیر جریان هوا و
همچنین فعال سازی کمپرسور بر حسب
دما و درجه حرارت واقعی داخلی خواهد
بود .دکمه حالت  /دکمه چرخش بیرونی
 /داخلی  /دکمه افزایش و کاهش جریان
هوای چرخشی  /دکمه  / ACدکمه ضد یخ
را برای خارج شدن از وضعیت اتوماتیک و
فعال شدن “وضعیت دستی” فشار دهید.
 دکمه ضد یخ را برای فعال سازی  A/Cوفعال شدن وضعیت ضد یخ فشار دهید.
دکمه  MODEیا  AUTOرا برای خارج
شدن از وضعیت ضد یخ فشار دهید(.نکته:
فشار دادن مجدد دکمه ضد یخ در شرایطی
که در وضعیت ضد یخ قرار دارید ،باعث
خارج شدن از این وضعیت نمی شود).
 دکمه جریان هوای چرخشی  ،هنگامی کهدکمه جریان هوای چرخشی از حالت OFF
خارج می شود A/C ،فعال خواهد شد.
وضعیت های دما A/C ،و چرخش های

داخلی /بیرونی  ،وضعیت هایی هستند که
قبال توسط کاربر تنظیم شدهاند.

 -2تنظیم کننده جریان هوا

دهید تا کمپرسور به صورت خودکار وارد
حالت دستی شود.

دکمه جریان هوا را بر خالف جهت عقربه های
ساعت به سمت  OFFبچرخانید.

 اگر عملکرد ضد مه تحت حالت ضد یخضعیف باشد پیشنهاد می شود که دکمه
 A/Cبرای فعال شدن کمپرسور فشار داده
شود.

 -3روشن و خاموش کردن کمپرسور A/C

 -4تنظیم جریان هوا

(A/Cسوئیچ کمپرسور)
یک سوئیچ چرخشی است
 .هر زمان که این سوئیچ را
فشار می دهید،وضعیت
عملکرد کمپرسور تغییر می کند .چرخش به
صورت  ON-OFF-ONاست.

نکته:
 وقتی دمای بیرون کمتر از -8درجه سانتی گراداست ،کمپرسور قادر به فعالیت نخواهد بود.

پیچ تنظیم جریان هوا را در جهت عقربه های
ساعت بچرخانید تا جریان هوا افزایش
یابد؛ برای کاهش  ،آن را خالف جهت
عقربه های ساعت بچرخانید.

نکته:
 پیچ تنظیم جریان هوا را در وضعیت OFFقرار دهید تا  A/Cخاموش شود.
 پیچ افزایش یا کاهش جریان هوا را درحالت اتوماتیک قرار دهید تا از این حالت
خارج شده و به حالت دستی درآید.

 وقتی پیچ مربوط به جریان هوا در وضعیت OFFقرار دارد ،دکمه  A/Cعمل نخواهد
کرد .

 -5تنظیم دما

 -دکمه  A/Cتحت حالت اتوماتیک را فشار

برای تنظیم دما پیچ تنظیم دما را بچرخانید.
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دمای فعلی در قسمت پائین صفحه
نمایش  A/Cدر کنار عالمت  ، SETنشان
داده می شود .پیچ را در جهت حرکت
عقربه های ساعت بچرخانید تا دما افزایش
پیدا کند و برای کاهش دما ،آن را خالف
جهت عقربه های ساعت بچرخانید .دما
بصورت نیم درجه ( )⁰C 0.5تغییر خواهد
کرد.

نکات :
 تنظیم دما بر وضعیت  AUTOتاثیر نمیگذارد .
 محدوده تنظیم دما بین  18تا  32درجهاست.
 وقتی پیچ در جهت خالف حرکت عقربههای ساعت تا انتها می چرخد  ،صفحه
نمایشگر عالمت  LOرا نشان می دهد که
به معنی “پائین ترین دما” است.
 وقتی که پیچ در جهت حرکت عقربه هایساعت تا انتها چرخیده می شود  ،صفحه
نمایشگر عالمت  HIرا نمایش می دهد که
به معنی “باالترین دما” است.
 -6کنترل چرخش هوای بیرونی  /درونی
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دکمه کنترل چرخش هوای بیرونی  /داخلی
یک سوئیچ چرخنده است  .این وضعیت
هر بار به هنگام فشار دادن سوئیچ عوض
می شود .چرخش هوا به صورت ON-
 OFF-ONاست .

 دکمه  MODEرا روی حالت  autoتنظیمکنید تا از این وضعیت خارج و وارد حالت
دستی شوید.

 -8نمایش دمای داخلی  /بیرونی

نکات :
 دکمه چرخش هوای بیرونی  /داخلی راروی حالت اتوماتیک فشار دهید تا وارد
حالت دستی شوید.
 توصیه می شود از استفاده از چرخشداخلی بپرهیزید تا از تشکیل مه روی
شیشه جلویی در هوای سرد یا مرطوب
جلوگیری شود.

 -7انتخاب مسیر هوای خروجی A/C
دکمه  MODEرا برای
انتخاب مسیر جریان
هوای خروجی  A/Cفشار
تهویه
دهید(خروجی
مرکزی و کناری  ،خروجی تهویه پا و شیشه
جلویی  +خروجی تهویه پا) .

نکات :

(نمایش دمای
/
دکمه
داخلی/خارجی)را بزنید تا دمای بیرون
 /داخل نشان داده شود .دما پس از 30
ثانیه نمایش داده می شود.

نکات :
 محدوده نمایش دما بین  -40درجه تا 60درجه است  .وقتی دما زیر  40-درجه است
 -40 ،درجه ظاهر خواهد شدو وقتی دما
باالی  60درجه است  60درجه نشان داده
خواهد شد.

دستورالعملهای عملیاتی
خروجی هوای تهویه
 -1نقشه عملکرد خروجی هوای مرکزی

 -2نقشه عملکرد خروجی هوای طرف
راننده

 شستی تنظیم خروجی هوا ( ،)4توپی هواو تهویه ضد یخ کناری را ببندید تا از وزش
هوا جلوگیری شود.

احتیاط

 )1شستی تنظیم خروج هوا
 )2ابزار تنظیم تیغه ها
 )1تهویه ضد یخ کناری
 )2توپی هوا
 )3شستی تنظیم توپی هوا
 )4شستی تنظیم خروج هوا

در هنگام چرخاندن شستی
تنظیم توپ هوا ()3و خروج هوا
()4از زور بیش از حد استفاده نکنید.
تصادفا آن را حرکت ندهید در غیر این
صورت ممکن است فرسوده شده و به
توپی هوا و شستی آسیب برساند.

 وقتی  A/Cشروع بکار می کند ،مسیر هوارا با چرخاندن شستی تنظیم خروجی هوا
باز کنید()4؛ تهویه ضد یخ کناری ( )1هم
شروع به کار خواهد کرد.
 موقعیت توپی هوا را از طریق شستی ()3روی یخ زدایی تنظیم کنید و
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دستورالعملهای عملیاتی
 -1استفاده از USB
اجرای USB

سیستم صوتی و تصویری
رادیو

 -1دکمه روشن و خاموش
 -2پتانسیومتر(پتانسیل سنج) صدا
LCD -3
 -4سوئیچ وضعیت
 -5انتخاب باند
 -6حالت بی صدا
 -7یافتن دستی موج رادیو(به سمت پائین )
 -8یافتن دستی موج رادیو(به سمت باال)
 -9تنظیم دوباره سیستم
 -10ساعت
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 دکمه  POWERرا فشار داده و  USBرادرون رابط  USBقرار دهید .سپس صفحه
نمایش پیام  USBرا نشان خواهد داد و
رادیو به صورت خودکار شروع به جستجو
و پخش می کند .اهنگ و زمان آن هنگام
پخش  ،نشان داده می شود.

 -11دکمه تنظیم اولیه  ،1توقف
 -12دکمه تنظیم اولیه  ،2پیگیری پخش
 -13دکمه تنظیم اولیه  ،3باز پخش
 -14دکمه تنظیم اولیه  ،4پخش تصادفی
 -15دکمه تنظیم اولیه (5انتخاب پوشه قبلی
در هنگام پخش )MP3
 -16دکمه تنظیم اولیه (6انتخاب پوشه بعدی
در هنگام پخش )MP3
 -17یافتن اتومات موج رادیو  /ذخیره سازی
 -18خروجی USB

 در وضعیت "اجرای  ،”USBدکمه “" را برای متوقف ساختن
پخش فشار دهید و برای پخش مجدد
یکبار دیگر آن را فشار دهید.
 برای خروج از این وضعیت و رفتن بهحالت رادیو  ،دستگاه  USBخود را بیرون
آورید .

پیگیری پخش آهنگ
 دکمه  2INTرا دروضعیت “اجرای ”USBفشار دهید تا همه آهنگ ها را جستجو
کند(برای لغو کردن عملکرد جستجو،یکبار
دیگر آن را  10ثانیه قبل از هر آهنگ فشار
دهید) .سپس بار دیگر اولین آهنگ پس

دستورالعملهای عملیاتی
از بررسی کامل پخش خواهد شد.
 پخش دوباره آهنگ – دکمه  3RPTرادر وضعیت “اجرای ”USBفشار دهید تا
آهنگ حاضر مرتبا پخش شود؛ برای لغو
تکرار آن  ،یکبار دیگر آن را فشار دهید.

پخش تصادفی آهنگ
دکمه  4RDMرا در وضعیت “اجرای ”USB
فشاردهید تا وارد وضعیت پخش تصادفی
شوید؛ برای لغو آن  ،یکبار دیگر آن را فشار
دهید.

جستجوی یک آهنگ خاص
را فشار دهید (کمتر از  2ثانیه )
دکمه
تا آهنگ بعدی را انتخاب نمائید؛ دکمه
را فشار دهید (کمتر از  2ثانیه ) تا
آهنگ قبلی را انتخاب نمائید.
جستجوی قسمتی خاص از یک آهنگ
یا
دکمه
را فشار داده و نگه
دارید(حداقل  2ثانیه ) تا به سرعت به جلو
یا عقب بروید .هنگامیکه به قسمت مورد
را برای
نظر رسیدید ،دکمه

ادامه وضعیت فعلی فشار دهید.

انتخاب یک فولدر برای پخش
دکمه تنظیم اولیه  5یا تنظیم اولیه  6را
در حالت اجرای  USBفشار دهید تا
مستقیما” پوشه ای را انتخاب کنید .
سپس از اولین آهنگ آن پوشه شروع به
پخش خواهد کرد .

فایل های صوتی قابل پخش
فایل هایی با پسوند MP. 3یا  WMA.؛ فلش
هایی با حجم  32مگابایت تا  8گیگابایت
؛ الیه  3؛
HDDهای موبایل قابل پخش نیستند.
 -2رادیو
ذخیره موج رادیویی
 بسته به انتخاب شما  ،تا  18موج رادیو FM2 6 ، FM1 6( FMو  )FM3 6و 12
موج رادیو  )AM2 6 ، AM1 6( AMرا می
توان از پیش تنظیم و ذخیره کرد.

 در وضعیت رادیو ،مدام دکمه  BANDرافشار دهید تا موج مورد نظرتان را انتخاب
کنید  .وضعیت اولیه  FMاست ولی به
شکل زیر قابل تغییر می باشد:

 در وضعیت رادیو  ،دکمه یا را فشارداده و نگه دارید(حداقل  2ثانیه ) و سپس
موج قبلی یا بعدی رادیو به صورت خودکار
یا
ظاهر خواهد شد؛ اندکی دکمه
را فشاردهید (کمتر از  2ثانیه ) و سپس
موج قبلی یا بعدی رادیو به صورت دستی
بدست خواهد آمد.
 هنگام دریافت یک موج رادیویی ،هر دکمهعددی را برای ذخیره سازی آن موج می
توانید فشار دهید و جایگزین مورد قبل
نمائید.
 در وضعیت  ، FMدکمه  A.PSرا فشارداده و نگه دارید تا رادیو به صورت خودکار
شروع به جستجو کرده و  18موج را با
قویترین سیگنال ذخیره کند .آنگاه همه
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موج های ذخیره شده به صورت متوالی
قابل جستجو خواهند بود .این عملیات را
در وضعیت  AMهم تکرار کنید تا  12موج
 AMرا با قویترین سیگنال ذخیره نمائید.

 گوش دادن به موج های ذخیره شدهابتدا دکمه  BANDرا برای انتخاب باند مورد
نظرتان فشار دهید و سپس دکمه عددی
مربوط به ایستگاه رادیویی ذخیره شده را
فشار دهید.

تنظیم صدا
مکررا پتانسیومتر صدا را فشار دهید تا رادیو
به شیوه زیر وضعیت صدا را انتخاب کند:
( BASصدای بم) (TRE ،صدای زیر) ،
(VOLصدا) (BAL ،تنظیم مسیر چپ /
راست)

وضعیت صدای زیر ()TRE
پتانسیومتر صدا را در جهت حرکت عقربه های
ساعت یا خالف آن بچرخانید تا صدای زیر
تنظیم شود.

