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 ٢                                                                  شركت ارس خودرو ديزل                                                                                 

  آميكو باتشكر از انتخاب محصول  
  

    توصـيه هـاي مربـوط بـه     لطفاً براي جلوگيري از بروز مشكالت ناخواسته و بهبود عملكرد خودروتان، لطفاً اين كتابچه را به دقت مطالعـه و بـه
 .رانندگي و مراقبت از خودرو توجه كنيد

 خلـي،  ونقـل دا حمـل  نظر گـرفتن شـرايط   ، نيمه سنگين و سبك را با در دنيا خودروهاي پيشرفته سنگين كارگيري تكنولوژي روزه آميكو با ب
 .            نمايدتوليد و عرضه مي ، ي براساس نياز مصرف كنندگانايموقعيت جغرافيايي و آب و هو

 را بـدون   در محصـوالت  آميكو حق هر گونـه تغييـر   ، كتابچه مربوط به زمان چاپ بوده و باتوجه به تغييرات در تكنولوژي تمام اطالعات اين
 . دارداطالع قبلي براي خود محفوظ مي

 مالك خودرو مكلف است در صورت فروش خودرو دفترچه را به مالك جديد تحويل دهد. 
 
  »توصيه مي شود اين كتابچه را قبل از رانندگي به دقت مطالعه نماييد « 
  

  امضاء و اثر انگشت                       كليات متن اين دفترچه به صورت عملي حين تحويل خودرو به اينجانب آموزش داده شده است            
                                                                                                            

                                                                
 :تاريخ                                                                                                                                   
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 در غير اينصورت به طور خودكـار مسـبب لغـو گـارانتي      لطفاً قبل از استفاده از كاميون آميكو به نكات ذيل توجه نمائيد

 .خود خواهيد شد

  هـاي غيراسـتاندارد و غيـره  اكيـداً ممنـوع      يا تجهيزات اضافي و استفاده از كاربري قطعات خودرو و يا نصب هر قطعه وهر يك از تغيير ساختار
  .در غير اينصورت موجب لغو گارانتي خودرو مي شود. باشدمي
 لغـو گـارانتي  در غيـر اينصـورت موجـب     بر اساس اين كتابچه انجام  دهيدلطفاً سرويس ها و تعميرات را دقيقاً  ،براي استفاده بهينه از خودرو 

 .خواهد شد

  از قطعـات اصـلي آميكـو    فقط قطعه هر نمائيد و در صورت نياز به تعويضدر موارد بروز مشكل، لطفاً فقط به نمايندگيهاي مجاز آميكو مراجعه 
  . بلكه موجب لغو گارانتي نيز  مي شود ،در غير اينصورت نه تنها آميكو در قبال قطعات ساير سازندگان مسئوليتي نخواهد داشت. استفاده نمائيد

  جعبـه بـاتري   كه در نزديـك  كن موجودقطع برق اصلي را توسط اهرم ،حتما پس از خاموش كردن خودرو: نكته مهم 
 .قطع كنيد قرار دارد

 ات ذيل در مورد شاسي توجه نمائيدلطفاً به نك: 

  ًممنوع است تغيير ساختار شاسي خودرو در محصوالت آميكو از طريق اضافه كردن طول و يا عرض آنها و يا تغيير فواصل محورها  اكيدا.  
 لـذا هرگونـه    ،  ي و بين المللـي سـازگار مـي باشـد    كو با قوانين راهنمايي و رانندگي و استانداردهاي ملتمامي مدل هاي خودروهاي توليدي آمي

 .تغيير، اضافه يا كم كردن قطعات موجب لغو گارانتي خودرو خواهد بود
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  وارد مهم كنترل قبل از شروع به رانندگيم
  باتري برق كنقطع اهرمباز كردن  -1
  راننده روي شاسي كنترل قفل بودن كابين -2
  كنترل مايع خنك كاري موتور -3
  باز كردن سوئيچ  -4
  كنترل مقدار سوخت و روغن موتور  -5
  كنترل مخازن هواي فشرده و تخليه آب آنها  -6
  كنترل باد الستيك ها -7
  فيلتر هوامحفظه كنترل  -8
  خودرو و الكترونيكي كنترل سيستم الكتريكي -9

  هواي فشرده وآب در كليه سيستم هاكنترل نشتي روغن،  -10
  كنترل فشار روغن موتور -11
  )نبايد حركت كرد ،در مخازن ذخيره باد 7barقبل از رسيدن فشار هوا به ( كنترل فشار باد -12
  .كنترل كنيد كه در اطراف خودرو، شخص و يا مانعي وجود نداشته باشد -13
  .از حالت سكون به حركت درآيد 2با دنده  خودرو بدون بار در جاده هاي هموار مي تواند -14
 .راننده متعهد است كاربري هاي استاندارد نصب شده روي خودرو را تعويض ننمايد و همچنين حفاظ هاي ايمني را نيز باز نكند -15
 

