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 راننده گرامی 

از اینکه کامیون سیسو را انتخاب نموده اید، به شما تبریک می گوییم . از آنجایی که کامیون های 

سیسو در صنعت خودروهای سنگین ازلحاظ دوام، صرفه اقتصادی و کارایی در باالترین کیفیت قرار 

 دارند بنابراین، انتخاب خوبی را انجام داده اید. 

این کتابچه ی راهنما، اطالعات پایه ای را در خصوص نحوه نگهداری و استفاده از کامیون سیسو را در 

اختیار شما قرار می دهد. با یادگیری اطالعات موجود در این کتابچه شما نهایت بهره وری را از 

 کامیون خود خواهید برد. 

کامیون های سیسو، کامیون های انطباق پذیری هستند که در بسیاری از شرایط کاری مناسب اند . 

در صورتی که در کاربری سیسو تغییری دادید، از شما درخواست می شود که با نزدیکترین 

نمایندگی تماس گرفته و از مناسب بودن کامیون در کاربری جدید خود اطمینان حاصل نمایید. این امر 

 موجب اطمینان از حفظ گارانتی و اجتناب از خسارت های بالقوه و اتالف زمان خواهد شد.  

سیسو همواره به توسعه  و ارتقاء محصوالت خود ادامه خواهد داد. تالش واحد توسعه و تحقیقات 

سیسو به نفع همگان خواهد بود، اما نتایج آن ممکن است از آنچه در این کتابچه راهنمای ارائه می 

 شود، قدری متفاوت شود.

 سفر ایمنی را برای شما آرزو مندیم!
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پالک ساخت بر روی درب سمت راننده قرار  .1
 دارد.

 بر روی پالک، اطالعات زیر را می توانید بیابید.

 نوع وسیله 

 تنظیمات پایه برای چراغ ها 

 ضریب دیفرانسیل نهایی 

 رقم آالیندگی اگزوز 

 شماره سری 

 وزن نهایی و اوزان محور 

 
. شماره سریال ساخت کامیون بر روی قاب 2

کامیون، روی چراغ پشت چرخ جلوی سمت راست 
 حک شده است. 

پالک سری ساخت کابین بر روی قاب درب جلوی سمت 
 راست قرار دارد. 

 

پالک سری ساخت کابین روی قاب درب جلوی 
 سمت راست قرار دارد. 
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 ................................................................................ کلید کنترل از راه دور
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بخش می باشد و در خصوص عملکردهای متنوع، قطعات ، سیستم ها و  ویژگی  31این کتابچه ی راهنما شامل 

 های کامیون سخن به میان می آورد.

کامیون دارای قطعات و ساختار های فنی پیچیده فراوان است. شرایط کاری کامیون و بارهای سنگینی که بر 

ساختار کامیون تحمیل می شود، کامیون را در شرایط آزمایشی دشواری قرار میدهد. عالوه بر این، استفاده از 

فن آوری اطالعات در بهره گیری از قطعات کامیون )موتور، گیربکس، وسایل الکترونیکی، سیستم ترمز بادی و  

اجرایی شده اند،  5هیدرولیکی( و سیستم های عملیاتی روز به روز گسترده تر شده اند. استاندارهای یورو 

مدیریت احتراق موتور و ارتقاء سوخت اگزوز از لحاظ فنی امریست پیچیده. عالوه بر این، استفاده از سوخت های 

زیستی )بیولوژیکی( امکان پذیر شده است.تمامی اینها روی هم رفته شرایط فنی را برای کاربران کامیون افزایش 

 داده  و همچنین دانش و مهارت های فنی کارکنان تعمیر و نگهداری را نیز گستره تر کرده است.  

با مطالعه اطالعات مندرج در این کتابچه راهنما و بکارگیری روش های ارائه شده در آن، شما می توانید از ایمنی 

کامیون خود اطمینان یافته و روش های درست استفاده از کامیون را بطور فنی یاد بگیرید. همچنین به دستور 

 العملهای ایمنی در بخش اول این کتابچه نیز توجه نمایید. 

تا آنجا که ممکن بوده، سعی شده محتوای کتابچه بطور دقیق گردآوری شود. یک کامیون ممکن است دارای 

عملکردهای متفاوت و مجهز به تجهیزات متنوع باشد. بنابراین، ممکن است محتوای این کتابچه دقیقاً با ویژگها و 

گزینه های کامیون شما یکسان نباشد و شامل تجهیزات جانبی و گزینه هایی باشد که ممکن است شما برای 

کامیون خود انتخاب نکرده باشید. بنابراین، در زمان خواندن این کتابچه راهنما، این نکته را نیز مدنظر داشته 

 باشید. 

این کتابچه ممکن است شامل تمامی تجهیزاتی نصبی شما نباشد. بنابراین ممکن است نیاز به کتابچه راهنمای 

 مرتبط با کامیون انتخابی شما باشد. 

تمامی تالشها انجام شده که اطالعات ارائه شده در این کتابچه راهنما دقیق باشد. بنابراین ممکن است در 

نتیجه توسعه سریع محصول، کتابچه حاوی اطالعات نادرست و یا اطالعات مهمی که برای کاربر کامیون ناگفته 

باقی مانده باشد. . بنابراین ، سازنده کامیون مسئولیت اطالعات نادرست و فقدان بعضی اطالعات در نتیجه  

خسارتی که پیش می آید را بر عهده نخواهد گرفت. شما می توانید نظرات و  پیشنهادات خود را در خصوص این 

 کتابچه را به نمایندگی های مجاز ارائه دهید.

 حروف و اعدادی که در کتابچه راهنما  و متنهایی که در پرانتز می بینید به عکس های ضمیمه ارجاع می دهند. 
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 معرفی 0-1

 محافظت از محیط زیست 1-1

 ∆توجه ! 

 اطالعیه زیست محیطی 

 سرمایه گذاری سیسو در برنامه جامع محافظت از محیط زیست است. 

در سطح تولید کارخانه ای، سیسو برای استفاده بهینه از منابع طبیعی محدود که به نفع هم انسان و هم طبیعت 

 است ،سیاستگذاری ها مهم زیست محیطی را مدنظر قرار داده است.  

 همچنین شما می توانید از کامیون خود به نحوی استفاده نمایید که تاثیر بهتری بر محیط زیست شما داشته باشد. 

 مصرف سوخت، استهالک موتور ، گیربکس، ترمزها و الستیک ها به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:

 شرایط کاری کامیون 

 نحوه ی رانندگی شما 

 شما می توانید بر هر دو عامل تاثیر بگذارید. از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید:

 شرایط کاری:

  .از سفرهای کوتاه اجتناب کنید، زیرا آنها مصرف سوخت را افزایش میدهند 

 .همواره فشار هوای الستیک های کامیون خود را بررسی کنید 

  .از حمل هر گونه بار اضافی غیر ضروری در کامیون اجتناب نمایید 

 .همواره بر مصرف سوخت کامیون خود نظارت داشته باشید 

  استفاده مرتب از خدمات کارخانه، در حفظ محیط زیست موثر خواهد بود . از فواصل زمانی خدمات رسانی

 کارخانه پیروی کنید. 

  .همواره برای دریافت خدمات به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید 

 نحوه رانندگی شما:

 .در زمان استارت زدن کامیون، گاز ندهید 

 .در زمان ساکن بودن کامیون، برای گرم کردن کامیون، موتور را روشن نگذارید 

 .با احتیاط رانندگی کنید و فاصله  ایمن را با خودرو جلو یتان حفظ کنید 

 .از گاز دادن متناوب و محکم خودداری نمایید 

  .در زمان مناسب تغییر دنده بدهید و تنها از دو سوم حداکثر سرعت استفاده نمایید 

  .در زمان توقف های طوالنی در ترافیک، موتور کامیون خود را خاموش کنید 
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 ایمنی و  آزمایشات سالیانه بررسی خودروهای مناسب جاده 9-1

 توجه به سیستم های الکترونیکی 1-9-1

 ∆هشدار! 

در صورتی که هر گونه تغییر نامناسبی در قطعات الکترونیکی خودرو و برنامه های آن ایجاد شود، دیگر تضمینی در کارایی 

درست آن قطعات نخواهد بود. سیستم های الکترونیکی توسط پورت های اتصالی با یکدیگر شبکه بندی شده اند. در 

شبکه های الکترونیکی، گهگاهی تداخل در سیستم بوجود می آید که بطور مستقیم با تغییرات صورت گرفته مرتبط 

 نیست. 

 همچنین سایر دست کاریها در کامیون یا تغییرات غیر حرفه ای ممکن است ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد.

بعضی از سیستم های ایمنی در زمانی که موتور روشن است، کار می کنند، بنابراین  هرگز در حین رانندگی  موتور را 

 خاموش نکنید.  

 سرعت سنج دیجیتالی و کیلومتر کل طی شده 9-9-1

از هر گونه تغییر در سیستم های  الکترونیکی کامیون خود خودداری نمایید زیرا این امر ممکن است منجر به تغییرات 

 الکترونیکی ذخیره شده در کامیون شما شود. مانند: مسافت سنج کل کیلومتر  طی شده کامیون.

اگر شما در حال فروختن کامیون خود هستید، خریدار الزم است که  از مقدار مسافت کل طی شده آگاه باشد. عدم 

 اطالع رسانی در این خصوص ممکن است به برخورد قانونی منجر شود.  

 تغییر قدرت موتور 2-9-1

در صورتی که تغییری در  قدرت موتور ایجاد شود، برای مثال تغییر در سیستم مدیریت موتور، این تغییر به معنای تخلف در 

 حقوق و مسئولیت بوده و منجر به از بین رفتن گارانتی خودرو خواهد شد. 

 در صورتی که قدرت موتور افزایش یابد: 

  در اینصورت، تایرها، شاسی، سیستم ترمز، و سیستم خنک کننده ای موتور، برای موتور با قدرت باالتر باید ارتقاء و

 بروز رسانی شود.

 .الزم است که بار دیگر برای کامیون دوباره گواهی صادر گردد 

 .تغییر در قدرت موتور الزم است به اطالع شرکت بیمه رسانده شود 

 در غیر اینصورت، تایید و پوشش بیمه ای کامیون ممکن است فسخ گردد.

 ∆توجه !  

 تغییر در قدرت موتور می تواند:

 .منجر به تغییر در میزان آالیندگی کامیون شود 

 .منجر به نقص در عملکرد کامیون شود 

 .ممکن است منجر به خسارت به کامیون شود 

 در این صورت تضمینی در ایمنی موتور وجود نخواهد داشت. 

در زمانی که می خواهید کامیون خود را بفروشید، لطفاً خریدار را از تغییرات و تغییر در افزایش قدرت موتور آگاه سازید. 

 عدم اطالع رسانی در این امر ممکن است منجر به پیگرد قانونی گردد. 
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 ( در کاهش آالیندگی  ®BlueTecاستفاده از فن آوری بلوتک )  7-9-1

اوره(  ، در جهت اصالح  -  :AdBlueاز بهره گیری درست از فن آوری بلوتک ، با استفاده از عامل اد بلو ) 

آالیندگی کامیون، اطمینان حاصل نمایید. تهیه مایع اد بلو ) یا اوره ( برعهده خود مشتری است.  بنابراین در 

 زمان استفاده از کامیون، استفاده روزانه از ادبلو الزم است. 

جهت رعایت قوانین حدود آالیندگی گازهای خروجی استفاده از مایع اوره ضروری است و آن بخشی 

 جدانشدنی از شرایط بازرسی و مجوز قبولی خودرو می باشد. 

در صورتی که کامیونی از اوره استفاده نکند، مجوز آن باطل می شود. عواقب قانونی آن این است که 

کامیون دیگر اجازه عبور و مرور در جاده را نخواهد داشت. در بعضی از کشورها این موضوع ممکن است 

تخلفی مجرمانه تلقی گردد و بر خالف مقررات باشد. بنابراین هرگونه مزایای اعطاء شده در ارتباط با خرید 

یا استفاده از کامیون، مانند کاهش در مالیات و یا هزینه های گمرکی/جاده ای ممکن است بدین ترتیب 

 فسخ گردد. 

این امر می تواند در زمان استفاده از کامیون در کشوری که کامیون ثبت شده رخ دهد و همچنین کشوری 

 که کامیون مورد استفاده قرار می گیرد. 

در صورتی که مقدار اوره کامالً مصرف شده باشد و یا عیبی وجود داشته باشد، پنل نمایش با روشن 

 شدن و یا چشمک زدن این موضوع را اطالع می دهد. 

نحوه رانندگی خود را مطابق با شرایط محیطی و جاده ای تنظیم نمایید. با دقت رانندگی کنید. مخزن اوره 

را پس از خالی شدن فوراً پر نمایید. در مواقع اختالل/ عیب جهت بررسی و تعمیر به نمایندگی مجاز 

 مراجعه نمایید. 

 نکاتی در خصوص تغییرات در ساختار و ساختمان کامیون 1-9-5

برای هر گونه تغییر و تعویض در قطعات کامیون، ما استفاده از قطعات اصلی و مورد تایید را به شما توصیه 

 می کنیم. ایمنی، اطمینان، و مناسب بودن این قطعات نیازمند بازرسی های ویژه می باشد.

 ∆توجه ! 

بدالیل ایمنی،  هر گونه تغییر در ساختار کامیونهای سیسو می بایست مطابق دستورالعمل های سخت 

تعیین شده، انجام گیرد. این تغییرات ساختاری با رعایت دستورالعملهای راهنمای ساخت ساختمان  

کامیون ، این اطمینان را میدهد که شاسی و کار بر روی بدنه بهترین امکان بهره وری و ایمنی در رانندگی 

 را به ارمغان آورد.

 :در خصوص نکات ایمنی سیسو  موارد ذیل را به شما توصیه می نماید 

 تغییری در کامیون انجام ندهید 

در صورت هرگونه تغییر در ساختار کامیون و هرگونه دستکاری ساختار بدنه بار کامیون، آن را به نمایندگی 

 های مجاز اطالع دهید.

 داشتن مجوز از سازمان دولتی یا مقام مجاز، خطرات ایمنی را رد نخواهد کرد. 
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 مسئولیت عیوب

 ∆توجه ! 

لطفًا توجه داشته باشید که این کتابچه راهنما تنها برای استفاده صحیح از کامیون سیسو  بوده و همچنین برای 

 شرایطی که خطر خسارت به کامیون وجود دارد، تهیه شده است. 

سیسو در قبال خساراتی که در نتیجه پیروی نکردن از دستورالعمل های ثابت شده و مورد تایید، رخ می دهد 

 هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. 

 دادهای ذخیره شده در کامیون 2-1

 خطا یابی 1-2-1

در کامیون وسیله ای قرار دارد که  می تواند اطالعات مرتبط با سیستم های کامیون را در خود ذخیره کند، برای 

مثال شناسایی عیوب. این اطالعات برای مثال کار عیب یابی در سیستم های کامیون را تسهیل و در توسعه 

 بیشتر محصوالت کمک می کند.

 نمایندگی های مجاز ممکن است در موارد زیر از این اطالعات استفاده نمایند:

 با رضایت صاحب کامیون یا طرف قرارداد لیزینگ کامیون 

 به تعمیرگاه  کامیون جهت تشخیص عیب بصورت حضوری 

 به منظور توسعه بیشتر محصول 

 بنا به درخواست مقامات دولتی در چهارچوب مقررات و قوانین 

 ∆توجه ! 

لطفًا توجه داشته باشید که داده ها درباره کامیون  از طریق وسایل بدون سیم) جعبه سیاه( ثبت می شوند

( و قابل بازخوانی هستند البته بسته به جعبه سیاه  و اپلیکیشن مورد  Fleet board) برای مثال تبلت ناوگان ) 

 استفاده شده، برای مثال، جهت انتقال داده ها  به مرکز 

 اطالعات رسانه ای 9-2-1

بنا به نوع کامیون، کامیون ممکن است مجهز به وسایل ارتباطی و یا سرگرمی باشد. برای مثال، وسیله جهت 

یابی )ناوگانی(  یا تلفن. این  وسایل ارتباطی می توانند اطالعات را ذخیره و تغییر دهند و ضروری هستند. جهت 

اطالعات بیشتر درخصوص استفاده ) برای مثال، حذف اطالعات( می توانید به دفترچه راهنمای وسیله مورد نظر 

 رجوع کنید. 
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 معرفی



 ایمنی مسافر 0-9

 ایمنی 1-9

 تجهیزات ایمنی 1-1-9

سرعت کامیون می تواند نقش مهمی در شدت تصادفات داشته باشد. زمانی که کامیونی واژگون شده 

است ، مسافران همواره بخاطر قدرت برخورد ممکن است آسیب ببینند. بنابراین مسافران داخل از کامیون 

و خارج  در معرض خطر قرار دارند. بنابراین تجهیزات ایمنی تعبیه در کامیون در اینجا می توانند خطرات 

 ناشی از صدمات را به حداقل برسانند. 

 هشدار ! 

هر گونه دست کاری تجهیزات ایمنی ) کمربند ایمنی، محل بست کمربند ایمنی( یا بند کشی کمربند، یا 

هر کاری که توسط فرد غیر مجاز انجام شود و منجر به این امر گردد که وسیله ایمنی مورد نظر مطابق 

 تعریف خود کار نکند، غیر قابل قبول است.

 کمربندهای ایمنی  9-1-9

کمر بندی های ایمنی در کامیون یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی هستند. بسیار مهم است که کمربندها 

در زمان رانندگی بسته باشند، زیرا این امر از نیروی واژگونی کاسته و خطر آسیب دیده گی را کاهش 

میدهد .این مسئله برای مثال از تصادفات از روبرو و جلو کامیون مهمتر نیز می شود. گرچه کمربندهای 

ایمنی معموالً قادر به جلوگیری از آسیب هایی که ممکن است توسط وسایل داخل کابین رخ بدهد، 

 نیستند.  

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار ! 

به منظور کاهش خطر آسیب های جدی و یا حتی خطر مرگ، مطمئن شوید که  تمامی مسافران 

کمربندی های ایمنی خود را به درستی بسته و موقعیت صندلی آنها صحیح و بطور عمود تنظیم شده 

 باشد. 

در صورتی که کمربند ایمنی به اشتباه و ضعیف بسته شده باشد، مطابق انتظار و در حین تصادف از شما 

محافظت نخواهند کرد. ممکن است شما به شدت آسیب ببینید و زندگی شما در معرض خطر قرار بگیرد. 

همواره مطمئن شوید که قبل از آغاز حرکت تمامی مسافران کمربندهای ایمنی خود را به درستی بسته 

 باشند. 

 حتماً اطمینان حاصل کنید که کمربند ایمنی : 

 از روی قفسه سینه شما عبور کرده باشند نه از روی شکم 

  شل نباشند 

 گره نخورده باشند 

 از مرکز شانه رد شده باشند 

 از روی گردن یا زیر بازرو عبور نکرده باشند 

 .به سینه چسبیده باشند، در صورت ضرورت کمربند را به جلوی سینه بکشید 
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 ایمنی



از کمربند ایمنی خود برای بستن افراد دیگر استفاده نکیند) هر فرد یک کمربند(. در حین رانندگی از پوشیدن 

 لباسهای ضخیم مانند لباسهای زمستانی اجتناب نمایید. 

حین بستن کمربند ایمنی از حمل اشیاء شکننده یا تیز و قرار دادن آنها میان خود و کمربند اجتناب کنید ) مانند 

 عینک در جیب، خودکار و کلید(. این امر ممکن است به شما آسیب برساند.

 برای هر صندلی باید یک کمربند ایمنی وجود داشته باشد. 

تحت هیچ شرایطی کودک را نباید بر روی زانو ی مسافر نشاند. زیرا مسافر قادر به حفاظت از کودک در زمان 

تصادف نخواهد بود به خصوص در زمان ترمزهای سریع و تغییر جهت سریع. بنابراین کودک یا مسافر می تواند 

 به طور جدی آسیب دیده و حتی منجر به مرگ آنها شود. 

سال دارد، کمربند ایمنی ممکن است بدرستی کار  32سانتی متر و کمتر از  350در صورتی که فرد کمتر 

نکند. الزم است که آنها از تجهیزات ایمنی با اندازه مناسب خود استفاده کنند که می توانند به درستی به 

صندلی بسته شوند. از دستور العمل نحوه نصب این کمربندها پیروی نمایید، همواره از دستورالعملهای نحوه 

 نصب ایمن پیروی کنید. 

 ∆هشدار ! 

کمربند ایمنی وظیفه ایمنی را بهتر فراهم میکند در صورتی که تکیه گاه صندلی در حالت عمودی تنظیم شده 

باشد و مسافر در حالت راست و صاف نشسته باشد . از نشستن در که حالتی مانع تحرک راحت کمربند 

گردد، اجتناب کنید. تا آنجایی که امکان دارد صندلی خود را در حالت عمود تنظیم نمایید . هرگز درحالتی که 

 صندلی به عقب کج شده است، رانندگی نکنید. 

 ∆هشدار ! 

در صورتی که کمربند و بست آسیب دیده و کثیف باشد،کمربند ایمنی دیگر به درستی کار نخواهد کرد . 

بنابراین، همواره کمربند و بست آن را تمیز نگه دارید، از آنجایی که ممکن است زبانه قفل به درستی چفت و 

 قفل نشود. 

 بطور منظم کمربندهای ایمنی را بررسی کنید تا:

 آسیب دیده نباشند.

 روی لبه تیز قرار نگیرند

 زیر فشار و خم شدید قرار نگیرند. 

 در غیر اینصورت، بند کمربند ممکن است پاره شده و منجر به آسیب جدی و حتی مرگ شوند. 

کمر بند ایمنی آسیب دیده را تعویض نمایید، کمربند ایمنی جدید باید بدرستی نصب و بست های کمربند با 

 دقت بررسی شوند.

ما به شما توصیه می کنیم که از کمربندهای ایمنی که مورد تایید نمایندگی مجاز ما  است و مناسب با مدل 

 کامیون است استفاده نمایید.

کمربندهای ایمنی و صندلی مناسب کودکان در کاهش صدمات، بسیار موثر هستند. آنها خطر آسیب ها 

 جدی در برابر اشیا و وسایل داخل کابین را بسیار کاهش می دهند.
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 توجه! 

در بسیاری ازکشورها، استفاده از کمربند ایمنی و صندلی مخصوص کودکان قانونًا اجباری است. از 

 مقررات قانونی کشور مربوط در این خصوص پیروی نمایید. 

  3تصویر 

 بند کمربند را به آرامی بکشید و آنرا از روی شانه رد کنید.

  سگک کمربند  ②زبانه سگک کمربند را به سگک صندلی چفت کنید① 

 .بند کمر بند را به سمت قفسه سینه بکشید تا بدن را با کشش مناسب به صندلی بچسباند 

 .در صورت نیاز، موقعیت کمربند خود را مطابق قدتان تنظیم کنید 

  :روی بست صندلی ③دکمه باز کردن قفل را فشار دهیدباز کردن کمربند ایمنی① 

 سیستم هشدار کمربند ایمنی 

 5در صورتی که کمربند ایمنی راننده در زمانی که موتور روشن است، بسته نباشد، صدای هشدار برای 

 ثانیه شنیده خواهد شود. 

ما تنها نمایندگی های مجاز را به شما توصیه میکنیم. به خصوص در مسائل ایمنی بسیار مهم است که 

 از نمایندگی های مجاز استفاده کنید. 

 دستورالعملهای ایمنی کلی 9-9

 برچسب ها  9-9-1

در کامیون برچسب های متنوعی وجود دارد. برچسب های هشدار شما و سایرین را از موقعیت های 

 خطرناک آگاه می سازند. 

 هشدار ! 

برچسب های هشدار را بر ندارید. برداشتن برچسب های هشدار ممکن است موجب بی اطالع ماندن 

 فرد از موقعیت خطرناک و سبب آسیب کسی شود. 
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 ایمنی



 نوار های ) برچسب های( هشدار قابل رویت 9-9-9

 نوار های هشدار قابل رویت در کامیون ها در موارد ذیل قانوناً اجباری است 

  کفی بار کامیون 

 ساختمان کمپرسی کامیون 

 )ساختمان جایگزین )پیش ساخته 

 راننده مسئول نصب درست نوارهای هشدار قابل رویت می باشد.

نوارهای هشدار نباید آسیب یا برداشته شوند. نوارها را از محل های مجاز خریداری کرده و جایگزین نمایید. ما 

 نمایندگی مجاز را به شما توصیه می کنیم. 

 مواد مضر برای سالمتی شما 9-9-2

 هشدار ! 

مواد مضر نباید در کابین کامیون نگهداری و جابجا شوند. گازها و مایعات ممکن است تصادفًا از مخازن خود 

 بیرون بریزند. 

این امر ممکن است موجب تداخل در تمرکز شما در حین رانندگی شود و خطراتی را سبب شود. عالوه بر این، 

قطعات الکترونیکی ) برای مثال، وسایل کنترلی، و سوکت های برقی( ممکن است صدمه ببینند. این امر به 

نوبه خود می تواند موجب نقص عملکرد و نقص در سیستم و یا مدار ها که نتیجتاً می تواند سبب آتش سوزی 

 شود. 

 این مسئله سبب تصادف و به مخاطره افتادن ایمنی شما و سایر مسافرین خواهد شد.

 از موارد بسیار مضر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  حالل ها 

 سوخت ها 

 روغن ها 

 گیریسها 

 مواد شوینده، نظافت کنندها 

   اسیدها 
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  سوار شدن و پیاده شدن از کامیون -2                              در پوش سقف -3

 پمپ کمپرسی کابین  -9   ضد یخبندان  -شیشه جلو  -2

 ( AdBlueمخزن اوره )  -30     برف پاکن ها -1

 چاک ) وسیله ای برای ساکن نگهداشتن      -33     درب کاپوت -4

 کامیون در سرازیری(                                               

 باز کردن و بستن  -32     چراغها   -5

 )سیستم قفل کردن ) روشن کردن، تنظیم طول نور، تعویض المپ ها(

 پنجره های کنار(   جا رکاب ) محل گذاردن پا( -6

 تنظیم آیینه بیرونی و گرم کننده آیینه -31    سوزن یدک جلو  1

 

 در یک نگاه 0-2

 نمای بیرون کامیون 2 –1

3عکس   
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2عکس   

 درب بار کمپرسی  -36 چرخ ها و تایرها -23

 پرکردن سیستم هوای فشرده -22

 بررسی فشار مخزن

 چک کردن ترمز هوای فشرده

 ثبات سیستم ها

 جفت اتصال -31

 چراغ هشدار دنده عقب  -32 باتری ها -21

 جفت یدک کش تریلر -39 چراغهای کار -24

 اتصال دهنده جفت دو ماتیک ) برای یدک کش( -20 
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کابین راننده 9-2  

 

 کلید چراغ، تنظیمات ارتفاع چراغ -3 جا سیگاری -33

 فرمان چند کاره -2 کلید کمپرسی -32

 پنل ابزار -1 ترمز دستی تریلر ) یدک( -31

 گروه کلید: -34

 قفل های دیفرانسیل

 پنل کلید -4

تغییر دنده ) واحد اهرم تغییر یا وسیله اهرم  -35

 تغییر دنده(

 واحد تنظیم تهویه هوا -5

 پنل کلید -6 ترمز دستی کامیون ) ترمز پارک کردن( -36

 سوراخ های تهویه هوا -1 اهرم چند کاره -31

 جا لیوان ) نگهدارنده لیوان چای یا قهوه( -2 تنظیم فرمان -32

 ولت 24/ 32جا پریز برق  -9 خوشه کلید چراغهای اضافی -39

 خوشه ابزار مرکزی -30 اهرم چند کاره ) دسته چراغ راهنما( -20

  39صفحه 
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4عکس   

داشبورد 2-2  

پنل ابزار 1-2-2  

 سرعت سنج -3 دکمه پیام تایید نمایشگر -1

 صفحه نمایش 2 دکمه ریست ) سیستم عامل(-2

 صفحه نمایش دور موتور -1 دکمه ، کم نور کردن ) کاهش نور( -9

 نمایشگر مقدار گازوئیل  -4 دکمه پر نور کردن ) افزایش نور( -30

 AdBlueنمایشگر مقدار اوره یا  -5  2یا  3فشار مخزن مدار ترمز  -33

 دکمه ریست کیلومتر شمار -6 
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  5عکس 

چراغهای شاخص پنل ابزار 9-2-2  

 چراغ شاخص   ①

 چراغهای شاخص   ②

 چراغ جلو نور باال

 ترمز مداوم

 ترمز دستی )ترمز پارک(

 قفل کردن کابین

 ای اس آر) سیستم کنترل کششی(

اس آر ) کنترل ثبات کامیون با 

 گیربکس  تلیجنت(

 ترمز مداوم

 دیاگ موتور

 دستیار استارت سرد

WSK )مبدل گشتاور( وسیله    

TK ) جفت هیدرولیک ( 

 

 نگهدارنده در سرازیری

 بدنه کمپرسی

 باالبر پشت 

 مکث تهویه هوا

 چراغ ایست

 چراغ جلو نور پایین

 فشار مخزن مدار ترمز

 فشار مخزن مدار ترمز
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کلیدها ، نمادها 2-2-2  
    

6عکس      

①پنل های باالیی   

 بازکردن آفتاب گیر سمت چپ

 بستن آفتاب گیر سمت چپ

 بازکردن آفتاب گیر سمت راست

 بستن آفتاب گیر سمت راست

 بستن درب سقف

 درب سقف/ باز کردن درب تهویه

 درب سقف/ بستن درب تهویه

 چراغهای داخلی

 چراغ مطالعه راننده

 چراغ شب

 چراغ پس زمینه  

 زمانی که درب باز است چراغ های داخل روشن نمی شوند

 گرمای کمکی

 منو، گرم کننده کمکی، نمایشگر جستجوی سریع
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پنل های پایین 7-2  

  1عکس 

 نور چراغ کار ) پس از شروع به رانندگی بطور اتومات خاموش می شود(

 آب پاش چراغ جلو
 

②کلید چراغ   

 نور محوطه بار گیری

 چراغهای هشدار

 

 ای بی اس ) ترمزهای ضد قفل (

 ای اس آر ) سیستم کنترل کششی(

 محور بوگی

 بوگی میانی) واسطه(

 ای بی ای ) سیستم ترمز فوریتی(

 ان آر ) کنترل سطح تلیجنت(: ایست

بوگی(—کنترل اضافی ) محور تلیجنت  

 وضعیت خارج از جاده

 دور موتور 

  ③کلیدهای پنل ابزار 
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نمایشگر جستجوی سریع—منو  گرم کننده کمکی  

 ( PTOپاور تیک آف ) انتقال نیرو ( ) 

 پاور تیک آف ) انتقال نیرو ( ) پی تی او (

 واحد تهویه هوا

 واحد تهویه هوا ) تهویه هوای اتومات(

 گرمایش کمکی

 شارژ کردن یخچال با تهویه هوا

 یخچال

  ③کلید های پنل ابزار ... ادامه دارد 

 موتور روشن )وضعیت قدرت یا وضعیت پاور(

 موتور روشن ) وضعیت پاور مد( خارج از جاده 

 وضعیت اکو رول ) وضعیتی که کامیون در مصرف سوخت صرفه جویی می کند(

 وضعیت مانور

 وضعیت تکانه

 افزایش تحمل سرعت 
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 کاهش تحمل سرعت

ولت 32پریز  -سوکت  

 بوق بادی / بوق

 فلشر های هشدار خطر

 نگهدارنده در سرباالیی

 کلید آزاد کردن درایو بوگی

 بوگی و / یا باالبر و پایین بر درایو بوگی

 لغو و کنسل کردن پایین یا باال بردن بوگی

 کلید انتخاب درایو بوگی) اگر درایو بوگی الکترونیکی باشد(
 کلید عملیاتی درایو بوگی ) در هیدرولیک کامیون های حمل شن و ماسه(

هیدرولیک و یا کامیون های مجهز به پمپ فرمان اضطراری -کنترل الکترو  1-7-2  

هیدرولیک مجهز باشد.  -، قرمز/ سفید( مجهز باشد و آن کامیون به کنترل فرمان الکترو 3در صورتی که کامیون به چراغ شاخص )  

، قرمز/ سفید( مجهز باشد و کامیون به پمپ فرمان اضطراری مجهز باشد. 1و  2در صورتی که کامیون به چراغ شاخص )   

9عکس   

 هیدرولیک  -نور شاخص کنترل فرمان الکترو   -3

 در زمان استارت موتور ، خاموش و روشن می شود 

 در صورتی که چراغ روشن باقی بماند بنابراین اشکالی در سیستم کنترل فرمان است 

 نور شاخص پمپ فرمان اضطراری -2

  زمانی که روشن است سیستم کنترل اضطراری مورد استفاده است و سیستم کنترل

 پایه اشکالی در آن است.

 نور شاخص پمپ فرمان اضطراری. 1

  زمانی که نور آن روشن است، آن نشانگر این است که سیستم فرمان اضطراری ایراد

 پیدا کرده و کار نمی کند

 :   توجه! 

 زمانی که چراغ عیب سیستم کنترل فرمان روشن است، ایراد بایستی قبل از آغاز رانندگی رفع شود  

25صفحه   

 
 در یک نگاه



 ④پنل مرکزی 

 هشدار ضد سرقت 

 گرم کردن شیشه جلو کامیون

باالبر دم. به دفترچه راهنمای متفاوت آن نگاه کنید هشدار  

 دنده عقب

30عکس   

⑤پنل سمت درب راننده    

 آیینه بیرون سمت چپ 

 آیینه بیرون سمت راست

 گرم کننده آیینه

 باز کردن پنجره سمت راست 

 بستن پنجره سمت راست 

 باز کردن پنجره سمت چپ 

 بستن پنجره سمت راست
 باز کردن درب های قفل مرکزی از داخل

 قفل  کردن درب های قفل مرکزی از داخل

 ⑥/ پنل تهویه هوا  -گرمایش

 گروه کلید واحد تهویه هوا 

26صفحه   

 
 در یک نگاه



⑦پنل درب سمت شاگرد )مسافر(   

 باز کردن پنجره سمت راست

 بستن پنجره سمت راست

 چراغهای داخلی

 چراغ مطالعه سمت شاگرد

 باز کردن درب های قفل مرکزی از داخل

 قفل کردن درب های قفل مرکزی از داخل

  2-5پنل محوطه استراحت  

33عکس   

①چراغ مطالعه محوطه استراحت   ساعت، با کارایی هشدار دهنده گی ) ساعت زنگ دار(  ③         

②کلید گروه محوطه استراحت   

 گرمایش کمکی

 استفاده از کلید تجهیزات صوتی

 استفاده از کلید تجهیزات صوتی

 درب سقف/ باز کردن درب تهویه هوا 

21صفحه   

 
 در یک نگاه



 درب سقف / تهویه ، بستن درب یا درب سقف 

 چراغهای داخلی

 خاموش کردن چراغ داخلی 

 اهرم چند کاره   2- 6

 32عکس                 

چراغ راهنمای سمت چپ   ⑤چراغهای نور اصلی خاموش می شوند ) اگر              ①  

 چراغ نور پایین روشن باشد(                                       

بوق سیگنال  ⑥چراغهای اصلی روشن می شوند ) اگر چراغ نور        ②         

 رو به پایین روشن شوند(

برف پاکن ها  ⑦چراغ چراغ جلو اصلی                                             ③  

آب پاش شیشه جلو ⑧چراغ راهنمای راست                                             ④  

22صفحه   

 
 در یک نگاه



اهرم چندکاره   4-2  

31عکس    

29صفحه   

 ترمز مداوم ترمز مداوم، روشن کردن ③

 دور برگرد دنده خالص ) خنثی(

 محدود کننده سرعت 

 کنترل کروز

 خاموش کردن:   ④

کنترل کروز، محدود کننده سرعت، افزایش دور 

 سرعت درجا 

 افزایش دور سرعت درجا ①

 افزایش سرعت

 تنظیم کنترل کروز، محدود کننده سرعت

 کاهش دور سرعت درجا ②

 کاهش سرعت: 

 تنظیم کنترل کروز، محدود کننده سرعت

 انتخاب سیستم رانندگی:  ⑤

 کنترل کروز یا محدود کننده سرعت 

 
 در یک نگاه



10صفحه   

 
 در یک نگاه



باز کردن و بستن  0-7  

سیستم قفل کردن 1-7  

کلید کامیون  1-1-7  

کامیون دارای یک سیستم کلید ویژه است. موتور تنها می تواند با کلید استارت بخورد، که کد بندی بوده و 

 متعلق به کامیون است .

 توجه !

در صورتی که کلید کامیون گم شود، تهیه کلید جایگزین پروسه ای زمانبر است ما به شما توصیه می کنیم  

 که همواره یک کلید یدک همراه خود داشته باشید. 

قفل مرکزی  9-1-7  

 دستورالعمل های مهم ایمنی 

 هشدار ! 

مطمئن شوید زمانی که درب را باز و بسته می کنید، چیزی میان درب نباشد. زمانی که کودکان نزدیک کامیون 

 هستند ، توجه ویژه ای داشته باشید. 

در موقعیت های ترافیکی مناسب درب را باز کنید. مطمئن شوید زمانی که می خواهید درب کامیون را باز کنید، 

 فضای خالی مناسب برای گشودن درب وجود داشته باشد. 

 قفل کردن درب از بیرون

 باز کردن و قفل کردن درب با استفاده از کلید کامیون

13صفحه   

34صفحه   

 
 باز و بسته کردن



  کلید را داخل قفل درب سمت چپA  یا درب سمت راست B  .بگذارید 

   :بچرخانید 3کلید را به سمت موقعیت باز کردن قفل ها 

 درب باز می شود

  :بچرخانید. 1کلید را به سمت موقعیت قفل کردن 

 هر دو درب قفل می شوند

  :بچرخانید 2کلید را به سمت موقعیت باز کردن 

 .دستگیره درب را بکشید 

35عکس   

 قفل کردن درب ها از داخل

 باز کردن با دستگیره 

 دستگیره درب را بکشید 

 باز کردن قفل مرکزی و کلید قفل کردن 

  بستن درب ها 
36عکس   

12صفحه   

 
 باز و بسته کردن



  :را از لبه سمت چپ فشار دهید.  ①دکمه قفل کردن قفل ها با قفل مرکزی 

 نور هشدار کلید خاموش می شود.

  :از لبه راست را فشار دهید. ①دکمه باز کردن قفل ها با قفل مرکزی 

 نور هشدار کلید شروع به چشمک زدن می کند.

 عملکرد های قفل مرکزی تقویت شده  2-1-7

 قفل تقویت شده با کلید

 هشدار ! 

 چک کنید پنجره های کناری و درب سقف بسته باشد و کسی یا چیزی داخل نباشد. 

31عکس   

 قفل درب ) برای مثال درب سمت چپ(

 کلید را داخل قفل سمت راننده بگذارید② 

  بچرخانید و در این موقعیت نگه دارید. ③کلید را به سمت موقعیت 

تمامی نورها برای سه مرتبه چشمک خواهند خورد. درب قفل خواهد شد. پنجره های کناری و درب سقف بسته 

 می شوند.

 بچرخانید و از قفل بیرون بکشید.  ②کلید را به سمت موقعیت 

 باز کردن تقویت شده با کلید

 .کلید را داخل قفل سمت درب راننده بگذارید 

  بچرخانید و در این موقعیت نگه دارید  ①کلید را به سمت موقعیت 

 درب راننده باز می شود . پنجره های کناری و درب سقف باز می شوند.

  بچرخانید و از قفل بیرون بکشید. ②کلید را به سمت موقعیت 

 کلید کنترل از راه دور ، دستورالعمل کلی جهت استفاده

کلید کنترل از راه دور صرفنظر از جهت خاصی کار می کند. کلید می تواند کامیون را از راه دور باز و بسته کند. از 

 کلید کنترل از دور تنها در فواصل نزدیک استفاده نمایید. این امر جهت جلوگیری سرقت می شود.

 

11صفحه   

 

 
 باز و بسته کردن



نگاه  16زمانی که شارژ باطری کلید کنترل از راه دور به اتمام رسید، آن را با باطری های جدید جایگزین نمایید ) به صفحه 

کنید( . در صورتی که کلید کنترل از راه دور خود را گم کردید. نمایندگی مجاز می تواند کلید مفقود را از کار بیاندازد. این 

امر موجب اجتناب از سوء استفاده بعدی از کلید مفقوده خواهد شد. و کلید کنترل از راه دور دیگر را دوباره کد بندی می 

 کند. 

 قفل تقویتی، کلید کنترل از راه دور

 هشدار ! 

عملکردهای  قفل مرکزی با استفاده از قفل مرکزی پنجره های کناری و درب سقف را می بندند. بررسی کنید که کسی 

 داخل کامیون گیر نکرده باشد. 

را برای باز کردن استفاده نمایید. به سرعت دکمه    اگر کسی یا چیزی در داخل  گیر کرده باشد از دکمه  

 فشار دهید تا زمانی که پنجره های کناری و درب سقف دوباره باز شود. 

  را فشار دهید. ①دکمه 

تمامی نورها برای سه مرتبه چشمک خواهند خورد. درب قفل خواهدشد. پنجره های کناری و درب سقف بسته خواهند 

 شد. 

 باز کردن با کلید کنترل از دور

 ثانیه باز نشود، کامیون بار دیگر خود را قفل می کند. 25در صورتی که کامیون با کلید از راه دور باز شود و درب ظرف مدت 

  را فشار دهید. ①دکمه 

 تمامی نورها برای یکبار چشمک خواهند زد. درب سمت راننده باز می شود . 

 یا 

  را دوباره فشار دهید. ①دکمه 

 درب سمت شاگرد باز می شود. 

 

 14صفحه 

 

کلید کنترل از راه دور   - 32تصویر   

 
 باز و بسته کردن



 اجتناب از بسته شدن درب سقف، خاموش و روشن کردن

بالک کردن مانع بسته شدن درب سقف و قفل شدن کامیون می شود. هوای تازه در داخل کابین جریان می 

 یابد.

   .کلید را  در قفل احتراق گذاشته تا موقعیت آخر به سمت عقب بچرخانید یا از قفل خارج نمایید 

39عکس   

  :را از لبه باال فشار دهید. ①کلیدروشن کردن 

 روشن می شود. درب سقف باز می ماند زمانی که کامیون بعد قفل می شود. ②نور شاخص کلید 

   :را بار دیگر از لبه باال فشار دهید.  ①کلید خاموش کردن 

 خاموش می شود. ②نور شاخص کلید 

 باطری های کلید کنترل از راه دور 7-1-7

 دستورالعمل های مهم ایمنی

 هشدار ! 

خطر مسمومیت. باطری ها موادی بسیار سمی هستند. باطری ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید. نباید 
 در دهان گذارده شوند. در صورت قورت دادن باطری، فورًا به دکتر مراجعه نمایید. 

 توجه ! 

 توصیه زیست محیطی:

باطری ها حاوی مواد مضر هستند. به دور انداختن باطری ها در سطل زباله معمولی از لحاظ قانونی ممنوع 
است. الزم است آنها را بطور جدا جمع آوری و در سطل های زباله بازیافتی که مناسب با محیط زیست است، 

 بریزیم .

دور ریختن باطری ها مطابق روشهای زیست محیطی، نیازهای ما را به باطری برطرف کرده و موجب می شود 
مرکز تخصصی برای این امر ایجاد شود برای مثال مرکز خدمات رسانی سیسو این باطری ها را جمع آوری کرده  

 و به محل بازیافت مجدد ارسال می کند. 

اگر شارژ باطری های کلید کنترل از راه دور خالی شوند، سیستم کنترل مرکزی کامیون دیگر قادر به باز و بسته 

 شدن با استفاده از کلید کنترل از راه دور نیست. 

 نشانگر این است که باطری ها باید تعویض شوند.   !batteries FFB نمایش پیام 

 

15صفحه   

 
 باز و بسته کردن



 تعویض باتری 

 20عکس     نیاز دارید.  CR 2032شما به باطری مدل 

  کلید کنترل از راه دور  خود را برای مثال با استفاده از یک سکه باز کنید.  ①شکاف 

  هل داده و باطری را خارج کنید.   ③را در جهت پیکان خارج از تماس با فنر ②باطری قدیمی 

  را با پارچه بدون پرز پاک کنید. ②باطری جدید 

 متصل کنید ③را وارد کنید و به فنر اتصال زیر   ②باطری جدید 

  .دو نیمه کلید کنترل از راه دور را به یکدیگر فشار دهید تا در یکدیگر جا بیافتند 

 مسائل مرتبط با سیستم قفل  5-1-7

 هشدار 

نگهداری نامناسب آن می تواند منجر به صدمه زدن به ایمنی کامیون گردد. ممکن است که شما کنترل 

کامیون خود را از دست داده و تصادف کنید. سیستم های ایمنی نه تنها برای ایمنی شما بلکه برای 

 محافظت از جان سایر مسافرین نیز می باشد.

همواره در زمان خدمات گیری از نمایندگی های مجاز استفاده کنید.نمایندگی مجاز دارای دانش و ابزارهای 

 ضروری برای انجام کارهای موردنیاز می باشد. ما نمایندگی های مجاز را به شما پیشنهاد می کنیم. 

 

 مشکل: 

 نمایش پیام

Batteries FFB 

 دالئل ممکن/ عواقب و راه حل ها

 شارژ باطرهای کلید کنترل از راه دور خالی است. 

بنگریید( 16باطری های کلید کنترل از راه دور را تعویض نمایید. ) به صفحه   

16صفحه   

 
 باز و بسته کردن



قفل کامیون دیگر قادر به 

باز و بسته کردن کلید 

 کنترل از راه دور نیست.

 

 

سیستم هشدار فعال 

است، در حالی که 

نورهای چشمک زن 

روشن بودن سیستم 

 هشدار را تایید نمی کنند. 

 

ممکن است کلید کنترل از راه دور چندین بار فشرده شده و یا 

 فاصله از کامیون بسیار دور بوده باشد.
  نگاه کنید( 13درب ها را با کلید باز و بسته نمایید ) به صفحه 

  دکمه کنترل رادیوی را از روی کنترل از راه دور دو بار پشت سرهم

 ثانیه استارت خواهد خورد.  60فشار دهید و موتور ظرف 

 سیستم قفل مرکزی کنترل از راه دور، دوباره بکار خواهد افتاد.
 

 .یکی از درب ها  به درستی بسته نشده است
 .سیستم هشدار را خاموش نمایید 

  چک کنید که آیا درب ها ) نقاط مورد نظارت( به درستی  بسته شده

 اند یا خیر، برای مثال :

 درب ها 

  قفل های کابین 

 قفل های بیرونی، درب های سمت راننده و شاگرد 

 .سیستم هشدار را روشن کنید 

  در صورتی که تطابق چشمی بوجود نیامد، بنابراین سیستم هشدار

 خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید.  

 

 درب ها 9-7

 سوار شدن و پیاده شدن از کامیون 1-9-7

 هشدار 

زمانی که شما از دستگیره و پله ها استفاده می کنید، سوار شدن و پیاده شدن از کامیون امری ایمن 

 است. از پریدن از کابین به پایین خودداری نمایید . این امر ممکن است موجب آسیب جدی شما شود.

پله های کثیف و یخی و ُسر ممکن است سبب لیز خوردن و خطر سقوط شوند. آلودگی هایی ) مانند گل و 

 الی ، برف و یخ ( را از پله ها و مسیر درب و کفش های خود پاک کنید .

 هشدار 

 هرگز کودکان را در داخل کامیون تنها رها نکنید، کودکان:

 .ممکن است توسط وسایل داخل کامیون صدمه ببینند 

  در صورتی که برای مدت طوالنی در معرض گرمای یا سرمای داخل کامیون قرار بگیرند، ممکن است

 آسیب جدی دیده و حتی منجر به مرگ آنها شود. 

  .ممکن است به دیگران آسیب برسانند 

 .ممکن است از کامیون بیرون پریده و در معرض خطرات ترافیکی قرار گیرند 

 .ممکن است با افتادن از کامیون بطور جدی آسیب ببینند 

11صفحه   

 
 باز و بسته کردن



23عکس   

 سوار شدن به داخل کابین ) اتاق کامیون( / پیاده شدن از سمت راننده ) برای مثال، درب سمت چپ(

 .از صندلی فنری استفاده کنید، کمک در پیاده شدن 

 استفاده کنید. ②و پله ها ①از دستگیره ها 

 پنجره های کنار 2-7

 باز و بسته کردن پنجره های کنار 1-2-7

 ∆هشدار ! 

دقت کنید که چیزی یا کسی میان پنجره های کنار و قاب درب نباشد. زمان باز کردن پنجرهای کناری به آنها تکیه 

نکنید. زمان پایین آوردن پنجره ممکن است بازو شما میان پنجره و قاب درب گیر کند. بنابراین مراقب باشید. در 

 موقعیت های خطرناک از کلید آزاد کردن استفاده نمایید یا از باال فشار دهید تا پنجره کنار دوباره بسته شود.

 ∆هشدار ! 

مطمئن شوید زمانی که در حال بستن پنجره های کناری هستید کسی یا چیزی میان آن گیر نکرده باشد.در 

موقعیت های خطرناک از کلید آزاد کردن استفاده نمایید یا از باال تا انتها فشار داده تا پنجره کنار دوباره بسته 

 شود. 

  .کلید را در قفل احتراق به سمت وضعیت رادیو بچرخانید 
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 باز و بسته کردن



  22عکس 

دکمه باالبر پنجره، پنجره کناری سمت چپ ①  

دکمه باالبر پنجره،  پنجره کناری سمت راست②  

را از لبه پایین  فشار داده و پایین نگه دارید تا در موقعیت مورد  ②یا  ①دکمه باالبر پنجره باز کردن: 

 دلخواه شما قرار بگیرد. 

را از لبه باال فشار داده و پایین نگه دارید تا زمانی که پنجره کناری  ②یا  ①دکمه باالبر پنجره بستن : 

 در موقعیت دلخواه شما قرار گیرد. 

را از لبه باال یا از لبه پایین برای یک ثانیه  ②یا  ①دکمه باز و بستن ارتقاء یافته ) تقویت شده(: 

فشار دهید. پنجره مورد نظر بطور کامل باز و یا بسته خواهد شد . اگر چیزی مانع بسته شده کامل 

 پنجره گردد، محافظ مسدود شدن از عمل بسته شدن پنجره جلوگیری خواهد کرد. 

را بطور مختصر از لبه ی باال و یا پایین فشار دهید.  ②یا  ①دکمه لغو باز و بسته شدن ارتقاء یافته: 

 پنجره کنار در موقعیت فعلی خود خواهد ایستاد. 

همچنین در کامیون های با سیستم قفل مرکزی، می توان پنجره های کناری را با استفاده از کلید کنترل 

 از راه دور بست. 

)ریست تنظیمات پنجره های کنار به باز گرداندن تنظیمات پنجره های کنار به تنظیمات کارخانه  2-9-7

 تنظیمات کارخانه( 

کامیون های مجهز به عملکرد ارتقایی سیستم قفل مرکزی: در صورتی که عملکرد ارتقایی قفل مرکزی  

باز و بسته شدن پنجره های کناری دیگر به درستی کار نکنند، پنجره های کناری به تنظیمات استاندارد 

 بر می گردند.  

19صفحه   
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21عکس   

 دکمه باالبر پنجره، پنجره سمت چپ ①

 دکمه باالبر پنجره ، پنجره سمت راست②

 .کلید را در وضعیت راندن در قفل احتراق بچرخانید 

  را از لبه پایین فشار داده و  نگه دارید تا زمانی که پنجره بطور کامل باز شود. ②یا  ①دکمه پنجره 

  را از لبه باال فشار داده و تا زمانی که پنجره بطور کامل بسته شود، پایین نگه  ②یا  ①دکمه پنجره

 دارید. 

در صورتی که سیستم ارتقاء یافته قفل مرکزی باز و بسته شدن پنجره همچنان کار نمی کند، تنظیمات پنجره 

 خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید. 

 سقف  7-7

 درب سقف  1-7-7

 باز کردن درب سقف 

کامیون های مجهز به کنترل بسته شده ارتقاء یافته : زمانی که درب کامیون قفل است، درب سقف می تواند 

 با استفاده از قابلیت  اجتناب از بسته شدن، همچنان باز بماند. 
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 باز و بسته کردن



24عکس   

 کلید گروه ها ی باالی شیشه ی جلو راننده ) شیشه روبروی راننده(

  را تا زمانی که درب سقف تا وضعیت دلخواه شما باز شود، فشار دهید.  ①لبه باالی دکمه ی 

 یا 

  درب سقف را فشار دهید. درب سقف بطور کامل باز می شود.  ①مختصراً لبه باالی دکمه 

  :مختصراً فشار دهید یا از لبه  ①دوباره دکمه را از لبه بااللغو کردن عمل باز کردن درب سقف

 ②پایین 

   .درب سقف در موقعیت حاضر خود متوقف می شود 

 بستن درب سقف 

 هشدار ! 

مطمئن شوید که در زمان بستن درب سقف چیزی میان پنجره و شیشه نباشد. در موقعیت های خطرناک 

 . دکمه را رها کنید یا از لبه باالی دکمه دوباره سقف را باز کنید

در صورتی که چیزی مانع بسته شدن کامل درب سقف شود، محافظ مسدود شدن کار بستن درب سقف 

 را لغو می کند. 

 رجوع کنید(. 42در موارد فوریتی، درب سقف را می توان بطور مکانیکی بست ) به صفحه 

  را از پایین نگه داشته تا زمانی که درب سقف در وضعیت دلخواه شما قرار گیرد. ②ته دکمه 

 یا

 را فشار دهید. درب سقف بطور کامل بسته می شود.  ②مختصراً لبه پایین دکمه 

  :را فشار دهید. ②یا لبه پایین   ①مختصراً لبه باالی دکمهلغو عمل بسته شدن 

 درب سقف در وضعیت حاضر خود متوقف می شود. 
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25عکس   

 پرده / پشه بند 

  :پرده یا پشه بند را تا انتهای مخالف باز شدن کشیده و قفل کنید. بستن 

  :پرده یا پشه بند را از قفل آزاد کرده و به موقعیت قبلی خود باز گردانید. باز شدن 

 بستن درب سقف بصورت مکانیکی   9-7-7

26عکس   

را برداشته همانطور که در راهنما نشان داده است . ②کلید آلن  

 پشه بند را به سمت انتهای مخالف باز شدن کشیده و قفل کنید. 

قابل دیدن  ①پرده محافظت از حشرات را در جهت پیکان حتی بیشتر از رول خود کشیده تا جایی که سوراخ

 باشد. 

تا موتور تنظیم بگذرانید.  ①سوراخ  ②کلید آلن را از میان   

را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که درب سقف بطور کامل بسته شود. ②کلید آلن  

را بیرون بکشید.  ②کلید آلن  
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دریچه تهویه 2-7-7  

 باز و بسته کردن دریچه تهویه 

 هشدار ! 

مطمئن شوید زمانی که در حال بستن درب دریچه تهویه هستید، چیزی ما بین آن نباشد. دکمه باز و 

بسته شدن را در مواقع خطر رها کنید یا دکمه را از لبه باالی دکمه دوباره فشار دهید تا دریچه تهویه باز 

 شود. 

 درب دریچه تهویه را می توان با فشردن دکمه در  سمت پایین تر کلید گروه، باز و بسته کرد. 

  21عکس 

 گروه کلیِد باالی شیشه ی جلو راننده ) مثال(

  :را تا زمانی که درب دریچه تهویه در وضعیت دلخواه شما قرار  ①لبه پایین تر دکمهباز کردن

 بگیرد، فشار دهید.

  :تا زمانی که درب دریچه تهویه در وضعیت مورد دلخواه شما قرار  ②دکمه را از لبه پایین تر بستن

 گیرد، فشار دهید 

 درب دریچه تهویه را می توان در مواقع اضطراری بطور مکانیکی ) دستی ( بست.

بستن دریچه تهویه بطور دستی ) مکانیکی(  7-7-7  

  میلیمتر( را  از جعبه ابزار کامیون خود بردارید.  4یک پیچ گوشتی با لبه تخت ) عرض لبه 

 .)پشه بند یا پرده محافظ حشرات را تا انتهای مخالف باز شدن کشیده و ببندید ) یا قفل نمایید 

 

  

41صفحه   

 
 باز و بسته کردن



22عکس   

 دریچه تهویه ) برای مثال سقف آفتابگیر شیشه ای/ سان روف شیشه ای(

 قابل  ①پرده محافظ حشره را در جهت پیکان حتی بیش از واحد رول خود بکشید تا زمانی که سوراخ

 رویت گردد.

 پیچ گوشتی را از سوراخ تا موتور تنظیم عبور دهید 

  .پیچ گوشتی را در جهت عقربه های ساعت بچرخایند تا زمانی که دریچه تهویه بطور کامل بسته شود 

  .پیچ گوشتی را بیرون بیاورید 

سان روف )سقف آفتابگیر(   5-7-7  

 بازو بسته کردن دریچه سقف 

∆هشدار!   

مطمئن شوید که هنگام بستن سان روف مانعی ما بین نباشد. درب سان روف هم از لبه جلو و هم از لبه 

 عقب قابل باز شدن است. 

 

 

44صفحه   

 
 باز و بسته کردن



29عکس   

سقف را به باال یا به پایین فشار دهید. ①دستگیره درب  
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 صندلی  0-5

 جای نشستن 1-5

 نکاتی در خصوص نشستن  1-1-5

 کامیون ممکن است دارای صندلی های متفاوتی در کابین خود باشد:

 )صندلی ثابت بدون تنظیم ) تعلیق 

 صندلی قابل تنظیم ) تعلیقی(، استاندارد 

 صندلی قابل تنظیم راحتی 

 )صندلی شاگرد )مسافر 

 هشدار ! 

تنظیم صندلی راحتی در حین رانندگی تمرکز شما را از ترافیک جاده منحرف خواهد کرد. ممکن است در 
 نتیجه این امر کنترل کامیون خود ار از دست داده و تصادف نمایید. 

 تنها زمانی صندلی خود را تنظیم کنید که کامیون ساکن بوده و ترمز دستی آن نیز کشیده شده باشد. 

 درجه )خط /نوار( باشد. 1برای استفاده از صندلی فنری در فشار سیستم بادی در مخزن حداقل باید دارای 

 هشدار ! 

زمان تنظیم صندلی مطمئن شوید کسی یا چیزی مابین آن میان نباشد. در هنگام جا افتادن صندلی شما 
 صدایی را خواهید شنید. صندلی را طوری تنظیم نمایید تا وضعیت کمربند نیز درست شود. 

 لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید. 

 .تکیه گاه صندلی ) پشتی صندلی( را تا موقعیت تقریباً عمودی تنظیم نمایید 

 .دستها باید با اندکی خم شدن به فرمان برسند 

  تکیه گاه سر باید با پشت سر راننده تماس داشته باشد و در حدود سطح چشم سر را پشتیبانی

کند.این امر سبب کاهش خطر آسیب دیدگی به سر و ناحیه گردن در مواقع تصادف یا موقعیت های 

 مشابه خواهدشد. 

  وضعیت نشستن در زمانی که کمربند به خوبی بسته نمی شود، خطرناک بوده و بنابراین باید به شدت

 از این امر اجتناب کرد. 

در نتیجه عمل نکردن به این دستورالعملها شما ممکن است آسیب ببینید. راننده باید قادر باشد که پدالهای 

 زیر پای خود را را بدون زحمت فشار دهد. 

قبل از ترک کامیون، صندلی خود را با فشاردادن دکمه صندلی / دکمه کمک خروج،  تا پایین ترین وضعیت 

پایین بیاورید. در غیر اینصورت، صندلی ممکن است به سمت پایین منعطف شود بنابراین پاها ممکن است 

 میان صندلی و فرمان گیر کرده ،فشرده شود 

 هشدار ! 

صندلی تنظیمی )تعلیقی( در زمان نشستن تکان می خورد. اعضای بدن ممکن است نیشگون گرفته شده و 
آسیب ببیند. مطمئن شوید که فضای کافی اطرف صندلی فنری وجود داشته باشد. به فنر های پالستیکی 

 زیر فشار وارد نکنید.

  

41صفحه   

 
 محوطه راننده



مطمئن شوید که هیچ شیء ای مانع تکانهای صندلی نمی شود. در غیر صورت صندلی ها ممکن است 

 صدمه ببینند. 

از صندلی به عنوان وسیله باال رفتن استفاده نکنید. برای مثال، هنگام باال رفتن به طبقه باال استراحتگاه 

 کابین کامیون. 

صندلیهای دارای کمربند ایمنی جزء موارد ایمنی مهم  محسوب می شوند. مطمئن شوید که 

( مطالعه نمایید. 31دستورالعملهای ایمنی مرتبط با بخش ایمنی مسافر را ) در صفحه   

تعمیرات مربوط به صندلی همواره باید توسط نمایندگی های مجاز صورت بگیرد. ما نمایندگی های مجاز را به 

شما توصیه می نماییم. بخصوص برای کارهای مرتبط با ایمنی و سیستم های مربوط با ایمنی مخصوصاً 

 مهم است که نمایندگی های مجاز استفاده نمایید. 

  

 استفاده از صندلی 9-1-5

گزینه های تنظیمات تک تک صندلیها ممکن است بستگی به 

 ویژگی های هر صندلی متفاوت باشد. 

  :)دکمه استراحتگاه تنظیم استراحتگاه بازو ) آرم رست

را به سمت باال حرکت  ①و استراحتگاه صندلی ⑥بازو

 دهید.

 را با استفاده چرخ زیر  ①زاویه استراحتگاه صندلی

 استراحتگاه تنظیم کنید.

  :مطمئن شوید که چیزی روی آن نیست.تنظیم تکیه گاه 

  را باال کشیده و نگه دارید.②اهرم 

 .تکیه گاه خود را در وضعیت دلخواه تنظیم کنید 

  را رها کنید. ②اهرم 

  :را به سمت  ④اهرم تنظیمتنظیم فاصله صندلی جلو

 باال کشیده و نگه دارید.

  صندلی را با اسالید کردن به سمت جلو یا عقب در وضعیت

 دلخواه خود تنظیم نمایید. 

 

، نمونه صندلی قابل تنظیم ) تعلیقی(  10عکس   

 را رها کنید. ④اهرم 

 .صندلی را به سمت جلو یا عقب اسالید کنید تا زمانی که صدای قفل شدن آن شنیده شود 

  :را به سمت باال کشیده و نگه دارید.  ⑤اهرمتنظیم طول صندلی 

 .صندلی را به وضعیت دلخواه خود هل دهید 

 را رها کنید. ⑤اهرم 

  :را کشیده و باال نگه دارید. ③اهرمتنظیم زاویه صندلی 

 .صندلی را در وضعیت دلخواهتان تنظیم کنید 

 را رها کنید. ③اهرم 
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  :را به اندازه یک  ⑩اهرمتنظیم ارتفاع صندلی

شکاف ) دنده( به باال یا پایین ُهل دهید. صندلی به 

 اندازه یک شکاف باال یا پایین می رود.

 :با چرخاندن تنظیم  تنظیم تعدیل کننده لرزش

 لرزش صندلی خود را تعدیل کنید.  ⑨کننده ی

  : را به  ⑧دکمهاستفاده از دستیار پیاده شدن

سمت پایین فشار داده و قفل کنید. صندلی تا آخر 

 پایین می رود.

13عکس   

 را دوباره به پایین فشار دهید. صندلی دوباره به ارتفاع قبلی خود باز می گردد.  ⑧دکمه 

تکیه گاه صندلی دارای برآمدگی) پشتیبان کمری( است. و پشتیبان جانبی قابل تنظیم است بنابراین تکیه 

 گاه صندلی از پشت ) کمر( شما به خوبی حمایت می کند. 

  :از لبه باال یا پایین فشار دهید. پشتیبان جانبی سفت یا شل  را ⑫کلیدتنظیم برآمدگی تکیه گاه

 می شود.

 از لبه باال یا پایین فشار دهید. بخش باالیی بر آمدگی تکیه گاه سفت یا شل می شود.  را ⑬دکمه 

  را  از لبه باال یا پایین آن فشار دهید. بخش پایینی تکیه گاه سفت یا ُشل می شود. ⑭دکمه 

  :را از لبه باالی آن فشار دهید. اکنون گرمایش  ⑪دکمهروشن کردن سیستم گرمایش صندلی

 صندلی فعال شده و روی پاور اول تنظیم است.

 یا 

 را از لبه پایین آن فشار دهید. گرمایش صندلی اکنون فعال شده و در پاور دو تنظیم است. ⑪دکمه 

 توجه ! 

صندلی ها در زمانی که بیش از حد گرم شوند بطور اتومات خاموش نخواهند شد. از دستور العمل زیر پیروی 

 کنید. در غیر اینصورت سیستم گرمایش صندلی ممکن است آسیب ببیند. 

 .چیزی روی صندلی نگذارید 

 .صندلی را با حوله یا بالش نپوشانید 

 .زمانی که از صندلی استفاده نمی شود، سیستم گرمایش آن را خاموش کنید 

  .زمانی که موتور روشن نیست، کلید گرمایش صندلی راننده و شاگرد را خاموش کنید 

  :را از مرکز آن فشار  ⑪را فشار دهید ) یا دکمه ⑪وسط دکمهخاموش کردن گرمایش صندلی

 دهید(. 
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 محوطه استراحت ) محل استراحت( 5 –9

 محوطه استراحت استاندارد 1-9-5

 اطالعات ایمنی مهم

 هشدار! 

تنها زمانی رانندگی را آغاز نمایید که تخت استراحت خود را باال برده و و در سر جایش با محوطه استراحت: 

 کمر بند آن محکم بسته باشید. 

 توجه ! 

پشتی صندلی راننده و شاگرد را قبل از باز کردن تخت استراحت به سمت جلو ) سمت فرمان( ُهل دهید. در 

 غیر اینصورت تخت استراحت شما ممکن است به صندلی ها آسیب بزند. 

 

 

12صفحه   

  صندلی راننده و شاگرد را به سمت جلو ُهل

 دهید.

  :کمربند تخت را باز کنید.باز کردن 

 .تخت را به سمت پایین بیاورید 

  :تخت را بلند کرده و با بستن یا باال بردن تخت

 بند آن را گره بزنید. 

 .پشتی صندلی ها را به حالت اول خود برگردانید 

 

محوطه استراحت پایین  9-9-5  

 سفت کردن تور ایمنی

 هشدار! 

اگر محل استراحت طبقه پایین در حین سفر، توسط مسافر )یا شاگرد( مورد استفاده قرار گیرد، ترمزها و 

.  یا تغییر مسیر های ناگهانی کامیون ، ممکن است سبب  سقوط مسافر شده و به او آسیب برساند  
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به همین دلیل، مطمئن شوید که مسافران تجهیزات ایمنی 

 را قبل از شروع رانندگی وصل کرده باشند.

مراقب باشید زمانی که تخت استراحت باال یا پایین می 

 آورید، انگشتانتان نیشگون گرفته نشود. 

 سقف کابین، تور  ①قبل از تنظیم و ثابت کردن بستهای

 را وصل نمایید.  ②ایمنی

 

11عکس   

تنظیم فرمان  2-5  

 هشدار! 

در صورتی که شما قفل تنظیم فرمان خود را در زمان رانندگی آزاد کنید،  ممکن است کنترل کامیون خود را از 
دست داده در نتیجه حرکات فرمان غیر قابل کنترل شود و منجر به تصادف و آسیب رساندن به خود و دیگران 

 شوید.

فرمان را تنها زمانی تنظیم نمایید که کامیون ساکن است و ترمز دستی کشیده شده است. قفل تنظیم فرمان 

 ممکن است در زمان رانندگی آزاد نشود. 

 . تنظیمات باز  و بسته شدن قفل فرمان بصورت بادی انجام می شود. 

 .کامیون را نگه دارید 

 .ترمز دستی را بکشید 

 را از لبه پایین آن فشار دهید. قفل  ②کلید

 فرمان باز می شود.

  .ارتفاع و خمیدگی فرمان را تنظیم کنید 

 .کلید را از لبه باالی آن فشار دهید 

 .قفل فرمان درگیر می شود 

ثانیه پس از باز  30قفل فرمان بطور اتومات در حدود 

 شدن، دوباره قفل می شود. 
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 آیینه ها 7-5

 تنظیم آیینه بیرونی 1-7-5

 هشدار! 

آیینه های بیرونی در صورتی که به گونه ای بد تنظیم شده باشند، موجب اشکال در دید عقب شما خواهند شد. 

در چنین مواقعی شما ممکن است قادر به تشخیص به موقع خطر نبوده و خود و دیگران را به خطر بیاندازید. 

 بنابراین، همواره تنظیمات آیینه های بیرونی کامیون خود را قبل از آغاز رانندگی بررسی نمایید.    

در نظر داشته باشید که آیینه های بیرونی اشیاء را کوچک نشان می دهند. اشیاء در آیینه نزدیکتر به نظر می 

 رسند. 

 هشدار ! 

پرده ها و آفتابگیرها ممکن است موجب اشکال در دید آیینه های بیرونی شوند. د رچنین مواقعی شما ممکن 

است خطر را به موقع تشخیص نداده خود و دیگران را به خطر بیاندازید. بنابراین، از تنظیم آیینه های بیرونی خود 

 اطمینان حاصل کنید. 

بنابراین آیینه های بیرونی، آیینه های بغل قابل تنظیم )رمپی( و آیینه های با زوایه پهن خود را بطور دستی 

 تنظیم نمایید. 

 
  کلید را در قفل احتراق در وضعیت

 راندن بچرخانید. 

 را فشار دهید تا آیینه  ①دکمه

بیرونی سمت چپ را تنظیم نمایید. و 

را فشار دهید تا آیینه  ②یا کلید

 بیرونی سمت راست را تنظیم نمایید. 

 را از لبه باال یا پایین آن، یا از  ③دکمه

لبه راست یا چپ آن تا زمانی که 

آیینه بیرونی در وضعیت دلخواه شما 

 قرار بگیرد فشار دهید.

 روشن و خاموش کردن گرمایش آیینه ها 9-7-5

 سیستم گرمایش آیینه های بیرونی از یخ زدن  و خیس شدن آنها در آب و هوای سرد جلوگیری می کند. 

 آیینه های قابل تنظیم بغل )رمپ( بدون سیستم گرمایشی هستند. 
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  کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن

 بچرخانید. 

  :را فشار دهید. چراغ  ①دکمهروشن کردن

 روشن می شود ②شاخص

  :را فشار دهید. چراغ  ①دکمهخاموش کردن

 خاموش می شود. ②شاخص

 15عکس 

 چراغها 5-5

 کلید چراغ  1-5-5

 کامیون با کلید چراغها خاموش و روشن می شوند. توضیح کلی : 

 روشن کردن چراغها

 چراغ پارک 

 را در حالت         قرار دهید. ①کلید 

چراغهای پارک، چراغ پالک، چراغهای گوشه و کنار 

 همگی روشن می شوند.      

 چراغهای جلو )کامیون( نور پایین

نورهای غوطه ور جلو نامتقارن هستند. به همین دلیل نور غوطه ور جلو ممکن است سبب خیره گی رانندگان روبرو شود.  

در بعضی از کشورها مقررات ترافیکی متفاوت از کشور ثبت کامیون است . زمانی که در این کشورها رانندگی می کنید ، 

 (.55اندکی چراغ های جلو ماشین خود را با نوار چسب بپوشانید) صفحه 

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

  را در وضعیت          قرار دهید.  چراغهای پارک و نور پایین روشن خواهند شد.   ①کلید چراغ 

 روشن خواهد شد. در کامیون هایی با چراغهای جلو اتومات، نور هشدار پنل ابزار                         

 چراغهای روز

   .موتور را استارت بزنید 

  بچرخانید.   [0]را به وضعیت  ①کلید چراغ 

  .چراغهای نور پایین و پارک روشن می شوند 
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(، تنها چراغهای روز ال ای دی روشن می شوند. چراغهای کناری و LED در کامیون هایی با چراغهای روز ال ای دی )

 چراغهای پارک روشن نمی شوند. 

 چراغ های جلو ی اتوماتیک

 هشدار ! 

قرار دارد، چراغهای جلو می توانند برای لحظه ای نیروی برق را خاموش کنند  [A]زمانی که کلید روشنایی در وضعیت 

تا نور پرتو را روشن کند یا چراغها بطور اتوماتیک در وضعیت مه آلود روشن نشود. در این شرایط، ممکن است خود و 

 دیگران در معرض آسیب قرار بگیرید. بنابراین، کلید روشنایی را  در وضعیت تاریک یا مه آلود قرار دهید

چراغ جلوی های اتوماتیک تنها یک اقدام کمکی است.مسئولیت کنترل چراغ های روشنایی کامیون در نهایت بر 

عهده ی راننده است. بنابراین چراغ روشنایی را در موقعیت های متناسب روشن نمایید. برای مثال: در تونل، در 

 قرار دهید.  هوای مه آلود، یا زمان رانندگی در تاریکی شب و در وضعیت                   

 هشدار ! 

 تغییر دهید.به وضعیت  [A]در هوای مه آلود و یا تاریک فورًا کلید چراغ را از حالت 

لحظه ای اختالل در چراغهای روشنایی ممکن است منجر به تصادف شود. تنها زمانی کلید روشنایی را از حالت                        

بگذارید که کامیون ساکن باشد. لحظه ای اختالل در چراغهای رانندگی ممکن است منجر به  [A]به حالت 

 تصادف شود. 

   .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

 را در وضعیت  ①کلید چراغ[A]   قرار دهید. نور پرتویی و چراغهای پارک بطور اتومات به همراه چراغ امبینت

) چراغی که تنها محوطه کمی از دور و بر را روشن میکند( روشن خواهند شد. در صورتی که نور پرتویی روشن 

 شود ، چراغ هشدار  در پنل          ابزار روشن می شود.

 چراغهای مه شکن و چراغهای مه شکن عقب

 ∆هشدار ! 

 تغییر دهید.  به وضعیت            [A]د رهوای تاریک و مه آلود چراغ کامیون را فورًا از وضعیت 

 در غیر اینصورت، شما ممکن است درلحظه ای که چراغ ها خاموش است، تصادف کنید.