تنظیم مسیر چپ  /راست ()BAL

در وضعیت رادیو  ،کلید  A.PSرا فشار دهید
تا رادیو ایستگاه های ذخیره شده را مورد
جستجو قرار دهد .برای گوش دادن به یک
موج جستجو شده ،دکمه عددی مناسب
را فشار دهید.

پتانسیومتر صدا را درجهت حرکت عقربه های
ساعت یا خالف آن بچرخانید تا صدای
مسیر چپ  /راست تنظیم شود.

صدا( )VOL
پتانسیومتر صدا را در جهت حرکت عقربه
های ساعت یا خالف آن بچرخانید تا صدا
تنظیم شود.

وضعیت صدای بم ( )BAS
پتانسیومتر صدا را در جهت حرکت عقربه های
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ساعت یا خالف آن بچرخانید تا صدای بم
تنظیم شود.

دستورالعملهای عملیاتی
 -3سایر عملکردها
وضعیت بی صدا ()MUTE
در وضعیت رادیو یا پخش  ،دکمه  MUTEرا
فشار دهید تا روی حالت بی صدا تنظیم
شود .همزمان  MUTE ،روی صفحه
نمایش دیده خواهد شد .برای بازگشت به
وضعیت رادیو یا پخش  ،بار دیگر این دکمه
را فشار دهید یا صدا را تنظیم نمائید.

تنظیم ساعت ()DISP
وقتی رادیو روشن است ،اندکی دکمه DISP
را برای ظاهر شدن ساعت فشار دهید.
اگر این دکمه ظرف  5ثانیه فشار داده
نشود وضعیت نرمال به طور خودکار ظاهر
خواهد شد؛ اگر دکمه دوباره فشار داده
شود باز هم با تنظیم دستی به شرایط
قبلی باز خواهد گشت .

 ،دقیقه را تنظیم نمائید.
یکباردیگر دکمه  DISPرا فشار دهید تا
تنظیمات تکمیل شود.
 در زمان تکمیل تنظیمات ،اگر ظرف مدت 5ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود
وضعیت نرمال دوباره ایجاد خواهد شد
البته و سپس تنظیمات ساعت ذخیره
خواهد شد.

سوئیچ وضعیت رادیو  /پخش ()MODE
با وارد کردن ،USBمادامی که رادیو بطور
نرمال کار می کند ،پیوسته دکمه MODE
را فشار دهید تا به وضعیت رادیو  /پخش
بروید.

 کلید  DISPرا فشار داده و نگه دارید ،با دکمه های
ساعت
را تنظیم کنید؛ یکبار دیگر کلید DISP
را فشار داده و با فشار دادن کلیدهای
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سیستم تجهیزات جانبی
سیستم برف باکن
سوئیچ برف پاک کن در سوئیچ ترکیبی سمت
چپ مطابق با موقعیت ( )1در شکل زیر
قرار دارد:
سوئیچ برف پاک کن را بر حسب نحوه بارش به
وضعیت مناسب بچرخانید:

 -1تمیز کردن شیشه جلو
اگر شیشه جلو کثیف باشد ،اهرم سوئیچ
ترکیبی را به سمت پائین فشار دهید تا
مایع شوینده بر روی شیشه جلو اسپری
شود .در صورت لزوم اجازه دهید برف پاک
کن به کارکردن ادامه دهد تا شیشه جلو
تمیز شود.
اهرم پس از رها شدن به صورت خودکار به
جای اولیه باز گشته و اسپری شدن مایع
شوینده متوقف خواهد شد.

احتیاط
 –Offبرف پاک کن خاموش است
 – Intبرف پاک کن به صورت منقطع با
فواصل زمانی  4تا  6ثانیه برای بارش کم
کار می کند.
 – Lowبرف پاک کن با سرعت پائین کار می
کند(برای بارندگی متوسط ).
 – Hiبرف پاک کن با سرعت باال کار می کند
(برای بارش سنگین ).
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 الستیک تیغه برف پاک کنرا قبل از رانندگی تمیز کنید تا
هنگامی که برف پاکن کار می
کند شن و ماسه یا اشیاء تیز باعث خراش
افتادن سطح شیشه جلو نشوند.
 وقتی نم نم باران در حال بارش است وقطرات باران کافی روی شیشه جلو وجود
ندارد  ،مقداری از مایع شوینده را پیش
از فعال شدن برف پاک کن روی شیشه
اسپری کنید تا عمر برف پاک کن طوالنی
تر شود.

 مرتبا سطح مایع شوینده شیشه جلو راچک کرده و به موقع آن را پر نمائید.
 اگر تیغه الستیکی برف پاک کن آسیبببیند یا بدلیل کهنه شدن باعث کاهش
دید راننده شود ،آن را تعویض نمائید تا از
تصادف بدلیل دید ضعیف جلوگیری شود.

آفتاب گیر
نور مستقیم خورشید برروی دید راننده و
ایمنی رانندگی تاثیر می گذارد  .بنابراین
یک افتاب گیر می بایست برای محافظت
راننده در مقابل نور مستقیم خورشید ،
نصب شده باشد .موقعیت آفتاب گیر در
زیر نشان داده شده است:

دستورالعملهای عملیاتی
فندک  /برق کمکی ( 24ولت )
موقعیت فندک کامیون در شکل زیر نشان
داده شده است:

 پس از آن فندک را در جای اصلی خود قراردهید.
یک پریز  24ولت برای تامین برق تجهیزات
عمومی موجود تعبیه شده است:

زیرسیگاری
زیر سیگاری در شکل زیر نشان داده شده است:

 ناوبر روی برد؛ دستگاه های برقی تعبیه شده در داخلخودرو مثل پخش MP4/MP3؛
 مبدل برق  24ولت که از آن طریق میتوانید موبایل خود را شارژ نمائید.
 )1فندک کامیون
 )2برق کمکی ( 24ولت )

 -1استفاده از فندک
 فندک را به سمت پائین فشار داده وسپس رها کنید.
 صبر کنید تا فندک پس از حدود  10ثانیهبیرون بیاید و در آن هنگام قابل استفاده
خواهد بود.
 فندک را با انگشتان خود گرفته و آن را بهسمت باال بکشید؛ سیگار را روشن کنید.

 -سایر دستگاه های برقی  24ولت .

احتیاط
 مطمئن شوید که دستگاه هایمورد استفاده با برق  24ولت کار
می کنند.
 خروجی برق پشتیبان توسط سوئیچ برقاصلی ،غیر از سوئیچ اتومبیل ،کنترل می
شود .بار اسمی پریز  24ولت  10 /آمپر است
 بار الکتریکی نباید از بار اسمی بیشترباشد.

 -1استفاده از زیر سیگاری
 زیر سیگاری را مطابق با مسیر نشان دادهشده ()1برای استفاده به سمت بیرون
بکشید.
 پس از استفاده زیر سیگاری را به جای اولبرگردانید.

تمیز کردن زیر سیگاری
زیر ســیگاری را تا انتها باز کنید و درپوش زیر
ســیگاری را در مسیر فلش ( )3فشار دهید تا
زیر سیگاری بیرون آید.
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جعبه بار
محلی مناسب برای قرار دادن ابزار و اشیای
کوچک فراهم شده است .

 -1جعبه بار باالی کابین

در ردیف باالیی:
دکمه های قفل در را با انگشت شست و اشاره
باز کرده ،درها را با حداکثر زاویه باال ببرید.
دستور العمل بستن درهای جعبه های بار در
ردیف باالیی:

 -3جعبه بار مرکزی پائین
عملکرد انبار مرکزی پائین در زیر نشان داده
شده است:

درها را به سمت پائین بیاورید تا قفل در
سوراخ قفل چفت شود.

 -2جعبه بار سمت راننده
طرح کلی عملکرد جعبه دســتکش ســمت
راننده در زیر آمده است:

قســمت باالی کابین با دو ردیف جعبه های
بار پوشیده شــده است 3 .جعبه بار در ردیف
باالیی در کنار هم قــرار دارند؛ هر جعبه برای
قرار گرفتن  6کیلو بار در نظر گرفته شده است.
 2جعبه بار پائینی در سمت راست کنترل پنل
برقــی قرار گرفته اند و هر جعبه برای بار کردن
اشــیای کوچک تر با تحمل بار کال  6کیلوگرم
طراحی شده است .
دستور العمل باز کردن درهای جعبه های بار
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احتیاط
هرگز مواد غیر بهداشتی  ،آتش زا،
آتش گیر یا خورنده را در جعبه بار
قرار ندهید.

دستورالعملهای عملیاتی
پرده

 -1نحوه استفاده از پرده کرکره ای

پرده کرکره ای در کابین نصب شده است.

 دسته را به سمت پائین تا موقعیت دلخواهبکشید  .پرده در هر موقعیتی قفل می
شود.
 برای جمع کردن پرده کرکره ای کناری،کابل جمع کننده را بکشید تا به موقعیت
اولیه بازگردد.

احتیاط
 پرده را در ریل راهنما به سمتپائین بکشید.
 کابل جمع کننده را برای جمع شدن پردهکرکره ای کناری به آرامی بکشید.

 -2پرده سمت چپ  /راست
 )1کابل جمع کننده
 )2دسته پائین کشیدن پرده
این نوع پرده در  Y120موجود نمیباشد.

 هنگام رانندگی پرده سمت چپ  /راسترا بوسیله بند پرده روی بدنه سمت چپ /
راست کامیون ثابت کنید.
 برای استراحت کردن ،بند پرده را رهاکنید و پرده را در امتداد ریل راهنما برای
جلوگیری از ورود نور خورشید به سمت

پائین بکشید.

 -3پرده پنجره میانی
 در هنگام رانندگی  ،پرده پنجره میانی را بابند خودش در قسمت باال محکم ببندید
و آن را در قسمت باالیی محل خواب
قرار دهید .در غیر این صورت پرده آویزان
ممکن است در طول رانندگی بر ایمنی
سفر شما تاثیر بگذارد.
 برای استراحت  ،بند را رها کرده و پردهپنجره وسط را در امتداد ریل راهنما به
سمت پائین بکشید تا جلوی نور خورشید
را بگیرد.
 -4پرده پنجره عقب
 در هنگام رانندگی ،پرده شیشه عقب را بابند خودش در قسمت باال محکم کنید.

هشدار
هرگز به هنگام رانندگی از پرده
استفاده نکنید.
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یدک کشیدن کامیون
قالب یدک کش جلو

 )1پوشش باالیی قالب یدک کش جلو
 )2پوشش پائینی قالب یدک کش جلو

نحوه استفاده از قالب یدک کش جلو
 -1قالب یدک کش جلو پشت صفحه پوشش
باالیی قالب قرار دارد .بنابراین صفحه
پوششی را پیش از استفاده باز نمائید:
 صفحه کاور باالیی را به آرامی باال برده صفحه کاور پائینی را با دست و اندکیفشار بیرون بکشید .
 -2بست پین قالب یدک کش جلو ( )4را از
قطعه قفل شونده()5درآورده 90 ،درجه در
جهت عقربه های ساعت بچرخانید ،پین
قالب را به سمت باال بکشید ()3و زنجیر
طناب را وارد قالب یدک کش جلو نمائید.
 -3پین قالب یدک کش جلویی را وارد محل
قالب و زنجیر طناب یدک کش نمائید.
بست قالب یدک کش جلویی را در خالف
جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا
اینکه این بست در قطعه قفل شونده گیر
کند.

احتیاط

 )3پین قالب یدک کش جلو
 )4پین ثابت گیره قالب یدک کش جلو
 )5قطعه قفل شونده

64

زمانی کــه الزم اســت کامیون
بکسل شود ،شفت محور را بیرون
کشــیده یا میل لنگ را جدا کنید و یا با چرخ
های دیســکی (چرخ درایو) که باالی سطح
زمین قرار گرفته اند بکسل نمائید.

قالب یدک کش عقب (برای برخی مدل ها)
یدک کش عقب در  Y120موجود نمیباشد.

 )1پین قالب یدک کش عقب
 )2پین قالب یدک کش عقب کوپلر زنجیری
 -1کوپلر زنجیری را درآورده و زنجیر طناب
یدک کش را پس از بیرون کشیدن پین ،به
جای آن قرار دهید.
 -2پین قالب یدک کش را وارد قالب و زنجیر
طناب کرده و سپس کوپلر زنجیری را وارد
نمائید.

دستورالعملهای عملیاتی
ترمینال از راه دور ( )GPSدر  Y120موجود نمیباشد.