 
 
  



 ٥                                                                  شركت ارس خودرو ديزل                                                                                 

  فهرست
  

 6 شماره هاي شناسائي خودرو : 1بخش

 7 بندي موتور خودرو نكات مهم در ارتباط با دوره آب : 2بخش 

 10 - 8 چراغ هاي هشدار دهندهونشانگرها  : 3بخش 

 18 - 11 تجهيزات داخلي و خارجي كابين : 4بخش 

 28 - 19 رانندگي با خودرو : 5بخش 

 32 - 29 موتور : 6بخش 

 42 - 33 و بغل گيربكس گيربكس : 7بخش 

 48 - 43 ترمز هاي سيستم : 8بخش 

 60 - 49 كاربرد خودرونكات مهم در ارتباط با  : 9بخش 

 62  -61 معرفي ادبلو و نحوه عملكرد :10بخش

 DVD 63 - 90راهنماي استفاده از دستگاه پخش   :11بخش 

مشخصات سياالت مصرفي  و  -سرويس ادواري :12بخش 
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101-91 
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  1بخش 

  
  هاي شناسائي خودروشماره

  
صـورت  ه اطالعات مشروحه زير را بـ  بايدفاده از تسهيالت گارانتي است برايت و يا مراجعه به تعميرگاه مجاز سفارش قطعا ر باراستفاده كننده در ه

  .دقيق و كامل ارائه نمايد
  

  .پر شوند ذيل مربوطه هايدر سطر هاي مختلف خودروجاهاي خالي مربوط به شماره الزم است 
  

 .......................................................................................................................................... :مدل خودرو

 .......................................................................................................................................... :كد شناسايي

 .......................................................................................................................................... :پالك خودروشماره

 .......................................................................................................................................... :شاسي شماره

 .......................................................................................................................................... :شماره موتور

 .......................................................................................................................................... :تاريخ خريد

 .......................................................................................................................................... :نمايندگي و يا محل خريد 
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   2بخش 
  : بندي موتور خودرو  نكات مهم در ارتباط با دوره آب

روي خودرو به عمل آورده و از  بندي بازديدهاي الزم را دوره آبشروع قبل از . مي باشد كاركرد اوليه كيلومتر 2000در بندي موتور دوره آب
  .مطمئن شويد عملكرد نرمال آن

  :بندي  احتياط هاي الزم در دوره آب
درغير . تدريج افزايش دهيده فرصت دهيد تا موتور گرم شده و سپس دورموتور را ب ،كردن موتور، پدال گاز را فشار ندهيد هنگام روشن -1

  . آسيب ديده و شامل گارانتي نخواهد بود اينصورت توربوشارژر
در غير اينصورت توربوشارژر آسيب ديده و شامل گارانتي . بدون فشار دادن به پدال گاز و افزايش دور موتور، موتور را خاموش كنيد -2

  . نخواهد بود
دداري خو د آوردن فشار زياد به آن اكيداًدر صورت امكان در جاده هاي صاف و هموار از خودرو استفاده نمائيد و از وار ،بندي در دوره آب -3

  .نمائيد
  . تعويض دنده طبق روش مندرج در بخش توضيحات مربوط به گيربكس به صورت صحيح و در زمان الزم انجام گيرد -4
از دنده سنگين استفاده نمائيد و به موقع دنده ها را  خصوص در سرباالئي هابه جهت اجتناب از قرار گرفتن دور موتور در محدوده بسيار پائين  -5

  .ئيدتعويض نما
 . فشار روغن و درجه آب موتور را مرتباً كنترل كنيد-6
اگر هركدام از آنهـا بـه صـورت غيـر طبيعـي      . ددماي گيربكس و دماي ديفرانسيل و توپي  اكسل هاي جلو و مياني و عقب را دائماً كنترل كني  -7

  .علت را مشخص نموده و نسبت به تنظيم يا تعمير آنها سريع اقدام نمائيد ،گرم باشند
 كيلومتر كنترل شود تا از  سفت بودن آنها اطمينان حاصل شود100در دوران آب بندي خودرو، پيچ چرخ ها بعد از هر   -8
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  هاي هشدار دهندهنشانگرها و چراغ  : 3بخش 
   دهندهمجموعه صفحه نشانگرها و چراغهاي هشدار 

  
 

                              مخازننشانگر ميزان فشار هواي  -1
  نشانگر دور موتور -2
   خازننشانگر ميزان فشار هواي م -3
 نشانگر ميزان شارژ باتري -4