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

  را در وضعیت   یا      یا         قرار دهید. ①کلید 

   :قرار دهید.  چراغهای  [2]را به سمت بیرون کشیده و در وضعیت  ①دکمه روشن کردن چراغهای مه شکن

 روشن خواهد شد. ①مه شکن و چراغ هشدار المپ های مه شکن جلو           کنار کلید 
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ببرید.   [3]را با بیرون کشیدن به وضعیت  ①کلیدروشن کردن چراغهای مه شکن و مه شکن عقب: 

و چراغ هشدار مه چراغهای مه شکن، چراغهای مه شکن عقب،  چراغ هشدار المپ های مه شکن  

 روشن می شوند.        ①کنار دکمه شکن عقب 

را  ①قرار داده و کلیدرا در وضعیت        ①در صورتی که کامیون تنها دارای چراغ مه شکن عقب است، کلید

 کمی یا درجه ای به سمت بیرون بکشید. 

در صورتی که سوئیچ کامیون روی کامیون نباشد و درب راننده نیز باز باشد و زمانی که چراغهای کامیون روشن 

 باشند، بوق هشدار شنیده خواهد شد. 

 تنظیم ارتفاع نور چراغها 9-5-5

 کامیون ها مجهز به تعلیق فوالدی هستند. 

 کنترل میزان نور چراغ جلو را می توان مناسب با وضعیت میزان بارگیری کامیون تنظیم کرد. 

 16عکس 

 تنظیم وضعیت

 کامیون بدون بار ) یا خالی (

 تن  3-1کامیون با بار 

  ارتفاع نور چراغ را به گونه ای تنظیم نمایید که

 ترافیک  از روبرو دچار خیرگی نشوند. 

 

 ترافیک از چپ 2-5-5

 هشدار ! 

بدلیل غیر متقارن بودن چراغ های نور پایین، ممکن است آنها موجب خیرگی ترافیک روبرو  شوند و در کشور 

 های با جهت ترافیکی متفاوت از کشور ثبت کامیون این امر ممکن است موجب تصادف شود. 

از مقررات راهنمایی کشوری که در آنجا رانندگی می کنید پیروی نمایید.مسئولیت چراغهای روشنایی 

کامیون همواره با راننده است. در صورتی که در کشوری با قوانین ترافیکی متفاوت از آنچه خودرو شما ثبت 

شده رانندگی می کنید، با پیروی از دستورات، چراغهای هالوژنی خود را جهت جلوگیری از خیرگی با یک نوار 

 چسب بپوشانید. 
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زمانی که از سمت چپ ترافیک رانندگی می کنید، ازسمت 

 چپ چراغ های کامیون خود را با نوار چسب بپوشانید. 

 چراغ جلوی سمت چپ ①

 چراغ جلوی سمت راست ②

  :به اندازه کامیونهای مجهز به چراغهای هالوژینی

الزم نوار چسب استاندار مخصوص جلوگیری از نور را 

 بردارید. 

  .منطقه مورد نظر را با نوار چسب بپوشانید 

 

11عکس   

 اهرم چند منظوره ) اهرم چند کاره( 7-5-5

 شرح کلی

 اهرم چند منظوره در سمت چپ فرمان قرار دارد. 

   .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

 روشن کردن نور اصلی

 .کلید نور پایین را روشن کنید 

فشرده و قفل  ④اهرم چند کاره را به وضعیت جلو 

کنید. پنل خوشه ابزار به همراه چراغهای هشدار            

 روشن خواهد شد. 

12صفحه   

 استفاده از فلشر نور اصلی

  را مختصراً به عقب بکشید. ③کلید چند منظوره 

 و نور اصلی برای دقیقه ای مختصر چشمک خواهند خورد. خوشه ابزار با چراغهای هشدار          
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 روشن کردن فلشرهای شاخص جهات

  :  )را در جهت پیکان درتصویر به سمت  ①پیکان کلید ترکیبیاستفاده از فلشرها )یا چشمک زنها

 را در جهت چشمک زن به سمت چپ بچرخانید و قفل کنید.  ②راست یا بچرخانید یا چشمک زن

 چراغهای شاخص به ترتیب چشمک خواهند زد.

 با حرکات زیاد فرمان کامیون کلید چند منظوره بطور اتومات به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت.  

  :را در  ②را در جهت چشمک به سمت راست بچرخانید یا پیکان  ①پیکان کلید ترکیبی فلش کوتاه

 جهت فلش خوردن به سمت چپ بچرخانید. 

 بار چشمک خواهد خورد.  5چراغهای هشدار چشمک زن برای 

چراغ های داخلی ) داخل کابین( 5-5-5  

 کلید چراغ های داخلی

 گروه کلیدها در باالی شیشه مقابل راننده

 

19عکس   

 

 

 گروه کلیدها در پنل درب سمت شاگرد 

 

 

 

40عکس   
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 کلید گروه ها در محوطه استراحت کابین 

43عکس   

 خاموش و روشن کردن چراغهای داخلی

زمانی که درب ها بسته است  یا کلید روی کامیون در وضعیت رانندگی قرار دارد، چراغهای داخل با یک 

تاخیر خاموش می شوند. زمانی که درب کامیون برای مدت طوالنی تری باز بماند چراغهای داخل بطور 

 اتومات خاموش خواهند شد.

  :را مختصراً فشار دهید.  ③دکمه روشن کردن 

کیلومتر در ساعت فراتر رود، روشنایی چراغهای داخل بطور اتومات  25در صورتی که سرعت کامیون از حدود 

 تطبیق می یابد. 

  :را همینطور بفشارید.  ③دکمهکم نور کردن 

چراغهای داخل کم نور و کم نور تر می شوند. زمانیکه نورهای داخل تا حداقل امکان کم شدند، نور چراغها 

 داخل دوباره  با فشردن مداوم مجدد ،شروع به روشن و روشنتر خواهند شد. 

  :را فشار دهید.  ③مختصراً دکمهخاموش کردن 

 چراغ های داخلی خاموش خواهند شد. 

 یا 

 گروه کلیدها را فشار دهید. ⑦دکمه محوطه استراحت

 تمامی چراغهای داخل خاموش خواهند شد. 

 زمانی که موتور کامیون روشن ) استارت ( می شود، چراغ داخل بطور اتومات خاموش خواهندشد. 

 خاموش و روشن کردن اتومات چراغهای جلوی کامیون

  :را تا زمانی که صدای بیب شنیده شود، فشار دهید. در صورتی که درب  ④دکمهخاموش کردن

 راننده یا مسافر باز باشد، چراغهای داخل و چراغ خروج همچنان خاموش خواهند ماند. 

در صورتی که کلید چراغهای داخل روشن باشند، قبل از اینکه یکی از درب ها باز شود، چراغهای داخل 

 روشن باقی خواهند ماند. 

  :را دوباره و تا زمانی که صدای بیب شنیده شود، بفشارید. ④دکمهروشن کردن 

 در صورتی که درب راننده یا مسافر باز باشد، چراغهای داخل و چراغ خروج بطور اتومات روشن خواهند شد.
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 خاموش و روشن کردن چراغ مطالعه راننده و یا شاگرد

  :را فشار دهید.  ⑥یا چراغ مطالعه شاگرد ②بطور مختصر کلید چراغ مطالعه رانندهروشن کردن

 چراغ مربوط روشن خواهد شد.

  :را فشار دهید. چراغ مطالعه کم  ⑥یا شاگرد ②مختصراً کلید چراغ مطالعه رانندهکم نور کردن

نورتر می شود. زمانی که چراغهای داخلی با فشار مداوم تا حد امکان کم نور شدند، چراغها با 

 تداوم فشار بار دیگر پر نور و پر نور تر می شوند. 

  :را بطور مختصر فشار دهید. چراغهای  ⑥یا شاگرد ②دکمه چراغ مطالعه رانندهخاموش کردن

 مطالعه مربوطه خاموش می شود. 

خاموش و روشن کردن چراغ مطالعه محوطه 

 استراحت 

  :دکمه چراغ مطالعه را از لبه پایین روشن کردن

 آن بفشارید. ①تر

  :از لبه  ①دکمه چراغ مطالعهخاموش کردن

 باالی آن بفشارید.

 روشن و خاموش کردن چراغهای شب ) سبز(

 چراغهای شب جهت کاهش خیرگی از محل نور در هنگام رانندگی، مورد استفاده قرار می گیرید. 

  :را بطور مختصر بفشارید. ⑤دکمهروشن کردن 

  :را بطور مختصر بفشارید. ⑤دکمهخاموش کردن 

 متصل کردن چراغ موودی ) وضعیتی یا حالی( خاموش یا روشن ) آبی(

 چراغهای موودی با چراغهای داخلی در زمانی که کامیون ساکن است، کار می کند. 

  :را مختصراً بفشارید.  ⑥دکمهروشن کردن 

  :دکمه           را فشار داده و پایین نگه دارید. چراغ موودی کم نور می شود. زمانی که نور کم نور کردن

موودی به حداقل نور خود رسید، نور موودی دوباره با فشردن مداوم روشن و روشن تر می شود. این 

 ویژگی و یا گزینه را می توان در نمایندگی مجاز غیر فعال کرد. 

  :را بفشارید.  ⑥مختصراً دکمهخاموش کردن 

کیلومتر در ساعت فراتر رود، کلیدهای موودی بطور اتومات خاموش می  25در صورتی که سرعت کامیون از 

 شوند. این گزینه یا ویژگی را نیز می توان در نمایندگی مجاز غیر فعال کرد. 
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 دستورالعمل های تعویض المپ های چراغ 6-5-5

المپ ها و چراغها بخشهای ضروری از ایمنی کامیون هستند. بنابراین، همواره اطمینان حاصل نمایید که تمامی 

 چراغها کار می کنند. 

( Dippedعمر و دوام المپ ها محدود است. ما توصیه می کنیم زمانی که  المپ اصلی یا المپهای غوطه ور ) 

آسیب می بینند، سایر المپ های مرتبط را نیز تعویض نمایید. ما به شما توصیه می کنیم که از  المپ های بادوام 

 استفاده نمایید. 

 هشدار !

 در زمان کار با المپ ها از موارد ذیل پیروی نمایید:

  المپ ها می توانند به شدت داغ باشند. بنابراین از خطر احتمالی سوختگی آگاه باشید. قبل از تعویض المپ

 اجازه دهید که المپ کامالً خنک شود. 

  در زمان تعویض المپ از عینک های ایمنی استفاده نمایید و برای اینکه به خود آسیب نرسانید از دستکش

 هایی که لیز نمی خورند استفاده نمایید. 

  از نصب المپهایی که به زمین افتاده و یا خراشیده اند،امتناع کنید. چنین المپ هایی ممکن است منفجر

 شوند. قطعات شکسته المپ ممکن است به شما آسیب برساند. 

  .المپ ها را دور از دسترس کودکان نگه دارید 

  از المپ هایی استفاده کنید که برای داخل چراغ خودرو شما طراحی شده است و تنها از همان مدل المپی

 که در حال تعویض آن هستید استفاده نمایید. لطفًا به اطالعاتی که به همراه المپ می آید نیز دقت نمایید. 

  لکه های روی شیشه المپ موجب کم شدن عمر المپ خواهد شد. شیشه المپ را بر روی کف دست

 نگیرید. در صورت نیاز شیشه المپ را با الکل سرد و پنبه تمیز کرده و با پارچه بدون پرز خشک کنید. 

  .المپهای مورد استفاده را از رطوبت محافظت نمایید 

 تعویض المپ های چراغ 4-5-5

 توضیحات کلی

  .جهت جلوگیری از سوختگی منبع تغذیه، قبل از هر گونه  تعویض المپ، کلیده های چراغها را خاموش نمایید 

  .المپ جدید را با پارچه بدون پرز بردارید. با دستان خیس و یا انگشتان روغنی المپ را بر ندارید 

 .سوکت المپ را بررسی کرده و هر گونه زنگ زدگی را در صورت نیاز پاک نمایید 

 .درهای خراب را تعویض نمایید 

  . در صورتی که المپ جدید به هیچ وجه روشن نمی شود، لطفاً به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید 

 .در صورتی که هر یک از چراغهای روز ال ای دی از کار افتاد، لطفاً به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید 
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 المپ های جلو؛

 ( ،چراغهای نور باال، چراغهای پارک، چراغهای هشدارDippedچراغهای غوطه ور ) 

 تعویض المپ های چراغ در سمت چپ توضیح داده شده است. 

  را با پیچ گوشتی باز نمایید. ①روکش 

  روکش چراغ را به سمت باال چرخانده و

 جدا کنید.

 را چرخانده و پیچ ها را جدا  ②چراغ نور

 کنید.

  .چراغ را بطور کامل بچرخانید 

 

41عکس   

44عکس   

 المپ ها

 نور هالوژنی
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  :را چرخانده، باز و جدا کنید. ③روکش چراغ غوطه ورنور غوطه ور هالوژنی 

 را به سمت چپ چرخانده و جدا کنید. ⑤سر پیچ المپ 

 .المپ را جدا کنید 

  .المپ جدید را داخل کرده طوری که تا بخش گردن المپ با ته سوراخ تماس پیدا کند 

  :روکش چراغ اصلی را چرخانده، باز و جدا نمایید.چشمک زدن چراغ اصلی جلو هالوژنی 

 .دوشاخه کابل المپ اصلی را جدا نمایید 

 .فنر قفل را جدا نمایید 

 .المپ را جدا نمایید 

 .المپ جدید را داخل گذاشته طوری که تا بخش گردن به ته محل نصب برسد 

  :را به آرمی از سرپیچ به سمت راست چرخانده جدا نمایید.  ⑦چراغ پارکچراغهای پارک 

  .المپ را کشیده جدا نمایید 

  .المپ جدید را در سرپیج بگذارید 

  :سرپیچ چراغهای هشدار را به آرامی به سمت چپ چرخانده و جدا نمایید. چراغهای هشدار 

 .المپ را به آرامی چرخانده در حالی به سمت چپ فشار می دهید، جدا کنید 

  .المپ جدید را وارد کرده و به سمت راست بچرخانید در حالی که به آرامی به داخل فشار می دهید 

 چراغهای چشمک زن کناری

را باز نمایید. ①پیچ های  

 چراغ را جدا کنید.

 سرپیچ را به آرامی به سمت راست چرخانده و جدا نمایید. 

المپ را به آرامی در حالی که به سمت چپ چرخانده و فشار می 

 آورید جدا نمایید. 

المپ جدید را داخل کرده و به سمت راست بچرخانید در حالی که 

 به آرمی فشار می آورید. 
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 چراغهای کناری  از جلوی کامیون

 را باز نمایید . ①پیچ ها 

  .شیشه چراغ را جدا کنید 

 .المپ را جدا کنید 

 .المپ جدید را جایگزین نمایید 

در صورتی که کامیون مجهز به چراغهای لبه ال ای دی باشد، 

 تمامی چراغهای لبه نیاز به تعویض دارند. 

 چراغهای مه شکن 

روکش پالستیکی چراغ المپ مه شکن را از زیر سپر جدا 

 نمایید.

 اتصال را آزاد کنید

 فنر قفل را جدا کنید.

 المپ را جدا کنید

المپ جدید را وارد کنید طوری که بخش گردن المپ 

 دندانه با ته تماس حاصل نماید. . 
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 چراغهای پشت کامیون

 چراغهای پشت
 توری ایمنی را باال بزنید.

 شش اتاقک چراغ پشت از سمت چپ:
 پیچ ها①

 چراغ لبه/ چراغهای کنار②

 چراغ هشدار③

 چراغ ترمز④

 چراغ عقب⑤

 چراغ دنده عقب⑥

 چراغهای مه شکن عقب⑦

 چراغ پالک ⑧

 پیچ ها را باز کنید 

 .شیشه چراغ را باز کنید 

  چراغ را با کمی فشار به سمت چپ

 بچرخانید و جدا نمایید.
  المپ جدید را وارد کرده و در حالی کمی به

پایین فشار می دهید به سمت راست 

 بچرخانید.

 

 را جدا کرده و جایگزین نمایید. ⑧چراغ پالک ثبت انعکاسی 
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 سایر چراغهای کناری/ چراغهای اضافی

  .قفل کابل برق را فشار داده و پایین نگه دارید 

 .ارتباط دهنده را آزاد کنید 

  چراغهای کنار و فیوزها را فشار داده، گرفته و

 پایین نگه دارید.

 .چراغ کناری را تعویض کنید 

49عکس   
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 چراغ کار در باال؟

 را باز کرده و روکش را جدا نمایید. ①پیچ های 

 را جدا نمایید و المپ را  ②انعکاس دهنده

 جایگزین نمایید.

  انعکاس دهنده را سرجایش برگردانید و مطمئن

 شوید که به درستی سر جایش افتاده است.

 

 چراغ خروج روی درب

 چراغهای خروج روی درب
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 چراغ خروج روی درب

 با فشردن باز  ①با یک پیچ گوشتی شیشه چراغ

 نمایید.

 را جدا نمایید. ②المپ چراغ 

 .المپ جدید را جایگزین نمایید 

 

 چراغ داخلی ) داخل کابین(

  با یک پیچ گوشتی شیشه چراغ را با فشردن

 باز کنید.

 چراغ مطالعه①چراغ داخلی /③: 

  المپ را به آرامی در حالی که فشار نیز می

 آروید به سمت چپ بچرخانید و جدا نمایید.

  المپ جدید را وارد کرده و در حالی که به آرامی

 فشار می آورید به سمت راست بچرخانید.

  یا 

  روکش را جدا کرده و چراغ شب را بیرون

 بکشید.

   .المپ جدید را جایگزین نمایید 
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 چراغ مطالعه محوطه استراحت

  با فشردن شیشه چراغ با یک پیچ گوشتی، آن را

 باز نمایید.

 .المپ را خارج نمایید 

 .المپ جدید را جایگزین نمایید 

 

 قابلیت دید  6-5

 برف پاکن ها 1-6-5

 اطالعات ایمنی مهم

 هشدار 

تیغه پالستیکی برف پاکن کهنه و خراب موجب گذاشتن رد بر روی شیشه خواهد شد. در کامیون های با 

سنسور نور و باران، این امر موجب نقص در عملکرد برف پاکن خواهد شد.  در این مورد، شما دیگر قادر به  

 مشاهده و بررسی ترافیک جاده نخواهید بود و این امر منجر به تصادف خواهد شد. 

 

بطور منظم تیغه پالستکی برف پاکن سمت راننده و شاگرد را بررسی کنید و در صورت کهنگی و خرابی 

 تیغه های برف پاکن آنها را جایگزین نمایید.  

قبل از خاموش کردن موتور، کلید برف پاکن ها را خاموش نمایید. در غیر اینصورت، برف پاکن ها زمانی که 

موتور کامیون روشن می شود، فوراً شروع با کار می کنند. بستگی به شرایط این امر ممکن است منجر 

به صدمه دیدن برف پاکن ها و یا شیشه کامیون شود.) برای مثال، تیغه برف پاکن یخ زده ای که محکم به 

 شیشه چسبیده(.
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 خاموش و روشن کردن برف پاکن 

 کلید چند منظوره  در سمت چپ فرمان کامیون

 خاموش کردن برف پاکن ها 

 نم نم باران یا سنسور باران ) پاک کردن اتومات(

 پاک کردن آرام شیشه 

 پاک کردن سریع شیشه  

  :کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن روشن کردن

 بچرخانید. 

 را در وضعیت دلخواه خود مطابق شدت باران  ①کلید

 بچرخانید. 

  :را به وضعیت               ①کلیدخاموش کردن  

55عکس   

 تناوب زمانی برف پاکن

ثانیه است. شما می توانید فواصل میان هر تمیز کردن برف پاک  4تنظیم زمانی پیش فرض برف پاکن در هر 

 ثانیه تنظیم کنید. 20تا  2را در هر درجه ای بین 

 را در وضعیت           قرار داده و منتظر اولین حرکت برف پاکن بشوید.  ①کلید 

 را دوباره به حالت           بازگردانید.  ①کلید 

  ثانیه می  20منتظر لحظه ای که می خواهید تناوب برف پاکن را در آن تنظیم کنید باشید. زمان حداکثری

 باشد. 

 را دوباره در حالت           قرار دهید. ①کلید 

 تنظمات زمانی جدید برف پاکن ذخیره می شود.

ثانیه  در این وضعیت قرار بگیرد، فواصل زمانی بین برف پاکن ها  20در صورتی که کلید برای مدت بیش از 

 ثانیه  تنظیم می شود.  4بطور اتومات بین 

 سنسور باران برف پاک کن

 هشدار 

 سنسور باران صرفًا یک قابلیت کمک کننده است. مسئولیت داشتن دید مناسب بر عهده خود راننده است. 

کلید را جهت قابلیت دید بیشتر در موقعیت مناسب بچرخانید. در غیر اینصورت، شما ممکن است قادر به 

 مشاهده و دنبال کردن شرایط ترافیکی نبوده و این امر ممکن است منجر به تصادف گردد.
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  در هوای خشک برف پارکن را خاموش )غیر فعال( کنید. در غیر اینصورت، گرد وخاک روی شیشه یا تاثیر

چشمی) سنسور  چشمی( ممکن است منجر به روشن شدن اتومات برف پاک کن شود. در این 

 صورت، تیغه پالستکی برف پاکن ممکن است آسیب دیده یا شیشه کامیون شما خراش ببیند. 

 در وضعیت: ①کلید 

 بطور اتومات سرعت برف پاکن را بصورت مناسب مطابق شدت باران تنظیم می کند.سنسور باران  

شدت حساسیت سنسور باران را می توان از طریق سیستم عامل تنظیم کرد. شما همچنین می توانید  

 نگاه کنید.(  321فواصل زمانی سنسور باران را نیز تنظیم نمایید ) به صفحه 

 کار نکند، سیستم بطور اتومات بر روی برف پاکن تناوبی تنظیم می شود.سنسور باران در صورتیکه 

 تجهیزات نظافت شیشه  9-6-5

 کلید چند منظوره در سمت چپ فرمان

را درجهت ستون فرمان فشار  ①کلیدروشن کردن: 

 داده و در آن جا نگه دارید. 

 ①سیستم آب پاش مایع نظافت را تا زمانی  که کلید

 در آن وضعیت باشد، روی شیشه  جلو راننده میپاشد.

 

 

 شستن چراغها 2-6-5

  :کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید.روشن کردن 

 را از لبه باال فشار دهید. ①کلید 

 آب پاش چراغ جلو مایع نظافت را بر روی چراغ می پاشد.

 گرم کردن شیشه ی جلو راننده  7-6-5

  :موتور را روشن نمایید.روشن کردن 

  روشن می شود. ②شیشه ی جلو را ازلبه باال فشار دهید. چراغ شاخص کلید①کلید گرمایش 

  :شیشه جلو را از لبه پایین آن فشار دهید. چراغ هشدار کلید  ①کلید گرمایشخاموش کردن

 خاموش می شود.②

دقیقه روشن باشد یا اینکه موتور خاموش شود، گرمایش  35در صورتی که گرمایش شیشه جلو برای 

 شیشه بطور اتومات خاموش ) غیر فعال می شود( می شود. 
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 تامین ولتاژ 4-5

 پریزهای الکتریکی 1-4-5

 ولتاژ: پریزهای ولتاژ در داشبورد 97ولتاژ/  19

 کامیون دارای دو سوکت برق است. 

 وات( 160آمپری )  35پریز  -ولتاژ: سوکت 24 ①

 وات( 320آمپری )  35پریز  -ولتاژ: سوکت 32 ②

 

را از لبه باال  ④ولتاژ 32دکمه روشن کردن: 

روشن می  ⑤فشار دهید. چراغ شاخص کلید

 شود. 

ولتاژ از لبه پایین آن  32دکمه خاموش کردن: 

خاموش می  ⑤فشار دهید. چراغ هشدار کلید

 شود. 

 

 52عکس 

 مبدل ولتاژ  9-4-5

 اطالعات ایمنی مهم
  توجه !

ولتاژ: تامین برق وسایل  32تنها از مبدل های ولتاژی که مجهز به ویژگی های زیر می باشد، استفاده نمایید. 
 بیشتری را فراهم نمی کند.  

 در صورتی که شما می خواهید تجهیزات بیشتری را وصل نمایید، لطفاً با نمایندگی های مجاز  تماس بگیرید.

 
 آمپر 5ولت/  19مبدل ولتاژ 

 آمپر دارای تجهیزات ذیل می باشد.  2ولت/  32کامیون با نصب کارخانه ای ولتاژ 
  رابط شبکه ارتباطی 

 ( رادیو سی بی( رادیو  بی سیم جهت ارتباطCB .)) 

 تلفن/ تلفکس 

  ) ولتاژ 32تجهیزات صوتی ) رادیو 
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آمپر 15ولتی/  19مبدل ولتاژ   

ولتی، با کلید خاموش و  32آمپری تامین می کند . مبدل ولتاژ  35ولت را برای سوکت  32مبدل ولتاژ، برق 

 روشن می شود. 

آیتم های سودمند 5-5  

بوق/ بوق بادی )فشار هوا(       1-5-5  

  :را  ①کلیدروشن کردن بوق بادی

از لبه باال آن فشار دهید. زمانی که 

کلید چند منظوره بوق بادی فشرده 

 شد، صدای بوق شنیده می شود. 

  :را از لبه  ①کلیدخاموش کردن بوق

پایین فشار دهید. زمانی که کلید چند 

منظوره بوق فشرده شد، صدای بوق 

 شنیده می شود. 

 جا سیگاری 9-5-5

. جا سیگاری کنسول کوچک و مرکزی  60عکس 

 کابین

  :درب جا باز کردن جا سیگاری

و در جهتی   ①سیگاری را گرفته

پیکان نمایش داده شده، کشیده باز 

 نمایید. 

  :جا سیگاری جدا کردن جا سیگاری

 و بیرون بکشید.  ②را به پایین فشرده

 

 فندک کامیون 2-5-5

 هشدار! 

فندک داغ می تواند موجب سوختگی شود. به همین دلیل، زمانی که فندک داغ است، فقط از دسته آن را 

 بگیرید. 

زمانی که کودکان در کامیون هستند، فندک را از جای آن بردارید. فندک داغ  ممکن است موجب سوختگی 

 در کودکان و یا سبب آتش سوزی در داخل کامیون شود. 
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 هشدار 

همواره توجه شما باید به شرایط ترافیکی جاده باشد. در غیر اینصورت شما ممکن است تصادف کرده به 

خود و دیگران آسیب برسانید. تنها زمانی از سوکت فندک خود استفاده نمایید که شرایط ترافیکی این اجازه 

 را به شما می دهد. 

 .کلید کامیون را در وضعیت رادیو قرار دهید 

 .فندک را فشار دهید 

 زمانی که فندک داغ شد، با صدا به عقب می پرد.

از جا یا پریز فندک همچنین می توان به عنوان منبع 

 واتی استفاده کرد.  300

بوق هشدار آتش سوزی 7-5-5  

 توضیحات کلی:

سیستم هشدار آتش سوزی/ دود زمانی که دودی در داخل کابین تشکیل شود، به صدا در آمده و هشدار 

می دهد. این سیستم هشدار همچنین برای مثال با دود سیگار، گرد و غبار و دود اگزوز فعال شده و 

 هشدار می دهد. 

 -خاموش کردن سیستم هشدار آتش سوزی/ دود

 غیر فعال کردن کوتاه مدت ) برای مدت زمان کوتاه(

 20را فشار دهید. سیستم هشدار دود برای  ①کلید وظیفه

دقیقه خاموش می شود. پس از این مدت سیستم بطور 

 اتومات به حالت قبل باز می گردد.

در زمانی که سیستم هشدار دود خاموش است، صدای 

ثانیه شنیده می شود.  40کوتاهی تقریباً هر   

 بررسی عملکرد سیستم هشدار دود/ آتش سوزی

 هشدار! 

خطر آتش سوزی و مسمومیت! در صورتی که عملکرد سیستم هشدار دود بطور منظم چک و بررسی 

نشود و یا اینکه باطری آن به موقع تعویض نگردد، این خطر وجود دارد که سیستم هشدار به موقع خطر 

 آتش سوزی و دود گرفتگی را اعالم نکند. خطر مسمومیت از دود و آسیب وجود دارد. 
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 هفته ای یکبار سیستم هشدار دود/ آتش سوزی را چک کنید.

 را فشار داده و همینطور پایین نگه دارید تا زمانی که سیستم هشدار به درستی کار  ①کلید وظیفه

کرده و صدای آن شنیده شود. سیستم هشدار دارای کلید است که پس از فشردن آن سیستم 

 ثانیه خاموش )غیر فعال( می شود.  20هشدار دود برای مدت 

ثانیه شنیده خواهد شد. برای  40زمانی که باطری سیستم هشدار دود خالی باشد، صدای کوتاه بیب هر 

 اینکه عملکرد درست سیستم  دوباره تضمین شود. باطری را هر چه سریعتر تعویض نمایید .

 تعویض باطریها

 ولتی کار می کند.  9سیستم هشدار آتش سوزی با باطری 

 را فشار دهید و تشخیص دهنده دود ) دود یاب( را از براکت )بست( خارج نمایید. ②کلید 

  .باطری را تعویض نمایید 

  .براکت تشخیص یاب دود را قفل نمایید 

 ساعت زنگ دار ) ساعت با قابلیت هشدار( 5-5-5

باالی محوطه استراحت قرار کلید گروه ساعت زنگدار، در 

 دارد. 

 :را فشار داده و پایین نگه دارید.  ①دکمهتنظیم زمان 

، ⑤و دقیقه شمار ⑥با فشردن دکمه های ساعت شمار

 زمان را تنظیم نمایید. 

 را رها کنید تنظیمات ذخیره می  ①دکمه زمان روز

 شود. 

  :را فشرده پایین  ⑦دکمهتنظیم ساعت هشدار

زمان هشدار را نشان خواهد  ②نگه دارید. نمایشگر

 مشاهده خواهد شد.  ALداد و پیغام 

 و دقیقه  ⑥با فشردن دکمه های ساعت شمار

 ، زمان را تنظیم نمایید. ⑤شمار

 

 را رها نمایید. تنظیمات در حافظه ذخیره خواهدشد.  ⑦دکمه هشدار زمان 

  :را در وضعیت ③کلید سیگنال هشدارروشن کردن زنگ هشدارl   قرار دهید. سیگنال هشدار

 متعلق است به تنظیم زمان هشدار.

  :را فشار دهید. سیگنال هشدار خاموش می شود و بعد از  ⑦دکمهخاموش کردن زنگ هشدار

 ثانیه صدایی شنیده می شود.  24
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  :صفحه نمایشگر را فشار داده و پایین نگه  ④دکمه روشناییروشن کردن نور صفحه نمایش

 دارید. 

  :ساعت را از براکت )بست( آن خارج نمایید. تعویض باطریها 

 را به عقب ُهل داده و  ⑧درب باطری

 باز نمایید .

 .باطری های را تعویض نمایید 

  .درب باطری را ببندید 

   ساعت را در براکت ) بست( قرار

 خود دهید. 

 فضای انبار و کابیت ها ) کمدها ( 6-5-5

 اطالعات ایمنی مهم

 هشدار 

اشیاء سنگینی مانند بطریها را در کابینت نگهداری نکنید. درب های کابینت باید بسته و قفل باشند تا در زمان 

 ترمز گرفتن باز نشده و محتویات آن به بیرون نریزند و موجب آسیب دیگران نشوند.

به کمد و یا کابینت ها نباید بیش از اندازه فشار آورد و وزن اشیاء داخل هر یک از کمدها نباید بیش از حد زیر 

 باشد:

  کیلو گرم 4باالی شیشه جلو: کابینت باز    -کیلو گرم   2باالی شیشه جلو: کابینت داری درب 

  :کیلو 2باالی درب 

  :)کیلوگرم   10کشو ها ) کمدها 
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 کابینت های باالی شیشه جلو راننده

 را فشار دهید و  ①: دکمهباز کردن

همزمان درب کابینت را چرخانده باز 

 نمایید.

 درب کمد را به پایین چرخانده و بستن :

 قفل نمایید.

 

 هشدار! 

در زمان رانندگی صندلی خود را به سمت میز و به عقب بر نگردانید. این امر موجب حواس پرتی از شرایط 

 ترافیکی جاده خواهد شد. 

در زمان رانندگی چیزی روی میز تاشو نگذارید. در زمان حادثه، هنگام ترمز یا تغییر ناگهانی مسیر، اشیاء رها 

 شده روی میز ممکن است منجر به آسیب دیدگی جدی افراد شود. 

قبل از رانندگی هرگونه شی را از روی میز بردارید و در صورت ضرورت، اشیای رها شده را جمع آوری نمایید. 

 اشیاء سنگین را در کشوها )کمدها( قرار ندهید. 

دربهای کابینت باید بسته و قفل باشند بنابراین در هنگام ترمز گرفتن باز نشده و اشیاء داخل به بیرون پرتاب 

نگردند و موجب آسیب دیگران نشوند. اشیاء ممکن است سقوط کرده و موجب آسیب دیدگی مسافران در 

 زمان تصادف، ترمز و یا تغییر ناگهانی مسیر حرکت شوند. 

کیلوگرم است. وزن بیشتر از این حد ممکن است موجب صدمه  32وزن حداکثری که میز می تواند تحمل کند 

 به میز شود. 

  :از دسته میز گرفته و بطور عمودی و به سمت باال بکشید و به جلو بیاورید.باز کردن میز 

  :میز را بلند کرده و به حالت عمودی به سمت پایین ُهل داده و سر جای خود قراردهید. بستن میز 

 کمد یخچال روی جعبه موتور خانه

 برای استفاده از یخچال و دستورالعمل نصب، رجوع کنید به دفترچه راهنمای مجزا ی استفاده از یخچال .

 

.  اتاق کامیون دارای جای خواب65عکس  
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66عکس   

 باز کردن یخچال

 درب  ①

 

 کمد انبار در محوطه استراحت از سمت سر

61عکس   

 

  :را به باال گردانده و باز  ①درب کمدباز کردن

 نمایید.

 کمدهای انبار با درب بیرونی

کمدها از بیرون کامیون از طریق دربهای کمد و از داخل از طریق درب پوش زیر کف محوطه استراحت، قابل 

 دسترسی هستند. 

 چراغ کمد بطور اتومات در زمان باز شدن، روشن می شود.
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62عکس   

 انبار محوطه استراحت ①

  :را یکبار کشیده و رها کنید. ①دستگیره آزادباز کردن 

 از بیرون درب انبار باز می شود با قفل کردن ایست قالب

 را دوباره بکشید. قفل درب بیرونی بطور کامل باز می شود. ①دستگیره آزاد 

 .درب پوش بیرونی را به سمت پایین بگردانید 

  .اهرم لوالی درب را به سمت باال بکشید 

  .درب پوش بیرونی به سمت پایین بگردانید. اهرم لوال قفل می شود 

  :درب بیرونی را کمی بلند نمایید.بستن 

 قفل اهرم لوال  باز می شود. 

  .درب پوش بیرونی را به سمت پایین گردانده و در جای خود قفل نمایید، یک صدای کلیک شنیده خواهد شد 

 جا لیوانی ) نگهدارنده لیوان چای/ قهوه( 4-5-5

در زمان رانندگی چیزی در داخل جا لیوانی نگذارید. در غیر اینصورت، محتویات موجود ممکن است سبب آسیب 

 مسافران شود. برای مثال در هنگام: 

 تصادف 

 ترمز گرفتن 

 تغییرات ناگهانی مسیر حرکت 

جهت استفاده از جا لیوانی، تنها از لیوان های مناسب و دارای سر ) درب قابل بسته شدن( استفاده نمایید . در 
غیر انصورت، مایع درون آن ممکن است بیرون بریزد. از مصرف نوشیدنی داغ در کامیون خودداری نمایید. نوشیدنی 

 های داغ  ممکن است موجب سوختگی افراد حاضر در کامیون شود. 
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 آیینه شخصی ) آیینه ای برای مشاهده سر و صورت( 5-5-5

 آیینه شخصی در کابینت باالی مقابل سمت مسافر قرار دارد. 

 هشدار! 

از آیینه شخصی نباید در زمان رانندگی استفاده کرد. مسافر ممکن است در هنگام استفاده از آیینه در زمان 

تصادف یا ترمز گرفتن و یا تغییر ناگهانی  مسیر آسیب ببیند. از کابینت باز ممکن است اشیاء سقوط کرده و 

 همچنین سبب آسیب دیدگی شود.

 در هنگام رانندگی،از بسته بودن آیینه و کابینت اطمینان حاصل نمایید. 

  :نگاه  15درب کابینت را باز نمایید ) به صفحه آیینه شخصی را چرخانده، باال گرفته و تنظیم نمایید

 کنید(

 را به سمت باال بگردانید.  ①آیینه شخصی 

  

10عکس   

 

 69عکس 

 

 جا لیوانی ①
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 خود به وضعیت  ②را از وضعیت ابتدایی ①آیینه

 دلخواه خود گردانده و تنظیم نمایید. 

  برگرداندن آیینه به سر جای خود )داخل

خود  ②را از وضعیت ابتدایی ①آیینهکابینت(: 

 بگردانید.

  را به سمت باال و زانویی )استاپ  ①آیینه

 کتچ ( گردانده و قفل نمایید.

  .درب کابینت را ببندید 

 

 کمپرسور هوا داخل کابین ) واحد هوای فشرده داخل اتاق کامیون( 9-5-5

 هشدار! 

از کمپرسور هوا  یا جک بادی در زمان رانندگی استفاده نکنید، برای اینکه این امر موجب انحراف از توجه به 

 ترافیک جاده خواهد شد وممکن است کنترل کامیون خود را از دست داده و تصادف نمایید.

 زمانی از کمپرسور استفاده نمایید که کامیون ساکن و ترمز دستی نیز کشیده شده است.

 هشدار! 

در هنگام استفاده از کمپرسور برای نظافت، گردو غبار در هوا پراکنده می شوند. گردو غبار می تواند وارد 

 چشم، گوش، دهان و بینی شده و آزار دهنده باشد و حتی ممکن است موجب آسیب جدی نیز شود.

 زمانی که از کمپرسور بادی استفاده می کنید، از ماسک گردو غبار و محافظ چشم استفاده نمایید.

 هشدار! 

 در زمان نظافت نباید کسی داخل کابین باشد. و فشار کمپرسی را هرگز به سمت اعضای بدن نگیرید.

فیلترهای هوا را با فشار کمپرسی تمیز نکنید. فیلترهای کثیف را با فیلترهای تمیز جایگزین نمایید.اتصاالت 

 کمپرسی در صندلی راننده و پشت کنسول جاسازی شده است.  
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 شلنگ را به اتصال کمپرسور نصب :

 متصل کرده و بست نمایید. ①هوا

 شلنگ را به سمت اتصال جدا کردن :

فشار داده و در جایش نگه  ①کمپرسور

 دارید. 

 را به سمت جلو )مطابق  ②حلقه قفل

جهت پیکان نمایش داده شده(  فشار 

 داده و در این حالت نگه دارید. 

 را جدا  ①شلنگ اتصال کمپرسوری

 تجهیزات صوتی 5-9 نمایید.

 استفاده از رادیو 1-9-5

 کلید رادیو

11عکس   

12عکس   

20صفحه   

 برای مثال

 
 محوطه راننده



 کلید های گروهی در محوطه استراحت

خاموش / روشن کردن وسیله صوتی، تنظیم صدا، انتخاب ایستگاه رادیویی، انتخاب آهنگ     ①

 بعدی، بر عکس

 خاموش / روشن کردن وسیله صوتی    ②

 

 خاموش/ روشن کردن رادیو

همچنین رادیو را می توان از روی دکمه های خودش نیز خاموش و روشن کرد. ) به دفترچه راهنمای مجزا 

 آن رجوع نمایید(.

 : دکمه          را از لبه باال یا پایین آن فشار دهید.روشن کردن

 دکمه          را از لبه پایین آن فشار دهید. خاموش کردن: 

 تنظیم صدا

 دکمه ها روی فرمان چند منظوره 

 افزایش صدا  

 کاهش صدا 

زمانی که نمایشگر این عالمت           را نشان می دهد، صدا را نمی توان دیگر با دکمه های چند 

 منظوره  روی فرمان باال و پایین و تنظیم کرد

 کلید گروه های محوطه استراحت، کلیدها

  کلید را از لبه باالی آن بفشارید 

 صدا افزایش می یابد.

   کلید را از لبه پایین بطور مختصر فشار دهید 

 صدا کاهش می یابد.

23صفحه   

 
 محوطه راننده



 استفاده از رادیو

 موج فرکانس و موقعیت حافظه ①

 شناسه ترافیک رادیویی ②

فرکانس یا نام ایستگاه رادیویی      ③

 ) تنها سیستم اطالعات رادیویی(.

 رادیو مجهز به قابلیت بلوتوث می باشد.

 .رادیو را روشن نمایید 

  رادیو را انتخاب نمایید ) به دفترچه راهنما

 های مختلف نگاه کنید(. 

14عکس   

 بنگرید(. 326نحوه تغییر ایستگاه رادیویی خود را انتخاب نمایید ) به صفحه با انتخاب تنظیمات، 

 ایستگاه جدید را در رادیو ذخیره نمایید.

 طبق معمول، از رادیو نیز می توان استفاده نمود.

 دکمه ها بر روی فرمان چند منظوره 

 

 

 

در صورتی که جستجوی ایستگاه فعال باشد، رادیو به دنبال موج فرکانس مرتبط با ایستگاه رادیویی قبل 

 یا بعد می گردد. 

 در صورتی که حافظه فعال باشد، رادیو به ایستگاه بعد یا قبل مشخص شده در حافظه می رود.

 کلید گروه محوطه استراحت، کلیدها

 کلید          وسیله صوتی را از لبه باالی آن فشار دهید.

 رادیو فرکانس را برای ایستگاه بعدی اسکن می کند.

 

 

 رادیو

 عملکرد اسکن یا حافظه

22صفحه   

 
 محوطه راننده



 استفاده از سی دی پلیر

 در حال خواندن سی دی ①

 شناسه ترافیکی رادیویی ②

 نام آهنگ در حال اجرا ③

  .وسیله صوتی را روشن نمایید 

 )سی دی پلیر را انتخاب نمایید ) رجوع کنید به دفترچه مجزا استفاده از سی دی پلیر 

 دکمه چند منظوره روی فرمان 

 

 

 

 کلید گروه در محوطه استراحت، کلیدها

 .دکمه           وسیله صوتی را از لبه باالی آن فشار دهید 

 سی دی پلیر شروع به خواندن آهنگ بعدی می کند. 

 

 به آهنگ بعدی بروید

 به آهنگ قبلی بروید.

21صفحه   

15عکس   

 
 محوطه راننده



24صفحه   

 
 محوطه راننده



 تهویه هوا 0-6

 نگاهی اجمالی به سیستم تهویه مطبوع هوا  1-6

 دستورالعملهای کلی 1-1-6

سیستم گرمایش/ سیستم تهویه هوا/ سیستم کنترل تهویه مطبوع هوای ارتقاء یافته، تنها زمانی کار 

 میکنند که موتور کامیون روشن باشد. 

 جهت بهره برداری بهینه از این سیستم، اقدامات زیر را انجام دهید:

 .پنچره های کامیون را ببندید 

 .درپوش سقف را ببندید 

 .باالبر سقف را ببندید 

 .سان رف ) پنجره آفتابگیر سقف( را ببندید 

سیستم تهویه مطبوع/ سیستم کنترل تهویه هوای اتوماتیک تقویت یافته، دما و رطوبت داخل کامیون را 

 تنظیم می کند و همچنین ذرات ناخواسته را از هوا فیلتر می نماید. 

 هشدار! 

از روندهای توصیه شده در خصوص تهویه هوا در صفحات بعدی پیروی نمایید، در غیر اینصورت،  پنجره 

های کامیون ممکن است مه آلود و تار دیده شوند. این امر سبب اختالل از  مشاهده شرایط ترافیکی 

 جاده شده و منجر به تصادف خواهد شد. 

 توجه! 

دقیقه روشن کنید. در غیر اینصورت،  30سیستم تهویه مطبوع خود را حداقل یکبار در ماه و برای حدود 

 سرما ممکن است به کمپرسور آن آسیب برساند.

سیستم تهویه مطبوع خود را در هوای گرم روشن کنید با این کار داخل کامیون شما خیلی سریع خنک 

 می شود. این امر موجب تسریع در خنک شدن کابین و رسیدن به دمای دلخواه شما خواهد شد.

فیلترهای نصب شده، ذرات گرد وغبار، گرده ها و بوهای ناخوشایند را از هوای کابین فیلتر می کند.فیلتر 

مسدود شده میزان هوای ورودی را به داخل کابین، کاهش میدهد. فواصل تعویض فیلتر بستگی به 

فاکتورهای محیطی دارد. زمان تعویض فیلتر، ممکن است کوتاهتر از برنامه زمانی ارائه شده در سرویس 

 های خدمات رسانی ها باشد.

 

 

25صفحه   

 
 تهویه هوا



سیستم های تهویه مطبوع هوا  2-3-6  

 واحد محرک تهویه هوا 

 گرمایش و تهویه هوا در کامیون ها، با سیستمهای تهویه هوا/ بدون سیستم تهویه هوا

                                         کنترل کننده دما ④    کلید کنترل فن ①

 کلید جهتِ فن سیستم تهویه هوا ②

 چراغ شاخص سیستم تهویه هوا       ⑤   هوای تازه/ گردش هوا 

    کلید تهویه هوا ⑥  چراغ شاخص گردش هوای داخلی ③

26صفحه   

16عکس   

 
 تهویه هوا



11عکس   

 گرمایش و تهویه هوا در کامیون که دارای تهویه مطبوع اتومات ارتقاء یافته است.

                                         کنترل کننده دما ④    کلید کنترل فن ①

 کلید جهت فن سیستم تهویه هوا ②

 چراغ شاخص تهویه هوا       ⑤   هوای تازه/ گردش هوا 

    کلید تهویه هوا ⑥  چراغ شاخص گردش هوای داخلی ③

21صفحه   

 
 تهویه هوا



 گرمایش کمکی

 کلیدهای گروهی باالی شیشه مقابل راننده

 کلید گرمایش کمکی ①

  چراغ شاخص گرمایش کمکی ②

 دکمه  منوی جستجوی سریع گرمایش کمکی ③

 

جای کلیدها بستگی به مدل کامیون ممکن است متفاوت باشد. یا در باالی شیشه جلو راننده یا روی 

 داشتبورد.

22صفحه   

 
 نهویه هوا



 استفاده از سیستم تهویه 9-6

 خاموش و روشن کردن سیستم تهویه 1-9-6

 دستورالعملهای کلی

12عکس   

 نمونه سیستم تهویه

 کنترل کننده ی دما ④    کلید کنترل پنکه ①

 چراغ شاخص کولر گازی ⑤   کلید جهت فن گولر گازی ②

    هوای تازه/ گردش هوا 

 کلید سیستم تهویه  ⑥  چراغ شاخص گردش داخلی ③

زمانی که فن خاموش است، جریان و گردش هوا خاموش می شود. از این گزینه تنها برای مدت زمان کوتاه 

 استفاده نمایید. در غیر اینصورت، شیشه های پنجره کامیون دچار مه آلودگی می شود. 

 روشن و خاموش کردن تهویه هوا

  :یا  4تا 3را در وضعیت  ①کلید فنروشن کردنAuto  اتومات( تنظیم نمایید. در حالت اتومات، کنترل(

 بطور اتومات تنظیم می کند.  4تا  3سیستم کولر گازی قدرت فن را از 

  :را  به وضعیت صفر برگردانید.  ①کلید فنخاموش کردن 

 خاموش و روشن کردن کولر گازی

کامیونهایی که از سیستم تهویه اتوماتیک برخوردار نیستند،  سیستم گرمایشی آنها قابل خاموش شدن) غیر 

 فعال شدن ( است. 

 را به سمت راست و به وضعیت دلخواه بچرخانید.  ④کنترل کننده دماروشن کردن: 

 را به منتهای الیه چپ بچرخانید.  ④کنترل کننده دماخاموش کردن: 

 

 29صفحه 

 
 تهویه هوا



 خاموش و روشن کردن کولر گازی

موتور را روشن نمایید. کامیون های 

 دارای کولر گازی:

  :را از  ⑥کلید کولر گازیروشن کردن

 لبه باالی آن فشار دهید.

کلید کولر گازی روشن می ⑤چراغ شاخص 

 شود.

  :را  ⑥کلید کولر گازیخاموش کردن

 از لبه پایین تر آن فشار دهید. 

کلید کولر گازی خاموش  ⑤چراغ نشانگر

 می شود.

کامیون های مجهز به کنترل اتوماتیک 

 کولر گازی:

را به   ⑥دکمه کولر گازیروشن کردن: 

سمت وضعیت مرکز فشار دهید. چراغ 

 نشانگر خاموش می شود. 

را از لبه  ⑥کلید کولر گازیخاموش کردن: 

 باالی آن فشار دهید. 

 کولر روشن می شود.  ⑤چراغ نشانگر

90صفحه   

19عکس    

 
 تهویه هوا



 تنظیم دستی سیستم تهویه  9-9-6

          تنظیم دما

 کنترل کننده دما به همراه سیستم تهویه اتومات ارتقاء یافته.          

 
 کنترل کننده دما، در صورتی که کنترل تهویه اتومات ارتقاء یافته موجود نباشد.          

 
درجه سانتی گراد قابل  25درجه ی سانتیگراد تا  39در کامیون های با سیستم تهویه ارتقاء یافته، دمای کابین بین 

درجه قراردهید و در  22درجه را توصیه می کند. دمای پایه را بر روی  21 –20تنظیم است . سیسو دمای بین 

 درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.  25روزهای گرم بر روی 
 .دما را درصورت نیاز، کنترل نمایید 

 تنظیم جهت باد سیستم تهویه

 کلید تنظیم جهت باد، بر روی سیستم تهویه ارتقاء یافته           

 کلید تنظیم جهت باد تهویه، که دارای سیستم تهویه ارتقایی نمی باشد.           

  

20عکس   

93صفحه   

23عکس   

 
 تهویه هوا



 کنترل جریان هوا به سمت شیشه جلو راننده و پنجره های کناری       

 کنترل جریان هوا به سمت شیشه جلو              

 کنترل جریان هوا به سمت شیشه جلو و محوطه پا راننده              

 کنترل جریان هوا به سمت محوطه پای راننده و پنجره های کناری              

 کنترل جریان هوا به سمت داخل کابین و پنجره های کناری              

 وضعیت اتوماتیک              

               کلید جهت فن را به وضعیت دلخواه خود بچرخانید.

22عکس   

 دریچه های هوا ) هواکش ها(

 دریچه هوا روی درب ) برای نمونه درب سمت چپ( و دریچه های هوای وسط داشبورد

 .دریچه ها را همواره تمیز نگه دارید تا جریان هوا به آزادی از شبکه ها عبور نماید 

 را به سمت باال یا بیرون بچرخانید. ②: دستهباز کردن 

 را به سمت پایین  یا داخل بچرخانید.  ②:  دسته بستن 

 به موقعیت دلخواه خود تنظیم نمایید.  ①: جریان هوا را از دستگیرهتنظیمات 

 

92صفحه   

 
 تهویه هوا



 تنظیمات

21عکس   

 نمونه ای از تهویه هوا

  کنترل کننده ی دما ④     کلید کنترل فن ①

  چراغ شاخص تهویه هوا ⑤  کلید جهت هوای فن/ هوای تازه/ گردش هوا ②

 کلید تهویه هوا ⑥   چراغ عالمت گردش داخلی ③

 ضد یخ کردن شیشه مقابل راننده

 از قابلیت ضد یخ شیشه جلو راننده تا زمانی استفاده نمایید که شیشه از یخ پوشیده شده باشد. 

 دریچه های تهویه وسط داشبورد را ببندید.

 جریان هوای تهویه روی درب را به شیشه های کناری هدایت نمایید. 

و کنترل  ②، کلید جهت فن ①کامیون هایی که مجهز به سیستم تهویه اتومات ارتقاء یافته نیستند: کلید فن

 را در وضعیت            تنظیم نمایید. ④کننده دما

را در وضعیت         ①کامیونهایی که به سیستم کنترل تهویه هوای اتوماتیک ارتقایی مجهز هستند: کلیدفن

 تنظیم نمایید.

 را در وضعیت             قرار دهید. ②کلید گردش هوا

 را تا وضعیت منتهای الیه سمت راست بچرخانید.  ④کلید دما 

 حذف رطوبت از داخل کابین

در کامیون های با قابلیت سیستم تهویه ارتقاء یافته سیستم بطور اتوماتیک رطوبت را از داخل کابین خشک 

 می کند              

91صفحه   

 
 تهویه هوا



 کامیون هایی که مجهز به سیستم تهویه اتوماتیک ارتقاء یافته نیستند. 

 را در صورت ضرورت تنظیم نمایید. ①کلید فن 

 را در وضعیت           قرار دهید. ②کلید جهت هوا 

 از لبه باالی آن بفشارید.  ⑥کلید تهویه هوا 

 چراغ عالمت کلید تهویه هوا روشن می شود.

 را در وضعیت          تنظیم نمایید. ④کنترل دمای 

 گردش هوای داخل

 هشدار! 

از هوای گردشی زمانی استفاده نمایید که دمای بیرون پایین باشد. در غیر اینصورت، پنجره ها ممکن است 

مه آلود شده و مانع دید شما شود و ایمنی شما و سایرین را به مخاطره بیاندازد. این امر حواس شما را 

 پرت کرده و سبب تصادف میشود. 

 هوای گردشی را در زمان وجود گرد و غبار و بوهای بد روشن کنید.

از سیستم تهویه اتوماتیک ارتقایی هم می توان بطور دستی و هم بطور اتوماتیک استفاده کرد. قابلیت 

گردش هوای اتوماتیک همواره فعال است. این قابلیت قادر به شناسایی تراکم منو اکسید کربن و اکسید 

 نیترید را در هوای بیرون را داشته و بطور اتومات خاموش و روشن می شود. 

  .پنجره های کناری،سقف باالبر و سان روف ) آفتابگیر( را ببندید 

  :روشن می شود. ③را بفشارید. چراغ عالمت گردش داخلی ②کلید فن تهویهروشن کردن 

  :را بار دیگر فشار دهید. چراغ عالمت گردش داخلی ②کلید جهت تهویه هواخاموش کردن③ 

 خاموش روشن می شود.

 

 

 

94صفحه   

 
 تهویه هوا



 تنظیم اتوماتیک سیستم تهویه

 24عکس 

 گرمایش و تهویه در کامیونهای با کنترل تهویه اتوماتیک

 کنترل کننده دما ④    کلید کنترل فن  ①

 چراغ شاخص تهویه هوا ⑤ کلید جهت فن تهویه/ هوای تازه/گردش هوا ②

 کلید تهویه هوا ⑥  چراغ شاخص گردش داخلی هوا ③

در کامیون های با کنترل تهویه اتوماتیک، قابلیت اتوماتیک را می توان فعال یا غیر فعال کرد. سیستم کنترل تهویه 

هوا بنابراین بطور اتومات در دمای انتخابی جهت فن و نیروی فن را تنظیم می کند. خنک کننده و خشک کننده هوا 

 روشن خواهد شد. 

 را در دمای دلخواه خود بچرخانید.  ④کنترل کننده دما

را در وضعیت           قرار دهید. سیستم کنترل تهویه بطور اتومات جهت هوا و  ②و کلید جهت فن ①کلید فن

 قدرت فن را تنظیم می نماید. 
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 گرمایش کمکی 7-9-6

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار! 

استفاده از گرمایش های کمکی موچب تولید گازهای آلوده می شود. تنفس این گازها موجب خطر مسمومیت: 

مسمومیت خواهد شد. به همین دلیل، گرمایش های کمکی در محیط های بسته مانند گاراژ که  خروجی برای 

 گازهای سوخته  وجود ندارد، خاموش باید باشد.  

 هشدار! 

در زمان استفاده از گرمایش کمکی، بخش هایی از کامیون بسیار داغ خواهد شد. مطمئن خطر آتش سوزی: 

شوید که سیستم خروجی گرمایش بخصوص در تماس با مواد آتش زا نباشد. مانند علف های خشک یا سوخت.  در 

 این مورد مواد با قابلیت اشتعال بسیار باال ممکن است مشتعل شده و کامیون را به آتش بکشد.

به همین دلیل، استفاده از گرمایش کمکی در پمپ بنزین ها و در زمان زدن بنزین ممنوع است. بنابراین زمانی که در 

 پمپ بنزین هستید، گرمایش کمکی را خاموش کنید. 

 هشدار! 

از دستورالعمل های ایمنی در زمان حمل کاالهای خطرناک پیروی نمایید. قوطی های اسپری، خطر انفجار: 

کپسول های انفجاری یا سایر مخازن فشار ممکن است بسیار اشتعال آور بوده و به آسانی در هنگام گرم شدن و در 
 زمان حمل با کامیون منفجر شوند. 

مطمئن شوید که به طور خاص جریان هوای گرم وسایل گرمایشی کمکی مستقیماً به کپسول های گاز و موارد ذکر 

شده در باال نتابد. چنین وسایل و موارد اشتعال آوری را مستقیم کنار یا باالی سیستم گرمایشی نگه ندارید. در غیر 
اینصورت شما ایمنی خود و سایرین را به مخاطره خواهید انداخت. گرمایش های کمکی مستقل از موتور و سیستم 

گرمایشی خود کامیون، کار می کنند. کامیون می تواند دارای گرمایش کمکی باشد یا گرمایش آبی و یا گرمایش 
 بادی.

 از گرمایش کمکی می توان در موارد ذیل استفاده کرد.

 گرم کردن داخل کابین به منظور رفع مه و کدورت بخار از شیشه جلو مقابل راننده 

 .)به منظور تسهیل در روشن شدن کامیون در هوای سرد )تنها با استفاده از آب،  وسیله گرمایشی کمکی 

  گرم کردن خنک کننده ها: این امر موجب صرفه جویی در سوخت و باالرفتن عمر موتور می شود) تنها با وسیله

 کمکی گرمایشی آبی(.

  .برای گرم کردن کامیون، موتور باید روشن و دمای بیرون نیز پایین باشد 

 خاموش کردن اجباری

 زمان حمل مواد خطرناک، بخاری کامیون قبل از رسیدن به منطقه خطر باید خاموش شود ) برای مثال پاالیشگاه ها(.

در صورتی که موتور کامیون خاموش شود یا سایر تجهیزات اضافی روشن باشند، بخاری بطور اتومات خاموش می 
 شود. 

 ثانیه کار می کند.  40پس از این امر، فن بخاری برای حداکثر 
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 سوخت ها

زمانی که ازگرمایش کمکی برای مدت زمان طوالنی استفاده نشود، سیستم گرمایش اضافی ممکن است گرد 

و خاک و غبار را به خود جمع کند. گرد و غبار ممکن است موجب ناقص کار کردن بخاری شود. قبل از استفاده 

مجدد از بخاری کمکی، آن را جهت بررسی و تعمیر نزد نمایندگی مجاز ببرید. نماییندگی های مجاز با داشتن 

 دانش و ابزار الزم این کار را می تواند برای شما انجام دهد.ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نمایم. 

دقیقه روشن کنید. در غیر اینصورت، ممکن است خراب  30سیستم گرمایی کمکی را حداقل یکبار در ماه برای 

 شوند. 

) سوخت   FAME% از سوخت 300تنها از سوخت دیزل معمولی در سیستم گرمایش کمکی استفاده نمایید. 

اسید چرب متیل استر( یا سوخت دیزل با ترکیب بیش از  -زیستی دیزلی که از گیاهان روغنی درست می شود

 استفاده نمایید.  Fameدرصدی با سوخت  30

گرمایش کمکی که از سوخت دیزل معمولی استفاده می کند، باید دارای باک یا مخزن سوخت جدا باشد 

 زمانی که:

  سوختی که در کامیون استفاده می شود ، سوختFAME  .باشد 

  درصد از سوخت  30کامیون از سوخت دیزل معمول و مخلوطی با بیش ازFAME  .استفاده نماید ، 

 25عکس          قبل از روشن کردن 

 کلید گروه ها در باالی محوطه استراحت در کنار دیوار و کلید گروه ها باالی شیشه مقابل راننده

  :جلوی دریچه های تهویه را نگیرید. اجازه دهید هوا آزادانه جریان داشته باشد. تهویه هوا 

  .دریچه های تهویه هوا روی درب را باز کنید و آن را به داخل هدایت نمایید 

  .دریچه های هوای وسط داشبورد را باز کرده و آنها را کمی به سمت پایین بچرخانید 

  :کلید گردش هوای داخل را در وضعیت خاموش قرار دهید.کلید جهت تهویه هوا 
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 .کنترل جهت هوا را در وضعیت            تنظیم نمایید 

 کلید را در قفل احتراق در وضعیت رادیو یا رانندگی بچرخانید.تنظیم دما : 

  را از لبه پایین آن فشار دهید.  ③کلید گرمایش کمکی 

  روی فرمان بفشارید تا زمانی که صفحه نمایشگر این عبارت را نشان دهد    دکمه           یا” 

“ auxiliary heater/ Temperature adjustment and for example , temperature 22 C   ” بخاری

 “ درجه سانتی گراد 22کمکی/ تنظیم دما و برای نمونه دمای 

  از روی فرمان تنظیم نمایید.    یا  دمای دلخواه خود را با فشردن دکمه های 

” درجه ی سانتی گراد باشد. صفحه نمایش عبارت  22در صورتی که دمای دلخواه بیش از 

Temperature: max  ” را نشان می دهد. دمای اتاق کامیون ممکن است از “ دما: حداکثر” به معنی

 دمای روی صفحه نمایش متفاوت باشد. 

در صورتی که شما تنظیمات زمان گرمایش/ مدت گرمایش را تغییر می دهید زمان تغییر یافته را برای 

 تمامی اشکال تنظیمات پایه ذخیره نمایید. 

 گرمایش مستقیم

 (.h -  2:00 h 0:05ساعت تنظیم کرد )  2دقیقه تا  5زمان گرمایش را می توان بین  

  :کلید استارت را به سمت عقب و تا انتها بچرخانید و کلید را بیرون بکشید. روشن کردن 

 روشن می  ②فشار دهید. چراغ شاخص گرمایش کمکی ①کلید گرمایش کمکی را از لبه باالی

و برای ”  auxiliary heating” شود. صفحه نمایشگر برای لحظه ای این عبارت را نشان می دهد 

 “. دقیقه 50در جه سانتی گراد / مدت زمان گرمایش  22دما : ” مثال 

  :یا    را از لبه پایین گرمایش کمکی فشار دهید. دکمه های  ③کلیدتنظیم تایمر گرمایش 

 heating control ” روی فرمان را فشار دهید تا زمانی که نمایشگر این عبارت را نشان دهد  

duration   ”03:10مدت گرمایش : ” و برای  مثال “ به معنی : مدت زمان کنترل گرمایش “ 

  روی فرمان، زمان دلخواه گرمایش را تنظیم نمایید.        یا      با فشردن دکمه 

  :آن فشار دهید. چراغ شاخص  ①کلید گرمایش کمکی را بار دیگر از لبه باال خاموش کردن

گرمایش کمکی خاموش می شود. صفحه نمایشگر برای دقیقه ای این عبارت را نمایش می ②

 “ گرمایش کمکی خاموش” به معنی ”    ”Auxiliary heating turned off دهد 

 استفاده از مدت گرمایش

 کلید را در وضعیت رادیو یا رانندگی قراردهید. مدت گرمایش، روشن کردن:

 گرمایش کمکی روشن می ②آن فشار دهید.چراغ هشدار  ①دکمه گرمایش کمکی را از لبه باالی

به “ continuous heating“ شود.صفحه نمایشگر برای دقیقه ای کوتاه این عبارت را نمایش می دهد

 “ گرمای مداوم” معنی 
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زمانی که سوییچ کامیون را تا منتها الیه به عقب چرخانده شده یا کلید از روی کامیون برداشته شده ، 

بخاری کمکی به وضعیت دوم عملیاتی خود تغییر می یابد. صفحه نمایشگر برای دقیقه ای برای مثال این 

 “ .02:00مدت زمان عملیات: ” به معنی ”   operation duration time 02:00 h“ عبارت را نمایش می دهد

  :را از ته  ③زمانی که صفحه نمایشگر زمان عملیاتی دوم را نشان می دهد. کلیدتنظیم زمان عملیات

  آن بفشارید.

   از روی فرمان فشار دهید، تا زمانی که صفحه نمایشگر عبارت بخاری کمکی را     دکمه            یا

 ” . operating duration time: 02: 00 h” نمایش دهد و برای مثال 

  مدت زمان عملیاتی دلخواه خود را تنظیم نمایید.        یا       از روی دکمه های 

  :کلید را به وضعیت رادیو یا راندن بچرخانید. وضعیت مدت زمان خاموش کردن مدت زمان عملیات

 گرمایش بار دیگر فعال می شود. 

  :گرمایش کمکی را از لبه باالی آن فشار دهید. چراغ  ①کلیدمدت زمان گرمایش، خاموش کردن

گرمایش کمکی خاموش می شود. صفحه نمایشگر برای مدت کوتاهی این عبارت را نمایش ②کلید 

 “ . بخاری کمکی خاموش است” به معنی “ The auxiliary heater is switched off“ می دهد

 تایمر گرمایش

 قابلیت زمانبندی گرمایش تنها در کامیون هایی موجود است که مجهز به حمل کاالهای خطرناک نباشند. 

 هشدار! 

از گرمایش کمکی نباید دور و بر مواد اشتعال زا و محیط های بسته که خطر آتش سوزی و مسمومیت. 

قابلیت خروج گاز را ندارند استفاده نمود. مطمئن شوید که ساعت تایمر به گرمایش کمکی متصل نبوده و  

 بطور اتومات روشن نشود. در صورت امکان چنین موضوعی، تنظیمات زمان آن را غیر فعال نمایید. 

تعویق یا تاخیر گرمایش نیز قابل برنامه ریزی است، زمانی که کلید از روی کامیون برداشته شده باشد. 

گرمایش زمانبندی شده تنها برای یکبار روشن خواهد شد. در صورتی که گرمایش کمکی همچنان به روشن 

 شدن خود ادامه داد، گرمایش را دوباره زمانبندی نمایید، یا فوراً آن را روشن نمایید. 

 گرمایش کمکی را از لبه پایین آن فشار دهید.  ③: دکمه برای فعال کردن تایمر 

  از روی فرمان فشار دهید تا زمانی که صفحه نمایشگر عبارت دکمه         یا “ auxiliary heating 

and memory setting “ گرمایش کمکی و تنظیمات حافظه” به معنی.“ 

   از روی فرمان فشار دهید تا نمایشگر این عبارت را نشان دهد   یا   دکمه “ Timer: off. 

Timer: 1 or Timer: 2    ” 2یا تایمر:  3تایمر: خاموش. تایمر: ” به معنی . “ 

  در صورتی که نمی خواهید به تایمر برنامه بدهید، عبارت ”Setting: off  ” را انتخاب نمایید. زیر منو

 خاموش و زمانبندی نشده است. 

   :برنامه دادن به تایمرTimer: 1   یاTimer: 2   .را انتخاب نمایید 

 

99صفحه   

 
 تهویه هوا



  :را از روی فرمان بفشارید.   دکمه تغییر روز هفته 

  از روی فرمان تنظیم نمایید.             و یا        رزوهای هفتگی خود را با فشردن دکمه های 

  را از روی فرمان فشار دهید.           تنظیم ساعت : دکمه 

     تنظیم نمایید.        و    یا    ساعت درست را با استفاده از دکمه های 

  از روی فرمان، دقیقه را تنظیم نمایید.            تنظیم دقیقه: با فشردن دکمه 

  از روی فرمان تنظیم نمایید.       و    دقیقه دلخواه خود را با فشردن دکمه های 

  را از روی فرمان فشار دهید.  دکمه 

 روش خروج از زیر منو و موقعیت حافظه برنامه ریزی شد. 
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 سیستم عامل و نمایشگرها 0-4

 پنل ابزار 1-4

 سرعت گردش موتور  1-1-4

 نگاه اجمالی

 26عکس 

 صفحه نمایشگر سرعت سنج موتور 

 

 محدوده دور بیش از حد،منطقه خطرناک )قرمز(  ③   محدوده صرفه اقتصادی ) سبز( ①

 محدوده تاثیر ترمز موتور ) زرد( ②

 در صورتی که سرعت از حداکثر مجاز بگذرد، بوق هشدار به صدا در خواهد آمد. 

تغییر دنده را با گوش کردن به صدا انجام ندهید، بلکه از سرعت سنج استفاده نمایید. از سرعت بیش از 

 حد بپرهیزید. در غیر اینصورت، ممکن است به موتور آسیب برسد. 

رانندگی  ①هنگام رانندگی سرعت سنج را مدنظر قرار دهید و در محدوده صرفه اقتصادی )سبز رنگ(

 باال نیاید.  ③نمایید. در زمان رانندگی در سرازیری، مطمئن شوید که سرعت موتور تا محدوده خطر

 سرعت درجا بطور اتومات بر اساس دمای خنک کننده تنظیم می شود. 

 نگاه کنید(. 234سرعت درجا قابل تنظیم است ) به صفحه 

 کامیون ساکن، با موتور روشن و گیربکس غیر درگیر )خنثی(، موتور به تاخیر جریان بنزین پاسخ می دهد. 
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 نمایشگر سنجش اقتصادی )مقرون به صرفگی(

در کامیون های با گیربکس دستی یا تلیجنت گیرشیفت نمایش سنجی وجود دارد که رانندگی اقتصادی 

 )مقرون به صرفه( را نشان می دهد. 

سنجش اقتصادی محدوده سرعت مناسب موتور را بر اساس مصرف سوخت نشان می دهد. این وسیله 

کیلومتر در ساعت می شود، کار میکند. در صورتی که محدوده سرعت و  20زمانی که سرعت موتور بیش از 

دنده درگیر در یک رانندگی معمول از لحاظ مصرف سوخت، مقرون به صرفه اقتصادی نباشند، چراغ های این 

وسیله روشن می شود. در صورتی که سرعت موتور از لحاظ مصرف سوخت مزیت داشته باشد، یا حالت 

 گیربکس اتومات فعال باشد، چراغ سنجش اقتصادی خاموش خواهد ماند. 

 چراغ سنجش اقتصادی خاموش می ماند، اگر:

  ثانیه در محدوده سرعت نمایشگر متوقف می شود.  2موتور برای مدت 

 .از طرف موتور قدرت باالتری نیاز باشد 

  ثانیه پایین باشد 5پدال کالج برای بیش از 

  ثانیه در وضعیت خنثی ) غیر درگیر( باشد.  5گیربکس برای بیش از 

 )اوره( AdBlueنمایشگر سوخت/ نمایشگر  9-1-4

 مقدار سوخت و بررسی مقدار اوره/ اد بلو

 .سوییچ را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

 .مقدار سوخت را در صفحه نمایشگر سوخت بررسی نمایید 

 .مقدار اد بلو/ اوره را در صفحه نمایش بررسی نمایید 

 نمایشگر سوخت

% باشد، صفحه نمایش این عالمت          را نشان می دهد. و همزمان 34در صورتی که مقدار سوخت کمتر 

 صفحه نمایشگر چراغ زرد را روشن میکند.

 ( قابل یافتن است.332میزان سوخت در منو صفحه کامپیوتر، که در )صفحه 
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 ( AdBlueنمایشگر اد بلو / اوره ) 

 زمانی که از ماده کاهنده ادبلو استفاده می شود خروج گازهای آالینده از موتور کاهش می یابد. 

دهد. پنل ابزار چهار قسمت اد بلو را نشان می دهد که حاکی از می مقدار اد بلو را نشان  ②صفحه نمایش

 . میزان اد بلو می باشد

 رجوع کنید(. 335به لیتر نشان دهد ) به صفحه را منوی کنترل اطالعات می تواند مقدار اد بلو 

22عکس   

 ) نمونه (   AdBlueنمایشگر اد بلو/ 

 سنجش سوخت  ③ میزان اد بلو در منوی کنترل اطالعات ①

 چراغ های روشن اد بلو  ②
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 نمایشگر اد بلو ) برای نمونه( 

 سنجش سوخت ③  منوی انتخاب ذخیره اد بلو کنترل اطالعات  ①

 چراغ اد بلو خاموش است ②

 نمایشگر اد بلو ) برای نمونه(

 سنجش سوخت  ③  پیغام اینکه تمام اد بلو مصرف شده است ) خالی از اد بلو ( ①

 چراغ اد بلو خاموش است ②

 نمایشگر سرعت گردش موتور  2-1-4

 دما سنجش بیرون 

 هشدار  

گرچه اغلب موارد، دما هوای ممکن است باالی صفر درجه باشد، اما ممکن است زمان های پیش آید که 

دمای هوای برای مثال در جاده های جنگلی و زیر پل ها زیر صفر و یخبندانی باشد. در صورتی که شما این 

موضوع را در نحوه ی رانندگی خود مدنظر قرار ندهید، کامیون شما ممکن است به طرفین تاب بخورد. 

 همواره نحوه رانندگی و سرعت خود را با شرایط آب و هوایی غالب تنظیم نمایید. 

29عکس   

90صفحه   
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 سوییچ کامیون را درقفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید.

 دمای بیرون ) از کامیون( در صفحه نمایشگر به سلسیوس و یا درجه فارنهایت نمایش داده می شود. 

 رجوع کنید(.  321وسیله اندازه گیری دما می تواند تنظیمات منوی عامل را تغییر دهد ) به صفحه 

 دمای بیرون  ①

 تغییرات دمای بیرون با یک تاخیر نمایش داده می شود. 

 نمایشگر زمان

  ساعته  24ساعته یا  32سوییچ کامیون را در وضعیت راندن بچرخانید.  زمان را می توان به دو شکل

 نمایش داد. 

93عکس    
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92صفحه   

 ) عصر یا بعد ظهر(   pm) صبح( یا   amساعته(:   - 32صبح/ بعد ظهر ) نمایشگر  ①

 نمایشگر زمان ②

306صفحه   

 
 عملیات و نمایشگرها



 نمایشگر سرعت سنجش 7-1-4

 مسافت سنج / کیلومتر شمار کل 

 مسافت سنج  ①

 کیلومتر شمار کل ) کیلومتر سنج کل( ②

 .کلید را به وضعیت راندن بچرخانید 

نگاه  321شما می توانید واحد اندازه گیری را از منوی تنظیمات صفحه کامپیوتر تغییر دهید)  به صفحه 

 کنید(. 