 -1دستورالعمل کار دکمه ها
 :MENUمنو  ،این دکمه را برای دسترسی به
منوی اصلی فشار دهید
 :باال
 :پائین
 : DIOGتشــخیص ؛ ایــن دکمــه را بــرای
درخواست جهت تشــخیص از راه دور  ،فشار
دهید.
 :ENTانتخاب کننده  /پاسخ دهنده به تماس
 :ESCلغو  /اتمام تماس
واسط پورت ســریالی  232-RSو رابط USB
پشت صفحه کاور سمت چپ
 -2دستورالعمل
دکمه  MENUرا برای دسترسی به منو اصلی

فشار دهید .

موقعیت فعلی
پیام دریافتی
پیام ارسالی
منوی میان بر

را فشار دهید
دکمه
دکمه  ENTرا برای دسترســی بــه منوهای
فرعی مورد نظر فشار دهید.
اطالعات ترکیبی
اطالعات محصول

 موقعیت فعلی ایــن ترمینــال (پایانــه)  ،موقعیت فعلیکامیــون را نشــان می دهــد از جمله طول
جغرافیایی ،عرض جغرافیایی و ارتفاع .در این
صفحه سیستم هر پارامتری را بالفاصله به روز
می کند .برای بازگشت به منوی اصلی ،دکمه
 MUNEرا فشار دهید.
طول جفرافیایی 130.123° :
عرض جغرافیایی 30.456° :
ارتفاع جغرافیایی m12345.0 :
سرعت km/h120.5 :
 پیام دریافتیپیام های دریافتی را مالحظه نمائید
 پیام ارسالیچندین پیام تنظیــم در ترمینال ذخیره می
شــوند (پیام های تنظیم را مــی توان به روز
کرد) .می توانید آنها را برای دریافت کننده ها
یا مراکز خدمات مورد نظر ارسال نمائید .دکمه
 UPیا  DOWNرا برای دیدن فهرســت پیام
های تنظیم فشــار دهید؛ دکمه  ENTرا فشار
داده و ســپس محتویات پیام تنظیم نمایش
داده خواهد شد؛ دکمه  ESCرا برای بازگشت
به مرحله باالتر فشار دهید .
 -01نزدیکترین پمپ بنزین
 -02درخواست موقعیت فعلی
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 -03گزارش ترافیک سنگین
 -04درخواست تعمیر اضطراری

در قسمت محتوای پیام تنظیم ،دکمه ENT
را برای ورود به قســمت ارســال فشار دهید؛
بار دیگر دکمه  ENTرا برای ارســال پیام فشار
دهید؛ دکمه  ESCرا برای لغو ارسال و بازگشت
به مرحله باالیی فشار دهید.
ارسال پیام ؟
بله خیر

ســرور گزارش دریافت موفق پیام را به شــما
نشــان می دهد و بنابراین عبارت زیر نمایش
داده می شود
ارسال شد
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 عملیات میان برشــامل برخی عملیات عمومــی از جمله “
تماس بــا مرکز “ اســت“ .تماس بــا مرکز”
شرایطی را فراهم می آورد که باعث می شود
ترمینال برخی پیام های مناســب را به مرکز
خدمات ارســال کند (مثل درخواست کمک
ناوبری)
منو  : ””Helpوقتی کامیون در خطر اســت ،
برای مرکز خدمات یک پیامی هشــدار شامل
موقعیت کامیــون (طول و عرض جغرافیایی)
ارسال کنید.
مرکز تماس
کمک

 اطالعات تجهیزاتاطالعــات مربوط به تجهیزات پایه فراهم می
شــوند از جمله اطالعات ترکیبی و اطالعات
محصول اســت  .دکمه  UPیــا  DOWNرا
برای انتخاب آیتم های مختلف فشــار دهید؛
دکمه  ENTرابرای دسترسی به رابط اطالعات
ترکیبی یا رابط اطالعات محصول فشار دهید.
اطالعــات تجهیزات برای حفــظ و نگهداری

ترمینال و تنظیم آن مناسب است .
اطالعات ترکیب بندی
اطالعات محصول
آپلود 300s :GPRS
جمع آوری اطالعات 5s/time :GPS
تنظیم حداکثر سرعت 120km/h:
تنظیم حداکثر زمان 300min:

شرکتBrainware Security Electronic :
.Technology Co.,Ltd
شماره شناسایی1234567 :
نسخه1.00 :
دسته20081010 :
تشخیص
دکمه  DIOGرا برای تشــخیص و جمع آوری

دستورالعملهای عملیاتی
 DTCاز راه دور فشــار دهیــد  .هنگام جمع
آوری  ،DTCآیکون
با فواصل زمانی
یک ثانیه روی صفحه اصلی چشمک خواهد
زد .در پایــان ،ترمینال مجموعه  DTCرا برای
مرکز خدمات ارســال خواهد کرد که بر مبنای
 DTCارسال شده تشخیص داده و نتیجه را به
صورت متن و صوت به ترمینال ارسال خواهد
کرد.
 -3عملکــرد ترمینــال از راه دور میل فرمان
(برای برخی مدل ها)
 -1ورود به منوی اصلی ترمینال از راه دور
 -2ورود به کنترل مرکز پیام DVD
 -3ورود به کنترل مجموعه پنل
 -4کنترل جستجوی موج رادیو  /تغییر آهنگ
CD
 -5انتخاب کننده  /پاســخ دهنده آن برد به
تماس ها
 -6لغو  /اتمام تماس آن برد
 -7باال رفتن صفحه  /افزایش صدا
 -8پائین رفتن صفحه  /کاهش صدا

 -3عملکرد دکمه های قربیلک فرمان :
در  Y120موجود نمیباشد.

همه دکمه ها نرم هستند  :دکمه ها به صورت
خودکار پس از فشرده شدن(وصل شدن)،
دوباره تنظیم می شوند(قطع می شوند).
پس از فشار دادن یک دکمه  ،عملکرد مربوطه
به مدت  10ثانیه باقی خواهد ماند که در طول
آن با فشار هر کلیدی روی سوئیچ سمت چپ
(با نور زمینه سفید رنگ ) به صورت خودکار
به عملکردهای دیگر تبدیل می شود.
 کلید  1را (روشن) برای قفل کردن ترمینالاز راه دور تحت کنترل سوئیچ ترکیبی چند
منظوره در سمت راست میل فرمان فشار

دهید  .نگه داشتن کلید  1به مدت  5ثانیه
باعث رفتن به منوی تماس با مرکز می
شود.
 کلید ( 2روشن) را برای قفل کردن DVDتحت کنترل سوئیچ ترکیبی چند منظوره
در سمت راست میل فرمان را فشار دهید.
 کلید ( 3روشن) را جهت قفل کردنمجموعه پنل تحت کنترل سوئیچ ترکیبی
چند منظوره در سمت راست میل فرمان ،
فشار دهید.
 کلید(4روشن) را جهت قفل کردن رادیویا پخش  CDتحت کنترل سوئیچ ترکیبی
چند منظوره در سمت راست میل فرمان ،
فشار دهید.

ثبت کننده(بایگانی) رانندگی
(برای برخی مدل ها) در  Y120موجود نمیباشد.

 )1منو
 )2باال

 )3پائین
 )4پرینت

 )5شــکاف
کارت راننده

67

دستورالعملهای عملیاتی
بایگانی رانندگی برای ثبت  ،پرینت و ارائه
سابقه رانندگی (از جمله رانندگی با خستگی
و میانگین سرعت در دقیقه در  15دقیقه قبل
از پارک کردن) بکار می رود و زیر مجموعه
هایی نظیر هشدار تجاوز از حداکثر سرعت،
نمایش زمان ،نمایش سرعت و غیره دارد.
بایگانی رانندگی میتواند به صورت خودکار و
بدون کنترل راننده روشن شود .پس از روشن
شدن این را نشان خواهد داد:

بایگانی رانندگی

نمایش زمان و سرعت هنگام رانندگی :

 -1دستورالعمل کار کلیدها
 دکمه منو  MENUاصوال برای تعویضصفحه نمایش بکار می رود.
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 دکمه های  UPو  DOWNبرای نمایشاطالعات روی یک صفحه بکار می روند.
 دکمه  PRINTبرای چاپ کردن بکار میرود.

 -2به هنگام فشار دادن دکمه ، MENU
بایگانی رانندگی به ترتیب موارد زیر را
نمایش خواهد داد:
-

میانگین سرعت در مدت  15دقیقه قبل از
پارک ؛
ثبت خستگی ناشی از رانندگی در دو روز
گذشته ؛
کد راننده ؛
شماره گواهینامه راننده ؛
هشدار اخیر برای تنظیم سرعت غیر مجاز؛
ضریب مشخصه ی کامیون ؛
 I/O؛
میزان مسافرت فعلی و ضریب سفر؛
شماره سریال بایگانی و نسخه نرم افزاری .

 -3چاپ اطالعات
 اطالعات را تنها زمانی می توان چاپ کردکه کامیون در حالت توقف باشد.

 پس از فشاردادن دکمه  ،PRINTبایگانیرانندگی عبارت  ?Printرا نمایش می
دهد .بار دیگر برای تائید  ،کلید را فشار
دهید.

 -4دستورالعمل هایی برای کارت راننده
 دو کارت راننده با ظرفیت  64کیلو بایتبرای تشخیص راننده ضمیمه بایگانی
رانندگی هستند .شرکت حمل و نقل
میتواند برای کنترل مشخصات راننده
آبونمان چنین عملیاتی را از مرکز خدمات
کامیون های  C&Cدرخواست کند .برای
ورود به بایگانی رانندگی ،تراشه می
بایست به سمت باال بوده و عمل ورود و
خروج می بایست سریع و محکم باشد.

 -5عملیات ثبت VIN
کاربرانی که نیاز به  VINدارند می توانند
اشتراک مربوطه را در مرکز خدمات کامیون
های  C&Cبه دست آورند .در صورت
دسترسی به چنین عملیاتی ،هنگامی که
بایگانی رانندگی چاپ می شود VIN ،هم
چاپ خواهد شد.

دستورالعملهای عملیاتی
ابزار های همراه

 -2کپسول اطفاء حریق
کپسول اطفاء حریق در زیر صندلی کمک
راننده تعبیه شده است .با توجه به
دستورالعمل ارائه شده روی آن ،عملیات
خاص مربوطه را انجام دهید.

 سوپاپ ورودی را از مخزن هوا جدا کرده،آن را به شیلنگ پر کردن گاز تایر بسته و
اتصاالت را سفت نمائید.
 موتور را استارت بزنید تا فعالیت کمپرسورهوا شروع شود .هنگام فرایند باد شدن،
موتور باید با سرعت  1000دور در دقیقه کار
کند.
 وقتی فشار مخزن هوا به 740±15 kPiمیرسد  ،انتهای دیگر شیلنگ ورودی را به
سوپاپ باد شدن تایر وصل کنید تا گاز پر
شود.

 -1صفحه هشدار چند منظوره
مثلث هشدار را در  100متری محل پارک
کامیون قرار دهید ،بدین وسیله رانندگان
اتومبیل های دیگر می توانند به سرعت خطر
را تشخیص دهند.
 -3شلنگ باد تایرها (برای برخی مدل ها)
در  Y120موجود نمیباشد.
دستگاه پر کردن باد تایرها  ،مستقیما” از
کمپرسور هوا  ،گاز تولید می کند و گاز را از
سوپاپ یا مخازن تخلیه به تایرها می رساند.

مراحل عملیات:

 فشار تایر را با یک فشار سنج چک کنید؛پس از پرکردن گاز ،فشار را به حد از پیش
تعیین شده برسانید.
 شیلنگ پر کردن گاز را جدا کرده ،پوششسوپاپ ورودی را دوباره به مخزن هوا
متصل کرده و موتور را خاموش نمائید.

 -4فهرست ابزار
 هر کامیونی با یک مجموعه ابزارهایهمراه تجهیز شده است .
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کله کردن کابین
-1
-

-
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آمادگی برای کج کردن کابین
کامیون را در یک زمین مسطح پارک کرده
و موتور را خاموش نمائید.
فضای کافی در جلوی کابین برای کج
کردن فراهم کنید.ارتفاع مناسب را به
هنگام کج کردن در محوطه بسته بررسی
نمائید.
مطمئن شوید که کامیون در دنده خالص
قرار دارد.
مطمئن شوید که ترمز دستی در موقعیت
قفل قرار داد.
لوازمی که ممکن است به هنگام کج
شدن کابین بیفتند (مثل لیوان  ،بطری
 ،ابزار  ،کتاب  ،لباس و غیره) را بردارید .
تمام درها از جمله در جعبه ابزار و درهای
کامیون را ببندید.
یک مانع در جلوی تایرها برای ممانعت از
حرکت کامیون قرار دهید.
اگر الزم است در هنگام کج کردن کابین
موتور روشن باشد ،سوئیچ را به داخل قفل
موتور وارد کرده و آن را به سمت عالمت
 ONبچرخانید  ،چراغ دستگاه بدون

روشن شدن کامیون  ،روشن می شود.
 )1مکانیزم کج کردن کابین
 )2دستگیره سوئیچ پمپ روغن (باال آوردن)
 )3دســتگیره ســوئیچ پمپ روغــن (پائین
آوردن)

 -2کج کردن دستی
 جلوپنجره را باز کنید .برای کسب اطالعاتبیشتر بخش "نحوه باز کردن جلوپنجره"
را در قسمت عملکردها و دستورالعمل ها
مالحظه فرمائید.