 نشانگر ميزان فشار روغن موتور -5

  نشانگر ديجيتال كيلومتر شمار و مسافت سنج -6
  كاري موتورنشانگر دماي سيستم خنك  -7
  نشانگر سرعت خودرو -8
 موجود در باك  و ادبلو سوخت قدارنشانگر م -9
 
 
 
 
 
 
 



                                  يزل ٩                                

  صفحه كيلومتر د در

 شرده

شركت ارس خودرو دي    
 

نشانگرهاي موجودماي
 ستي

 رو

 ABSتم 

 ديفرانسيل اكسل عقب

 پ و يا راست خودرو

  ايمني

AS 

 ملكرد ضعيف دينام

 باكاخلوخت د

 هوا

 ور

ن فشار در مخازن هواي فش
  جلو

 سرنشينت

                                       

راهنم
ر دهنده درگير بودن ترمز د

 بودن نورافكن پشت خودر
وجود ايراد در سيستدهنده ر

بودن سيستم قفل در درگير 
ر باز بودن درب سمت چپ

كمربندبودنبسته ندهنده ر 
SRر وجود ايراد در سيستم

يا عمر وضعيت شارژ باتري
سوقدارمبودن دهنده كم ر

 ر وجود ايراد در موتور

كثيف بودن فيلتر هودهنده  ر
موتوباال بودن دماي دهنده ر

پائين بودندهنده هشدار 
ر جريان هوا به سمت شيشه

ر جريان هوا به سمت صورت

                                     
  

هشدار  1

روشن 2
هشدار 3
نشانگر 4
نشانگر  5
هشدار 6
هشدار 7
هشدار 8
هشدار  9

هشدار 10
هشدار 11
هشدار 12
13 

نشانگر 14
نشانگر  15



                                 ١٠ شركت ارس خودرو دي                                      يزل
 ي سرنشين

 )صورت و پا(دريچه ها

 ت راست

 ت چپ

 وغن موتور

 مكن موتور

 گين گيربكس

 ك گيربكس
 كن جلو

 ب
 ال
Oادبلو 

                                       
ر جريان هوا به سمت پاهاي
ر جريان هوا به سمت تمام د

گردش به سمت ير راهنما
گردش به سمت ير راهنما

پايين بودن فشار رو دهنده ر
گرمر عملكرد سيستم پيش

درگير بودن وضعيت سنگر 
درگير بودن وضعيت سبكر 

ر روشن بودن چراغ مه شك
ن بودن چراغ مه شكن عقب

نورباالروشن بودن چراغر 
OBDآاليندگيهشدار ر 

                                     
نشانگر  16
نشانگر  17
نشانگر 18
نشانگر 19
هشدار 20
نشانگر 21
نشانگر 22
نشانگر  23
نشانگر 24
روشن 25
نشانگر 26
نشانگر 27
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 تجهيزات داخلي و خارجي كابين  : 4بخش
  و نحوه عملكردهاي كنترل دو طرف فرمان دسته

  
 
 
 
  

  دكمه فشاري شيشه شور -1
   )دسته را به سمت پائين فشار دهيد ،براي فعالسازي(وماتيك خفه كن اگزوز ات دسته -2
  برف پاك كن در وضعيت خاموش قرار دارد -3
  قرار دارد در وضعيت تايمرداربرف پاك كن  -4
  در دور آرام قرار دارد برف پاك كن -5
  در دور تند قرار دارد برف پاك كن -6
  وضعيت خاموش بودن چراغ ها -7
  كوچك جلو و عقب و چراغهاي روي داشبورد با گرداندن دسته در جهت عقربه هاي ساعت روشن كردن چراغهاي-8
  پائين با گرداندن دسته در جهت عقربه هاي ساعتنور  -روشن كردن چراغ اصلي جلو -9

  روشن كردن چراغ هاي راهنماي گردش به چپ با كشيدن دسته به سمت عقب -10
 روشن كردن چراغ هاي راهنماي گردش به راست با كشيدن دسته به سمت جلو -11
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  مجموعه داشبورد
  
توضيح در صفحه( هاي كنترلكليدمجموعه-1

  )بعد
  موتور دكمه استارت -2
  ترمز دستي -3
توضيح در صفحه ( هاي كنترلكليدمجموعه  -4

  )بعد
  )14توضيح صفحه ( كنترل  يمجموعه كليدها – 5
  جاي ليوان -6
  صفحه كنترل سيستم تهويه مطبوع -7
  راديو پخش -8
  فندك  -9

  دريچه تهويه مطبوع – 10
  كنترل بخاري درجا  - 11
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  كليدهاي كنترلمجموعه 
  