 ریِست کردن مسافت سنج ) صفر کردن مسافت سنج(

 سوییچ کامیون را به وضعیت راندن بچرخانید.

نگاه کنید( تا زمانی که مسافت سنج رست  330دکمه            را از پنل ابزار فشار دهید ) به صفحه 

 شود. 
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 فشار مخزن مدار ترمز 5-1-4

 هشدرا! 

یک سیستم هوای فشرده دارای نشت، ممکن است ایمنی کامیون و جاده را به مخاطره بیاندازد. در 

صورتی که فشار سیستم مخزن هوای فشرده بسیار پایین باشد، این امکان وجود دارد که کامیون ترمز 

 نکرده و دنده قابل تغییر نباشد. این امر ممکن است منجر به تصادف و آسیب به خود و دیگران شود. 

 هشدار! 

 خاموش باشد. “ ایست“ تنها زمانی شروع به رانندگی نمایید که فشار مخزن مناسب باشد و چراغ هشدار

در ترافیک جاده شروع به رانندگی نکنید یا در    در صورتی که نمایشگر این عالمت را نشان داد

صورتی که در حال رانندگی هستید کامیون را متوقف نمایید. همواره شرایط ترافیکی را مدنظر قرار دهید. 

 خاموش نمی شود. ایست عالوه بر این، چراغ وضعیت با رنگ قرمز روشن می شود و چراغ 

سیستم ترمز را بررسی و توسط نمایندگی مجازی که دارای دانش و ابزار الزم برای انجام این کار است،آن 

 را تعمیر نمایید. 

ما نمایندگی های مجاز را به شما پیشنهاد می کنیم. به خصوص برای تعمیرات مرتبط با ایمنی کامیون  

 مخصوصاً مهم است که از افراد واجد شرایط و حرفه ای بهره برد.  

 .سوییچ  را به وضعیت راندن بچرخانید 

 نشان می دهد که فشار کدام یک از سیلندرهای مدار ترمز پایین تر است. ③یا  ①چراغ هشدار

 دیده می شود. ②فشار مدار ترمز نمایشگر 

 شما می توانید هر دو فشار مخزن مدارهای ترمز منوی اطالعات کنترل > فشار مخزن را بررسی نمایید. 

94عکس   

302صفحه   

 
 عملیات و نمایشگرها



 سیستم عامل 9-4

 ساختار و عملیات  1-9-4

 دستوالعملهای کلی

 هشدار! 

استفاده از سیستم عامل در زمان رانندگی تمرکز شما را از شرایط ترافیکی جاده منحرف میکند. 

 ممکن است شما کنترل خود را از دست داده و تصادف کنید. 

 از سیستم عامل تنها زمانی استفاده نمایید که کامیون ساکن است و ترمز دستی کشیده شده است. 

 هشدارهای سیستم عامل در زمان رانندگی شامل موارد ذیل است:

 مصرف سوخت 

  زمان رانندگی 

 وقایع 

 موقعیت های استفاده 

 تعداد خدمات 

 عیب ها 

 علل خطا 

 اقدامات 

سیستم عامل زمانی فعال می شود که ) کلید در قفل احتراق در وضعیت رانندگی باشد. با استفاده از 

 نمایشگر سیستم عامل، شما اطالعات کسب کرده و می توانید تنظیمات را تغییر دهید. 

 با استفاده از سیستم عامل روی فرمان چند منظوره و دکمه های پنل ابزار
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   نمایشگر ①

 رست کردن مسافت سنج / صفر کردن مسافت سنج        ②

 تایید پیغام بر روی صفحه نمایشگر        ③

دکمه رست: تایید سرویس انجام شده. تغییر گزینه ها  در تنظیمات منو/ از زیر منو گزینه های      ④

 استفاده شده

دکمه های صوتی ) رادیو و تلفن( جهت تنظیم صدا، برای تغییر تنظیمات، با استفاده از        ⑤

 زیر منو.

 

 تماس تلفنی برقرار کردن/ جواب دادن به تلفن/ تکرار انتخاب.          ⑥     

 رد تماس تلفنی/ اتمام تماس تلفنی/  رفتن مستقیماً به منوی تلفن.                 

 ت              منوی اصلی که قابل جلو و عقب رفتن است. تایید پیغام ها روی صفحه نمایشگر،  ⑦

 بازگشت به منوی اصلی 

  برای تغییر تنظیمات، انتخاب زیرمنو ها.                ⑧

 

330صفحه   
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 قسمت های صفحه نمایش

قسمت های صفحه نمایش بوسیله تجهیزات یا مطابق عملکرد کنترل می شوند. پیغام های صفحه نمایش و 

 اشکاالت بطور طبقه بندی شده نشان داده می شوند. 

 قسمت های صفحه نمایش

نمایشگر پایه، که سرعت را نشان میدهد.  متن اطالعات ) پیغام ها و دستور العملها و غیره... را   ①

 نمایش می دهد(.

نمادها یا مخفف های سیستم، برای مثال، سیستم ای بی اس، اجرا، پیغام های صفحه، نمایش   ②

 سرویس، نقص و نمایش وضعیت ) زرد یا قرمز(.

 نمایش منو یا نمایش وضعیت ) زرد یا قرمز(.  ③

 ارتفاع کامیون، صفحه کنترل سطح ) کامیون با تعلیق هوا(.  ④

 نمایش دنده ) گیربکس تلیجنت، گیربکس اتومات تلیجنت یا پاورشفت(.   ⑤

 قسمت یادآوری ) یا ذخیره شده در پیغام های متنی دریافتی(.   ⑥

 قفل دیفرانسیل و نمایش پاور تیک آف(  ⑦

 کنترل کروز و نمایش محدود کننده سرعت.   ⑧
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 بخش ها یا قسمت های صفحه نمایش می توانند با یکدیگر مرتبط باشند. 

را نشان می دهد، فرمان ها را می توان از روی فرمان چندکاره        زمانی که نمایشگر این عالمت 

 انتخاب و تنظیم کرد با استفاده از دکمه های    

 نمایش وضعیت 

طبقه بندی پیغام های نمایشگر وضعیت، برای شناسایی تک تک بخش ها با چراغ های قرمز و یا زرد انجام 

می شود. نمایش اطالعات که در پیغام های به رنگ زرد و قرمز نشان داده می شود، تحت عنوان نکات 

 نگاه کنید(. 310پیغام، قابل یافتن است )به صفحه 

 پیغام های نمایشگر

پیغامی هایی که به نحوه استفاده از اطالعات، اشکاالت یا هشدارها مرتبط  است، بطور اتوماتیک نمایش 

 نگاه کنید(.  315داده می شوند ) به صفحه 

 مخفف های سیستم، سمبل / عالئم رابط کاربری و نکات رابط کاربری

زمانی که پیغامی  در قسمتی از صفحه نمایش  روشن می شود ، شما همچنین می توانید اطالعات 

 اضافی دیگری را نمایش دهید، مانند:

 مخفف سیستم های وسیله خاص 

  عالمت رابط کاربری برای مثال دمای باالی خنک کننده 

 نکته رابط کاربری برای مثال، کامیون یدک کش 

 314دستورالعمل ها در خصوص مخفف سیستم ، مخفف سیستم های الکترونیکی هستند ) به صفحه 

 نگاه کنید(. 

 جزئیات منوها 9-9-4

 استفاده از منو 

 کار با منو روی صفحه نمایشگر

 از روی فرمان انتخاب نمایید. نمایشگر      منوی دلخواه خود را با فشردن دکمه های

 اولین زیرمنو انتخابی را نشان خواهد داد. 

  انتخا   نمایید.                  زیر منوی دلخواه خود را  با جستجو یا گزینه دلخواه خود را با فشردن دکمه 

  انتخاب           زیر منوی دلخواه خود را جستجو یا گزینه دلخواه خود را با فشردن دکمه

 نمایید.

 این مراحل در جدول زیر توضیح داده می شود:

 انتخاب منوی اصلی        

 جستجوی صفحه زیر منو/ انتخاب کردن       

 جستجوی صفحه زیر منو/ انتخاب کردن       

 332صفحه 

 

 یا

 یا

 یا

مراحل انتخاب فرمان از روی نمایشگر 

ممکن است بنا به منو مورد استفاده 

 متفاوت باشد.
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 خروج از منو 

 از روی فرمان، منوی دیگری را از روی صفحه نمایشگر جستجو نمایید.    یا          با فشردن دکمه

 سیستم عامل آخرین تنظیمات انتخابی را ذخیره می نماید. 

 انتخاب منوی اصلی و زیرمنوی اصلی

تعداد و ترتیب منوها بنا به مدل کامیون و لوازم جانبی ممکن است متفاوت باشد. در داخل هر منوی اصلی  

 عملکردهای محتوایی یکسانی جمع شده است. 

 منوهای اصلی و زیر منوها زیر قابل انتخاب شدن هستند:

 زیر منو 

 خروج 

 ریست

 کفایت )کافی بودن(

 3راننده 

 منوی اصلی

صفحه کامپیوتر 

) اطالعات رانندگی، به 

 نگاه کنید( 331صفحه 

 

 زیر منو 

 سرعت 

 زمان

 تاریخ

 منوی اصلی

) به   ACTROSاطالعات 

رجوع  334صفحه 

 نمایید(

 وضعیت بیداری

 زمان بیداری

ساعت هشدار ) به 

 نگاه کنید( 322صفحه 

 / AdBlueمخزن اد بلو

 AdBlueذخیره اد بلو/

 اد بلو خالی 

 AdBlueاد بلو/

 دمای خنک کننده موتور

 فشار ترمز

 سطح روغن

 ساعت های استفاده

 وزن محور

 کل

 شرایط باطری

 مشخصات تریلر/ یدک

اطالعات کنترل ) به 

 نگاه نمایید( 335صفحه 
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 زیر منو

 

 سنسور باران

 تنظیمات

 زمان

 واحد ها

 مواد قابل مصرف ) مصرفی(

 

 اطالعات کنترل

 دیاگ ) تشخیص(

 منوی اصلی

 321زبان ) به صفحه 

 رجوع کنید(

تنظیمات ) به صفحه 

 رجوع کنید( 321

پشتیبان جی اس

)عملیات اظطراری 

گیربکس( )به صفحه 

 رجوع نمایید( 310

دیاگ ها )تشخیص 

 310ها( ) به صفحه 

 رجوع کنید(. 

 زیر منو

 زمان سرویس

/A1/A2/A3ترمزهای 

A4 

 فیلتر هوا

 رطوبت گیر

 موتور

 اطالعات عمومی

 گیربکس

 محور عقب

 محور جلو

 به تاخیر انداز

 

 مایع خنک کننده 

 منوی اصلی

نگاه  323سرویس ) به صفحه 

 کنید(

  

 

نقشه راهنمای یا 

نویگیتر) صوتی ای 

ناوبری  -10پی اس 

کامیون( ) به صفحه 

 رجوع نمایید(.  332

INS -  -  سیستم

 ناوگان کامیون

اطالعات رویداد ) به صفحه 

 رجوع نمایید( 322

صوت ) رادیو( ) به 

رجوع  332صفحه 

 نمایید( 

 

 دما
 تنظیم دما

 تنظیم مدت گرمایش
 تنظیمات حافظه

 حالت بیداری
 زمان بیداری 

 

 

 

 

گرمایش کمکی ) به صفحه 

 رجوع نمایید(  322
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 انتخاب -اطالعات -آکتروز

 ( ACTROS آکتروز )—اطالعات      

 کیلومتر در ساعت. تاریخ حال حاضر، روز هفته و زمان روز                       60سرعت حال حاضر برای مثال       

  30:42ساعت  39/03/33برای مثال:    دوشنبه                                
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 اطالعات  -کنترل انتخاب 

 ( AdBlueبررسی میزان اد بلو ) 

 اطالعات کنترل            

  (AdBlueباک/ مخزن ادبلو )             

 

 صفحه نمایشگر میزان ادبلو حال حاضر را به لیتر و گراف میله ای نشان می دهد. 

 صفحه نمایش همچنین این پیغام را نشان می دهد: 

 لیتری ) برای مثال( 90ادبلو باک 

 لیتر  90ادبلو : مایع در باک حدود 

 ادبلو ذخیره

 مقدار ادبلو به میزان ذخیره کاهش یافته است

 ادبلو خالی

 مخزن ادبلو خالی است

 لیتر  - - - - - -مخزن ادبلو 

 سیستم عامل قادر به تعیین میزان ادبلو نیست. 

 

 بررسی دمای خنک کننده موتور 

 اطالعات کنترل

 دمای خنک کننده موتور

 

 صفحه نمایشگر گراف دمای خنک کننده موتور را نشان می دهد. 

 بررسی فشار باک مدار ترمز 

 اطالعات کنترل    

 فشار ترمز    

از میله  9/1و              9/6صفحه نمایشگر فشار در مدارهای ترمز را نشان می دهد بر ای مثال             باک 
 های گراف . فشار مخزن عالوه بر این همچنین بصورت گراف میله ای نشان داده می شود. 

 بررسی سطح روغن موتور

 مرتب سطح روغن موتور را بررسی نمایید برای مثال هفتگی یا هر بار که بنزین می زنید.  
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 .کامیون را در یک سطح افقی پارک نمایید 

 .) ترمز دستی را بکشید ) ترمز پارک کردن 

 . موتور را خاموش نمایید 

 سوییچ را دروضعیت راندن بچرخانید 

 .زمانی که موتور به دمای کاری ) عملیاتی( خود رسید.  به مدت یک دقیقه منتظر بمانید 

  دقیقه منتظر بمانید. 30-5زمانی که موتور خنک است: حدود 

 در صورتی که سطح روغن موتور خیلی زود انتخاب شود، میزان نمایش داده شده بسیار زیاد خواهد بود. 

در صورتی که سطح روغن موتور در زمان رانندگی انتخاب شود، صفحه نمایش آخرین میزان اندازه گیری شده 

 روغن را زمانی که موتور برای آخرین بار خاموش بوده است، را نشان خواهد داد. 

  اطالعات کنترل      

  سطح روغن      

 

 صفحه نمایشگر پیغام میزان روغن موتور را نمایش میدهد:

  :میزان روغن در موتور کافی است.سطح روغن مناسب 

  :نگاه کنید( 350سطح روغن در موتور بسیار باال است )به صفحه سطح روغن< حداکثری 

  نگاه کنید(. 351سطح روغن در موتور بسیار پایین است ) به صفحه   3.0سطح روغن 

در صورتی که امکان نمایش سطح روغن موتور وجود نداشته باشد، پیغام هایی روی صفحه نمایش ظاهر می 

 شود. 

 کار بررسی روغن موتور را تکرار نمایید.

در صورتی که روغن سنج موتور همچنان چیزی را نمایش نمی دهد. روغن سنج موتور خود را به نمایندگی مجاز 

 نشان دهید.  

  .زمانی که میزان مورد نیاز برای افزودن روغن نمایش داده شد، روغن موتور را اضافه نمایید 

 ساعت کار موتور را بررسی نمایید.

 

 اطالعات کنترل    

 ساعات استفاده

 

 . ساعت 53صفحه نمایشگر تعداد ساعت کار موتور را نشان خواهد داد. برای مثال: 
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 منوی صفحه کامپیوتر

 نمایش منوی صفحه کامپیوتری/ رست کردن یا صفر کردن در هنگام شروع رانندگی 

 صفحه کامپیوتری                           

 تنظیمات               

    km 136.6برای مثال:               

   02:16 h   (02: 36) ساعت 

    61.1 km  )  63/3 ) کیل.متر 

27.3 l/00 km                                                  )   2171 .)لیتر/ کیلومتر 

 

 صفحه نمایش اطالعات زیر را در زمان رانندگی نشان می دهد: 

 فاصله طی شده 

 زمان رانندگی 

 سرعت میانگین 

 مصرف سوخت میانگین 

مصرف سوخت میانگین صرفاً یک مرجع است و برای اطالعات بیشتر در خصوص مصرف سوخت، به صفحه 

 نگاه کنید(.  212مصرف سوخت رجوع نمایید ) به صفحه 

  :دکمه            را فشار دهید. ریست کردن اطالعات مسافت طی شده 

 سیستم عامل داده های رانندگی را ریست می کند در زمانی که:

 ساعت رانندگی.  4سوییچ کامیون به سمت راست و وضعیت ابتدایی خود می چرخد پس از 

 ساعت رانندگی بیرون کشیده می شود.  4سوییچ کامیون پس از 

 بازیابی داده های رانندگی از صفحه نمایشگر 

  صفحه ی کامپیوتر    

 

 ریست،    
 برای مثال:     

 کیلومتر 109/4    
 ساعت 31:05    

 کیلومتر در ساعت 54/2    

 ( l/00 km 40.2لیتر کیلومتر )  40/2    

 

 صفحه نمایش داده های رانندگی را از آخرین ریست نمایش می دهد:

 فاصله طی شده 

 زمان رانندگی 

 سرعت میانگین 

 مصرف میانگین سوخت 

                         331صفحه 
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 دکمه           را فشار دهید.ریست کردن اطالعات رانندگی ) صفر کردن(: 

 بررسی میزان سوخت

 صفحه کامپیوتری     

 کفایت ) مقدار کافی(    

 صفحه نمایشگر فاصله تخمینی را که با میزان سوخت موجود امکان رانندگی است را نمایش می دهد. 

 بررسی مدت زمان رانندگی و زمان استراحت

          

     

     

     

      

      

  

صفحه نمایشگر زمانهای رانندگی و استراحت را نمایش خواهند داد که البته نمی توان از آن به عنوان 

دقیقه  35مدرک و ادله در مراجع قانونی استفاده کرد. صفحه کامپیوتری تمامی زمانهای استراحت بیش از 

را با هم جمع می بندد. مدت زمان رانندگی و دورهای زمانی استراحت بطور دستی قابل ریست شددن 

دقیقه رسیده باشد  45نیست. سیستم عامل بطور اتومات ریست می شود زمانی که زمان استراحت به 

 یا اینکه دیسک ثبت سرعت ) تاخوگراف( یا کارت راننده برداشته شود. 

کامیون هایی با تاخوگراف دیجیتالی )ثبت سرعت دیجیتالی(: زمانی که کامیون می ایستد، تاخوگراف بطور 

 اتومات به وضعیت استراحت می رود به رسم در دفترچه راهنمای کاربر رجوع نمایید. 

 منوی مسیر یاب ) منوی نویگیشن(

 

منوی مسیر یاب برای کامیونهایی موجود است که دارای سیستم مسیریاب کامیون هستند. به دفترچه 

 راهنمای کاربر کامیون رجوع نمایید. 

 

 

 منوی صوتی 

اطالعات بیشتر در خصوص منوی صوتی در وسیله صوتی ) رادیو( قابل یافتن است . جهت استفاده از 

 مراجعه نمایید.  23وسیله صوتی ) رادیو( به صفحه 

  

 صفحه کامپیوتری

3راننده   

زمان رانندکی 02:06  

() زمان استراحت 00:24  

 مسیر یاب

 صوتی
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 منوی تلفن

  هشدار! 

مقررات استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ، در کشوری که در آن رانندگی می کنید را رعایت نمایید. در 

صورتی که استفاده از وسیله ارتباطی ) تلفن همراه( در هنگام رانندگی توسط قانون مجاز باشد. با این وجود، 

تنها از آن در شرایط ترافیکی که مناسب است، استفاده نمایید. در غیر اینصورت ممکن است حواس شما به 

 هنگام رانندگی پرت شده و موجب تصادف و آسیب خود و دیگران شوید. 

وسایل قابل حمل ) مانند موبایل ها، تلفن های رادیویی یا دستگاه های فکس( که دارای آنتن های بیرونی ضد 

خیره گی نیستند، می توانند با وسایل الکترونیکی کامیون تداخل کرده و بنابراین می توانند ایمنی کامیون و شما 

را به خطر بیاندازند. از این وسایل تنها زمانی استفاده نمایید که با مقررات قانونی مطابقت داشته و دارای آنتن  

 بیرونی ضد انعکاس ) ضد خیره گی( هستند. 

 منوی که در کامیون ها موجود است دارای: 

  سی دی ) ضبط سی دی (  -بلوتوث رادیو 

 سی دی ) ضبط سی دی(، سیستم راحت -بلوتوث رادیو 

 سی دی،  تلفن ثابت -بلوتوث رادیو 

سی دی کامیون جفت و ارتباط برقرار کرد شما می توانید از موبایلتان از  -زمانی که بلوتوث موبایل شما با رادیو

سی دی شامل تلفن ثابت باشد،  -طریق منوی تلفن خودروتان ارتباط برقرار کنید. زمانی که سیستم بلوتوث رادیو

 شما می توانید از موبایل خود از طریق منوی تلفن خودروی استفاده نمایید. 

 .)تلفن همراه خود را روشن نمایید ) از دفترچه راهنما کمک بگیرید 

 سی دی خودروتان ارتباط برقرار کنید  ) از دفترچه راهنمای مشتری کمک  -میان تلفن همراه خود و رادیو

 بگیرید(.

 انتخاب شماره از حافظه تلفن:

  یا              جهت انتخاب منوی تلفن فشار دهید.     دکمه 

  :به دفترچه تلفن بروید.       یا  با فشردن دکمه        خواندن دفترچه تلفن 

سیستم “. لحظه ای منتظر بمانید” به معنی ”  Wait a moment ” صفحه نمایش این پیغام را نمایش خواهد داد 

ثانیه زمان خواهد بود.  عمل خواندن  10عامل دفترچه تلفن موبایل شما را شروع به خواندن می کند. این عمل تا 

 زمانی که صفحه نمایش خاموش می شود، پایان می پذیرد. 

 :نام ) مخاطب (موردنظر را انتخاب نمایید صفحه نمایش       یا     با فشردن دکمه“ انتخاب شماره

 اسامی مخاطبان را به ترتیب حروف الفبا نمایش خواهد داد.    

را فشرده و پایین نگه دارید، اسامی با ترتیب الفبایی حرکت خواهند کرد.    یا            زمانی که دکمه  

 زمانی که دکمه رها شد، صفحه نمایش نام در دسترس را نشان خواهد داد.

 را فشار دهید.         دکمه  برقراری تماس: 

 سیستم عامل شماره تماس را انتخاب خواهد نمود. 
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 تکرار انتخاب 

  :سپس دکمه را فشار دهید.شماره را انتخاب نمایید 

 صفحه نمایش آخرین شماره گرفته شده و یا نام آن را نشان خواهد داد. 

 .با فشردن            یا            مخاطب مورد نظر یا شماره مورد نظر را انتخاب نمایید 

  :را فشار دهید.        دکمه برقرار کردن ارتباط 

 سیستم عامل شماره تماس را انتخاب خواهد نمود. 

 باالبردن صدای تلفن ) تماس تلفنی( 

  را فشار دهید .      یا    برای کم یا زیاد کردن صدای تلفن در زمان تماس، دکمه های 

 اتمام تماس:

 را فشار دهید.           دکمه
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 منو خدمات ) سرویس (

 تلیجنت استفاده می شود( -)در صورتی که از سیستم مراقبت

تلیجنت تعداد سرویس دهی کامیون را مطابق شرایط استفاده از کامیون ها و  —سیستم سرویس

تجهیزات مراکز تعمیر و نگهداری، محاسبه می نماید. صفحه نمایش بطور اتومات اولین زمان سرویس 
 روز قبلتر از سرویس دهی نشان خواهد داد. 34دهی را 

کیلومتر نشان  5000-3000صفحه نمایش بررسی محور جلو مرکز سرویس رسانی را تنها یکبار بین 

 خواهد داد. 

 تاریخ تعمیر و نگهداری را در صورت نیاز می توان جستجو کرد.

 از صفحه نمایش روی منو سرویس رسانی  

 

 

نمایش می دهد.صفحه نمایش آیتم های  ①را به ترتیب فوریت ②صفحه نمایشگر مراکز سرویس دهی

سرویس های ارائه شده تاریخ منتخب و در مسافت رانندگی باقی مانده را نمایش خواهد داد. در صورتی که 

را  ④مسافت طی شده ③سیستم تلیجنت در وضعیتی نباشد که میزان زمان سرویس دهی باقی مانده

 آن را نشان خواهد داد.  km  - - - - - -، یا- - -،- - -، - - -محاسبه کند، صفحه نمایشگر بدین ترتیب 

 بستگی به نوع تجهیزات از روی صفحه نمایش قابل جستجو هستند:  ②خدمات زیر 

 زمان سرویس دهی 

 فیلتر هوا 

 رطوبت گیر 

 موتور 

   اطالعات کلی 

 گیربکس 

 مایع خنک کننده 

 سرویس

 آیتم های سرویس را بگردید
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 منوی رویداد

پیغام های ذخیره شده از منوی رویداد قابل جستجو هستند. آنها از پیغام های تازه با سمبل ها/ مخفف 

 رجوع نمایید(. 314های سیستم و چراغ های خطا قرمز یا زرد متمایز می شوند ) به صفحه 

 زمانی که علت خطا رفع می شود، پیغام خطا دیگر در صفحه، نمایش داده نمی شود. 

 

 

 

 صفحه نمایشگر آخرین پیغام تایید شده را زمانی که صفحه نمایش باال می آید، نشان خواهد داد. 

 منوی گرمایش کمکی

 

 

 برای اطالعات بیشتر در خصوص گرمایش کمکی از منوی گرمایش کمکی می توان استفاده کرد. 

 منوی ساعت هشدار

 تنظیم بیداری

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم زمان بیداری 

 

 

 

  

 اطالعات رویداد

 گشتن در پیغام های روی صفحه 

 گرمایش کمکی 

 ساعت هشدار

 تنظیمات حاضر برای مثال.

3:02حالت بیداری: رادیو، زمان بیداری   

 تنظیم حالت بیداری

 خاموش 

 رادیو 

 بوق هشدار 

 ساعت هشدار

 تنظیم حاضر برای مثال
 حالت بیداری: رادیو

302:00زمان بیداری:   
 تنظیمات حافظه
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 موقعیتی از حافظه را انتخاب نمایید

  3زمان بیداری  

  2زمان بیداری  

 تنظیمات ساعت

 تنظیم کردن

 تنظیم دقایق

 تنظیم کردن

فشرده و پایین نگه می دارید، شماره های ساعت و دقیقه به سرعت             یا         زمانی که دکمه

 حرکت می کنند. 

 توقف هشدار

         ،  یا   دکمه بوق هشدار بیداری: 

 رادیو را خاموش نمایید. )از دفترچه راهنما مربوطه استفاده نمایید(. رادیو حالت بیداری: 

هشدار بطور اتومات پس از یک ساعت خاموش خواهد شد. زمانی که سوییچ روی کامیون است  بوق هشدار 

 قابل خاموش شدن است.    و   رادیو  یا در وضعیت رانندگی است با فشردن دکمه 

 

 منوی زبان

 

 زبان
  
  آلمانی 
 انگلیسی 
 اسپانیایی 
 

زبانهای موجود مطابق با کشور مقصدی که کامیون در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین می گردد. 

 تمامی پیغام ها به زبان انتخابی خواهد بود. 

 تنظیمات منو سنسور باران / آفتاب

رجوع  51اطالعات در خصوص استفاده از برف پاکن در بخش برف پاکن ها قابل دستیابی است ) به صفحه 

 نمایید(. 
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 روشن کردن برف پاکن و خاموش کردن سنسور باران و آفتاب 

 تنظیمات

 سنسور باران

 حرکت به سمت زیرمنوها 

 روشن کردن برف پاکن 

برف پاکن برای دقیقه ای روشن است، 

چراغ صفحه نمایش وضعیت به رنگ سفید 

 تغییر می کند.  

 

 روشن کردن سنسور باران و آفتاب و خاموش شدن برف پاکن 

 تنظیمات

 روشن کردن سنسور باران

سنسور باران برای دقیقه ای روشن می 

شود، صفحه نمایش وضعیت به رنگ 

 سفید تغییر می کند.

 تنظیم حساسیت سنسور باران 

سطح متفاوت حساسیت در منو، قابل تنظیم است. زمانی که  5حساسیت سنسور باران و آفتاب تا 

 سنسور باران و آفتاب روشن است، منوی تنظیم حساسیت قابل دسترسی است.  

 تنظیمات

 سنسور باران

 حرکت به سمت زیر منوها

 حساسیت

 حرکت به سمت زیر منوها 
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تنظیم حساسیت را نشان می دهد.  ①صفحه نمایش گراف میله ای  

  :را به تعداد دلخواه فشار دهید تا به درجه حساسیت موردنظر          دکمهباالبردن حساسیت

 خود برسید.  

زمانی که میله گراف هر چه بیشتر به سمت راست رفته باشد، درجه حساسیت در باالترین حد خود قرار 

 دارد. برف پاکن با ضعیف ترین بارش باران شروع به کار کردن می کند. 

  :چندین بار فشار دهید تا به درجه حساسیت مورد دلخواه خود       دکمهکاهش حساسیت

 برسید. 

زمانی که میله گراف هر چه بیشتر به سمت چپ گرایش داشته باشد، درجه حساسیت در پایین تر سطح 

 خود است. برف پاکن در زمانی که باران سنگین باشد، شروع به کار کردن خواهد نمود.

 تنظیم منو، ترتیبات
زیر منو دکمه های جهاتِ ضبط صوت را که برای جستجوی آهنگ دلخواه خود و جلو زدن آهنگ مورد 

استفاده قرار می گیرد را، نمایش می دهد. از این منو زمانی که ضبط صوت به سفارش مشتری نصب شد، 
 استفاده می شود.

 خاموش و روشن کردن مدت زمان قفل دیفرانسیل

 

91عکس   

 تنظیمات

 ترتیبات

 نمایش مدت زمان قفل دیفرانسیل

 روشن 

 خاموش 
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  92عکس 

 ①صفحه نمایش قفل دیفرانسیل

 استفاده از دکمه های جهات ) پیکانها ( در رادیو

 

 تنظیمات

 ترتیبات

 استفاده از دکمه های جهات در رادیو

 جستجوی ایستگاه رادیویی

 حافظه

 23اطالعات در خصوص استفاده از وسیله ای صوتی ) رادیو( تحت عنوان استفاده از وسیله صوتی ) به صفحه 

 رجوع کنید( قابل دسترسی است. 

 منوی دیاگ ) تشخیص ها(/ حالت بک آپ )پشتیبان گیری( جی اس  

منوهای دیاگ و بک آپ جی اس بصورت نصب کارخانه در دسترس نیستند، بلکه این منوها را بعدها می توانید 

 نصب نمایید. 

رجوع  201اطالعات موجود از منو، پشتیان جی اس از محل پشتیبان جی اس قابل دستیابی است )به صفحه 

 رجوع نمایید( قابل دسترسی می باشد. 310کنید(. اطالعات از منوی دیاگ تحت منوی دیاگ ) به صفحه 

 تنظیمات

 ترتیبات
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 اجازه به منوی دیاگ )تشخیص(

بک آپ -اجازه به وضعیت جی اس  
 روشن 

 خاموش 

 منوی تنظیمات ، زمان

شما می توانید زمان ساعت را ازمنو در سیستم عامل تنظیم نمایید و همچنین زمان و تاریخ تاخوگراف ) یا 
دستگاه ثبت سرعت (. جهت اطالعات بیشتر درخصوص تاخوگراف، به دفترچه های راهنمای سیستم 

 عامل کارخانه تولید کننده رجوع نمایید. 

 تنظیمات

 زمان
 

 تنظیم ساعت

 تنظیم دقایق

 تنظیم روز

 تنظیم ماه

 تنظیم سال

 تنظیم کردن 

 منوی تنظیمات، واحدها

 تغییر واحدهای اندازه گیری دما

 تنظیمات

 واحدها

 واحد اندازه گیری

 C 

 F 

 تغییر واحدهای مسافت 

 تنظیمات

 واحدها

 واحد اندازه گیری

 متری

 امپراتوری )امپریال(
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 تغییر نمایش ساعت

 تنظیمات

 واحدها

 حالت نمایش ساعت

 32 ساعت  

 24 ساعت  

 منو، مواد مصرفی -تنظیمات

در صورتی که شما اطالعات منوی مواد مصرفی را تغییر دهید، سیستم سرویس تلیجنت متعاقباً تاریخ های 

 سرویس دهی را تطبیق میدهد. 

 اطالعات مواد مصرفی را تنظیم نمایید، در غیر اینصورت تجهیزات کامیون آسیب خواهد دید. 

 رجوع نمایید(.  251از دستورالعمل های استفاده از مواد مصرفی پیروی نمایید ) به صفحه 

 تنظیمات

 مواد مصرفی

 تنظیمات حاضر 

 محتوای سولفور 

 کیفیت روغن موتور 

 ویسکوزیتی ) چسبناکی( روغن موتور 

 کیفیت روغن گیربکس 
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 .دکمه ریست را با کمک نوک یک خودکار فشار دهید 

 .برای اینکه تنظیمات با میزان مواد ذخیره شده مطابقت پیدا کند، به تعداد ضروری دکمه را بفشارید 

 محتوای سولفور سوخت

در صورتی که کامیون در ترافیک داخلی و بین المللی تردد دارد، محتوای سوخت سولفور را مطابق کشور   

در حال تردد تنظیم نمایید. در صورتی که کامیون برای مدت طوالنی در کشور بغیر از کشور مبداء مورد 

 استفاده قرار می گیرد، محتوای سولفور سوخت را مطابق با کشور مورد نظر تنظیم نمایید.

 تنظیم سولفور از سیستم عامل

ارزش نمایش داده شده نشان از وزن محتوای سولفور سوخت دیزل به درصد در کشوری که کامیون در 
رجوع  261آنجا مورد استفاده قرار می گیرد، است. محتوای سولفور سوخت کشور خاص ) به صفحه 

 نمایید(.

در بعضی از کشورها محتوای سولفور در سوخت، با یکدیگر متفاوت است. در بعضی از کشورها سوخت 
دیزل با محتوای سولفور پایین تحت نام یورو دیزل بفروش می رسد. در صورتی که شما از محتوای 

سولفور مورد استفاده در سوخت دیزل اطالعی ندارید، سیستم کاربری را در سطح محتوای سولفور 
 پایین ) نامرغوب(  تنظیم نمایید.  

محتوای باالی سولفور در سوخت عمر روغن موتور را کاهش می دهد) سوختن روغن موتور را تسریع 

می بخشد(. سیستم تلیجنت زمان تعویض روغن موتور سیستم عامل را محاسبه می کند مطابق با 
 محتوای سولفور در سوخت.

دیزل زیستی( استفاده کند، زمان  -) اسید چرب متیل استر FAMEدر صورتی که کامیون از سوخت 

 تعویض روغن موتور و فیلتر روغن سوخت را کاهش خواهد داد. 

یا دیزل و یا ترکیبی از این دو باشد، در این صورت محتوای سولفور  FAMEدر صورتی که کامیون از سوخت 

 تنظیم شود، در غیر اینصورت موتور ممکن است آسیب ببیند.  FAMEباید روی 

 کیفیت روغن موتور

کیفیت روغن موتور را مطابق شرایط شماره عامل کاربر تنظیم نمایید. هرچه شماره باالتر، کیفیت روغن 

 موتور باالتر است. 
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 توجه 

ترکیب کردن کیفیت های متفاوت از روغن های موتور با یکدیگر فواصل زمانی تعویض روغن موتور را کاهش 
 می دهد در مقایسه با روغن های موتور مرتبط.

تنها در موارد خاص از روغن موتور های متفاوت ترکیبی استفاده نمایید. به منظور جلوگیری از آسیب 
 رسانی به موتور، کیفیت روغن موتور را در سطح کیفیت پایین تنظیم نمایید.

 ویسکوزیتی ) چسبندگی( روغن موتور

 ( تنظیم نمایید. SEAویسکوزیتی روغن موتور را ) در کالس 

 کیفیت روغن گیربکس

کیفیت مصرفی روغن گیربکس را تنظیم نمایید. کیفیت روغن گیربکس } مطابق شرایط سیسو، درخصوص 

 استفاده از مواد در درجه بندی ها است. هرچه قدر درجه بیشتر، کیفیت روغن گیربکس باالتر است.

 جی اس -منوی پشتیبان 

جی اس قابل دسترسی است  -اطالعات در خصوص منو، حالت پشتیبان جی اس، در وضعیت پشتیبان

 نگاه کنید(.  202) فوریت( ) به صفحه 

جی  -جی اس از محل کارخانه قابل دسترسی نمی باشد. استفاده از پشتیبان  -منوی وضعیت پشتیبان 

 رجوع نمایید(.  326اس ) به صفحه 

 

 

 منو ی دیاگ ) منوی تشخیص(:

 جستجوی دیاگی از روی صفحه نمایش

رجوع کنید(.  326منوی دیاگ از محل کارخانه قابل دسترسی نیست. اجازه به منوی دیاگ ) به صفحه 
اطالعات دیاگ شامل اطالعاتی است که شما می توانید برای کمک در یافتن عیب از آن استفاده نمایید، 

 برای مثال با دیاگ از راه دور) با تشخیص از راه دور(.

 

 

 

 

 اطالعات بیشتر، در نمایندگی های مجاز قابل دسترسی است.

 نکاتی مطابق پیغام های صفحه نمایش 2-9-4

 معرفی، پیغام های صفحه نمایش

پیغام های صفحه نمایش پیغام های دستوری و هشداری هستند که بطور اتومات بر روی صفحه نمایش 
ظاهر می شوند. نمایش وضعیت به سمت زرد طبقه بندی رویداد قرار می گیرید که طبقه بندی است به 

رنگ های زرد و قرمز. عالوه بر پیغام های صفحه نمایش، چراغهای پنل ابزار نیز روشن و خاموش می 
 شود. 

 

 310صفحه 

جی اس  -حالت پشتیبان   

 دیاگ ) تشخیص(
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پیغام های صفحه نمایش هم قابل پاک از روی صفحه نمایش هستند و همچنین دوباره قابل نمایش دادن 

هستند. عالوه بر این، اگر پیغام صفحه نمایش برای یکی از چراغهای هشدار روشن باشد، چراغ هشدار 

 خاموش نخواهد شد حتی اگر پیغام مورد تایید قرار گیرید. 

در صورتی که چندین پیغام برای نمایش وجود داشته باشد، صفحه نمایش هر بار یک پیغام را نمایش 

 خواهد داد. 

 نمایش وضعیت ) زرد یا قرمز( ①

 مخفف های سیستم ②

 یدک(. محل عیب: )            کامیون یدک کش یا               ③

 محدودیت عمل  ④

 دستورالعملهای عملیاتی ⑤

 حافظه قسمت یادآوری نقص های عملیاتی را ذخیره می کند.  ⑥

 

 عالمت             به معنی این است که عالوه بر پیغام، صدا نیز شنیده می شود. 
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 صفحه وضعیت ) زرد یا قرمز( ①

 نماد )عالمت یا سمبل( ②

 قسمت یادآوری جهت ذخیره نقص های عملیاتی می باشد.  ⑥

 پیغام نمایش تایید شد. 

 را فشار دهید. پیغام صفحه نمایش خاموش می شود.   یا          دکمه 

در صورتی که عالوه بر پیغام های نمایش داده شده یکی از چراغهای پنل ابزار روشن شود، چراغ هشدار 

 خاموش نمی شود حتی اگر پیغام صفحه نمایش تایید شود. 

رجوع نمایید(. در  315با کمک منو شما می توانید پیغام های مورد تایید قبلی را جستجو نمایید ) به صفحه 

صورتی که علت نقص برطرف نشود، پیغام  در زمان روشن کردن دفعه بعد کامیون ، دوباره بر روی صفحه 

 نمایش  نشان داده خواهد شد. 

 قسمت یادآوری

زمانی که پیغام های صفحه نمایش مورد تایید قرار گرفت،پیغام هایی در سیستم به شکل سمبل یا مخفف در 

 قسمت یاد آوری نمایش داده می شود. برای مثال :

 سمبل معمول برای سوء عملیات ) نقص عملکرد/ کار(       

 سوء عملیات )نقص در عملکرد( در سیستم ترمز تلیجنت        

 پیغام متنی جدید                 

 نقص عملکرد در تجهیزات ایمنی ) ایربگ/یا کیسه هوا، سفت کننده کمربند ایمنی(.         

        

 303عکس     پیغام های صفحه نمایش و نمادها/ سمبل ها
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 نقص در تاخوگراف ) ثبت سرعت (

در صورتی که در یک زمان چند رویداد اتفاق بیافتد طبق قانون، اطالعات بایستی به راننده داده شود، 

 سیستم اطالعات راننده پیغام ها را بطور متناوب نمایش خواهد داد. 

 نمایش وضعیت

 از دو چراغ زرد و قرمز استفاده شده است. ①در طبقه بندی نمایش وضعیت

 پیغام های زرد در صفحه نمایش وضعیت

نقص های کم اهمیت تر در صفحه نمایش وضعیت به رنگ زرد نمایش داده می شود. برای مثال، المپ 

خراب. صفحه نمایش وضعیت همچنین شرایط عملیاتی خاص را نیز به رنگ زرد نمایش میدهد برای مثال، 

 در صورتی که قفل دیفرانسیل درگیر باشد. 

 هشدار! 

ایمنی ترافیک و استفاده از کامیون ممکن است تحت تاثیر و مورد مخاطره قرار گیرد در صورتی که نور 

 صفحه نمایش به رنگ زرد در آمده باشد.

 نحوه رانندگی خود را مطابق با تغییر شرایط انطباق داده و مخصوصاً با دقت رانندگی نمایید. 

 لطفاً به دستورالعملهای صفحه نمایش و اطالعات بیشتر توجه فرمایید. 

نقص را بررسی و در اسرع وقت نزد نمایندگی های مجاز که دانش و ابزار الزم را دارد، رجوع و نقص را 

برطرف نمایید. ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که مسئله 

ایمنی کامیون و امنیت در سیستم ها مطرح است، از افراد واجد شرایط حرفه ای در این زمینه بهره 

 بگیرید. 

 پیغام های قرمز رنگ در صفحه نمایش وضعیت

  هشدار!

صفحه نمایش وضعیت در موارد نقص های عمده در کامیون به رنگ قرمز درمی آید. برای مثال، خرابی 
 دینام

 هشدار! 

در صورتی که پیغام در صفحه نمایش وضعیت به رنگ قرمز درآمد، بدانید که استفاده از کامیون و ایمنی 
جاده در معرض خطر است. پیغام های هشداری که ظاهر می شود بنا به هنگام رانندگی یا ترمز گرفتن 

 کامیون  تابع تغییر هستند. 

در صورتی که شما به رانندگی ادامه دادید، نحوه رانندگی خود را با شرایط تغییریافته مطابقت داده و به 

خصوص با دقت رانندگی نمایید. ادامه رانندگی در این شرایط منجر به آسیب رساندن به کامیون و موجب 
 نقض مقررات قانونی خواهد شد.  در صورتی که ادامه امکان رانندگی دیگر وجود نداشته باشد:

 .در حالی که مراقب ترافیک جاده هستید، هرچه سریعتر کامیون خود را کناری بزنید 

   .لطفاً به دستورالعملهای صفحه نمایش و اطالعات بیشتر آن توجه نمایید 
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در اسرع وقت سیستم مورد نظر را بررسی و تعمیر نمایید یا به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید تا تعمیرات 

 الزم برای روی آن انجام شود. 

ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی کامیون و 

 امنیت در سیستم ها مطرح است، از نمایندگی های مجاز در این زمینه بهره بگیرید.

 

 “ایست”چراغ هشدار 

 “ایست”چراغ هشدار 

 هشدار! 

در صورتی که چراغ هشدار ایست خاموش نمی شود، یا در زمان رانندگی روشن می شود، استفاده از کامیون و 

 ایمنی جاده در مخاطره است. 

 با در نظر داشتن ترافیک جاده، کامیون را هر چه سریعتر به کناری بزنید. 

 ترمز دستی را بکشید و موتور را خاموش کنید.

 در اسرع وقت سیستم مورد نظر را بررسی و تعمیر نمایید یا به نمایندگی مجاز رجوع نمایید.

ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی کامیون مطرح است، 

 از نمایندگی های مجاز در این زمینه بهره استفاده نمایید.

 مخفف های الکترونیکی سیستم 7-9-4
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 زیر منو

 کلید گروه ها

 زیر منو 

ام اس اف )عملکرد 
 ذخیره انبوه(

 زیر منو 

 ترمز های ای بی اس 

 منوی اصلی 

 (ABSای بی اس )
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 انتخاب دنده اتوماتیک 

 واحد بادی/ هوای 

 سیستم ترمز تلیجنت 

 کلید قطع اصلی باطری 

 ترمز یدک الکترونیکی 

 بوق هشدار ضد سرقت 

 موجول جلو 

 معرفی جهت استفاده 

 موجول پایه 

 کنترل گیربکس تلیجنت 

 موجول عقب 

  تغییر دنده مکانیکی 

 کنترل گرما/ واحد تهویه هوا 

 پنل ابزار 

 استفاده از کالج 

 پورت های انتقال داده 

 کنترل کالج 

 کنترل موتور تلیجنت 

  عملکرده های راحتی قفل

 مرکزی

 کنترل سطح تلیجنت 

 حالت خاص پارامترگذاری 

 سیستم رادیو/ مسیریابی 

 کنترل تاخیر انداز 

 تلیجنت -دستیار جاده  

  سیستم ثبت تکمیلی

 )سیستم امنیتی اضافی(

 تاخوگراف 

 تلفن، تجهیزات هندز فری 

 کالج هیدرولیک 

  موجول درب، درب سمت

 شاگرد

 موجول درب، سمت راننده 

 رابط/ میانبر تلمتیک 

 تعلیق شیب تلیجنت 

  سیستم های نگهداری

 تلیجنت

  وسیلهWSK 

 ذخیره داده های مرکزی 

 گرمایش کمکی 

 کنترل موتور تلیجنت 

 پیغام های صفحه نمایش  5-9-4

 اطالعات ایمنی مهم

 هشدار! 

نگهداری نادرست از کامیون ممکن است در ایمنی کامیون شما اشکال ایجاد کند. شما ممکن است 

کنترل کامیون خود را از دست داده و تصادف نمایید. سیستم های ایمنی صرفًا جهت محافظت شما 

 تعبیه نشده، بلکه برای سایر مسافران نیز می باشد.
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همواره جهت سرویس دهی کامیون خود به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید. نمایندگی های مجاز 

دارای دانش و ابزار الزم برای انجام این کار هستند. ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می 

نماییم. به خصوص در مواردی که ایمنی کامیون مطرح است، بسیار مهم است که از افراد حرفه ای 

 کمک بگیرید. 

 سوخت کامالً مصرف شده است. 

  بنگرید( 215مخزن سوخت را پر نمایید ) به صفحه  

 به میزان ذخیره رسیده است. AdBlue مقدار ادبلو/ 

  رجوع نمایید(.  211مخزن ادبلو را پر نمایید ) به صفحه  

 مقدار سوخت به سطح ذخیره رسیده است. 

  نگاه کنید(.  215مخزن سوخت را پر نمایید ) به صفحه  

 میزان سوخت به سطح ذخیره رسیده است.

  رجوع نمایید(. 215مخزن سوخت را پر نمایید ) به صفحه  

  مخزن ادبلو را پر نمایید بنابراین شما نیازی به توقف و سوختگیری دوباره

رجوع نمایید(. 211ندارید ) به صفحه   

 میزان سوخت و ادبلو هر دو به سطح ذخیره رسیده است.

  رجوع نمایید(. 215مخزن ذخیره سوخت را پر نمایید ) به صفحه  

  رجوع نمایید(. 211مخزن ادبلو را پر نمایید) به صفحه  

مایع مخزن برف پاکن /شیشه چراغهای جلو به میزان حدود یک لیتر 
 رسیده است. 

  کتابچه گارانتی و خدمات را نگاه کنید(.مخزن مایع شوینده را پر نمایید (  

 چراغ ترمز چپ یدک / تریلر کار نمی کند.

  به دستورالعمل استفاده از یدک کش رجوع نمایید (.المپ چراغ را تعویض نمایید(  

 پیغام های زرد رنگ در صفحه نمایش وضعیت
 جدول: پیغام های زرد رنگ صفحه نمایش به همراه صدای هشدار

 اد بلو را اضافه نمایید

 سوخت ) دیزل( بزنید

سوخت بزنید و ادبلو 

 را پر کنید.

 چراغ ترمز سمت چپ 

 خراب ) برای مثال(

سوخت بزنید و ادبلو 

 را پر کنید.
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  زمانی که در هنگام روشن کردن کامیون پیغامی روی صفحه نمایش

ظاهر می شود، این بدان معناست که المپ ها یا فیوز های زیر خراب 
 هستند:

 چراغ پارک کردن ) چراغ ترمز( -
 چراغهای رانندگی -

 چراغ عقب -
 چراغ پالک خودرو -

 چراغ مه شکن عقب  -

  ،در زمان ترمز گرفتن وقتی پیغامی روی صفحه نمایش ظاهر می شود

 این بدان معناست که چراغ ترمز خراب است. 

  زمانی که پیغامی روی صفحه پنل ابزار ظاهر می شود، فیوز المپ ترمز

 خراب است. 

  زمانی که پیغامی هنگام استفاده از چراغ راهنما) فلشر جهات(، روی

 صفحه ظاهر می شود، چراغ راهنما خراب است. 

  نگاه کنید(. 296فیوز مورد نظر را بررسی نمایید ) به صفحه 

 .در صورتی که فیوز خراب است، آن را با یک فیوز جدید جایگزین نمایید 

  رجوع نمایید(. 60المپ مورد نظر را بررسی نمایید ) به صفحه 

 .در صورتی که المپ خراب است، آن را با یک المپ جدید جایگزین نمایید 

سیستم عامل چراغها را در مواردی که خاموش )غیر فعال( شده باشند 

کنترل می کند. همواره از سالم بودن چراغها قبل از رانندگی، اطمینان 

 حاصل نمایید. 

 سطح روغن موتور بسیار پایین است.

  .به میزانی که در صفحه نمایش نشان داده شده روغن اضافه نمایید 

در صورتی که امکان اضافه کردن فوری روغن وجود ندارد، رانندگی تا حداکثر 

زمانی که صفحه نمایش قرمز نشده باشد، می تواند ادامه یابد. چراغ 

کیلومتر رانندگی روشن خواهد  6000تا  2000وضعیت قرمز پس از حدود 

 شد، بستگی به شرایط کاری و رانندگی می تواند متفاوت باشد. 

 زمان سرویس دهی کامیون فرا رسیده است.

 .در نظر داشته باشید که از نمایندگی های مجاز خدمات دریافت نمایید 

 سرویس کامیون به روز است.

 .جهت تعمیر و نگهداری به نمایندگی مجاز رجوع نمایید  

        
        

 لیتر  7.5 

 ) برای مثال(

 01.04.103100  -فیلتر هوا  
km 

 برای مثال

کار تعمیر و نگهداری فیلتر 

 ) برای مثال(  -هوا 
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 کمپرسور هوا درست کار نمی کند. 

 کمپرسور هوای خود را به نمایندگی مجاز  نشان دهید.

 هشدار! 

درجه رسیده است تعویض  5/5فشار مخزن مدار مصرفی اضافی به کمتر از 
 دنده دیگر به درستی کار نمی کند. 

 .به دلیل امکان بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 ) ترمز دستی را بکشید. ) ترمز پارک 

  اجازه بدهید موتور روشن بماند تا زمانی که پیغام صفحه نمایش خاموش

 شده و فشار مخزن بار دیگر به اندازه کافی مناسب شود. 

  در صورتی که نقص همچنان ادامه داشت، سیستم کمپرسور هوای خود

 را به نمایندگی مجاز نشان دهید.

کامیون های با گیربکس اتوماتیک تلیجنت: فشار مخزن مصرفی اضافی بسیار 
 پایین است. تغییر دنده کار نمی کند. 

 به دلیل امکان بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

  .موتور را خاموش و دوباره روشن نمایید 

 کنترل دسترسی الکترونیکی دارای نقص می باشد. 

پدال گاز کار نمی کند. موتور در وضعیت اضطراری جی اس کار می کند. قدرت 
 موتور کاهش یافته است. 

 .به دلیل امکان بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

  ثانیه دوباره روشن نمایید.  30موتور را خاموش و پس از 

  در صورتی که موتور روی حالت اضطراری جی اس قرار دارد: جهت رفع

 نقص، وسیله خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید.

 باطریهای استارت خالی هستند.

 موتور استارت نمی خورد ) موتور روشن نمی شود(. 

رجوع  103از باطری کامیون های دیگر نیروی الزم را تامین نمایید ) به صفحه 

 نمایید(.
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درجه سانتی گراد است و قدرت موتور محدود  350دمای خنک کننده باالی 

 است. 

  .از انطباقات متنوع کلید پمپ خنک کننده جلوگیری نمایید 

  .کلید پمپ خنک کننده قابل تنظیم را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 پنج بار تالش شده است که کامیون با کلید اشتباه روشن شود. 

محافظ الکترونیکی کلید ) وسیله امنیتی الکترونیکی جهت جلوگیری از روشن 

( فعال می  Immobilizerشدن کامیون با استفاده از کلید اشتباهی/ قالبی : 

 شود.

 موتور روشن نمی شود.

هربار که از کلید اشتباه برای استارت استفاده می شود، زمان انتظار طوالنی 

تر شده و شما مجبور هستید برای هر بار استارت زدن، به مدت یک دقیقه 

 بیشتر منتظر بمانید . 

   .از کلید صحیح یا یدک استفاده نمایید 

ما به شما توصیه می کنیم که همواره یک کلید یدک را در محلی امن با خود 

 همراه داشته باشید. 

در بعضی از کامیونهای یدک کش، دمای دیسک ترمز/ یا درام بسیار باال است. 

 دیسک ترمز/ درام می تواند بسیار داغ شود. 

 .به رانندگی با احتیاط ادامه دهید 

 دنده را کم کنید 

 .با ترمزهای مداوم ترمز بگیرید 

  عالوه بر این، پدال ترمز را تنها زمانی فشار دهید که در زمان ترمزهای

 مداوم ،عمل ترمز گیری کافی نباشد.

  .سیستم ترمز خود را به  نمایندگی مجاز نشان دهید 

 دمای دیسک ترمزها/ درام بعضی از یدک کشها بسیار باال است. 

 دیسک ترمز/ درام می تواند بسیار داغ شود. 

 .به رانندگی با احتیاط ادامه دهید 

 .دنده را کم کنید 

 .ترمزهای مداوم بگیرید 

  .تنها زمانی که ترمزهای مداوم می گیرید، پدال ترمز را بیشتر فشار دهید 

  .نیرو به اندازه کافی نیست 

  .سیستم ترمز را به  نمایندگی مجاز نشان دهید 

 صفحه نمایش فاصله عقب روشن می شود.

  .از روی صفحه نمایش فاصله را مالحظه نمایید 
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 هشدار! 

در کامیون های با گیربکس تلیجنت/ گیربکس اتومات یا پاور شفت: فشار 

 مخزن مدار مصرفی بسیار پایین است. گیربکس دیگر کار نمی کند.

  .بدلیل احتمال بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

  اجازه دهید موتور همچنان روشن باشد تا زمانیکه فشار مخزن قابل

برسد. نور پیغام صفحه نمایش  33مصرف اضافی حداقل به درجه )میل( 

 فشار مخزن قابل مصرف اضافی خاموش می شود.

 .موتور را خاموش نمایید 

  ثانیه روشن نمایید. 30دوباره موتور را پس از 

  در صورتی که صفحه نمایش دوباره این پیام رانشان داد ”Switch: does 

not work  ” تنظیمات پایه ای را انجام “ کلید: کار نمی کند” به معنی

 رجوع کنید(.  392دهید) به صفحه 

  در صورتی که پیغام دوباره ظاهر شد، پس از تنظیمات پایه، برای فعال

 رجوع نمایید(.  202کردن پشتیبان جی اس ) به صفحه 

 هشدار! 

 در کامیونهای با تلیجنت تغییر دنده/ تغییر دنده اتوماتیک یا پاورشفت:

 گیربکس دیگر کار نمی کند.

  .بدلیل احتمال بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

 .موتور را خاموش نمایید 

  رجوع نمایید( 392تنظیم وضعیت آموزش بزرگ را انجام دهید) به صفحه 

 هشدار! 

در کامیونهایی با تلیجنت تغییر دنده/ تغییر دنده اتوماتیک یا پاورشفت: 

 سیستم کنترل گیربکس الکترونیکی دارای نقص است. 

 گیربکس دیگر به درستی کار نمی کند.

  رجوع نمایید( 202وضعیت پشتیبان جی اس را فعال نمایید)به صفحه 

  رجوع نمایید(. 102کامیون را کروکی کنید  ) به صفحه 

 .گیربکس را به نماینده مجاز نشان دهید 
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 نزد تعمیرکار بروید. 

گیربکس: با تنظیمات 

 پایه ای کار نمی کند.

گیربگس: کار نمی 

 کند. به تعمیرگاه بروید.
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 هشدار! 

کامیون هایی با تغییر دنده تلیجنت/ تغییر دنده اتوماتیک یا پاورشفت: گیربکس 
 دیگر کار نمی کند. 

  .بدلیل امکان بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

 .موتور را خاموش کنید 

  نگاه کنید(. 202به وضعیت آموزش بزرگ بروید ) به صفحه 

) گذرگاه سریالی چند کاره، استانداردی برای ارتباط دادن واحد  CANدستگاه 

های کنترل الکترونیکی( دارای نقص است. )اطالعات در خصوص لگد زدن و درجا 

 بودن مفقود است(.

  واحدWSK   کیت پایه دیوار( خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز(

 نشان دهید. 

 مبدل گشتاور )چرخش( فعال می شود.

 

 

 دارای نقص است.  WSKدریچه مغناطیسی واحد 

  واحدWSK .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

 می تواند تا اندازه ای کار کند.  WSKواحد 

  واحدWSK .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

 

 کار ترمزهای تاخیر انداز محدود می شود.

 تاخیر انداز کار نمی کند.

 تاخیرانداز بدون هیچ محدودیتی کار می کند.

  واحدWSK .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

 تاخیر انداز قابل خاموش شدن نیست. 

  واحدWSK .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

 

 خطای پارامتری

تنظیمات پایه را انجام 
 دهید.

مبدل گشتاور پدال 

تسریع کننده ) گاز( 
 وجود ندارد.

 مبدل گردش

 فعال

 مبدل گشتاور 

بطور مداوم فعال 
 است.

 مبدل گشتاور

ممکن است دارای 
 محدودیت باشد.

 اهرم تاخیر انداز

 تاخیر انداز
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 تاخیرانداز کار نمی کند.

 تاخیرانداز با تاخیر کار می کند.

 مبدل گشتاور بطور مداوم فعال است.

 تاخیر انداز بدون هیچ محدودیتی کار می کند. 

  واحدWSK .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

 عمل ترمزگیری های تاخیرانداز محدود است.

 تاخیرانداز بدون هیچ محدودیتی کار می کند.

  واحدWSK  .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید

 تاخیرانداز کار نمیکند.

 مبدل گشتاور بطور دائم فعال است. 

دارای  CANمبدل گشتاور جهت استفاده/ اهرم پدال گاز: سیستم ارتباطی 

 نقص است.اطالعات در خصوص درجا زدن و لگد زدن مفقود است.

 تاخیرانداز بدون هیچ محدودیتی کار می کند. 

  واحدWSK .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

 اهرم تاخیرانداز کار نمی کند. 

 سنسور دما دارای نقص است.

  واحدWSK .خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

  .از مبدل گشتاور برای مدت زمان طوالنی استفاده شده است 

  چرخش در هر دقیقه  3200دنده را کم کنید تا سرعت موتور به بیش از

 برسد.

 بسته می شود و چراغ هشدار خاموش می شود.  -WSKوسیله 

 کالج هیدرولیک دارای نقص است. عملکرد ممکن است محدود باشد.

 .کالج هیدرولیک خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

  

 شیر/ دریچه

 سنسور دما

سیستم مدیریت 

 الکترونیکی

 شبکه

تاخیر انداز: ممکن است 
 دارای محدودیت باشد.

 -WSKدمای کالج 

 بسیار باال است
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 هشدار! 

ولت رسیده است.رانندگی با  22ولتاژ سیستم ااکترونیکی کامیون به زیر 
 کامیون و ویژگی های ترمز گیری تابع تغییر است. 

 تسمه درایو )تسمه موتور( پاره شده است. 

 دینام )مولد جریان متناوب ( کار نمی کند.

  .بدلیل وجود خطر تصادف، کامیون را فوراً نگه دارید 

  .موتور را خاموش نموده و ترمز دستی را نیز بکشید 

  .از نمایندگی های مجاز در این زمینه کمک بگیرید 

 هشدار! 

 دینام )مولد جریان متناوب  ( کار نمی کند.

 رانندگی با کامیون و خصوصیات ترمز گیری تابع تغییر می باشد.

 .بدلیل وجود خطر تصادف، کامیون را فوراً نگه دارید 

 .موتور را خاموش نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

 .کامیون خود را به یک نمایندگی مجاز نشان دهید 

 هشدار! 

سیستم ترمز گیری تریلر ) یدک ( دارای نقص است. عملکرد رانندگی و  عمل 
 ترمز گیری ممکن است متفاوت باشد. 

 سیستم ترمز خود را به نمایندگی های مجاز نشان دهید.

 راه حل هاعلل و عواقب احتمالی  و 

 کامیون هایی با گیربکس تلیجنت و پاورشفت: 

 دمای کاری مجاز کالج بیش از اندازه است. 

 کالج ممکن است آسیب دیده باشد.

  درصورتی که در فضای تنگ و محدود رانندگی می کنید یا در ابتدای روشن

 کردن  کامیون هستید. با دنده پایین حرکت کنید. 

  از روشن کردن و رانندگی در فضای محدود و بسته خودداری کنید. درغیر

 اینصورت به کالچ  بسیار فشار خواهد آمد.

خصوصیات ترمز تابع 

 تغییر است.  

 پیغام های نمایشگر

341صفحه   

 
 عملیات و نمایشگرها



دمای خنک کننده بسیار باال است. قدرت موتور بطور اتوماتیک محاسبه می 

 شود. 

 .سرعت را کم کنید 

 .دنده را کم کنید 

  اشیاء ی ) برای مثال کاغذ( که مانع جریان هوا به رادیاتور می شود، را

 بردارید. 

 ( فعال می شود.  immobilizerمحافظ امنیت سوییچ ) 

 موتور روشن نمی شود.

 .زمانی که بوق هشدار خاموش است، کلید را در قفل احتراق بچرخانید 

  .برای دو ثانیه سعی کنید کامیون را روشن نمایید 

تالش هایی صورت گرفته که کامیون با کلید اشتباه روشن شود. محافظ 

 امنیت سوییچ، روشن می شود. 

 موتور روشن نخواهد شد.

  .از کلید درست و یا کلید یدک استفاده نمایید 

بار تالش برای روشن کردن کامیون، صفحه نمایش این پیغام را  5پس از 

 “ کلید امنیت سوییچ فعال شده است” نشان خواهد داد. 

 سانتی متر است. 50فاصله از عقب کمتر از 

 .فاصله از عقب را از روی صفحه نمایش می توانید ببینید 

 وضعیت شارژ باطری پایین است.

  .وسایل مصرفی را در صورتی که مورد نیاز نیست خاموش نمایید 
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دمای مایع خنک 

کننده بسیار باال 

 است

 کد

 وضعیت شارژ باطری.

وسایل مصرفی را 
 خاموش نمایید.

 
 عملیات و نمایشگرها



 راه حل ها  علل / عواقب احتمالی و 

 هشدار! 

 ترمز دستی متصل نیست ) ترمز دستی کشیده نشده است(.

کامیون های با گیربکس و پاورشفت اتومات : کامیون با موتور در دنده و ترمز 

 دستی آزاد، پارک شده است.

پس از اینکه شما موتور را خاموش کردید، گیربکس بطور اتومات به وضعیت  

خنثی میرود. کامیون پارک شده شروع به حرکت کردن می کند و این امر 

 ایمنی شما و سایرین را به خطر می اندازد. 

 ترمز دستی را بکشید.  

 

 هشدار! 

(: ترمز دستی کشیده  PSMکامیون های با ماژول ویژه عملکرد پارامتری ) 

 نشده است. 

( ، ترمز دستی متصل نباشد ) ترمز دستی  PTOقبل از اتصال پاور تیک آف ) 

کشیده نشده باشد( .  کامیون پارک شده شروع به حرکت می کند، و این 

 امر ایمنی شما و سایرین را به مخاطره خواهد انداخت. 

قبل از اتصال پاور تیک آف، ترمز دستی را بکشید. زمان سرویس دهی بطور 

قابل توجهی بیش از حد گذشته است. این امر موجب آسیب به کامیون و 

 تجهیزات می شود و فرسودگی بیشتر کامیون را موجب می شود.  

کامیون خود را جهت سرویس دهی فوراً به یکی از نمایندگی های مجاز 

 نشان دهید. 

 هشدار! 

 کار تعمیر و نگهداری صورت نگرفته است. 

 از مدت زمان مجاز استفاده از دیسک های ترمز و لنت ترمز گذشته است.

 بدین امر، شرایط رانندگی و ترمزگیری تابع تغییر خواهد بود.

 لنت های ترمز خود را فوراً  در نمایندگی مجاز ،جایگزین نمایید. 

  

 پیغام های قرمز رنگ در صفحه نمایش وضعیت

پیغام های صفحه 

 نمایش

 ترمز دستی را بکشید. ترمز دستی را بکشید

 ترمز دستی را بکشید

تعمیر فیلتر هوا، فوری 

 ) برای مثال( 

سرویس دهی ترمز 

، فوری  A1های 

 ) برای مثال(. 
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 دینام ) مولد جریان متناوب( کار نمی کند.

 تسمه موتور پاره شده است.

 بدلیل امکان بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید. 

 کامیون خود را به نمایندگی های مجاز نشان دهید.

 هشدار! 

سیستم ترمز کامیون دارای نقص است. شرایط رانندگی و نحوه ترمز گیری 
 ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.

 .کامیون خود را به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

 ) مخزن اوره( خالی است .  ®AdBlueمخزن 

 چراغ هشدار            چشمک می زند. 

 قدرت موتور کاهش یافته است. 

کامیونهای با گیربکس و پاورشفت اتومات: از گیربکس اتومات به گیربکس 

 دستی بروید. 

  نگاه کنید(.  219مخزن ادبلو را پر نمایید ) به صفحه 

  نگاه کنید(. 325بطور دستی دنده را عوض کنید ) به صفحه 

  نگاه کنید(. 312پیغام  صفحه نمایش را تایید نمایید ) به صفحه 

زمانی که مخزن ادبلو را پر می کنید، از صفحه نمایش پیغامی نمی بینید تا 

خاموش می شود.   زمانی که موتور دفعه بعد روشن شود.  چراغ

 دوباره تمام قدرت موتور باز می گردد.  

 مخزن ادبلو خالی است.

چشمک می خورد.       در صورتی که مخزن ادبلو پر نشود، چراغ هشدار
قدرت موتور بطور اتومات دفعه بعدی که کامیون استارت می خورد کاهش می  

 یابد.

   نگاه کنید(. 219مخزن ادبلو را پر نمایید ) به صفحه 

زمانی که ادبلو پر شد، شما از صفحه نمایش پیغامی نمی بینید، تا زمانی 
 که موتور دفعه بعد روشن شود. 

خاموش می شود. تمام قدرت موتور دوباره باز می         چراغ هشدار 
 گردد. 

عملکرد ترمز ممکن 

است تغییر کند 
بنابراین، نزد تعمیرکار 

 بروید. 

قدرت موتور کاهش 

یافته است. ادبلو 
 اضافه کنید. 

 ادبلو خالی است
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فن آوری کاهش خروج گازهای  BLUETEC -)بلوتک  پس پردازش گاز اگزوز 

آالینده از سوخت موتور های دیزلی( دارای نقص است. چراغ هشدار            

 چشمک می خورد. 

 قدرت موتور کاهش می یابد. 

کامیون های با گیربکس و پاور شفت اتومات تلیجنت: از تغییر دنده اتومات به 

 تغییر دنده دستی بروید. 

  نگاه کنید(. 325دنده را بطور دستی تغییر دهید ) به صفحه 

  نگاه کنید(.  312پیغام صفحه نمایش را تایید نمایید ) به صفحه 

در صورتی که این پیغام بطور موقت بر روی صفحه نمایش ظاهر شد، نیاز به 

 اقدام خاصی در این خصوص وجود ندارد. 

  .نقص را جهت تعمیر به نمایندگی مجاز نشان دهید 

پس پردازش گاز اگزوز بلوتک ) فن آوری کاهش خروج گازهای آالینده از 

سوخت موتور های دیزلی( دارای نقص است.این امر منجر به خروج گازهای 
آالینده بیش از حد مجاز خواهد شد. نقص را جهت تعمیر به نمایندگی های 

مجاز نشان دهید. در صورتی که پیغام خطا/ نقص برای چندین بار در  زمان 

چشمک       رانندگی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شد، چراغ هشدار
می خورد. قدرت موتور بطور اتومات دفعه بعد که کامیون استارت می خورد، 

 کاهش خواهد یافت. 

( پس از تعمیر در مدت چند سفر  BLUETECدر صورتی که فن آوری بلوتک ) 

بدرستی کار کرد، تمام قدرت موتور بار دیگر در دسترس خواهد بود. چراغ  

 هشدار             خاموش می شود. 

 چشمک می خورد.        چراغ هشدار

 سنسور اکسید نیتریک خراب است. 

  .نقص را جهت تعمیر به نمایندگی های مجاز نشان دهید 

ساعت کاری بعد رفع نمایید. در غیر اینصورت، قدرت موتور  50نقص را ظرف 

 کامیون بار دیگر که  روشن می شود، کاهش می یابد. 

  هشدرا!  

سیستم ترمز تریلر )یدک ( دارای نقص است. شرایط رانندگی و ترمزگیری 

 ممکن است تغییر کند. 

 .سیستم ترمز خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

قدرت موتور کاهش 

 یافته است.

به تعمیرگاه رجوع 

 نمایید. 

به تعمیرگاه رجوع 

 نمایید.

عملکرد ترمزگیری ممکن 

است تغییر یابد. به 

 تعمیرگاه رجوع نمایید.
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 هشدار! 

 سیستم ترمز یدک دارای نقص است.

 ویژگیهای ترمزگیری و طرز رانندگی تغییر کرده است. 

 .با احتیاط به رانندگی خود ادامه دهید 

  .سیستم ترمز خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

  هشدار! 

 ترمزها کامل کار نمی کنند ) ترمز ها بطور کامل نمی گیرند(. 

 .با احتیاط به رانندگی خود ادامه دهید 

 .دنده را کم کنید 

 .ترمز مداوم بگیرید 

  عالوه براین ، پدال ترمز را زمانی فشار دهید که ترمز مداوم ، عملکرد

 ترمز به اندازه کافی وجود نداشته باشد.

  .سیستم ترمز خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 هشدار! 

 ترمز های یدک بطور اتومات )خود به خود( روشن می شوند. 

با احتیاط به رانندگی خود ادامه دهید. از گرفتن ترمزهای سنگین اجتناب 

 نمایید بجز در مواقع اضطرای، بدین ترتیب چرخ های یدک قفل نخواهد شد. 

 یدک را به نمایندگی های مجاز ببرید. 

 هشدار! 

 سیستم ای بی اس یدک کار نمی کند. یدک بیش از اندازه ترمز می گیرد. 

 با احتیاط به رانندگی خود ادامه دهید.

از گرفتن ترمزهای سنگین اجتناب نمایید بجز در مواقع اضطرای، بدین ترتیب  
 چرخ های یدک قفل نخواهند شد. 

 سیستم ضد قفل ترمز خود را به یک نمایندگی مجاز نشان دهید. 
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عملکرد ترمز گیری 

 تغییر کرده است.

عملکرد ترمزگیری 

 تغییر کرده است

رانندگی و عملکرد 

ترمز ممکن است 

 تغییر کند.

ای بی اس یدک کش 

 دارای نقص است.

 
 عملیات و نمایشگرها



 هشدار!  

سیستم ترمز کامیون دارای نقص است. رانندگی و عملکرد ترمز ممکن است 

 تغییر کند. 

 .سیستم ترمز کامیون خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 هشدار! 

 اخیرًا تعمیر و نگهداری بر روی یدک انجام نگرفته است.

از مدت زمان مجاز استفاده از لنت های ترمز یدک و دیسک های ترمز گذشته 

 است )انقضاء زمانی (.

 عملکرد ترمز و و شرایط رانندگی تابع تغییرات خواهد بود. 

  .لنت های ترمز یدک خود را در نمایندگی مجاز، تعویض نمایید 

 کنترل تاخیر انداز دارای نقص است.

 سرعت کم کن ( خاموش نخواهد شد زمانی که:  -Retarderتاخیرانداز ) 

  ( ای بی اسABS .انطباق می یابد ) 

  .پدال گاز فشرده می شود 

 .با احتیاط به رانندگی خود ادامه دهید 

  کنترل تاخیرانداز خود را جهت بررسی به نمایندگی های مجاز نشان

 دهید.

 از مبدل گشتاور برای مدت زمان طوالنی استفاده شده است.

  دور در دقیقه برسد.  3200دنده را کم کنید تا سرعت موتور به باالی 

 بسته شده و چراغ هشدار            خاموش می شود.  WSK -وسیله

 کالج هیدرولیک، تاخیر انداز و یا ترمز موتور دارای نقص هستند. 

 .کالج هیدرولیک خود را جهت بررسی به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 مخزن روغن فرمان نیرو، سطح روغن آن به میزان حداقلی خود رسیده است.

  بدون هیچ تاخیری سیستم فرمان خود را جهت بررسی به نمایندگی

 مجاز نشان دهید. 
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عملکرد ترمز ممکن 

است تغییر کند. به 
نمایندگی مجاز رجوع 

 نمایید.

لنت های ترمز 

 فرسوده شده اند.

مبدل گشتاور داغ 

 شده است

 
 عملیات و نمایشگرها



 هشدار! 

کار نمی کند.چرخاندن فرمان کامیون نیازمند نیروی بیش  2کنترل -کامیون چهار محور: مدار 

 از حد معمول است.