 عمل کج کردن کابین از طریق مکانیزم کجکردن هیدرولیک در سمت راست کابین
انجام می گیرد(مطابق با شکل فوق) .
صفحه کاور میله خم کردن کابین را باز
کنید ؛ دستگیره سوئیچ پمپ روغن کج
کردن را به میزان  160درجه تا موقعیت ()2
در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
 پایه مهره چرخ را وارد اتصال دسته پمپروغن کرده و سپس در جهت حرکت
عقربه های ساعت (به سمت پمپ روغن)
بچرخانید .بدین صورت کابین به آرامی با
عمل دستگاه هیدرولیک باال خواهد آمد.

دستورالعملهای عملیاتی
 -3عملیات کله کردن برقی

هنگام عملیات کج کردن دستی  ،فیش مهره
چرخ را وارد چکش سوپاپ پمپ روغن کرده و
در جهت حرکت عقربه های ساعت (به سمت
پمپ) بچرخانید تا کابین به آرامی به سمت
محل قبلی باز گردد تا اینکه قالب قفل وارد
قسمت قفل هیدرولیکی چرثقیل شده و در
دستگیره مقداری مقاومت احساس خواهید
کرد .

 مکانیزم عملیات هیدرولیک در سمتراست کابین قرار دارد (سمت کمک راننده
 ،مطابق با تصویر شماره  )1صفحه باال)،
کاور دریچه میله کج شدن کابین را باز
کنید ،دسته انتقال پمپ کج شدن را 160
درجه به موقعیت  2و در جهت عقربه های
ساعت بچرخانید.
 پیش از کج کردن کابین  ،کلید را داخلقفل موتور قرار دهید  ،آن را به موقعیت
 ONبچرخانید ،در همین شرایط سوئیچ
کج کردن برقی کابین روی سوئیچ چکشک
(راکر) را مطابق شکل بچرخانید:

 )5دکمه پمپ حرکت برقی
 دکمه پمپ کج کردن را که در پشت سمتراست کابین(سمت کمک راننده) قرار
دارد فشار دهید ،سوئیچ حرکت برقی را
برای شروع عملیات حرکت فشار دهید.
 پس از آنکه چرخش کابین حول محورانجام شد  ،کابین در جای خود کج خواهد
شد.
 -4بازگرداندن کابین

 )4سوئیچ مجاز حرکت برقی کابین

دسته حرکت پمپ را به موقعیت  )3مطابق
شکل صفحه قبل (شرایط عمودی) برگردانید.

اگر دستگاه مجهز به عملیات کج شدن برقی
است ،دکمه پاور پمپ را فشار دهید تا قالب
قفل شونده به داخل قفل جرثقیل هیدرولیک
برود .سوئیچ حرکت برقی کابین را روی سوئیچ
چکشک تنظیم کنید.

نکات :
در صورتیکه کلید پاور را بیش از حد نگه
دارید ممکن است پمپ بیش از حد گرم
شده و فعالیت خود را به صورت اتوماتیک
متوقف نماید .پس از پائین آمدن دمای پمپ،
عملیات نرمال دوباره آغاز خواهد شد.
دستگیره جابجایی پس از بازگشت کابین به
شرایط اولیه  ،در وضعیت آزاد قرار خواهد
داشت (کل کامیون نمیتواند جابجا شود).
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الزم است دستگیره با دست به سمت جلو
فشار داده شود تا قسمت کف با پایه تلسکوپی
چفت شود (صدای کلیک خواهید شنید)،
کامیون میتواند بعد از این ترکیب ،به درستی
جابجایی را تجربه کند(اگر پس از چندین
بار تالش چنین اتحادی صورت نگرفت می
توانید طول طناب توپی که برای اتصال بین
میله تلسکوپی و بازوی جابجایی بکار می رود
را افزایش دهید).
 -3دکمه استارت روی موتور را فشار دهید تا
موتور شروع بکار کند.
-4در صورت نیاز کلید خاموش را فشار دهید
تا موتور متوقف شود.

هشدار
کج کردن کابین می بایست طبق
دستورالعمل زیر انجام شود:
 کج کردن کابین می بایست در جا انجامشود ،نیروی ثقل باید پیش از شروع دیگر
عملیات ها حول مرکز محور بچرخد،
تا از هر گونه سقوط ناخواسته کابین و
مصدومیت جلوگیری شود.
 هنگام عملکرد کج کردن کابین  ،نبایدشخصی در مسیر حرکت قرار بگیرد تا از
هرگونه آسیب در هنگام واژگونی جلوگیری
شود.
 به هنگام انتخاب دستگیره تلسکوپیجابجایی از انجام کارهایی مثل کوبیدن،
فشار دادن  ،کشیدن و سایر موارد
خودداری فرمائید؛ در غیر این صورت
ممکن است باعث ایجاد خسارت در
کامیون شود.
 دستگیره مسیر را پس از کج کردن کابینبه سمت پائین نکشید.
 -پس از آنکه پشت کابین به محل اصلی
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خود بازگشت  ،دستگیره مسیر می بایست
در موقعیت ( )3باشد .

دستورالعملهای عملیاتی
هشدار

نحوه روشن  /خاموش کردن موتور در
وضعیت کابین کج

 هنگامی که موتور روشن است،کابین را پائین نیاورید.

برای اطالعات بیشتر به توضیحات داده شده
در صفحات قبلی در مورد کج کردن کابین
مراجعه فرمائید.
 -1کلید را وارد قفل موتور کرده و آن را به
موقعیت  ONبچرخانید (چراغ ها روشن
می شود و اتومبیل همچنان خاموش
است).
 -2کابین را به سمت جلو کج کنید( به
صفحات قبلی مراجعه شود).

 هرگز پس از کج کردن کابین به دستهدنده دست نزنید .مطمئن شوید که
دنده در شرایط خالص قرار دارد و سپس
موتور را روشن کنید(به بخش "عملیات
انتقال(دنده)" مراجعه نمائید).
 )1دکمه استارت (سبز)
 )2دکمه خاموش (قرمز)

 -3دکمه استارت روی موتور را فشار دهید تا
موتور شروع بکار نماید.
 -4دکمه خاموش کردن روی موتور را در
صورت نیاز فشار دهید تا موتور خاموش
شود.
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استارت و حرکت کردن
اتصال ریش و عملیات نیمه تریلر
 -1عملیات اتصال نیمه تریلر
 پایه های نگه دارنده تریلر را تنظیم کنید،صفحه پین یدک کش تراکتور را با ارتفاع
ریش منطبق سازید ،معموال" صفحه پین
یدک کش نیمه تریلر  10تا  30میلی متر
پائین تر از مرکز ریش قرار دارد ،مطابق
شکل :

برروی سطح چرخ پنچم قرار دهید  ،ریش
را مطابق شکل در حالت باز قرار دهید:
 تراکتور را اندکی به عقب برانید ،مطمئنشوید خط میانی تراکتور و تریلر ثابت است
 ،صدای "پاپ" شنیده شده از پشت به
معنی اتصال مناسب ریش با تریلر می
باشد .از عقب رفتن تراکتور جلوگیری کنید.
 دسته کنترل جعبه دنده را در وضعیتخالص قرار داده و ترمز دستی را باال
بکشید.
 از قفل شدن دستگاه اتصال مطمئنشوید و همچنین مطمئن شوید که میله
به درستی تنظیم شده است .

 ریش را برای اتصال تنظیم نمائید .صفحهفنرریش را  90درجه به سمت باال در مسیر
نشان داده شده در تصویر بچرخانید،
دستگیره را به شیار داخلی بکشید و
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 کابل ها ،شیلنگ تامین انرژی(کمپرسورهوا) شیلنگ کنترل سیگنال
(هوای فشرده شده ) را به هم متصل
نمائید .توجه داشته باشید که این موارد
را براساس رنگ های مربوطه به هم
وصل کنید ،شیلنگ قرمز با اتصال قرمز ،
شیلنگ زرد با اتصال زرد.
 -بررسی کنید که آیا سیستم ترمز تریلر ،

چراغ های راهنمای تریلر و چراغ های ترمز
سالم هستند یا نه .
 پایه های نگه دارنده را جمع کنید.-2عملیات جداسازی تریلر
پایه های نگه دارنده تریلر را پائین آورده و
مانعی را در جلوی چرخ های تریلر قرار
دهید.

استارت و حرکت کردن
هشدار
عملیات اتصال و جداسازی تریلر
می بایست در زمینی مسطح
انجام شده و حتما" در ابتدا ترمز دستی تریلر
را در وضعیت قفل قرار دهید.

 کابلها را جدا ساخته و آن ها را درونکابین قرار دهید ،شیلنگ را جدا کرده و
آن را روی بست باالیی پشت سر کابین قرار
دهید.
 دستگیره ریش را بیرون کشیده تا اینکهشکاف آن برروی چارچوب چرخ پنجم قرار
بگیرد ،بلوک گوه ای را از قالب یدک کش
جدا نمائید.

کشنده از تریلر است.

دستگاه اتصال تریلر مطابق با شکل:

هشدار
اتصال نیمه تریلر بخش مهمی از
ایمنی جاده محسوب می شود.
لطفا” تمامی موارد یادآوری شده توسط
سازنده در مورد نحوه استفاده ،نگهداری
و تعمیرات را به دقت اجرا کنید.
 )1شیلنگ باد تریلر (هوای فشرده) (قرمز )
 )2شیلنگ باد تریلر (هوای فشرده) (زرد)
 )3فیش کابل تریلر
هنگامیکه تریلر جداست  ،اتصاالت شیلنگ
در موقعیتی خاص ،مطابق شــکل ،قرار می
گیرند.

 کشنده را به آرامی به سمت جلو حرکتدهید تا اینکه صدای "پاپ" به گوش
برسد که این به معنی جدا شدن کامل
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طرز کار و نحوه عملکرد
طرز کار و نحوه استفاده
کلید راکر //کلید A/C

 )10کلید قفل دیفرانسیل بین چرخ ها
 )11کلید کنترل لغزش در سرباالیی

کلید قدرت  ADRو سوئیچ ECAS

 )1کلید های A/C
 )2کلید عیب یابی ABS
 )3کلید المپ هشدار خطر
 )4کلید درخواست عیب یابی موتور
 )5کلید باالبر برقــی کابین (در صورت مجهز
بودن)
 )6کلید چراغ شب /کلید چراغ سقف
 )7کلید خودکار بوق برقی /بادی
 )8کلید چراغ مطالعه ســمت راننده /سوئیچ
چراغ سقف
 )9کلید چراغ کار
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 )1کلید کنترل قدرت
 )2کلید اتصال
 )3کلید تنظیم ارتفاع ECAS
 )4کلید کنترل قدرت 1
 )5صفحه درپوش شیار یدکی ماژول برقی
 )6ظرف باتری
 )7کلید کنترل قدرت 2

طرز کار عادی :دگمه  ONدر انتهای کلید
کنترل قدرت  1را فشار دهید تا برق به
کل وسیله نقلیه برسد؛ کلید جرقه را روی
قفل دنده برگردانید یا آن را بیرون بکشید،
سپس  OFFدر انتهای کلید کنترل قدرت
 1را فشار دهید و  15ثانیه بعد ،برق کل
خودرو قطع خواهد شد.

· قطع برق اضطراری :کاور محافظ کلید
کنترل قدرت  )4( 1در کابین را باز کرده،
میله بیرون انداز سوئیچ را باال بکشید و
 2.5ثانیه بعد ،برق کل خودرو قطع خواهد
شد؛ کاور محافظ کلید کنترل قدرت )7( 2
را باز کرده ،میله بیرون انداز سوئیچ را باال
بکشید 2.5 ،ثانیه بعد برق خودرو قطع
خواهد شد.
· تنظیم ارتفاع :انتهای  HIکلید تنظیم
ارتفاع  )3( ECASرا فشار دهید تا محور
چرخ عقب تا “ ”UPPERباال بیاید؛
انتهای  LOرا فشار دهید تا محور چرخ
عقب تا “ ”LOWERپائین بیاید؛ سوئیچ
در “ ”ECASامکان قرار گرفتن محور چرخ
عقب در ارتفاعی نرمال را فراهم می سازد.