 :به ترتيب از چپ 1كليد كنترل مجموعه **
  كليد بوق بياباني-1
  كليد چراغ مه شكن عقب خودرو– 2
  كليد چراغ مه شكن جلو خودرو – 3
  )ها در برخي مدل(  كليد فعال كردن كروز كنترل – 4
  كليد پمپ هواگير سيستم سوخت رساني  -5
  )در برخي مدلها( كليد فعال كردن مجددكروز كنترل  -6
  )فالشر چهار راهنما( كليد چراغ اعالم خطر – 7

  :به ترتيب از چپ  2كليد كنترل مجموعه ** 
   ديفرانسيل قفل كنكليد  – 1
 PTOكليد خالص كن گيربكس جهت استفاده  -2

  كليد جك كمپرسي  -3
 ديفرانيسل  جفت كنكليد  -4
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  :به ترتيب از سمت جپ 3ترل مجموعه كليد كن** 

ــابين     – 1 ــاالبر ك ــي جــك ب ــپ برق ــدازي پم ــد راه ان   كلي
  كليد نشانگر كد خطاي موتور -2
  )ها در برخي از مدل(  كليد نورافكن عقب كابين – 3
  كليد گرمكن آئينه -4
  ترمز ABSكليد كنترل كد خطاي سيستم  -5
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  تهويه مطبوع و بخاري درجاكنترل سيستم صفحه 
  افزايش دماي داخل كابين  دكمه -1
  كاهش دماي داخل كابين  دكمه -2
  خاموش كن سيستم تهويه مطبوع دكمه -3
قرار دادن سيستم تهويه مطبوع در حالـت اتوماتيـك و نيـز     دكمه -4

  روشن نمون سيستم دكمه
  راه اندازي مجموعه كمپرسور كولر دكمه -5
  تغيير گردش هوا از بيرون كابين به داخل كابين دكمه -6
  هدايت هواي گرم بخاري به طرف شيشه جلو كابين دكمه -7
  گرم بخاري به سمت پاي راننده يگردش هوا دكمه -8
  كم نمودن دور فن بخاري دكمه -9

  نشانگر ديجيتالي-10
  زياد نمودن دور فن بخاري دكمه -11
  خاموش نمودن بخاري درجا دكمه -12
  روشن نمودن فن بخاري درجا دكمه -13
  تنظيم دماي داخل كابين توسط بخاري درجا ولوم -14
 كليد راه اندازي بخاري درجا-15
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  	موتور سنج ه دورحصف
  :زير مشخص شده است شرح به با تفكيك رنگبر روي دور سنج موتور، 

    دور آرام: رنگ سفيد  -1
    اقتصاديدور مناسب و : رنگ سبز  -2
 محدوده خطر و غير مجاز: رنگ قرمز  -3

 
    

  
  صفحه سرعت سنج وكيلومتر شمار

رديف  كه داراي دو رديف در قسمت پايين LCD صفحه .را نشان مي دهدكيلومتر بر ساعت  140حداكثر سرعت  تا عقربه سرعت سنج از صفر
توان مسافت با فشار دادن ولوم تنظيم نور چراغ در زير صفحه نشانگرها، مي. باشدمي  موقت سنج دائمي و رديف باال مسافت پايين كيلومتر شمار
دستكاري در كيلومتر شمار دائمي خودرو،  هرگونه دقت شودكه .سنج را صفر نمود

  .موجب لغو گارانتي خواهد شد
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  صندلي راننده
  باال وپايين كردن نشيمن صندلي -1
  كشيدن صندلي اهرم عقب وجلو -2
ترين سطح با فشار دادن اين دكمه صندلي در پايين -3

نسبت به كف كابين قرار گرفته و با فشار مجدد آن بـه  
  .كندسمت باال حركت مي

 ،با حركت دادن  اين دسـته در جهـت بـاال و پـايين     -4
  .شودصندلي در ارتفاع مورد نظر راننده تنظيم مي

جهـت جلـو و    توسط اين دسـته پشـتي صـندلي در    -5
 .گرددعقب تنظيم مي

 كليد تنظيم قسمت پايين پشتي  -6

  كليد تنظيم قسمت باالي پشتي صندلي -7
  هاي كناري پشتي صندليكليد تنظيم قسمت -8

  
 

 دقت شود فشار هواي باد مخازن به حد الزم رسيده باشد ،قبل از هرگونه اقدام براي تنظيم صندلي 
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   سوئيچ
  :مختلف سوئيچ عبارتند از هايوضعيت
ACC:در اين وضعيت تمامي سيستم هاي برقي خودرو به غيـر از سيسـتم