  پروفایل رانندگی خود را تنظیم نمایید )گزینه های انتخاب رانندگی خود را تنظیم

 نمایند( آرام تر برانید، به خصوص در پیچ ها. 

 .سیستم فرمان خود را جهت بررسی به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 سطح روغن موتور بسیار باال ست. بنابراین، فشار روغن موتور می تواند کاهش بیابد.

 موتور می تواند صدمه ببیند. 

  لیتر از روغن اضافه به یکی از نمایندگی های مجاز رجوع  2جهت خارج کردن حداقل

 نمایید.

 پیغام های صفحه نمایش با وضعیت قرمز رنگ و بوق هشدار

 راحل ها علل های احتمالی/ عواقب و 

 هشدار! 

زمانی که بوق هشدار فاصله ترمز اتومات شنیده می شود، حتمًا با پدال ترمز 

 بگیرید )ترمز پدال پایی (.

را نشان خواهد داد. صفحه نمایش به رنگ              صفحه نمایش  این عالمت

 قرمز در می آید. 

 دو صدای هشدار متناوب شنیده می شود.

 بوق ممتد هشدار شنیده می شود.

 شرایط ترافیکی جاده را با دقت در نظر بگیرید.

 ترمزهای مداوم بگیرید. 

 هشدار! 

 به پنل ابزار قطع شده است.  CANاتصال 

صفحه نمایش دیگر اطالعات مهم راجع استفاده از کامیون و ایمنی جاده را نشان 

 نمی دهد. 

 .بدلیل امکان بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .موتور را خاموش نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

 کامیون خود را جهت بررسی به نمایندگی مجاز نشان دهید 
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پیغام های صفحه 
 نمایش

 
 عملیات و نمایشگرها



لیتر نزول کرده است. موتور  2سطح مایع خنک کننده به زیر میزان الزم نرمال 

 می تواند آسیب ببیند.

 بدلیل امکان بروز خطر، کامیون را فوراً متوقف نمایید.

 موتور را خاموش نمایید.

 ترمز دستی را بکشید.

 خنک کننده را اضافه نمایید.

جهت بررسی سفتی )درزها( سیستم خنک کننده بدون هیچ تاخیری، آن را 

 به نمایندگی مجاز نشان دهید.

 دمای روغن مبدل گشتاور بسیار باال است. 

 .دنده را کم نمایید 

  در صورتی که پیغام هشدار صفحه نمایش خاموش نمی شود و بوق

هشدار نیز قطع نمی گردد، بنابراین کامیون را بدلیل امکان بروز خطر، فوراً 

 متوقف نمایید.

 .ترمز دستی را بکشید 

  دنده را خالص نمایید 

  دور در دقیقه  3200اجازه دهید موتور کامیون برای حدود یک دقیقه با دور

 کار کند.

  در صورتی پیغام صفحه نمایش خاموش نمی شود و بوق هشدار نیز قطع

خود را جهت بررسی به نمایندگی مجاز  WSK –نمی گردد، بنابراین، واحد

 نشان دهید. 

 دمای روغن کالج هیدرولیک بسیار باال است.

 دنده را کم کنید

در صورتی که پیغام هشدار خاموش نمی شود و بوق هشدار قطع نمی 

 گردد، کامیون را فوراً متوقف نمایید. 

 ترمز دستی را بکشید.

 دنده را خالص نمایید.

 دور در دقیقه کار کند. 3200اجازه دهید کامیون برای حدود یک دقیقه با دور 

در صورتی که پیغام صفحه نمایش خاموش نمی شود و بوق هشدار قطع 

 نمی گردد، کالج هیدرولیک خود را جهت بررسی نزد نمایندگی مجاز ببرید. 

 وضعیت شارژ باطری بسیار پایین است.

 باطری را دوباره شارژ نمایید. یا 

 

 درخواست کمک استارت  از دیگران نمایید.  یا 

 

 .کامیون خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید 
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 درجه ) برای مثال( 300

شارژ باطری برای 

استارت خوردن، بسیار 
 پایین است

 
 عملیات و نمایشگرها



 “      ایست”پیغام های صفحه نمایشگر با وضعیت قرمز رنگ و چراغ هشدار 

پیغام های صفحه 

 نمایشگر

 راه حل ها علل احتمالی/ عواقب و 

 هشدار! 

 درجه )میله( رسیده است. 6/2مدار ترمز به زیر  2یا  3فشار مخزن 

 .فشار جعبه فنر و مخزن مدار ترمز یدک بسیار پایین است 

  زمان جابجایی کامیون، فشار کمپرسی بسیار زیاد مورد استفاده قرار می

 گیرد.

 .سیستم کمپرسور هوا چکه می کند 

در غیر اینصورت، استفاده از کامیون و ایمنی جاده ممکن است به مخاطره 

 بیافتد.

 .کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

 .اجازه دهید موتور روشن باشد 

 .سیستم هوای فشرده )کمپرسور هوا( در حال پر شدن است 

  خاموش می شود، شما می توانید به ایست زمانی که چراغ هشدار

 رانندگی خود ادامه دهید.

  پلمپ کمپرسور هوای سیستمهای ترمز را مورد بررسی قرار دهید ) به
 نگاه کنید(. 364صفحه 

  سیستم ترمز کمپرسوری ) هوای فشرده ( خود را به نمایندگی مجاز

 نشان دهید. 
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 “ ایست” پیغام های صفحه نمایشگر با نمایش وضعیت قرمز شامل صدای هشدار و چراغ 

 راه حل ها علل احتمالی/ عواقب و 

 

 فشار روغن موتور بسیار پایین است.
 به موتور می تواند آسیب وارد شود.

 .کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .موتور را خاموش نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

  نگاه کنید( و در صورت نیاز  335سطح روغن را چک نموده ) به صفحه

 روغن را اضافه نمایید.
 کامیون خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 سطح روغن موتور بسیار پایین است.

 موتور ممکن است آسیب ببیند.
 .کامیون را فوراً متوقف نمایید 

 .موتور را خاموش نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

  .از کیپ بودن درزهای موتور اطمینان حاصل نمایید 

  میزان روغنی را که در صفحه نمایش نشان داده می شود را فوراً اضافه

 نمایید. 

 چراغ هشدار دیاگ ) تشخیص( موتور  6-9-4

 هشدار! 

در صورتی که از کامیون به درستی نگهداری نشود، ایمنی کامیون ممکن است به مخاطره بیافتد. شما 
ممکن است کنترل کامیون خود را از دست داده و تصادف نمایید. سیستم های ایمنی کامیون صرفًا جهت 

 محافظت شما نبوده بلکه سایر مسافرین را نیز شامل می شود. 

جهت سرویس دهی کامیون همواره به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید. نمایندگی های مجاز دارای 

دانش و ابزار الزم جهت انجام تعمیرات ضروری را دارا هستند. ما نمایندگی های مجاز را به شماتوصیه 
می نماییم. به خصوص در مواردی که موضوع ایمنی مطرح است، کمک گرفتن از نمایندگی مجاز ضرروت 

 بیشتری پیدا می کند.

 

پیغام های صفحه 

 نمایش

 )برای مثال(

 راه حل ها علل احتمالی/ عواقب و 

 در زمان بررسی کامیون، در صورتی که نقصی وجود نداشته باشد، 

برای لحظه ای در پنل ابزار روشن و بعد خاموش می       چراغ هشدار

 شود.  

پیغام های صفحه 

 نمایش 

      چراغ هشدار

برای ثانیه ای روشن 
و بعد خاموش می 

 شود.  
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 ادبلو( خالی است.  -) اوره  ®AdBlueمخزن 

 سیستم دارای نقص است.

 بازده هی ممکن است کاهش یابد.

  311دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال نمایید) به صفحه 

 رجوع نمایید(.

 

) بلوتک( دارای نقص یا میزان خروج آالیندگی   BlueTecپاالیش  -سیستم پسا

 دارای نقص اساسی می باشد. 

پاالیش بلوتک  -نقص و یا ناکارآمدی موجود ممکن است به سیستم پس

 آسیب برساند. 

 بازدهی موتور ممکن است کاهش یابد.

 

 پاالیش خود را جهت بررسی به نمایندگی مجاز نشان دهید. -سیستم پسا

 

دوباره پر شود و یا نقص برطرف شد موتور با ظرفیت کامل خود دوباره قابل  AdBlueزمانی که مخزن 

 استفاده است. 

خاموش می شود. بررسی    در صورتی که سیستم هیچ گونه نقصی پیدا نکند، چراغ هشدار

 سیستم می تواند چندین سفر رانندگی به طول بیانجامد. 

 خودروهای اضطراری مانند موتور های آتش نشانی، قدرت موتور کاهش نمی یابد.  

      چراغ هشدار

در حال چشمک زدن 
می باشد. در همین 

زمان صفحه نمایش 
پیغامی را نشان می 

دهد و چراغ وضعیت 

 به رنگ قرمز در آید.

      چراغ هشدار

روشن خواهد شد و 

روشن باقی خواهد 

 ماند.  
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 رانندگی  0-5

 رانندگی 1-5

 آماده ی رانندگی  1-1-5

 بررسی بیرون کامیون 

 :بخش های زیر، کامیون یدک کش و یدک را بررسی نمایید 

 . چراغهای پالک شماره ثبت و همچنین چراغ های هشدار و چراغ های ترمز 

 .فشارهای تایر و تایر ها و رینگ و شرایط کلی 

 بررسی شرایط عقب بار کامیون و بست و قفل های اتاق بار 

 .بار بدرستی در اتاق بار چیده شده باشد 

 سیم کشی و ارتباطات شلنگ بادی 

  .بست یدک به درستی متصل و قفل شده باشد 

از دستورالعمل های کار با یدک نحوه نگه داری و سرویس دهی ارائه شده توسط کارخانه سازنده پیروی 
 نمایید. 

بررسی بصری ) چشمی( کامیون و بررسی تمامی تجهیزات در هنگام کار با آنها و تجهیزات اضطراری/ 

 بررسی جعبه کمک های اولیه

بررسی تجهیرات فوریتی ) اضطراری( و جعبه کمک های اولیه در فصل نقص های کاری قابل دسترسی 

 رجوع نمایید(. 315است ) به صفحه 

  از دسترس بودن تجهیزات اضطراری اطمینان حاصل نمایید. و از سالم بودن و کار آنها نیز مطمئن

 شوید. برای مثال، تجهیزات ذیل:

 لباس دید در شب 

 عالئم مثلثی هشدار دهنده انعکاسی 

 چراغ هشدار 

 کمک های اولیه 

  کپسول آتش نشانی 

  بطور مرتب محتوای جعبه کمک های اولیه را بررسی نموده و از قابل استفاده بودن وسایل آن

 اطمینان حاصل نمایید. تاریخ انقضاء محتوایت کمک های اولیه را بررسی نمایید. 

  سال یکبار بررسی نمایید. 2یا  3کپسول های آتش نشانی را هر 

  .کپسول های آتش نشانی پس از هربار استفاده باید دوباره پر شوند 

در بعضی از کشورها مفاد قانونی وجود دارد که تحت آن قانون سایر تجهیزات اضطراری نیز را شامل می 
شود. از مقررات قانونی تجهیزات اضطرای کشور مورد نظر پیروی نمایید. متعاقباً وسایل اضطراری تکمیلی 

 را تهیه نمایید. 
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 چراغ های جلو، چراغ های چشمک زن و چراغهای ترمز 

کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید. در صورتی که المپ کامیون یدک یا تریلر خراب شده باشد، 
 رجوع نمایید(. 315صفحه نمایش این پیغام را نشان می دهد ) به صفحه 

 از فرد دیگر در بررسی چراغهای کامیون یدک و چراغهای یدک سیگنال ها و چراغهای ترمز، کمک بگیرید.
 چراغ های سوخته را تعویض نمایید. 

 بررسی میزان سوخت ) دیزل( و میزان ادبلو 

 رجوع نمایید(. 302میزان ادبلو / سوخت را از روی صفحه نمایش مشاهده و چک نمایید ) به صفحه 

 رجوع نمایید( . 211و  216در صورت ضرورت، سوخت یا ادبلو را اضافه نمایید ) به صفحات  

 قفل احتراق 9-1-5

 هشدار! 

تنها زمانی کلید ) سوییچ( از جایش دربیاورید که کامیون ساکن باشد. زمانی که کلید از جایش بیرون بیاید، 

 کامیون دیگر قابل کنترل نیست.

کلید را از روی کامیون بردارید حتی اگر برای دقیقه ای از کامیون خارج شده هستید. در غیر اینصورت، کودکان 

 و یا افرادی غیرمجاز می توانند ایمنی دیگران را به مخاطره بیاندازند. 

آنها برای مثال، می توانند وسایل الکترونیکی را روشن، ترمز دستی را آزاد، موتور را روشن و یا کامیون را به 

 حرکت در آورند. 

 

 وارد کردن کلید به داخل جا کلیدی / بیرون آوردن کلید از جا کلیدی ⓪ 

 باز شدن قفل فرمان/  موقعیت رادیو ①

 موقعیت راندن ②

 موقعیت استارت زدن ③

 بیرون بیاید، فرمان قفل می شود.  ⓪در صورتی که کلید در وضعیت احتراق 
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 قبل از راهسپار شدن 2-1-5

 

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدرا ! 

از آزاد بودن پدال های زیر پا اطمینان حاصل نمایید. در غیر اینصورت، استفاده از کامیون و ایمنی جاده 

 .ممکن است با مخاطره همراه باشد

تغییرات ناگهانی در رانندگی و شرایط ترمز گیری ممکن است باعث افتادن اشیاء زیر پای راننده و میان 

پدال ها شده و مانع عملکرد درست آنها شود. در این مواقع راننده دیگر قادر به تغییر دنده و فشار بر پدال 

 گاز نبوده و این امر ممکن است منجر به تصادف و آسیب خود و دیگران شود. 

از استفاده درست از زیر پایی اطمینان حاصل نموده و اینکه زیرپایی در جای خود محکم باشد و سر 

 نخورده در کار گرفتن پدالها اختالل ایجاد نمی کند. از گذاردن چندین جا پایی روی هم خودداری نمایید. 

 در محوطه جا پای راننده چیز اضافی نگذارید. 

تمام اشیای رها شده را در قسمت انبار گذاشته و محکم ببندید بنابراین، در زمان رانندگی چیزی به زیر 

 پایی راننده غلط نمی خورد و مانع رانندگی  او نمی شود.

 هشدار! 

دربی که به خوبی بسته نشده باشد ممکن است در حین رانندگی بطور غیر منتظره ای باز و بسته شده 

 و در نتیجه منجر به تصادف و آسیب افراد شوند. 

 از اینکه چیزی مانع بستن شدن درب کامیون نمی شود، اطمینان حاصل نمایید.

 .تمامی درب ها را ببندید 

  زیر پایی را بررسی کنید که در سرجایش باشد و اینکه لیز نمی خورد و مانع حرکات پدال در زیر پای

 راننده نمی شود.
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 استارت زدن موتور 

 304عکس 

 گذاشتن کلید در قفل احتراق / برداشتن کلید از قفل احتراق .  ⓪

 قفل فرمان باز می شود/ وضعیت رادیو ①

 وضعیت رانندگی ) یا راندن( ②

 وضعیت استارت زدن ③

  .کلید را در قفل احتراق ) جا کلیدی( به وضعیت راندن بچرخانید 

صفحه نمایش مختصراً روشن می شود ) صفحه نمایش را مالحظه نمایید( . درهمین زمان بوق هشدار نیز 
 ثانیه شنیده می شود.  2برای حدود 

 صفحه نمایش وضعیت اهرم ) دنده( انتخابی را نشان می دهد. در کامیون های با تغییر دنده تلیجنت، 

صفحه نمایش وضعیت اهرم ) دنده( انتخابی را به عالوه در کامیونهای با گیربکس/ یا پاور شفت اتومات، 
( برای ثاینه ای غیر  Immobilizer وضعیت عملیاتی حاضر ) دستی یا اتومات( را نشان می دهد.قفل امنیتی )

 فعال شده و سپس کامیون استارت می خورد. 

در صورتی که زمان انتظار یک ثانیه اتفاق نیافتد یا در صورتی که از کلید اشتباه در روشن کردن کامیون استفاده 

 را نشان خواهد داد. از کلید یدک استفاده نمایید. ”   CODE”  شود، صفحه نمایش این عبارت 

  :دنده را خالص نمایید ) یا گیر بکس را در وضعیت خنثی قرار دهید( کامیون های با تغییر دنده دستی

 رجوع نمایید(.  311) به صفحه 

در موارد اضطراری موتور همچنین می تواند با دنده درگیر و مجهز هستند:  WSKکامیونهایی که به واحد 

 کالج پایین ) فشرده شده( روشن شود ) استارت بخورد(.  

  ( پاور تیک آفPTO را خاموش نمایید ) صفحه نمایش این عالمت           را نمایش خواهد داد) به .

 رجوع نمایید(. 251صفحه 

  :20در صورتی که دمای بیرون از کامیون به زیر منفی کامیونهای مجهز به گرم کننده کمکی آب -  
 درجه ای سانتی گراد رسیده است موتور را پیش از استارت زدن ، گرم نمایید.

  :منتظر بمانید تا زمانی که چراغ هشدار             پنل کامیون های با وسیله کمکی استارت سرد

 رجوع نمایید(.  231ابزار خاموش شود ) به صفحه 

 بچرخانید. پدال گاز یا کالچ را فشار ندهید.   ③کلید کامیون را به وضعیت راندن 
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دور در دقیقه( بطور اتومات  550زمانی که موتور استارت می خورد، کلید را رها کنید. موتور در جا )حدود 

 انطباق می یابد. 

زمانی که کامیون ساکن است و گیربکس در وضعیت خنثی کامیون های مجهز به کالچ هیدرولیک: 

قرار دارد ) گیربکس خالص است( موتور با تاخیر به سوخت رسان پاسخ می دهد. سرعت موتور نباید 
 دور در دقیقه باشد.  3100بیش از 

  ثانیه تالش،  استارت نخورد. 20در صورتی که موتور حداکثر پس از 

  بازگردانید. ⓪ایست کلید را به وضعیت 

 .پس از یک دقیقه برای بار دوم سعی کنید کامیون را استارت بزنید 

  دقیقه استراحت بدهید.  1بار تالش ناموفق برای استارت زدن کامیون، حدود  1پس از 

را نشان می دهد و         در صورتی که فشار روغن موتور بسیار پایین باشد. صفحه نمایش این عالمت 

شنیده شده و چراغ هشدار  “ ایست“ صفحه وضعیت به رنگ قرمز در می آید. عالوه براین، بوق هشدار
 نیز روشن می شود.

 ایمنی موتور در خطر است. موتور را فوراً خاموش نمایید. 

 اطالعات بیشتر را می توان در بخش نمایشگر ها و سیستم عامل پیدا کرد. 

 بررسی ایمنی 

 مخزن هوای فشرده )کمپرسی( بررسی فشار

 هشدار ! 

سیستم هوای فشره دارای نشتی،  ایمنی جاده و استفاده از کامیون را به مخاطره می اندازد. اگر فشار 
سیستم ذخیره فشار هوای فشرده بسیار پایین باشد، امکان ندارد که کامیون ترمز بگیرد و دنده قابلیت 

 تغییر داشته باشد. این امر ممکن است منجر به تصادف و سبب آسیب دیدگی خود و دیگران گردد.

تنها زمانی شروع به رانندگی نمایید که فشار مخزن به اندازه موردنیاز رسیده باشد و چراغ هشدار 

 نیز خاموش باشد. “ ایست”

را نشان داد و عالوه بر این نمایشگر وضعیت به رنگ         در صورتی که صفحه نمایش این عالمت 
قرمز در آمد و چراغ ایست خاموش نشد،  شروع به رانندگی نکنید، یا با مالحظه ترافیک جاده در صورت 

رانندگی، کامیون را در اسرع وقت متوقف نمایید. سیستم هوای فشرده ) کمپرسور هوا( خود را جهت 
بررسی و تعمیر به نمایندگی های مجاز نشان دهید.  ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می کنیم. 

به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی مطرح است، بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز کمک 

 بگیرید.

 .موتور را روشن نمایید 

  اجازه بدهید موتور همین طور روشن باشد تا زمانی که فشار مخزن روی خوشه پنل در هر دو مدار

 درجه ) میله( را نشان دهد. 33ترمز حداقل 

  در صورتی که فشار مخزن به اندازه الزم نرسد،جهت یافتن نشتی، فشار هوا در سیستم ترمز  را

 رجوع نمایید(. 364بررسی نمایید  ) به صفحه 

 315پیغام های صفحه نمایش  را در فشار مخزن و سیستم ترمز هوای فشرده را دنبال نمایید ) به صفحه 

 رجوع نمایید(.
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 بررسی فشار مخزن تجهیزات اضافی

 هشدار ! 

تجهیزات اضافی در مدار فشار، در مواقع از دست رفتن فشار، ممکن است کالچ قابل استفاده نباشد و 

 دنده ها به درستی قادر به متصل شدن نباشند. 

در صورتی که نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در آمده و عالمت نیز بر روی صفحه نمایش ظاهر شده است، 

از شروع رانندگی خودداری نموده و یا اگر حین رانندگی هستید با مالحظه ترافیک جاده، کامیون را در 

 اسرع وقت متوقف نمایید. 

 جهت بررسی و تعمیر سیستم فشار هوای فشرده خود به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید.

ما نمایندگی ها مجاز را به شما توصیه می نماییم .به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی کامیون مطرح 

 است ،بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز کمک بگیرید.

 پرشدند، پر خواهد شد.  2و  3فشار مخزن تجهیزات اضافی تنها پس از اینکه مدارهای ترمز 

                    در صورتی که فشار مخزن مدارهای تجهیزات اضافی بسیار پایین باشد، صفحه نمایش این عالمت

 را نشان خواهد داد و نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در خواهد آمد. 

 .موتور را روشن نمایید 

  اجازه بدهید موتور روشن باشد تا زمانی که پیغام صفحه نمایش             و چراغ نمایشگر وضعیت

 خاموش شود.  

  زمانی که پیغام             از روی صفحه نمایش و صفحه نمایشگر وضعیت خاموش شد، )این بدان

 معناست که( فشار مخزن مدار اضافی کافی است. 

 بررسی تنظیم فرمان 

 هشدار ! 
در صورتی که شکاف فرمان بسیار بزرگ است، شرایط رانندگی ممکن است بی ثبات شود در نتیجه ، 

مسیر رانندگی در زمان راندن به اجبار دائمًا باید تصحیح شود . این امر استفاده از کامیون و ایمنی جاده را 
 به مخاطره می اندازد.

جهت بررسی و تعمیر فرمان کامیون خود، آن را به نمایندگی مجاز نشان دهید. به خصوص در زمانی که 

 موضوع ایمنی مطرح است، بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز کمک بگیرید.
 .)موتور را استارت بزنید ) موتور را روشن نمایید 

  .فرمان را بچرخانید تا جایی که چرخ های جلو مستقیم شده و در وضعیت راندن قرار بگیرند 

  .فرمان را بطور متناوب به سمت چپ و راست بچرخانید 

میلیمتر ) اندازه گیری شده از محیط فرمان(  می چرخانیم ،  10چرخ های جلو باید در زمانی که فرمان را تا 

حرکت نمایند. در صورتی که چرخ های جلو حرکت نمی کنند، جهت بررسی فرمان و بازروی کنترل بدون 
 تاخیر به نمایندگی مجاز رجوع نمایید. 

 بررسی قفل کابین 

 هشدار ! 
 کابین  قفل نشده ممکن است ایمنی جاده و استفاده از کامیون را به مخاطره بیاندازد. 
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کابین قفل نشده می تواند در زمان گرفتن ترمزهای سنگین، به سمت جلو پرتاب شود. این امر ممکن 

 است موجب تصادف و منجر به آسیب راننده و دیگران شود. 

 تنها زمانی شروع به رانندگی نماییدکه کابین در وضعیت رانندگی قرار گرفته و قفل شده است. 

 )قفل کابین( نباید روشن باشد.        چراغ هشدار 

 روشن خواهد شد.     در صورتی که کابین بدرستی قفل نباشد، چراغ هشدار پنل ابزار 

 قرار دهید.  ②کلید کامیون را در وضعیت رانندگی 

 خاموش نمی شود  کابین را در وضعیت رانندگی قرار        در صورتی که چراغ هشدار پنل ابزار

 رجوع نمایید(.  226دهید ) به صفحه 

 رهسپار شدن 7-1-5

 هشدار ! 

 کامیون هایی که دارای گیربکس یا پاور شفت اتومات هستند:

دور در دقیقه باشد، وسایل الکترونیکی بطور اتومات خاموش می  550در صورتی که سرعت موتور زیر 

شوند. در کار گیربکس اختالل پیش آمده و کامیون ممکن است که برای مثال به سمت سرازیری حرکت 

دور در دقیقه در زمان رانندگی برسد. به محض  550کند.بنابراین، اجازه ندهید که سرعت موتور به زیر 
اینکه دور موتور تازه شروع به کار کردن کرد، فوراً شروع به رانندگی نکنید . قبل از به حرکت انداختن 

 گرم کنید تا زمانی که فشار روغن به اندازه کافی رسیده باشد. ‘کامیون، موتور را راه انداخته و 

از موتور سرد در دور باال استفاده نکنید. این امر منجر به  فرسودگی بیش از حد و امکان صدمه به موتور 

 می شود. 

زمانی که کامیون ساکن است و گیربکس در وضعیت خنثی ) وضعیت خالص( قرار دارد، پاسخ موتور به 
 تغذیه سوخت ) سوخت رسان / دریچه کنترل سوخت( با تاخیر انجام می شود. 

  رجوع نمایید(. 315دنده را انتخاب کنید ) به صفحه 

  .پدال ترمز یا ترمز دستی را آزاد کنید و سپس به آرامی پدال گاز را فشار دهید 

با شروع رانندگی محافظ در برابر داغ شدن بیش از حد مانع گرمای :   WSK  -کامیون مجهز به واحد 

دور در دقیقه(  900بیش از حد کالچ می شود . موتور کار می کند تا زمانی که سرعت درجا ) حداکثر 
 باشد تا زمانی که کالچ بطور کامل آزاد شده باشد. 

 محافظ در برابر داغ شدن بیش از حد، بدرستی کار می کند در زمانی که: 

  وسیلهWSK  .)باز باشد ) استفاده از مبدل گشتاور 

 .پدال کالچ تا ته پایین باشد 

 .دنده متصل باشد 

  اگر چرخ های درایو ) محرک( در هنگام شروع رانندگی، شروع به چرخیدن کرد، درایو بوگی را روشن

 رجوع نمایید(.  223نمایید ) به صفحه 
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 هشدار ! 

 در صورتی که نقصی در سیستم ترمز باشد، این امر موجب تصادف و آسیب شما و سایرین خواهد شد.

از کارای سیستم ترمز و تست های ایمنی ترمز پیش از رانندگی در جاده ها عمومی، اطمینان حاصل 

نمایید. در صورتی که عمل ترمز گیری ضعیف شده باشد، کامیون را متوقف نموده و سیستم ترمز خود را 
جهت بررسی و تعمیر به نمایندگی مجاز نشان دهید. نمایندگی های مجاز با داشتن دانش و ابزار الزم 

 این کار را برای شما انجام خواهند داد.  

ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی مطرح 
 باشد، بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز برای اینکار کمک بگیرید. 

  .در زمان شروع رانندگی ترمز خود را امتحان نمایید 

 هشدار ! 

زمانی که دمای هوا نزدیک به یخبندان است، جاده ممکن است یخ زده و لیز باشد به خصوص در جاده 
های جنگلی و روی پل ها. نحوه رانندگی خود را مطابق شرایط جاده و جو، تطبیق نمایید. در غیر 

 اینصورت، کامیون شروع  به لغزیدن به چپ و راست جاده می کند. 

 توقف و پارک کردن 5-1-5

 هشدار ! 

خطر آتش سوزی! در زمان پارک کامیون، مطمئن شوید که لوله اگزوز کامیون با مواد اشتعال زا مانند 
 برگهای خشک، علف، و سایر مواد اشتعالی، در تماس نباشد. 

 .کامیون را متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

  .)گیربکس/ دنده را خالص کنید ) گیربکس را در وضعیت خنثی قرار دهید 

 دقیقه بطور درجا روشن باشد اگر: 2قبل از اینکه پارک کنید، اجازه دهید موتور در حدود 

   پیشتر، در زمان رانندگی از مبدل گشتاور برای مدت زمان بیشتری از کالچ هیدرولیک یا تاخیر انداز

 استفاده شده است. 

  درجه(. 90دمای خنک کننده بطور قابل توجهی باال رفته است ) بیش از 

  موتور ممکن است نیازمند نیروی کامل باشد برای مثال، در محل سرباالیی یا حمل یدک 

   :کلید را در قفل احتراق به سمت برعکس بچرخانید تا جایی که به آخر خاموش کردن موتور

 برسد.

 .از ساکن بودن ) توقف کامل( کامیون خود اطمینان حاصل نمایید 

( بطور BlueTecزمانی که موتور خاموش می شود، )سیستم ( پسا پردازش خروج گازهای آالینده بلو تک )

اتومات سیستم اگزوز را با هوای کمپرسی تمیز می کند. در غیر اینصورت، وسیله توزیع و پسماند ادبلو 

 )اوره( انژکتورهای سوخت می تواند با کار پسا پردازش اگزوز بلوتک تداخل ایجاد کند.  
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بستگی به بار محموله قبلی کامیون، سیستم پسا پاالیش اگزوز بلوتک می تواند سیستم اگزوز را برای 

 چند بار تمیز می کند.

زمانی که سیستم پسا پاالیش اگزوز بلوتک، تجهیزات گاز اگزوز را تمیز می کند، دریچه هوا روشن می 

به این معنی نیست که  سیستم “ هیس”می شنوید. این صدای هیس شود، بنابراین شما یک صدای 
 کمپرسوری دارای نشتی است 

 ترمز گیری 9-5

 ترمز ها 1-9-5

 این بخش شامل اطالعات مهمی درباره ترمزها است. اطالعات در بخش های زیر خالصه بندی شده است:

  /بی اسBS )سیستم ترمز تلیجنت ( 

 )بررسی از کیپ بودن درزها )سفتی( سیستم های ترمز کمپرسی ) هوای فشرده 

 /ای بی اسABS  )ترمزهای ضد قفل ( 

  /بی ای اسBAS )سیستم کمک ترمز( ) دستیار ترمز اضطراری ( 

  )ترمزهای یدک ) تنهای برای صادرات 

 )ترمز دستی ) ترمز پارک 

 نگه دارنده در سرباالیی یا سطح شیب دار 

 ترمز های مداوم 

 تلیجنت( -) سیستم ترمز BSبی اس /  9-9-5

) سیستم ترمز ضد قفل( است. عالوه بر مدل   ABSمدل پایه یک ترمز دیفرانسیل کنترل بادی و ای بی اس/ 

 ( نیز موجود است. BSپایه ، استفاده از سیستم ترمز مداوم )

 : دارای سیستم ترمز کنترل الکترونیکی برای تطبیق و نظارت است. سیستم ترمز شامل: BSبی اس / 

  / )ای بی اس ) ترمزهای ضد قفلABS 

   /)ای اس آر ) سیستم کنترل اصکاک/ کششASR 

  /)ای ال بی ) مطابق بار، بطور اتومات ترمزها را تنظیم می نمایدALB  

 نگه دارنده در سراشیبی 

  / )بی ای اس/ باس ) دستیار ترمز BAS 

می تواند سیستم ترمز را نجات دهد در زمانی که ترمز مداوم روشن است ) ترمز موتور و  BSبی اس/ 

 تاخیرانداز( البته بستگی به وضعیت بار کامیون و شرایط آب و هوایی نیز دارد. 

: هنگام استفاده از ترمز های کامیون یدک کش و یدک ) تریلر(، توزیع وزن کل ترکیبی ، ترکیب  BSبی اس / 

 عملکرد ترمز را ارتقاء می باید.

 هشدار ! 

در صورتی که پیغامی در صفحه نمایشگر ظاهر شود و صفحه وضعیت نمایش به رنگ قرمز در آید، بدانید که 
 تغییری در  عملکرد کامیون صورت گرفته است 

 در زمان ترمز کامیون  و یا به همراه ترکیب یدک پدال ترمز ممکن است نیازمند فشار بیشتری باشد .
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در صورتی که سیستم ترمز ای بی اس به درستی کار نکند، چرخ های کامیون ممکن است در زمان 

 ترمز گیری قفل شود. در صورتی که صفحه نمایش پیغامی را دراین خصوص نمایش داد:

 با در نظر گرفتن ترافیک جاده، کامیون را در اسرع وقت متوقف نمایید و یا شروع به رانندگی نکنید. 

جهت بررسی و تعمیر سیستم ترمز خود آن را به نمایندگی های مجاز نشان دهید. نمایندگی های مجاز 
 دارای دانش و ابزار الزم برای این کار هستند. 

ما نمایندگی های مجاز را به شما پیشنهاد می نماییم. بخصوص در زمانی که موضوع ایمنی مطرح 

 است، مهم است که از نمایندگی مجاز در این امر کمک بگیرید. 

 هشدار ! 

در صورتی که پیغامی در صفحه نمایش ظاهر شود، و صفحه نمایش به رنگ زرد در بیاید. ممکن است 
 تغییراتی در عملکرد ترمز اتفاق بیافتد. 

 مخصوصاً با دقت رانندگی نمایید.

سیستم ترمز خود را جهت بررسی و تعمیر نزد نمایندگی مجاز ببرید. ما توصیه می کنیم برای این کار از 

 نمایندگی های مجاز استفاده نمایید. 

 بررسی ایمنی سیستم های ترمز کمپرسی ) هوای فشرده(از لحاظ عدم نشتی 2-9-5

 هشدار ! 

استفاده از سیستم کمپرسی دارای نشتی ممکن است ایمنی جاده و استفاده از کامیون را به مخاطره 
 بیاندازد. 

تنها زمانی رانندگی را آغاز نمایید که فشار مخزن به اندازه مورد نیاز رسیده باشد. و المپ چراغ هشدار 

 خاموش باشد.ایست 

 با در نظر گرفتن ترافیک جاده، کامیون را در اسرع وقت متوقف نمایید. ویا رانندگی را آغاز نکنید اگر : 

  صفحه نمایش این عالمت            ) فشار مخزن سیستم ترمز( را نشان داد و وضعیت صفحه

 نمایش به رنگ قرمز در آمد. 

  ایست”چراغ هشدار “STOP”  ”.خاموش نمی شود 

تجهیزات ترمز خود را جهت بررسی و تعمیر نزد نمایندگی مجاز ببرید. نمایندگی های مجاز دارای دانش و 

 ابزار الزم برای این کار می باشند. ما توصیه می کنیم که از نمایندگی های مجاز استفاده نمایید. 

در مدت بررسی، هیچ کس اجازه ندارد که وارد کامیون و یا از کامیون خارج شود. این روشی است که 

مانع افتادن فشار توسط صندلی های تعلیقی یا تنظیم تساوی تلیجنت که ممکن است نشت هوا در 
 آنجا ما را به اشتباه بیاندازد. 

  .کامیون را در یک سطح مسطح و صاف پارک نمایید 

 )کلید ترمز دستی را روشن نمایید ) ترمز دستی را بکشید 

 .مطمئن شوید که کامیون با استفاده از چاک )مانع زیر الستیک( در جای خود ثابت ایستاده باشد 

  .ترمز دستی را آزاد کنید 
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  .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

 از روی صفحه نمایش به منوی “Control Info ” و زیر منوی “ اطالعات کنترل” به معنای”tank pressure 

 رجوع نمایید(. 335بروید ) به صفحه ” فشار مخزن ”به معنای ” 

  درجه )میله( برسد. 33اجازه دهید که موتور روشن باشد تا زمانی که فشار مخزن حداقل به 

 .موتور را خاموش نمایید 

  دقیقه انتظار به منظور  5دقیقه کلید را به وضعیت راندن در قفل احتراق بچرخانید. حداقل  5پس از حدود

 حذف کاهش فشار تجهیزات جانبی ،برای مثال سیستم پسا پاالیش گاز اگزوز بلوتک، ضروری است.

  ،در جستجوی زیرمنویtank pressure” ” ظاهر می شود. “ فشار مخزن”به معنی 

  از فشار کامل بر روی پدال ترمز( و پدال را در این وضعیت  3/2پدال ترمز را تا نیمه فشار دهید ) حدود

 نگه دارید. 

 .پس از حدود یک دقیقه فشار مخزن را از روی صفحه نمایش بخوانید 

  074دقیقه حداکثرِ  1دقیقه، فشار مخزن را بخوانید. در صورتی که کاهش فشار پس از  1پس از حدود 

درجه )میله( بود ، مطابق فشار مخزن، از زیر منوی سیستم عامل، سیستم ترمزگیری کمپرسوری 
 سفت و محکم است ) کیپ است و درز ندارد(.

 ABSای بی اس ) ترمزهای ضد قفل شدن }چرخ{( /  7-9-5

 دستورالعمل های کلی

ای بی اس فشار ترمزگیری را در ترمزها تنظیم می نماید، مانع قفل شدن ترمز ها در زمان ترمز گیری می 
 شود. بنابراین، مانور پذیری کامیون حتی در زمان ترمزگیری، حفظ می شود. 

 ای بی اس مانع قفل شدن چرخ ها می شود، صرفنظر از سطح جاده و با سرعت قدم 

 شروع به کار می کند. روی سطح جاده لیز، ای بی اس بر ترمز های سبک تاثیر می گذارد. 

 بررسی عملکرد ای بی اس از روی صفحه نمایش 

 هشدار ! 

 عملکرد ضد قفل )چرخ( قابل تضمین نیست اگر:  

 صفحه نمایش  پیغام بی اس  /BS   را نشان نمی دهد:  پیغام های سیستم ترمز تلیجنت یا 

  ثانیه خاموش نمی شود یا 1پیغام پس از 

  از زمان شروع رانندگی، پیغام خاموش نمی شود 

در صورتی که چرخ ها با گرفتن ترمز قفل شوند، کامیون قابلیت مانور فرمان خود را از دست می دهد.کامیون 
بخاطر قفل شدن چرخ ها به چپ و راست جاده منحرف می شود. کامیون تنها می تواند با ترمز های معمول 

 چرخ، ترمز بگیرد. 

 مخصوصاً با دقت رانندگی نمایید.

در اسرع وقت سیستم ترمز خود را به نمایندگی مجاز نشان دهید. نمایندگی های مجاز دارای دانش و ابزار 

 الزم برای انجام این کار هستند. ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. 
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  ثانیه روشن می  2کلید را در قفل احتراق به وضعیت رانندگی بچرخانید. صفحه نمایش برای حدود

 شود.

کامیون  ABSای بی اس/  ①همزمان بوق هشدار به صدا در می آید و پس از آن پیغام صفحه نمایش 

ثانیه نمایش داده  1ای بی اس کامیون یدک کش و ای بی اس یدک )تریلر( برای حدود  ②یدک کش یا 

 می شود. 

 ترمز گرفتن با ترمز های ضد قفل }چرخ{

  زمانی که ای بی اس انطباق )تنظیم( می یابد، به فشار دادن پدال ترمز ادامه دهید تا زمانیکه

 شرایط ترمزگیری به پایان برسد.

  .هنگام ترمز گیری، پدال ترمز را بطور کامل فشار دهید 

 هشدار ! 

 ترمزگیری تریلر ) یدک ( همچنین به شدت می تواند موجب خطر تصادف شود.

چرخ های یدک ممکن است قفل شده و سپس کامیون دیگر ثبات نداشته و ممکن است شما کنترل 

 کامیون خود را از دست بدهید. 

 کار گرفتن ترمز گیری یدک می تواند بسیار سخت باشد، اگر در زمان ترمزگیری: 

 کامیونی که یدک را می کشد، دارای سیستم ای بی اس نباشد. 

 ای بی اس کار نکند ) خراب باشد(

خطا ای بی اس ”به معنای ”   ”Trailer ABS-error      صفحه نمایشگر تنها پیغام خطای 

 را نمایش می دهد .“ یدک

 عملکرد ترمزگیری سنگین یدک را از آیینه های بیرونی مشاهده نمایید.

از ترمزهای سنگین بجز در مواقع اضطراری خودداری نمایید، در این صورت چرخ های یدک قفل نخواهند 
 شد. کامیون در زمانی که چرخ هایش قفل نمی شود ، پایدار می ماند. 

علی رغم داشتن سیستم ترمز ضدقفل، این راننده است که در نهایت مسئول شرایط جاده ای و توجه 
به رانندگی خود می باشد. بنابراین، سیستم ضد قفل قادر به تصحیح موقعیت هایی که ممکن است 

 پیش بیاید، نیست برای مثال فاصله ترمزگیری امن در فاصله بسیار کم و کوتاه

زمانی که ای بی اس ترمز گیری را تنظیم ) یا انطباق( میکند، ترمز مداوم خاموش می شود )تعطیل 

 در پنل ابزار خاموش نمی شود.             می شود(. عالمت هشدار
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 یا سیستم ترمز الکترونیکی باشد: ABSدر صورتی که کامیون یدک کش دارای ابی ای اس/

  کابل کنترل را به سوکت یا سوکتABS/BS  رجوع نمایید(. 242متصل نمایید ) به صفحه 

 (: خاموش و روشن کردن ABSای بی اس ) 

 هشدار ! 

زمانی که کلید ای بی اس خاموش باشد، چرخ ها ممکن است در هنگام ترمزگیری قفل شوند. درصورتی  
که چرخها هنگام ترمز گیری قفل شوند، کامیون دیگر قابل کنترل نخواهد بود و شروع به رفتن به چپ و 

 راست جاده می کند. 

( برای کوتاه کردن فاصله ترمزگیری، می تواند  ABSدر رانندگی خارج از جاده  و با سرعت کم، ای بی اس )

همواره روشن  ABSخاموش شود. در زمان رانندگی در جاده عمومی معمول و سطح آسفالت سفت کلید 

 است.   
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  ( با استارت موتور ای بی اسABS .روشن می شود ) 

  :خاموش کردن ( دکمه ای بی اسABS )① .را  از لبه باالی آن فشار دهید 

 را نمایش خواهد داد و چراغ وضعیت نمایش به رنگ زرد در خواهد آمد.       صفحه نمایش این عالمت 

در صورتی که کلید ای بی اس خاموش باشد و ای بی اس یدک کار کند، صفحه نمایش این عالمت                    

 را نشان خواند داد و نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در خواهد آمد.  

  :روشن کردن ( دکمه ای بی اسABS )①  .را از لبه باال بفشارید 

 پیغام صفحه نمایش خاموش می شود. 

 ( ) دستیار ترمز( BASباس )  5-9-5

باس در شرایط اضطراری انطباق می یابد. زمانی که پدال ترمز به سرعت فشرده می شود، باس فشار ترمز را 

 افزایش می دهد، بنابراین فاصله ترمز گیری کوتاه تر خواهد شد. 

پدال ترمز را مداوم فشار دهید تا زمانی که شرایط ترمز گرفتن به پایان برسد. ای بی اس مانع قفل شدن 

 چرخها خواهد شد.
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( غیر فعال می شود. در  BASزمانی که پدال ترمز آزاد می شود، ترمز ها بطور معمول کار می کنند. باس )

صورتی که باس دارای نقص باشد، سیستم ترمز همچنان به کار کردن ادامه می دهد. نیروی ترمزگیری در 

 شرایط ترمزگیری اضطراری افزایش نمی یابد، اگرچه فاصله ترمزگیری ممکن است افزیش یابد. 

 ترمز یدک   6-9-5

 هشدار ! 

استفاده نادرست از ترمز یدک، برای مثال بجای ترمز مداوم، می تواند منجر به فشار بیش از حد به 
ترمزهای یدک شود. ترمز ها ممکن است بسیار داغ شده یا قفل شوند. ایمنی کامیون ممکن است به 

 مخاطره افتاده و خطر تصادفات افزایش یابد. 

از ترمز یدک تنها بنابر هدف تعریف شده برای آن استفاده نمایید. یدک را در هنگام استفاده از ترمزها با 

 مشاهده از آیینه زیر نظر بگیرید و اینکه یدک چگونه به این ترمز ها واکنش نشان می دهد. 

 از ترمز یدک می توان به طور مستقل استفاده نمود با استفاده از کامیون یدک کش و ترمز دستی/ پارک . 

 اهرم ) دسته( ترمز یدک در بخش ) کوپه( موتور یا در خوشه ابزار کنار ترمز دستی قرار دارد. 

 ترمز یدک تنها چرخهای یدک را ترمز می گیرد. 

از ترمز یدک ممکن است در پایین رفتن از سرازیری با درجه کمی )کاهشی( از ترمزگیری استفاده شود. 

 این کار به منظور اجتناب از انحراف کل کامیون و یدک به چپ و راست جاده است. 
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 اهرم )دسته(  یدک 

  :بکشید. ترمز یدک  ②اهرم ترمز یدک را تا آنجایی که امکان دارد به وضعیت ترمز گیری کاملترمزگیری

 نیروی دلخواه را فراهم خواهد کرد. اهرم را در همین وضعیت نگه دارید. 

  باز ①اهرم ترمز یدک را آزاد کنید. اهرم ترمز یدک به وضعیت خالص) آزاد( آزاد کردن ترمزهای یدک

 خواهد گشت. 

362صفحه   

 
 رانندگی



 ترمز دستی ) یا ترمز پارک کردن  (  4-9-5

 دستورالعمل های مهم ایمنی

استفاده از ترمز دستی این اطمینان را میدهد که کامیون پارک شده شروع به حرکت نخواهد کرد. ترمز 

 دستی سیلندرهای ترمز جعبه فنر را تحت تاثیر قرار می دهد. 

 هشدار ! 

از اینکه دسته )اهرم( ترمز دستی در وضعیت کامل ترمز گیری خود قفل باشد، اطمینان حاصل نمایید. در 
 غیر اینصورت دسته ترمز دستی بطور اتومات )خود به خود( به وضعیت آزاد باز خواهد گشت. 

 ترمز دستی در آن لحظه ترمز نمی گیرد، کامیون ممکن است شروع به حرکت نماید. 

در سرباالیها و در سرازیریها سیلندر ترمز جعبه فنر در نیروی ترمز گیری ممکن است قادر نباشد تضمین 
 دهد که کامیون دارای بار ) پر( بتواند سر جای خود ثابت باقی بماند. 

وضعیت بررسی را چک نمایید که آیا نیروی ترمزگیری سیلندر ترمز جعبه فنر می تواند کامیون دارای بار را 
 در جای خود نگه دارد یا خیر.

با استفاده از چاک ) مانع زیر چرخها( از ثابت ماندن کامیون و یدک کش بر سر جای خود اطمینان حاصل 

 نمایید. 

 ترمز دستی ) اهرم ترمز پارک کردن( روی پنل ابزار قرار دارد. 

 کشیدن ترمز دستی ) درگیر کردن ترمز دستی (

 )برده و اجازه دهید در  ②به وضعیت کامل ترمزگیری ①دسته ترمز دستی را از وضعیت خالص ) آزاد

 جایش قفل شود. 

 از روی پنل ابزار روشن می شود.      چراغ هشدار عالمت

می باشد: ترمز دستی یدک درگیر، استفاده از ترمزهای یدک جفت    EG -یدکی که دارای سیستم ترمز 

 اتصالی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

اطالعات درخصوص ترمز دستی در دستورالعمل های عملیاتی سازندگان این وسیله قابل دسترسی 

 است.
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 بررسی ترمز دستی ) ترمز پارک کردن( 

 302عکس 

 درگیری ترمز دستی: 

 تاب دهید و در آنجا  ③اهرم ترمز دستی را به سمت باال فشرده و به وضعیت بررسی ترمز گیری کامل

 نگه دارید. 

در مدت بازرسی، ترکیب کامیون و یدک کش تنها با استفاده از فشار سیلندر فنر کامیون یدک در جای خود 

 باقی می ماند. ترمز های یدک آزاد هستند. کامیون نبایستی حرکت کند. 

  در صورتی که فشار سیلندر فنر به اندازه کافی نباشد که ترکیب کامیون و یدک را در سر جای خود ثابت

نگه دارد،  اطمینان حاصل کنید که عالوه بر این از چاک ) مانع های زیر الستیک( برای اطمینان از ثابت 

 ماندن کامیون و یدک استفاده نمایید. 

 به وضعیت ترمزگیری کامل بازگردانده و اجازه دهید قفل شود.  ③اهرم ترمز دستی را از وضعیت چک 
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 آزاد کردن ترمز دستی 

 309عکس 

 ①به بیرون و باال کشیده و تا آخر بگردانید تا به وضعیت خالص )آزاد( ②اهرم ترمز دستی را از وضعیت کامل

 برسد.

 خاموش می شود.        چراغ هشدار

درجه )میله( باشد، ترمز دستی کامالً آزاد می شود. در  2در صورتی که هر دو فشار مخزن مدار ترمز حداقل 

صورتی چراغ هشدار            پنل ابزار خاموش نشود، فشار ذخیره مدار ترمز جعبه فنر بسیار پایین است ) زیر 

 درجه )میله((.  5/5

 ترمز سیلندر فنر ترمز دستی جهت کشیدن یدک همچنین بطور مکانیکی قابل خاموش شدن است. 

 ( Hill holderنگهدارنده در سراشیبی ) 5-9-5

( ) سیستم ترمز تلیجنت( است و در مواقع شروع رانندگی در  BSنگه دارنده در سراشیبی بخشی از بی اس ) 

سرباالیی و سرازیری به راننده کمک می کند. نگه دارنده در سراشیبی این اطمینان را می دهد که کامیون در 

 سرازیری خود به خود شروع  به حرکت نکرده و در زمان راه انداختن کامیون، کامیون پرش ندارد. 

 هشدار ! 

در شرایط زمستانی نگه دارنده در سراشیبی را در وضعیت روشن نگذارید. چرخ ها ممکن است در زمان 

 سرباالیی و سر پایینی و در زمان توقف کامیون ممکن است شروع به لیز خوردن کند.

 نگه دارنده تنها یک وسیله است که هدف آن کمک به راننده در هنگام شروع رانندگی است. 

  هشدار ! 

در صورتی که پدال ترمز یا پدال کالچ تا آخر فشار داده نشود در زمانی که کامیون ساکن است و نگه دارنده در 

 سراشیبی روشن است بوق هشدار برای دقیقه ای شنیده می شود. 
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زمانی که نگه دارنده )در سراشیبی( آزاد شده است چراغ هشدار            در پنل ابزار خاموش شده و 

 کامیون خود به خود شروع به حرکت می کند. 

زمانی گه نگه دارنده )در سراشیبی ( روشن است، آن آماده کار باقی می ماند همچنین پس از یک توقف 

 کوتاه یا زمانی که موتور خاموش است در حال رانندگی دنده جلو و دنده عقب درگیر است. 

  :)را لبه باالی آن فشار دهید. نگه دارنده آماده  ①دکمه روشن کردن نگه دارنده )در سراشیبی

 کار کردن است. اما فعال نیست.

  :همواره کامیون را با استفاده از ترمزها متوقف نگه دارنده )در سراشیبی( فعال می شود

 پنل ابزار روشن می شود.            نمایید. نگه دارنده فعال می شود. چراغ شاخص

 نگه دارنده در زمانی که پدال ترمز یا کالچ بطور کامل تا انتها فشرده می شود، فعال باقی می ماند. 

 :زمانی که کامیون شروع به حرکت کرد، پدال گاز را فشار دهید، نگه غیرفعال کردن نگه دارنده

 در پنل ابزار خاموش می شود.    دارنده بطور اتومات خاموش می شود. چراغ شاخص

در پنل ابزار خاموش        از لبه پایین فشار دهید. چراغ شاخص ①دکمه خاموش کردن نگه دارنده: 

 می شود. 

 خاموش می شود.        زمانی که ترمز دستی درگیر است، چراغ شاخص پنل ابراز

 ترمز مداوم 9-9-5

 دستورالعملهای ایمنی مهم

 ترمز مداوم برای ترمز موتور و تاخیر انداز استفاده می شود 

 هشدار ! 

از ترمز مداوم ) ترمز موتور/ تاخیرانداز( در جاده های لیز استفاده نکنید. چرخها ممکن است قفل شده و 

 کامیون شروع به لرزش به چپ و راست در جاده کند.     
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 هشدار ! 

زمانی که این عالمت           در صفحه نمایش ظاهر می شود نمایشگر وضعیت به رنگ قرمز در آمده، 
( انطباق می یابد، قابل خاموش شدن نیست. بطور مشابه،  ABS تاخیرانداز در زمانی که ای بی اس )

فشار پدال گاز،زمانی که ای بی اس، ترمزگیری را انطباق ) تنظیم ( می دهد. تاخیر انداز را خاموش نمی 
 کند. 

مخصوصاً با دقت رانندگی نمایید. در غیر اینصورت کامیون ممکن است از کنترل شماخارج شود. به خصووص 
بر روی جاده لغزنده، ممکن است چرخ ها را قفل کرده و کامیون شروع به لغزیدن به چوپ و راسوت جواده 

( را در اسرع وقت جهت بررسی و تعمیر به نمایندگی مجاز نشان دهید. موا  retarderکند. تاخیر انداز خود )

نمایندگی های مجاز را به شما پیشنهاد می نماییم. به خصوص در مواقعی که موضوع ایمونوی و امونویوت 

 مسافران مطرح است، کمک گرفتن از نمایندگی های مجاز توصیه می شود. 

 از ترمز موتور در جاده های طوالنی تپه ای زمانی می توان استفاده کرد که: 

 .ترمز مداوم درگیر است 

   تغییر دنده در زمان مناسب در جهت کم کردن دنده 

 ترمز مداوم بطور اتومات فعال می شود اگر که: 

  الکترونیک کامیون، پس از یک سری ترمزگیری کامیون خالی از بار در زمان استفاده از ترمز، این امر را

 تشخیص دهد 

 .کنترل کروز ترمز گیری موتور را انطباق دهد 

  

 اهرم چندکاره ) برای مثال( 

 ( نیستند،  تنها دو وضعیت اول ترمزگیری وجود دارد.  retarderدر کامیون هایی که دارای تاخیر انداز ) 

 به بعد فعال است.   ③در کامیونهای دارای تاخیر انداز، تاخیر انداز از وضعیت 

 قرار دارد.  ⑤و در حداکثر وضعیت خود ①تاثیر ترمزگیری ترمز مداوم در پایین ترین وضعیت خود 

333عکس   
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در صورتی که چراغ هشدار پنل ابزار           پس از بررسی عملکرد نمایشگر، چشمک بزند، اهرم ترمز مداوم 

 قرار ندارد.  ⓪در وضعیت

  :اهرم چندکاره را به وضعیت ترمز گیری دلخواه خود بکشید.چراغ شاخص پنل ابزارروشن کردن    

 روشن می شود.

  :خاموش می          فشار دهید. چراغ شاخص پنل ابزار ⓪اهرم چندکاره را به وضعیتخاموش کردن

 شود.   

خاموش نمی شود، ترمز مداوم خود را جهت بررسی    زمانی که ترمز مداوم خاموش می شود و چراغ 

 نزد نمایندگی مجاز ببرید.

ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص زمانی که موضوع ایمنی کامیون و مسافر 

( ) ترمز های ضد قفل( انطباق می یابد، ترمز مداوم خاموش  ABSمطرح می شود. زمانی که ای بی اس ) 

 روشن باقی می ماند.         می شود. چراغ شاخص 

 ترمز موتور

قدرت ترمز موتور به سرعت گشتاور )گردش در هر دقیقه( موتور بستگی دارد. گشتاور موتور باال نمایانگر قدرت 

 ترمزگیری موتور باال است. 

نگاه  303به سرعت سنج گشتاور نگاه کنید که گشتاور در منطقه تاثیر ترمز موتور، باقی است ) به صفحه 

 کنید(. 

تاخیر انداز ) وسیله ای جهت کاهش سرعت کامیون، ثبات در سرعت پایدار در زمان کاهش 

 سرعت و مانع گریز کامیون(

 چشمک بخورد، قدرت ترمزگیری تاخیر انداز کاهش می یابد.  در صورتی که چراغ شاخص پنل ابزار

  .در زمان مناسب دنده را کم نمایید. تاثیر ترمزگیری موتور و خنک کننده ارتقاء می یابد 

 رجوع نمایید(.   211در خصوص تعمیر و نگهداری تاخیر انداز به فصل مراقبت و نگهداری رجوع نمایید ) به صفحه 
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 گیربکس 2-5

 تغییر دنده گیربکس تلیجنت  1-2-5

 332عکس 

 دنده ی عقب است. 2دنده ی جلو و  36گیربکس دارای 

 انجام می شود.  ①و پدال کالچ ⑥تغییر دنده با وسیله اهرم تغییر دنده

 دنده توسط الکترونیک های کنترلی ) اتومات( یا راننده انتخاب می شود.

 با استفاده از نیم دنده ها جهت انتخاب تغییر دنده سریع یا آرام بدون تغییر خود دنده 

را نمایش می دهد. آن همچنین دنده و نیم دنده   ②صفحه نمایشگر، دنده تغییر یافته و نیم دنده

 را با چراغ چشمک زن نشان می دهد.  ③پیشنهادی و پیش انتخاب

نگاه  319اطالعات بیشتر در بخش تغییر دنده در گیربکس تلیجنت قابل دسترسی میباشد ) به صفحه 

 کنید( . به دستور العمل در خصوص تغییر دنده، توجه ای ویژه ای نمایید.    
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 تغییر دنده اتومات تلیجنت  9-2-5

 331عکس 

 دنده عقب است. 2دنده جلو و  36گیربکس دارای 

 . کالچ بطور اتومات کار میکند.⑥تغییر دنده با اهرم تغییر دنده

 وضعیت تغییر دنده ی دستی یا اتومات . ⑦دکمه انتخاب وضعیت عملیات

تعیین می شود. دنده توسط راننده  ⑥در وضعیت تغییر دنده اتومات، مسیر تغییر دنده توسط وسیله اهرم تغییر

 یا الکترونیک های کنترل، انتخاب می شود.

و وضعیت عملیاتی  ③را نشان می دهد برنامه تغییر دنده②صفحه نمایشگر دنده اتصالی و نیم دنده 

 را نمایش میدهد.  ④حاضر

نگاه کنید( و در بخش تغییر  324اطالعات بیشتر در بخش گیربکس اتومات تلیجنت و پاورشفت ) به صفحه 

 نگاه کنید( قابل دسترسی است.  391برنامه ) به صفحه 
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 دنده( 16پاورشفت )تغییر قدرت( ) گیربکس  2-2-5 

 334عکس 

 دنده عقب است.  4دنده جلو و  36گیربکس دارای  

 کالچ بطور اتومات کار می کند. . ⑥تغییر دنده با اهرم تغییر دنده

 وضعیت عملیات دستی یا اتومات را انتخاب نمایید.  ⑦به همراه دکمه انتخاب وضعیت عملیات 

 ( تغییر نماید.  Power( و پاور )  Eco- Rollممکن است بین وضعیت ایکو رول )  ⑤برنامه تغییر دنده

تعیین می گردد.  دنده توسط الکترونیک  ⑥در حالت دنده اتومات مسیر تغییر دنده توسط وسیله اهرم تغییر

 های کنترل یا راننده انتخاب می گردد.

 با کلید نیم دنده ها می توان تغییر دنده سریع یا کند را بدون تغییر در خود دنده، انتخاب نمود. 

را نمایش می دهد. به عالوه، وضعیت عملیاتی حاضر ) وضعیت ②صفحه نمایشگر دنده تغییر یافته و تقسیم 

 را نمایش می دهد. ④دستی یا اتومات ( و برنامه تغییر دنده 

 تغییر دنده دستی 7-5

 تغییر دنده دستی 1-7-5

 دستورالعملهای مهم ایمنی

 هشدار ! 

تجهیرات اضافی در مدار فشار، در موارد  از دست رفتن فشار، ممکن است از کالچ نتوان استفاده کرد یا دنده 

ها ممکن است بطور درست متصل نشوند، در این موارد، شما نمی توانید به موقع و سریع از موقعیت خطر 

 دور شوید.  
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در صورتی که این عالمت            در صفحه نمایش ظاهر شد و نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در آمد. شروع 

 به رانندگی نکنید یا کامیون را در اسرع وقت و با رعایت شرایط ترافیکی متوقف نمایید. 

جهت تعمیر و بررسی سیستم کمپرسی خود به نمایندگی مجاز رجوع نمایید. نمایندگی های مجاز دارای 

 دانش و ابزار الزم برای انجام این کار هستند.

از دستورالعمل های پایین پیروی نمایید، در غیر اینصورت گیربکس، موتور یا پدال کالچ کامیون شما ممکن 

 است آسیب ببیند:

  با سرعت خیلی پایین نرانید یا گشتاور موتور باال 

  .تنها زمانی دنده ی عقب باید متصل باشد که موتور درجا کار می زند و کامیون ثابت ) ساکن ( است 

  از روی سرعت سنج، از اینکه دور موتور در زمان تغییر  دنده، به منطقه قرمز رنگ  خطر نمی رود، اطمینان

 حاصل نمایید. 

  ،زمانی که کارتان با تغییر دنده به پایان رسید، اهرم دنده را در وضعیت آزاد رها نمایید. جهت استراحت

 دست یا بازوی خود از آن استفاده نکنید. 

  هنگامی که بوق هشدار در زمان کم کردن دنده، به صدا در می آید که شما از حداکثرسرعت موتور

گشتاور مجاز فراتر رفته اید. دنده را کم نکنید بلکه دنده را افزایش دهید. تغییر تقویت ها خاموش شده تا 

از صدمه به سینکوی گیربکس ) همزمانی گیربکس ( ممانعت نماید. در این مورد شما نیاز به نیروی 
 بیشتری در زمان تغییر دنده دارید.

 ( با تاخیر پاسخ می دهد اگر:  throttleموتور به دریچه کنترل سوخت ) 

 .کامیون ساکن است 

 .موتور روشن است 

 .گیربکس در وضعیت خنثی ) خالص( قرار دارد 

 انتخاب دنده 

  .پدال کالچ را بطور کامل فشار دهید 

  .دنده را در وضعیت آزاد قرار دهید 

 .محدوده رانندگی خود را در صورت نیاز تغییر دهید 

  با استفاده از اهرم دنده، دنده انتخابی را بدون استفاده از هیچ فشار غیرضروری، متصل نمایید ) انتخاب

 نمایید(.

 .به آرامی پدال کالچ را رها نمایید 

 مشکالت مربوط به گیربکس 9-7-5

 هشدار ! 

در صورتی که از کامیون به خوبی نگهداری نشود، ایمنی کامیون ممکن است به مخاطره بیافتد. شما ممکن 
است کنترل کامیون خود را از دست داده و تصادف نمایید. سیستم های ایمنی نه تنها برای ایمنی شما بلکه 

 برای ایمنی سایر مسافران به نحو مناسب، تهیه شده اند.  
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جهت سرویس دهی کامیون خود از نمایندگی های مجاز در این خصوص استفاده نمایید. نمایندگی های 

 مجاز دارای دانش و ابزار الزم برای انجام این کار می باشند. 

ما همواره نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص برای کارهایی که به ایمنی 

 کامیون و راننده مرتبط است، بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز در این خصوص استفاده نمود. 

 گیربکس اتومات  5-5

 تغییر دنده گیربکس تلیجنت 1-5-5

 دستورالعمل های ایمنی مهم 

 دنده عقب است. 2دنده جلو و  36گیربکس تلیجنت دارای 

در زمان تغییر دنده، شما می توانید اجازه دهید که الکترونیک ها ) انتخاب دنده الکترونیکی( دنده بعدی را  
 تعیین کنند یا خود شما بطور دستی دنده را انتخاب نمایید ) انتخاب دستی دنده(.

 هشدرا ! 

تجهیرات اضافی در مدار فشار، در موارد  از دست رفتن فشار، ممکن است از کالچ نتوان استفاده کرد یا 
دنده ها ممکن است بطور درست متصل نشوند، در این موارد، شما نمی توانید به موقع و سریع از 

 موقعیت خطر دور شوید.  

در صورتی که عالمتی  در صفحه نمایش ظاهر شد و نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در آمد. شروع به 

 رانندگی نکنید یا کامیون را در اسرع وقت و با رعایت شرایط ترافیکی متوقف نمایید. 

جهت تعمیر و بررسی سیستم کمپرسی خود به نمایندگی مجاز رجوع نمایید. نمایندگی های مجاز 

 دارای دانش و ابزار الزم برای انجام این کار هستند.

ما همواره نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی 
 راننده و سایرین مطرح می شود، بسیار مهم است از نمایندگی های مجاز کمک بگیرید. 

 صفحه نمایشگر گیربکس

 

 شاخص دنده روی صفحه نمایش

 دنده، نیم دنده سریع 2متصل شده:  ①
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 دنده، نیم دنده آهسته 1از پیش انتخاب شده:  ②

 صفحه نمایشگر اطالعات زیر را نشان می دهد:

 دنده ی درگیر و متصل به نیم دنده 

 دنده پیشنهادی یا پیش انتخاب شده و محدوده نیم دنده مربوطه ) در حال چشمک خوردن(

 محدوده سریع نیم دنده

 محدود کند نیم دنده

دنده  2-3  

 وضعیت آزاد گیربکس

 دنده عقب

 واحد اهرم دنده

 336عکس 

 دکمه وظیفه ) یا عملکرد( ①

 اهرم دنده، تغییر جهت به باال ②

 اهرم دنده، تغییر جهت به پایین/ انتخاب دنده عقب ③

 دکمه آزاد ) خنثی( ④

 دنده 3/2کلید نیم دنده، تغییر به باال با   ⑤

 دنده 3/2کلید نیم دنده تغییر به پایین با  ⑥

 احتماالت تغییر دنده 

گزینه برای تغییر دنده وجود دارد. رفتن مستقیماً به استفاده از انتخاب الکترونیکی برای  4برای گیربکس تلیجنت، 
 مثال، در ترافیک جاده .

 رفتن به انتخاب الکترونیک و استفاده از پیش انتخاب، برای مثال در چراغ های راهنما.
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 رفتن مستقیماً به سراغ استفاده دستی از دنده برای مثال، قبل از رانندگی در جاده سرباالیی 

  انتخاب و انتخاب دستی دنده برای مثال، جهت سبقت گرفتن. -رفتن به سراغ استفاده از پیش 

زمان تغییر ) دنده( یا تغییر با نیم دنده در حالی که رانندگی تنها زمانی امکان دارد که دور موتور مناسب 

باشد. در صورتی که دور موتور به حد مناسب نرسد، شما صدای بوق هشدار را خواهید شنید. دنده و نیم 

دنده متصل نیستند. دنده اتومات ) الکترونیک های کنترل( تنها دنده مجاز را روشن می کند ) فعال می 

 کند(. 

 تغییر دنده با استفاده از دنده اتومات ) با استفاده از الکترونیک ها(.

 راننده جهت دنده را انتخاب می کند و دنده اتومات دنده بهینه را انتخاب می کند ) دنده هدف(.

 این امر بستگی دارد به شرایط عملیاتی ) یا کاری ( مانند: سرعت، بار و وضعیت پدال گاز. 

 بکشید  ③) باالبردن دنده( یا اهرم دنده را به سمت عقب ②اهرم دنده را به سمت جلو فشار دهید

 ) کم کردن دنده(. 

دنده اتومات بهینه ترین محدوده ی دنده را انتخاب خواهد نمود. در صورتی که بهینه ترین دنده پیشتر 

 انتخاب شده باشد، سیستم دنده اتومات جهت تغییر انتخاب شده ی دنده بعدی را انتخاب خواهد نمود. 

 دنده عقب تنها با استفاده از وضعیت انتخاب دستی، قابل انتخاب است. 

 تغییر دنده با انتخاب دستی ) تغییر دنده دستی(

 این راننده است که جهت دنده  و تعداد آن را انتخاب می کند. 

 تغییر داد. 2، یا 3 3/2،  3،  3/2در هر زمان این امکان وجود دارد که دنده را به 

 در محل ساختمان سازی ) با دنده قفل دیفرانسیل روشن( باالتر بردن دنده در یک زمان امکان پذیر است.

 دنده قابل انتخاب است.  4رانندگی تا 

  رفتن به دنده باالتر( یا به سمت  ⑤دنده در یک زمان: کلید نیم دنده را به سمت باال بکشید 3/2تغییر (

 ) زمانی کم کردن از دنده(.  ⑥پایین فشار دهید

در صورتی که گیربکس به پیش انتخاب متصل شود، کلید نیم دنده را می توان برای چندین بار کشید یا 

 باشد.   2یا  3 3/2، 3فشار داد. در این مواقع، پیش انتخاب می تواند دنده 

  :را فشار داده و پایین نگه دارید.  ①دکمه عملکرد )وظیفه (تغییر دنده در یک زمان 

 بکشید) کم کردن  ③فشار دهید) افزایش دنده( یا به سمت عقب ②اهرم دنده را به سمت جلو

 دنده(. 

در صورتی که دنده ها بطور مستقیم عوض شوند، اهرم دنده می تواند کشیده و همچنین فشرده شود 

 برای دوبار. 

  دکمه وظیفه را فشرده و پایین نگه دارید.   :  1 1/9تغییر دنده مستقیماً به 
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 بکشید ) افزایش دنده(  ②بکشید و اهرم دنده را به سمت جلو ⑤کلید نیم دنده را به سمت باال 

 یا 

 بکشید ) کاهش ③فشرده و اهرم دنده را به سمت عقب  ⑥کلید نیم دنده را به سمت پایین

 دنده(.

 تغییر با پیش انتخاب

دنده قبل از فشار کامل و تا انتها  پدال کالچ گرفته شده است.  دنده تنها زمانی قابل تغییر است که 

 پدال کالچ بطور کامل گرفته شده باشد.  

 .دنده را بطور دستی یا اتومات تغییر دهید 

 .اهرم دنده یا کلید نیم دنده را آزاد نمایید 

 دنده پیش انتخابی مختصراً روی صفحه نمایشگر چشمک خواهد خورد. 

 دنده انتخابی در حافظه ذخیره می شود. 

  ثانیه در زمان رانندگی یا ترمز گیری، ترمز آزاد می شود.  30برای حدود 

  دقیقه زمانی که کامیون ساکن است ،ترمز پایی یا ترمز دستی کشیده شده است.  2برای حدود 

  ثانیه زمانی که  کامیون کار سنگینی را انجام میدهد ) قفل دیفرانسیل روشن  10برای مدت حدود

 است(. 

 ) دنده ( پیش انتخاب در حافظه است. 

  دنده های پیش انتخابی بار دیگر قابل تغییر هستند تنها با کلیک دکمه اهرم تغییر دنده یا کلید نیم

 دنده . دنده جدید دلخواه روی صفحه نمایش چشمک می خورد. 

 آزاد/خنثی( را  ④دنده پیش انتخابی از حافظه قابل حذف شدن است بنابراین، دکمه خالص کردن (

 فشار دهید. 

  انتخاب الکترونیک ) اتومات ( فعال می شود. دنده پیش انتخابی بطور اتومات منطبق می شود و

 مطابق یا شرایط رانندگی تغییر می کند. 

  پدال کالچ را بطور کامل فشار دهید. تغییر دنده زمانی کامل می شود که صدای تغییر دنده را بتوان

 از بلندگوی مرکزی شنید و محدود دنده انتخابی در صفحه نمایش نشان داده شود. 

  .به آرامی پدال کالچ را رها نمایید 

درصورتی که پدال کالچ قبل از اینکه دنده درگیر باشد،  آزاد شود، دنده تلیجنت به وضعیت خالص )آزاد( 

شروع به چشمک زدن می کند و بوق هشدار شنیده می   Nباز می گردد. صفحه نمایش با حرف 

 شود. 

  ثانیه دوباره به پایین فشار داده و تا زمان درگیر شدن، دنده منتظر بمانید.  2پدال کالچ را ظرف 

 تغییر مستقیم

  .پدال کالچ را بطور کامل به پایین فشار دهید 

  .دنده را بطور اتومات یا دستی تغییر دهید 

 دنده پیش انتخابی در صفحه نمایشگر چشمک می خورد.

تغییر دنده کامل می شود در زمانی که صدای تغییر دنده از بلندگویی مرکزی شنیده شده و محدوده 

 دنده انتخابی در صفحه نمایشگر نشان داده می شود. 

 .اهرم دنده یا کلید نیم دنده را خالص ) آزاد( نمایید 

 .به آرامی پدال کالچ را رها نمایید 
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در صورتی که پدال کالچ قبل از درگیر بودن دنده رها شود، تغییر دنده تلیجنت به وضعیت خالص ) آزاد( باز 

 چشمک می خورد و بوق هشدار شنیده می شود.  N می گردد. صفحه نمایشگر با نمایش حرف 

  ثانیه به پایین فشار داده و منتظر درگیر شدن دنده بمانید.  2کالچ پدال را بار دیگر ظرف 

 خالص کردن گیربکس 

در زمان توقف های طوالنی برای مثال پشت چراغ های راهنمایی و رانندگی یا قبل از خاموش کردن 

 موتور، دنده را خالص نمایید. 

 وضعیت دنده خالص قابل پیش انتخاب نیست. 

 .با ترمز گرفتن، کامیون را متوقف نمایید 

 .پدال ترمز را فشار داده یا ترمز دستی را بکشید 

 را فشرده و پایین نگه دارید.  ④دکمه خالص 

 روی نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند.  N حرف 

  پدال کالچ را بطور کامل به پایین فشار دهید. تغییر دنده کامل می شود زمانی که صفحه نمایشگر

 را نمایش می دهد.   N حرف 

  .پدال کالچ را رها و کلید خالص را آزد کنید 

 در صورتی که وضعیت خالص کشیده /یا فشرده شود، کلید نیم دنده تنها تغییر می کند. 

 گرفتن دنده عقب 

 وضعیت دنده عقب قابل پیش انتخاب نمی باشد. 