طرز کار و نحوه عملکرد
احتیاط:
نکات زیر را در هنگام استفاده از
کلید قدرت  ADRدر نظر بگیرید:
· کلید کنترل قدرت ،اتصال برق کل خودرو
را کنترل می کند (هم کلید کنترل قدرت 1
و هم کلید کنترل قدرت  2باید در وضعیتی
نزدیک هم باشند)؛
· در مواقع اضطراری (تصادفات در هنگام
رانندگی یا پارک کردن خودرو) کلید کنترل
قدرت  1یا کلید کنترل قدرت  2را خاموش
کنید .پیش از آن ،اگر در حین رانندگی
هستید ،کلید جرقه باید خاموش شده
باشد.
بعد از قطع برق کامل دستگاه ،یک کلید
عادی به جای کنترل از راه دور میتواند
در را باز کند.

77

طرز کار و نحوه عملکرد
( TPMSدستگاه اندازه گیری فشار تایر)

مشخصات کارکردی اصلی و صفحه نمایش TPMS

دستگاه اندازه گیری فشار تایر ( )TPMSیک دستگاه “از
پیش فعال” جهت ایمنی خودرو است که هشدار اولیه
بسیار موثر و مفیدی برای مالک خودرو فراهم می کند
اما قادر به پیشگیری کامل از حوادث و تصادفات نیست.
در صورت مشاهده هرگونه هشداری ،سرعت خودرو را به
سرعت مطمئن رسانده و خودرو را به جایی ببرید که بتوانید
آن را پارک کنید یا به یک ایستگاه تعمیر و نگهداری برسانید
تا تایرها در آنجا معاینه شده و تعمیرات الزم صورت گیرند.
دستگاه اندازه گیری فشار تایر اطالعاتی مانند فشار واقعی،
و دمای تایر را با کمک ترانس بسیار حساسی (سنسور)
که در هر تایر نصب شده است جمع آوری می کند .آنتن
دریافت کننده فشار تایر این اطالعات را بوسیله مخابرات
بی سیم دریافت کرده و به مدول دریافت کننده ارسال می
کند .این اطالعات نهایتا از طریق  CANبه ابزاری انتقال
می یابند که میزان فشار تایر واقعی و دمای دریافت شده
را نشان داده و اگر فشار و دمای تایر نرمال و عادی نباشند،
هشدار می دهد و به این ترتیب تایرها را بالدرنگ کنترل می
کند ،خواه خودرو ساکن باشد خواه در حال کار کردن (این
سیستم ،در صورت نشت تایر به هر علتی (مثال نفوذ جسم
خارجی در تایر ،خراش پیدا کردن تایر و غیره) یا کاهش فشار
تایر ،پنچری ،عدم دریافت اطالعات و فشار باالی تایر در
حین رانندگی بطور خودکار هشدار خواهد داد).
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 )1مقادیر فشار و دمای تایر
 )2نمایش هشدار غیر عادی
 )3تعداد و نحوه توزیع تایرهای خودرو

 )4نمایش عدم دریافت فشار تایر
 )5نمایش واحدهای فشار و دمای تایر

طرز کار و نحوه عملکرد
طرز کار و نحوه استفاده
صفحه نمایش اطالعات مربوط به تعداد و نحوه توزیع تایرهای
خودرو ،نمایش دما و فشار تایر ،اطالعات هشدار دهنده تایرهای
مربوطه و غیره عالمتگذاری شدهاند ،رابط()interface
مربوطه بر اساس تعداد و نحوه توزیع متفاوت تایرها تنظیم می
شود و رنگ قرمز نشان دهنده ی هشدار است.

نمایشگر تایرها
نزدیک صفحه نمایش نحوه توزیع تایرها ،مقدار فشار تایر ()bar
و میزان دما (˚ )Cاز باال به پائین به ترتیب فشار و دمای تایر را
نشان می دهند .با محدوده نمایش فشار
 ،محدوده نمایش دمای
و رنگ رقم
نمایش داده شده می توان کالس های مختلف را تشخیص
داد ،مقدار فشار کمتر از  6.6بار با رنگ زرد و بقیه با رنگ سبز
نشان داده می شوند؛ میزان دمای بیشتر از  80درجه با رنگ
قرمز و بقیه با رنگ سبز نمایش داده می شوند .وقتی ارقام زرد
و قرمز رنگ نمایش داده می شوند ،صفحه نمایش اطالعات
مربوط به توزیع تایرها روی تایر مربوطه هشدار خواهد داد تا
راننده از خودرو خارج شده و تایر مربوطه را معاینه کند.

صفحه نمایش هشدار وضعیت غیر عادی

نمایش نحوه توزیع تایرها شده و فشار و دمای تایر نشان داده
می شود تا راننده وضعیت تایری که هشدار می دهد و علت
هشدار را بررسی کند.

صفحه نمایش هشدار نشتی تایر
وقتی هیچ هشدار وضعیت غیر عادی ظاهر
نمی شود ،و فشار و دمای تمام تایرها در
محدوده نرمال است ،این سیگنال مشخص
می کند که آیا تایر در حال نشت دادن است
یا خیر ،و اگر هشدار نشتی هوا داده شود،
این عالمت نشان داده خواهد شد و در غیر این صورت ،این
عالمت ظاهر نخواهد شد.

صفحه نمایش اطالعات مربوط به عدم دریافت فشار تایر
در صورت عدم دریافت اطالعات تایر ،میزان
فشار و دما به این صورت نشان داده خواهد
شد “ ”---و زمانی که خودرو تازه روشن
شده ،این عالمت فشار و دمای تایر روی رابط اولیه ظاهر
خواهد شد.

در صورتی که فشار و دمای یک یا چند تایر خارج از محدوده
نرمال باشد ،این آیکون ظاهر می شود تا راننده متوجه صفحه
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طرز کار و نحوه عملکرد
تاخوگراف

تاخوگراف ( )MTCO1324برای ثبت بالدرنگ
سرعت ،میزان مسافت طی شده ،زمان
رانندگی و زمان استراحت راننده بکار می
رود .اطالعات مربوطبه حادثه ،خطا و هشدار
را می توان از روی  LCDقرائت کرد .عالوه بر
خود-عیب یابی ،تاخوگراف ()MTCO1324
پارازیت خارجی برای پالس شتاب را با انطباق
دادن سیگنال رمزگذاری شده با سیگنال
زمان واقعی تست می کند.

 .1کلیدهای پانل و عملکرد رابط:
 )1صفحه نمایش
منو را برای نمایش زمان جاری ،سرعت و
کل مسافت طی شده تنظیم کنید؛ خواه
صفحه مدرج ( )paper discدر جعبه
راننده و کمک راننده باشد یا نه؛ و کد
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خطای سیستم نشان داده شود .کلیدهای
روی منو را روشن کنید تا اطالعاتی مانند
پارامترهای خودرو را روی صفحه نمایش
مشاهده نمائید.
 )2پورت مهر و موم :یک پورت تست و برنامه
ریزی؛ پس از اتمام کالیبراسیون (درجه
بندی) ،با یک درپوش مهر و موم می
شوند.
 )3کلید باز کردن :با فشار دادن این دگمه،
جعبه صفحه مدرج بطور خودکار برای
برداشتن/گذاشتن یک صفحه مدرج ظاهر
می شود.
 )4کلید تنظیم وقت راننده :برای تنظیم وقت
راننده؛
 )5کلید تنظیم وقت کمک راننده :برای
تنظیم وقت کمک راننده؛
 )6کلید روشن کردن منو (کلید  :)Mبا فشار
دادن این دگمه ،دیگر آیتم های منوی
سیستم را ببینید؛ اگر بیش از  2ثانیه آن
را فشار دهید به منوی اصلی برخواهد
گشت؛
 )7قبلی :بازگشت /صفحه باال
 )8بعدی :بازگشت /صفحه پائین
 )9محفظه جعبه :لوالیی
 )10حامل جعبه :برای نگه داشتن صفحه

طرز کار و نحوه عملکرد
مدرج راننده و کمک راننده ،بطور جداگانه
در باال و پائین.

 )11عالمت وضعیت :مربوط به زمان جاری؛
 )12میخ صفحه مدرج؛
 )13اطالعات مربوط به عالمتگذاری ها در
محصول:

 aسازنده
 bمدل محصول
 cشماره سریال
 dمحدوده سنجش سرعت خودرو

 eعالمت تائید  83-EC، e1به معنای ثبت
سرعت خودرو 85-e1 ،به معنای عملکرد
اضافه ی ثبت سرعت چرخشی موتور
است؛
 fعالمت تادید EMC؛
 gشناسایی خارجی

 )14نمودار سیم کشی پین :نمودار سیم کشی
پین سیستم
 )15پورت مهر و موم لیبل(برچسب) :برای
ممانعت از بازکردن دستگاه توسط فرد غیر
مجاز؛
 )16پوشش مهار سیم:
 )17پورت مهر و موم :برای مهر و موم انتهای
پوشش مهار سیم
 )18انتهای ثابت.

 -2صفحه مدرج کارکرد راننده:

 )1منطقه نمایش زمان
 )2منطقه منحنی سرعت خودرو :با استفاده
از مسیر قطر دایره ،سرعت خودرو را
مشخص می کند و با استفاده از مسیر
محیط دایره زمان مربوطه را مشخص می
کند؛
 )3منطقه نمایش وضعیت راننده :در حال
رانندگی ،استراحت ،آماده شدن و
عملیات.
 )4منطقه ثبت مسافت :با استفاده از یک
منحنی مسافت را ثبت می کند؛ هر باال/
پائین  5مایل را نشان می دهد.
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طرز کار و نحوه عملکرد
 .3صفحه نمایش اطالعات خطا:
وقتی خطایی رخ می دهد ،عالمت خطا،
زمان وقوع حادثه و کد خطا روی صفحه
نمایش نمایش خواهد شد.

 )1زمان های وقوع ،حداکثر126:؛
 )2عالمت نمایش خطا
 )3کد خطا

 9010خطا در LCD
 9051فقدان صفحه مدرج راننده
 9052فقدان صفحه مدرج کمک راننده
 9053نیاز به بروز سازی تنظیم سیستم
صفحه مدرج
 9060خطا در کار جعبه
 9061خطا در سیستم سرعت خودرو
 9063خطا در غلطک صفحه مدرج
 9064خطا در کشیدن سیستم صفحه مدرج
 8430خطا در خروجی دهی سرعت خودرو
 A00Cخطای داخلی
 A050رانندگی بدون صفحه مدرج
 A400ولتاژ کم یا بدون منبع قدرت
 A411خطا در برقراری ارتباط سیستم (با ابزار)
 A822خطای سنسور
 A423خطا در برقراری ارتباط سنسور

 . 4معانی عالئم و کدهای خطا:
 900Aخطا در برقراری ارتباط
 900Bجدا شدن اتوبوس
 900Fخطا در روشن کردن سوئیچ
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 .4توضیح نحوه انطباق
توخوگراف ( )MTCO1324باید همراه با
سنسور رمزدار  2171 KITASبکار رود.

نکته :سنسور رمزدار  2171 KITASمیتواند با
توخوگراف ( )MTCO1324یا DTCO1381
سازگار باشد .پس از انطباق سنسور رمزدار
 2171 KITASبا یک نوع خاص از تاخوگراف
برای اولین بار ،می توان از آن تنها همراه با
این نوع رکوردر (ثبت کننده) استفاده کرد.

 .5اقدامات احتیاطی:
پس از نصب و راه اندازی تاکوگراف
( )MTCO1324باید آن را بوسیله
یک دستگاه درجه بندی تنظیم کرد.
پارامترهای تنظیم عبارتند از مقدار ،K
شماره شاسی ،میزان مسافت اولیه
و غیره .بعد از کالیبراسیون ،انتهای
کالیبراسیون را با یک درپوش ببندید .به
این ترتیب تاکوگراف ( )MTCO1324بطور
نرمال کار خواهد کرد .یک ثبت کننده
بدون کالیبراسیون نمیتواند چنین
اطالعاتی را ثبت کند.

 .6دستگاه درجه بندی(برای
کالیبراسیون)
مدل :کامپیوتر تست فشرده )CTC II( 2

طرز کار و نحوه عملکرد
HSA

( )1کلید کنترل لغزش در سرباالیی

این سیستم با وارد آوردن فشار روی ترمز ،تا
زمانی که گشتاور کافی بوسیله سیستم
انتقال (گیرباکس)برای هدایت خودرو و در
نتیجه آزاد شدن فشار ترمز جهت اجتناب
از سرخوردن تولید شود ،خودرو را در
حالت ساکن نگه می دارد.