  .صوتي و تصويري خاموش مي باشد
LOCK  : هاي برقي خودرو خاموش بـوده  در اين وضعيت تمامي سيستم

  )قفل فرمان. (لك فرمان نيز بعد از بيرون كشيدن سوئيچ قفل مي شوديو غرب
ON : كه  روشن مي باشد در اين وضعيت تمامي سيستم هاي برقي خودرو

  .در اين حالت با فشار دادن دكمه استارت موتور روشن مي شود
START :    ــوده و ــن وضــعيت مخصــوص اســتارت ب ــن خــودرو اي در اي

  .كاربردي ندارد
 

  
  

  كليد استارت موتور
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   5بخش 
  رانندگي با خودرو

  رانندگيقبل از  ضروريكنترل هاي 
  .)كن باتري در سمت راننده بر روي ديواره جعبه باتري مي باشدليد قطعك( قرار دهيد ONكليد قطع كن باتري را در وضعيت   -1
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 .از قفل بودن كابين راننده به شاسي اطمنيان كامل حاصل كنيد -2

 .مقدار محلول مخزن انبساط را كنترل كنيد -3

  
  

و بدين طريق دماي نقطه جـوش   شدهداخل سيستم خنك كاري نسبت به فشار اتمسفر موجب افزايش فشار سوپاپ فشارشكن روي مخزن انبساط، 
تعـويض  نبايد ضروري  قعاين سوپاپ را  به غير از موا .سوپاپ فشار شكن در مناطق مرتفع ضروري مي باشد. خنك كاري افزايش مي يابد محلول
در زمـان بـاال بـودن دمـاي     خنـك كـاري    محلـول براي اضافه نمـودن   .به عمل آيدبايد الزم جهت جلوگيري از آسيب ديدن آن و محافظت  نمود

  .دما و فشار را كاهش داد، توان با استفاده از سوپاپ فشار شكن مي ،سيستم
  .كنيدمايع خنك كاري اضافه ن ، هرگز در شرايطي كه دماي موتور خيلي باال است:توجه 
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  -ºc 35 ر بـه زيـ    محـيط   در مناطقي كه دماي. در مقابل انجماد مقاومت نمايد- ºc20خنك كاري حاوي مواد ضد يخ مي تواند تا دماي  محلول
آن مقدار اضـافي  . باشدمي% 60كاريدر داخل محلول خنكضد يخ   نسبتحداكثر . در داخل محلول افزايش دادضد يخ را نسبت  بايد مي رسد

   . شودميزنگ زدگي سيستم خنك كاري مجاز نبوده و موجب 
  .دمحلول قبلي بايد كامال تخليه شو ،متفاوت ضد يخ با نوعدر صورت استفاده از . استفاده نمود ضد يخنبايد از دو نوع مختلف  :توجه 

 
  روغن هيدروليك فرمانكنترل سطح 

  مخزن روغن هيدروليك فرمان -1
 .گيردمخزن انجام مي بگيج كنترل روي در هيدروليك فرمان از طريقكنترل ميزان روغن  -2
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  شرح قطعات موجود در پشت شبكه جلو
 سنسور ترمز دستي-1
  سوپاپ اصلي ترمزمجموعه  -2
  مجموعه پمپ و مخزن روغن كالچ -3
  لوله هاي سيستم تهويه مطبوع -4
 بوق شهري -5
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  پمپ شيشه شويدرب مخزن  -1
  محل اتصال سوكت هاي سيم درختي شاسي به كابين درپوش -2
  شلنگ آب گرم ورودي بخاري -3
 شلنگ آب برگشتي از بخاري -4

 دريچه ورودي هواي بيرون به داخل كابين -5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 ٢٤ شركت ارس خودرو دي                                      يزل

عالئــم حــداكثر و حــداقل
  .ضافه نماييد

ــور ــا موت ــد ت فرصــت دهي
و كنتــرل كنيــد كــه ســطح

  .  باشد

 

                                       

ــين ع  روغــن كــالچ بايــد ب
زن روغن كالچ، روغن اض

  وتور
ــارك كــرده و ف ح افقــي پ
 روغــن را بيــرون كشــيده و
حداقل و حداكثر قرار گرفته

 
 

                                     
 
  

 كنترل روغن كالچ 
  

ســطح روغــن در مخــزن
از درپوش مخز. قرار گيرد

  
  
  

كنترل سطح روغن مو
خــودرو را در يــك ســطح
ســرد شــود، ميلــه كنتــرل

روغن مابين دو عالمت حد
  



 

نــدگي مــوقعي 
 كــار مــي كنــد 

                                ٢٥

در هنگــام رانن .ت بگرديــد
ي كــه موتــور درجــانگــام

  