 زمانی که کامیون ثابت است و گیربکس در وضعیت خالص قرار دارند: 

  پدال ترمز را گرفته و یا ترمز دستی را بکشید 

 را فشار داده و پایین نگه دارید.  ①دکمه وظیفه 

 بکشید.  ③اهرم دنده را تا آنجایی که اجازه می دهد به عقب 

  پدال کالچ را بطور کامل بگیرید. تغییر دنده عقب زمانی کامل می شود که صدای تغییر دنده از اسپیکر

 ظاهر شود.  R ) باند( شنیده شده و در صفحه نمایش حرف 

  .به آرامی پدال کالچ را رها نمایید 

 در صورتی که دنده عقب در گیر باشد، تنها نیم دنده تغییر می کند ) دنده عقب سریع یا آهسته(. 

 تغییر سریع جهت رانندگی 

این عمل نیاز می یابد برای مثال برای خارج از جاده زمانی که کامیون گیرافتاده و نیاز به تکانه دارد که راه 

 بیافتند. 

 تغییر سریع جهت تنها زمانی امکان دارد که زمانی کامیون به دنده عقب می رود. 

 زمانی که کامیون ساکن است و موتور روشن است: 

  .دنده عقب بگیرید 

 از دنده عقب به دنده یک بروید:

 را فشار داده و پایین نگه دارید. ①دکمه وظیفه 

  .اهرم دنده را به سمت جلو فشار داده تا جایی که اجازه میدهد 
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  پدال کالچ را بطور کامل فشار دهید. عمل تغییر دنده به پایان می رسد. با شنیدن تغییر دنده از باند و

 .3صفحه نمایش

  .پدال کالچ را رها کنید 

 : دنده عقب گرفتن:1تغییر دنده 

 را فشار داده و پایین نگه دارید. ②دکمه وظیفه 

  .اهرم دنده را به سمت عقب بکشید تا جایی که اجازه میدهد 

  پدال کالچ را بطور کامل بگیرید. تغییر دنده به عقب زمانی کامل می شود که صدای تغییر دنده شنیده

 ) عقب( را نمایش می دهد.   Rشده و صفحه نمایشگر حرف 

  .پدال کالچ را رها کنید 

 عمل تغییر ) دنده( را تکرار نمایید تا زمانی که کامیون گیر افتاده در خاک، آزاد شود. 

 وضعیت محل ساختمان سازی

 ماشین ساختمان سازی:

تغییر دنده در محل ساخت و ساز ساختمان به گونه ای متفاوت اتفاق می افتد. تغییرات گیربکس بعدها به 

سمت باالتر و کم کردن دنده زمانی که استفاده از کامیون بسیار پویا تر می شود. زمانی که قفل 
 نگاه کنید( روشن است،  استفاده سنگین فعال می شود.  232دیفرانسیل ) به صفحه 

اگر کامیون در حالت/ وضعیت محل ساختمان سازی قرار دارد و دنده نیز درگیر است، دنده می تواند یک 
 دنده باالتر رفته یا حداقل یک دنده کم شود.

 تغییر دنده اتومات تلیجنت یا تغییر قدرت 9-5-5

 دستورالعمل های ایمنی مهم 

دنده  4دنده جلو و  36دنده عقب است. گیربکس دارای  2دنده جلو و  36گیربکس تغییر دنده تلیجنت دارای 

 عقب دارد. 

 دنده اتومات ) کنترل های الکترونیکی ( واحد کالچ را در هنگام رانندگی کنترل می کند برای مثال:

 )در زمان رهسپار شدن ) راه افتادن کامیون 

 .در زمان حرکت دادن کامیون 

 .در زمان تغییر دنده 

 . در زمان توقف 

 هشدار ! 

دور در دقیقه برسد، سیستم دنده اتومات بطور خودکار خاموش می شود.   550زمانی که دور موتور  به زیر 
در نیروی گیربکس اختالل ایجاد شده و کامیون ممکن است برای مثال به سرازیری حرکت کند. بنابراین، 

 دور در دقیقه برسد.  550اجازه ندهید سرعت موتور در هنگام رانندگی به زیر 

 هشدار ! 

تجهیزات اضافی در مدار فشار، در مواقع از دست رفتن فشار، کالچ ممکن است قابل استفاده نباشد و 
دنده ها ممکن است بدرستی قابل اتصال نباشند.. در این مواقع، شما قادر به گریز سریع از منطقه 

 خطرنخواهید بود.     
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در صورتی که عالمت            در صفحه نمایشگر ظاهر شد و صفحه نمایش وضعیت به رنگ زرد در آمد، 

شروع به رانندگی نکنید یا کامیون خود را در اسرع وقت و با در نظر داشتن شرایط ترافیک جاده متوقف 
 نمایید. 

سیستم کمپرسی خود را جهت بررسی و تعمیر به نمایندگی مجاز نشان دهید. نمایندگی های مجاز با 
 داشتن دانش و ابزار موردنیاز توانایی انجام اینکار را دارند. 

ما همواره نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی 

 مطرح می شود، بسیار مهم است که به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید. 

 هشدار ! 

زمانی که چرخ های کامیون روی خاک است یا قفل دیفرانسیل در هنگام  رانندگی روشن است، وضعیت 
عملیات اتومات را انتخاب نمایید. دنده اتومات به گونه ای دنده ها را تغییر می دهد که کشنده به نحوی 

ناخواسته نشکند. نیروی گیربکس دچار اختالل می شود و کامیون ممکن است برای مثال به سوی 
 سرازیری رفته و موجب تصادف شود. 

هرگز با وضعیت عملیات اتومات در زمان رانندگی خارج از جاده یا قفل دیفرانسیل روشن )باز( رانندگی 

نکنید. از وضعیت عملیاتی دستی استفاده نمایید، بنابراین، شما می توانید تغییرات دنده خود را مطابق  
 با شرایط رانندگی حاضر، تنظیم نمایید. 

 نمایش گیربکس

 شاخص دنده روی صفحه نمایش ) برای مثال(

. دنده . نیم دنده آهسته 2متصل:  ①  

 : وضعیت کاهش مصرف سوخت (  : EcoRoll modeوضعیت/ حالت ایکورول )  ②

 مدل عملیاتی ③

 صفحه نمایشگر مطابق با نوع گیربکس، اطالعات زیر را نمایش می دهد:

 دنده متصل و نیم دنده متصل①. 

  برنامه های تغییر دنده②. 

  استفاده فعال شده③. 
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 دنده گیربکس نمایش داده می شود. 36تنها برای  ①نیم دنده

 دکمه وظیفه ①

 اهرم دنده، باالبردن دنده ②

 اهرم دنده، کم کردن دنده/ انتخاب دنده عقب ③

 دکمه خالص ) خنثی( ④

 اهرم پیش انتخاب/ کلید نیم دنده، رفتن به دنده باالتر⑤

 اهرم پیش انتخاب/ کلید نیم دنده/ کم کردن دنده ⑥

 کامیون هایی که دارای وضعیت کاربر ناوگان نیستند: دکمه انتخاب وضعیت عملیاتی ⑦

 محدوده سریع نیم دنده

 محدوده کند نیم دنده

دنده ای 36دنده گیربکس  2-3  

 وضعیت خالص ) خنثی( گیربکس

 دنده عقب )گیربکس تلیجنت(

دنده ( 36دنده عقب ) پاورشفت. گیربکس  2-3  

دنده ای( 36نیرو ) گیربکس  -وضعیت   

 وضعیت ایکورول ) کاهش مصرف سوخت(

 استفاده اتومات

 استفاده دستی

 اهرم دنده

332عکس   
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 در صورتی که از اهرم برای تغییر دنده استفاده می شود، اهرم دنده را به  وضعیت جلو و عقب بکشید. 

 وضعیت های عملیاتی

 کامیون هایی که دارای وضعیت کاربر ناوگانی نیستند، می توانند بین دو وضعیت عملیاتی تغییر کنند:

 استفاده اتوماتیک 

 تغییر دنده اتومات، بستگی به فاکتورهای زیر دارد: 

 سرعت گشتاور موتور 

 وضعیت پدال گاز 

 وضعیت ترمز مداوم 

 وضعیت بار کامیون 

 سطح جاده 

 391مدل گیربکس بستگی دارد به وضعیت عملیاتی اتومات موجود، به عالوه وضعیت نیرو ) به صفحه 
 (.394نگاه کنید( و وضعیت ایکورول ) به وضعیت 

 استفاده دستی 

 دنده شروع را تغییر دهید و خود آن را تعیین نمایید، زمانبندی و جهت تغییر دنده.

 کامیونهای با وضعیت کاربر ناوگان

 نیستند . انتخاب  ⑦وضعیت اتومات همواره فعال است. آنها دارای دکمه انتخاب وضعیت عملیاتی

 دنده در پنل ابزار.

  وضعیت ایکورول همواره روشن است. آنها دارای کلید وضعیت نیرو/ وضعیت ایکورول در کلید گروه پنل

 ابزار نیستند. 

  .عمل لگد زدن محدود است. برچسب روی کنسول انتخاب کننده دنده چنین پیشنهاد می کند 

 پس از روشن کردن موتور، عملیات اتومات )اپراتور اتومات ( همواره روشن است. 

عملیات اتومات را نمایش می  A و حرف   Eپس از بررسی نمایشگر خوشه ای ابزار، صفحه نمایشگر حرف 

به   ECO ONو     دهد. عالوه بر این، بستگی به مدل گیربکس برای مدت زمانی این عالمت 

 را نمایش می دهد. “ اتومات” به معنای  manو          به همراه“  ایکورول روشن است“ معنای

 کامیون هایی که دارای وضعیت کاربر ناوگانی نیستند، می توانند در هر زمان بین دو وضعیت تغییر کنند.

  :را فشار دهید. صفحه نمایش استفاده  ⑦دکمه وضعیت عملیاتکلید کالچ دستی روشن است

را نمایش می دهد. عالوه براین، صفحه نمایش بنا به مدل گیربکس برای مدت  manدرست دستی 

 را نمایش می دهد.   manو   به همراه زمان مختصری عالمت 

  :را بار دیگر فشار دهید.  صفحه نمایش در  ⑦دکمه وضعیت عملیاتیروشن کردن کالچ اتومات

را نمایش خواهند داد. عالوه بر این، صفحه   A و استفاده اتومات به حرف  E سمت راست حرف 

ایکو ” به معنای   ECO ONنمایش مدل گیربکس            برای دقیقه ای مختصر نشان می دهد و 

               نمایش داده می شود  autoو  و هچنین عالمت “ روشن است

 

321صفحه   

 
 رانندگی



 رهسپار شدن:

 می تواند متصل شود.  4تا  3دنده برای شروع رانندگی، در عملیات دستی که به وضعیت های خنثی )خالص( 

 .پدال ترمز را فشار دهید یا ترمز دستی را بکشید 

 را فشار داده و پایین نگه دارید. ①دکمه وظیفه 

 .اهرم دنده را به سمت جلو بکشید 

 دنده اتومات ) الکترونیک ها( بنا به بار کامیون، دنده مناسب شروع را می تواند انتخاب نماید.استفاده اتومات: 

 تغییرات الکترونیکی به دنده دو، نیم دنده سریع.استفاده دستی: 

 عمل تغییر ) دنده( پایان یافته، صفحه نمایش دنده درگیر را نمایش می دهد. 

  پدال ترمز یا ترمز دستی را آزاد نمایید و به آرامی پدال گاز را فشار دهید. در مدت رهسپار شدن سرعت دور

 دور در دقیقه برسد.  3000موتور می تواند به حدود 

 استفاده اتومات

 گاز دادن ) شتاب(

 زمان درگیری دنده در واقع می تواند با تغییر وضعیت پدال گاز، تغییر کند و تحت تاثیر قرار گیرد.

 .پدال گاز را کمی فشار دهید: پیشتر دنده باالتر رفته است 

 .پدال گاز را زیاد فشار دهید: متعاقباً دنده باالتر می رود 

  ( :ته کوبیدنkickdown  کاهش دنده در گیربکس اتوماتیک در زمانی که راننده پدال گاز را تا انتها فشار می :

 دهد( : رفتن به دنده باالتر با احتمال تاخیر زمانی، یا دنده پایین هرچه زودتر.

  دنده ای: زمانی که پدال گاز فشرده می شود، ترمز مداوم روشن می شود.  36کامیون های با گیربکس

 نیست.  3/2دنده اتومات هر بار یک دنده باالتر می رود. در سرازیری ها تغییر دنده بیش از 

: کاهش دنده در گیربکس اتوماتیک در زمانی که راننده پدال  kickdownته کوبیدن روشن می شود: ) 

 گاز را تا انتها فشار می دهد( 

  .ته کوبیدن با استفاده از سرعت کامیون تا جایی که امکان دارد تسریع می یابد 

 پدال گاز را فشار داده و از نقطه فشار بگذرید تا نقطه توقف.

 سیستم مدیریت الکترونیکی در صورت نیاز دنده را کم میکند. 

 در کامیونهایی که دارای وضعیت ناوگان هستند، کاهش دنده ندهید.

   .زمانی که به سرعت دلخواه خود رسیدید، فشار بر پدال گاز را به آرامی کم و کمتر نمایید 

 سیستم مدیریت الکترونیک بار دیگر دنده را باالتر می برد.

 در صورت نیاز برای مثال شما می توانید در سراشیبی های تند برای کمک به حرکت عملکرد از ته کوبیدن/

kickdown  .استفاده نمایید 

 کم کردن سرعت

 .پای خود را از روی پدال گاز بردارید 

 .پدال ترمز را فشار دهید 

 .سیستم مدیریت الکترونیکی بطور خودکار به دنده پایین تر می رود 

 یا

  نگاه کنید(.  سیستم مدیریت الکترونیک بطور خودکار به دنده  312ترمز مداوم را روشن نمایید ) به صفحه

 پایین تر می رود.
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 تغییر دنده با انتخاب دستی 

در وضعیت دنده اتومات، راننده همچنین می تواند دنده بعدی را انتخاب نماید. این عملکردهای عملیاتی 
 اتوماتیک را تغییر نمی دهد. 

در زمان تغییر )دنده( یا تغییر با نیم دنده رانندگی تنها با دور مناسب موتور امکان پذیر است. در صورتی 
که موتور به دور مناسب نرسد، شما صدای هشدار را خواهید شنید. دنده و نیم دنده متصل نخواهند 

 شد. دنده اتومات ) الکترونیک های کنترل( تنها با دنده مجاز قابل تغییر هستند. 

 برای  ③فشار دهید ) برای افزیش دنده( یا به سمت عقب بکشید ②اهرم دنده را به سمت جلو (

 کاهش دنده(. 

 الکترونیک ها به دنده مناسب باالتر و یا پایین تر تغییر می یابند. 

 یا 

 را فشار داده و پایین نگه دارید. ①دکمه وظیفه 

  بکشید ) برای  ③فشار دهید) برای افزایش دنده( یا اهرم دنده را به عقب ②اهرم دنده را به جلو

 کاهش دنده(. 

دنده ای: الکترونیک ها) دنده اتوماتیک( می تواند دنده را تا یک دنده باال یا  36کامیون های با گیربکس 

 پایین ببرد. 

 یا 

 فشار  ⑥بکشید ) باال بردن دنده( یا به پایین ⑤کلید نیم دنده / اهرم پیش انتخاب را به سمت باال

 دهید ) در زمان کاهش دنده(. 

دنده باال یا  1/9دنده ای: الکترونیک ها ) دنده اتوماتیک( می توانند دنده را تا  36کامیون های با گیربکس 

 پایین ببرند. 

 استفاده دستی 

 دستورالعمل های کلی

 در وضعیت عملیاتی دستی، شما باید دنده ها را تغییر دهید. 

در تغییر دنده در گیربکس اتوماتیک این اجازه را  دارد که دنده بعدی را تعیین نماید یا ممکن است که 

 شما بخواهید دنده را خود عوض نمایید. 

 ما به شما توصیه می نماییم از وضعیت عملیاتی دستی برای جاده های مشکل استفاده نمایید. 

در زمان تغییر ) دنده( یا تغییر در نیم دنده رانندگی تنها زمانی امکان پذیر است که دور موتور مناسب 
باشد. در صورتیکه دور موتور به حد نصاب نرسد، شما صدای بوق هشدار را خواهید شنید. دنده و نیم 

 دنده متصل نخواهند شد. دنده اتومات تنها حد مجازی از دنده را می تواند انتخاب کند. 

 دنده ای( 16تغییر دنده ) گیربکس 

  بکشید ) افزایش دنده( یا به پایین فشار  ⑤کلید نیم دنده را به سمت باالدر هر بار:  1/9تغییر

 ) کاهش دنده(.  ⑥دهید

 عمل تغییر دنده به پایان رسیده است، صفحه نمایش دنده درگیر را نمایش خواهد داد. 
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  :را فشار داده و پایین نگه دارید.  ①دکمه وظیفهتغییر دنده در هر بار 

 فشار دهید. ) برای افزایش دنده ( یا به سمت عقب بکشید ) برای کاهش  ②اهرم دنده را به جلو

 دنده(. 

 کار تغییر دنده به پایان رسیده است، صفحه نمایش دنده درگیر را نمایش می دهد. 

  :فشار  ②اهرم دنده را به سمت جلوجابجا شدن میان انتخاب دنده الکترونیک با استفاده از

 بکشید )کاهش دنده(. ③دهید ) افزایش دنده( یا به سمت عقب

دنده اتوماتیک ) الکترونیک ها( است که مناسب ترین دنده ) دنده هدف( را )پس از حرکت اهرم دنده(  

 برای شرایط رانندگی تعیین می نماید.

 توقف کردن

  .ترمز کامیون را بگیرید 

 .در صورت ضرورت، به دنده پایین تر بروید 

 دنده اتوماتیک ) الکترونیک های کنترل( درست قبل از رسیدن به سرعت درجا، خاموش می شوند. 

هنگامی که کامیون در زمان استفاده از دنده دستی متوقف می شود، دنده درگیر همچنان انتخاب شده 

 می ماند.

ثانیه ساکن بوده و موتور روشن است و دنده درگیر است، صدای  60در صورتی که کامیون برای مدت 

 چشمک می خورد.  E یا   N هشدار ی شنیده می شود. صفحه نمایش با حرف 

ثانیه شنیده می شود و سیستم مدیریت الکترونیک گیربکس را در  10بوق هشداری دیگری پس از 

 وضعیت خالص قرار می دهد. 

 در گیر باشد.  Power take-offاین عملکرد فعال نیست اگر که پاور تیک آف/ 

 جهت ماندن در دنده انتخابی :

 ثانیه از توقف ، فشار دهید.  90را ظرف  ①بطور مختصر پدال گاز را فشار داده یا دکمه عملکرد

 ثانیه دیگر همچنان درگیر می ماند.  90دنده کشنده برای 

انتخابی متوقف شود، این دنده  2تا  5دنده ای : در صورتی که کامیون با دنده  36کامیون های با گیربکس 

 دنده(. 3-4همچنان درگیر خواهد ماند. جهت حرکت به سمت دنده مناسب، متصل شوید ) 

 خالص کردن گیربکس

زمان توقف های طوالنی برای مثال پشت چراغ راهنمایی و رانندگی یا قبل از توقف موتور، دنده را خالص 

 نمایید. 

 .کامیون را با استفاده از ترمز متوقف نمایید 

 .پدال ترمز را فشار دهید یا ترمز دستی را بکشید 

 .دکمه خالص را فشار دهید 

  زمانی که صفحه نمایشگر حرفN   . را نمایش می دهد، کار تغییر دنده به اتمام رسیده است 
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 دنده عقب گرفتن

 کامیون های با دنده اتوماتیک تلیجنت: 

 دنده عقب غیر قابل پیش انتخاب شدن است. 

 زمانی که کامیون ساکن است و گیربکس در وضعیت خالص قرار دارد: 

 .پدال ترمز را فشار داده یا ترمز دستی را بکشید 

  را فشار داده و پایین نگه دارید.①دکمه وظیفه 

 بکشید.  ③اهرم دنده را به سمت عقب 

 را نمایش می دهد.   R زمانی که کار تغییر دنده به پایان رسید، صفحه نمایشگر حرف 

 هشدار دنده عقب با صدای بوق هشدار همراه است. کامیون های با هشدار دنده عقب آمدن: 

 .پدال ترمز را به رها کرده یا ترمز دستی را بکشید و به آرامی پدال گاز را فشار دهید 

در صورتی که کلید نیم دنده کشیده/ فشرده شده باشد، دنده عقب درگیر است، تنها کلیدهای نیم دنده 

 )دنده عقب آهسته تر یا سریعتر(.

 دنده(. 16کامیون های دارای پاورشفت ) گیربکس 

 زمان رها کردن دنده آن می تواند از خالص تنها به دنده عقب تغییر کند. 

 زمانی که کامیون ساکن است و گیربکس در وضعیت خالص قرار دارد: 

 .پدال ترمز را فشار دهید یا ترمز دستی را بکشید 

 را فشرده و پایین نگه دارید. ①دکمه وظیفه 

 .اهرم دنده را به سمت عقب بکشید 

را نمایش می دهد و نیم دنده کند این عالمت           را نشان می  R1زمانی که صفحه نمایشگر حرف 

 دهد، عمل تغییر دنده به اتمام رسیده است. 

 کامیون های با هشدار دنده عقب: بوق هشدار دنده عقب شنیده می شود. 

 بکشید.  ⑤تغییر سریعتر با نیم دنده: کلید نیم دنده را به سمت باال 

 را نمایش می دهد.          و عالمت نیم دنده سریع   R1زمانی که صفحه نمایشگر حرف 

 کامیون های با هشدار دنده عقب: بوق هشدار دنده عقب شنیده می شود. 

  .پدال ترمز را آزاد نمایید یا ترمز دستی را بکشید. پدال گاز را به آرامی به پایین فشار دهید 

کیلومتر در ساعت را پیش انتخاب نمایید تا زمان  رانندگی با  2با دنده عقب یک، شما می توانید سرعت 

 دنده یک جلو. 

 را فشار داده و پایین نگه دارید. ①دکمه وظیفه/ یا عملکرد 

 .اهرم دنده را به عقب بکشید 

 اولین دنده عقب انتخاب و پیش انتخاب نیز روشن است در زمانی که کامیون نیز ساکن است. 

اولین کلید دنده عقب در همان وضعیت نیم دنده قرار دارد. جایی که اولین دنده جلو در زمان رانندگی به 

 جلو ، درگیر است. 

 ثانیه رست می شود.  5انتخاب پس از  -پیش 

 می توان دنده را افزایش و کاهش داد.  ، 1/9در زمان دنده عقب رفتن  با گرفتن دنده های 

  فشار دهید. ⑤بکشید یا به سمت پایین ⑤اهرم پیش انتخاب را به سمت باال 

زمانی که صفحه نمایشگر دنده باالتر و یا پایین تر را نمایش می دهد، عمل تغییر دنده به اتمام رسیده 

 است.
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در زمان تغییر دنده یا تغییر با نیم دنده، رانندگی تنها با دور موتور مناسب امکان پذیر است. در صورتی که 

دور موتور به حد مناسب نرسد، بوق هشدار شنیده می شود. نیم دنده و دنده متصل نخواهند شد. دنده 
 اتوماتیک ) الکترونیک های کنترل( تنها در دنده های مجاز قابل تغییر هستند. 

در صورتی که کامیون در وضعیت اتومات و در دنده دوم ، متوقف شود، دنده بطور اتومات به دنده عقب یک 
 باز می گردد. 

 تغییر سریع مسیر رانندگی 

این کار زمانی الزم می شود که برای مثال کامیون خارج از جاده است و در چاله ای گیر افتاده است و 
 نیاز به تکانه برای بیرون آمدن از محل چاله دارد. 

تغییر مسیر سریع تنها زمانی کامیون هایی با تغییر دنده اتوماتیک تلیجنت )گیربکس اتوماتیک(: 
 امکان پذیر است که کامیون با دنده عقب حرکت را آغاز نماید. 

تغییر سریع مسیر حرکت با گرفتن دنده یک کامیون های دارای پاورشفت )گیربکس معمولی( : 
 جلو یا دنده یک عقب، امکان پذیر است. 

 را فشرده و پایین نگه دارید. ①دکمه وظیفه 

 بکشید ③دهید ) دنده یک( یا اهرم دنده را به سمت عقب  ②اهرم دنده را به سمت جلو فشار

 ) دنده عقب( .

) عقب( را   R  یا  1زمانی که صفحه نمایشگر عالمت کامیون های با تغییر دنده اتوماتیک تلیجنت: 

 نمایش می دهد، عمل تغییر دنده به اتمام رسیده است.

عالوه براین، صفحه دنده ای:  16کامیون های دارای پاور شفت )گیربکس معمولی(، گیربکس 
 .  یا            نمایشگر نیم دنده سریع و کند را نمایش می دهد

 همچنان به تغییر دنده ادامه دهید تا زمانی که کامیون شروع به حرکت نماید. 

 استفاده در محل ساختمان سازی

 دنده ای :  36استفاده در ساختمان سازی برای کامیون های با گیربکس 

تغییر دنده کامیون در محل ساختمان سازی متفاوت انجام می شود. تغییرات گیربکس به دنده باالتر و 
پیشتر به دنده پایین تر در زمان استفاده از کامیون با پویایی بیشتری انجام می شود. زمانی که قفل 

 رجوع نمایید( روشن هستند، کاربر ساختمان فعال می شود.  233های دیفرانسیل ) به صفحه 

تغییر دنده در استفاده در محل ساختمان سازی در صورت نیاز، در هر بار می تواند یک دنده کم و یا زیاد 

 شود. 

 پارک کردن.

 هشدار ! 

 نمی توان کامیون را در دنده پارک کرد. 

الکترونیک ها ) دنده اتوماتیک(می تواند گیربکس را پس از خاموش شدن موتور بطور خودکار خالص نماید. 

در صورتی که شما از ثابت ماندن کامیون در جای خود با استفاده از ترمز دستی، مطمئن نشوید، کامیون 
پارک شده ممکن است حرکت کرده و موجب تصادف شود. بنابراین، همواره از این که کامیون شما با 

 کشیدن ترمز دستی، ثابت مانده است، اطمینان حاصل نمایید.  
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 .کامیون را متوقف نمایید 

 .)ترمز دستی را بکشید ) کلید ترمز دستی را روشن نمایید 

 .کلید خالص را فشار دهید 

 را نمایش داد، عمل تغییر دنده به اتمام رسیده است. N زمانی که صفحه نمایشگر حرف 

 .موتور را خاموش نمایید 

 تغییر برنامه ها  2-5-5

 موتور روشن ) وضعیت قدرت یا پاور مد(

 دستورالعمل های کلی

وضعیت)حالت/ مد ( قدرت امکان رانندگی با سرعت موتور باالتر را فراهم می کند، مانند سرباالیی های 

 تند در شرایط سنگین عملیاتی. 

 .کلید را در قفل احتراق به وضعیت رانندگی بچرخانید 

  را نگاه کنید(.  324وضعیت اتومات عملیات را روشن نمایید ) صفحه 

 

 روشن کردن کلید وضعیت قدرت ) پاور مد(:

 روشن می شود. ④و  ②را از لبه باالی آن فشار دهید. چراغ شاخص ①دکمه 

 را نمایش می دهد.   P صفحه نمایش کنار نمایشگر دنده عالمت وضعیت قدرت 

 خاموش کردن وضعیت قدرت: 

 خاموش می شوند. ④و  ②را از لبه باالی فشار دهید. چراغ شاخص ①دکمه

 صفحه نمایش خاموش می شود.  Pپیغام 

 یا 
 خاموش می شوند.  ④و  ②از لبه پایین آن فشار دهید. چراغ شاخص  ③کلید

 صفحه نمایش خاموش می شود.    Pپیغام

 یا 

 نگاه کنید(. 324را روشن نمایید ) به صفحه  M وضعیت دستی عملیات 

 خاموش می شود.   Pخاموش می شود. پیغام  ②چراغ شاخص

 . کلید وضعیت قدرت ) موتور روشن/ ایکورول339تصویر 

Power– mode/ EcoRoll-mode switch 
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( نیستند. جهت صرفه جویی در سوخت  و در نحوه ی  TKکامیون هایی که دارای کالچ هیدرولیکی )

دقیقه خاموش می شود. در  30( بطور خودکار پس از حدود  Power– Modeرانندگی، موتور روشن )یا 

 صورت نیاز، وضعیت پاور می تواند بطور اتومات بار دیگر روشن شود. 

 صرفه اقتصادی سوخت ( -EcoRoll– Modeوضعیت ایکورول ) 

: وضعیت رانندگی با صرفه اقتصادی سوخت را امکان پذیر می کند. در EcoRoll– Modeوضعیت ایکورول / 

صورتی که در زمان رانندگی پدال گاز فشرده نشود، تغییر دنده اتومات مطابق با وضعیت خالص می 

 را نمایش میدهد.  E یا  Nباشد. صفحه نمایش حرف 

وضعیت خالص گیربکس بطور خودکار انتخاب نمی شود یا اگر پیشتر انتخاب شده است، آن خالص )عدم 

 انتخاب( می شود اگر:

 .پدال گاز فشرده شود 

 .پدال ترمز فشرده شود 

  ( پاور تیک آفPTO .روشن شود ) 

 .کنترل کروز منطبق شود 

  .محدود کننده فعال و سرعت تنظیمی حداکثری  بیش از اندازه شود 

  تحمل سرعت تنظیم  )تالرنس سرعت( بیش از اندازه شود ) کامیون هایی که دارای پاور شفت

 نگاه کنید(. 324هستند( ) به صفحه 

  کیلومتر در ساعت باشد ) تنظیم استاندارد( یا تحمل سرعت   6سرعت تنظیم کنترل کروز بیش از

 تنظیم بیش از اندازه باشد ) برای کامیون های مجهز به پاور شفت( 

  کیلومتر در ساعت تنظیم شده باشد. 4تحمل سرعت زیر 

  کیلومتر بیش از اندازه باشد.  4حد سرعت برنامه ریزی شده 

 یا محدوده سرعت مشخص خارج شود.—در دور موتور مشخص 

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت رانندگی بچرخانید 

  نگاه کنید(. 324وضعیت خودکار عملیات را روشن نمایید ) به صفحه 

 .موتور را روشن نمایید 

( : وضعیت ایکورول بطور خودکار فعال می شوند.  TKکامیون هایی که دارای کالچ هیدرولیک نیستند ) 

 1کامیون های با تغییر دنده اتوماتیک تلیجنت: وضعیت ایکورول زمانی موجود است که کامیون با دنده 

 حرکت می کند.  2) نیم دنده سریع( و دنده 

کامیون های مجهز با پاورشفت )گیربکس معمولی(: وضعیت ایکورول تنها زمانی در دسترس است که 

کیلومتر در ساعت است. با تنظیم تحمل سرعت ترمزگیری موتور، محدوده ی  55سرعت کامیون بیش از 

 سرعت ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.

در بعضی شرایط رانندگی خاص که می تواند نیروی زیادی به فرمان کامیون وارد آید برای مثال، در زمان 

رانندگی در جاده های پیچ و خم دار و تپه ای،در صورتی که وضعیت ایکورول روشن باشد، رانندگی و 

 ایمنی  جاده در نتیجه آن خطرناک نخواهد بود. 

کامیون های که دارای پاورشفت و استفاده ناوگانی هستند این کامیون ها همواره در وضعیت ایکورول 

 قرار دارند. وضعیت ایکورول این کامیون ها غیر قابل خاموش شدن است. 

  :روشن  ④از لبه پایین آن فشار دهید. چراغ شاخص را ③کلیدخاموش کردن وضعیت ایکورول

 می شود. 

 یا

 را از لبه باالی آن فشار دهید. ①کلید 

 روشن می شوند.     ④و  ②چراغ شاخص
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 یا 

 .وضعیت دستی عملیات را روشن نمایید 

 روشن می شود. ④چراغ شاخص

” صفحه نمایش گیربکس            را نمایش می هد بنا به مدل آن و برای مدت زمان کوتاهی و ایکو رول 

EcoRoll  ” خاموش است.عالوه بر نمایش گیربکس در سمت راست نمایشگر، چراغ وضعیت ایکورول

EcoRoll– Mode   .خاموش می شود 

  :را از لبه پایین آن فشار دهید.  ③کلیدروشن کردن ایکورول 

 خاموش می شود.  ②چراغ شاخص

به همراه            و  EcoRoll onو     بنا به مدل گیربکس، صفحه نمایش بطور مختصر عالمت

Vehicle   را نمایش می دهد. عالوه بر گیربکس که در سمت راست صفحه نمایش نشان داده می

 خواهد شد.  E شود چراغ وضعیت ایکورول روشن   

 وضعیت مانور ) حالت/ مد مانور( 

 دستورالعمل های کلی 

 در وضعیت مانور، کامیون می تواند با احتیاط بیشتر و دقیق تر حرکت نماید. 

وضعیت مانور و وضعیت تاب )تاب خوردن، تکانه( هر دو قابل فعال شدن ) روشن شدن( در یک زمان 

 هستند. 

( نیستند: رانندگی در وضعیت مانور، موجب می شود که  TKکامیون های که دارای کالچ هیدرولیک ) 

استهالک بیشتری به کالچ وارد شود. بنابراین تنها زمانی در وضعیت مانور رانندگی نمایید که واقعاً 

 ضروری باشد. 

در صفحه نمایش ظاهر شد و صفحه نمایش وضعیت به رنگ زرد   در صورتی که عالمت

 درآمد و صدای بیب شنیده شد، کامیون را در اسرع وقت متوقف نمایید. 

 .کامیون را متوقف نمایید و موتور را روشن نگه دارید 

  رجوع نمایید(. 324به وضعیت دستی بروید ) به صفحه 

 را  یا دنده عقب            دنده یک و یا دنده عقب را بگیرید. صفحه نمایشگر دنده یک

 نمایش می دهد. 

در صورتی که وضعیت خودکار انتخاب شود، دنده اتومات از دنده ای که در آن درگیر است در همان مسیر 

 رانندگی می رود که دنده ی بعدی مانور است 
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 ( TKکامیون های مجهز به کالچ هیردولیک ) 

در وضعیت مانور، کامیون به محض خالص شودن 

 ترمز دستی، شروع به حرکت می نماید. 

در صورتی که وضعیت مانور و وضعیت قدرت فعال 

 باشند، قدرت گشتاور آغازین بیشتر خواهد بود. 

در وضعیت مانور، وضعیت قدرت را خاموش 

نمایید. از این امر می توان اجتناب کرد بخاطر 

حرکت ترمزگیری مکرر بدلیل استفاده زیاد  از 

 کمپرسور هوا. 

در صورتی که گیربکس در وضعیت خالص قرار دارد و شما می خواهید دنده عوض نمایید،  پدال ترمز را 

 باید فشار دهید. 

 وضعیت مانور به طور خودکار غیرفعال نمی شود. 

 روشن کردن وضعیت مانور

  ( در کامیون های مجهز به کالچ هیدرولیک TK  .پدال ترمز را فشار دهید ) 

  /کلید کنترل پاور تیک آفPTO①  .را از لبه باالی آن فشار دهید 

روشن می شود. صفحه نمایش مدل گیربکس           را برای لحظه ای مختصر  ②چراغ شاخص 

 نمایش می دهد و درایو آهسته/کند روشن می شود. 

( نیستند: سرعت دور موتور در وضعیت مانور محدود به  TKکامیون هایی که دارای کالچ هیدرولیک ) 

 دور در دقیقه می شود.  3000

 3100( هستند: سرعت دور موتور در وضعیت مانور به  TKکامیون هایی که مجهز به کالچ هیدرولیک ) 

 دور در دقیقه محدود می شوند. 

(  نیستند: دنده وضعیت مانور در زمان حرکت، قابل تغییر  TKکامیون هایی که دارای کالچ هیدرولیک ) 

 نیست. 

در کامیون های مجهز به کالچ هیدرولیک و وضعیت مانور، شما می توانید رانندگی را آغاز و در زمان 

 رانندگی وضعیت مانور را خاموش نمایید. 

 خاموش کردن وضعیت مانور

 / کلید کنترل پاور تیک آفPTO① .را از لبه باالی آن فشار دهید 

 یا 

  ( کامیون های که دارای کالچ هیدرولیک نیستندTK .)(: پدال گاز را تا آخر فشار دهید ) گاز کامل 

 خاموش می شود.  ②صدای بوق هشدار شنیده شده و چراغ هشدار
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 وضعیت تاب خوردن ) تکانه (: 

 دستورالعمل های کلی
وضعیت تکانه به کامیون کمک می کند که از چاله به بیرون بیاید. زمانی که گاز در وضعیت تکانه رها می 

شود، کالچ بصورت پرشی رها شده و کامیون به سمت عقب حرکت می کند. زمانی که پدال ترمز گاز بار 
 دیگر فشرده می شود، کلید فوراً بسته شده و کامیون شروع به حرکت می کند.  

 وضعیت مانور و وضعیت تکانه هر دو در یک زمان قابل فعال شدن است. 

 وضعیت تکانه را زمانی قطع نمایید که: 
  کیلومتر در ساعت است 5سرعت زیر 

  درگیر است، گیربکس در وضعیت خالص  4تا  3دنده ای، زمانی که یکی از دنده های  36در گیربکس

 قرار دارد.                                 

 ( TKدر کامیون های مجهز به کالچ هیدرولیک ) 

را     زمانی که صفحه نمایش عالمت

نمایش میدهد و نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در 

می آید و بوق هشدار از خاموش شدن وضعیت 

تکانه خبر می دهد. در زمان وضعیت تکانه ، تنها 

 از کالچ خشک استفاده می شود. 

در صورتی مجموع وزن کل بسیار زیاد باشد، 

وضعیت تکانه ممکن است داغ کرده و به کالچ 

 خشک آسیب بزند. 

 روشن کردن وضعیت تکانه 

 را از لبه پایین فشار دهید. ②کلید

 روشن می شود،  بنا به مدل گیربکس صفحه نمایشگر برای مدت زمانی عالمت  ①چراغ شاخص کلید

 را نمایش می دهد و وضعیت تکانه ) تاب خوردن ( روشن می شود. 

 خاموش کردن وضعیت تکانه: 

 را از لبه پایین آن فشار دهید. ②کلید 

 را خاموش می شود.  ①چراغ هشدار کلید

 مشکالت مرتبط با گیربکس 7-5-5

 هشدار ! 

نگهداری نادرست از کامیون موجب آسیب رسیدن به ایمنی کامیون می شود. شما ممکن است کنترل 

کامیون خود را از دست داده و تصادف نمایید. سیستم های ایمنی کامیون نه تنها برای ایمنی شما بلکه 

 برای ایمنی سایر مسافرین نیز می باشد. 

همواره جهت سرویس دهی کامیون خود نزد نمایندگی های مجاز بروید. نمایندگی های مجاز دارای ابزار و 

دانش الزم جهت این امر را دارند. ما همواره نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم مخصوصاً در 

 زمانی که مسئله ایمنی کامیون مطرح می شود. 
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 تنظیمات پایه  5-5-5

 دستورالعملهای کلی

(  کامیون، به تنظیمات پیش فرض GSبرای تنظیمات فردی پایه ای اطالعات بر روی وسیله کنترل گیربکس ) 

 نیاز است. 

 

 دکمه خالص ) خنثی( ①

 دکمه وظیفه ) یا دکمه عملکرد(. ②

     فشار مخزن الزم است کافی باشد. در صورتی که فشار مخزن کافی نباشد، صفحه نمایشگر این عالمت

 رجوع نمایید(.   359را نمایش می دهد ) به صفحه 

 200با تنظیمات پایه، کامیون تنظیمات پایه، خطاهای عملکردی، کدهای خطا را نمایش می دهد ) به صفحه 
رجوع نمایید(. کدهای خطا در حافظه ذخیره نخواهند شد. کدهای خطا را در دفترچه یادداشت جهت نشان 

 دادن به نمایندگی مجاز یادداشت نموده و نگهداری نمایید.  

 در صورتی که در تنظیمات پایه اختاللی ایجاد شود، صفحه نمایش پیغام واقعه را نمایش خواهد داد. 

  ثانیه منتظر بمانید.  5بچرخانید و حداقل “ ایست”کلید کامیون را در جهت 

  .تنظیمات پایه را تکرار نمایید 

 تنظیمات پایه ای گسترده ضروری می شود در صورتی که: 

 واحد کنترل– GS .وسیله کنترل گیربکس( تعویض شود ( 

 .موتور تعویض شود 

  صفحه نمایشگر کد خطایa21011  .را نمایش دهد 

ثانیه به وضعیت رانندگی  5پس از ظاهر شدن این پیغام کلید را تا وضعیت آخر بچرخانید و پس از حدود 
 بچرخانید .

 را نمایش می دهد.  a28093صفحه نمایشگر کد خطای 
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 ساختن وضعیت آموزشی پایه

 کامیونهای با گیربکس تلیجنت

 .)ترمز دستی را روشن نمایید ) کلید ترمز دستی را روشن کنید 

  .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

 .پدال کالچ را فشار داده و پایین نگه دارید 

 را فشار داده و پایین نگه دارید.  ①دکمه خالص 

  /اسپیکر ( کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید. صدای تغییر گیربکس از باندSpeaker  شنیده )

 می شود عالمت های پیکان نیم دنده در صفحه نمایشگر بطور متناوب چشمک می خورند 

  ثانیه رها نمایید.  1پدال کالچ را پس از 

 صدای تغییر دنده از باند شنیده می شود. 

  ثانیه بطور کامل گرفته و پایین نگه دارید. زمانی که حرف  1پدال کالچ را  برای حدودN   باال( بر روی صفحه (

 نمایشگر ظاهر می شود، تنظیمات پایه به پایان می رسد. 

 را رها نمایید.  ①پدال کالچ و کلید خالص 

 کامیون های با گیربکس اتوماتیک تلیجنت

 .کلید ترمز دستی را روشن نمایید 

  .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

 را فشرده و پایین نگه دارید.  ①دکمه خالص 

 .کلید را به وضعیت رانندگی بچرخانید 

صدای تغییر دنده از باند شنیده می شود. پیکانهای نیم دنده بطور متناوب در صفحه نمایشگر چشمک می 

 خورند.

 در صفحه نمایشگر ظاهر می شود، تنظیمات پایه به پایان رسیده است.  Nزمانی که حرف 

 را رها نمایید.  ①کلید خالص 

 کامیونهایی که دارای پاورشفت )گیربکس معمولی( هستند. 

  .کلید ترمز دستی را روشن نمایید 

 .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

 را فشرده و پایین نگه دارید.  ①دکمه خالص 

  .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

از باند ) اسپیکر( صدای بیب شنیده می شود و در صفحه نمایشگر بطور متناوب پیکانهای نیم دنده چشمک می 

 خورند. 

  زمانی که صفحه نمایشگر حرفN    .کوچک( را نمایش داد، موتور را روشن نمایید ( 

 صدایی از باند شنیده می شود. 

  زمانی که حرف N  .روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود، تنظیمات پایه به پایان رسیده است 

  )را رها نمایید.    ①کلید خالص )خنثی 

 ساختن وضعیت آموزشی بزرگ 

 کامیون هایی که دارای گیربکس تلیجنت هستند

 .ترمز دستی را روشن نمایید 

  .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 
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 .پدال کالچ را فشرده و پایین نگه دارید 

 را فشرده و پایین نگه دارید.  ②و کلید عملکرد ①همزمان کلید آزاد 

 .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

صدای تغییر گیربکس از باند شنیده می شود. پیکانهای نیم دنده در صفحه نمایشگر بطور متناوب چشمک می 

 خورند. 

  ثانیه رها نمایید.  1پدال کالچ را پس حدود 

 صدای تغییر گیربکس از باند شنیده می شود. 

   ثانیه بطور کامل فشرده و پایین نگه دارید.  1پدال کالچ را برای حدود 

  زمانی که صفحه نمایشگر حرف N   .را نمایش می دهد، موتور را روشن نمایید 

 صدای تغییر گیربکس از باند شنیده می شود. 

  ثانیه رها نمایید.صدای تغییر گیربکس از باند شنیده میشود.  1پدال کالچ را پس از حدود 

   ثانیه فشرده و پایین نگه دارید. زمانی که حرف  1پدال کالچ را بطور کامل برای حدودN  روی صفحه

 نمایشگر ظاهر شد، تنظیمات پایه به پایان رسیده است. 

 و کلید عملکرد ①پدال کالچ را رها نمایید. آزاد کردن کالچ②. 

 کامیون های دارای گیربکس اتوماتیک و پاور شفت تلیجنت:

  .کلید ترمز دستی را روشن نمایید 

  .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

 را فشرده و پایین نگه دارید.  ②و کلید عملکرد ①بطور همزمان کلید آزاد 

 .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

 صدای بیب شنیده شده و در صفحه نمایشگر بطور متناوب پیکانهای نیم دنده چشمک می خورند. 

  زمانی که صفحه نمایش حرف N   .کوچک( را نمایش میدهد، موتور را روشن نمایید ( 

 صدایی از باند شنیده می شود.  

 ) باال( در صفحه نمایشگر ظاهر می شود، تنظیمات پایه به پایان رسیده است.   Nزمانی که حرف 

 را آزاد نمایید. ②و دکمه عملکرد ①دکمه خالص 

 در صورتی که صفحه نمایشگر پس از تنظیمات پایه گسترده، پیغام خطا را نمایش دهد: 

 جی اس را بدهید.  -به سیستم عامل اجازه پشتیبان 

 .گیربکس خود را جهت بررسی به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. 

 خطای تنظیمات پایه  6-5-5

در مدتی که تنظیمات پایه نمایش داده می شود خطاهای عملکرد و کدهای خطا بر روی صفحه، نمایش داده 

 می شود . کدهای خطا در حافظه ذخیره نخواهند شد. 
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 دالیل احتمالی و راحل ها

 (. Teach-inخطای آموزش ) 

  .روند آموزش را تکرار نمایید 

در صورتی که کد خطا همچنان پس از آموزش پایه به نمایش در می 
آید، جهت رفع تعمیر آن را به نمایندگی مجاز نشان دهید. ما همواره 

 نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. 

 کامیون به حرکت در می آید.

  .کلید ترمز دستی را روشن نمایید 

 صفحه نمایش عالمت             را نمایش می دهد ) زیر ولتاژ(.

  .باطری را دوباره شارژ نموده یا جایگزین نمایید 

در مدت تنظیمات پایه ، پدال کالچ یا خیلی زود یا خیلی دیر آزاد شده 
 است. 

  از کالچ پدال در زمان مناسب استفاده نمایید ) به بوق هشدار

 توجه نمایید(.

در مدت تنظیمات پایه ، پدال کالچ یا خیلی زود یا خیلی دیر آزاد شده 

 است. 

  .دکمه خالص را فشرده و پایین نگه دارید 

  Teach– in خطای آموزش /

 :وضعیت آموزش 

 از ترمز دستی در مدت روند آموزش استفاده نشده است. 

  .ترمز دستی را روشن نمایید 

 تغییر دنده اضطراری در مدت روند آموزش کار می کرد.

  .تغییر دنده اضطراری را بکار نیاندازید 

 موتور درحال کار کردن است.

 موتور را خاموش نمایید.پایه:  -آموزش 

  :زمانی که صفحه نمایش حرفوضعیت آموزش   N    را نمایش

 می دهد ، موتور را روشن نمایید.

 پدال گاز در روند آموزش بکار گرفته شده است. 

 پدال گاز را در مدت روند آموزش بکار نگیرید 

 

 پیغام های نمایشگر
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 پدال کالچ در مدت روند آموزش بطور کامل فشرده نشده است. 

  / روند آموزشTeach-in    .را تکرار نمایید 

 ) استفاده اضطراری(. GSجی اس/   -پشتیبان کنترل گیربکس  4-5-5

 دستور العمل کلی

در صورتی که گیربکس دارای خرابی باشد، رانندگی با دنده عقب می تواند امکان پذیر باشد) استفاده 

 اضطراری(. 

 : GS –موارد زیر راهکارهای موجود پشتیبان

 دنده سریعتر یا کندتر 

 دنده عقب 

 گیربکس در وضعیت خالص 

  )شرایط یدک کشی )کروکی 

 جی اس تغییر دنده در زمان رانندگی امکان پذیر نیست.-استفاده از پشتیبان 

قبل از تغییر دنده با دکمه ی روی فرمان چندکاره، به پشتیبان جی اس در سیستم عامل اجازه عملکرد 

 بدهید  . 

کامیون های با گیربکس اتومات یا پاور شفت : هنگام شروع به رانندگی با کامیون یا در زمان توقف کامیون ، 

 کامیون ممکن است واکنش کندتری از معمول را نشان دهد. 

 جی اس -وضعیت پشیتبان کنترل گیربکس با قابلیت 

 .در صورتی که شرایط ترافیکی اجازه می دهد توقف نمایید 

  .کلید ترمز دستی را روشن نمایید 

   .موتور را روشن نمایید 

 دکمه را از روی فرمان چند کاره فشار دهید. 

پشتیبان جی اس تا زمانی اجازه دارد  که کلید در قفل احتراق در وضعیت راندن باشد. زمانی که کلید در 

چرخانده شود، وضعیت پشتیبان کنترل گیربکس با قابلیت جی اس بار “ ایست”قفل احتراق به وضعیت 

دیگر مسدود می شود. زمانی که پشتیبان جی اس مورد استفاده است و گیربکس سرد است، دنده 

انتخابی ممکن است در صفحه نمایشگر نشان داده نشود. در این مورد، کار انتخاب دنده را دوباره تکرار 

 نمایید. 

 تنظیمات

 ترتیبات ) پیکر بندی(

 -وضعیت پشیتبان کنترل گیربکس با قابلیت 

 جی اس مجاز است.

 روشن است
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در صورتی که دنده انتخابی در صفحه نمایش نشان داده نشد، حتی اگر عمل انتخاب دنده چندین بار 

 جی اس را فعال نمایید.  -تکرار شد، موتور را خاموش نمایید. موتور را دوباره استارت زده و پشتیبان

 تغییر دنده یا درگیر کردن وضعیت خالص

  جی اس را انتخاب نمایید.  -وضعیت پشتبان کنترل گیربکس 

  324تغییر دنده اتومات یا پاورشفت تلیجنت: وضعیت دستی عملیات را روشن نمایید ) به صفحه 

 رجوع نمایید(. 

 دکمه را از روی فرمان چندمنظوره فشار دهید.

 پشتیبان جی اس را از صفحه نمایش جستجو نمایید.              یا          با فشردن دکمه ی

به ”  Before selecting gear apply the parking brake ” صفحه نمایش این جمله را نمایش می دهد 

وضعیت پشتیبان کنترل گیربکس جی اس فعال “ قبل از انتخاب دنده، ترمز دستی را بکشید” معنی 

 می شود. 

 صفحه زیرمنو را جستجو نمایید.             یا         با فشردن دکمه ی 

به معنی ”  Select gear, Slow gear/fast gear/N/R/ Towing“ صفحه نمایش این عبارت را نمایش می دهد

 “ . خالص /یدک کشی  /عقب  /انتخاب دنده، دنده کند/ دنده سریع” 

 دنده انتخابی را انتخاب نمایید.             یا        با انتخاب دکمه ی 

  دنده ای(. 36یا گیربکس  -) شش 5دنده سریع، دنده 

  ،دنده ای(. 36یا گیربکس  -دنده، ) شش 2دنده آهسته 

 R ،. دنده عقب 

 N ، .گیربکس در وضعیت خالص قرار دارد 

 تغییر دنده اتوماتیک تلیجنت یا پاور شفت:

 آن را تایید نمایید.        با فشردن دکمه           یا 

 گیربکس دنده دلخواه را درگیر می کند.

” به معنی ”   Before changing gear put parking brake on“ صفحه نمایش این جمله را نمایش می دهد

 صفحه نمایش دنده درگیر را نمایش می دهد. “ قبل از تغییر دنده ترمز دستی را روشن نمایید

 تلیجنت:  -گیربکس 

  تایید نمایید.       یا   با فشردن دکمه 

 صفحه نمایش این عبارت را نمایش می دهد “ Press the clutch to the bottom, is the clutch 

pressed? Yes/No.   پدال کالچ را تا آخر بگیرید، آیا کالچ را گرفته اید؟ بله/ خیر.” به معنی “ 

 .پدال کالچ را تا آخر بگیرید 

 آن را تایید نمایید.     با فشردن دکمه 

 دوباره آن را تایید نمایید.  یا            با فشردن دکمه ی 

 گیربکس دنده دلخواه را درگیر می کند.

به ”  Before selecting the gear apply the parking brake“ صفحه نمایش این عبارت را نمایش می دهد

 صفحه نمایش دنده درگیر را نمایش میدهد. “ قبل از انتخاب دنده، ترمز دستی را بکشید” معنی 

 پدال کالچ را رها نمایید.

201صفحه   

 
 رانندگی



به “ Driving GS-back up– Manual gear selection only N: is possible” در صورتی که صفحه نمایش عبارت 

. کامیون “انتخاب دنده دستی تنها دنده خالص: امکان پذیر است  -رانندگی با پشتیبان جی اس” معنی 

را  N را متوقف نمایید. زمانی که دنده درگیر است در زمان رانندگی شما تنها می توانید دنده خالص /

 تغییر دهید. 

 متوقف کردن

 تلیجنت: پدال کالچ را بطور کامل بگیرید.—گیربکس 

  .در صورتی که ترافیک جاده اجازه می دهد، کامیون را متوقف نمایید 

” را به معنای ”  GS-back up, before selecting the gear, apply the parking brake“ صفحه نمایش عبارت

نشان می دهد. صفحه نمایش ترمز “.جی اس، قبل از انتخاب دنده، ترمز دستی را بکشید -پشتیبان

 درگیر را نمایش خواهد داد. 

 .ترمز دستی را روشن نمایید 

 فعال شدن وضعیت یدک کشی

در خصوص مبحث یدک کشی می توان تحت عنوان، حرکت دادن کامیون، یدک کشی و شروع رانندگی 
 رجوع نمایید(.  102در حالی کامیون یدک می شود ) به صفحه 

 جی اس را انتخاب نمایید.  —وضعیت پشتیبان کنترل گیربکس 

  رجوع  324تغییر دنده اتوماتیک تلیجنت یا پاورشفت: وضعیت دستی را روشن نمایید ) به صفحه

 نمایید(. 

 دکمه را از روی فرمان چندمنظوره فشار دهید. 

  جی اس را از صفحه نمایش انتخاب   -با فشردن دکمه ی            یا             جستجو و  پشتیبان

 نمایید. 

به ”  Before changing gear put the parking brake on“ صفحه نمایش این عبارت را نمایش می دهد

جی اس فعال  -وضعیت پشتیبان کنترل گیربکس“. قبل از تغییر دنده ترمز دستی را روشن نمایید” معنی 
 می شود. 

  زیر منو را جستجو  نمایید.      یا  با فشردن دکمه ی 

انتخاب دنده، دنده ” را به معنی ”  select gear, Slow gear/fast gear/N/R/ Towing ” صفحه نمایش عبارت 
 را نمایش خواهد داد.“ کند/ دنده سریع/دنده خالص/ دنده عقب/ یدک کشی

  یدک کشی را انتخاب نمایید.             یا         با فشردن دکمه ی 

 تغییر دنده اتوماتیک یا پاور شفت: 

  آن را تایید نمایید.            یا         با فشردن دکمه ی 

پشتیبان جی اس ” به معنی ”  GS-back up in use, Towing“ صفحه نمایش این عبارت را نمایش می دهد
 “ مورد استفاده قرار دارد، یدک کشی

 گیربکس تلیجنت:

  آن را تایید نمایید.             یا         با فشردن دکمه ی 

 را نمایش می دهد. ” کالچ را تا آخر بگیرید. آیا پدال را گرفته اید بله / یا خیر ”صفحه نمایش عبارت 

 .پدال کالچ را تا آخر بگیرید 

 .دکمه            را جهت تایید فشار دهید 

  بار دیگر تایید نمایید. صفحه نمایش عبارت پشتیبان جی اس           یا        با فشردن دکمه ی

 نمایش می دهد.“ مورد استفاده قرار دارد، یدک کشی

 .204صفحه    پدال کالچ را آزاد کنید 
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 synchromeshبدون  RTLO– 20918Bگیربکس  6-5

 در زمان تغییر دنده  1-6-5

 

 

( را برای کامیون خود انتخاب نموده اید، آن  Eaton Fuller در صورتی که شما گیربکس دستی ایتون فولر )

دنده عقب است. فولر دارای قابلیت همزمانی گیربکس است که پایدار و قابل  4دنده جلو و  32دارای 

 استفاده سریع است، اگرچه استفاده از آن نیازمند اندکی تمرین است. 

(  overdriveمحدوده  و یک نیم دنده اسوت کوه اوردرایوو)  -2دنده اصلی، منطقه گیربکس  5گیربکس دارای 

 است. 

 ترمز کالچ 

گیربکس همزمان با پدال کالچ مورد استفاده قرار می گیرد و کالچ بر روی ترمز کالچ تاثیر می گذارد. ترمز کالچ 
 دنده های گیربکس را متوقف می نماید که منجر به تغییر دنده راحتر می شود. 

 هشدار ! 

 تنها زمانی از ترمز کالچ استفاده نمایید که شروع به رانندگی می نمایید. 

کالچ با نیروی فشار بر پدال  کار می کند، بنابراین الزم است کالچ در هنگام رانندگی و تغییر دنده، فشار داده 

 شود. در زمان شروع رانندگی، الزم بر روی پدال کالچ فشار وارد آورد تا کالچ فعال شود.

 گروه نیم دنده محدوده کم

دنده رانندگی  4گیربکس با منطقه محدود کم، شما می توانید از دنده های خزنده گیربکس استفاده نمایید،  
( و دنده های عقب. اوردرایو به شما این اجازه را می دهد که ضریب دنده درایو را نصف نمایید و 4-3) 

 همچنین ضریب دنده فوق خزنده را. 

 گروه نیم دنده محدوده باال

( قابل دسترسی است که شما همچنان قادر 5-2محدوده ی سریع جهت استفاده با  گیربکس رانندگی )

هستید که از گیربکس اوردرایو با استفاده از نیم دنده با ضریب دنده بعدی همچنین دنده عقب استفاده 
 نمایید. 

  

3306022T 
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 هشدار ! 

 از دنده خزنده تنها در محدوده ) سرعت ( آهسته استفاده نمایید تا از صدمه خوردن به دنده ها خودداری شود. 

برای شروع رانندگی از دنده یک یا دنده ی خزنده استفاده نمایید زمانی که شما استثنائاً نیازمند درجه ی 

 1و  2باالیی از گشتاور یا سرعت پایین هستید. با کامیون بدون بار شما همچنین قادر به استفاده از دنده ی 

هستید. زمانی که شرایط رانندگی تغییر می کند، به دنده باال بروید مطابق دستور العمل نشان داده شده در 

 تصویر دنده، با استفاده از دبل کالچ .

  5-6-9محدوده دنده 

 

 تغییر از محدوده ی آهسته تا محدوده سریع ) افزایش دنده( مطابق زیر است: 

 اهرم را به محدوده انتخابی )سرعت باال ( بچرخانید. .3

 2بروید. در هر بار به تغییر دنده خود در جهت افزایش ادامه دهید تا به دنده  5با دبل کالچ گرفتن به دنده  .2

 برسید. 

 از دنده باال به دنده پایین آمدن مطابق زیر است :

 اهرم ) انتخاب کننده محدوده( را در جهت آهسته بچرخانید ) پایین( .3

 بروید. با دبل کالچ و به همراه نیرو واسط دنده را کم نمایید.   4با دبل کالچ و نیروی واسط )مداخله( به دنده  .2

 باال

5-5  
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 نیم دنده ) مستقیم/ اوردرایو( 2-6-5

 مطابق زیر میباشد. 5به اوردرایو  5نیم دنده در همان دنده اتفاق می افتد، برای مثال دنده 

 پدال گاز را فشار داده تا درایو روشن شود.  .3

 دکمه نیم دنده را به سمت اوردرایو مسقیم ) باال( حرکت دهید.  .2

 پدال کالچ را بطور کامل فشار دهید.  .1

 پدال گاز را بلند کنید ) باال بیاورید(. .4

 پدال کالچ را باال بیاورید. .5

 پدال گاز را فشار دهید.  .6

شما می توانید نیم دنده را در همان دنده خاموش نمایید برای مثال از اوردرایو به دنده پنجم به 

 مطابق زیر:   5دنده 

 پدال گاز را فشار دهید تا درایو روشن شود. .3

 کلید نیم دنده را مستقیماً به سمت اوردرایو )پایین ( حرکت دهید.  .2

 پدال کالچ را بطور کامل فشار دهید. .1

 پدال گاز را کمی فشار دهید زیرا شما دنده را کم کرده اید. .4

 پدال کالچ را باال بیاورید ) بلند کنید(. .5

 پدال گاز را فشار دهید .6

 اوردرایو

 مستقیم

 نیم دنده ) اسپیلتر(
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پایین به سمت اوردرایو بعدی برای مثال از هشتیمن دنده به هفتمین دنده اوردرایو، مطابق زیر تغییر 

 دهید.

 پدال گاز را فشار دهید تا درایو روشن شود. .3

 انتخاب کننده اوردرایو نیم دنده را به سمت باال حرکت دهید درست قبل از تغییر) دنده(. .2

 بطور معمول به دنده پایین بروید، با استفاده از دبل کالچ و نیرو واسط. .1

 پدال گاز را فشار دهید. .4

 باال به سمت دنده مستقیم بعدی، برای مثال، از اوردرایو ششم به دنده هفتم ، مطابق زیر تغییر دهید.

 بطور معمول به دنده بعدی باال تغییر دنده دهید. .3

نیم دنده را بطور مستقیم به سمت اوردرایو )پایین( حرکت دهید درست قبل از اینکه شما در نهایت کالچ را باال  .2
 آورده و پدال گاز را فشار می دهید. 

 هشدار ! 

 به منظور جلوگیری از صدمه به گیربکس و تجهیزات کالچ:

 .از انتخاب نیم دنده تنها درست قبل از تغییر دنده به اوردرایو یا برعکس استفاده نمایید 

  .از تغییر به اوردرایو بدون استفاده از کالچ خودداری نمایید 

 .در زمان دنده عقب با کامیون، محدوده یا اوردرایو را تغییر ندهید 

 ( اهرمdial  .انتخاب اسپیلیتر را در زمانی که گیربکس خالص است، حرکت ندهید ) 

  کیلومتر در ساعت به محدوده آهسته ) دنده پایین( نروید. 10در زمان رانندگی با سرعت بیش از 

  هشدار ! 

گیربکس دارای یک دنده ی پمپ روغنی است، بنابراین رانندگی در سرازیری تپه با دنده خالص موجب صدمه بسیار 
 سریع به گیربکس خواهد شد. 

 اوردرایو

 مستقیم

 نیم دنده
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کامیون در هر دنده ) درگیر( قابل توقف است. زمان رفتن به دنده خالص، پدال کالچ باید بطور کامل گرفته 

 شود. 

  در زمان توقف کامیون، ترمز دستی را بکشید. هنگام رفتن به پایین سرازیری تپه، ترمز دستی را

 روشن نمایید، عالوه بر دنده اول و دنده عقب در زمان باال رفتن از تپه. 

کامیون پارک شده حداقل به یک مانع زیر الستیک )چاک( برای ثابت نگه داشتن کامیون و جلوگیری از هر 
 گونه حرکت احتمالی نیازمند است. 

 همراه داشتن  چاک ) مانع زیر الستیک( برای کامیون قانونًا الزامی است!

 رانندگی 4-5

 کالچ هیدرولیک 1-4-5

 هشدار ! 

در سرازیری و سرباالیی ها، نیروی ترمز پارک ) ترمز دستی( ممکن است قادر به نگه داشتن کامیون و 
یدک بر سر جای خود را نداشته باشند. از تناسب سیلندر فنر کامیون یدک کش، نیروی ترمز جهت ثابت 

نگه داشتن کامیون و تریلر در سر جای خود، تنظیم وضعیت دریچه کنترل ترمز دستی،اطمینان حاصل کنید. 
در صورت ضرورت، به منظور اطمینان از این که کامیون در سرجای خود ثابت بماند، واحد حمل مجهز است 

 به چاک هایی است که زیر کامیون ها قرار گرفته تا مانع حرکت کامیون شوند. 

زمانیکه کامیون ثابت است و موتور روشن است و درجا کار می کند،کالچ هیدرولیک آماده عملیات است. 

 روشن می شود.       پدال گاز فشرده شده و چراغ شاخص

در مدت استفاده از کالچ، چراغ شاخص            روشن می ماند. بنا به مقاومت رانندگی، کالچ خشک باز 

 و بسته می شود. 

 زمانی که کالچ هیدرولیک حین رانندگی مورد استفاده قرار بگیرد دمای روغن افزایش می باید.

زمانی که دمای روغن بسیار باال باشد، صفحه نمایش وضعیت روشن شده و به رنگ قرمز در می آید و 

صدای بوق هشدار شنیده می شود و صفحه نمایش این عالمت           را نمایش می دهد.  دنده را 
 کاهش دهید تا دمای روغن پایین بیاید. 

 در صورتی که پیغام صفحه نمایش خاموش نمی شود و صدای بوق هشدار متوقف نمی شود. 

  .همواره کامیون را با در نظر داشتن ترافیک جاده، متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را روشن نمایید 

 .گیربکس را خالص کنید 

  در دقیقه کار کند. 3200اجازه دهید موتور کامیون برای حدود یک دقیقه با دور 

در صورتی که پیغام صفحه نمایش خاموش نشد و بوق هشدار متوقف نشد کالچ هیدرولیک خود را جهت 

 بررسی، به نمایندگی مجاز نشان دهید. 

 ASRکنترل لغزش گاز / 9-4-5

 رانندگی با استفاده از سیستم کنترل لغزش گاز 

کنترل لغزش گاز مانع چرخش الستیک ها در زمان کنار زدن و متوقف کردن کامیون یا در زمان گاز دادن به 

 کامیون می شود، صرفنظر از شرایط جاده ای. 
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 .کلید را در قفل احتراق به وضعیت راندن بچرخانید 

 ثانیه.  2روشن و خاموش می شود پس از حدود         چراغ شاخص

 خاموش شد، سیستم کنترل کشش ) اصطکاک( ایراد دارد.   در صورتی که چراغ شاخص

 جهت تعمیر خرابی به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید.

ما همواره نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که موضوع ایمنی مطرح 
می شود، بسیار مهم است که از نمایندگی مجاز جهت تعمیر و نگهداری کامیون خود استفاده نمایید. 

کنترل اصطکاک )کشش( بطور خودکار روشن می شود. در صورتی که هریک یا هر دو سمت چرخ های 
 روشن می شود.       حرکت کامیون چرخش )دور ( داشته باشند. چراغ شاخص پنل ابزار

در صورتی که تنها یک طرف کامیون چرخ ها چرخش داشته باشد، سیستم کنترل اصطکاک، بطور خودکار 

 ترمز می گیرد. 

در صورتی هر دو سمت کامیون، چرخ ها چرخش داشته باشد، سیستم کنترل اصطکاک بطور اتومات 

 قدرت موتور را کاهش می دهد. 

زمانی که سیستم کنترل اصطکاک، عملکردها را تحت کنترل قرار می دهد، کنترل کروز قادر به فعال شدن 

 نیست. 

در صورتی که کنترل کروز پیشتر روشن شده باشد، آن همچنان فعال باقی خواهد ماند زمانی که سیستم 
 کنترل اصطکاک عملکردها را کنترل می کند، کنترل کروز نمی تواند سرعت را کاهش یا افزایش دهد. 

  .در صورتی که از زنجیر چرخ در مسیر ناهموار ) برای مثال مسیر شن و ماسه ای( استفاده می شود

 سیستم کنترل اصطکاک )کششی( خود را خاموش نمایید. 

 کامیونهای مجهز به دو محور عقب دیفرانسیل )درایو(:

  در صورتی که بر روی سطوح جاده ای لیز رانندگی می کنید، قفل دیفرانسیل محور را روشن نمایید

 رجوع نمایید(. 233) به صفحه 

 رانندگی بدون سیستم کنترل لغزش گاز

 هشدار ! 

در صورتی که شما بدون سیستم کنترل  اصطکاک رانندگی می نمایید، چرخ های محرک ) درایو( شما 

 ممکن است در زمان کنار زدن یا گاز دادن کامیون، دچار چرخش شوند. 

کامیون ممکن است شروع به لیز خوردن و از کنترل خارج شدن کند. با از دست دادن کنترل کامیون خود، 

 ممکن است منجر به تصادف و آسیب خود و دیگران شوید. 

تنها می توانید برای مدتی بسیار کوتاه بدون سیستم کنترل اصطکاک رانندگی نمایید، برای مثال در زمان 

 رانندگی بر روی سطوح ناهموار و یا در زمان استفاده از زنجیر چرخ. 

استفاده از سیستم کنترل اصطکاک به معنی سلب مسئولیت از توجه راننده نمی باشد، بلکه همواره  

باید شرایط رانندگی با شرایط غالب، وضعیت آب و هوا مطابقت داشته باشد و این امر وظیفه راننده می 

 باشد که همواره تمامی شرایط را مدنظر داشته باشد.  
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  /کنترل لغزش گازASR :را از لبه باالی آن فشار دهید.   ①کلید: خاموش کردن 

 چشمک می خورد.       چراغ شاخص پنل ابزار

  /کنترل لغزش گازASR :را بار دیگر از لبه باالی آن فشار دهید.  ①کلید: روشن کردن 

 یا 

 .موتور را خاموش نموده و دوباره روشن نمایید 

 چراغ شاخص پنل ابزار            خاموش می شود.  

 قفل های دیفرانسیل  2-4-5

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 قفل دیفرانسیل را در صورت نیاز درگیر نمایید. برای مثال بر روی جاده های لغزنده یا خارج از جاده. 

 هشدار ! 

زمان رانندگی بر روی سطح خاکی یا زمانی که قفل دیفرانسیل روشن است، وضعیت خودکار عملیات را 
 انتخاب نمایید. در وضعیت اتومات دنده ها بگونه ای تغییر می کنند که اصطکاک گر ناخواسته نشکند. 

نیرو گیربکس دچار اختالل شده و کامیون ممکن است برای مثال شروع به رفتن به سرازیری کرده و 
 موجب تصادف شود. 

   هشدار ! 

در زمانی که قفل دیفرانسیل درگیر است در هدایت و کنترل کامیون ممکن است اشکال وارد شود ) از 

دست دادن کنترل کامیون(. کامیون ممکن است دیگر قابلیت کنترل خود را از دست داده و منجر به 

 تصادف و آسیب راننده و مسافرین شود. 

 

233صفحه   

 
 رانندگی



 هشدار! 

از دستور العملهای زیر پیروی نمایید. در صورت عدم رعایت، این امر می تواند منجر به آسیب خوردن به 
 . دیفرانسیل شود

  .زمانی که چرخ های درایو ) محرک( شروع به چرخش می کند، قفل دیفرانسیل را روشن نکنید 

   .تنها زمانی که کامیون ثابت است یا بسیار آهسته حرکت می کند، قفل دیفرانسیل را روشن نمایید 

  پس از اینکه قفل دیفرانسیل روشن شد، به آرامی شروع به حرکت نمایید. قفل های دیفرانسیل

 ممکن است همچنان بطور کامل قفل نشده باشند.

  هرگز از قفل دیفرانسیل در زمان رانندگی روی سطوح جاده ای اصطکاک دار) چسبان( استفاده

 ننمایید. 

 خاموش و روشن کردن قفل دیفرانسیل

 دستورالعملهای کلی

 قفل های دیفرانسیل مختلف تنها در یک ردیف قابل روشن شدن هستند. 

کامیون هایی که دارای گیربکس تلیجنت یا گیربکس اتومات تلیجنت هستند: زمانی که قفل دیفرانسیل 
 روشن است، کاربری ) استفاده( سنگین فعال می شود. 

کامیونهایی که دارای تغییر دنده اتومات تلیجنت یا پاورشفت هستند: سیستم را به وضعیت دستی برده 
 تا از استفاده از دنده غیرضروری و اصطکاک ترمز جلوگیری شود. 

  :اهرم تغییر دنده را از روی دکمه منتخب وضعیت کامیون های با تغییر دنده اتومات تلیجنت

 عملیات فشار داده و وضعیت دستی را روشن نمایید. 

را نمایش می دهد. عالوه بر این، صفحه نمایش این  MANصفحه نمایش استفاده صحیح وضعیت دستی 

 و             نمایش خواهد.          تصاویر را نیز

  :اهرم تغییر دنده را بر روی دکمه انتخاب کننده عملیات فشار کامیون های مجهز به پاورشفت

 داده و وضعیت دستی را روشن نمایید. 

صفحه نمایشگر استفاده صحیح وضعیت دستی را نمایش می دهد. عالوه براین، صفحه نمایش مدل 
را نیز نمایش می دهد.           گیربکس را برای مختصر زمانی نمایش می دهد و همچنین            و
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 کلید قفل دیفرانسیل ) برای مثال(

 (shaft bushing longitudinal lockقفل محور/هرزگرد  )  .3

 ( Rear axle traverse lock displayنمایش قفل دیفرانسیل عقب )  .2

 صفحه نمایش وضعیت کلید قفل دیفرانسیل را نمایش می دهد

 قفل دیفرانسیل آزاد است.          

 قفل های دیفرانسیل درگیر هستند.          

 روشن کردن: 

 بگردانید. قفل هرزگرد روشن می شود.  ①کلید قفل دیفرانسیل را به وضعیت 

 بگردانید. قفل دیفرانسیل عقب نیز همچنین متصل می شود. ②کلید قفل دیفرانسیل را به وضعیت 

صفحه نمایش پس از روشن شدن حاضر وضعیت درگیر قفل دیفرانسیل را نمایش می دهد و صفحه 
 نمایش وضعیت به رنگ زرد در می آید. 

 خاموش کردن: 

 بگردانید. ⓪کلید قفل دیفرانسیل را به وضعیت 

 قفل های دیفرانسیل خاموش می شوند.  تصویر قفل دیفرانسیل از روی صفحه نمایش محو می شود. 