المپ سیگنال کنترل لغزش در سرباالیی

 .1طرز کار
کلید کنترل لغزش در سرباالیی روی پنل کلید
اصلی مطابق با شکل زیر قرار دارد.
 کلید کنترل لغزش در سرباالیی را فشاردهید.
 موتور را بکار بیندازید پدال ترمز را فشار داده و سپس رها کنید -خودرو روشن می شود

اگر کلید کنترل لغزش در
سرباالیی فشار داده نشود،
المپ سیگنال مربوطه
شروع به چشمک زدن
خواهد کرد.
زمانی که کلید کنترل لغزش در سرباالیی فشار
داده می شود و موتور در حال حرکت
نیست ،این المپ سیگنال چشمک می
زند.
زمانی که کلید کنترل لغزش در سرباالیی فشار
داده می شود و موتور در حال حرکت
است ،این سیگنال ناپدید می شود.
زمانی که کلید کنترل لغزش در سرباالیی فشار
داده می شود ،موتور درحال کار کردن
است و پدال ترمز فشرده می شود ،المپ
سیگنال کنترل لغزش در سرباالیی روشن
می شود و  2ثانیه در این حالت باقی
مانده و پس از یک ثانیه چشمک زدن
ناپدید می شود.

اگر سیستم کمکی سرباالیی کار نکند،
المپ سیگنال کنترل لغزش در سرباالیی،
صرف نظر از اینکه کلید کنترل لغزش در
سرباالیی فشار داده شده یا خیر ،چشمک
خواهد زد.

احتیاط
 در هنگام استفاده از سیستمکمکی سرباالیی ،نیروی اعمال
شده بر پدال ترمز باید بیشتر از حد نرمال
باشد تا خودرو را روی یک شیب در حالت
سکون نگه دارد.
 شرایط فعال شدن سیستم کمکی سرباالیی: )1کلید کنترل لغزش در سرباالیی فشار داده
می شود؛
 )2موتور در حال کار کردن است،
 )3خودرو ساکن است،
 )4خودرو در حالت ترمز است،
 )5ترمز دستی بکار نمی رود؛
 )6منبع هوای ترمز کافی است،
 )7سیستم کمکی سرباالیی مشکلی ندارد؛
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طرز کار و نحوه عملکرد
عملکرد :ESC
مدول  ECUو  SASمی توانند کنترل بالدرنگ
و درک وضعیت های خودرو و قصد راننده را
تحقق بخشند .در صورت هرگونه ریسک چپه
شدن خودرو( under steer ،تمايل اتومبيل
به مستقيم رفتن در سر پيچ بيش از انتظار
راننده)(over steer ،تمايل به پيچيدن
بيش از حد راننده به خصوص در سر پيچ)،
 ECSفعال می شود تا موتور به موقع گشتاور
را کاهش داده ،سیستم ترمز را برای اقدام به
موقع و مناسب کنترل کند و مانع اتفاقاتی
از قبیل چپه شدن خودرو ،معلق شدن و از
جاده خارج شدن به سبب چرخش سریع،
شعاع چرخش کوچک یا فرمان دادن نادرست
شود.

المپ سیگنال کار ESC
زمانی که  ESCفعال است،
المپ سیگنال روی جعبه ابزار
روشن خواهد شد.
زمانی که  ESCغیر فعال است ،المپ سیگنال
روی جعبه ابزار ناپدید خواهد شد.
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طرز کار و نحوه عملکرد
آماده سازی  /بررسی رانندگی
پیش از رانندگی کامیون را بادقت بازرسی
کنید.

 -1بررسی چشمی بیرون کامیون

 اتصال تریلر را برای قفل شدن مناسب آنبررسی کنید.

دهد و فرد دیگر میزان نور آن (از جمله
تراکتور و نیمه-تریلر)را بررسی می کند.

 چک کنید که آیا کابل های اتصال کامیونو تریلر و شیلنگ های هوای فشرده سالم
هستند یا نه.

 برای روشن کردن چراغها به بخش"روشنایی" مراجعه کنید.

کامیون (از جمله نیمه تریلر)را به صورت زیر
بررسی کنید:

 -بار کامیون را بررسی کنید.

 پالک ،چراغ های راهنما  ،چراغ های ترمزوسایر چراغ ها را از لحاظ آسیب دیدگی یا
نقص فنی مورد بررسی قرار دهید.

 -2بررسی خودکار کامیون

 چرخ ها را از نظر محکم بودن و فشار تایر راچک کنید و همچنین بررسی نمائید که آیا
تایرها حداقل نیازهای الزم جهت رانندگی
را تامین می کنند یا خیر.
 درها را از لحاظ آسیب دیدگی یا وضعیتغیر طبیعی بررسی نمائید؛ چک کنید که
آیا ایمن هستند یا خیر.
 چراغ های راهنما را از لحاظ کثیفی ،خرابی یا وضعیت غیر طبیعی ،بررسی
کنید.

 -4بررسی گیج سوخت (سوخت سنج)
 -5سوخت باقیمانده را از روی سوخت
سنج بررسی کنید تا مطمئن شوید که آیا
نیازی به سوخت گیری دارید یا خیر.

برای دریافت اطالعات هشدار خودکار کامیون
به بخش “چراغهای هشدار در دیسپلی
و مفهوم آنها” مراجعه نمائید(صفحه 38
را ببینید).

 -3نور چراغ راهنما ،چراغ ترمز و سایر چراغ
ها را بررسی کنید.
 کلید را داخل قفل موتور قرار داده و آن رابه موقعیت  ONبچرخانید(دستگاه روشن
خواهد شد).
 راننده چراغ ها را یکی یکی روشن کردهو در حین رانندگی مورد بررسی قرار می
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استارت و حرکت کردن
نحوه روشن و خاموش کردن موتور
 -1نحوه روشن کردن موتور

  :STARTکلید را در جهت حرکتعقربه های ساعت به موقعیت START
بچرخانید تا موتور روشن شود .کلید پس
از رها شدن به صورت خودکار به موقعیت
 ONباز می گردد.

احتیاط

 برای نحوه سوخت گیری ،به بخش "پرکردن  /خالی کردن باک سوخت" مراجعه
کنید.
 برای درجه سوخت مورد استفاده ،بهبخش "درجه محصوالت نفتی و مایعات
افزودنی" در فصل نگهداری و بررسی
مراجعه نمائید.

  : LOCKکلید را فقط در موقعیت LOCKداخل و خارج نمائید.
  : ACCکلید را در جهت حرکت عقربه هایساعت به موقعیت  ACCبچرخانید تا
تجهیزات مربوطه روشن شوند.
  : ONکلید را در جهت حرکت عقربه هایساعت به موقعیت  ONبچرخانید تا
تجهیزات شروع به کار کنند.
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 به مدت  3تا  5دقیقه موتوررا در حالت بیکار روشن بگذارید
تا مطمئن شوید که همه چیز به صورت
طبیعی کار می کنند .هرگز در هوای سرد
 ،دور موتور را به سرعت باال نبرید  .در
این صورت تجهیزات  ،قطعات مربوطه
یا سوپر شارژر ممکن است آسیب دیده یا
اینکه بخش های متحرک موتور خیلی زود
خراب شوند و طول عمر دستگاه کم شود.
 هرگز موتور را بطور مداوم به مدت بیش از 10ثانیه استارت نزنید.
 اگر به استارت دوم نیاز باشد  ،می بایستحداقل  1دقیقه بعد از استارت اول انجام
شود.
 -اگر استارت موتور  3بار پیاپی بی نتیجه

استارت و حرکت کردن
بماند ،دلیل آن را پیدا کنید  ،اشکال را
برطرف کرده و دوباره امتحان نمائید.

 -2نحوه خاموش کردن موتور
موتور را پیش از خاموش کردن به مدت  3تا 5
دقیقه به صورت بیکار روشن بگذارید بویژه
وقتی که قرار است زیر بار سنگین کار کند.

نکات :
 هنگامی که سرعت موتور به  1100دور دردقیقه رسید ،کالچ را برای استارت رها
کنید.
 برای عملکردی بهتر و صرفه جویی درسوخت ،سرعت موتور را باالی  1000تا 1100
دور در دقیقه نگه دارید.
 هرگز کارهای زیر را انجام ندهید :سرعتگرفتن – خاموش کردن موتور – ُسر
خوردن با دنده خالص–استارت زدن
موتور با گرفتن کالچ.
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ﺷﺮوع و ﺣﺮﮐﺖ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ZF-AMT
اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻧﺪه ﻫﺎى ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  12ﺳﺮﻋﺘﻪ ZF-AMT

 +ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ  2دﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ
 +ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ  1دﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ
 Sﺟﺴﺘﺠﻮى ﻋﻤﻠﮕﺮ
 ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ  1دﻧﺪه ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ  2دﻧﺪه ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ MAﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻰ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر
 Nﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼص
 Dﺣﺮﮐﺖ
 DMﻧﯿﻢ ﮐﻼچ در ﺣﺮﮐﺖ
 Rدﻧﺪه ﻋﻘﺐ
 RMﻧﯿﻢ ﮐﻼچ در دﻧﺪه ﻋﻘﺐ

ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮوى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮLED

٨٨

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در دﻧـــﺪه ﺧﻼص ﻋﻼﻣﺖ  NAرا
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـــﺮ در ﺣـﺎﻟﺖ ﺣـﺮﮐﺖ دﻧـﺪه ﻫﺎى
 A۱۲,…,A۴,A۳,A۲,A۱ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﻋﻼﻣﺖ  DMﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿـــﻢ ﮐﻼچ در
ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﺠﻠﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻋﻼﻣﺖ AR
را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻰ
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮ در دﻧﺪه ﺧﻼص ﻋﻼﻣﺖ  MNرا
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﻧﺪه ﻫﺎى ,M۱
M۱۲,…M۴,M۳,M۲ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﻋﻼﻣــﺖ  DMﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻢ ﮐﻼچ در
ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﺠﻠﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻋﻼﻣﺖ RM
را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ .

اﺣﺘﯿﺎط
 -١ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪﻩ ﺧﻮدﮐﺎر :
• ﺑﺮاى روﺷــﻦ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار  Aدر
ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺮ اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎره ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ .
• در ﺣﺎﻟــﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻌﯿﻦ دﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ
 Dﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﻬﺘﺮﯾـــﻦ دﻧـﺪه را ﺑﺮاى ﺣـﺮﮐﺖ ﺧـﻮدرو
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ .
• در ﺣﯿـــﻦ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﮐﺸﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘـﻢ
ﮔﯿﺮﺑﮑــﺲ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر دﻧﺪه را ﺑﻪ دﻧﺪه
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
)در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﻰ در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘـــﻰ و ﯾﺎ
ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ (
• ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن اﻫﺮم
ﺗﻌﻮﯾــﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ دﻧﺪه را
ﺑﻪ دﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
اﺣﺘﯿﺎط :
• در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻣﻮش و ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧـــﻮدرو در ﻣﺤﺪوده
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻧﺪه را ﺑﺼـــﻮرت

دﺳﺘﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
• ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻫـــﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮐﻨــﺎره ﻫﺎ دﻧﺪه از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
دﺳﺘﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
• ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﯾﺎ
ﺑــﻪ ﻋﻘﺐ  ،درﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺧﻮدﮐﺎر،
دﻧﺪه ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
• در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﺮاﺷــﯿﺒﻰ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دور ﻣﻮﺗﻮر)ﻣﺤﺪوده ﻗﺮﻣﺰ(،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿـــﺮى از وارد ﺷـﺪن
ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗـــﻮر دﻧﺪه را ﺑﻪ دﻧـﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
 -٢ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪﻩ دﺳﺘﯽ :
• ﺑﺮاى روﺷــﻦ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪار  Mدر
ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه را
ﺑﻪ ﺳﻤـــﺖ ﮐﻨـﺎره ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ  .در اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﯾـــﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ دﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧـــﺪه ﺑﺎﻻﺗـﺮ و ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
• در ﺣﺎﻟﺘـــﻰ ﮐﻪ ﺗﻌـﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﺼـﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ )ﻫﻨﮕﺎم ﺷـــﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ،
ﺳﯿﺴﺘـــﻢ ﮔﯿﺮﺑﮑـﺲ دﻧﺪه را ﺑﺮاى ﺷـﺮوع
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﯿﺘﻮان
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دﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد (
• ﮐﻼچ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺲ از ﻓﺸﺎر دادن
ﭘﺪال ﮔﺎز ﮐﺸﻨﺪه در ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد .
• در ﺣﯿﻦ راﻧﻨـــﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ
ﺣﺮﮐــﺖ دادن اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و
ﯾﺎ ﻋﻘﺐ  ،دﻧﺪه را ﺑﻪ دﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .
) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻼچ و ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت
ﺧــﻮدﮐﺎر ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﭘﺪال
ﮔﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ( .
• دﻧﺪه ﻋﻘﺐ  Rﺑﻪ دﻧﺪه ﺷــﺮوع ﺑﺤﺮﮐﺖ D
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﺑﺮاى درﮔﯿﺮ
ﺷــﺪن دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷــﻮد و ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺪال ﮔﺎز را ﻓﺸﺎر
داده و ﭘـــﺪال ﺗﺮﻣﺰ را رﻫـﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻼچ
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر درﮔﯿﺮ ﺷــﺪه و ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .
اﺣﺘﯿﺎط
• ﺑــﺮاى ﺟﻬﺶ از ﯾﮏ دﻧﺪه  ،اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ
دﻧﺪه را دو ﺑﺎر ﺑﺠﻠـــﻮ ﺣﺮﮐﺖ داده و ﺑـﺮاى
ﺟﻬــﺶ از  2اﻫﺮم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه را  3ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ .
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• ﺑﺮاى ﺗﻌـــﻮﯾﺾ از ﻫﺮ دﻧـﺪه اى ﺑﻪ دﻧـﺪه
ﺧﻼص در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﻰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده
و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه
و ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
• ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨـــﺪﮔﻰ در ﺳﺮﭘﺎﯾﯿﻨﻰ ﻫﺎ و در
ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﺎذﺑﻪ  ،دﻧﺪه
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد  ،دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘــﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو
ﻣﯿﺸﻮد .
• در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ را
درﮔﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ  .ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮدرو را ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺳــﭙﺲ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ را درﮔﯿﺮ
ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼـــﻮرت ﺧﻮدرو در دﻧﺪه
ﺧﻼص ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .

اﺣﺘﯿﺎط
• ﻣﻤﮑـــﻦ اﺳـﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺰﺷـﻰ ﺑﺼـﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى ﺗﻐﯿﯿـــﺮ ﯾﺎﺑﺪ  .اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺪال ﮔﺎز و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮدرو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  .ﻟﺬا اﺣﺘﯿـــﺎط ﻻزم را
ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﺼﺎدف ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ .

 -٣ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺰﯾﺪن
• اﺳﺎﺳــﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺰﯾﺪن دور ﻣﻮﺗﻮر ﺛﺎﺑﺖ
و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﻨﺪه
ﺑﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺘﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده  ،ﮐﻼچ در ﺣﺎﻟﺖ
اﺻﻄﮑﺎك ﻟﻐﺰﺷﻰ )ﻧﯿﻢ ﮐﻼچ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭘـــﺪال ﮐﻼچ و ﺳـﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻢ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺰﺷﻰ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﺪ .

 -٤ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﻨﺪﻩ :
ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻣﻮﺗـــﻮر ﺧﻮدرو روﺷﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺸﻨﺪه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﭘـــﺪال ﮔﺎز را رﻫﺎ
ﮐﺮده و ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدرو
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﻮد  .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﮐﻼچ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو روﺷﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .در ﺣﺎﻟﺘﯿﮑﻪ

• ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺰﺷﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده
و ﺳــﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
• ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺰﺷــﻰ اﺑﺘﺪا دﻧﺪه
 1ﯾﺎ  2ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘـــﺐ را ﺑﺼـــﻮرت دﺳﺘـﻰ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺰﺷــﻰ ﻧﻢ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
دﻧﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮى را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .

ﺧﻮدرو ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
دﻧﺪه را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼص ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .
اﺣﺘﯿﺎط
• ﻣﺎداﻣﯿـﮑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺘـﻮﻗﻒ ﺑﻮده و ﻣﻮﺗـﻮر
ﺧﻮدرو روﺷﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺮاى ﺷﺮوع
ﺣﺮﮐﺖ و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن دﻧﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺸـﺎر
دادن ﭘﺪال ﮔﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .از اﯾﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻰ ﺿﺮورى ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
• ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻣﻮﺗـﻮر ﺧﻮدرو روﺷﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮك ﺧﻮدرو  ،ﺧﻮدرو را در دﻧـــﺪه
ﺧﻼص ﻗﺮار داده و ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻰ را ﻓﻌـــﺎل
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
• ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔـــﻰ در ﺟﺎده ﻣﺮﻃـﻮب اﮔﺮ
ﺗﺮﻣﺰ دﺳــﺘﻰ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮕﺮدد .
• ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷــﺘﻦ ﮐﺸﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو  :ﺗﺮﻣـــﺰ دﺳﺘﻰ را ﻓﻌﺎل
ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب دﻧـﺪه را در ﺣﺎﻟﺖ N
ﻗﺮار داده ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮده ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻮه ﺷﮑﻞ را زﯾﺮ ﭼﺮﺧﻬﺎ را ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .

اﺣﺘﯿﺎط
• ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ دﻧﺪه
را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼص ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺗﺮﻣﺰ دﺳــﺘﻰ ﺧﻮدرو ﮐﺎراﯾﻰ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدرو ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
• ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ
دﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .
 -٥ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺗﻮر هﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪﻩ :
• ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻰ  :ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺗﺮﻣﺰ
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺘﻰ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﭘﺲ
از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ دﻧﺪه ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
ﻓﻌﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .
• ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر  :ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺗﻮر را ﻓﻌﺎل
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺼـــﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر دﻧﺪه را
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤـﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾـﻦ درﺟﻪ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد .
 -٦ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺮﻣﺰ :
• ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ دﻧﺪه ﺳﺒﮏ و ﺑﺎ
ﺑﺎر زﯾﺎد ﺷﺮوع ﺑﺤﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدى
ﺑﻪ ﮐﻼچ وارد ﻣﯿﺸــﻮد  .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد از
دﻧﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

 -1ﭘﺪال ﮔﺎز را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻼچ
ﮐﺎﻣﻼ درﮔﯿﺮ ﺷﻮد .
 -2ﮐﺸﻨﺪه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .
 -3ﺑﺎ دﻧﺪه ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -4در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼچ
در ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧـــﻰ دﻧﺪه را در ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﻼص ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﮐﻼچ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
اﺣﺘﯿﺎط
• ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك ﮐﻼچ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ از دﻧﺪه ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
 – ٦ﺑﮑﺴﻞ ﮐﺮدن :
• ﻗﺒﻞ از ﺑﮑﺴــﻞ ﺧﻮدرو ﻣﺤﻮر ﮔﺎردان را از
دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺟـــﺪا ﮐﻨﯿﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺤﻮر ﮔﺎردان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷــﺪ دو
ﭘﻠﻮس را از دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .
• ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎى
 ZF-AMTﺑﮑﺴـــﻞ ﮐـﺮدن اﻣـﮑﺎن ﭘﺬﯾــﺮ
ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
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اﺣﺘﯿﺎط
• ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷــﺪ
ﻣﺤﻮرﻫــﺎ و دﻧﺪه ﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺑﻮده و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﺷـــﺶ روﻏـﻦ روى دﻧـﺪه ﻫﺎ و
ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻞ رواﻧﮑﺎرى ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﮑﺴﻞ ﮐﺮدن ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻰ و
ﯾﺎ دﻧـــﺪه ﻫﺎ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧـﺶ ﻧﺒﻮده وﻟﻰ
ﻣﺤﻮر اﺻﻠـــﻰ و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در
ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن
ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪى ﺑﻪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﯿﺸﻮد .
 -٧ﺳﺎﯾﺮ هﺸﺪارهﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
• ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ در زﻣﺎن ﺳﺮد ﺑﻮدن ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ
• ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ دﻣﺎى ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از -20
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر دارد  .ﻣﻮﺗﺮو ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاى  10دﻗﯿﻘﻪ روﺷﻦ ﺑﻮدﻫﺘﺎ ﻋﻤﻞ
ﭘﯿــﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺑﻮدن ﮐﺸــﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎى
ﺑﺴــﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺨﺎرى ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
• در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﺪا و ﯾـــﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻏﯿـﺮ ﻋﺎدى در ﺣﯿـﻦ ﮐﺎر

٩٢

ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدرو را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳـــﻰ ﻗـﺮار داده و ﺗﺎ رﻓﻊ ﻋﯿـﺐ ﻣﺠﺪدا
ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ را ﺑﮑﺎر ﻧﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .
• راﻧﻨﺪﮔــﻰ در دﻧﺪه ﺧﻼص ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﯿﺸﻮد .
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻼچ
روش زﯾـــﺮ ﺟﻬـﺖ اﺳﺘﻔﺎده در دﻧﺪه ﻫﺎى
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺒﮏ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﺸــﻮد  .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻼچ ﮔﯿﺮى
ﭘﻰ ﺧﻮد را روى ﭘﺪال ﮐﻼچ ﻧﮕﺬارﯾﺪ .

 -١روش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ :
• ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .
• دﻧﺪه را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
• اﺑﺘﺪا ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و از
ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ آراﻣﻰ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .

 -٢ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد :
ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘـــﻢ ﮐﻼچ ﺟﻬﺖ آزاد
ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻼچ و درﮔﯿﺮ ﺷــﺪن ﺻﺤﯿﺢ
و ﺑﺪون ﻋﯿﺐ دﻧﺪه ﻫﺎ ﺿﺮورى ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻼچ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﮐﻼچ را ﺑﺼـﻮرت
ﻫﻔﺘﻪ اى ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ذﯾﻞ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :
• ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو را روﺷﻦ ﮐﺮده و در دور در
ﺟﺎ ﭘﺪال ﮐﻼچ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .
• ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷــﺖ  20ﺛﺎﻧﯿﻪ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ را ﺑﻪ
آراﻣﻰ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪاى ﺗﻌﻮﯾﺾ
دﻧﺪه ﺧﺸـــﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاى ﮐﻠﯿـﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼچ آﻧﺮا
دوﺑﺎره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﺰ
 -1ﻫﻤـــﻮاره ﻫﻨﮕﺎم ﭘـﺎرك ﺑـﻮدن ﮐﺸﻨﺪه
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 -2ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن  35-25ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻞ
ﭘﺎرك ﺧﻮدرو ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1/3و
 1/2ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .

 -3ﭘﺪال ﺗﺮﻣـﺰ را ﺑﻪ آراﻣـﻰ رﻫـﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗـﺎ
ﮐﺸﻨﺪه از ﻣﺤـــﻞ ﭘﺎرك ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  5-7ﻣﺘﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد .
 -4ﭘﺪال ﺗﺮﻣـﺰ را ﺑﻪ آراﻣـﻰ ﻓﺸـﺎر دﻫﯿﺪ و
ﮐﺸﻨﺪه را ﺑﻪ آراﻣﻰ ﭘﺎرك ﮐﻨﯿﺪ .
اﺣﺘﯿﺎط

• در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ و آراﻣﻰ
ﻓﺸﺎر ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدرو در ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .
ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارى و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ
• ﺗﺮﻣﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ در ﺟﺎده ﻫﺎى ﺑﺎراﻧﻰ ،ﯾﺦ زده
و ﯾﺎ ﺑﺮﻓـﻰ ﺑﺎ ﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺧـﻮدرو ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﻤﺖ و از ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو ﻣﯿﺸﻮد.
• ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺧﻮدرو و ﯾﺎ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪن
دﯾﺴﮑﻬﺎ ،ﻟﻨﺘﻬﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎى ﺗﺮﻣـﺰ ﺑﻪ آب
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺷﺪه و
ﺧﻮدرو در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮى ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى
ﺑﺎز ﮔﺮدد .