                                  يزل

و بــدنبال علــت كــردهاموش
هن. گيــرد قــرار مــي) 300-5

شركت ارس خودرو دي    

قــف كــرده و موتــور را خــا
KPa 550(بــار  5/5الــي  

ـد از پــائين آوردن
ــت ــل در پشـ د قفـ

                                       

 پــايين باشــد بالفاصــله توقــ
3بــين  فشــار روغــن  عقربــه

   .خواهد يافت 

   كابين
كــابين بايــد قفــل باشــد، بعــد
ــدد ــط دو عـ ــدن آن توسـ

  .اطمينان حاصل كنيد) 

                                     

 

  درجه فشار روغن
اگــر درجــه فشــار روغــن
كــه موتــور گــرم اســت ع

كاهشدرجه فشار روغن 

 
 
 

  
ترل قفل بودنكن

در طــول راننــدگي ك
ــ ــل شـ ــابين، از قفـ كـ

)مطابق تصوير روبرو(
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  :راننده ردن كابيناال ببنحوه 
  ردنب االآماده سازي قبل از ب

  دستي را بكشيدترمز  
 دنده را در حالت خالص قرار دهيد اهرم  
 موتور را خاموش كنيد  
 دمتحرك داخل كابين را محكم نمائي ءاشيا  
 آن را خاموش نمائيد ،در صورت روشن بودن سيستم گرمايش كمكي  
 شبكه جلو كابين را باز كنيد.  
 را ببنديد ب هاي خودرودر  
  

مـانعي وجـود    خـودرو  رعايت ايمني قبل از بلند كردن كابين مطمئن شويد كه در قسـمت جلـو  به منظور : خطر آسيب ديدن انسان  :اخطار 
  . كت نباشدنداشته و هيچ كس بين كابين و شاسي در حال حر

 در قسمت انتهاي اهرم شياري ايجاد شده است كه از آن براي گرداندن شير تغيير مسير  .شودكابين از يك اهرم استفاده ميردن اال ببراي ب
  .شوداستفاده مي جك باالبر روغن
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  در وضعيت بلند كردن كابين قرار گيرد پمپهاي ساعت بگردانيد تا ت عقربهرا در جه تغيير جهتاهرم. 

 

  پمپ برقي جك باالبر كابين – 1
  پمپ برقي باالبر كابين كليد – 2
  تغيير مسير روغن اهرم – 3
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  :با استفاده از پمپ برقي بلند كردن و پايين آوردن كابين
  :براي بلند كردن و پايين آوردن كابين با استفاده از پمپ برقي، به طريق زير عمل نماييد

   سوئيچ اصلي را در وضعيتON قرار دهيد.  
 كليد روي داشبورد مربوط به پمپ برقي را در وضعيت باز قرار دهيد.  
   قرار دهيدرا در جهت مورد نظر ) 1( شير تغيير مسير روغن.  
   را فشار داده و چند ثانيه نگاه داريد تا كابين شروع به حركت نمايد) 2(دكمه پمپ برقي. 

  
موقعي كه جك باالبركابين در حد باال قرار دارد، قفل جك سمت راست كابين در وضعيت قفل بـوده و از پـايين آمـدن كـابين جلـوگيري      : توجه
شود، براي جلوگيري از گير كردن قفل و صدمه ديدن آن در موقع پـايين  به جك و قفل كابين وارد ميبه دليل فشاري كه از طرف كابين  .كندمي

متر به طرف باال حركت داده و سپس بعد از آزاد شدن زبانه قفل جك، كابين را به سـمت  سانتي 3-2آوردن كابين، الزم است ابتدا آن را به اندازه
  .پايين حركت داد
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    6بخش 
  موتور

  :روشن كردن موتور
اگـر در   ،فشـار دهيـد   قرار دارد بر روي داشبوردكه مه استارت را كد سپس قرار دهيد ONاهرم دنده را در حالت خالص و سوئيچ را در موقعيت 

 مدت زمـان اسـتارت نبايـد   .  تكرار كنيد ثانيه 30قرار داده و اين عمل را بعد از  LOCKوضعيت سوئيچ را در  ،اولين استارت موتور روشن نشد
باشـد،   گيـر گيـربكس در  ،اگـر در موقـع اسـتارت زدن    .باشد ثانيه 30كمتر ازو فاصله زماني بين دو استارت متوالي نيز نبايد  ثانيه 15بيشتر از 

لذا الزم است راننده به اين موضوع توجـه نمـوده و    ،انجام خواهد گرفت ثانيه تاخير 6استارت با عمل  جهت آگاه نمودن راننده به طور خودكار
  .گيربكس را خالص نمايد ،قبل از استارت زدن