در صورتی که پیغام صفحه نمایش خاموش نشد، حتی با وجود خاموش بودن قفل دیفرانسیل عقب ) 

travers lock :) 

 .جهت پیمایش را تنها کمی تغییر دهید 

 در صورتی که پیغام خاموش نشود، حتی اگر قفل طولی خاموش باشد: 

 .)کامیون را متوقف نموده و کمی دنده عقب حرکت نمایید. ) مسیر اندکی را به عقب حرکت نمایید 

 کمک پیش گرمایش موتور  7-4-5

درجه ای سانتی گراد( راحتر  35کمک پیش گرمایش کار روشن کردن موتور را در دمای بیرونی پایین ) زیر 

 درجه سانتی گراد فعال می شود.  4می سازد. دستیار پیش گرمایش  موتور در دمای زیر 

 هشدار ! 

درجه سانتی گراد برسد، کمک  4در صورتی که دمای بیرونی به زیر یک اطالعیه زیست محیطی. 
 گرمایش موتور خروج گازهای آالینده را به حداقل می رساند ) پس از استارت خوردن موتور(.

آن همچنین همزمان موجب حفظ باطری ها و  موتور استارتر شده و همچنین سرعت استارت خوردن را 

 سریعتر می کند. 

 خاموش باشد.       بنابراین، تنها زمانی موتور را استارت بزنید که چراغ هشدار پنل ابزار

   :کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن وصل کردن وسیله کمکی پیش گرمایش موتور

 بچرخانید. 

 روشن می شود. کمک گرمایش موتور در حال کار کردن است.        چراغ شاخص پنل ابزار

  ،ثانیه بعد موتور را روشن نمایید.   10پس از اینکه چراغ شاخص خاموش شد 
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 2پس از حدود       درجه سانتیگراد باشد، چراغ هشدار 4زمانی که دمای خنک کننده باالی حدود منفی 

 ثانیه خاموش می شود. ) بررسی عملکرد(. 

ثانیه  20پس از حدود     درجه سانتی گراد، چراغ هشدار 4در دمای خنک کننده ی زیر حدود منفی 

 خاموش می شود. 

  :کمک پیش گرمایش موتور خاموش خواهد ماند در صورتی که 

  خاموش شده، روشن نشود. ثانیه کار کردن، چراغ هشدار آن     10زمانی که موتور پس از 

  روشن شود.     موتور روشن شده و چراغ هشدار 

   .دمای خنک کننده به همراه موتور روشن به حدود صفر درجه ی سانتی گراد برسد 

 FLA نقص در کمک پیش گرمایش موتور در صفحه نمایشگر با پیغامی به وضعیت رنگ زرد و مخفف سیستم 

نمایش داده می شود. وسیله کمک پیش گرمایش موتور را جهت بررسی و تعمیر به نمایندگی مجاز نشان 

 دهید. 

ما نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. بخصوص در زمانی که موضوع ایمنی مطرح می شود، 

 بسیار مهم است که از نمایندگی مجاز کمک بگیرید. 

 سرعت درجا زدن:  5-4-5

 دستورالعملهای کلی

گردش )دور/ چرخش ( سرعت درجا از روی اهرم چندمنظوره فرمان کامیون قابل تغییر دادن است. بدین  

طریق، تجهیزات اضافی دیگر نیز مانند پمپ با سرعت مناسب قابل استفاده هستند ) سرعت اجرای پاور 

 تیک آف(.  

 زمانی که اهرم چند منظوره آزاد می شود، موتور با سرعت تنظیم شده، کار می کند.  
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  :دکمه وضعیت اهرم چند منظورهافزایش دور سرعت درجا① . 

 دور در دقیقه.  150دور در دقیقه افزایش می یابد، نه بیشتر از  20سرعت در جا با هر بار 

 یا 

 دور در دقیقه می شود. 150حفظ نمایید. سرعت درجا باال رفته و  ①اهرم چندمنظوره در این وضعیت 

 . ②وضعیت دکمه اهرم چند منظورهکاهش دور سرعت درجا: 

 دور در دقیقه در هر بار کاهش می یابد.  20سرعت درجا تا 

 یا 

 حفظ نمایید. ②اهرم چندمنظوره در این وضعیت 

 دور در دقیقه.  550سرعت درجا پایین می آید نه بیش از 

  :فشار دهید.    ③اهرم چندمنظوره را به وضعیتخاموش کردن خوانش سرعت درجای تنظیم شده 

سرعت درجا تغییر یافته، رست خواهد شد زمانی که کامیون شروع به حرکت می نماید ) سرعت درایو به 

 کیلومتر در ساعت(. 20بیش از 

 سیستم های رانندگی  5-5

 جابجایی میان سیستم های رانندگی  1-5-5

 

 

 رفتن از کنترل کروز به محدود کننده سرعت

 .دکمه انتخاب کننده را بطور مختصر فشار دهید 

را نمایش می  محدود کننده سرعت انتخاب می شود، اما فعال نیست. صفحه نمایشگر عالمت 

 دهد. 
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 را بار دیگر مختصراً فشار دهید.  ①دکمه انتخابی 

را نمایش می           محدود کننده سرعت انتخاب می شود، اما فعال نیست. صفحه نمایش عالمت

 دهد. 

 محدود کننده سرعت 9-5-5

 دستورالعملهای ایمنی مهم

 هشدار ! 

محدود کننده سرعت بطور خودکار سرعت را محدود می کند. محدود کننده سرعت قادر به تشخیص 
 شرایط جاده ای نیست. 

محدود کننده سرعت تنها یک دستیار جهت کمک در رانندگی به شما است. شما به عنوان راننده خود 

 مسئول سرعت کامیون و حفظ فاصله ایمن هستید.  

 استفاده از اهرم چند منظوره

   

 روشن کردن و ذخیره سرعت محدود حاضر در حافظه

  رجوع نمایید(. 235محدود کننده سرعت را انتخاب نمایید ) به صفحه 

 را نمایش می دهد.      صفحه نمایش عالمت

  کیلومتر در ساعت رانندگی نمایید.  35با سرعت بیش از 

 فشار دهید.  ①بطور مختصر اهرم چند منظوره را در جهت پیکان 

محدود کننده سرعت فعال می شود و سرعت حاضر را ذخیره می کند و در صفحه نمایشگر سرعت 

 حداکثری ذخیره شده نمایش داده می شود. 

 سرعت کامیون می تواند تا سرعت تنظیمی با استفاده از محدودیت گاز، افزایش یابد. 

 محدودیت سرعت در حافظه ذخیره می ماند زمانی که: 

 .محدود کننده سرعت خاموش باشد 
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 .تغییر به سیستم محرک) درایو( دیگر 

 .موتور دوباره استارت خورده است 

 نمایش محدودیت سرعت ذخیره شده در حافظه در نمایشگر 

 فشار دهید. ②بطور مختصر اهرم چندمنظوره را در جهت پیکان 

در صفحه نمایشگر سرعت حداکثری ذخیره نمایش داده می شود. محدود کننده سرعت، پیشتر سرعتی 

 را که در حافظه محدویت سرعت ذخیره شده است را محدود می کند. 

 افزایش یا کاهش حد سرعت ذخیره شده

 فشار دهید.  ②یا پیکان ①اهرم چند منظوره را در جهت پیکان 

 کیلومتر در ساعت افزایش یا کاهش می یابد.  075سرعت محدود شده در هر بار 

 یا 

 فشار داده و نگه دارید.  ②یا  ①مختصراً اهرم چندمنظوره را در جهت پیکان 

 کیلومتر در ساعت افزیش یا کاهش می یابد.  5سرعت محدود شده هر بار 

 .اهرم چند منظوره را رها نمایید 

محدود کننده سرعت، پیشتر سرعتی را که در حافظه محدویت سرعت ذخیره شده است را محدود می 
 کند.  در صفحه نمایشگر سرعت حداکثری ذخیره شده نمایش داده می شود. 

 فراتر رفتن از محدوده سرعت ذخیره شده در حافظه

 از محدوده سرعت ذخیره شده در حافظه نمی توان فراتر رفت. برای مثال، سبقت گرفتن. 

 .)پدال گاز را برای لحظه ای بطور کامل به پایین فشار دهید ) گاز کامل 

  زمانی که شرایط سبقت گیری به پایان رسید، پدال گاز را برای لحظه ای رها نمایید و دوباره تا آخر

فشار دهید. محدود کننده سرعت، سرعت کامیون را بار دیگر با سرعتی که در حافظه محدودیت 

 سرعت ذخیره شده، محدود می کند. 

 :خاموش کردن 

 فشار دهید.  ③بطور مختصر اهرم چندمنظوره را در جهت پیکان

 دستورالعملهای در زمان رانندگی با محدود کننده سرعت روشن )فعال شده(

محدود کننده سرعت، حد سرعت ذخیره شده در زمان سرازیری کامیون از تپه را با استفاده از قدرت ترمز 

کیلومتر در ساعت، حفظ می کند. در صورتی که حد فراتر از سرعت ترمز  2گیری موتور مطابق تحمل 
 کیلومتر در ساعت باشد، ترمز مداوم بطور خودکار روشن می شود.  2گیری موتور بیش از 

 تنظیم کنترل کروز 2-5-5

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار ! 

 کنترل کروز نمی تواند شرایط ترافیکی جاده را مدنظر داشته باشد. 

 همواره حواستان به شرایط ترافیکی جاده باشد حتی زمانی کنترل کروز فعال است.  
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کنترل کروز تنها یک دستیار )کمک( است که طراحی شده که به شما در رانندگی کمک نماید. شما خود 

 مسئول سرعت کامیون و ترمز گیری به موقع هستید.

 هشدار ! 

 از کنترل کروز استفاده نکنید در زمانی که: 

  ،در شرایط جاده و ترافیکی که به شما اجازه نمی دهد سرعت پایداری داشته باشید ) برای مثال

 ترافیک سنگین یا جاده های پیچ و خم دار(. در غیر اینصورت شما ممکن است تصادف نمایید.  

  در جاده های لغزنده ترمزگیری و گاز دادن می تواند موجب شود که چرخ های دیفرانسیل اصطکاک خود

 را از دست داده و کامیون حرکت ناخواسته ای از خود بروز دهد. 

 .زمانی که دید ضعیف باشد برای مثال بدلیل مه، هوای سنگین یا برف 

 از سرعت بیش از اندازه دنده ها فراتر حرکت نکنید. حواستان به تاخومتر باشد. 

کنترل کروز سرعت را از طرف شما حفظ می نماید. برای اینکه از این سرعت فراتر نروید، کنترل کروز بطور 

 خودکار ترمز می گیرد. 

 استفاده از اهرم چندمنظوره 

 فعال کردن و ذخیره کردن سرعت حال حاضر.

/ای بی اس، کنترل کروز را تنظیم نماید. آن دیگر قادر به روشن  ABSاگر سیستم ایمنی دیگری، برای مثال، 

ثانیه این عالمت را  1شدن نیست. در صورتی که کنترل کروز روشن نشود، صفحه نمایشگر برای حدود 

 نمایش می دهد.

  رجوع نمایید(. 235کنترل کروز را انتخاب نمایید ) به صفحه 

 صفحه نمایشگر این عالمت            را نمایش می دهد.

  کیلومتر در ساعت رانندگی نمایید.  35با سرعت بیش از 

کیلومتر در  50در صورتی که سیستم کنترل کششی ) اصطکاکی( خراب باشد، کنترل کروز تنها در سرعت 

 ساعت روشن )فعال( می شود.  
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  کیلو متر در ساعت  50کامیون هایی که دارای درایو چهار چرخ مداوم هستند: با سرعت بیش از

 رانندگی نمایید. 

 فشار دهید. ①بطور مختصر اهرم چندمنظوره را در جهت پیکان 

 .پدال گاز را رها نمایید 

سرعت حال حاضر در حافظه ذخیره می شود. در صفحه نمایشگر سرعت حداکثری  ذخیره شده نمایش 
 داده می شود. 

 سرعت ذخیره شده نمی تواند فراتر از برای مثال سرعت سبقت گیری باشد.

 سرعت زمانی ذخیره می شود که: 

 .کنترل کروز خاموش باشد 

 .تغییر به سیستم درایو دیگری صورت گیرد 

 .موتور دوباره استارت بخورد 

 فراخوانی سرعت ذخیره شده بر روی صفحه نمایش

 هشدار ! 

زمانی که سرعت ذخیره روی صفحه نمایش بکار گرفته شود و آن سرعت برای شما ناآشنا باشد، کامیون 
 ممکن است بطور ناگهانی سرعت گرفته یا کاهش یابد 

 این امر ممکن است موجب تصادف و آسیب به راننده و سایرین شود.

از روی صفحه نمایش سرعت ذخیره را پیدا کرده و، تنها زمانی که شما به سرعت آشنا بوده و شرایط 

 ترافیکی موجود این اجازه را به شما می دهد از آن استفاده نمایید. 

 فشار دهید. ②بطور مختصر اهرم چندمنظوره را در جهت پیکان 

 کامیون برای رسیدن به سرعت ذخیره شده در حافظه افزایش یا کاهش سرعت میدهد.  

 افزایش یا کاهش حد سرعت ذخیره شده در حافظه

 بفشارید. ②یا  ①اهرم چندمنظوره را درجهت پیکان 

 کیلومتر در ساعت افزایش یا کاهش می یابد. 075سرعت در هر بار 

 یا 

 فشار داده و نگه دارید.  ②یا پیکان ①مختصراً اهرم چند منظوره را در جهت پیکان 

 سرعت بطور مداوم افزایش یا کاهش می یابد. 

  .اهرم چندمنظوره را رها نمایید.  سرعت انتخابی در حافظه ذخیره می شود 

 خاموش کردن: 

 فشار دهید.  ③مختصراً اهرم چندمنظوره را در جهت پیکان 

 کنترل کروز بطور اتومات خاموش می شود زمانی که: 

 .پدال ترمز فشرده می شود 

  کیلومتر در ساعت باشد. 30سرعت کامیون کمتر از 

  کیلومتر در ساعت باشد. 45کامیون های با درایو ) دیفرانسیل( چهار چرخ مداوم، سرعت کمتر از 

  ثانیه فشار دهید. برای مثال، در زمان  5در کامیون های با کالچ پدال، کالچ پدال را برای مدت بیش از

 تغییر دنده. 
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  ثانیه در وضعیت خالص باشد. 5در صورتی که گیربکس برای مدت زمان بیش از 

 .تغییر در محدود کننده سرعت سیستمهای رانندگی 

 تنظیم تحمل سرعت در ترمز گیری موتور 

کیلومتر در هر ساعت در هر بار در  3تحمل سرعت را برای ترمز گیری موتور ) برای مثال سرازیری تپه( 
کیلومتر در ساعت، تنظیم نمایید. بنابراین، تاثیر مزیت حرکتی در جهت  35کیلومتر در ساعت تا  2محدوده 

 مصرف سوخت استفاده می شود. 

 

 را از لبه باال ی آن فشار دهید. ①دکمه 

کیلومتر در ساعت افزایش می یابد. صفحه نمایشگر برای چند ثانیه عالمت          را  3تحمل سرعت در هر بار 

 نمایش داده می شود.  نمایش می دهد. تحمل تنظیمی کنار سرعت ذخیره برای مثال 

 یا

 را ازلبه پایین آن فشار دهید.  ②دکمه 

 کیلومتر در هر ساعت پایین می آید. صفحه نمایش برای چند ثانیه عبارت  3تحمل سرعت در هر بار 

 را نمایش می دهد. تحمل سرعت تنظیمی کنار سرعت ذخیره نمایش داده می شود برای مثال

 94زمانی که کنترل کروز روشن می شود، کامیون بطور خودکار ترمز می گیرد با ترمز های مداوم با سرعت باالی 

 کیلومتر در ساعت. 

 دستورالعمل هایی برای رانندگی با کنترل کروز روشن

 در سرازیری ها تپه ای کنترل کروز سرعت را در حافظه در کامیون های با 

  کیلومتر در ساعت. 4تغییر دستی و برنامه تغییر تلیجنت  تحمل 

  کیلومتر در ساعت ایکورول خاموش 4کیلومتر در ساعت ایکورول روشن و تحمل  6تغییر دنده اتوماتیک با تحمل 

  35کیلومتر در ساعت   2کیلومتر در ساعت ایکورول روشن و تحمل ارائه شده  6پاور شفت، تحمل سرعت 

 کیلومتر در ساعت
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در صورتی که قدرت ترمز گیری ترمز دستی به اندازه کافی نباشد.به دنده پایین رفته و سپس سرعت 

 را کم نمایید.

در صورتی که در زمان رانندگی در سرازیری از تپه به دنده کم بروید تا با سرعت کامیون متناسب 

دور در دقیقه تنظیم می کند. سرعت تنظیمی در حافظه  2200شوید. ، کنترل کروز تعداد دور را در 

 باقی می ماند و کامیون سرعت را به محض رسیدن به دنده باالتر تنظیم می نماید. 

در صورتی که کنترل کروز کامیون را با ترمز های مداوم ترمزگیری نماید و همزمان پدال ترمز فشرده 

 شود، کنترل کروز روشن باقی خواهد ماند. 

 زمانی که ترمز مداوم خاموش شود، کامیون با آخرین سرعت ذخیره شده در حافظه سرعت می گیرد. 

زمانی که ترمز مداوم کاهش می یابد، اما با وجود این خاموش نمی شود، کامیون در زمان رانندگی در 

 سرازیری تپه، با درجه تنظیم شده، سرعت می گیرد. 

 استفاده از باالبر بوگی و درایو بوگی 9-5

 بستگی دارد که کامیون شما مجهز به این تجهیزات باشد. 

 باال بردن و پایین آوردن بوگی  1-9-5

 باالبردن 

( بلند می شود. الزم نیست Tandumرا از لبه باالی به سمت وضعیت باالبردن بفشارید، محور جفت ) محور  ③کلید

در تمام طول مدت باالبردن کلید فشرده شود. بوگی تا باالترین موقعیت می رود تا آنجایی که اهرم های بوگی 

ایست با محدود کننده ها مطابق می شوند. زمانی که فشار باال می رود و کلید فشار نیرو را خاموش کرده و و 

 باالبر می ایستد. 
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 پایین آوردن

از لبه پایین به سمت موقعیت پایین، پایین می آید. در صورت تمایل کار پایین  ③بوگی متعاقباً با فشردن کلید

 قابل متوقف شدن است. ②آوردن با فشردن کلید

در زمان رانندگی با کامیون پر ) دارای بار(  یا در زمان تخلیه همواره محور عقبی را در موقعیت پایین تر قرار 

دهید تا ثبات و پایداری کمپرسور تخلیه کامیون تضمین شود. در زمان رانندگی با کامیون بدون بار، شما می 

 توانید محور بوگی را در وضعیت باال نگه دارید. 

 باالبردن بوگی و درایو بوگی 9-9-5

در شرایط رانندگی دشوار شما می توانید کشش ) چسبندگی /اصطکاک( را با استفاده از درایو بوگی که 

 نیروی گشتاور موتور را به در دو  محور عقب تقسیم می کند، باال ببرید.

 درایو بوگی کامیون ها  با بوگی باالبری چفت است. زمان استفاه از درایو بوگی موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

 استفاده می کنند. ①باالبر بوگی و درایو بوگی از کلید یکسان 

  درایو بوگی را روشن ③در صورتی که شما می خواهید درایو بوگی را باال یا پایین ببرید، کلید انتخابی

 باال یا پایین ببرید. ①نمایید. حاال شما قادرید که درایو بوگی را با کلید

 شما می توانید درایو بوگی را در مدت زمان باالبری و پایین آوردن متوقف نمایید،  ②با استفاده از کلید

 درست مثل هر بوگی دیگری. 

 هشدار ! 

از بوگی درایو تنها زمانی باید استفاده نمود که واقعًا به آن نیاز باشد. استفاده از آن موجب تسریع در 
 فرسایش الستیک ها و فشار بر ساختمان کامیون خواهد شد. 

  هشدار ! 

درایو بوگی  ③زمانی که شما می خواهید از محورهای باالبری استفاده نمایید، از روشن بودن کلید انتخابی
 . اطمینان حاصل نمایید

 بوگی و کار درایو بوگی پس از فشردن کلید کاربری، با تاخیر کمی انجام می پذیرد.  
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کار با بوگی و درایو بوگی را برای شرایط جاده ای لغزنده احتمالی تمرین کرده و یادبگیرید. بدین ترتیب 

 شما در شرایط بسیار دشوار می توانید مشکالت را پشت سر بگذارید. 

 استفاده از بوگی محور عقب درایو 2-9-5

 بستگی دارد که کامیون شما به آن تجهیز شده باشد.  

 آزاد کردن درایو بوگی

(، محور عقب را از درایو بوگی آزاد نمایید. سپس قفل دیفرانسیل بطور خودکار S25با استفاده از کلید آزاد ) 

 ( روشن می شود.G78 روشن می شود. زمانی که قفل دیفرانسیل درگیر می شود،چراغ شاخص ) 

 باالبردن محور و پایین آوردن

 زمانی که کامیون بدون بار است، می توان بوگی درایو محور عقب را باال آورد.  

 هشدار ! 

 زمانی که کامیون دارای بار ) پر( است، محور نباید بلند شود. 

 باالبردن 

به سمت موقعیت باالبری، باال می آید. نیازی نیست که کلید در تمام طول  ①محور عقب با فشردن کلید

عملیات باالبری فشرده شود. محور باال می رود تا زمانی که کلید فشار نیروی برق را خاموش کند و باالبر 

 بایستد. 

 پایین آوردن

به سمت وضعیت پایین، پایین می آید. در صورت تمایل، کار پایین آوردن را می  ①بوگی متعاقباً با فشردن کلید

 متوقف نمود.   ②“ایست”توان با فشردن دکمه 
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 درگیر کردن درایو بوگی 

311عکس   

 هشدار ! 

 بیاد داشته باشید که هربار که بوگی پایین است، فعالیت درایو  چهار چرخ را متصل نمایید. 

خاموش ( S25)کلید آزاد کردن بوگی درایو را بفشارید. زمانی که بوگی درایو درگیر است، چراغ هشدار 

می شود.زمانی که بوگی درایو روشن است، قفل طولی بطور خودکار خاموش می شود. در این مورد، 

 خاموش می شود. ( G78 )چراغ شاخص 

 دستورالعمل های رانندگی   10-5

 (مدیریت موتور کامیون  ) راندن موتور 1-10-5

 مدیریت/ نگهداری از موتور بسیار مهم است، بخصوص در رابطه با: 

 دوام 

 ایمنی 

 صرفه اقتصادی 

 کیلومتر اول موارد زیر را رعایت فرمایید: 27000در زمان راندن موتور، الزم است که شما در 

  .با استفاده نکردن از تمام قدرت موتور از خسته کردن موتور اجتناب نمایید 

  .موتور را در دور و سرعت های متنوع با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی آن، برانید 

  .از دور باالی زیاد اجتناب نمایید 

  ظرفیت هر دنده استفاده نمایید.  2/1زمانی که سرعت شما زیاد است، حداکثر از 

 .)دنده ها را به موقع عوض نمایید ) تغییر دنده به موقع 

  .جهت ترمز گیری موتور به دنده پایین تر نروید 
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 کیلومتر: از این حد به بعد کامیون می تواند با سرعت تمام گاز گرفته و دور موتور افزایش یابد.  27000

 رانندگی  9-10-5

 هشدار ! 

در صورتیکه کامیون بیش از اندازه بار زده شود یا بدرستی بار زده نشود، خطر واژگون شدن کامیون 

افزایش می یابد. هرگز از بار محور مجاز فراتر نروید و مرکز ثقل کامیون را تا جایی که امکان دارد پایین نگه 

 دارید. 

 اوزان مجاز چرخ ها و محور ها را مدنظر داشته باشید) نصف وزن محور(. از وزن کل مجاز فراتر نروید.

 در غیر اینصورت بخش هایی از کامیون ممکن است آسیب ببیند این بخش ها شامل:

 الستیک 

 شاسی کامیون 

 محورها 

 در زمان رانندگی های معمول با کامیون، به موارد ذیل دقت نمایید:

 پیغام های صفحه نمایش 

 .چراغهای هشدار و شاخص ها 

 .صفحه نمایش سطح مایعات 

 رانندگی خارج از جاده 11-5

 دستورالعملهای ایمنی مهم

 هشدار ! 

زمان رانندگی خارج از جاده بدلیل سطح ناهموار جاده، بدن شما به تمام جهات پرتاب می شود، این امر 

بر روی گاز گرفتن پدال تاثیر می گذارد. شما ممکن است از روی صندلی تان لیز خورده و آسیب ببینید. 

 همواره کمربند ایمنی خود را ببندید به ویژه در زمان رانندگی خارج از جاده. 

 هشدار ! 

در صورتی که شما با سرعت زیاد در خارج از جاده حرکت می نمایید، ممکن است به موقع متوجه موانع 

پیش رو خود نشده و به موقع نتوانید به ارزیابی جاده بپردازید. شما ممکن است کنترل کامیون خود را از 

دست داده و تصادف کرده و موجب آسیب خود و دیگران شوید. همواره در زمان رانندگی خارج از جاده به 

 آرامی برانید.  

 هشدار ! 

در صورتی که کامیون شما در زمین گل و الی، شن، آب مخلوط با روغن، ترمز بگیرد. در این شرایط تاثیر 

ترمز می تواند کاهش یافته و ترمز ها ممکن است بیش از حد معمول فرسوده شوند. در مواقع اضطراری 

 قدرت کامل ترمزگیری در دسترس نیست. 
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پس از اتمام رانندگی در خارج جاده، همواره با گرفتن ترمز های کوتاه، پدال ترمز خود را بررسی نمایید. در 

صورتی که شما متوجه قدرت کم ترمزگیری خود شده و صداهای خوردگی می شنوید. سیستم ترمز خود 
 را به نمایندگی مجاز نشان دهید. 

 در زمان رانندگی خارج از جاده، کامیون ممکن است در هنگام عبور از موانع آسیب ببیند. 

 موانع ممکن است سبب آسیب به کامیون شود، برای مثال بخش های مانند:

 محور ها 

  میله محرک و اتصال های همگانی 

 مخزن سوخت 

 ) مخازن هوای فشرده شده ) کمپرسور 

 موتور 

  گیربکس 

به همین دلیل، همواره در زمان رانندگی خارج از جاده، آهسته برانید. در صورتی که از روی موانع حرکت 

می نمایید، اجازه دهید که همراهتان شما را راهنمایی نماید. همواره به باز بودن مسیر حرکت خود توجه 

 داشته باشید. در صورت امکان از برخورد با موانع خودداری نمایید. 

در زمان رانندگی خارج از جاده، از چسبندگی الزم الستیکها با سطح مسیر حرکت ،اطمینان حاصل 

نمایید. از شرایط گیر افتادن چرخها در چاله اجتناب نمایید. در غیر اینصورت دنده دیفرانسیل ممکن است 
 آسیب ببیند. 

 سیستم های رانندگی برای رانندگی خارج از جاده

 سیستم ها درایو  و تجهیزات زیر به کامیون کمک می کنند که در خارج از جاده ایمن حرکت نمایند:

  رجوع نمایید(. 230خاموش بودن کنترل لغزش گاز ) به صفحه 

 /خاموش بودن ای بی اسABS  رجوع نمایید(. 361) به صفحه 

  رجوع نمایید(. 233قفل های دیفرانسیل ) به صفحه 

چرخ قفل های دیفرانسیل را تنها زمانی روشن نمایید که چرخ پنچر است. این موضوع همچنین منجر به 

 صدمه به دیفرانسیل خواهد شد. 

ماشین هایی که در ساختمان سازی به کار گرفته می شوند که دارای تغییردنده/ تغییر دنده 

زمانی که قفل دیفرانسیلی روشن است، کنترل گیربکس بطور اتومات جهت اتومات تلیجنت هستند: 
 رجوع نمایید(.  392رجوع نمایید(، ) به صفحه  324استفاده سنگین روشن می شود ) به صفحه 

 پیش از رانندگی خارج از جاده موارد زیر را بررسی نمایید. 

 .میزان سوخت و ادبلو را بررسی نموده و در صورت نیاز پر نمایید 

 سطح روغن را بررسی نموده و در صورت نیاز اضافه نمایید. موتور : 

 قبل از رانندگی بر روی سطح شیب دار و سطوح سرازیری سطح سوخت را تا حداکثر پر نمایید. 

ظاهر شود.        زمان رانندگی بر روی سطوح شیبدار تند این عالمت ممکن است در صفحه نمایشگر

 در صورتی که سطح روغن قبل از رانندگی تا حداکثر پرشود، ایمنی موتور به مخاطره نمی افتد. 
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  :رجوع نمایید(. 224از درست کار کردن جک اطمینان حاصل نمایید) به صفحه ابزارهای کامیون 

  از همراه داشتن  آچار چرخ، یک تکه چوب برای جک، یک طناب محکم یدک کشی و بیل تاشو

 درکامیون خود اطمینان حاصل نمایید. 

  :رجوع نمایید( و فشار الستیک را بررسی  101عمق آج الستیک ها ) به صفحه چرخ ها و رینگ ها

 رجوع نمایید(.  101نمایید ) به صفحه 

  فشار الستیک را مطابق شرایط جاده تنظیم نمایید: سطوح صاف یا ناهموار را در زمان رانندگی  مدنظر

داشته باشید. چسبندگی الستیک با جاده و رانندگی مناسب بر روی خارج از جاده با کاهش فشار 

 الستیک بهبود نمی یابد.

 .محافظ گِل چرخ ها را بررسی نمایید 

  : تعلیق طولی را قفل نمایید. صندلی راننده 

 قوانین مرتبط رانندگی خارج از جاده

 هشدار ! 

 اقدمات ایمنی جهت رانندگی خارج از جاده

حرکت های سریع فرمان می تواند سبب آسیب دیدگی های دست شود. همواره فرمان را با دو دست  
بگیرید. حرکت های فرمان و نیروی الزم  برای کنترل فرمان را پیش بینی نمایید برای مثال: در زمان رانندگی 

 از روی موانع ) پستی و بلندیها( و چاله ها. 

 .هرگز اجسام را در کابین به حال خود رها نکنید، پنجره ها را ببندید 

  .بار محوله را بدرستی و ایمن ببندید 

  ایمنی بارهای مانند خاک، شن و ماسه، سنگ، محموله هایی که لرزان هستند را از حرکت تامین

 نمایید. برای مثال با کمک گرفتن از دیوارهای پارتیشنی، تخته های پوششی و برزنت. 

  .از بار زدن صحیح کامیون اطمینان حاصل نمایید 

بار بیش از اندازه و بد بار زدن موجب افزایش خطر چپ شدن کامیون می شود. از بار مجاز روی محور فراتر 

 نروید و بگونه ای کامیون را بار بزنید که مرکز ثقل تا جایی که ممکن است پایین باشد. 

کامیون های با تغییر دنده مکانیکی ) دستی( یا تغییر دنده تلیجنت: برای توقف کامیون به دنده های پایین 

 تر بروید.

 هشدار ! 

در صورتی که کامیون در جاده خاکی است یا قفل دیفرانسیل روشن است و وضعیت عملیات اتوماتیک 
انتخاب شده است، دنده اتومات ) الکترونیکها( دنده ها را به گونه ای عوض می کنند که اصطکاک گیر 
) کششگرها( ناخواسته نشکند. در نیروی گیربکس اختالل ایجاد شده برای مثال در زمان رانندگی در 

 سراشیبی شما ممکن است تصادف نمایید.

 هشدار! 

 دور در دقیقه برسد، دنده اتومات بطور اتومات خاموش می شود.  550در صورتی که دور موتور به زیر 

در قدرت گیربکس اختالل ایجاد شده و کامیون ممکن است برای مثال در سرازیری منحرف شود. بنابراین، 
 دور در دقیقه نزول نماید. 550اجازه ندهید دور موتور در زمان رانندگی به زیر 
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  رجوع  324کامیونهایی با گیربکس تلیجنت/ پاور شفت: وضعیت عملیات دستی را روشن نمایید ) به صفحه

 نمایید(. 

 دور در دقیقه نزول کند.  550اجازه ندهید سرعت دور موتور به زیر 

  نگاه کنید(. 209کنترل لغزش گاز )کنترل اصطکاک( را خاموش نمایید ) به صفحه 

  /ای بی اسABS  رجوع نمایید(.  365)ترمز های ضد قفل( را خاموش نمایید ) به صفحه 

  رجوع نمایید(.  233قفل طولی را روشن نمایید ) به صفحه 

  رجوع  233در صورتی که چسبندگی به اندازه کافی نباشد، قفل دیفرانسیل عقب را متصل نمایید ) به صفحه

 نمایید(. 

  کامیون های با کالچ تلیجنت/ تغییر دنده اتومات: تغییر سریع جهت رانندگی را متصل نمایید تا کامیون با تکان

 رجوع نمایید(.  324رجوع نمایید( ) به صفحه  319دادن خود را از چاله بیرون بیاورد ) به صفحه 

  کامیون های مجهز به پاور شفت:کلید تکانه ) کامیون( را روشن نمایید، کامیون شروع به تکان دادن خود برای

 رجوع نمایید(.  391بیرون آمدن از چاله می کند ) به صفحه 

  .در زمان رانندگی، موتور همواره باید روشن باشد و با دنده کار کند 

  .به آهستگی  و متوازن رانندگی نمایید. در بسیاری از شرایط رانندگی، آهسته رانندگی کردن ضروری است 

  کامیون های با تغییر دنده دستی ) مکانیکی( یا تغییر دنده تلیجنت: در زمان رانندگی در سراشیبی، از کالچ

 استفاده نکنید یا تغییر دنده ندهید. 

 هشدار ! 

در جاده های کوهستانی، به دنده خالص نروید یا کالچ را رها نکنید. شما ممکن است کنترل کامیون خود در زمانی 

که تالش می کنید پدال ترمز را فشار دهید، از دست بدهید. در صورتی که کامیون نمی تواند از تپه باال برود، دنده 

 عقب برگردید. 

  .از تماس تمامی الستیک ها با زمین اطمینان حاصل نمایید 

  در جاده های خاکی ناآشنا  که وضعیت جاده به سختی قابل شناسایی است، مخصوصاً با دقت رانندگی

 نمایید. جهت اطمینان از کامیون بیرون آمده و مسیر را پیشتر بررسی نمایید. 

  .مراقب موانعی مانند تخته سنگ های بزرگ، چاله های بزرگ، کنده های درخت و نهرهای آب باشید 

  برای عبور از موانع تا جایی که امکان دارد از سمت دیگر چرخ های کامیون استفاده نمایید. بدین طریق شما از

 صدمه خوردن به کامیون جلوگیری می کنید. 

 رانندگی در سرازیری تپه

 هشدار ! 

در صورتی که کامیون برای مثال روی یک زاویه تند حرکت میکند، کامیون ممکن است به اطراف لیز خورده، واژگون و 

 شروع به غلط خوردن کند. 

هرگز در جاده های تپه ای با زاویه نرانید، بلکه همواره در مسیر مستقیم سراشیبی حرکت نمایید. در صورتی  که 

 کامیون نمی تواند از تپه باال برود، دنده عقب برگردید. سعی نکنید دور بزنید. 

  در صورتی که کامیونی در مسیر سراشیبی حرکت خطر واژگونی آن را تهدید می کند، کامیون را فوراً در جهت

 واژگون شدن بچرخانید.

   .در جاده خاکی سراشیبی تنها در مسیر سراشیبی حرکت نمایید 

  .در زمانی که موقعیت کامیون به موازات سراشیبی قرار دارد، ترمز بگیرید 

  اگر تاثیر ترمز گیری موتور به اندازه کافی نباشد زمانی که در سراسیبی تپه رانندگی می نمایید، پدال ترمز را

 به آرامی فشار دهید. 
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 رانندگی، امکان بلند کردن محور

 312عکس 

محور درایو )دیفرانسیل( بوگی کامیون سیسو قابل بلند شدن است. برای مثال، برای تعویض الستیک یا 

 :بیرون کشیدن کامیون گیر افتاده ،  مطابق دستورالعمل زیر

  محور جفت را تا اندازه ای بلند نمایید که اهرمهای سه گوشه ای سیلندری بازوی تکانه را بگیرند

 ) شرایط در تصویر(.

  پین ها را از هر دو طرف بازوهای تکانه در جای خود قرار دهید، جای تعبیه شده ای که از میان حلقه

 ها و از میان سوراخ های اهرم سه گوش  عبور می کنند) عکس پیکان در تصویر(.

  زمانی که محور دیفرانسیل )درایو( باال می آید، بوگی توسط هیدرولیک های بوگی به پایین فشار داده

 می شود. 

محور تنها چرخ های درایو )دیفرانسیل( را تحت تاثیر قرار دهد، یقیناً  1در صورتی که ترمز دستی کامیون  

این امر جهت اطمینان از این است که کامیون بر روی محور دیفرانسیل در زمانی که بلند می شود، حرکت 

 نکند. 

 کامیون باید از محموله تخلیه شود. 

محور کامل بوگی را با دقت باال ببرید ) تنها در کامیونهایی که مجهز به آن هستند(. در صورتی که محور گیر 
کرده باشد برای مثال در گل و الی، فنر ممکن است بیش از حد کج شده و آسیب ببیند محور چرخش به 

 وضعیت خطا چرخیده و فنر به همراه اتصاالت قفل می شوند. 

 بررسی کامیون پس از رانندگی خارج از جاده

  هشدار ! 

صدمه به کامیون در نتیجه رانندگی در خارج از جاده می تواند منجر به صدمه به تجهیزات و تصادف شود. 
پس از هر رانندگی خارج از جاده، کامیون را تمیز کرده و بازرسی نمایید. قبل از استفاده دوباره از کامیون 

 به تعمیر صدمات آن اقدام نمایید. 
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 ( کلید کنترل اصطکاک / کنترل لغزشASR 209( را روشن نمایید ) به صفحه .)رجوع نمایید 

  /کلید سیستم ترمز گیری ای بی اسABS  رجوع نمایید(. 365را روشن نمایید ) به صفحه 

  رجوع نمایید(. 233قفل دیفرانسیل را خاموش نمایید ) به صفحه 

 .بررسی نمایید که ترمز ها به درستی کار می کنند 

 .چراغ های جلو و عقب را چک کنید 

 .تایرها را بررسی نمایید که صدمه ندیده باشند 

  .رینگ های خراب و صدمه دیده را تعویض نمایید 

  .در پوش های گمشده دریچه ها را تعویض نمایید 

  رجوع نمایید(.  130فشار الستیک را بررسی و تنظیم نمایید ) به صفحه 

  .بررسی نمایید که شاخ و برگ درختان و گیاهان در قطعات و وسایل کامیون گیر نکرده باشد 

تکه های شاخ و برگ درختان و گیاهانی که در کامیون گیر کرده هستند، می توانند به بخش های زیر 

 کامیون صدمه بزنند:

  لوله های سوخت 

 لوله های ترمز و شلنگها 

 اتصاالت محور 

 .)محور های دیفرانسیل ) درایو 

  کامیون را از نظر شاسی، ترمزها، فرمان، سیستم اگزوز مورد بررسی قرار داده  و از سالم بودن آنها

 اطمینان حاصل نمایید. 

 .سطح روغن موتور را بررسی نمایید 

 .محافظ گل و الی )گارد های چرخ( را بررسی و تمیز نمایید 

  لطفاً، پس از رانندگی خارج از جاده و کار در محل ساختمان سازی، از دستورالعمل های نظافت

 کامیون پیروی نمایید.

 نظافت پس از رانندگی خارج از جاده و یا کار در محل ساخت و ساز ) کارهای ساختمانی(

 هشدار! 

چرخ های خاکی و گلی و جاده های خاکی موجب کاهش چسبندگی کامیون در زمانی که جاده خیس  
هستند می شوند. در این مواقع کامیون ممکن است شروع به انحراف به چپ و راست کرده و منجر به 

 تصادف شود. 

همواره کامیون خود را پس از هر سفر خارج از جاده ای یا کار در محل ساخت و ساز قبل از راندن آن در 

جاده های عمومی ،با دقت نظافت نمایید. در این خصوص، از تجهیزات شستشو کننده با فشار باال 

 استفاده نمایید. 

 هشدار! 

خاک و گل روی پله های کابین ممکن است ایمنی شما را به خطر بیاندازد. شما ممکن است سقوط کرده 
 و به خود آسیب برسانید. 

 پله های کابین و کفش های خود را تمیز نگه دارید. برای مثال 

   از گِل و الی 

 
 رانندگی



 از گِل رس 

 از برف 

 از یخ 

 قطعات زیر را پس از هر سفر خارج از جاده و یا کار در محل ساخت و ساز نظافت نمایید:

 چراغها 

 شیشه جلو و پنجره های کناری 

 آیینه های بغل 

 جا پله ها، محل های جک، دستگیره ها 

 رینگ ها وتایرها، چرخها و گلگیر ها و گاردهای چرخ ها 

 فرمان، محورها، تعلیق 

 شاسی کامیون 

  پالک ثبت 

 .)موتور، رادیاتور موتور، گیربکس، خنک کننده روغن ) گیربکس 

درجه (به سمت رادیاتور بگیرید. مراقب باشید  90کمپرسور هوا، فشار بخار یا آب را بطور عمود )با زوایه 
که به پره های رادیاتور صدمه نزنید. خاک را از پرهای رادیاتور پاک نمایید. پره های صدمه دیده  و کثیف 

 ممکن است موجب داغ شدن بیش از حد موتور شود. 

 جهت بررسی سیستم خنک کننده و گرم کننده از نشت و آسیب به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید.

 هشدار ! 

در زمان رانندگی اجسام زائد ممکن است به کامیون بچسبند، برای مثال خرده سنگ ها بر روی آج 
الستیک ها ، و بین دو الستیک ) چرخ های دوتایی(. در این مواقع سایر رانندگان جاده ممکن است 

 کامیون یا خودشان آسیب ببینند. بخصوص شیشه های جلو ممکن است خسارت ببینند.  

همواره الستیک ها را قبل از آمدن به جاده های عمومی، برای یافتن هرگونه اجسام اضافی خارجی پس 

از هر رانندگی خارج از جاده  یا محل ساخت و ساز ،بررسی نمایید. هرگونه شیء خارجی که به کامیون 

 چسبیده است را جدا نمایید. 

  چرخها، تایرها، و قوس الستیک ها را تمیز کرده و هرگونه شی ای که ممکن است چسبیده شده

 باشد را جدا نمایید. برای مثال: خرده سنگ ها

 هشدار ! 

دیسک ها،لنت ها و درام ترمزهای کثیف به میزان قابل توجه ای می توانند قدرت ترمز گیری را کاهش 
دهند بنابراین، این امر ممکن است منجر به تصادف شما شود. با استفاده از تست کردن ترمز ها از 

 ایمنی ترمزها پیش از رهسپار شدن در جاده های عمومی اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که عملکرد ترمز شما ضعیف شده باشد، کامیون خود را متوقف کرده و سیستم ترمز خود را به 

 یک نمایندگی مجاز نشان دهید. 

ما همواره نمایندگی های مجاز را جهت تعمیر و نگهداری کامیونتان به شما توصیه می نماییم . بخصوص 

 در زمانی که مسئله ایمنی مطرح می شود، بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز کمک بگیرید.

در صورتی که کامیون در جاده های گل و الی ، شن و ماسه  و آب و یا شرایط مشابه آلوده استفاده 

 شده باشد:
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  دیسک های ترمز، لنت های ترمز، چرخها و اتصاالت محور را تمیز نمایید و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل

 نمایید. 

  .اتصاالت محور را روغن کاری نمایید. به دفترچه های راهنما در این خصوص توجه فرمایید 

  .با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی با تست کردن ترمزها از سالم بودن ترمز های خود اطمینان حاصل نمایید 

 مصرف سوخت 1-11-5

 دستورالعمل های کلی

 مصرف سوخت کامیون به شرایط زیر بستگی دارد:

  سوخت دیزل، سوخت دیزلی زیستی/ یا ( کیفیت سوخت استفاده شدهFAME .) 

 مدل کامیون 

  نوع رانندگی 

 شرایط کاری کامیون 

بدلیل جنبه های متنوع استفاده دستی ذکر شده، این امر امکان پذیر نیست که مصرف دقیق سوخت را تعیین 

 کرد. 

 رجوع نمایید(.  339اطالعات مربوط به مصرف سوخت را می توان از طریق سیستم عامل فراخواند ) به صفحه 

 مدل کامیون

 موارد زیر در مقدار مصرف سوخت دخالت دارند

 .)تایرها ) برای مثال فشار تایر، شرایط تایر 

 .ساختار یا نوع بدنه ای که روی شاسی سوار می شود 

 مخرب های سوخت 

 .)تجهیزات سیستم محرکه ) برای مثال انتخاب کننده دنده 

  .)تجهیزات اضافی ) برای مثال سیستم تهویه، گرمایش کمکی 

 نوع رانندگی

 رانندگی با رعایت شرایط زیست محیطی به شدت بر مصرف سوخت تاثیر می گذارد. 

 .فعاالنه رانندگی نمایید 

 .از گاز دادن متناوب و با زور اجتناب نمایید 

  .از محدوده سرعت دور موتور اقتصادی پیروی نمایید 

 شرایط کاری/ عملیاتی

مصرف سوخت ممکن است بدلیل شرایط عملیاتی نامناسب افزایش یابد. از دستورالعمل های زیر پیروی 

 نمایید. 

 شرایط کاری/ عملیاتی

  .از رانندگی در جاده های تپه ای خودداری نمایید. همواره شرایط جاده ای انتخابی خود را مدنظر قرار دهید 

  .از رانندگی در شهر و فواصل کوتاه خودداری نمایید 

  .در صورتی که کامیون ساکن است، موتور را روشن نکنید 

  .در زمان رانندگی از حمل بارهای غیرضروری خودداری نمایید 

  .از استارت زدن های پشت سر هم خودداری نمایید 
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 مصرف ادبلو 9-11-5

% 6پسا پاالیش حدود  5% درصد می باشد و اگزوز بلوتک4پسا پاالیش حدود  4مصرف ادبلو اگزوز بلوتک 

 مصرف سوخت است. 

 مصرف روغن موتور  2-11-5

 e8.11.6 sivu 234مصرف سوخت ممکن است افزایش یابد زمانی که برای اولین بار موتور با بوق هشدار 

 % مصرف واقعی سوخت کار می کند.075نگاه کنید که موتور با  214کار می کند. به صفحه 

 با شرایط کاری شدید یا رشد کاربرد کیلومتری کامیون، مصرف سوخت ممکن است بیشتر از این باشد. 

 محدود کننده سرعت 7-11-5

  هشدار ! 

در صورتی که سرعت کامیون فراتر از حداکثری خود باشد، یدک کامیون ممکن است به طرفین جاده 

منحرف شود. عالوه بر این، ترمز ها و چرخها ممکن است داغ کنند، بخصوص در زمانی که کامیون دارای 

بار بوده و یک مسیر طوالنی سرباالیی تپه را طی می نماید. بنابراین شما ممکن است کنترل کامیون خود 

 را از دست بدهید و سبب تصادف و آسیب خود و دیگران شوید.

هرگز از میزان سرعت قانونی اعالم شده فراتر حرکت نکنید. در جاده های شیب دار در زمان مناسب دنده 

را کم نمایید. جهت بهره از تاثیر ترمز گیری موتور، ترمز موتور را متصل نمایید. در زمان های مناسب ترمز 

 بگیرید. 

کیلومتر در ساعت است. در بعضی از کشورها این حد حداکثری سرعت  90سرعت حداکثری کامیون 

ممکن است متفاوت باشد. در صورتی که سرعت به حداکثر خود برسد، موتور به طور خودکار سرعت را 

 محدود می کند. این موضوع را در شرایط سبقت گیری مدنظر داشته باشید. 

 هشدار دنده عقب 5-11-5

 دستورالعمل های کلی 

 هشدار ! 

سیستم هشدار دنده عقب این مسئولیت را از راننده سلب نمی کند که از نبود افراد و اجسام در پشت  

 کامیون، خود اطمینان حاصل نکند. 

همواره از نبود افراد پشت کامیون خود که ممکن است در زمان دنده عقب آسیب ببینند و یا اجسامی که 

 در پشت کامیون هستند، اطمینان حاصل نمایید.

 در صورت نیاز، فرد دومی می تواند شما را در زمان دنده عقب آمدن، راهنمایی نماید. 

 

 

211صفحه   

 
 رانندگی



چراغ های عقب کامیون به همراه  سیستم هشدار آکوستیک روشن می شود. ①هشدار دنده معکوس

 فعال شده و بوق هشدار شنیده می شود.  ①زمانی که دنده عقب می گیریم هشدار دنده عقب

 هشدار دنده عقب، کم کردن صدای بوق هشدار دنده عقب

  ثانیه برای دوبار دنده عقب بگیرید  4در مدت زمان 

 صدای هشدار دنده عقب کمتر می شود.

 خاموش و روشن کردن صدای هشدار دنده عقب

در زمان استفاده از هشدار دنده عقب، آن ممکن است با مقررات قانونی بعضی از کشورها مغایرت داشته 

 باشد. همواره از مقررات محلی آن کشور پیروی نمایید. 

 بوق هشدار 6-11-5

 بوق هشدار به شما هشدار می دهد اگر؛

 .کمربند ایمنی راننده باز باشد 

  پدال کالچ یا پدال گاز گرفته نشده در زمانی که کامیون ثابت است و زمانی که نگه دارنده در سرازیری

 فعال است. 

  سانتی، صفحه نمایش فاصله فعال می شود.  50در زمان دنده عقب آمدن،موانع کمتر از 

 .در زمان دنده عقب گرفتن 

  کلید در قفل احتراق به عقب چرخانده شده و برداشته شود، ترمز ایست درگیر شده و ترمز دستی آزاد

 است. 

  .در صورتی که سرعت موتور بیش از حد مجاز باشد 

   سانتی گراد برسد.  350در صورتی که دمای گیربکس به باالی بیش از 

 .در زمان آمدن به دنده خیلی پایین 

 عالوه بر این پیغام هشدار قابل رویت در صفحه نمایش برای شما ارسال می شود اگر: 

  درجه سانتی گراد فراتر رود یا حجم آن بسیار پایین باشد. صفحه نمایش  305دمای خنک کننده از

 وضعیت همزمان به رنگ قرمز در می آید. موتور در خطر صدمه دیدن است. 

 

319عکس   
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  درجه ی سانتی گراد باشد یا دمای خنک کننده باالی  360در صورتی که دمای روغن کالچ باالی

 درجه ی سانتی گراد برود.  300

  .)دمای عملیاتی کالچ بسیار باال برود ) در کامیون های با تغییر دنده خودکار تلیجنت 

  صفحه چندتایی نمایشگر پیغام خطا را نمایش می دهد. داده های عملیاتی مهم و هشدار یا پیغام

های نگهداری در صفحه نمایش ظاهر نمی شوند. صفحه نمایش پیغام وسیستم های الکترونیک  
 را نمایش میدهد، مخفف سیستم. 

 هشدار ! 

 ایمنی موتور در خطر است اگر: 

  ایست”چراغ شاخص “ ( .روشن باشدSTOP  ) 

 .صفحه نمایش وضعیت به رنگ قرمز باشد 

  .در صفحه نمایشگر شما این تصویر را             مشاهده می نمایید 

 به محض اینکه این امکان برای شما فراهم بود، کامیون را متوقف و موتور را خاموش نمایید.

 سوخت زدن 19-5

 ادبلو -مخزن سوخت/  1-19-5

  

 مخزن سوخت .3

 مخزن ادبلو .2
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 سوخت ها  9-19-5

 دستورالعملهای ایمنی مهم

 هشدار ! 

سوخت کامیون بسیار اشتعال آور است!!! آتش روشن کردن در پیک نیک، استفاده از منبع محافظت نشده  
 چراغ نور، و سیگار کشیدن در زمان کار با سوخت کامیون ممنوع است. 

در زمان سوخت زدن، گرمایش کمکی را خاموش نمایید. اجازه ندهید بخارات سوخت به گرمایش کمکی و 

 لوله اگزوز برسد.

 سوخت کامیون سمی است و برای سالمتی خطرناک است. بنابراین، اطمینان حاصل نمایید که : 

  .سوخت کامیون در تماس با پوست، چشمها و لباس شما قرار نگیرد 

 .از تنفس بخارات سوخت )گازوییل( اجتناب نمایید 

  .کودکان در اطراف سوخت قرار نداشته باشند 

 در صورتی که شما و شخص دیگری با سوخت تماس پیدا کرد، موارد ذیل را انجام دهید:

  در صورتی که مایع سوخت )گازوییل( به چشمان شما رفت، فوراً چشمان خود را با آب فراوان و تمیز

 شسته و به پزشک مراجعه نمایید.  

  .فوراً پوست خود را با آب و صابون بشویید 

  .فوراً لباس آغشته به مایع سوخت را  تعویض نمایید 

  .در صورتی که مایع سوخت از راه دهان وارد بدن شما شد، فوراً به پزشک مراجعه نمایید 

 هشدار ! 

از سوخت بنزین برای پر کردن کامیون سوخت دیزلی استفاده نکنید. بنزین و گازوییل نباید با یکدیگر مخلوط 
شوند. نتیجه صدمه دیدن سیستم سوخت رسانی و موتور کامیون شما است. حتی ممکن است کامیون 

 آتش بگیرید. 

 توجه ! 

 حتی میزان اندک بنزین می تواند به سیستم سوخت رسانی موتور شما آسیب برساند. 

 توجه ! 

در صورتی که کامیون شما بطور تصادفی با سوخت اشتباه پر شود، کامیون نباید روشن شود. در غیر 
اینصورت، سوخت وارد لوله ها سوخت می شود. با نمایندگی های مجاز در این رابطه رجوع نموده و مخزن 

 سوخت را تخلیه و لوله های سوخت را بطور کامل تخلیه نمایید. 

 توجه ! 

 با افزودنی سوختی خاص نباید مخلوط شوند! FAMEسوخت دیزل یا سوخت دیزلی زیستی 

 افزودنی های خاص در سوخت می تواند موجب: 

  نقص 

 صدمه به مبدل کاتالیزور 

  صدمه به موتور 

 رجوع نمایید(. 259اطالعات بیشتر درباره سوخت تحت عنوان مواد مصرفی قابل یافتن است ) به صفحه 
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 اطالعیه زیست محیطی

سووتوفووا د ه   نوا د ر سووت   ا ز   سووو خوت   هوا ی   مووا یووع ،   مووحوویووط   ز یووسووت   و   سووال مووت   ا نووسوا ن   ر ا   بوه   خوطور   موی   ا
 ا نوود ا ز د .   سووو خوت   هوا   نوبوا یوود   و ا ر د   فواوضووال ب ،   آ ب   هووا ی   ر و   ز موویوونوی   و   ز یور   ز مویوونوی   و   خ ا ک   شوو نود .   

 قبل از سوخت زنی

 .موتور را خاموش نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

  رجوع نمایید(. 96گرمایش اضافی را خاموش نمایید ) به صفحه 

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

  رجوع نمایید(. 263کیفیت سوخت را بررسی نمایید ) به صفحه 

 توجه ! 

در صورتی که برای پر کردن مخزن کامیون از پیت و مخزن های کوچک ذخیره سوخت استفاده می نمایید، 
 پیش از پر کردن باک کامیون آن را از فیلتر عبور دهید. 

پیش فیلتر سوخت را بطور مرتب بررسی و رسوب های انباشته شده را جدا نمایید. پیش فیلتر به جدا 
 کننده آب حرارتی مجهز است. 

 ادبلو  2-19-5

 دستورالعملهای ایمنی مهم

 هشدار ! 

در صورتی که درب مخزن ادبلو باز بماند در زمانی که دمای هوا نیز باال است، مخزن ادبلو ممکن است 

 بخارات آمونیاکی را در هوا آزاد نماید. 

 بوی بخارات آمونیاکی زننده و آزاردهنده است و باالتر از اینها در موارد ذیل زیان آور نیز می باشد:

 پوست 

 مخاطهای بدن 

 چشمها 

 این امر ممکن است منجر به سوزش گلو و بینی، سرفه و آبریزش چشمها شود.

     هشدار! 

 نباید در تماس با پوست، چشم و لباس انسان قرار گیرد. AdBlueادبلو/ 

  .در صورتی که ادبلو  با چشم و یا پوست برخورد کرد، فوراً آنها را با آب فراوان و تمیز بشویید 

  در صورتی که ادبلو به نحوی داخل بدن شما شد، دهان را فوراً با آب پاکیزه شسته و آب فراوان

 بنوشید. 

  .لباس های آغشته به ادبلو را  فوراً تعویض نمایید 
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  .در صورتی که دچار آلرژی شدید، فوراً به پزشک مراجعه نمایید 

  .ادبلو را دور از دسترس کودکان قرار دهید 

  رجوع  261اطالعات بیشتر در خصوص ادبلو را می توان تحت عنوان مواد قابل مصرفی یافت ) به صفحه

 نمایید(. 

 در زمان زمان دور ریختن ادبلو شرایط زیست محیطی را مدنظر داشته باشید!

 قبل سوخت  زدن

 .موتور را خاموش نمایید 

 ترمز دستی را بکشید 

  رجوع نمایید(. 96گرمایش های اضافی را خاموش نمایید ) به صفحه 

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

 یدک / تریلر 5 –12

 اتصال یدک ) جفت کردن یدک( 1-12-5

 اتصال یدک که بخش مهمی از کامیون است، از نقطه نظر ایمنی جاده بسیار مهم است. 

 از دستورالعملهای عملیاتی، تعمیر و نگهداری شرکت سازنده یدک) تریلر( با دقت پیروی نمایید. 

 مرکز -اتصال به یدک محور  9-12-5

 مرکز  -دستورالعملهایی برای رانندگی با یدک محور

 مرکز به شدت احتیاط های ذیل را رعایت نمایید. -زمان رانندگی کامیون با یدک محور

 مرکز ی را به اتصالی وصل نمایید که به آن بخورد. )فیت باشد(. -یدک محور 

  .از بودن فضای کافی مابین یدک و کامیون یدکش اطمینان حاصل نمایید 

 مرکز نیز باید خالی باشد.  -در صورتی که بار کامیون خالی است، بار یدک محور 

 .هرگز از بار محور مجاز فراتر نروید 

  وزن محور جلو همواره وزن حداقلی باشد. بدین ترتیب، قابلیت مانور مناسب برای کامیون یدک کش تضمین

 می شود. 

 وزن حداقلی محور جلو کامیون یدک کش: 

 % = کامیون های سه محور25   «

 % یک کامیون سه محور ) یدک سبکتر یا برابر وزن کامیون یدک کش (. 10   «
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 % = یک کامیون سه محور ) یدک سنگین تر از کامیون یدک کش است(. 15    «

 زاویه اتصال 

مرکز ممکن است آسیب -در صورتی که زاویه اتصال بیش از اندازه باشد، کامیون یدک کش و و یدک محور

 ببیند. زوایه اتصال بستگی دارد به نوع کامیون / و یدک و از این عوامل تاثیر می پذیرد: 

 پایه چرخ 

 ارتفاع ساختمان 

  عبور 

 مرکز -فاصله میان کامیون یدک کش و یدک محور 

  

 .  کامیون یدک کش و یدک ) برای نمونه( 340عکس 

 هشدار! 

  را تغییر می دهد.  ①و عقب ②کاهش یا افزایش سطح جاده در هنگام رانندگی زاویه اتصال جلو 

مرکز و کامیون خیلی خوب به یکدیگر متصل شده باشند، فضای بین این دو -زمانی که ترکیب یدک محور 

 کاهش می یابد. 
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 زاویه چرخش 

 هشدار ! 

 در صورتی که زاویه تاب و خمیدگی بیش از اندازه باشد:

 .کابل کشی ها، لوله های بادی و هیدرولیک ممکن است پاره شوند 

  .یدک و اتصال )محل اتصال( ممکن است آسیب ببینند 

 مرکز و  -پیچ و حلقه های اتصال ممکن است شکسته و این امر می تواند منجر به جدای یدک محور

 کامیون در زمان رانندکی شود. 

بنابراین این امر ممکن است منجر به تصادف و در نتیجه آسیب خود و دیگران شود. بنابراین همواره زاویه 

 چرخش را در این مواقع در نظر داشته باشید. 

مرکز دارد . برای مثال یک سیستم اتصال  -زاویه گردش بستگی به سیستم اتصال کامیون و یدک محور

 عمیق

 . کامیون یدک کش و یدک 343عکس 

 خمیدگی تند ③توجه! زاویه گردش 

 متصل کردن یدک   2-12-5

 ترمز دستی کامیون یدک کش

زمانی که یدک )تریلر( برای اولین بار به کامیون جفت می شوند، فیتینگ های ترمز را متصل نمایید. این امر به دلیل 

 اجتناب از مشکالت بالقوه در عملکرد ترمز ها انجام می گیرد. 

همواره جهت سرویس ترمز های کامیون خود به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید. ما نمایندگی های مجاز را به 

شما توصیه می نماییم. به خصوص در زمانی که مسئله ایمنی مطرح می شود، بسیار مهم است که از نمایندگی 

 های مجاز استفاده نمایید. 

 جفت اتصال ) محل اتصال یدک و کامیون(

 هشدار ! 

 در صورتی که بازوی اتصال یدک بیش از اندازه دراز باشد، یدک ممکن است از کامیون جدا شود. 

 جدا شدن یدک از کامیون همواره موجب خطرات جدی برای سایر رانندگان جاده می شود.
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گهگاهی اتصال یدک و وضعیت کارایی آن را بررسی نمایید. در این خصوص از دستورالعمل های شرکت 

سازنده یدک نیز کمک بگیرید. در صورت نیاز به تعمیر و سرویس دهی یدک و اتصال آن را به نمایندگی 
 مجاز نشان دهید. 

 اتصال یدک )تریلر( 

 هشدار ! 

در زمان دنده عقب آمدن هیچ کسی نباید میان کامیون و یدک قرار گیرد. در زمان اتصال یدک احتیاط الزم 
فشاری  -را انجام دهید. اجازه ندهید یدک با کامیون یدکش برخورد ) ضربه( داشته باشد. یدک ترمز

نوعی سیستم ترمزگیری موثر در  overrun)ترمز اورران/ )پدالی( را با ترمز اورران درگیرشده جدا نکنید 

 یدک است که با ترمز گیری خودرو، یدک نیز به  موقع ترمز می گیرد(. 

  ترمز دستی یدک )تریلر( را متصل و قبل از اتصال ترمز را رها نمایید. از دستورالعمل های کتابچه

 راهنمای شرکت سازنده یدک کمک بگیرید.

  از ثابت ماندن یدک، با استفاده از قرار دادن چاکهایی در جلو و عقب چرخهای یدک،اطمینان حاصل

 نمایید. ترمز های یدک روی محور جلو باید قادر به فعال شدن باشند. 

  ارتفاع و اتصال یدک را تنظیم نمایید. به دستورالعملهای شرکت سازنده یدک در این خصوص توجه

 نمایید. 

  .به آرامی دنده عقب بیایید تا به اتصال یدک نزدیک شوید 

   از قفل )چفت( بودن اتصاالت یدک و کامیون اطمینان حاصل نمایید ) از دستورالعملهای شرکت

 سازنده یدک پیروی نمایید(.

  .اتصاالتی برقی و بادی را نیز انجام دهید 

 جدا کردن یدک  7-12-5

 .کامیون یدکش را در حد امکان در یک سطح صاف پارک نمایید 

 .ترمز دستی را بکشید 

   از ثابت ماندن یدک ) تریلر( در جای خود اطمینان حاصل نمایید، برای مثال از مانع های زیر چرخ

 )چاک( استفاده نمایید.

 .از دستورالعملهای شرکت سازنده یدک در خصوص جدا کردن یدک کمک بگیرید 

  .میله یدک را با ارتفاع جفت اتصال منطبق نمایید 

 .اتصاالت برقی و بادی را قطع نمایید 

 ) اتصال یدک و کامیون یدک کش را باز نمایید. ) از دستورالعمل های شرکت سازنده یدک )تریلر

 کمک بگیرید(.

  .کامیون یدک کش را با احتیاط به سمت جلو برانید 

 هشدار ! 

  از دستورالعمل های باال به ترتیب پیروی نمایید تا یدک سهوًا حرکت نکرده و آسیب نبیند. 
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 اتصاالت یدک  5-12-5

 342عکس 

 سوزنی 35ولتاژی  24سوکت   ①

 سوزنی 1(    ABS/ EBSسوکت ای بی اس/ ایی بی اس )  ②

 کالچ دوماتیک  ③

 کلید ارتباط دهند دوماتیک

 را فشار داده و پایین نگه دارید. ③دوماتیک -اهرم کلید 

  .ارتباط دهنده شلنگ هوای یدک را به سمت ارتباط دهنده فشار دهید 

  را به باال بچرخانید.  ③دوماتیک-اهرم کلید 

 بررسی کردن

  .از تمیزی چراغهای کامیون یدک کش و یدک و سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید 

  پنل ابزار خوشه ای کامیون یدک کش و چراغهای نشان دهنده مسیر یدک را بررسی نموده و از سالم

 بودن آنها اطمینان حاصل کنید. 

  .سیستم ترمزگیری یدک را بررسی و از کار کردن صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید 

 سنسور دنده عقب 6-12-5

 هشدار ! 

هدف سنسور دنده عقب کمک در حرکت دادن کامیون در فضای تنگ ) محدود( می باشد. راننده همواره 

مسئول ایمنی کامیون خود می باشد. در صورت اطمینان از ایمنی کامیون از فردی در این خصوص کمک 

 بگیرید. 
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  :به دنده عقب بروید. صفحه نمایشگر این عالمت                            و فاصله یدک تا مانع فعال کردن

 سانتی متر . 350ثابت را نمایش می دهد. برای مثال،  فاصله با مانع 

 سانتی متر باشد، صفحه نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در می آید.  300در صورتی که فاصله با مانع کمتر از 

سانتی متر باشد، عالوه بر رنگ زرد صفحه نمایشگر، صدای بوق  50در صورتی که فاصله با مانع کمتر از 

 هشدار نیز شنیده می شود.    

 استفاده زمستانی 17-5

 رانندگی در زمستان 1-17-5

 توجه ! 

)کنترل اصطکاک/ کشش( نیستند: در صورتی که سطح رانندگی به سرعت از  ASRکامیون هایی که دارای 

یک سطح لغزنده به یک سطح چسبناک تغییر کند و همزمان چرخ های درایو بچرخند،دیفرانسیل ممکن 

 است آسیب ببیند. به همین دلیل، از شرایطی که چرخهای درایو بچرخند اجتناب نمایید. 

خاموش می شود  ASRاگر از زنجیر چرخ استفاده شود و مشکل چسبندگی اتفاق بیافتد.  کنترل اصطکاک/

 رجوع نمایید(.  209) به صفحه 

 توجه ! 

اطمینان حاصل نمایید زمانی که دمای بیرون بسیار پایین است، مطابق روغن موتور توصیه شده، روغن 

قرار داشته باشد. روغن موتور هایی که مناسب دمای پایین بیرون نیستند ، می  SAEموتور در طبقه بندی 

 توانند به موتور آسیب برسانند. 

 یافت.  260اطالعات بیشتر در خصوص روغن موتورها را می توان در صفحه 

 قبل از شروع زمستان، مطمئن شوید که: 

  رجوع نمایید(. 260محافظ ضد یخ به اندازه کافی وجود دارد ) به صفحه 

  .از سوخت دیزل مخصوص زمستان استفاده نمایید 

 .تعویض های روغن موتور را به موقع انجام دهید 

 .ضد یخ شیشه ها به اندازه کافی در دسترس باشد 

   نحوه رانندگی خود را باشرایط موجود تنظیم نمایید ) برای مثال،  لیزی، سطح برف، سرازیری و

 سرباالیی و ... (. 

 .)الستیک هایی با عمق آج مناسب ) الستیک های زمستانی 

  .در صورتی که الستیک های شما مناسب فصل زمستان نیست، بنابراین از زنجیر چرخ استفاده نمایید 

 شرایط رانندگی در زمستان را پیش بینی نمایید، برای مثال، اتصال زنجیر چرخ در زمان مناسب. 

 زنجیر چرخ 9-17-5

 دستور العمل های مرتبط با زنجیر چرخ

 زنجیر چرخ چسبندگی الستیک را در شرایط زمستانی ارتقاء می دهد.
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 هشدار ! 

اگر با سرعت زیاد با  زنجیر چرخ رانندگی نمایید، زنجیر چرخ ممکن است شکسته  و سایر رانندگان جاده 

 را به مخاطر و به کامیون شما آسیب برساند. 

 توجه ! 

تنها از زنجیر چرخ های مورد قبول استفاده نمایید این امر بدلیل اجتناب از صدمه به کامیون است. در 

 صورتی که در این خصوص پرسشی دارید، ابه نمایندگی های مجاز رجوع نمایید. 

 توجه ! 

ما توصیه می نماییم که تمامی چرخ های درایو ) دیفرانسیل( را به زنجیر چرخ متصل نمایید. در صورتی 

-که تمامی چرخهای دیفرانسیل به زنجیر چرخ متصل نیست، قفل طولی کامیون را به همراه درایو تمام 

 چرخ مداوم روشن نمایید. 

هنگام رانندگی دوباره بر روی جاده بدون برف، قانون شما را ملزم می دارد که در اسرع وقت زنجیر چرخ 

خود را باز نمایید. کیفیت رانندگی و ترمز گیری در زمان رانندگی با زنجیر چرخ بر روی جاده بدون برف، 

 کاهش می یابد. 

قوانین استفاده از زنجیر چرخ ممکن است در کشورهای مختلف کمی با یکدیگر متفاوت باشند، بنابراین 

 همواره مقررات هر کشور را دراین خصوص مدنظر قرار دهید. 

هستند: در زمان استفاده از زنجیر چرخ اگر مسئله  ASRکامیون هایی که دارای کنترل اصطکاک/ 

 رجوع نمایید(.  209اصطکاک اتفاق بیافتد، کنترل کشش/ اصطکاک را خاموش نمایید ) به صفحه 

 بررسی فضای مورد نیاز برای چرخها

 توجه ! 

میلیمتر باشد، زنجیر چرخ ممکن است به میله فرمان آسیب برساند. در  10در صورتی که فاصله کمتر از 

 این مورد زنجیر چرخ را باز کنید. محور جلو کامیون خود را جهت بررسی به نمایندگی مجاز نشان دهید. 

 در صورتی که زنجیر چرخ به محور جلو وصل شده باشد، این موارد را مدنظر قرار دهید:

 .ترمز دستی را بکشید 

 .زنجیر چرخ ها را مطابق دستورالعملهای شرکت سازنده زنجیر چرخ، ببندید 

  .موتور را روشن نمایید 
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  .فرمان را بطور کامل به سمت شاگرد بچرخانید 

زمانی که چرخها بطور کامل و تا انتها چرخانده شد، فاصله ی زنجیر چرخ و میله فرمان حداقل باید یک  

 میلیمتری است. 10فاصله 

 بسته زمستانی 2-17-5

 سایر تجهیرات

 تجهیزات اضافی زیر آمادگی کامیون را برای دماهای پایین بیرون ارتقاء می دهد: 

 گرمایش خنک کننده ) گرمایش بسته موتور(. -سیستم پیش 

 . )سیستم گرمایش کمکی سوخت ) برای مثال،  وباستو 

 .پیش گرمایش سوخت با جدا کننده آب 

 .سوکت پاور کمک استارت موتور 

 .ژنراتور وظیفه سنگین 

 .)دستیار استارت سرد ) کمک استارت در هوای سرد 

 حدود استارت سرد 

منفی درجه سانتی گراد است. با  -35استارت خودکار بدون تجهیزات اضافی در دمای محیطی پایین 

منفی درجه  -12استفاده از تجهیزات اضافی و مواد مقاوم در برابر سرما،می توان کامیون را در دمای 
 سانتی گراد نیز روشن کرد.

لطفاً حدود ذکر شده استارت سرد را مدنظر داشته باشید. استارت زدن در دمای پایین تر ممکن است 
 علی رغم اقدامات مربوطه، مشکلتر گردد.  

 

 . فاصله میان زنجیر چرخ و میله فرمان )بازوی کنترل(341تصویر 

245صفحه   

 
 رانندگی



 مواد مصرفی

 مواد مصرفی مقاوم در برابر سرمای کامیون خود را در نمایندگی مجاز تعویض نمایید. 

 ما همواره نمایندگی های مجاز را توصیه می نماییم. 

در صورتی که کامیون اغلب در شرایط بسیار سرد کار می کند، به شما توصیه می شود فواصل سرویس دهی 

 )تعمیر و نگهداری( را کوتاه نمایید. 

 سیستم پیش گرمایش خنک کننده ) گرمایش بسته موتور (

وسیله پیش گرمایش خنک کننده شامل یک المنت گرم کننده الکتریکی که  روی جعبه میل لنگ موتور سوار 

می شود.  وسیله گرمایش خنک کننده ای که در سیستم الکتریکی کامیون استفاده می شود جدا است از 

 ولتاژی.  210منبع نیروی 

وسیله پیش گرمایش خنک کننده می تواند توسط نمایندگی مجاز به عنوان تجهیزات اضافی نصب شود. در این 

 خصوص از نمایندگی های مجاز کمک بگیرید.  

 دستورالعمل های کلی برای استارت زدن سرد

 هشدار ! 

در هوای سرد، باطری ممکن است در معرض صدمه قرار گیرد. مایع نشتی داخل باطری ممکن است در هوای 

 سرد منجمد شود. باطری سرد را سریع شارژ نکنید. 

 توجه ! 

 ظرفیت باطری با کاهش دما کمتر می شود. 
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 مواد مصرفی

 

 سوخت دیزل زمستانی

 SAE  5W300009896901(  228.5,228.51روغن موتور ) 

 SAE 75W900019892803( 235.11روغن گیربکس ) 

 SAE 75W90 001( 235.8روغن گیربکس دنده هیپوید ) 

 0019895303 یا   9892703

 0019892403( 345.0روغن هیدرولیک ) 

 (   325.0,325.2,325.3خنک کننده )

 آب  %45خنک کننده /   %.55ضریب مخلوط 

 

 سخت افزار

 

 سیستم سوخت

 موتور

 گیربکس

 محور اصلی درایو، محور عقب، بوش محور

 فرمان

 سیستم خنک کننده موتور 

 
 رانندگی



  .یخ باطری یخ زده قبل از شارژ شدن باید آب شود 

جایی که ولتاژ باطری کافی و وسیله کمکی استارت سرد وجود دارد، هوای داخلی ) مصرفی( بطور 

 خودکار پیش گرمایش می شود

 روشن کردن موتور ) استارت موتور( 

 ... تمام وسایل مصرفی برقی را خاموش نمایید، برای مثال، رادیو، تلفن 

   درجه ی سانتی گراد است و کامیون های با تجهیزات گرمایشی آبی  -15دمای بیرون زیر منفی

 با وسیله گرمایش کمکی قبل از استارت زدن، موتور را گرم نمایید. اضافی: 

  درجه ی سانتی گراد است و کامیون های دارای پیش گرمایش خنک  -95گرمایش بیرون زیر منفی

 دقیقه گرم نمایید.  90خنک کننده موتور را با وسیله پیش گرمایش برای حدود کننده: 

 هشدار ! 