٩٣

synchronizer)
-

١

٢

N

-

Fast

-

٩ Fast

٦ ٥
٤ ٣

-

N
-

B

A
-

٥

٤
-

١
A
B

٩٤

٢٠

-

١٢ Fast

٣

N

١٠ ٩

٤
N

٤ ٣

-

-

١٢

-

-

٧

٦

١
(HIGH

-

٩٥

-٢

(LOW

A
B

A
B

٦ ٥
٦ ٥ ٤ ٣

-

٤ ٣
A

(HIGH
(LOW

B

١
٢

-

ZF

٣

-

٧ ٢ ١

٦ ٥

H
٤ ٣

A

٤

H

B

١٢ FAST

٩٦

٨
٤

٣

-

٤ ٣

٦ ٥

-

١

-

-

-

٦ ٥ ٤ ٣
-

-

٩٧

١٠

-

-

٢٠

-

-١
١/٢ -١/٣

-٢
٣٥ ٢٥

٧ ٥

-

-٣

-

ُ
-

٩٨

-٤

ABS
ABS
ABS

ABS

ABS

ABS

ُ
-

ABS
ABS

١
٢

٩٩

:ABS
ABS

١
٢

١
٢
٢
(ON
(OFF

١
٢

ON

١

١
٢

١٠٠

١٫٦

-

RES
-

OFF

-

٢

٢

١٫٦

٣٥

٨٠٠

OFF

١٠١

-

٢

١٠٠

١
-

٢٨٠٠
٤

-

١

-

RES
٠٫٥

OFF

٣٥

٥

RES

PTO

-

-

٨٠٠

-

١٠٠

-

٢٨٠٠

-

١

OFF

٠٫٥

RES
OFF

RES

-

-

١٠

١٠
-

٣٠

١٫٥

-

١٠٢

-١

-

-٢

-

-٣

-٤

-

-٥

-

١٠٣

ON
(١
(٢
(٣

١٠٤

-

)١
-

١٠

-

١٠

١٠٥

)٢

ON

MIN
١

-

MAX MIN

١
٥/٤

MIN (٣

MAX (٢

١

١٠٦

-

١
٢
٣

١
٢

١٠٧

-

٤
٥
٦
٧

١
٢
٣

-

-

-

-

C&C
٢

١٠
-

-

١٠٨

No
١
٢

ATF III
DOT٤
٥٤-GL,٩٠-٨٠W ٤-GL
١) ٩٠-٨٥W
٠
٩٠-٨٥W ٤-GL
٢
٢٠
٠
٩٠-٨٠W ٤-GL

٣

١٠٩

-٨٠W ٥-GL,٩٠-٨٥W ٥-GL
١) ٩٠
١٢
٩٠-٨٥W ٥-GL
٢
٢٦
١٢
٩٠-٨٠W ٥-GL

٥٫٥

١٢٠

٤٠

٧

١٢٠

٤٠

١٢١

٤٠

٠٫٤
١٧

speed MT ٩ ZF

١٣

speed MT ١٦ ZF

١٢

ZF-AMT

١٤

٧

١٣

٨

١٤

٩

١٥

١٢

١٥٫٥

١٦

PTO
٣

١٫٥ ١
٣٫٥

No
٢

١٠
٨
٢،

٣٫٥

٣

-٨٠W ٥-GL,٩٠-٨٥W ٥-GL
١) ٩٠
١٢
٩٠-٨٥W ٥-GL
٢
٢٦
١٢
٩٠-٨٠W ٥-GL

STR

١٦
١٢
٣٫٥ ،

١٤

١٤

٣
٣

٢٠

١٩

٤٥٧

٢

٤٨٥

٢

١٩
١٦

LC٣٠٠

١١٠

No
-٨٠W ٥-GL,٩٠-٨٥W ٥-GL
١) ٩٠
١٢
٩٠-٨٥W ٥-GL
٢
٢٦
١٢
٩٠-٨٠W ٥-GL

٣

GB/

٤

٢

٦

٢

٨٫٣

١٫٦

٢٠٠
٦٠

٢
٥

٧

١٥٦٧

١١١

٢٧٧

L-HV٣٢

STR

(١٩٩٥-T٥٦٧١
٢

٦

LB٣٠٠

ml ٣٠±٦٠٠

L-HV٣٢
١٠

ml ٥٥٠

٢٠٤

٥٥

١٥٠

٥٤

No
٨
٩

A/C
A/C

R١٣٤a

٥٠g±٩٥٠

A/C

(SP٢٠)PAG١٠٠

٢٠g

A/C

١٠

١١

١٢

٨
١٠

٥٠٠

٤٠٠

١٢

٥

٥٠٠

٤٠٠

٨

٠

٥٠٠

٤٠٠

٤

-١٠

٥٠٠

٤٠٠

٥

-٢٠

٥٠٠

٤٠٠

١٤

-٣٥

٥٠٠

٤٠٠

٢٩

-٥٠

٥٠٠

٤٠٠

٤٤

٢٫٥ ٣
٢٠٠٨-٥٥٢/DB١١

٨٠

٥٠
١٠٠

٣٥

C&C

١٠

٤

١١٢

No
٣٥

٤٠-١٥W SAE CH٤

ISME,٣٠ ٣٤٥ ISME
٣٠ ٤٢٠ ISME,٣٠ ٣٨٥

CH٤
-CF ٣٠/٤,١٠W-CF ٣٠/١٥W
٤-CF ٣٠/١٥W)٤
٤-CF ٣٠/١٠W
٣٠/٥W
١٥
٣٠ ١٥
٤-CF

١٣

٢٨

-CH ٣٠/٤,١٠W-CH ٣٠/١٥W
٤-CH ٣٠/١٥W)٤
٤-CH ٣٠/١٠W
٣٠/٥W
١٥
٣٠ ١٥
٤-CH
٥٠
٥٠
١٤

١١٣

٦٠
٤٠

٤٤
٣٥

٤٦

١٠ ٦K

٣٢
١٢ ٦K

٣٤٠

١٠ ٦K

٣٤٠

١٠ ٦K

٤٧

١٢ ٦K

٣٩

٣٠ ٤٢٠ ISME

٥٠٠٠
.٣
٤

seal ring)

-

C&C

-

٥
)١

-

١٠٠٠٠

٥ ٣

-

١
٠٫٧

-

-

١١٤

K

YC M

٧٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٠٠

K

٣٫٤
٢
٣
٤
٥

١١٥

١

-

O

-

١
٣٫٤

١
٢
-

٢

١١٦

٢١-١٧
٤٠-٣٠

٢٤-٢٠
-

١٥

-

٣
٤

٦٥٠

١
٢

٠٫٧- ٠٫٢

١/٢ – ١/٤
١/٢ – ١/٧

-

٥ -٣

-

١١٧

ball stud cones

١/٢ – ١/٣

-

-

-

-

-

-

١٥٠٠٠

-

١٢

-

-

-

-

-

١١٨

٣٠٠N.m ٢٥٠

١٠٠N.m-٤٠

٥٠٠٠

١٠

-

locking
٣ ٢

nuts

-

-

-

٣٠

-

-

١٫٦
٦

٢٫٤

-

٢
-

١١٩

-

١

-١
٠٫٦

١٨ ١٢

٧٠٠

-٢

٢
-

.٢٥N.m

١٫١

-

-

-

-

١٢٠

١
٢٠ ١٥

١
١

٤٥٠٠٠

٢
(water logging

١٥٠٠٠
٢٠

١٫٢٦٥ ١٫٢٦
١٫٢٢

٢
-

١٢١

١
٢

١٦٥
١٩٥

١٥N.m

١٠

١
L-HV٣٢ -

١)

٢

٧±٦

٢٩٫٥±٣

١٢٢

١٠N.m-٥

-١

١

-٢

V

٣٠N.m

١٥-١٠
١٥
١٠٠٠
٢٠٠٠

١٢٣

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٣٠٠
٣٠٠٠٠
١٠٥٠٠٠

٤٠٠٠ ٢٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٠٥٠٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

٤٠٠٠ ٢٠٠٠
ََ

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

ََ

٤٠٠٠ ٢٠٠٠

ََ
ََ
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠ –
١٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

١٢٤

١٥٠٠٠
٤٥٠٠٠
٤٥٠٠٠
٤٥٠٠٠
٨٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
٧٥٠٠٠
٨٠٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٦

١٢٥

١٥٠٠٠
ZF٠٢E

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٢٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠

ZF٠٢B
ZF٠٢B

١٥٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

PTO

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

(
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٦٠٠٠٠
١٠٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٢
٦

٤٥٠٠٠

١٢٦

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
٦٠٠٠٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠
٦٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
٦٠٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

١٢٧

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٦٠٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٥٠٠٠
١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٢٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٢٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠

٨٠٠٠٠

toe-in

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٢٨

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٤٠٠٠ ٢٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٢٠٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
٤٥٠٠٠٠

١٢٩

٣

A/C

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠
١٥٠٠٠

٣٥٠٠ ٢٥٠٠

١٣٠

١٥٠٠٠
٥٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠
٢٠٠٠
١٥٠٠٠
١٥٠٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠٠
١٥٠٠٠
١٥٠٠٠
١٥٠٠٠
٢٠٠٠

١٣١

-

-

choke)

-

١٣٢

٥٠
١٠٠٠

٦

-

-

٢
٥٥٠ .٦٠٠N.m

١٣٣

-١

٢

-٢
٢
-٤

٧٤٠±١٥

١١R٢٢٫٥

-٣

٢٠-١١٫٠٠ ١١٫٠٠R٢٠ ٢٠-١٢٫٠٠ ١٢٫٠٠R٢٠ ١٢R٢٢٫٥ ٨٠R٢٢٫٥/٣١٥

٨٣٠

٨١٠

٩٣٠

٨١٠

٨٣٠

٨٣٠

٨٣٠

٨٣٠

٨٤٠

٩٣٠

٧٤٠

٨٣٠

٨٣٠

٨٣٠

١٣٤

-

-

٥

١٣٥

٧٠W ٢٤V

H١

٢

٧٠W ٢٤V

H١

٢

٢٤V W٥W

٢

٢٤V P٢١W

٢

٢٤V P٢١W

٢

١
٢
٣
٤

١٠٠
٢١W ٢٤V

٢

٣W

٢٤V

٢

١٠W ٢٤V

٢

٤

-

OSRAM PHILIPS

٢٤V-C١٠W

٢

٢٤V R١٠W

٢

١

٢٤V P٢١W

٢

٢٤V-R١٠W

٢

٢٤V P٢١W

٢

٢٤V-W٥W

٢

٢٤V R٥W

٢

٢٤V-W٥W

٤

٢٤V P٢١W

٢

٢٤V-W٥W

٢

٢٤V P٢١W

٢

W ٢٤V-C١٠

٢

٢٤V W٥W

١

٧٠W-٢٤V

H٣

٢

٧٠W-٢٤V

H٣

٦
٧
٨
٩

١
٢
٣
٤
٥

١٣٦

OBD
:OBD
٣

١
٤

٣

١

٢

١٣٧

١

-

١٣٨

١٣٩

F١٥

A ١٠

F١٦

A ١٠

F١٧

A ١٠

F١٨

A ٢٠

F١٩

A ٢٠

F٢٠

A ٣٠

F٢١

A ٣٠

F٢٢

A ٢٥

F٢٣

١

٢٢

PCB
٢١

٤٢

َِ
AMT
F١

A ٣٠

BCM

F٢

A ١٥

A ٢٥

BCM

F٣

A ١٠

F٢٤

A ٢٥

BCM

F٤

A ١٠

VDR

F٢٥

A ١٠

F٥

A ٢٠

ABS

F٢٦

A ٢٠

F٦

A ١٠

F٢٧

A ١٠

F٧

A ٣٠

F٢٨

A ١٠

F٨

A ١٠

F٢٩

A ١٠

F٩

A ٢٥

A/C

F٣٠

A ١٠

F١٠

A ١٠

DVD

F٣١

A ١٥

F١١

A ١٠

F٣٢

A ١٠

F١٢

A ١٠

F٣٣

A٥

F١٣

A٥

F٣٤

A ١٠

F١٤

A ٢٠

K٨
A/C
OBD
LIN

AGI١
AGI١

EMS

َِ

K١

IGN٢

K٢

ACC٢

K٣

ACC١

K٤

IGN١

K٥
K٦

A/C

F٣٥

A ١٠

AGI١

ABS

F٣٦

A ١٠

F٣٧

A ١٠

F٣٨

A ١٠

ACC٢

A/C

F٣٩

A ١٠

ACC٢

A/C

F٤٠

A٥

F٤١

A ١٠

F٤٢

A ١٠

ACC١
ACC١

NO

IGN٢
IGI٢
AGI٢

TCU

K٧
K٨
K٩

١

K١٠

٢

K١١

٣

١٤٠

١
-

PCB

١١

-١
٣٥
٥٠

-

-

٤
٨
١٢

١٤١

-٢

-١

-

-

-٣
-

٦٠

٥٠

٣٥

-

-

٥٠
١٤
٢٩
٤٤

١٠
٢٠
٣٥
٥٠
-

١٤٢

-٢
-

-١
ABS -

-٤

-

ASR

-

ASR

-

-

-

-

٠٫٩

-

-٣
-

-

-

١٤٣

-

C&C

YC٦K١٢٤٨-٤٠
٤٨٠

EDC١٧

٦
١٢٩
١٥٥
١٢/١٥٥
١٦/٥ : ١

١٤٤

٣٥٣
١٩٠٠
٢٢٠٠
١٥٠٠ ١٠٠٠
١٩٢
١-٥-٣-٦-٢-٤
٥
٥٨٠
٥٥٠

١٠

٩٠
JACOBS
١١٠٠

١٤٥

٢٨

C&C

ZF - ١٢AS٢٣٣٠TO
١٢
١٢/٣٣

١

٩/٥٩

٢

٧/٤٤

٣

٥/٧٨

٤

٤/٥٧

٥

٣/٥٥

٦

٢/٧

٧

٢/١

٨

١/٦٣

٩

١/٢٧

١٠

١

١١

٠/٧٨

١٢

١١/٤١

R١

٨/٨٨

R٢

١٤٦

ZF - ١٦S٢٢٢١OD
١٦
١٣/٨٦
١١/٥٩
٩/٥٢
٧/٩٦
٦/٥٦
٥/٤٨
٤/٥٨
٣/٨٣
٣/٠٢
٢/٥٣
٢/٠٨
١/٧٤
١/٤٣
١/٢
١
٠/٨٤
١٢/٩٧
١٠/٨٥

١٤٧

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
R١
R٢

×

١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
-٢٤

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

ABS

٨
٩
١٠
١١
١٢

-٧

١
٢
٤ -٣
٤
٥
٦

١٤٨

×

١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

١٤٩

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

ABS

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

١
٢
٤ -٣
٤
٥
٦