  :موتور ت مهم در ارتباط بانكا
بـه   را موتـور موتور به حد كافي باال رفت مـي تـوان دور    مايفقط زماني كه د. از روشن كردن موتور پدال گاز را فشار ندهيد پسبالفاصله هرگز  

  .و تدريجي افزايش دادصورت آرام 
 خودرو در جاده هاي صاف با بار كم حركت نمايدبهتر است   )كيلومتر اوليه 2000(آب بندي موتور  ول زماندر ط.  
 استفاده كنيد ا نام تجاري كه در دفترچه گارانتي توصيه شده استاز روغن و مايع خنك كاري مناسب ب سال، در فصول مختلف.  
 حين كار موتور در دماي محلول  خنك كاريºc 80+5 95بوده و نبايد از ºc بيشتر باشد.  
 يابدمصرف سوخت نيز افزايش مي ،مصرف سوخت در حداكثر گشتاور موتور پائين بوده و با افزايش سرعت.  
 قرار دارد به بهينه ترين مقدار خود مي رسد سبز گشتاور موتور در شرايطي كه دور موتور در وضعيت. 
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  دست مي آيده افزايش دور افزايش يافته و مقدار حداكثر توان اسمي در حداكثر دور اسمي موتور بتوان موتور با.  
 كاركند سبز موتور در محدوده هميشه مي شود توصيه . 

 اگر رنگ و مقدار دود خارج شده از اگزوز غيرعادي  ،به رنگ دود اگزوز توجه كرده و بدين طريق از وضعيت عملكرد انژكتور مطلع شويد
در (  .كنترل كنيد هوا و آب ،روغنصورت دقيق موتور را از نظر نشتي ه ب .عمل آوريده خودرو را متوقف كرده و بررسي الزم را ب ، باشد

  )صورت نياز به نزديكترين نمايندگي مجاز مراجعه نماييد
  :2631مورد استفاده در خودروي  N400-12WPمدل   VEUROنكات مهم در ارتباط با موتور 

ــور  ــن موتـ ــط     ايـ ــوده و توسـ ــي  بـ ــرل الكترونيكـ ــتم كنتـ ــي  (  ECUداراي سيسـ ــرل الكترونيكـ ــد كنتـ ــورها و انژ  ،)واحـ ــاي  سنسـ كتورهـ
  .دشوالكترونيكي كنترل مي

دينام مـورد اسـتفاده بـر روي ايـن موتـور داراي       .دكننيكي اين موتور آسيب جدي وارد هاي الكتروتواند به سيستمولتاژ و يا شدت جريان باال مي 
  .گرددولت بوده و توسط رگالتور ولتاژ كنترل مي 28ولتاژ 
  به موارد زير توجه شود بايدب ديدن قطعات الكترونيكي براي جلوگيري از آسي ، جوشكاريانجام  زماندر:  
  باتري را ببنديدقبل از جوشكاري كليد قطع كن.  
 كابل منفي را از روي باتري جدا كنيد. 

 متصل به  هايسيم دسته هاي سوكتECU را از روي آن جدا كنيد. 

 سوكت مربوط به تغذيه  ،هاي متصل به سنسورها و انژكتورهاقبل از جدا كردن و يا وصل كردن سوكتECU را از آن جدا كنيد. 

شود حركت پدال گاز توصيه مي ،براي صرفه جوئي در مصرف سوخت. گرددكنترل مي ECUوده و توسط در اين موتور پدال گاز از نوع برقي ب
در ايـن موتـور كمپرسـور     .در شرايط افزايش و يا كاهش سرعت به صورت يكنواخت بوده و فشار و يا قطع فشار به صورت ناگهاني انجـام نگيـرد  
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طـور اتوماتيـك دور موتـور بـراي جبـران تـأثير       ه بـ  ،ور موتور با روشن شـدن كمپرسـور  كنترل شده و در شرايط پائين بودن د ECUكولر توسط 
  .يابدافزايش مي ،عملكرد كمپرسور كولر

  
  توربو شارژر

  . توربو شارژر در قسمت عقب باالي موتور نصب شده و شامل توربين و كمپرسور مي باشد
بدين طريـق هـواي   . كمپرسور نيز كه با آن هم محور است با سرعت باال دوران مي كندفشار گاز خروجي موتور موجب دوران توربين شده و پره 

  .تحت فشار به لوله ورودي موتور تغذيه شده و ميزان هواي ورودي را افزايش و موجب افزايش توان موتور مي گردد
آن با روغن تحت فشـاركه از   بوشو روغنكاري ) دقيقه دور در 100000تا  70000(د روتور داخلي توربو شارژر با سرعت بسيار باال دوران مي كن

بـه هـيچ   لـذا    .طريق كانال اصلي توزيع روغن موتور تأمين مي گردد انجام گرفته و در موقع خاموش بودن موتور تزريق روغن قطع مي گـردد 
   .وجه قبل از خاموش كردن موتور گاز ندهيد

  
  هاي الزم از توربو شارژربازديدها و مراقبتكارگيري، ه نكات مهم در ارتباط با نحوه ب

  كار كنددقيقه  5تا  3اجازه دهيد موتور در دور آرام به مدت بدون فشار بر روي پدال گاز بعد از استارت اوليه.  