 سعی در روشن کردن موتور ممکن است به باطری های سرد دارای شارژ کم، صدمه بزند. 

در صورتی که کلید احتراق روشن باشد و ولتاژ باطری خیلی کم باشد، این عالمت              بر روی 
 صفحه نمایشگر ظاهر شده و موتور روشن نمی شود.  

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت رانندگی بچرخانید 

 .)کامیونهای دارای پدال کالچ: پدال کالچ را بطور کامل بگیرید ) فشار دهید 

 .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید 

  ( کلید پاور تیک آفPTO  .را خاموش نمایید ) 

 از صفحه نمایش خاموش می شود.           عالمت

  :خاموش شد، موتور را     در صورتی که چراغ شاخصکامیون های با وسیله کمک استارت سرد

 روشن نمایید.   

  :موتور را روشن نمایید. کامیونهایی که وسیله کمک استارت سرد ندارند 

  .زمانی که موتور استارت خورد، کلید را رها نمایید 

  دور در دقیقه بطور خودکار تنظیم می شود.  550سرعت درجا حدود 

 هشدار ! 

  -گیربکس  -در شرایط آب و  هوایی بسیار سرد، قابلیت گیریسی )روغنی( خطوط انتقال را ) موتور
 محورها ( با گرمایش/ یا پیش گرمایش حفظ نمایید. 

 قابلیت گیریسی )روغنی / روان بودن ( موتور و گیربکس، ممکن است در دمای بسیار پایین از بین برود.

  هشدار ! 

 موتور ممکن است صدمه ببیند در صورتی که: 

 .صدایی شنیده شود 

  ایست”چراغ هشدار( “STOP  “).روشن است 

  .صفحه نمایش وضعیت به رنگ قرمز باشد 
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 .صفحه نمایشگر این عالمت           را نمایش می دهد 

شروع به رانندگی نکنید و یا در صورتی که در حال رانندگی هستید، کامیون خود را با در نظر گرفتن شرایط 

 ترافیک جاده متوقف نمایید؛ در غیر این صورت موتور کامیون شما ممکن است آسیب ببیند. 

 موتور روشن نخواهد شد: 

  ثانیه 20مکث در استارت زدن پس از حدود 

 کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید

 .تالش برای استارت زدن دوباره پس از حدود یک دقیقه 

دقیقه به موتور استراحت دهید و سپس بار دیگر  1پس از تالش سه باره برای استارت زدن موتور،حدود 

 امتحان نمایید. 

 رانندگی در آب و هوای بسیار سرد

 درجه ی سانتی گراد است، از دستورالعملهای زیر پیروی نمایید: -20در صورتی که دمای بیرون زیر منفی 

  دقیقه گرم شود. 5-30قبل از رانندگی اجازه دهید موتور برای حدود 

  رجوع نمایید( و دمای خنک کننده  302قبل از شروع رانندگی منبع فشار را در سیستم ترمز ) به صفحه

 را  بررسی نمایید.  

  .دنده ها را به موقع تعویض نموده و از سرعت دور باالی زیاد خودداری نمایید 

 .در زمان شروع حرکت از زدن بارهای سنگین اجتناب نمایید 

 دقیقه راندن گرم کرده و سپس بارگیری نمایید.  20کامیون را پس از حدود 

 از راندن موتور برای مدت زمان کوتاه خودداری نمایید. 

 پارک کردن در فضای آب و هوایی بسیار سرد

در صورتی که کامیون در فضای باز بیرون و در آب و هوای بسیار سرد پارک می شود، اقدامات خاصی باید 
 انجام شود: 

 .)از داشتن چراغهای بیرونی کافی اطمینان حاصل نمایید ) برای مثال چراغهای هشدار 

  .میزان سوخت را در صفحه نمایشگر سوخت بررسی نمایید 

  رجوع نمایید(. 216در صورتی که سطح سوخت پایین باشد، مخزن سوخت را پر نمایید ) به صفحه 

در صورتی که کامیون برای مدت زمان طوالنی ثابت بوده باشد و سطح سوخت پایین باشد، سیستم 

 رجوع نمایید(.  292سوخت ممکن است دارای نشتی شده باشد ) به صفحه 

  در صورتی که کامیون برای مدت زمان طوالنی ثابت مانده باشد: باطری ها را هر یک روز درمیان شارژ

 نمایید.  

 یا

   .باطریها را جدا کرده و در دمای صفر درجه سانتی گراد  به باال نگهداری نمایید 
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 کارکردها 0-9

 ( PTOپاور تیک آف )  1-9

 دستورالعملهای کلی  1-1-9

قدرت تیک آف/ یا پاور تیک آف به شما اجازه میدهد که از تجهیزات اضافی استفاده نمایید، برای مثال، 

پمپ هیدرولیک. شرایط کاری موتور و قدرت تیک آف باید در سرعت گردشی معینی استفاده شود .

 ) سرعت اجرا(. 

 بستگی به مدل کامیون پاور تیک آف قابل خاموش و روشن شدن است: 

  تیک آف متکی به نیروی گیربکس است 

 پاور تیک آف تنها زمانی قابل روشن شدن است که : 

 .کامیون ساکن باشد 

 .ترمز دستی درگیر باشد 

  .موتور در وضعیت درجا کار کند 

 عالوه بر این کامیونهای دارای پدال کالچ 

 .پدال کالچ فشرده شده باشد 

 .گیربکس در وضعیت خنثی باشد 

 تنها زمانی قابل خاموش شدن است که موتور در وضعیت درجا باشد.  PTOپاور تیک آف/ 

 و در کامیون های با کالچ پدال، کالچ پدال فشرده شده باشد. 

 : قدرت موتور پاور تیک آف 

 پاور تیک آف قابل متصل شدن نیست. 

 / پاور تیک آف را نمایش می دهد. PTOصفحه نمایشگر اتصال 

 پاور تیک آف خاموش است. 

 پاور تیک آف  روشن است. 

. نمایش پاور  343عکس 

) برای مثال(①تیک آف   
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  توجه ! 

 کامیون های با کالچ پدال:

ثانیه منتظر ماند قبل از اینکه پاور تیک آف روشن و یا  30پس از حذف کالچ، بسیار مهم است که برای 

 خاموش شود. این امر از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری می کند.

 اهرم گیربکس 9-1-9

  :گیربکسی که دارای اهرم است 

 زمانی که پاور تیک آف روشن است، گیربکس دستی قفل می شود. 

  :گیربکسی که دارای اهرم نیست 

حرکت می کند، پاور تیک آف قابل روشن  1، یا  2زمانی که کامیون ساکن است یا کامیون با دنده یک، 

 شدن است. در زمان رانندگی، دنده را تغییر نکنید. 

 پیش انتخاب دنده پاور تیک آف  2-1-9

کلید اهرم نیم دنده یا کلید نیم دنده اهرم تغییر دنده/ اهرم پیش انتخاب می تواند دو سرعت اجرایی 

 متفاوت را پیش انتخاب نماید. 

 .کلید نیم دنده یا اهرم پیش انتخاب را به سمت باال بکشید 

 سرعت اجرای پاور تیک آف باال پیش انتخاب می شود.

کامیون های مجهز به پاورشفت: زمانی که پاور تیک آف روشن است، صفحه نمایشگر عالمت           نیم 

 دنده سریع را نمایش می دهد. 

 یا

  .کلید نیم دنده یا اهرم پیش انتخاب را را به سمت پایین بکشید 

 سرعت پاور تیک آف پایین پیش انتخاب می شود. 

کامیونهای مجهز به پاورشفت: زمانی که پاور تیک آف روشن است، صفحه نمایشگر نیم دنده آهسته    ر 

 را نمایش می دهد. 

رجوع  252نگاه کنید( و سرعت پایدار موتور ) به صفحه  252تنظیم سرعت اجرای پاورتیک آف ) به صفحه 

   نمایید(.  

250صفحه   

 
 کارکردها



 خاموش و روشن کردن پاور تیک آف 7-1-9

 گیربکس وابسته، روشن کردن پاور تیک آف:

 .کامیون را متوقف نمایید 

 .)ترمز دستی را روشن نمایید )ترمز دستی را بکشید 

  .گیربکس را در وضعیت خالص قرار دهید و اجازه دهید موتور درجا بزند 

  :پدال کالچ را فشرده و پایین نگه دارید. کامیون های دارای کالچ پدال 

 ثانیه بفشارید.  30را از لبه باالی آن  برای حدود  ②کلید پاور تیک آف 

 روشن می شود.  ②چراغ شاخص کلید

را نمایش می دهد.            روشن می شود، صفحه نمایشگر عالمت PTOزمانی که پاور تیک آف/ 

 همزمان صفحه نمایشگر وضعیت به رنگ زرد در آید. 

  :کالچ پدال را رها نمایید.  کامیون های دارای کالچ پدال 

دقیقه  پس از فشرده شدن چشمک می خورد. پاور تیک آف تنها پس از این   375چراغ شاخص در حدود 

آن فشرده  ①زمان است که روشن است. در صورتی که در این مدت زمان کلید پاور تیک آف از لبه پایین

 شود، پاور تیک آف روشن نخواهد شد. 

 تغییر دنده وابسته است به این که پاور تیک آف خاموش باشد. 

 سرعت گردش درجا:

  :پدال کالچ را فشرده و پایین نگه دارید. کامیون های با کالچ پدال 

  آن فشار دهید.  ①ثانیه کلید پاور تیک آف را از لبه پایین تر 30پس از حدود 

 خاموش شده است.  ②چراغ شاخص کلید

زمانی که پاور تیک آف خاموش می شود، صفحه نمایش این عالمت            را نمایش می دهد. صفحه 
 نمایش وضعیت بسته را نمایش میدهد. 

  :پدال کالچ را رها نمایید. کامیون های دارای کالچ پدال 
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 )ماژول )واحد( ویژه عملکرد پارامتری( PSMکامیون های دارای  5-1-9

زمانی که ترمز دستی آزاد است نیروی پاور تیک آف قابل خاموش شدن نیست. در این مورد، صفحه نمایشگر 

را نشان می دهد. صفحه نمایشگر همزمان چراغ “ ترمز دستی را بکشید” را نمایش و پیغام           عالمت
 زرد را نمایش می دهد. 

   .ترمز دستی را بکشید و نیروی پاور تیک آف را باردیگر روشن نمایید 

چشمک بخورد، این بدان معناست که )سیستم های( الکترونیکها قادر     اگر در صفحه نمایشگر عالمت

 به شناسایی موارد ذیل نخواهند بود: 

 .گیربکس در وضعیت خنثی است 

 .کامیون ساکن است 

 .ترمز دستی درگیر است 

 قادر به روشن شدن نیست.  PTOپاور تیک آف/ 

  .دور و بر کامیون را بررسی نموده و پاور تیک آف را دوباره روشن نمایید 

بار دیگر در صفحه نمایشگر چشمک خورد، با نمایندگی های مجاز در این مورد      در صورتی که عالمت
 تماس بگیرید. 

 ) گردش در دقیقه( RPMتنظیمات گشتاور/  6-1-9

برای اینکه تجهیزات متنوع اضافی مانند پمپ های هیدرولیک قابل استفاده باشند، الزم است که موتور با 
 سرعت گردشی معینی کار کند ) سرعت اجرا(. 

 بنا به تجهیزات کامیون،سرعت اجرا با موارد زیر قابل تغییر است:

  پدال گاز 

 اهرم چند منظوره روی فرمان 

 .کلید سرعت پایدار 

پاورتیک آف روشن است، سرعت گردش تیک آف پاور تیک آف دارای محدود کننده سرعت گردش است: 

 برنامه ریز ی شده نمی تواند فراتر از حد معین برود. 

 سرعت موتور پایدار 4-1-9

در صورتی که سرعت پایدار روشن شود، ) سیستم های( الکترونیک ها سرعت اجرا برنامه ریزی شده را 
 تنظیم می کنند صرفنظر از بار کامیون.

 سرعت استاندارد تنها زمانی قابل روشن شدن است که:

 .کامیون ساکن باشد 

 .ترمز دستی درگیر باشد 

  .گیربکس در وضعیت خنثی قرار داشته باشد 

 .پاور تیک آف روشن باشد 

  :را از لبه باالی آن فشار دهید. چراغ شاخص کلید روشن می شود. ②کلید سرعت پایدارروشن کردن 
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 آن بفشارید. ②کلید سرعت پایدار را از لبه پایین ترخاموش کردن: 

 خاموش می شود. ②چراغ شاخص کلید

 استفاده از کمپرسور بار کامیون 9-9

 قبل از کمپرسور کردن بار ) تخلیه کردن بار( 1-9-9

 خطر آسیب و تصادف

  هشدار ! 

از دستورالعملهای ایمنی پیروی و به توصیه های شرکت سازنده کمپرسور توجه نمایید.در غیر اینصورت، 

 شرایط بالقوه خطرناک ممکن است از نظر دور مانده و سبب تصادف و آسیب شما و سایرین شود.

زمان وصل یا جدا کردن کانتینر، چرخهای محور جلو نباید از زمین بلند شوند، در غیراینصورت، شاسی 

 کامیون ممکن است آسیب ببیند. 

  زمان جابجایی و تغییر کفی قابل تعویض کمپرسور، موتور را روشن نگه دارید/ وصل کردن کانتینر/ جدا

 کردن کانتینر.

  .کامیون را بر روی سطح صاف و سفت پارک نمایید 

 .ترمز دستی را روشن نمایید 

 .موتور را روشن نمایید 

  نگاه کنید(.  249کلید پمپ کمپرسور را روشن نمایید  ) به صفحه 

درب بار را باز نمایید یا از باز بودن قالب درب بار اطمینان حاصل نمایید . تا درب بار با عملکرد اتومات باز و 

 بسته شود. در صورت نیاز، به دفترچه راهنمای شرکت سازنده کمپرسور رجوع نمایید.   

 تخلیه کردن بار 9 –9-9

  .از اینکه کسی پشت محوطه تخلیه بار نیست اطمینان حاصل نمایید 

 .از دستورالعمل های ارائه شده شرکت سازنده کمپرسور پیروی نمایید 

 پس از تخلیه بار 2-9-9

  درب کمپرسور را بسته یا با استفاده از عملکرد اتومات بستن کمپرسور از بسته و قفل شدن آن

 اطمینان حاصل نمایید. 

  .به دفترچه راهنمای شرکت سازنده کمپرسور در این خصوص رجوع نمایید 

  ( کلید پمپ کمپرسورPTO  249( را خاموش نمایید ) به صفحه  .)رجوع نمایید 
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 خدمات و نگهداری 0-10

 استفاده از مواد مصرفی 1-10

 معرفی، استفاده از مواد مصرفی 1-1-10

 هشدار ! 

 مواد مصرفی در کامیون برای سالمتی مضر هستند. آنها حاوی ترکیبات خورنده و سمی می باشند. 

مواد مصرفی اشتعال آور هستند. بنابراین از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید تا دچار آسیب و صدمه به 

 خود و دیگران نشوید: 

  بخارات مواد مصرفی را استشمام نکنید.زمانی که در محل در بسته می باشید، مراقب باشید که

 سیستم تهویه مناسب  برای پیشگیری از مسمومیت، وجود داشته باشد. 

 .مواد مصرفی نباید در تماس با پوست، چشم و لباس قرار گیرند 

  در صورتی که مواد با پوست شما برخورد کرد محل آغشته را با آب و صابون شسته تا از خوردگی یا

 آسیب جلوگیری شود. 

  .در صورتی که ماده مصرفی وارد چشمانتان شد، چشمهای خود را با آب فراوان بشویید 

  آتش روشن کردن و استفاده از منبع نور محافظت نشده و سیگار کشیدن در اطراف مواد مصرفی بدلیل

 اشتعال پذیری مواد حساس، ممنوع است. 

 .از دستورالعمل های ایمنی روی بسته بندی های مواد مصرفی پیروی نمایید 

 توجه ! 

در مواد مصرفی مورد تایید ) مورد قبول( اضافه کردن افزودنی ها الزم نیست و نباید انجام شود، مگر برای  
افزودنی سوختی مورد تایید.  مواد افزودنی می توانند به تجهیزات صدمه بزند. به همین دلیل، چیزی 

 افزودنی بر مواد مصرفی اضافه نکنید. مسئولیت استفاده از افزودنی ها با خود راننده است. 

 توجه ! 

 اطالعیه زیست محیطی

 مواد مصرفی باید با رعایت نکات زیست محیطی و مطابق دستورالعمل های موجود دور ریخته شوند.

 از مواد مصرفی می توان از موارد ذیل نام برد:

 .)مایع شوینده شیشه جلوی راننده ) مایع شیشه شو در مخزن برف پاکن 

  مایع ترمز 

 .سوخت ها، برای مثال دیزل 

 .روان کننده ها برای مثال روغن موتور، روغن گیربکس، روغن هیدرولیک و گیریس ها 

 . ضد یخ، مایعات خنک کننده 

  مواد پاالیش کننده آالیندگی اگزوز بلو تک 

مواد مصرفی مورد تایید سیسو دارای استاندارهای کیفی باالیی هستند. همواره از مواد مصرفی قابل 
 قبول استفاده نمایید. 
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 مایعات هیدرولیک  9-1-10

در کالچ هیدرولیک و گیربکس دنده ها تنها از مایع هیدرولیکی که مورد قبول سیسو است، استفاده نمایید. 

هرگز مواد درجه دو را به مایع هیدرولیک یا مایع ترمز اضافه نکنید. در غیر اینصورت، فعال کننده هیدرولیک و 

 کالچ تعویض دنده می تواند آسیب ببیند. 

 روغن موتور  2-1-10

 توجه ! 

 جهت دریافت توصیه ها در خصوص روان کنندها و مایعات به بخش گارانتی و ضمانت رجوع نمایید. 

 تعویض روغن

 فواصل تعویض روغن تحت تاثیر موارد ذیل می باشد:

 شرایط کاری کامیون 

 کیفیت روغن موتور 

  یا سوخت(کیفیت سوخت، برای مثال سوخت زیستی دیزلیFAME) 

 صفحه نمایشگر بطور خودکار تاریخ بعدی تعویض روغن را نمایش می دهد. 

 توجه ! 

بسیار مهم است که روغن موتور کامیون خود را با آغاز فصل سرما در زمانی مناسب تعویض نمایید. تنها از 

 ، مطابق با توصیه های ارائه شده، استفاده نمایید. SAEروغن موتور مجاز درجه 

درجه ی  - 20افزوده شده مناسب کار در دمای منفی   SAEاگر روغن موتوری که به روغن موتور با درجه 

 سانتی گراد نباشد، در این شرایط موتور ممکن است آسیب ببیند. 

همواره برای روغن های تازه است.  پسماندهای دود و سوخت  SAEاطالعات دما برای کالس ) طبقه بندی( 

می تواند روغن مورد استفاده در موتور را تخریب نمایند. این امر خاصیت روغن موتور را بطور قابل توجهی 

 پایین می آورد به خصوص در دماهای پایین. 

 –SAEدرجه سانتی گراد همواره از روغن موتور های کالس )  -20بسیار توصیه می شود که در دمای منفی 

Class 5W-30  (  .استفاده نمایید 
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 )چسبناکی ) یا ویسکوزیتی(  SAE— class. روغن موتور  کالس 346عکس 

 روغن های موتور تک درجه ای  3

 روغن های موتور چند درجه ای 2

  کالسSAE  .روغن موتور باید بر پایه دمای غالب بیرون انتخاب شود 

  کالسSAE   چسبناکی ( روغن موتور خود را  و درجه دوم آن را وارد سیستم عامل  نمایید ) به صفحه (

 رجوع نمایید(. 310

فواصل حداکثری تعویض روغن تنها زمانی قابل دستیابی است که از روغن موتور با کیفیت باال استفاده 

 ( سیسو را برآورده می کنند. 222نمایید . برای مثال، روغن هایی که شرایط مورد قبول ) در صفحه 

 توجه ! 

 اطالعیه زیست محیطی

( استفاده می کند، روغن موتور  FAMEدر صورتی که کامیون از سوخت بیو دیزل/ زیستی دیزل ) سوخت 

 مصرف شده را باید با رعایت دستورالعمل های خاص و مقررات ملی در این خصوص دور ریخت.

 پر کردن و اضافه کردن روغن موتور 

 توجه ! 

روغن خیلی زیاد می تواند به مبدل کاتالیزور و یا موتور آسیب بزند بنابراین باید روغن اضافی بیرون کشیده 

 شود.

ی که پیشتر  SAEما به شما توصیه می نماییم که تنها از روغن موتور با همان کیفیت و همان درجه ی 

رجوع کنید( قبل  331استفاده کرده اید، دوباره استفاده نمایید. سطح روغن را از سیستم عامل )به صفحه 

 از اضافه کردن روغن بررسی نمایید. 
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 احتماالت مخلوط کردن روغن موتور

در صورتی که روغن های موتور مخلوط شوند، روغن موتور های با کیفیت باال، خاصیت خود را از دست 
 خواهند داد. 

 تفاوت روغن موتور ها در :

 برند روغن موتور 

 ) کالس کیفیت ) درجه 

  کالسSAE  ) چسبندگی ( 

در مواقع استثنایی که روغن موتور مورد استفاده در دسترس نیست، موتور می تواند از روغن موتور 

 دیگری با درجه   و ترکیبی که مورد قبول سیسو است استفاده نماید. 

 پر کردن روغن با کیفیت

را نمایش داد و روغن به اندازه سطحی که صفحه      در صورتی که صفحه نمایشگر عالمت 
 نمایشگر نشان میدهد اضافه شود، موارد ذیل را مدنظر قرار دهید.

  در صورتی که شما از روغن موتور با کیفیت پایین تری استفاده نمودید بنابراین در سیستم عامل

 درجه ای کیفی ضعیف تر را وارد نمایید. 

  در صورتی که از روغن موتور با کیفیت بهتری را استفاده نمودید، در سیستم عامل درجه باالتر را وارد

 نکنید.

  رجوع نمایید(.  329درجه کیفیت را در سیستم عامل وارد نمایید ) به صفحه 

 روغن های گیربکس 7-1-10

 دستورالعمل های کلی

مطابق مدل کامیون، این امکان برای کارخانه سازنده است که بخش های ذیل را با روغن ترکیبی با 
 کیفیت باال خود روغن کاری نماید:

 .)محورهای درایو ) محورهای دیفرانسیل 

 گیربکس 

 توجه ! 

در صورتی که در این تجهیزات بجای استفاده از روغن های ترکیبی از روغن معدنی استفاده شود، این 
تجهیزات ممکن است آسیب ببینند. قبل از تغییر در نوع روغن، پیشتر بررسی نمایید که آیا استفاده از 

روغن های معدنی مجاز است یا خیر. جهت اطالعات بیشتر در این خصوص، با نمایندگی های مجاز 
 تماس بگیرید. 

 کیفیت روغن گیربکس 

 درجه کیفیت روغن گیربکس را می توان از روی سیستم عامل بررسی و تغییر داد.

 مایع ضد یخ 5-1-10

 سیستم )موتور( با ضد یخ کارخانه ای پر شده و محافظت از یخ زدگی و خوردگی را تضمین می کند.  

ضد یخ، مخلوطی از آب و سایر مواد است که در برابر خوردگی و یخبندان مقاوم است. عامل محافظ 
 خوردگی خنک کننده / ضد یخ.
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  .در برابر خوردگی محافظت می کند 

 .مانع یخ زدن  مایع خنک کننده در هوای سرد می شود 

  باال می برد. 996***152نطقه جوش را تا 

برای تضمین محافظت مناسب از خورندگی و باال بردن نقطه جوش مایع خنک کننده  در سیستم خنک کننده 
 در تمام طول سال در کشورهای گرم خیز تامین شود، موارد زیر را مدنظر قرار دهید: 

  .مواد محافظت از خورندگی مایع خنک کننده/ تجمیع ضد یخ ، را هر شش ماه یکبار بررسی نمایید 

  .هر سه سال یکبار مایع خنک کننده را تعویض نمایید 

 خوردگی / ضد یخ /  مورد تایید استفاده نمایید تا از آسیب به موتور و  سیستم -تنها از عامل های ضد

 خنک کننده اجتناب شود. 

  زمان تعویض  مایع خنک کننده، اطمینان حاصل نمایید که نسبت حجم محافظ ضد یخ/ عامل ضد

 % باشد. 50خورندگی خنک کننده  

  درجه سانتی گراد محافظت از یخ زدگی مطابقت دارد. عامل ضد  -11این امر با حداکثر دمای منفی

درجه سانتی گراد محافظ  -45% باشد ) حدوداً منفی 55خورندگی/ ضد یخ نباید از لحاظ حجم بیش از 

 یخبندان(. در غیر اینصورت، جریان گرمایی آسیب می بیند.

 دستور العمل!

مایع خنک کننده را به آب معمولی اضافه نکنید بلکه تنها مخلوطی که همچنین دارای بازدارنده خوردگی مورد 

 تایید / ضد یخ است را اضافه نمایید. 

آب خنک کننده باید معیارهای معینی را رعایت نماید، که در کل همان  معیارهای آب نوشیدنی است. در 

 صورتی که کیفیت آب به اندازه کافی خوب نباشد. 

آبی که استفاده می شود باید از قبل تمیز شده باشد. از دستورالعمل های شرایط استفاه از مواد سیسو 
 پیروی نمایید. 

 سوخت های دیزل 6-1-10

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار ! 

سوخت ها بسیار اشتعال زا هستند. در زمان کار با سوخت، آتش روشن کردن، چراغ روشن خطر انفجار: 
 کردن، سیگار کشیدن و استفاده از گرمایش اضافی ) جرقه های آتش( ممنوع است. 

 پیش از سوخت گیری موتور و گرمایش های اضافی را خاموش نمایید. 

  هشدار ! 

 از تماس پوستی با سوخت های مایع اجتناب نمایید. 

سوخت ها در صورتی که با پوست شما تماس مستقیم پیدا کنند، می توانند به سالمت شما آسیب 

 برسانند و تنفس  ذرات معلق ناشی از احتراق آن می تواند زیان ور باشد. 

 توجه ! 

 پیش از پر نمودن پیت یا مخزن ذخیره کوچک از سوخت، آن را از فیلتر عبور دهید.
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 این امر مانع مشکالتی که سوخت ناخالص در سیستم سوخت ایجاد می کند، می شود. 

 توجه ! 

اروپا را  EN 590از سوخت دیزلی استفاده نمایید که مورد مصرف کامیونهای معمول می باشد و استاندارد 

رعایت می کند ) یا معادل مقرارت سوخت ملی است( شرایط سوخت دیزل دریایی یا سوخت گرمایش 

 ممکن است مورد استفاده قرار نگیرد. 

 در صورت نیاز به استفاده از مواد سوختی اضافی خاص ، سعی کنید تنها از مورد تایید ها استفاده نمایید.

 کیفیت سوخت

در صورتی که از سوخت دیزل حاوی سلفور استفاده نمی کنید، در سیستم عامل خود بدترین سوخت 

 حاوی سلفور را انتخاب نمایید.

زمانی که کامیون به راه می افتد، سوخت حاوی سلفور با سیستم عامل تنظیم می شود. در صورتی که 

کامیون در کشور دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، حد محتوای سلفور سوخت باید با سیستم عامل 

 مورد نظر تغییر نماید تا با محتوای سلفور استانداردسوخت  در آن کشور همخوان شود. 

  .کامیون خود را با سوخت حاوی سلفور که در سیستم  عامل تنظیم شده پر نمایید 

 در زیر محتوای سلفور سوخت را در کشورهای مختلف در واحدهای درصد در وزن می بینید. 

در کشورهای مختلف محتوای سلفور در سوخت دیزل از یکدیگر متفاوت است. سوخت دیزل با محتوای 

 سلفور کم در بعضی از کشور ها با  عنوان سوخت یورو دیزل فروخته می شود. 
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(درصد % -سوخت حاوی سلفور ) وزن  

 کشور
 قاره

ارزش تنظیمی 

 سیستم عامل 

*آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، *بالروس، بلژیک، بوسنی و 

هرزگوین، بلغارستان، دنمارک، آلمان، استونی، فنالند، فرانسه، 

*گرجستان، یونان، انگلیس، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، *کروواسی، 

لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، *مقدونیه، مولداویی، 

*مونتنگرو، هلند، نوروژ، اطریش، لهستان، پرتغال، رومانی، 

*فدراسیون روسیه، سوئد، سوییس، *صربستان، اسلوواکی، 

اسلوونی، اسپانیا، جمهوری چک، *ترکیه، ترکمنستان، *اکراین، 

 مجارستان، قبرس، 

 ارمنستان، روسیه

آلبانی، *گرجستان، قراقستان، قرقیزستان، کروواسی، 

 *مقدونیه، *مونتنگرو، صربستان، تاجیکستان، ترکیه، *اکراین، 

 ازبکستان

 استرالیا، پلینزی فرانسه، نیوزلند، گینه نو پاپوا، 

 کالدونیا ی جدید، ساموا، تونگا

افغانستان، بوتان، هنگ کنگ، هند، ژاپن، الئوس، نپال، فیلیپین، 

 سنگاپور، سریالنکا، کره ی جنوبی، تایوان، تایلند

 برونئی، چین، *الئوس

بنگالدش، اندونزی، کامبوج، مالزی، مالدیو، مغولستان، میانمار 

 )برمه (، کره شمالی، پاکستان، *سریالنکا، ویتنام،

 لبنان*

*بحرین، عراق، ایران، یمن، اردن، کویت، لبنان، عمان، عربستان 

 سعودی، سوریا، امارت متحده عربی، 

 

 کانادا، مکزیک، ایاالت متحده آمریکا، 

 *آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، اکووادور

* 

 

 گینه*

 

 

اروپا، کشورهای 

مستقل مشترک 

 ( CISالمنافع ) 

 

 

 

 

 

 

 

 استرالیا، اقیانوسیه

 

 آسیا

 

 

 

آسیای جنوب غرب ، 

 خاورمیانه

 

 

 آمریکای شمالی

 آمریکای مرکزی

 جنوب آمریکا 

 

 

 

 

0...0.05 

 

 

 

 

 

0.05...0.1 

0.1… 

 

0...0.05 

0.1… 

0...0.05 

 

0.05...0.1 

0.1… 

 

0...0.05 

0.1… 

 

0...0.05 

0...0.05 

 

 

0.05...0.1 
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(درصد % -سوخت حاوی سلفور ) وزن  قاره 
ارزش تنظیمی 

 سیستم عامل 

آرژانتین*، اروبا، باهاماس، باربادوس،*بولیویا،  کاستاریکا، 

اکوادور، کوراکوا، جمهوری دومینیک، اکوادور، السالوادور، 

گواتماال، گینه، هندوراس، جامائیکا، جزیره ی کی من، 

کلمبیا، کوبا، نیکاراگوئه، پاناما ) به غیر از منطقه کانال(، 

پاراگوئه، پرو، سانتا لوسیا، سورینیم، ترینیداد و توباگو، 

 اروگوئه، *ونزوئال، 

 *مراکش، آفریقای جنوبی، سودان

 الجزایر

مصر، گینه استوایی، اتیوپی، آنگوال، بنین، بورکینافاسو، 

بروندی، جیبوتی، ساحل آج، اریتره، گابون، غنا، گینه، 

کامرون، کیب ورده، کنیا، کومور، کونگو، لیبریا، لیبی، 

ماداگاسکار، ماالوی، مالی، *مراکش، موریتانیا، موریتی، 

موزامبیک، نیجر، نیجریه، رواندا، زامبیا، سائو توم پرینسیپه، 

سنگال، سیچلس، سیرآلئون، زیمباوه، سومالی، تانزانیا، 

 تاگو، تونس، اوگاندا، زئیر، جمهوری آفریقای مرکزی

 

 

 کشورهای کارائیب

 

 

 

 

 آفریقا

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1… 

 

 

 

0..0.05 

0.05...0.1 

0.1... 

 

 

 

 

 

 * تنها سوخت های دیزلی فروشی تحت نام  یورو دیزل

 سوخت های دیزلی در دمای کم 

 بلور پارافین در دمای پایین بیرون می تواند سوخت دیزل را نامناسب نماید.

برای اجتناب از این امر در مراکز خدمات رسانی در فصل سرما، سوخت دیزل زمستانی که درجه سیالی 
 بهتری دارد فروخته می شود. 

درجه  -22جمهوری فدرال آلمان و سایر کشورهای اروپایی سوخت زمستانی حتی می تواند از  دمای منفی 

ی سانتی گراد تا دمای معمول بیرون مورد استفاده قرار گیرد. سوخت دیزل زمستانی با کیفیت زمستان 
 فنالند تا  شرایط نرمال زمستانی بدون هیچ گونه مشکلی کار می کند.

 افزودنی های سوخت

افزودنی های سیال سوخت، افزودنی هایی هستند که جهت بهبود سیالی )روانی( سوخت دیزل استفاده 

می شوند.تمامی این افزودنی های سیال متنوع عملکرد های متفاوتی در سوخت دارند. بنابراین در این 
شرایط، کیفیت سوخت دیزل قابل تضمین نخواهد بود. از توصیه های شرکت سازنده افزودنی ها را در این 

 خصوص پیروی نمایید. 

 اطالعات جزیی در خصوص افزودنی ها مورد تایید ما در نمایندگی های مجاز یافت می شود. 

( مخلوط شود، مقاومت یخنبدان آن تغییر نمی  FAMEدر صورتی که مایع افزودنی با سوخت دیزل زیستی ) 

 کند.
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 دستورالعمل! 

به منظور باال بردن سیالیت سوخت دیزل آن را با بنزین یا نفت سفید مخلوط نکنید. از آنجایی که بنزین و 
نفت سفید روان بودن سوخت دیزل را کاهش می دهند، این امر می تواند به سیستم انژکتور آسیب 

 برساند.

افزودنی سیالیت ) روان کننده ها( را به سوخت دیزل مخصوص زمستان با گارانتی کار در دمای منفی 

درجه سانتی گراد، اضافه نکنید. افزودنی مورد نظر حتی ممکن است خواص روان کنندگی سوخت  -22

 زمستانی را کاهش دهد.  -دیزل

افزودنی که به سوخت دیزل افزوده می شود حتی پیش از تشکیل پارفین ) بلور یخی( این فرصت را 

داشته که قابلیت سیال بودن خود را کمی از دست دهد، نقص هایی که بخاطر بلورهای پارفینی )بلور 

های یخی( بوجود آمده بر اثر سرما تنها با گرم کردن تمامی سیستم سوخت قابل برطرف شدن باشد و 

 این امر با جابجا کردن کامیون به محوطه ای گرم امکان پذیر است.

  هشدار ! 

در صورتی که سیستم سوخت رسانی برای مثال، با گرم کننده بادی خشک شود، سیستم سوخت 

می تواند آسیب ببیند. در این مورد سوخت ممکن است تبخیر شده و آتش بگیرد. بنابراین به هیچ وجه 

 از گرم کنند های بادی برای گرم کردن سیستم سوخت استفاده نکنید. 

کامیون خود دارای سیستم پیش گرمایش سوخت است. آن همچنین سیالیت سوخت دیزل را تا دمای 

 درجه سانتی گراد ارتقاء می بخشد.  2

 )بیو دیزل/ سوخت دیزل زیستی(  FAME سوخت استر میتل اسید چرب/ یا   4-1-10

 دستورالعمل های کلی

 FAME FUEL DIN EN 14214برای سوخت بیو دیزل  کامیون خود تنها از سوخت هایی که مطابق با 

هستند استفاده نمایید. کامیون شما همچنین می تواند از سوخت دیزلی که در دسترس عموم است 

 / دیزل زیستی( استفاده نمایید.  FAMEبا مخلوط سوخت بیو دیزل ) سوخت 

 این امر همچنین برای کامیون های دارای بلوتک اگزوز پسا پاالیش صادق است. 

 از دستورالعمل های که به همراه استفاده از سوخت بیو دیزل ارائه می شود، پیروی نمایید. 

 رانندگی با استفاده از سوخت بیودیزل دارای نتایج ذیل خواهد بود: 

 .مصرف سوخت را کمی باال می برد 

 از دست رفتن اندکی از قدرت موتور 

   خروج دود سفید فراوان پس از استارت سرد موتور 

 توجه ! 

به منظور اجتناب از صدمه به تجهیرات و قسمت های ساختاری کامیون در زمان استفاده از سوخت 

 بیودیزل، ضروری است که به نکات زیر توجه فرمایید. 

  کیلومتر  3000فیلتر سوخت و فیلتر روغن در زمان استفاده از سوخت بیودیزل و پس از حدود

 رانندگی، باید تعویض گردد. 

 .فیلتر سوخت و فیلتر روغن باید پس از هر تعویض روغنی، عوض شود 

 .فواصل تغییر روغن و تغییر فیلتر بطور قابل توجهی کاهش می یابد 

 .سوخت بیودیزل عمر فیلتر سوخت را کاهش می دهد 

  ما به شما توصیه می نماییم که از پیش فیلتر های سوخت ویژه استفاده نمایید. اطالعات بیشتر را

 می توانید از نمایندگی های مجاز کسب نمایید. 
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  در صورتی که شما از سوخت بیودیزل در کامیون خود استفاده می نمایید، کیفیت سوخت تغییر

یافته را در سیستم عامل خود وارد نمایید. در صورتی که شما از سوخت دیزل معمولی به همراه 

مخلوط سوخت بیودیزل استفاده می نمایید، کیفیت سوخت تغییر یافته را در سیستم عامل خود 
 وارد نمایید. 

 تنها از استانداردDIN EN 14214   مطابق با سوخت بیودیزل استفاده نمایید.افزودنی های سوختی که

 نیستند، ممکن است به کامیون شما صدمه وارد کنند.     DIN EN 14214مطابق با 

  .سوخت بیودیزل به سطوح رنگی صدمه می زند. بنابراین از تماس آن با سطوح رنگی اجتناب نمایید 

 سطوح رنگی ای که به سوخت بیودیزل آغشته می شوند را فوراً با آب فراوان بشویید. 

  .تنها از روغن موتور هایی استفاده نمایید که از شرایط مواد مصرفی سیسو پیروی می کنند 

  در صورتی که کامیون برای مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار نمی گیرد سوخت بیودیزل می

تواند در بخش های از سیستم سوخت رسوب نماید، بنابراین، پیش از اینکه کامیون برای مدت زمان 
طوالنی ثابت بماند، تمام سوخت بیودیزل آن را مصرف نمایید و بعد مخزن سوخت را با سوخت دیزل 

معمول پر نمایید. سپس حداقل برای یک ساعت موتور را به کار بیاندازید قبل از اینکه کامیون خود را 
 ) برای مدت طوالنی ( پارک می نمایید. 

  در صورتی که کامیون بیشتر مواقع استفاده نمی شود و مدت زمان طوالنی ساکن می ماند، ما به

 استفاده نکنید.  Fameشما توصیه می نماییم که از سوخت بیودیزل/ 

  برای گرمایش کمکی تنها از سوخت دیزل معمول استفاده نمایید. در غیر اینصورت ممکن است

% سوخت بیودیزل مخلوط 30سبب نقص در کامیون شما شود. سوخت دیزل معمول را با بیش از 

 نکنید. 

گرمایش کمکی نیازمند مخزن سوخت دیزل استاندار اضافی برای سوخت خود است در صورتی که 

 کامیون از موارد ذیل استفاده نماید:

  ،سوخت دیزل زیستی ( سوخت بیودیزلFAME .) 

  > (30مخلوط سوخت دیزل معمولی با سوخت بیودیزل ) مخلوط ی از% 

  .کیفیت سوخت را وارد سیستم عامل نمایید 

  توجه ! 

 اطالعیه زیست محیطی!

در صورتی که کامیون از سوخت بیودیزل استفاده نموده است، از عرضه کننده سوخت بیودیزل بپرسید 
که آیا باید روغن موتور مصرف شده را به عنوان زباله خطرناک بطور جداگانه تفکیک کرد یا خیر. تمامی 

این روغن موتور های مصرف شده بعدها در فرایندی در ساخت روان کنندها) لوبریکندها( مورد استفاده 
قرار می گیرند. کارخانه هایی هستند که قادر به پردازش بیودیزل غنی در روغن موتور سوخت دیزلی 

 نیستند. 

روغن موتور های مصرف شده باید با رعایت دستورالعمل های خاص و مقررات آن کشور، دور ریخته شود. 
 اطالعات بیشتر در این خصوص را می توان از نمایندگی های مجاز کسب کرد.

 دمای پایین بیرونی 

درجه  -20، سوخت بیودیزل در دمای حدود منفی  در سوختهای بیو دیزل  DIN EN 14214 مطابق استاندار 

 سانتی گراد، قابل استفاده است. 

درجه  2کامیون هایی که دارای پیش گرمایش کمکی هستند، قابلیت سیالی سوخت بیودیزل را تا حدود 

 سانتی گراد بهبود می بخشند.
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  ®AdBlueادبلو/  5-1-10

 دستورالعمل های مرتبط با ادبلو 

 ادبلو مایعی غیرقابل اشتعال آور، غیر سمی، بی رنگ ، بی بو و محلول در آب است. 

 توجه ! 

برای ادبلو ها می باشد.  از استفاده   DIN 70070تنها از ادبلوهایی استفاده نمایید که مطابق استاندار با 

از هرگونه افزودنی اجتناب نمایید.  در صورتی که مایع ادبلو در زمان پر کردن بر روی سطوح رنگی و 

 آلومینیومی ریخت، فوراً آن را با مقدار فراوان آب بشویید. 

 دمای باالی بیرون

 هشدار ! 

در صورتی که درب مخزن ادبلو در دمای بسیار باال باز باشد، ممکن است بخارات آمونیاک از مخزن بیرون 
 بیاید.

 آمونیاک دارای بوی متعفن و آزار دهنده و مضر برای: 

 پوست 

 مخاط بدن 

 چشمها 

این موضوع ممکن است منجر به سوزش چشم، بینی و گلو و سرفه و چشم ریزش شود. بخارات آمونیاک 
درجه ای سانتی گراد رسید  50را به هیچ وجه استشمام نکنید. در صورتی که دمای مایع ادبلو به باالی 

) برای مثال، نور مستقیم خروشید به آن بتابد(، ادبلو از لحاظ شیمیایی تنزل یافته و در مجموع بخارات 
 آمونیاک تشکیل شود. 

 دمای پایین بیرون

درجه سانتی گراد منجمد می شود.بنابه تجهیزات کامیون و کشور مقصدی که  -33ادبلو در دمای منفی 
کامیون در حرکت است وسیله پیش گرمایش برای ادبلو قابل نصب است تا در زمستان این امکان وجود 

 درجه ای سانتی گراد مورد استفاده قرار گیرد.  -33داشته باشد که در  دمای منفی 

در دماهای پایین بین موتور و صدا خفه کن ممکن است توده ای از یخ ادبلو تشکیل شود. چنین توده های 

یخی ای کار بلوتک اگزوز پسا پاالیش را مختل نمی کند. ادبلو های منجمد شده را می توان با آب تمیز 

 برطرف کرد.  

 افزودنی ها سوخت، شیر آب

 توجه ! 

مایع ادبلو را با افزودنی دیگری مخلوط نکنید. مایع ادبلو را با شیر آب رقیق نکنید. این امر ممکن است به 
 پاالیش اگزوز بلوتک آسیب برساند.  -پسا 

 ذخیره کردن 

 جهت ذخیره ادبلو  در مخزن تنها از مواد زیر استفاده نمایید: 
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  استیل کروم نیکل مطابق با استاندارد DIN EN 10088-1 /2/3  

  استاندارد  استیل کروم نیکل مولیبدنوم مطابق باDIN EN 10088-1 /2/3 . 

 .پلی پروپلین 

 .پلی تلین 

 توجه ! 

 مخزن های ذخیره ساخته شده از مواد زیر برای ذخیره ادبلو مناسب نیستند:

 آلومینیوم 

 مس 

 آلیاژ مس 

 استیل غیر آلیاژی 

  استیل روی اندود 

مایع ادبلو نباید در این مخازن ذخیره شوند، از آنجایی که ادبلو می تواند بخش هایی از این فلزات را حل 

 کند، این امر می تواند به بلوتک اگزوز پسا پاالیش صدمه برساند. 

 دور ریختن

 در هنگام دور ریختن مایع ادبلو، قوانین و مقررات کشور هدف را در نظر داشته باشید. 

 نظافت 

 توجه ! 

 ناخالصی ها در مایع ادبلو مانند سایر مواد، نظافت کننده ها و گرد وغبار می توانند: 

 .میزان خروج گازهای آالینده را افزایش دهند 

 .موجب صدمه کاتالیزوری شوند 

 موجب آسیب به موتور شوند 

 .موجب صدمه به کار بلوتک اگزوز پسا پاالیش شوند 

برای اینکه از نقص در کار بلوتک اگزوز پسا پاالیش اجتناب شود، خالص بودن ادبلو در این امر بسیار مهم 

 است. 

در صورتی که ادبلو موجود در مخزن برای مثال بخاطر تعمیرات خالی شود، مایع ادبلو را نباید باردیگر در 
 مخزن ریخت، در غیر اینصورت خلوصیت ادبلو دیگر قابل تضمین نیست. 

 نظافت و مراقبت 9-10

 دستورالعملهای مراقبتی 1-9-10

ارزش کامیون شما با مراقبت های منظم حفظ خواهد شد. ما به شما توصیه می نماییم که از محصوالتی 

استفاده نمایید که مورد تایید سیسو باشد. چنین محصوالتی در نمایندگی های مجاز قابل دسترسی 
 هستند. 
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 هشدار ! 

 مواد بهداشتی )نظافت کننده( را همواره در مخازن سربسته و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. 

 از سوخت های خودرو به عنوان عامل های نظافت کننده استفاد نکنید. 

 سوخت ها بسیار اشتعال آور بوده و برای سالمتی انسان مضر هستند. 

 دستورالعمل ها! 

همواره در مکان های مخصوص شستشو کامیون، که از مواد نظافتی استفاده می کنند،کامیون خود را 

 نظافت نمایید. قوطی ها خالی و مواد نظافتی مصرفی را با رعایت موارد زیست محیطی دور بیاندازد. 

زمانی که قسمت های باالیی کامیون را نظافت می کنید، همواره از نردبانی استفاده نمایید که دارای 

 چهارچوب محافظتی باشد.

 نظافت و بازرسی پمپ های هیدرولیک 9-9-10

 نظافت کردن

 توجه ! 

حالل ها و نظافت کننده های قوی می تواند به سطوح کامیون صدمه بزنند! عامل های قوی نظافت می 

توانند به اتصاالت پمپ هیدرولیک آسیب برسانند و عمر آنها را کاهش دهند. هرگز از حاللها و عامل های 

 نظافت قوی استفاده نکنید. نظافت با فشار آب می تواند به بخش های الکترونیک پمپ آسیب برساند. 

  ،آب فشار قوی را به قسمت های حساس کامیون نشانه نگیرید برای مثال، حلقه ی آب بندی شفت

 اتصاالت الکترونیکی و قطعات الکترونیکی. 

 در هنگام نظافت پمپ های هیدرولیک از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید: 

  .تمامی سوراخ ها را با محافظ مناسب پوشش دهید 

  از ایمنی تمامی اتصاالت و محل های اتصال جوشی اطمینان حاصل نمایید، تا اینکه پمپ در زمان

 نظافت رطوبت به آنها نفوذ نکند. 

 .برای نظافت پمپ تنها از آب استفاده نمایید، در صورت نیاز، از نظافت کننده های مالیم استفاده کنید 

   آلودگی های سنگین بدنه پمپ را جدا کرده و قسمت های حساس را تمیز نگه دارید مانند، دریچه

 ها، سیم پیچ ها، ردیابها ) عیب یاب ها( و سنسور ها. 
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 بررسی کردن

 بررسی زمانی 

 اقداماتی که الزم است انجام شود فواصل زمانی

 روزانه

 سطح مایع هیدرولیک را بررسی نمایید

 سیستم هیدرولیک 

 هفتگی

دمای عملیاتی را بررسی نمایید) تحت 

شرایط باری مشابه( در زمان تخلیه 

 مخزن 

ساعت  2000سالیانه  یا 

کاری ) هر کدام که زودتر فرا 

 رسید(

مایع هیدرولیک را بررسی و تحلیل 

نمایید: از لحاظ چسبناکی

 ) ویسکوسیتی( ، عمر و ناخاصی ها

 روزانه

نشتی های پمپ را بررسی نمایید. 

یافتن به موقع نشتی ها و شناسایی 

آنها، از خرابی سیستم و ماشین 

 جلوگیری می کند. 

 پمپ هیدرولیک
 روزانه

پمپ را لحاظ صدا چک نمایید. مطمئن 

شوید که صداهای عجیب و غریب 

 نمی دهد.

 ماهانه

تمامی بست ها ،در زمان خاموش 

شدن، از فشار بیرون آمدن و خنک 

 شدن سیستم، باید بررسی شوند

 

 بررسی سوراخ ها ) منفذها(

 توجه ! 
اگر شما منافذ را  برای یافتن نشتی مایعات هیدرولیک، بررسی می نمایید، واحد پمپ و پاورتیک آف/    

PTO  .ممکن است خشک شده و آسیب ببینند 
  .منفذ ها ی بازرسی را جهت هرگونه نشتی بررسی نمایید 

 واحد پمپ را جهت هر گونه نشتی روزانه بررسی نمایید.  ①دریچه بازرسی 
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 منفذها را جهت محافظت از ورود اشیای خارجی بررسی نمایید. درپوش روی منفذ نباید جدا شود.

اگر شما منفذ بازرسی را جهت یافتن هر گونه نشتی مایع هیدرولیک بررسی می نمایید،اگر حداقل یکی از محل 

 های جوش اتصالی شفت در حال چکه کردن بود. واحد پمپ، و محل جوش های شفت باید تعویض گردند. 

 نظافت داخلی کامیون 2-9-10

 نظافت روکشهای صندلی

 توجه ! 

از پارچه های مایکروفیبری چرمی و مصنوعی برای نظافت پوشش صندلی استفاده نکنید. پارچه های 

 میکروفیبری در صورت استفاده مداوم، ممکن است به پوشش صندلی شما آسیب برساند. 

  .روکش های چرمی را با یک درصد محلول صابون، برای مثال مایع ظرف شویی و پارچه نم دار نظافت نمایید 

  روکش های پارچه ای را با یک درصد محلول صابون، برای مثال، مایع ظرف شویی و پارچه مایکروفیبری نم دار

 نظافت نمایید
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همواره با دقت نظافت نمایید و تمامی سطوح روکش را همزمان دستمال بکشید تا از جا ماندن رد اجتناب 

شود. پس از آن اجازه دهید صندلی خشک شود . نتیجه نظافت بستگی دارد به نوع و مدت زمان کثیفی 
 صندلی.

 توجه ! 

روکش های پارچه ای صندلی را به آرامی با پارچه نم دار تمیز کرده و سپس با پارچه دیگر آن را خشک 
نمایید.  مراقب باشید که سطوح چرم صندلی زیاد خیس نشود، در غیر اینصورت، شکننده و ترک خواهند 

 خورد. 

  محصوالت طبیعی مانند روکش های چرم صندلی با مرور زمان کهنه تر می شوند. در پاسخ به

تاثیرات محیطی مشخص ) برای مثال، رطوبت یا دمای بسیار باالی بیرون( روکش چرم ممکن است 

 از خود واکنش متفاوتی نشان دهد. برای مثال بیشتر چرب شوند. 

  برای اینکه صندلی شما ظاهری خوب داشته و احساس خوبی را برای مدت زمان طوالنی به شما

 بدهد. مراقبت های منظم از روکش های چرم صندلی تان الزامی است. 

 نظافت کمربندهای ایمنی صندلی

 توجه! 

 برای نظافت کمربندهای ایمنی از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید:

  لکه ها و آلودگی های کمربند ایمنی را فوراً و در اسرع وقت پاک نمایید. این امر بخاطر اجتناب از

 دائمی شدن لکه ها و صدمه به آنها است.

 .از سفید کننده برای نظافت استفاده نکنید و رنگ کمربندهای ایمنی را تغییر ندهید 

  درجه سانتی  20کمربند های ایمنی را با نور مستقیم خورشید خشک نکنید و یا با  گرمای باالی

 گراد خشک نکنید. کمربند ایمنی را با محلول های نظافت کننده مالیم نظافت نمایید. 

 نظافت بیرونی کامیون 7-9-19

 دستورالعمل های کلی

 هشدار ! 

قبل از نظافت شیشه، برف پاکن را غیرفعال کنید در غیراینصورت، برف پاکن شروع به کار کردن کرده و 

 موجب آسیب شما خواهد شد. 

  توجه ! 

 به منظور اجتناب از صدمه بیشتر، خرده سنگ ها و لکه های سخت را جدا نمایید بطور خاص:

 لکه های ناشی از حشرات 

 مدفوع پرندگان 

 زنگ زدگی 

 خورده های چوب 

 روغن ها و گیریس ها 

 سوخت ها 

 لکه های قیر 

 نمکهای جاده ای 
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در صورتی که کامیون شما زود به زود کثیف می شود، بنابراین نظافت بیشتر ضروری است. خراشیدگی ها، 

آلودگی های روی سطح، خوردگی ها و صدمه هایی که به دلیل بی توجهی اتفاق می افتد، ممکون اسوت 

همواره قابل برطرف شدن نباشند. در این خصوص همواره از نظر افراد متخصص در نموایونودگوی هوای موجواز 

 کمک بگیرید. 

 پله تاشو 

  هشدار! 

گل و خاک زیر کفش و روی پله ممکن است ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد.  ممکن است شما سقوط 

 کرده و آسیب ببینید. 

 کفش ها و پله ها را همواره از موارد زیر تمیز نگه دارید:

 )گل و الی ) لجن 

 خاک رس 

 برف 

 یخ 

 توجه ! 

قطعات کامیون یا برآمدگی های روی بدنه کامیون مانند کوپه )جعبه(  باطری یا مخزن سوخت و یا مخزن 

 ادبلو نباید به عنوان جای پا برای باال رفتن از آنها استفاده کرد. 

 کابین سیسو مجهز است به دستگیره های داشبورد جلو و نرده های کناری، و دستگیره ها. 

. پله ی تاشو )برای مثال در کامیون  341عکس 
 سیسو(

  زمان نظافت کامیون از دستگیره و

 جا پایی ها استفاده نمایید. 

 تا کردن پله های جلو، خاک کنار زن

در صورتی که کامیون با پله های تا 

نشده در حال حرکت باشد پله ها 
ممکن است ضربه خورده و آسیب 

ببینند برای مثال در زمان رانندگی 
 خارج از جاده.

قبل از به راه افتادن کامیون، پله های 

کناری باید جمع شوند. هرگز با پله 
هایی که جمع نشده اند رانندگی 

 نکنید.  

 به خصوص در زمان دور زدن کامیون

 زمان نظافت شیشه جلو، پله های جلو را برای این کار باز کنید. 

 کرده و سپس جا پایی را به سمت باال ①پله را همانطور که در تصویر می بینید به باال بلند② 

 بچرخانید. 
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 پله های جلو، سپر 

 دستگیره ها① 

 رکاب )پله( تاشو② 

 شستشو با فشار 5-9-10

 هشدار! 

 جهت نظافت تایر ها از برس های برقی چرخشی به همراه  فشار قوی آب استفاده نکنید. 

 تایر و کمک فنرهای خراب و آسیب دیده را فورًا تعویض نمایید.  

استفاده از آبپاش های فشار قوی ممکن است به تایرها و کمک فنرها صدمه بزنند که این صدمات ممکن 

 است در نگاه اول قابل شناسایی نباشند.

بدلیل این که این صدمات در اوایل امر ممکن است قابل رویت نباشند، تایر یا کمک فنر ممکن است زمانی در 
 هنگام رانندگی بشکند. این امر ممکن است منجر به تصادف و آسیب خود و دیگران شود. 

 جهت نظافت کامیون خود حداقل فاصله ضروری بین شلنگ آبپاش و قطعات کامیون را رعایت نمایید.

 فواصل حداقلی که باید رعایت شود:

  سانتی متر 10شلنگ دوشی شکل گرد با فاصله حدود 

  سانتی متر 10درجه با فاصله ی  25شلنگ اسپری تخت با دمای 

  سانتی متر 10شلنگ دوش ضربان دار با فاصله حدود 

 به منظور اجتناب از آسیب، بطور مداوم شلنگ آبپاش را حرکت دهید.

 فشار آب را مستقیماً بر روی موارد زیر هدف نگیرید:

 شکاف درب ها 

 کمک فنر ها 

 لوله ها و شلنگ های ترمز 

 قطعات مرتبط الکترونیکی 
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 پریزها و سوکت ها 

 درزها و واشرها 

 تجهیزات شستشو 6-9-10

زمانی که کامیون شما خیلی کثیف است، قبل از رفتن به کارواش در ابتدا آلودگی های زمخت را از 
 کامیون خود برطرف نمایید. 

 هشدار ! 

در صورتی که پس از شستشو، سیستم محافظ موم پخش شود، موم را از روی شیشه و برف پاکن 
برطرف نمایید تا ردی روی شیشه نماند. تشکیل رد روی شیشه قابلیت دید را کاهش می دهد، 

 بخصوص در شرایط دید وخیم ) انعکاس نور، مه، تاریکی و بارش برف(. 

بدلیل قابیلت دید ضعیف، راننده ممکن است کامالً از شرایط خطرناک جاده  غفلت کرده یا در متوجه 

 شدن تاخیر کرده و موجب تصادف شود. 

 دستورالعمل! 

آیینه های بغل را قبل از رفتن به داخل راهرو کارواش ) تجهیزات شستشوی( جمع نمایید. برف پاکن ها 

را در وضعیت            قرار دهید. در غیراینصورت آیینه های بیرونی و برف پاکن ها ممکن است آسیب 
 ببینند.  

 پس از شستشوی کامیون، آیینه های بیرونی را باید بار دیگر به وضعیت رانندگی خود باز گردانید.

 شستشوی موتور 4-9-10

در زمان شستشوی موتور از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید تا از صدمه و نقص به موتور اجتناب 
 شود:

  اگر شما از آب فشار قوی یا فشار بخار استفاده می کنید، آن را مستقیماً بر روی قطعات

 الکترونیکی یا سیم های برقی نگیرید. 

  .از نرفتن آب به داخل منفذهای هوای ورودی، تهویه یا خروجی هوا، اطمینان حاصل نمایید 

  .قبل از پاشیدن مواد محافظتی، تسمه ها و چرخ های اقدام محافظتی پس از شستشوی موتور

 محرک را محافظت نمایید. 

  تنها از عامل های محافظ خورندگی مومی که برای استفاده در موتور تهیه شده و مورد تایید می

 نگاه کنید(. 125باشند، استفاده نمایید ) به صفحه 

 ) وسیله کمکی در سیستم ترمز؛ وسیله ای برای کم کردن و پایدار نگه داشتن سرعت کامیون(.تاخیر انداز  5-9-10

 از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید:

  .تاخیرانداز را بطور منظم با فشار آب و بدون استفاده از حالل ها تمیز نمایید 

  .از خنک بودن تاخیر انداز اطمینان حاصل نمایید 

 .قطعات الکترونیکی و اتصاالت برقی را با احتیاط نظافت نمایید 
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 رینگ ها  9-9-10

 رینگ های کامیون خود را به طور مرتب نظافت نمایید.

در نظافت رینگ ها از محلول های نظافت اسیدی و قلیایی استفاده نکنید چنانکه این عامل ها موجب 

 خورندگی پیچ  و مهرهای رینگ و فنرهای قفل تعادل وزن می شوند. 

 خدمات 2-10

 معرفی، نگهداری 1-2-10

کامیون نیز، مانند سایر تجهیزات فنی دیگر، نیازمند مراقبت و نگهداری است. گستردگی و فواصل خدمات 
 رسانی اغلب بستگی دارد به دامنه وسیعی از شرایط عملیاتی کامیون.  

کامیون به همراه کتابچه گارانتی و خدمات ارائه می شود که شامل اطالعاتی در خصوص دامنه و فواصل 
تعمیر  ونگهداری بوده، و همچنین شامل مواردی مانند، مسئولیت عیوب، استفاده از مواد و کار نگهداری می 

 باشد. 

نمایندگی های مجاز خدمات تعمیر ونگهداری انجام شده تحت گارانتی را تایید و در دفتر خدمات رسانی ثبت 

 می کنند. 

کار خدمات بازرسی و تعمیرات و نگهداری از کامیون نیازمند دانش و مهارت های خاصی است که در این 
 کتابچه نیامده است. توصیه می شود که کار تعمیر و نگهداری توسط کارکنان آموزش دیده و ماهر انجام شود.

همواره جهت دریافت خدمات، به نمایندگی های مجاز رجوع نمایید. ما به شما توصیه می نماییم که کار تعمیر 
و نگهداری را در نمایندگی مجاز انجام دهید چنانکه این مراکز دارای دانش و ابزار الزم برای انجام چنین کاری را 

دارا هستند. به خصوص در زمانی که مسئله ایمنی کامیون مطرح است، کمک گرفتن از نمایندگی های مجاز 

 مهمتر می شود.

وجود کارکنان با تجربه، دریافت منظم اطالعات فنی ،راهنمایی ها و تجهیزات و ابزار مستقیماً از محل کارخانه، 

 موجب برخورداری نمایندگی های مجاز از آخرین اطالعات برای ارائه خدمات به مشتریان خود است.

 هشدار ! 

قبل از اقدام به تعمیر و نگهداری، بخش مرتبط با تعمیر و نگهداری از کتابچه راهنمای کامیون را مطالعه نمایید، 
 مانند دستورالعمل های گارانتی و خدمات. 

پیشتر در خصوص موارد مرتبط با استفاده از کامیون و مقررات قانونی مطالعه کرده و اطالعات کسب نمایید 

مانند ایمنی کاری، مقررات پیشگیری از تصادف و... در غیر اینصورت، ممکن است نکته ی مهمی دیده نشود و 
 این امر موجب خسارت به شما و کامیون شما خواهد شود.

   هشدار! 

زمان کار در زیر کامیون از ایمنی آن اطمینان حاصل نمایید. مطمئن شوید که پایه های پشتیبان به اندازه کافی 
 قوی باشند. 

تحت هیچ شرایطی به زیر کامیون ی که با جک بلند شده نروید! زیرا این امکان است که جک لیز خورده و 
 کامیون را رها نماید، که این امر موجب آسیب به خود و سایرین خواهد شد. 

 کار جک بلند کردن کامیون تنها برای مدت زمان کوتاه می باشد. 

 همواره کار تعمیر و نگهداری کامیون خود را نزد نمایندگی مجاز انجام دهید.
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ما همواره نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم، بخصوص درزمانی که موضوع ایمنی مطرح 

 می شود، بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز استفاده نمایید. 

 توجه ! 

 اطالعیه زیست محیطی

در صورتی که به دالیل فنی مجبور شدید که کار تعمیر و نگهداری کامیون را خود  انجام دهید. این کار را با 

 حداقل تاثیر بر روی محیط زیست انجام دهید. 

مواد مصرف شده ) برای مثال روغن موتور ( باید مطابق مقررات دور ریخته شوند. این امر همچنین برای 

 سایر قطعات کامیون که با مواد مصرفی مرتبط هستند، صادق است مانند فیلترها.

( استفاده می کند، روغن موتور  FAMEدر صورتی که کامیون از سوخت بیو دیزل ) سوخت دیزل زیستی/ 

باید مطابق با دستوراالعمل های خاصی دور ریخته شود. اطالعات بیشتر در این خصوص را از نمایندگی 

 های مجاز می توان کسب نمود.

قوطی های خالی، پارچه های نظافت و محصوالت مراقبت از کامیون همگی باید با رعایت نکات زیست 

 محیطی دور ریخته شوند. از دستور العمل های روی محصوالت مصرفی در این رابطه پیروی نمایید.

 زمانی که کامیون ثابت است، اجازه ندهید موتور بیش از ضرورت نیاز روشن باقی بماند. 

 قطعات یدک 

دقت کنید که قطعات یدک همراه مناسب کامیون شما باشند. تغییر در بعضی از قطعات کامیون می تواند 

 منجر به ساقط شدن قبولی نوع کامیون در آن کشور شود برای مثال:

 .)گواهی قبولی نوع برای تغییرات نوع کامیون ) برای مثال، ابعاد بیرونی 

   .ایمنی کاربر جاده ممکن است به مخاطره بیافتد 

 .خروج آالینده های اگزوز افزایش می یابد یا صدای کامیون بیشتر می شود 

 کاپوت ) درب تعمیرات( 2-2-10

 باز کردن

 هشدار! 

 در زمان باز شدن کاپوت ) درب تعمیرات( ممکن است فرد یا شی با کاپوت برخورد کرده آسیب ببیند. 

 مطمئن شوید که در زمان باز و بسته کردن کاپوت کسی دور و بر آن نباشد. 
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  یکی از انتها های اهرم را باز شدن

قفل را در جهت پیکان به سمت داخل 

 فشار دهید. 

  درب کاپوت ) درپوش( را به سمت باال

 ببرید. 

 بستن

  درب کاپوت به سمت پایین آورده و

 صدای قفل شدن آن را بشنوید.

 تجهیزات کامیون 7-2-10

 توجه ! 

 اطالعیه زیست محیطی

مدیریت نادرست مواد مصرفی خطری برای محیط زیست است.مواد مصرفی نباید وارد سیستم فاضالب، 
 آبهای رو زمینی، آب های زیر زمینی و خاک شوند. 

 محافظت از خوردگی ) بازرسی از محافظت از خوردگی/ زنگ زدگی( 5-2-10

کابین دارای محافظ استاندارد  ازخوردگی تجهیزات است.محافظت از خوردگی، موم شفافی است که 
 خاصیت های محافظتی آن بسیار عالی است. 

نمک جاده خاصیت خورندگی دارند. هر از گاهی کامیون خود را در زمستان برای پاک کردن نمک جاده از 
 روی کامیون بشویید. نمک جاده روی کامیون می تواند منجر به زنگ زدگی کامیون شما شود.

 نمک جاده همچنین می تواند مواد محافظت از خوردگی را هم خراب کند. 

بطور مرتب کامیون خود را بخصوص در بخش های لوله های هیدرولیک و بادی جهت یافتن عالئم خوردگی 

 بررسی نمایید. 

 آسیب های ناشی از خوردگی ) زنگ زدگی( را جهت تعمیر به نمایندگی های مجاز نشان دهید. 

 باطری ها 6-2-10

 دستورالعمل های مهم ایمنی

 هشدار ! 

در زمان شارژ باطری، گاز انفجاری تشکیل می شود. تنها جایی باطری خود را شارژ خطر انفجار:  

 نمایید که دارای سیستم تهویه هوای مناسب باشد. 

از ایجاد جرقه اجتناب نمایید! از روشن کردن آتش، سیگار و استفاده از منبع بدون محافظ نور در اطراف 

 باطری اجتناب نمایید. 

اسید باطری قابلیت خورندگی دارد. از دستکشهای محافظ در برابر خورندگی استفاده نمایید. در صورت 

پاشیدن اسید باطری بر روی پوست و لباس، فوراً آن را با صابون و آب یا ماده خنثی کننده دیگر خنثی 
 نمایید و سپس با آب تمیز کنید. 
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زمانی که آب و اسید با یکدیگر مخلوط می شوند، ممکن است ترکیبات آن به چشم شما پاشیده شود، 

بنابراین از عینک های ایمنی استفاده نمایید. زمانی که اسید باطری بر روی چشم شما پاشید، فورًا 

چشمانتان را با آب بشویید و بدون تاخیر نزد پزشک بروید! باطریها را از دسترس کودکان دور نگه دارید. 

 کودکان قادر به درک خطر کار با باطریها نیستند و ممکن است به خود آسیب برسانند. 

 توجه ! 

 اطالعیه زیست محیطی

باطریها حاوی مواد مضر هستند. به دور ریختن باطریها به همراه زباله های معمول خانگی از لحاظ قانونی 

 ممنوع است. آنها بایستی تفکیک شده و با رعایت مقررات زیست محیطی بازیافت شوند.

جهت بازیافت باطری مصرفی و با رعایت حفظ محیط زیست، شما می توانید آن را به نمایندگی های 

 مجاز بسپارید آنها نیز این باطری ها را به مراکز مورد نظر جهت بازیافت منتقل خواهند کرد. 

 349عکس        باز کردن درپوش باطری

 محافظ باطری

 باز کردن قفل 

  .از باال قاب ) روکش( باطری را جدا نمایید 

 باطری ها در سمت چپ بدنه کامیون قرار دارند. 

 جدا کردن باطری

 هشدار ! 

باطریها گازهای هیدروژنی بسیار انفجاری را ازخود آزاد می کنند. در صورتی که قطب مثبت باطری یک 

مدار کوتاه ) جرقه ( درست کند برای مثال با استفاده از ابزاری که با بدنه کامیون در تماس است، این 
 امر منجر به انفجار و آسیب شما خواهد شد. 

 .ابزار و اجسام فلزی را بر روی باطری قرار ندهید 
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  زمان جدا کردن باطری، همواره کابل های قطب منفی باطری را در ابتدا جدا نموده و سپس کابل

 های قطب مثبت را جدا نمایید.

  .زمان جدا کردن باطری و قطع سیم مطمئن شوید که موتور خاموش است 

 توجه ! 

دقیقه پس از توقف موتور، باطری را  5کامیون هایی که دارای اگزوز بلوتک پسا پاالیش هستند: زودتر از 

جدا نکنید. این کار این اطمینان را می دهد که سیستم اگزوز پسا پاالیش دوباره پس از اینکه کامیون 

 برای سرویس دهی برده شد، کار می کند. 

 .)کلید را از قفل احتراق بردارید ) جدا کنید 

 .تمامی وسایل مصرفی برقی را خاموش نمایید 

 .روکش باطری را جدا نمایید 

 .کابل زمینی منفی را قطع نمایید 

  .کابل مثبت را قطع نمایید 

 وصل کردن باطری

زمان وصل کردن باطری، همواره کابلهای قطب مثبت را در ابتدا وصل نمایید و سپس کابل های قطب 

 منفی را متصل نمایید. 

 .)کلید را از روی قفل احتراق بر دارید ) بیرون بکشید 

 .تمامی وسایل مصرفی برقی را خاموش نمایید 

 .کابل مثبت را متصل نمایید. از اتصال صحیح کابل های باطری اطمینان حاصل نمایید 

 .کابل زمینی منفی را وصل نمایید 

 .درپوش باطری را بگذارید 

 پس از روشن نشدن سیستم برقی یا نصب باطری جدید، موارد زیر را انجام دهید: 

  .ساعت را دوباره رست نمایید 

  تجهیزات صوتی ) رادیو( و محافظ ضد سرقت خود را غیر فعال نمایید. از دستورالعمل های دفترچه

 راهنمای شرکت سازنده باطری پیروی نمایید. 

  .تایمر گرمایش کمکی را دوباره برنامه ریزی نمایید 
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 بررسی سطح الکترولیت باطری

  سطح الکترولیت باطری خود را هر شش ماه یکبار

 کیلومتر ،بررسی نمایید. 507000یا پس از هر 

 .از دستورالعمل های ایمنی پیروی نمایید 

 .روکش باطری را جدا نمایید 

 را باز نمایید. ②پیچ ها 

 .سطح مایع باطری ها را بررسی نمایید 

 هر  ①مایع باطری باید به بخش های عمودی

 سلول باطری برسد. 

 توجه ! 

آب شیر قدرت برقی باطری را کاهش یا خراب می کند. تنها از آب مقطر یا آب خالص برای اضافه کردن به 
باطری استفاده نمایید. از قیف های فلزی برای پر کردن استفاده نکنید. قیف های فلزی موجب تشکیل 

 مدار کوتاه شده و باطری ها ممکن است آسیب ببینند. 

 .آب مقطر یا خالص را اضافه نمایید 

 .پیچ های را محکم نمایید 

 تعویض / جابجا کردن باطری

 هشدار! 

باطریها سنگین هستند و ممکن است سقوط کرده و موجب آسیب شوند. بنابراین، در زمان جابجایی 
 باطری مراقب باشید. از تجهیزات کمکی ) باالبر( یا یاری دیگران بهره بگیرید. 

 مراقبت از باطری

 با پیروی از دستورالعمل های زیر از باطری خود مراقبت نمایید:

 توجه ! 

قطب ها و سطوح کثیف باطری ممکن است دارای نشت سطحی شوند. این امر ممکن است سبب 
 تخلیه باطری شود. 

   .قطب ها و سطوح باطری را تمیز و خشک نگه دارید 

 توجه ! 

از نظافت کننده هایی که حاوی سوخت هستند استفاده نکنید. نظافت کننده های شیمیایی حاوی 
 سوخت می توانند روی جعبه باطری باقی بمانند. 

  .نیمه پایین تر قطب های باطری را با اندکی گیریس محافظتی اکسیداسیون، چرب نمایید 

  .جعبه باطری را تنها با نظافت کننده های معمول همگانی، تمیز نمایید 

 توجه ! 

در صورتی که گرد وخاک به داخل سلول های باطری نفوذ کند. شارژ خود به خودی باطری افزایش یافته 
 و باطری ممکن است آسیب ببیند. 
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  هر زمان که در حال بستن پیچ ها هستید، باطریهای را تمیز نمایید. در غیراینصورت، گرد وخاک ممکن

 است وارد سلول های باطری شود. 

 .پیچهایی را که سوراخ های تنفسی آنها کیپ شده است را باز کنید 

  با یک وسیله مناسب سوراخ های گرفته شده را تمیز نمایید، مانند سیم فلزی نازک. در صورتی که

 سوراخ های تنفسی گرفته شوند، گاز ها قادر به خروج نخواهند بود.

 شارژ کردن باطری 

 هشدار ! 

در زمان شارژ باطری، گازهای انفجاری تشکیل می شوند. باطری را تنها در جایی شارژ نمایید که دارای 
 سیستم تهویه هوای مناسب باشند.

از ایجاد جرقه اجتناب نمایید! از روشن کردن آتش، سیگار و استفاده از منبع بدون محافظ نور در اطراف 

 باطری اجتناب نمایید. 

کابل را از شارژر باطری تنها زمانی جدا نمایید که شارژر دیگر روشن نیست و باطری دیگر گاز تولید نمی 
 کند. 

 در زمان شارژ باطری از وجود سیستم تهویه مناسب در محل اطمینان حاصل نمایید. 

 در زمان شارژ باطری به سمت باطری خم نشوید و بخارات باطری را تنفس نکنید. 

به عنوان یک قانونی کلی، در صورتی که فواصل کوتاهی را رانندگی می کنید یا کامیون برای مدت زمان 
 طوالنی تر متوقف می ماند، وضعیت شارژ باطری را اغلب بررسی نمایید. 

در صورتی که از کامیون برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی شوند، باطری ها باید بطور دوره ای شارژ 

 مجدد شوند. این امر استارت خوردن کامیون را تضمین می کند.  

 با اطمینان از وضعیت شارژ باالی کافی باطری، عمر سرویس دهی آن باال می رود.  

 توجه ! 

جهت شارژ مجدد باطری از شارژرهای معمول در دسترس استفاده نمایید. مطمئن شوید که از ولتاژ 

درست استفاده می کنید . باطری های نو را سریع شارژ نکنید. این امر ممکن است به باطری ها آسیب 

 برساند.

برای شارژ کردن باطری ها از کابل های کمک استارت ) جامپ استارت( بدلیل خطر آسیب به باطری 

 اجتناب نمایید.

 .در پوش باطری را بردارید 

 .کابل زمینی منفی را قطع نمایید 

  .کابل منفی را قطع نمایید. کابل میان باطری ها را قطع نکنید 

 .پیچ ها را باز نمایید 

  را متصل نمایید. به دفترچه راهنمای شارژ باطری نگاه کنید.  24شارژ ولتاژ 

 دستورالعمل! 

% 15% درصد ) بارگذاری آنی تا 30به دلیل خطر آسیب رسیدن به باطری، جریان شارژ نباید بیش از 
 درصد( ظرفیت باطری باشد .

  کابل شارژر باطری را متصل نمایید. به دفترچه ی راهنمای شارژر رجوع نمایید 

  .شارژر را جدا نمایید 
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 .زمانی که باطری ها بطور کامل شارژ شدند، پیج ها را ببندید 

  .کابل مثبت را متصل نمایید 

 .کابل زمینی منفی را متصل نمایید 

  .درپوش باطری را بگذارید 

 تعویض باطری

در صورتی که باطری تعویض می شود، هر دو باطری باید جایگزین شود. در غیر اینصورت، سیستم عامل 

 قادر به شناسایی شارژ صحیح نمی باشد. 

ما به شما توصیه می نماییم در زمان جایگزینی باطری ها از همان مدل قبلی استفاده نمایید. در صورتی 

 که از باطری نوع دیگری استفاده می نمایید، بنابراین نوع باطری باید به سیستم عامل اضافه گردد.

 اطالعات بیشتر را در این خصوص می توانید، از نمایندگی های مجاز سئوال نمایید. 

 تنظیم سیستم عامل

 دستورالعمل ها برای کامیونی که بالاستفاده مانده است. 

هفته در یک جا بدون استفاده بماند، کابل منفی باطری   1در صورتی که کامیون برای مدت زمان بیش از 

 را از قطب آن جدا نمایید. 

این امر بدلیل اجتناب از تخلیه باطری در نتیجه ی مصرف موقت برق در وضعیت استند بای ) آمادگی( 

 می باشد.

 در موارد زیر باطری را مجدداً شارژ نمایید:

 .پیش از معرفی کامیون به مرکز نمایندگی پس از یک مدت طوالنی بال استفاده ماندن کامیون 

 یا 

  ماه یکبار، موتور کامیون باید برای یک مدت طوالنی کار کند. 1حداقل هر 

 کامیونی که بال استفاده باقی مانده است. 4-2-10

در صورتی که کامیون بال استفاده باقی مانده است،جهت استفاده از مواد مصرفی آن نیاز به اقدامات 

 خاصی دارد. 
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 شرایط عیب یابی 0-11

 چه چیزی را می توانم کجا بیابیم.  1-11

 گنجه ابزار  1-1-11

 گنجه های ابزار در کناره های کابین باالی قوس)طاق( چرخها قرار دارند و تنها از بیرون قابل دسترسی هستند. 

 چراغ جعبه ابزار بطور خودکار روشن می شود زمانی که یکی از گنجه های جعبه ابزار های روشن می شود.
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 گنجه جعبه ابزار کابین ) کابین با جای خواب(

 

  :تا توقف قفل  ②یکبار کشیده و رها نمایید. درب گنجه ابزار ①اهرم آزاد کردنباز کردن گنجه ابزار

 شدن، باز می شود 

 را بار دیگر بکشید، مکانیزم درب گنجه جعبه ابزار بطور کامل باز می شود.  ①اهرم آزاد 

 .درب را با چرخاندن آن باز نمایید 

  :درب را بطور صحیح تا زمانی که صدای درگیر شدن قفل را بشنوید، بستن درب گنجه ابزار

 بچرخانید. 

 ابزارهای کامیون و تجهیزات اضطراری 9-1-11

 دستورالعمل های ایمنی مهم 

 هشدار ! 

زمان کار بر روی کامیون همواره اطالعات مرتبط با ایمنی کامیون را مدنظر قرار دهید. مانند کتابچه راهنما، 
دستورالعمل های بکارگیری مواد خطرناک، مقررات زیست محیطی، بهداشت شغلی و آیین نامه های 

 ایمنی.

در غیر اینصورت، شما قادر به شناسایی موقعیت های خطرناک نخواهید بود و این امر ممکن است منجر 

 به آسیب جدی و حتی خطر مرگ برای شما و سایرین شود. 
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 هشدار ! 

در صورتی که از  ابزار باال بر ) جک( به نحو مناسب استفاده نشود، یا کامیون بطور صحیح باالبرده 

نشود، کامیون ممکن است از روی وسیله باالبر سقوط کرده و از کنترل خارج شود این امر موجب اتفاق 

 ناگوار و آسیب به خود و دیگران خواهد شد. 

 لطفاً قبل از بلند کردن کامیون، به اطالعات زیر توجه فرمایید: 

 .چرخ های کامیون خود را تنها زمانی تعویض نمایید که کامیون روی سطح مسطح پارک شده است 

  از جک تنها برای مدت زمان کوتاه استفاده نمایید به عنوان یک وسیله باالبردن کامیون، برای مثال

 تعویض چرخ ها.

  زمان کار در زیر کامیون از جک برای نگه داشتن کامیون در تمام مدت کار استفاده نکنید )کامیون

 ممکن از روی جک لیز خورده به شما آسیب برسد(.

  .ترمز دستی را کشیده و با گذاردن چاک زیر چرخها از ثابت ماندن کامیون اطمینان حاصل نمایید 

  .از محکم بودن جک و سطح مسطح زیر آن اطمینان حاصل نمایید 

  در صورتی که سطح نامیزان است، زیر آن را با ورقه محکم آهنی مناسب به عنوان پشتیبان ، میزان

 نمایید. 

 .موقعیت باالبری جک را تنظیم نمایید که در این کتابچه توضیح داده می شود 

 .از نبود کسی در داخل کامیون اطمینان حاصل نمایید 

 لطفًا دستورالعمل های زیر را پس از باالبردن کامیون مورد توجه قرار دهید:

  میلیمتری میان کف تایر و زمین اطمینان حاصل نمایید.  10از  فاصله ی بیش از 

 .زیر کامیون بلند شده از زمین دراز نکشید 

 .دستها و پاها را زیر کامیون نبرید 

 .موتور را استارت نزنید و موجب هرگونه لرزش در کامیون نشوید 

 .ترمز دستی را آزاد نکنید 

 

 جای تجهیزات 2-1-11

A   کابین بلند 

B    کابین با جای خواب 

C   )کابین با محوطه استراحت ) طول متوسط 

انواع اتاق ها   -352عکس 

 ) کابین ها(
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A/B  کابین های بلند و دارای جای خواب : 

 تجهیزات جای تجهیزات

 گنجه ابزار در سمت چپ کابین
جعبه کمک های اولیه، جلیقه ایمنی، مثلث  های 

 هشدار

 گنجه ابزار سمت راست کامیون
جک، ورقه پشتیبان جک، ابزارهای کامیون، اهرم پمپ 

 و اهرم سوار )نصب(

 کپسول آتش نشانی گنجه ابزار سمت چپ کامیون

C کابین دارای محوطه استراحت : 

 کوپه انبار پشت صندلی شاگرد
جعبه کمک های اولیه، جلیقه ایمنی، مثلث های 

 هشدار

 کوپه انبار پشت صندلی شاگرد
جک، ورقه پشتیبان جک، ابزار کامیون، اهرم پمپ، 

 اهرم سوار ) نصب(

 کپسول آتش نشانی نصب بر روی دیوار پشت.

 اهرم پمپ ) دو تکه(

 هشدار ! 

هنگام سوار کردن ) جمع کردن( اهرم پمپ، اهرم در چفت مورد نظر آن قرار می گیرد و قفل می شود. 

 در غیر اینصورت، اهرم پمپ ممکن است از جایش در آمده موجب آسیب شما شود. 

 اهرم پمپ را با وسایل زیر استفاده نمایید. 

 .جک کامیون 

 آچار چرخ 

 .وینچ ) قرقره( چرخ یدک 

 .)پمپ دوال و راست کردن اتاق کامیون )پمپ خم و راست کردن کابین 
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 شکاف ) جک( ①

 براکت/ قالب ) آچار چرخ/ پمپ خم و راست کابین( ②

 سوزن )پین( قفل ایمنی ③

 شکاف ) استفاده از قرقره/ وینچ( ④

 شکاف سوزن قفل ایمنی ⑤

 آستین سوار کردن برای اتصال دستگیره قرقره ) قرقره چرخ یدک(.  ⑥

 وصل و قفل نمایید. ④و سوراخ ③اهرم پمپ را به پین قفل ایمنیجمع کردن اهرم پمپ: 

 پین/ سوزن قفل ایمنی را فشار داده و قسمت های اهرم پمپ را جدا نمایید. باز کردن اهرم پمپ:  

 کابین راننده 11 –9

 قبل از خم کردن ) دوال کردن( کابین. 11 –1-9

 پیش از خم کردن کابین اقدامات زیر را انجام دهید: 

 .ترمز دستی را بکشید 

 .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید 

 .موتور را خاموش نمایید 

  زمانی که می خواهید موتور را پس از خم کردن کابین روشن نمایید، کلید را در قفل احتراق در

 وضعیت رانندگی قرار دهید.

  رجوع نمایید(. 96گرمایش های کمکی را خاموش نمایید ) به صفحه 

 :اجسام رها شده از کابین را جمع آوری نمایید. برای مثال 

 قوطی ها 

 بطری ها 

 ابزارها 

 کیسه ها 
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  نگاه  221نگاه کنید( و گنجه جعبه ابزار را از بیرون ) به صفحه  14گنجه ها را از داخل ) به صفحه

 کنید( ببندید. 

 .به دالیل ایمنی محوطه اطراف اهرم تغییر دنده را باز نگه دارید 

 .با استفاده از چاک ) موانع زیر الستیک( مانع از به حرکت افتادن خود به خودی کامیون شوید 

  نگاه کنید(. 102موقعیت صحیح سوزن ) پین( جلو را بررسی نمایید ) به صفحه 

 هشدار! 

کابین در حال خم ممکن است بطور ناگهانی به وضعیت نهایی خود سقوط  کند. اگر کسی در محل 

 اطراف خم شدن کابین  قرار داشته باشد، ممکن است آسیب ببیند. 

زمانی به خم کردن کابین خود اقدام نمایید که در محوطه اطراف کسی نباشد.تنها زمانی به کابین  

 نزدیک شوید که کابین تا انتهای وضعیت خود خم شده باشد. 
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 .به دالیل ایمنی، محوطه جلوی کابین را همواره خالی نگه دارید 

 هیدرولیکی -سیستم خم کردن کابین مکانیکی  9-9-11

 بررسی اجمالی

 پمپ خم کردن کابین در سمت راست آستانه درب قرار دارد. 

 اهرم دریچه موقعیت خم کردن  ①

 مهره شش ضلعی پمپ خم کردن  ②

 برچسب توجه ) راهنمای خم کردن کابین(. ③
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 در پمپ خم کردن در جهتی باشد که در برچسب هشدار نشان داده  ①بررسی کنید که اهرم دریچه

 شده است. 

 خم کردن کابین به سمت جلو

 .از دستور العمل های اجرایی در خصوص خم کردن کابین پیروی نمایید 

  نگاه کنید(. 215درب درپوش را باز نمایید ) به صفحه 

  اهرم دریچه پمپ خم کردن کابین را به وضعیتA  .بچرخانید 

   اهرم پمپ را به آچار مهره گیر ) موجود در جعبه ابزار کامیون( و به مهره شش ضلعی پمپ خم کننده

 کابین متصل نمایید.

  اهرم پمپ را به باال و پایین حرکت داده تا زمانی که کابین تا انتها به سمت جلو خم شود. قفل کابین

 بطور خودکار باز می شود. 

   اگر پمپ مقاومت قابل توجهی را تحمل می کند، وضعیت خمیدگیA  را در اهرم دریچه پمپ، بررسی

 نمایید. 

  در صورتی که اهرم پمپ احساس مقاومتی ندارد، هیدرولیک های خم کردن کابین، را به نمایندگی مجاز

 نشان دهید. 

 باز گرداندن کابین به سرجای خود و در وضعیت رانندگی

 هشدار! 

قبل از شروع رانندگی، از اینکه اهرم دریچه بار دیگر در وضعیت رانندگی قرار دارد اطمینان حاصل نمایید. در  

غیر اینصورت، این خطر وجود دارد که قفل کابین در زمان رانندگی خود به خود باز شده و کابین در هنگام ترمز 

 سنگین به سمت جلو خم شود.

  اهرم دریچه پمپ خم کردن کابین را به وضعیت پایین تر B .بچرخانید 

 .اهرم پمپ را به مهره گیر و مهره شش ضلعی پمپ خم کردن کابین متصل نمایید 

  در پمپ خم کردن کابین، اهرم پمپ را به سمت باال و پایین حرکت داده تا زمانی که کابین به وضعیت

 نهایی عقب بر گردد. 
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 صدای قفل شدن قابل شنیدن است.

 قفل کابین بطور خودکار درگیر می شود.

 زمانی که کابین قفل شد، اهرم پمپ  خم کردن کابین را دیگر به باال و پایین حرکت ندهید. 

 .درب پمپ خم کردن کابین را ببندید 

  هشدار ! 

پس از روشن شدن موتور، خاموش نمی شود، قفل کابین در واقع   در صورتی که چراغ شاخص
 قفل نشده است. این خطر وجود دارد که کابین در زمان ترمز گیری به جلو خم شود. 

پس از روشن شدن موتور، اطمینان حاصل نمایید. کابین را به       از خاموش شدن چراغ شاخص

 سرجای خود و در وضعیت راندن برگردانید و از قفل بودن صحیح کابین مطمئن شوید. 

  .پس از استارت موتور، از خاموش بودن چراغ شاخص           در پنل ابزار اطمینان حاصل نمایید 

 مشکالت مرتبط با خم کردن کابین 11 –2-9

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار ! 

نگهداری نامناسب از کامیون ممکن است ایمنی کامیون شما را به مخاطره بیاندازد. از دست دادن کنترل 
کامیون منجر به تصادف خواهد شد. سیستم های ایمنی نه تنها برای ایمنی راننده بلکه برای ایمنی 

 سایرین نیز می باشد. 

همواره جهت دریافت خدمات، نزد نمایندگی های مجاز بروید. نمایندگی های مجاز دارای دانش و مهارت 

الزم برای انجام این کار را دارند. ما همواره نمایندگی های مجاز را به شما توصیه می نماییم. به خصوص 
در زمانی که مسئله ایمنی مطرح می شود، بسیار مهم است که از نمایندگی های مجاز در این رابطه 

 کمک بگیرید. 

  

 مشکل راه حل ها  دالیل احتمالی/ عواقب و 

اهرم دریچه پمپ خم شدن کابین در وضعیت پایین، عقب و به سمت 

 رانندگی قرار دارد. 

  اهرم دریچه پمپ خم کردن کابین را در وضعیتA   خم شدن به

 نگاه کنید(. 222جلو قرار دهید ) به صفحه 

 کابین خم نمی شود

 هیدرولیک خم شدن کابین دارای نشتی است یا کار نمی کند.

 هیدرولیک های خم شدن کابین را به نمایندگی مجاز نشان دهید 

 

 کابین خم نمی شود
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 موتور 2-11

 روشن و خاموش کردن موتور در زمان خم کردن کابین 1-2-11

 قبل از روشن و خاموش کردن موتور

 هشدار ! 

زمانی که کابین در حال خم شدن است و موتور در حال  کار کردن است، به موتور داغ و یا قطعات در حال 
 کار دست نزنید ) مانند اگزوز چند تایی،  تسمه آجدار و پنکه( ممکن است به شما صدمه وارد شود. 

در صورتی که شما نیاز به تعمیر کامیون خود در کنار جاده های عمومی را دارید، شرایط ترافیکی را در نظر 
 داشته باشید و از ینکه رانندگان دیگر بتوانند شما را ببینند اطمینان حاصل نمایید. 

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن قرار دهید 

 .دنده را در وضعیت خالص قرار دهید 

  .کابین را به وضعیت جلو خم نمایید 

 روشن و خاموش کردن موتور از بیرون

 روشن کردن موتور

 

 موتور را فشار دهید، تا زمانی که موتور روشن شود.  ①دکمه روشن و خاموش کردن بیرونی 

 روشن کردن موتور و افزایش سرعت دور موتور

 موتور را فشار دهید، تا زمانی که موتور روشن شود.  ①دکمه روشن و خاموش کردن بیرونی 

 ثانیه، سرعت دور موتور افزایش می یابد.  1پس از حدود 

  دکمه خاموش و روشن کردن خارجی موتور را فشار داده و پایین نگه دارید تا زمانی که موتور به

 سرعت دلخواه خود برسد. 
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رها می شود، موتور با سرعت تنظیمی شروع به کار ①زمانی که دکمه خارجی روشن و خاموش کردن موتور 

 میکند.

 سرعت موتور ممکن است تا سرعت دور موتور محدود شده افزایش یابد. 

 خاموش کردن موتور 

 را دوباره فشار دهید.  ①دکمه روشن و خاموش کردن بیرونی موتور 

  .کابین را به وضعیت رانندگی بازگردانید 

 سوخت گرفتن از سیستم سوخت 9-2-11

 تخلیه خودکار ) سیستم سوخت، در زمانی که پیش فیلتر سوخت وجود ندارد(

سعی نکنید از سیستم سوخت در زمان تالش برای روشن کردن موتور برای مدت زمان طوالنی، سوخت بیرون 

 بکشید.  در غیر اینصورت، استارتر موتور ممکن است آسیب ببیند. 

 .استارت موتور را تا یک دقیقه بطور مداوم بزنید تا زمانی که موتور به نرمی شروع به کار کند 

 سیستم سوخت بطور خودکار سوخت را بیرون می دهد. 

  در صورتی که موتور پس از حدود یک دقیقه نتواند روشن شود یا دوباره خاموش شود. با کمک پمپ

 دستی از سیستم سوخت، سوخت بگیرید.

 سوخت گرفتن با پمپ دستی ) سیستم سوخت، در زمانی که پیش فیلتر سوخت وجود ندارد(.

، بررسی نمایید که فیلتر کثیف نباشد. فیلتر کثیف را در نمایندگی مجاز ②را از پنجره بازرسی ①پمپ دستی

 جهت نظافت، نشان دهید. 

352عکس   
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 .درب مخزن سوخت را باز نمایید 

 را خالف عقربه های ساعت بچرخانید.  ①دسته پمپ دستی 

 بار ( تا زمانی که دیگر  300آن به تعداد زیاد به پایین فشار دهید ) حدود  ①پمپ دستی را از دسته

 هیچ مقاومتی احساس نشود. 

  آن بطور کامل به پایین فشار داده و با چرخاندن آن در جهت عقربه های  ①پمپ دستی را از دسته

 ساعت سفت نمایید. 

  .درب مخزن سوخت را ببندید 

 استفاده فوریتی موتور 2-2-11

 فعال کردن موتور جهت استفاده فوریتی

را نمایش بدهد، عملیات اضطراری موتور فعال خواهد شد. در  MR در صورتی که صفحه نمایش پیغام  

 زمان استفاده اضطراری از موتور، پدال گاز کار نمی کند و سرعت موتور محدود است. 

  .در صورتی که ترافیک جاده اجازه می دهد، کامیون را متوقف نمایید 

 .)ترمز دستی رابکشید ) ترمز دستی را روشن نمایید 

 .موتور را خاموش نمایید 

  ثانیه موتور را دوباره روشن نمایید.  30پس از حدود 

 دور در دقیقه می رسد.  3100عملیات اضطراری موتور فعال شده و سرعت موتور به حدود 

 موتور روشن نمی شود 7-2-11

 هشدار ! 

نگهداری نامناسب از کامیون ممکن است ایمنی کامیون شما را به مخاطره بیاندازد. از دست دادن کنترل 
کامیون منجر به تصادف خواهد شد. سیستم های ایمنی نه تنها برای ایمنی راننده بلکه برای ایمنی 

 سایرین نیز می باشد. 

جهت دریافت خدمات، همواره نزد نمایندگی های مجاز بروید. نمایندگی های مجاز دارای دانش و ابزار 
الزم برای این کار را دارا هستند. بخصوص در زمانی که مسئله ایمنی مطرح می شود، بسیار مهم است 

 که از نمایندگی مجاز در این خصوص استفاده نمایید. 
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 مشکالت راه حل ها دالیل احتمالی/ عواقب و 

 بلور های پارافین قابلیت سیالی سوخت دیزل را کاهش داده است. 

  اختالالتی  که توسط پارافین ایجاد می شود را می توان با گرمایش

کل سیستم سوخت برطرف کرد. برای مثال با پارک کردن کامیون در 
 گاراژ گرم.

  سوخت دیزل را با افزودنی روان کننده ها مخلوط نمایید ) به صفحه

 نگاه کنید(.  261

  در صورتی که موتور علی رغم چندین بار تالش روشن نشد، جهت

 رفع اشکال به یکی از نمایندگی های مجاز رجوع نمایید.  

 

موتور در یخبندان سنگین 

 روشن نمی شود

 موتور روشن نمی شود

 سیستم های الکترونیک موتور دارای نقص هستند.

 بچرخانید قبل از اینکه بار “ ایست“کلید را در قفل احتراق در وضعیت

 دیگر تالش می کنید که موتور را روشن نمایید. 

 الستیک پنچر 7-11

 تعویض السیتک پنچر 1-7-11

 دستورالعمل های ایمنی مهم

 هشدار ! 

به منظور اجتناب از خطرات بالقوه جدی و حتی آسیب های مرگبار و خطر خسارت به کامیون، به موارد 

 زیر توجه فرمایید:

  از جک تنها برای بلند کردن کامیون برای مدت زمان کوتاه استفاده می شود، برای مثال، تعویض

 چرخها. در زمان کار در زیر کامیون نباید از جک برای این هدف استفاده کرد.

  جک را تنها در نقطه معین شده در زیر کامیون قرار دهید. قبل از بلند کردن کامیون، مطمئن شوید که

 جک به درستی به نقطه سوار )نصب(  متصل شده است.  

  قبل از بلند کردن کامیون، مطمئن شوید که کامیون در جای خود ثابت است. برای مثال، با استفاده از

کشیدن ترمز دستی و یا استفاده از چاک ها در زیر الستیک. هرگز در زمان بلند کردن کامیون، ترمز 

 دستی را آزاد نکنید. 

  پایه جک باید بر روی سطح محکم و مسطح قرار داشته باشد. در صورتی که زمین زیر جک نرم

 است، بنابراین قاب پشتیبان باید در زیر جک قرار گیرد. 

  میلیمتر باشد. در غیر  10لطفاً توجه فرمایید که فاصله میان زمین و کف الستیک نباید بیش از

 اینصورت کامیون ممکن است از روی جک لیز خورده یا سقوط نماید. 

  هرگز در سطوح تپه ای و سراشیبی سعی در تعویض چرخ نکنید. در غیراینصورت، کامیون ممکن

 است از روی جک سقوط نماید. 

 .دست یا پای خود را زیر کامیون نگذارید 

 .زیر کامیون بلند شده، دراز نکشید 
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 .از نبود کسی در داخل کامیون اطمینان حاصل نمایید 

  در صورتی که کامیون مجهز به چرثقیل لودر یا عقب/ دم باالبر باشد، کامیون را با بست های

 هیدرولیکی بلند نکنید، شاسی کامیون ممکن است آسیب ببیند. 

  هرگز زمانی که کامیون بلند شده است، کامیون را روشن نکنید و از لرزش کامیون اجتناب نمایید. در

 غیر اینصورت کامیون ممکن است از روی جک سقوط نماید. 

زمانی که چرخ آسیب دیده از محور جدا شد،مرکز ثقل ممکن است به راحتی به دلیل وزن سنگین چرخ ها 

جابجا شود. پس از جدا کردن  پیچ و مهرهای چرخ، چرخ ممکن است سقوط یا چپ کرده و موجب آسیب 

 شما و دیگران شود. 

در زمان شل کردن چرخ از فرد دیگری کمک بگیرید و تنها زمانی چرخ را جدا نمایید که فشاری بر روی پیچ و 

 مهره ها وجود ندارد. 

 در نتیجه شل بستن پیچ و مهره ها به رینگ و محور ها حتی مرکز چرخ نیز ممکن است آسیب ببیند. 

مسئله شل بودن چرخ موضوع بسیار مهمی در ایمنی جاده است. در صورتی که این اشکال مورد غفلت 

 قرار گیرد، چرخ ها ممکن است از جای خود بیرون بیایند. 

تمام سطوح تماس چرخ ها و مرکز و همچنین پیچ و مهره ها همگی باید در شرایط خوبی بوده و کامالً تمیز 

 باشند. 

  ما از رینگ های آلومینیومی اسپیدالین روی محورها استفاده می نماییم با پیچ یکسان به عنوان رینگ

 های فوالدی اما مهرها مانند آستین بوده و از حد معمول بلندتر هستند. 

  هستند. 340-936-3500است و چرخ های دوتایی )جفت(  340 –936-3430چرخ تک 

  نیوتن در متر می باشد. 600گشتاور سفت کردن مهره 

  .فشار الستیک را بررسی نمایید و در صورت نیاز مطابق جدول فشار الستیک آن را تنظیم نمایید 

رجوع  130اطالعات بیشتر در خصوص فشار الستیک را می توان در بخش فشار تایر یافت ) به صفحه 

 نمایید(. 

 .کامیون را در یک سطح افقی و محکم پارک نمایید 

 .)ترمز دستی را بکشید ) ترمز دستی را روشن نمایید 

  .با گذاردن چاک در زیر الستیک از ثابت ماندن کامیون در جای خود اطمینان حاصل نمایید 

 نصب رینگهای آلومینیومی  ) رینگ آلیاژ سبک(

در نصب صحیح رینگ های آلومینیومی، بخصوص چرخ های دوتایی، توجه خاصی باید صورت بگیرد. در 

 نتیجه شل بودن مهره ها و پیچ ها، رینگ ها و محور ها و مرکز چرخ آسیب خواهند دید. 

شل بودن چرخ ها یک مسئله جدی در ایمنی جاده است و در صورتی که اشکال همچنان مورد غفلت قرار 

 گیرد، چرخ ها ممکن است از جای خود بیرون بیایند. 

تمام سطوح تماس چرخ ها و مرکز و همچنین پیچ و مهره ها همگی باید در شرایط خوبی بوده و کامالً   

 تمیز باشند. 

ما از رینگ های آلومینیومی اسپیدالین روی محورها استفاده می نماییم با پیچ یکسان به عنوان رینگ 

 های فوالدی اما مهرها مانند آستین بوده و از حد معمول بلندتر هستند. 

 هستند. 340-936-3500است و چرخ های دوتایی )جفت(  340 –936-3430چرخ تک 

 نیوتن در متر می باشد. 600گشتاور سفت کردن مهره 

 

 

 295صفحه 

 
 عیب یابی



 نصب چرخ ها

بخصوص در زمانی که چرخهای دسته دوم دوباره برای نصب مورد استفاده قرار می گیرند، تمام سطوح و آج ها 
باید تمیز و با دقت مورد بازرسی قرار گیرند. بطور خاص مهره های چرخ های دوتایی که نسبتاً نازک هستند و 

دارای ساختار آستینی هستند، در ابتدا بررسی نمایید که آنها دندانه دار نشده باشند و آج ها در زمان چرخاندن 
 آج ها با دست کشش درست را دارند. 

 در صورت کوچکترین شکی در آسیب دیدن مهره و پیچ ها،باید فوراً آنها را تعویض کرد.

 سیستم الکتریکی، فیوز ها 5-11

 جعبه فیوز 1-5-11

 جعبه فیوز در محل پای سمت شاگر قرار دارد. 

 خطر آتش سوزی

 هشدار ! 

از آمپر باالتر از آنچه ارزش فیوز توصیه می کند استفاده نکنید در غیر اینصورت، سیستم الکتریکی ممکن است 
 آسیب دیده یا سیم ها ممکن است آتش بگیرد. 

تنها از ارزش های فیوزی استفاده نمایید که مطابق با آمپر ارزش تنظیمی تعریف شده باشد. فیوز های صدمه  
دیده نباید مورد تعمیر قرار گیرند و با اجسام رسانای برقی جایگزین شوند. در زمان خرابی فیوز، تنها آن را 

 جایگزین نمایید. 

 

   :زیر پایی )موکت( محل فیور را کنار بزنید. باز کردن جعبه فیوز 

 را باز نمایید. ①قفل جعبه فیوز 

 .روکش ) پوشش( جعبه فیوز را جدا نمایید 

  :روکش را در شکاف خود قرار داده و جعبه فیوز را ببندید.  بستن جعبه فیوز 
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 را قفل نمایید. ①جعبه فیوز 

  .جا پایی ) یا موکت( را سر جای خود برگردانید 

 محل های فیوز 9-5-11

 

( هستند/ دارای سیستم تهویه محوطه پشت یا  WSK—unitکامیون های که دارای واحد جعبه دیوار ) 

 کالچ هیدرولیک/ سیستم تهویه محوطه پشت: نمودار فیوز در سمت چپ جعبه فیوز قرار دارد. 

360عکس   

A  ،کیلو لیتر ( مصرفkl )  

F1  الکتریکی راننده 10مدار  90A 

F2 الکتریکی 10گرمایش، گرم کننده کمکی مدار  90A 

F3  الکتریکی درب سمت شاگرد 10مدار  90A 

F4  الکتریکی کنترل گیربکس تلیجنت 10/3مدار  15A 

F5 90 نورافکن با نور زیاد اضافی، سیسوA 

F6 آمپری الکتریکی کلید گروه ماجوول 30  10مدار  10A 

F7 الکترکی شاخه ای، آژیر هشدار ) هشدار ضد سرقت( 10/2مدار  20A 

F8  الکتریکی سازنده ساختمان بدنه 10الکتریکی شاخه، مدار  10/3مدار  20A 

F9  الکتریکی یدک ای بی اس 10مدار  90A 

F10  الکتریکی سازنده ساختار بدنه 35الکتریکی شاخه ای، مدار  35/2مدار  20A 

F11  -    ،سیستم ترمز تلیجنت kl 30/1 15A 

F12 -   ،سیستم ترمز تلیجنت kl 30/2  15A 
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F13  10 الکتریکی جمع آوری عوارض 10ولتاژ، مدیریت ناوگان، مدار  24تجهیزات صوتیA 

F14  10 الکتریکی کلید احتراق 10دستورالعمل های کاربر، مدارA 

F15  20 الکتریکی فن هوا 10مدارA 

F16  10 الکتریکی چراغ های داخلی 10مدارA 

F17 
)سیاست دستمزد کاربر بر پایه تحویل   LSVAتاخوگراف، دوشاخه دیاگ، پنل ابزار، 

 ترافیک سنگین (. 
10A 

F18  10 الکتریکی باالبر سقف 10درپوش سقف/ مدارA 

F19  15 الکتریکی سیستم ترمز تلیجنت 10/2مدارA 

F20  10 الکتریکی کنترل گیربکس تلیجنت 35/2مدارA 

F21  10 الکتریکی ژنراتور 35/2تنظیم موتور، مدارA 

F22  10 الکتریکی یدک ای بی اس 35/2مدارA 

F23 15 چراغ ترمز، یدک، ساختمان بدنهA 

F24  مدارD+  15 الکتریکی شاخه ایA 

F25 
 ) سیاست دستمزد کاربر بر پایه تحویل ترافیک سنگین(  LSVAدوشاخه دیاگ، 

 الکتریکی 35) مدیریت اگزوز پسا پاالیش بلوتک( مدار   SCRماجوول قاب 
10A 

F26  30 الکتریکی شاخه ای  35/3مدارA 

F27  10 واحد الکتریکی مدیریت ناوگان 35/3واحد تهویه هوا، جمع آوری عوارض، مدارA 

F28  10 کنترل عملیات 35/3مدارA 

F29  10 الکتریکی سیستم های ترمز تلیجنت 35/3مدارA 

F30  10 الکتریکی کیسه هوا 35پنل ابزار، مدارA 

F31  ولتاژ، سنسور گرم کننده داخلی، رادیو  32تجهیزات صوتیCB 35، تلفن، مدارR 10A 

F32 35مدار R 10 الکتریکی فندک سیگارA 

   

A1  ،کیلو لیتر ( مصرفkl )  

F1 مدل شاسی-  SCR-   kl 30 15A 

F2   

F3   

F4  ،10یخچال، تلفن همرا kl  10A 

F5  کنترل هیدرولیکEZH  ،35، نورگیر kl 10A 

F6  10 کارهای هیدرولیکی نگهداری جادهA 

F7  15 آمپر در داشبورد 35ولتاژ/  32پریز برقیA 
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F8  ،10کنترل هیدرولیک فرمان مکمل چرخ عقب الکترونیکی kl )15 ) کیلو لیترA 

F9 
کنترل هیدرولیک فرمان مکمل چرخ عقب الکترونیکی، بوگی محور محرک 

 ) کیلو لیتر( kl 35تلیجنت، 
10A 

F10  ، 10 کیلولیتر 35گرمایش صندلی راننده، چراغ هشدار کمربند صندلیA 

F11   

F12   

F13 
ولتاژ   24/32. ترانسفورمر ) انتقال دهنده( X63  ،X147تلفن، فکس، راه دور، 

 آمپر 2/35
15A 

F14   

A2  مصرف  

F1 )20 دستیار استارت سرد ) کمک استارت در هوای سردA 

F2 7.5 روغن کاری فشار مرکزیA 

F3   

F4 7.5 کمک فنر قابل بلند شدنA 

F5 15 منبع برق برای چرثقیل حمل چوبA 

F6 15 چراغ های چشمک زن سقف، پنل چشمک زن، چراغ لبه تخت کامیونA 

F7 10 یدک، چراغهای اضافیA 

F8 10 کنترل کاست، گرم کردن اتصاالتA 

F9 15 واحد کنترل چراغهای کار چرثقیلA 

F10 15 چراغهای کار، دیوار پشتی رانندهA 

F11 20 چراغ های کار پشت چرخ جلو، پارتیشن، چراغ کار عقبA 

F12 7.5 بوگی و آزاد کردن محرک بوگی، واحد زنجیر کششA 

F13 5 بوگی های کمپرسور تخلیهA 

F14  10 خط پالک، چراغ های کامیون بزرگA 

   

B مصرف  

F1  20 فیوزهای یدک و انبرهای فیوزA 

 بررسی و جایگزینی 2-5-11

 دستورالعمل های کلی

 مدارهای الکتریکی کامیون توسط فیوز یا فیوزهای خودکار محافظت می شوند.

  .درصورتی که یکی از مدارها کار نمی کند، وسایل مصرفی را خاموش نمایید 
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 فیوز محافظت حرارتی

  .فیوز را با انبرک فیوز از ماجوول بیرون کشیده و نگاهی به آن بیاندازید 

  .در صورتی که فیوز منفجر شده است، فیوز خراب را با یک فیوز یدک جایگزین نمایید 

 .وسیله مصرفی را وصل کرده و روشن نمایید تا عملکرد آن را بررسی نمایید 

 پر کردن سیستم فشار هوا فشرده 6-11

در زمانی که موتور در حال کار کردن نیست، سیستم هوای فشرده از طریق اتصال دهنده ای که در پای هوای 

 خشک قرار دارد قابل پر شدن است ) موقعیت آن بستگی به مدل کامیون متفاوت است(. 

پر کردن کمپرسور با روشن کردن رگالتوری فشار بادی کامیون، باید تعیین شود.  در صورت ضرورت، سطح فشار 

 درجه  ) خط ( پایین بیاورید.   9را تا کمتر از 

هوای کمپرسی ) فشرده شده( قابل حذف شدن است، برای مثال با فشردن پدال ترمز تا انتها برای چندین 

 بار.

 هشدار ! 

درجه ) خط( باشد، فشار بر روی تمامی مدارها قابل پر  33اگر منبع خارجی فشار تغذیه هوای فشرده زیر 

 شدن نیست.

پیش از یدک کردن کامیون بررسی نمایید که جعبه های )اتاقک ها( فنر ترمز دستی آزاد شده باشند. در 

صورتی که هوای ورودی به اندازه کافی نباشد، جعبه فنر را آزاد نمایید، بطور مکانیکی سیلندر ترمز را آزاد 

 رجوع نمایید(. 106نمایید ) به صفحه 
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 کمک استارت، یدک کشیدن و استارت زدن در حالی که کامیون یدک می شود 4-11

 کمک استارت 1-4-11

زمانی که باطری ها خالی هستند، کامیون دیگری می تواند برق الزم را برای استارت خوردن ماشین 

 فراهم نماید. 

 هشدار! 

در زمان شارژ باطری، گازهای انفجاری تولید می شوند. به همین دلیل مراقب باشید که در زمان کار با 
 باطری ها محل مورد نظر از سیستم تهویه مناسب برخوردار باشد ) هوا جریان داشته باشد(.

در زمان کار با باطری از روشن کردن آتش، سیگار و منبع نور محافظت نشده در اطراف باطری اجتناب 

 نمایید. 

از ایجاد جرقه خودداری نمایید! ) بخصوص در زمان جدا کردن باطری(. جرقه ها می توانند موجب احتراق 

 گازهای انفجاری و در نتیجه انفجار باطری شوند. این امر ممکن است منجر به آسیب های جدی شود. 

 هشدار ! 

در زمان استارت زدن، باطری های کمکی می توانند گاز آزاد نمایند، خطر سوختگی شدید وجود دارد. در 
 زمان استارت زدن، سمت باطری خم نشوید. 

 از دستورالعملهای ایمنی و اقدامات محافظتی در خصوص کار با باطری پیروی نمایید:

 توجه ! 

از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید، در غیراینصورت باطری یا قطعات برقی کامیون ممکن است 
 آسیب ببینند:

  .از شارژر باطری سریع به عنوان منبع کمک استارت استفاده نکنید 

  در صورتی که از شارژر قابل حمل استفاده می شود ) باطری های با آداپتور متناوب(، دوشاخه برق

 متناوب قبل از استفاده در کمک استارت زدن باید جدا شود.

  ولتاژ استفاده نمایید.  24از منبع تغذیه استارتر تنها برای کامیون های با سیستم برقی 

   25استفاده از کابل های استارتر متصل با قطبیت صحیح اطمینان آور است با محوطه عبور از بخش-

 میلیمتر مربع به همراه ترمینال های عایق بندی شده.  50

  درجه ی سانتی گراد باشد، باطری تخلیه شده می تواند یخ بزند.  30در صورتی که دمای بیرون زیر

 در این مورد کامیون خود را استارت نزنید. اجازه بدهید یخ باطری آب شود. 

 .از اینکه کامیون ها در تماس نباشند اطمینان حاصل نمایید 

  بچرخانید. “ ایست”کلید را در قفل احتراق به وضعیت 

  .تمامی وسایل مصرفی را خاموش نمایید 

  رجوع نمایید(. 216روکش باطری را جدا نمایید ) به صفحه 

 .قطب مثبت باطری را به کابل کمک استارت متصل نمایید 

  .قطب منفی باطری به کابل کمک استارت متصل نمایید 
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کابل زمینی را به بدنه کامیون متصل نکنید. در غیر اینصورت،  قسمت هایی از موتور یا گیربکس ممکن است 

 آسیب ببیند. 

 .کامیون تغذیه جریان : اجازه دهید موتور با سرعت باال کار کند 

 .کامیون تغذیه جریان : کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

  در صورتی که کامیون مجهز به وسیله کمک استارت سرد باشد: پیش از استارت موتور، از  دستورالعمل ها

 رجوع نمایید(. 231برای کمک استارت سرد زدن پیروی نمایید ) به صفحه 

 .موتور را روشن نمایید و اجازه دهید موتور درجا کار کند 

( را جدا می نمایید، اجازه بدهید که موتور کامیونی که برق  Jump Startزمانی که شما کابل کمک استارت ) 

)نیرو( می گیرد، در جا کار کند.  این امر بخاطر اجتناب از صدمه خوردن به قسمت های الکترونیکی کامیون 

 است. 

 کابل کمک استارت را از قطب منفی جدا نمایید 

 .کابل کمک استارت را از قطب مثبت جدا نمایید 

 .روکش باطری را بگذارید 

  .باطری ها همواره باید توسط نمایندگی های مجاز مورد بررسی قرار گیرند 

 

 شروع با یدک شدن و یدک کردن 9-4-11

 اتصال از جلو

در زمان جابجا کردن کامیون، یدک کردن یا استارت کامیون با یدک، از پین ) حلقه ( جلوی کامیون ها 

 استفاده نمایید. 

 در جهت عقربه های ساعت و بلند کردن آن، پین را آزاد کنید. ①با چرخاندن پین 

 یدک را به پایین بچرخانید. ②روکش چشمی 

  .میله اتصال را وصل نمایید 

 را از طریق روزنه میله اتصال یدک با فشار به پایین رد کنید.  ①پین 
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  درجه خالف عقربه های ساعت چرخانده و با گیره قفل نمایید.  90پین را حدود 

 استارت زدن موتور در زمان یدک شدن

 دستورالعمل های مهم ایمنی

 کامیون های که دارای سیستم تاخیر انداز هستند:

 هشدار! 

تاخیر انداز ) جریان ترمز مخالف( در زمان یدک کشی ممکن است شروع به کار کند و کامیون بطور ناخواسته 
ترمز بگیرد. قبل از شروع به یدک کردن کامیون، تاخیرانداز را قطع نمایید. در زمانی که کامیون شروع به یدک 

 شدن می شود، تنها از ترمز های معمول استفاده نمایید 

 .کلید را در قفل احتراق در وضعیت راندن بچرخانید 

  ( ای اس آرASR -   209کنترل لغزش گاز( را خاموش نمایید ) به صفحه .)رجوع نمایید 

 کامیون هایی که دارای تغییر دنده اتومات تلیجنت  یا پاور شفت هستند.

  دنده ای(. 36را متصل نمایید ) گیربکس  4دنده 

 دنده انتخابی در صفحه نمایش، نشان داده می شود.

 .با یدک شدن کامیون، استارت موتور را بزنید 

  کیلومتر در ساعت است، فشار دهید.  20پدال گاز را در زمانی که سرعت در حدود 

 سیستم های الکترونیکی ) دنده اتومات( بطور خودکار پدال کالچ را آزاد خواهد کرد. 

 

در صورتی که پدال گاز به آرامی یا به سرعت فشرده شود، الکترونیک ها ) سیستم اتومات( عملکرد سریع 

 یا کند کالچ را اداره خواهد کرد.

  .زمانی که موتور روشن شد، گیربکس را در وضعیت خالص )خنثی( قرار دهید 

 کامیون هایی که دارای تغییر دنده اتومات یا تغییر دنده تلیجنت هستند:

 .پدال کالچ را فشار داده و پایین نگه دارید 

   :)متصل شوید.  6یا دنده  5به دنده تغییر دنده مکانیکی ) دستی 

  :بروید(.    4استفاده کنید ) به دنده  4از دنده گیربکس تلیجنت 

 دنده انتخابی در صفحه نمایشگر، نمایش داده می شود. 

 .با یدک کشیدن کامیون، استارت موتور را بزنید 

 کیلومتر در ساعت باشد. 20سرعت یدک کشی نباید بیش از 

  .پدال کالچ را رها کرده و پدال گاز را فشار دهید 
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در صورتی که سرعت موتور فراتر از سرعت مجاز حداکثری باشد، صدای هشدار شنیده می شود. دنده 

شروع باالتری را انتخاب نمایید یا سرعت بکسل )یدک کشی( را کم کنید. از سرعت حداکثری مجاز موتور 

 فراتر نروید. در غیراینصورت، موتور ممکن است آسیب ببیند. 

  .زمانی که موتور روشن شد، پدال کالچ را فشرده و دنده را در وضعیت خالص قرار دهید 

 یدک کردن ) بکسل ( کامیون

 دستورالعلمل های مهم ایمنی 

یدک )بکسل( کردن نیازمند داشتن اطالعات خاص است که در این کتابچه در خصوص آن توضیحی داده 

 نشده است. اجازه دهید فرد تعلیم دیده ای کامیون را یدک/بکسل کند.

 هشدار ! 

در صورتی که کامیون بر روی لوردر با ارتفاع کم بار زده شده است، برای مثال پس از تصادف، بنابراین 

متر نیز فراتر رود. بنابراین حداکثر ارتفاع مجاز  رانندگی در تونل ها را  4ممکن است ارتفاع از ارتفاع حداکثر 

بررسی نمایید. درغیر اینصورت، شما ممکن است منجر به تصادف شوید. با دقت و انجام پیش بینی های 

 الزم رانندگی نمایید. 

 هشدار! 

زمانی که کامیونی را یدک می کشید و موتور کار نمی کند، نیروی فرمان و منبع هوای فشرده کار نمی 

کند. بنابراین شما نیاز به قدرت بیشتری برای کنترل کامیون هستید. در زمان کاهش  فشار، جعبه فنر 

ترمز دستی ممکن است فعال شود. این امکان وجود دارد که شما در کنار جاده در حال کنار زدن یا در 

 نهایت خود توسط کامیون دیگر بکسل شوید. 

 در زمان یدک کشی بیشتر از روش بکسل کردن استفاده نمایید ) نه سوار کردن روی خودروی دیگر(.

 به منظور اطمینان از داشتن منبع هوای فشرده، از منبع جداگانه ای از هوای فشرده استفاده نمایید. 

 قبل از شروع یدک کشی )بکسل ( عالئم ارتباطی را با راننده دیگر هماهنگ نمایید. 

 نحوه رانندگی خود را در وضعیت شرایط سخت تر تنظیم نمایید. 

زمانی که کامیون در وضعیت بکسل شدن است، موتور کامیون در حال کار کردن است ، هوای فشرده کار 

 نمی کند.

سیلندر جعبه فنر ترمز دستی فعال می شود در حالی که فشار هوا از دست می رود و ترمز دستی ها 

آزاد می شوند. در این مورد، ترمز ممکن است داغ کند. در صورتی که سیستم هوای فشرده قادر به پر 

 کردن سیلندر جعبه فنر ترمز دستی نباشد، بنابراین آن باید بطور دستی آزاد شود. 
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باد گیرها، آیینه های بیرونی ترکیبات بدنه می توانند سبب شوند که کامیون از ارتفاع و عرض معمول 

بیشتر شوند. در صورتی که مجبور شدید کامیون خود را برای یدک کشی بلند کنید، بادگیر را باید در تضاد 

 بدنه بچرخانید. 

 با دقت و پیش بینی های الزم رانندگی نمایید. حداکثر ارتفاع مجاز رانندگی در تونل ها را بررسی نمایید. 

جهت اطالعات در خصوص پر کردن سیستم هوای فشرده با منبع هوای فشرده جدا، به بخش سیستم 

 نگاه کنید(.  100هوای فشرده در کتابچه راهنما رجوع نمایید ) به صفحه 

اطالعات در خصوص آزاد کردن جعبه فنر ترمز دستی سیلندر را در بخش ترمز دستی، آزاد کردن جعبه فنر 

 رجوع نمایید(.  106سیلندر بیابید ) به صفحه 

 دستورالعمل های کلی در خصوص یدک کشیدن )بکسل کردن(

 هشدار! 

محورهای شفت ) محورهای کاردن( ممکن است در زمان جدا کردن سقوط کنند و موجب آسیب شوند.  

پیش از جدا کردن، به محور شفت اجازه افتادن را ندهید. از شخص دیگری کمک بگیرید یا محورهای شفت 

 را محکم کنید.

در صورتی که شفت جلو بلند شده است، کلید را در قفل احتراق در وضعیت رانندگی نچرخانید. در غیر 

اینصورت، چرخ های محور عقب در زمان یدک کشی سهواً به دلیل عملیات اتومات کنترل اصطکاک ترمز 

 شروع به ترمز گرفتن می کند. کامیون ممکن است ثبات جهتی خود را از دست داده و به سمتی بچرخد. 

  .محورهای شفت ) کاردن( را از محورهای محرک ) درایو( جدا نمایید 

  .در صورتی که شفت کاردن قابل جدا شدن نباشد، شفت های محرک را جدا نمایید 

  ( ای اس آرASR  .را خاموش نمایید )کنترل لغزش گاز / 

 یدک کردن کامیون اگر دارای صدمه در موتور و شفت کاردن قطع است. 

 کامیونی، که شفت کاردن آن قطع نیست، تنها در موارد استثنایی قابل یدک کشی ) بکسل( است، 

 مانند خروج از منطقه خطرناک.

زمانی که موتور روشن نیست، پمپ روغن گیربکس کار نمیکند. در صورتی که کامیونی که در حال یدک 

 شدن )بکسل شدن است( بدون جدا کردن شفت کاردن، گیربکس ممکن است آسیب ببیند. 

  از دستورالعمل های کلی در خصوص یدک کشیدن/بکسل پیروی نمایید. بجز برای دستورالعمل های

 برای قطع شفت کاردن. 

 :کامیون های دارای تغییر دنده تلیجنت، تغییر دنده اتومات تلیجنت یا پاورشفت 

( را باز نموده و وضعیت یدک کشی را فعال نمایید ) به صفحه  GS– Back - upمنوی پشتیبان جی اس ) 

 نگاه کنید(.  202

 بکسل کردن )یدک کشیدن( در زمانی که محور جلو آسیب دیده است.

در کامیون های چهار محور، محور جلو تنها زمانی قابل بلند شدن است که کامیون بار نداشته باشد. 

همواره کامیون هایی را بکسل/یدک کنید که دارای بار نباشند. در صورتی که چرخهای محور جلو دیگر در 

 وضعیت بلند شدن با زمین تماس دارد:

 .چراخ ها را جدا نمایید 

  ( حلقه های ترمزBrake drums  .را با مهر های چرخ محافظت نمایید ) 
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 .از دستورالعمل های کلی در خصوص بکسل/یدک کردن پیروی نمایید 

  .کامیون را از محور جلو بلند نمایید 

 بکسل کردن در زمانی که محور عقب آسیب دیده است.

 .از دستورالعمل های کلی در خصوص بکسل کردن پیروی نمایید 

  رجوع نمایید(.  233قفل محور متقابل ) ضربدری( را روشن نمایید ) به صفحه 

  .هر دو محور محرک ) درایو( را جدا نمایید 

  .کامیون های مجهز به دو محور محرک عقب: از هر دو محور عقب و دو درایو ) محرک( را جدا نمایید 

 جعبه فنر سیلندر ترمز بطور مکانیکی )دستی( آزاد می شود. 2-4-11

 

در صورتی که هوای فشرده در دسترس نیست، شما می توانید در صورت ضرورت ترمز دستی را بطور 

 مکانیکی توسط  پیچ های آزاد کردن سیلندر ترمز فنر آزاد نمایید. 

 .)پیچ آزاد کردن را کامالً باز نمایید ) همانطور که در صفحه مشاهده می کنید 

 هشدار! 

زمانی که ترمز دستی را بطور دستی و مکانیکی جدا می کنید، کامیون ترمزی ندارد بنابراین، از جلوی تحرک 

 . آن با چاک ) مانع زیر الستیک( گرفته می شود
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 الستیک ها و رینگ ها 0-19

 دستورالعمل های ایمنی مهم 1-19

 عملیات و ایمنی ترافیکی 1-1-19
 

 دستورالعمل ها در خصوص بررسی معمول الستیک ها و رینگ ها.

 الستیک ها جهت استفاده ایمن از کامیون و ایمنی ترافیکی جاده بسیار مهم هستند. 

 بنابراین بطور منظم  موارد زیر را بررسی نمایید:

 فشار الستیک 

 آج الستیک ها 

 شرایط الستیک 

اطالعات بیشتر در این خصوص در الستیک فروشی ها  و نمایندگی های مجاز در دسترس است. برای 

 مثال اطالعاتی مانند:

 ظرفیت بار الستیک 

  .)درجه سرعت ) سرعت حداکثری مجاز الستیک 

 عمر الستیک 

 دالیل فرسودگی و عواقب 

 اقدامات در خصوص الستیک آسیب دیده 

   انواع الستیک ها برای مناطق مختلف، استفاده در مکان های عملیاتی خاص یا شرایط عملیاتی

 کامیون های خاص.

  ...احتماالت تعویض الستیک و غیره 

 

 فشار الستیک ها

 هشدار !  

در صورتی که فشار الستیک خیلی کم باشد، موجب ناتوانی الستیک می شود، به خصوص در زمانی که 

بار و سرعت کامیون افزایش می یابد. این امر موجب از دست رفتن کنترل کامیون می شود و سبب 

 تصادف و آسیب شما و دیگران خواهد شد. 

در مدت رانندگی دما و فشار الستیک افزایش می یابد. بنابراین، شما هرگز نباید فشار الستیک های گرم 

 را کاهش دهید. بنابراین، فشار الستیکها در زمانی که الستیک ها خنک شده اند، پایین می آید.

 فشار الستیک خود را مطابق با دستورالعمل های ارائه شده تنظیم نمایید. 

فشار الستیک های خود را بطور منظم در زمانی که خنک هستند بررسی نمایید، حداقل هر دو هفته 

 یکبار و قبل از راهی سفر طوالنی شدن. 

 در صورتی که فشار الستیک خیلی پایین است: 

 .الستیک ها خیلی سریعتر گرم می شوند 

 .فرسودگی الستیک ها افزایش می یابد 

 .ثبات در رانندگی از دست می رود 

  .مصرف سوخت افزایش می یابد 
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 در صورتی که فشار الستیک خیلی باال باشد:

 .فاصله ترمز گیری بیشتر می شود 

 .وضعیت اصطکاک/ چسبندگی بدتر می شود 

  .فرسودگی الستیک افزایش می یابد 

محافظ سوزن ) دریچه( الستیک از سوزن و از ورود رطوبت و گرد خاک به داخل آن جلوگیری می کند. همواره محافظ و 

 روکش سوزن را محکم ببندید. 

در صورتی که فشار الستیک اغلب پایین می آید، علت ممکن است صدمه خارجی الستیک یا نشتی از محل سوزن )یا 

 دریچه ( الستیک باشد.

 وضعیت الستیک ها را در فواصل منظم بررسی نمایید. 

 نگاه کنید(.  133اطالعات بیشتر در خصوص فشار الستیک را می توان در بخش فشار الستیک یافت ) به صفحه 

 آج الستیک

 حداقل عمق آج الستیک توسط قانون تعیین می گردد. بنابراین، مقررات قانونی هر کشور در این خصوص رعایت نمایید . 

 هشدار! 

همواره از داشتن آج کافی در الستیک ها اطمینان حاصل نمایید. آج ناکافی و سرعت باال خطر سر خوردن را، در بارندگی 

 های سنگین باران و برف، افزایش می دهد. 

در صورتی که شیارهای الستیک به اندازه کافی عمیق نباشد که آب را از زیر الستیک به کنار بزنند، الستیک روی سطح 

 آب بلند شده و زمانی که اصطکاک از دست برود کامیون در زمان لغزش به شدت خطرناک می شود. 

شیارها دیگر قادر به هدایت آب به کناره ها نبوده و ممکن است شما کنترل کامیون خود را از دست داده و موجب تصادف و  

 آسیب خود و دیگران شوید.   

 

 ①عالمت فرسایش آج الستیک

عمق و آج کمتر در الستیک ها و شیارها، شرایط کونوتورلوی 
 کامیون را کاهش میدهد بخصوص در شرایط برفی و بارانی. 

زمانی که به عمق حداقلی آج خوود رسویودیود، شواخوص 
فرسودگی الستیک ) پیکان( در همان سطح آج فرسوده ی 

 الستیک است. 

به دالیل ایمنی الستیک های خود را تعویض نمایید، قبل از 
 اینکه آنها به عمق شیار حداقلی قانونی برسند. 

 

 شرایط 

 بطور منظم شرایط الستیک خود را مورد بررسی قرار دهید. حداقل هر دو هفته و قبل از راهی سفر طوالنی شدن.

 الستیک هایتان در موارد ذیل مورد بررسی قرار دهید:

 صدمه خارجی به الستیک نرسیده باشد 

 .اجسام خارجی در شیار الستیک نباشد 

 )اجسام خارجی میان دو چرخ ) در صورتی که کامیون دارای چرخ دوتایی باشد 

  .بر آمدگی و ریش ریش در الستیک اتفاق نیافتاده باشد 
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 فرسودگی یک طرفه و نامتوازن الستیک 

 هشدار ! 

لطفًا توجه نمایید که ریش ریش شدن الستیک، فرو رفتگی در الستیک، و سایر صدمات خارجی می تواند 
منجر به ناتوانی و ناکارآمدی در الستیک شما شده و در نهایت با از دست رفتن کنترل خود منجر به 

 تصادف شود.  الستیک صدمه دیده را با یک الستیک نو تعویض نمایید. 

 عمر الستیک 

الستیک به مرور زمان کهنه می شود، چه مورد استفاده قرار بگیرد و چه مورد استفاده قرار نگیرد.  

 وضعیت رانندگی و ایمنی ترافیکی با گذشت زمان و باال رفتن عمر الستیک رو به وخامت می رود.  

 364عکس 

سن الستیک را نشان می دهد.  ①تاریخ ساخت

شماره اول و شماره دوم هفته ساخت را نشان 

به معنی اولین   03می دهد که در مورد شماره 

هفته می باشد. سومین  و چهارمین شماره 

سال ساخت را نمایش میدهد.  در الستیک تصویر 

، به معنی این است که 1230مقابل شماره 

ساخته شده  2030از سال  12الستیک در هفته 

 است.  

 صدمات الستیک

 صدمه به الستیک می تواند بوسیله موارد ذیل اتفاق بیافتد: 

 شرایط عملیاتی کامیون 

  گذر زمان 

  جداول جاده 

 اجسام خارجی در الستیک 

 فشار بسیار زیاد یا بسیار کم الستیک 

 شرایط آب و هوایی و زیست محیطی 

 ... تماس با روغن، گیریس ها، سوخت ها، و غیره 

 هشدار! 

رانندگی بر لبه جاده یا روی اجسام با لبه تیز ممکن است سبب صدمه داخلی به الستیک شده که به 

 راحتی قابل مشاهده از بیرون الستیک نباشد. 

صدمه داخلی به الستیک تنها پس از  گذشت یک دوره طوالنی از زمان قابل شناسایی است که به 

 همین دلیل آن می تواند به ناکارآمدی ناگهانی الستیک و در نهایت سبب تصادف گردد.  

 

 

 

 109صفحه 

 
 عیب یابی



از وارد کردن ضربه به الستیک ها با برخورد با جداول کنار جاده ای خودداری نمایید. و در زمان پارک بر روی 

 جدول پارک نکنید زیرا وزن کامیون تنها روی بخشی از آج های الستیک قرار می گیرد ) سطح نامتوازن(.

 ظرفیت بار الستیک، درجه سرعت و انواع الستیک ها

 هشدار ! 

در صورتی که ظرفیت تحمل بار الستیک یا سرعت درجه بندی شده مجاز الستیک بیش از اندازه باشد، 
 این امر منجر به آسیب و ناکارآمدی الستیک و در نهایت منجر به تصادف خواهد شد. 

تنها از مدل ها و اندازه ی الستیک مورد تایید در کامیون خود استفاده نمایید. از تطابق ظرفیت تحمل بار 
الستیک با مدل کامیون اطمینان حاصل نمایید و همزمان سرعت مجاز در استفاده از الستیک را مدنظر 

 قرار دهید. 

از مقررات بازرسی ایمنی سالیانه مرتبط با الستیک ها برای استفاده در کشور خاص با دقت پیروی 

نمایید. این مقررات ممکن است نوع الستیک کامیون ها را مشخص کرده و یا حتی نوع الستیکی که 
ممنوع است را در بعضی از کشورها اعالم نمایند. شما همچنین باید الگوی آج مناسب برای کار کامیون 

 درست انتخاب کرده  و شرایط رانندگی که مناسب با الستیک خاصی می باشد را در نظر داشته باشید. 

عالوه بر این در برخی از مناطق و برای استفاده خاص، شاید عاقالنه باشد که از نوع خاصی از الستیک 
 استفاه شود. اطالعات بیشتر را می توان از الستیک فروشیها و نمایندگی های مجاز کسب نمود.

 تعویض الستیک ها

الستیک های استاندارد را تنها با الستیکها و رینگ های که مورد قبول آن نوع از کامیون است ، تعویض  

 نمایید.  اطالعات بیشتر را می توان از الستیک فروشیها و نمایندگی های مجاز کسب نمود.

 در صورتی که الستیک ها تعویض شدند، گواهی قبول نوع الستیک نو و اندازه رینگ را نگه دارید.

 از مقررات قانونی هر کشور در این خصوص پیروی نمایید.

 الستیک های بازیافتی

استفاده از الستیک های بازیافتی مورد تایید ما نیست و بنابراین ما استفاده از آنها را به شما توصیه 

نمی کنیم. صدماتی که پیشتر به الستیک ها وارد آمده در زمان بازیافت این الستیک ها ممکن است 
نادیده گرفته شوند. بنابراین استفاده از الستیک های بازیافتی تضمینی در ایمنی جاده به اندازه الستیک 

 دسته اول نخواهد بود.  

 فشار الستیک ها  9-19

 معرفی، جدول فشار الستیک 1-9-19

جداول فشار الستیک توسط شرکت های سازنده الستیک قابل دسترسی است. جداول فشار الستیک 
 با اندازه ی الستیک و بار محور مجاز  روی تک چرخ و چرخ دوتایی تعیین می شود.

 هشدار ! 

فشار خیلی پایین منجر به ناکارآمدی الستیک خواهد شد بخصوص در زمانی که بار و سرعت افزایش 
 می یابد و بنابراین این امر می تواند منجر به تصادف شود.

در مدت رانندگی دما و فشار الستیک افزایش می یابد، بنابراین، شما هرگز نباید فشار الستیک های گرم 
 . را کاهش دهید. بنابراین زمانی که الستیک خنک شده است، فشار کامیون بسیار پایین است

 فشار الستیک خود را همواره مطابق دستورالعمل ها ارائه شده تنظیم نمایید. 
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 دستورالعمل! 

کیلو پاسگال تغییر  30درجه سانتی گراد، تغییر می کند: دمای هوا در حدود  30فشار الستیک با هر 

پوند در اینچ مربع(. زمان بررسی فشار الستیک در محیط داخل، بخصوص در  3/5میله =  0/3می کند )

 زمستان، این امر را مدنظر قرار دهید. 

 365عکس 

 اندازه گیری فشار الستیک 9-9-19

 را از روی الستیک بخوانید. ①اندازه الستیک 

 

 از روی پالک نوع کامیون مشخص  ②بار محور مجاز را

 نمایید.

  فشار الستیک را با اندازه الستیک و بار محور  مجاز

) مطابق با جدول فشار الستیک( برای هر محور و 

 چرخ های دوتایی تنظیم نمایید.

  کیلو  300بوگی را تنظیم نمایید/ فشار الستیک را

( بیش از ارزش  psi 35میله=  3/0)  kpaپاسگال 

) عدد(  ارائه شده در جدول فشار الستیک است، 
 انتخاب نمایید.  

 

 دستورالعمل! 

 ( باشد.  psi 313میله =  kpa   ( )9/0کیلو پاسگال ) 900فشار حداکثری مجاز الستیک نباید بیش از  

 برای مثال: 

 درجه سانتی گراد است. 20دمای داخل در حدود 

 درجه سانتی گراد است. 0دمای بیرون در حدود 

( باالتر از ارزشی که جدول فشار الستیک   psi 1میله،  kpa ( )0/2کیلو پاسگال )  20فشار الستیک را 

 ارائه می کند، تنظیم نمایید. 

 دستورالعمل های الستیک و رینگ را مدنظر قرار دهید.  
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 تک چرخ -جدول فشار الستیک 2-9-19

 وزن محور ) کیلوگرم(
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 وزن محور ) کیلوگرم(
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 وزن محور ) کیلوگرم(
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چرخ های دوتایی -جدول فشار الستیک 7-9-19  

 وزن محور ) کیلوگرم(

135صفحه   

 
 عیب یابی



136صفحه   

 
 عیب یابی

 وزن محور ) کیلوگرم(



 یادداشت
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 اطالعات فنی 0-12

 دستورالعمل! 

این بخش، اطالعاتی را در خصوص کامیون تان به شما ارائه می دهد و شامل اطالعات فنی و قطعات 

 اصلی می باشد.  

 (. VINپالک نوع کامیون و شماره سریال ) شماره شناسایی کامیون/  1-12

پالک شناسایی کامیون ) به فلش در تصویر 

نگاه کنید( روی قاب درب سمت شاگرد قرار 
دارد. شماره سریال ساخت کامیون روی قاب 

کامیون مهر شده است روی چراغ چرخ جلوی 
 سمت راست. 

 اطالعات پالک نوع کامیون 

 )نوع کامیون ) بدنه/ مدل نوع 

 روشنایی، تنظیمات پایه 

 درجه محور محرک اصلی 

 ارزش آالیندگی اگزوز 

 شماره سریال کابین/ اطاق 

 وزن مجاز کل کامیون 

 وزن محور مجاز 

 تعیین نوع خودرو 

 تعیین نوع کامیون سیسو

 

پالک سریال ساخت کابین روی قاب درب 

 جلوی سمت راست قرار دارد. 
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 اطالعات کاربر 9-12

 : اطالعات کاربر 9جدول 

 سیستم بادی

 ترمز ها خط ) میل( 3275 –3370

 3مدار ترمز  خط 672حداقل 

 2مدار ترمز  خط 672حداقل 

 یدک/ مدار ترمز نیه یدک خط 575حداقل 

 رگالتور یدک ) روشن / خاموش کردن فشار( خط 3370/3275حدود 

 مدار جعبه فنر خط 575حداقل 

 منبع بیرونی هوای فشرده ) پر کردن سیستم هوای فشرده( خط 3070حداقل 

 خط 170حداقل  تغییر دنده

 مصرف برقی ) وسایل جانبی( خط 575حداقل 

 

 موتور

 محدود کننده دور  ) گیربکس در وضعیت خالص( دور در دقیقه 3100حدود 

 محدود کننده دور ) جهت استفاده فوریتی( دور در دقیقه 3100حدود 
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: اطالعات کاربر 9جدول   

دور در دقیقه 550حدود   موتور، دور سرعت درجا 

دور در دقیقه 550حدود   موتور، سرعت دور حداقلی در زمان رانندگی 

دور در دقیقه 900-2100حدود   ترمز موتور ) گستره تاثیر( 

خط 075حداقل   فشار روغن ) دور سرعت درجا موتور ( 

خط 275حداقل   فشار روغن ) در سرعت درجه بندی شده( 

دور در دقیقه 3200حدود   سرعت درجه بندی شده  

 

 دمای عملیاتی

درجه 20-90حدود   در عملیات نورمال 

درجه سانتی گراد 305شروع با حدود   استفاده سنگین ) بطور خودکار قدرت موتور کاهش می یابد( 

درجه سانتی گراد 330  دمای خنک کننده مجاز حداکثری 

 

 فشار الستیک  

رجوع نمایید( 132) به صفحه   جدول فشار الستیک تک چرخ 

رجوع نمایید( 135) به صفحه   جدول فشار الستیک دو چرخ 

 تفاوت وزن مجاز حداکثری بین محور و الستیک  ( psi 1خط،  072کیلو پاسگال )  20

 فشار مجاز حداکثری الستیک ها در زمان پر کردن  ( psi  345خط،  3070کیلو پاسگال )  3000

 

 گشتاور سفت کردن مهره چرخ 

دور در دقیقه  600  رینگ های آلیاژ سبک 

دور در دقیقه 600  چرخ های فوالد فشرده، مرکزیت قرار دادن  مرکز چرخ 

دور در دقیقه 450  رینگ فوالد فشرده شده، واشر فنر مخروطی و مرکزیت مهره چرخ  

دور در دقیقه 450   R 20 34700چرخ های لبه دوتایی فوری  

دور در دقیقه 60  محافظ مهر چرخ  
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 : اطالعات کاربر9جدول 

 تریلکس،  در رینگ یا در توپی چرخ ) اتصال سرپیچ فشار(—رینگ دور در دقیقه 150

 تریلکس، مرکزیت توپی چرخ -رینگ دور در دقیقه 600

 توپی رینگ دور در دقیقه 450

 

 سیلندرهای ترمز فنر 

 گشتاور مورد نیاز جهت باز کردن سیلندر ترمز فنر دور در دقیقه 10حداکثر 

 گشتاور مورد نیاز جهت سفت کردن پیچ سفت کردن سیلندر ترمز فنر دور در دقیقه 15حداکثر 

 فشار رها/ آزاد شدن ) فشار مخزن سیستم بادی( خط /میله 270حداقل 

 فشار رها شدن ) تغذیه هوای فشرده بیرونی( خط 675حداقل 

 تنظیم فرمان 

 میلیمتر 10

تنظیم فرمان مجاز حداکثری، که از شعاع چرخ فرمان با موتور در حال 

 کار

 

 مخازن هوای فشرده 2-12

 اطالعات مخزن هوای فشرده 1-2-12

 خریداران، نصابان و مصرف کنندگان!

 دریافت نمایید.  EN 286-2و استاندارد  EEC/87/404مستندات را مطابق با دایرکتوری شورای 

مخزن جهت استفاده تنها در موتور کامیون ها یا سیستم های هوای فشرده یدک ها )تریلرها( یا الف( 

 تجهیزات کمکی که نیاز به مخزن هوای فشرده ذخیره دارند، ارائه می شود. 

مجهز به عالئم شناسایی،  نشان دهنده شماره سریال و سازنده مخزن و همچنین اهمیت استفاده ب( 

 از اطالعات و تاییدیه اروپا، پالک نوع مخزن یا عالمتگذاری روی سطح مخزن را نگاه کنید. 

 32ماده   EEC/87/404ساخته شده مطابق اعالمیه تطبیق دایرکتوری ت( 

بستن به کامیون با نوارهای نصب. سطوح تماس مخازن آلومینیومی باید به نحوی باشد که آنها در ث ( 

برابر خوردگی مقاوم بوده و شکل آنها به گونه ای باشد که صدمه مکانیکی نبینند. بندهای نصب باید 

بگونه ای قرار بگیرد که با مخزن در تماس قرار نباشند و فشاری به مخزن نمی آورند در غیر اینصورت، 

ممکن است ایمنی مخزن کاهش یابد. مخزن سوخت آلومینیومی نبایستی با مواد حاوی سرب اندود 

 شود و رنگ کاری واقعی سطح مخزن باید تنها روی رنگ اولیه مناسب انجام شود. 
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 پیچ و مهره های استیل نوارهای نصب باید با مواد مقاوم در برابر خوردگی پوشانده شود. 

 .)در صورت نیاز با مواد نظافتی خالی از قلیا تمیز شود ) در صورتی که مخزن آلومینیومی باشد 

 بازرسی داخل از میان اتصاالت 

  .مخزن را هر از چند گاهی جهت جلوگیری از اجتماع رسوبات، تخلیه کنید 

 )از رسوب در پایین ترین نقطه مخزن(.

 ج( پاراگراف ذکر شده در باال مطابق با نگهداری رایگان است. 

چ( سطوح تحمل فشار مخزن ) پوسته، سر، بندهای اتصال ( نباید جوش خورده، گرما دیده شوند در غیر 

 اینصورت ایمنی مخزن را به مخاطره می اندازد. 

ح( فشار داخل مخزن ممکن است بطور موقت فراتر از فشار کاری حداکثری پاسگال شود که این فشار 

 درصد باال رود.  30نباید بیش از 

 پالک های انواع مخزن هوای فشرده  9-2-12

 مخزن آلومینیومی

 361عکس 

 نمونه پالک مخزن هوای فشرده آلومینیومی 

 حجم  ④     سازنده   ①

 شماره ثبت بازرسی  ⑤   شماره بخش/ قسمت  ②

 مدل سال  ⑥   فشار سیستم حداکثری  ③
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 نمونه پالک روی مخزن هوای فشرده فوالدی 

 حجم   ④      سازنده   ①

 شماره ثبت بازرسی  ⑤    شماره بخش )قسمت(  ②

 مدل سال  ⑥    فشار سیستم حداکثری  ③

 مخزن فوالدی 

 362عکس 
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)سهامی خاص(شرکت کاوه دیزل   
 دفتر مرکزی

 12تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، پالک 

 6داخلی  22300390فکس:    22300390تلفن: 

  www.kavehdiesel.irوب سایت: 

                            info@kavehdiesel.irایمیل:    

 