 حتمـاً مقـدار معينـي روغـن بـه دهانـه ورودي روغـن        ،بدون استفاده مانده است شارژر نو و يا توربوشارژري كه مدتها قبل از استفاده از توربو 
  . تا روغن به تمام سطح بلبرينگ برسد چرخاندهپره توربين را  ، ده از دستو با استفا اسپري شود

  صورت ناگهاني دور موتور را افزايش ندهيده بهيچ وقت. 
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 باشدول عمر آن ميمهمترين عامل عملكرد درست و افزايش ط ،روغنكاري توربوشارژر در وضعيت مطلوب.  
 توجـه نمائيـد كـه    . ند سپس موتور را خاموش كنيددقيقه كار ك 5 -3به مدت آرام  صبر كنيد موتور به صورت  ، قبل از خاموش كردن موتور

   .قبل از خاموش كردن موتور به پدال گاز فشار داده نشود
  موجب نشت روغن از توربو شارژر خواهد شد در غير اينصورتكار كند ) دقيقه 10بيش از ( در دور آرام به مدت زمان طوالني موتورتبايد.  
 لوله برگشت روغن بايد در فواصل زماني معين جهت اطمينان از باز بودن مسير آن  كنترل شود. 

 ه عيب اقدام نمود يص علت واقعي  بروزنسبت به تشخ ،الزم است قبل از اقدام به تعويض توربو شارژر ،در صورت بروز ايراد در توربو شارژر
شارژر نيز عيب رفع نگرديده و صدمات بيشتري  به موتـور  ممكن است با تعويض توربو در غير اينصورت ائيدو سپس تصميم الزم را اتخاذ نم

  .وارد شود
  در غير اين صورت ياتاقـان و  ) مخصوصاً در شرايط پائين بودن دماي هوا (بار را اعمال نمائيد  ، به حد نرمال موتوربعد از رسيدن فشار و دماي

 .ليل نرسيدن روغن سائيده خواهد شدصورت غير طبيعي به ده رينگ آببندي توربو شارژر ب
 

  خاموش كردن موتور
 دور آرام انجام  دقيقه كار موتور در 5-3خاموش كردن موتور بعد از  هميشه باال مي باشد لذا دماي موتور در شرايط كار تحت بار سنگين

  .مي گيرد
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  7بخش 
 )PTO(گيربگس بغل  گيربكس و 

  گيربكس
  .مورد استفاده قرار گرفته است FAST- 12JSD200T-Bدر اين خودرو گيربكس مدل 

  :مشخصات گيربكس
 هاي اصلي تمام سنكرونيزه و دنده عقب به صورت كشويي دنده  
  تعويض دنده به صورت دستي  
    عبور از وضعيت سنگين گيربكس به سبك و بالعكس با حركت عرضي اهرم دنده و با استفاده از يك سيلندر بادي انجـام گرفتـه

  .باشدو به صورت سنكرونيزه مي
  ها بر روي اهرم تعويض دندهوضعيت دنده                                                                        2+12  :تعداد دنده

                                              N.m 2000: گشتاور ورودي 

  RPM 2600حداكثر دور ورودي   

  Kg 355:     وزن تقريبي 
 Lit 16:     ميزان روغن 
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  )     ليور دنده(تصوير شماتيك از اهرم تعويض دنده  *                
  

  
  
  
 

  نسبت دندها ي گيربكس
R2 R1 12 11  10 9 8 7 6 5 4  3  2  1  مدل گيركس  

33/3 86/14 1 28/1  64/1 1/2 71/2 48/3 46/4 73/5 33/7  39/9  08/12 53/15 12JSD200T
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 M2631درگير كردن گيربكس كمك در خودروهاي 
  .در اين گيربكس براي درگير كردن وضعيت سبك و يا سنگين، از كليد بادي نصب شده در زير سر دنده استفاده مي شود

  :نكات مهم 
   ثانيــه مكــث، بــا فشــار  2بــراي تعــويض دنــده، پــدال كــالچ را فشــار دهيــد و اهــرم دنــده را در وضــعيت خــالص قــرار دهيــد و پــس از حــدود

  . مجدد پدال كالچ، دنده مورد نظر را انتخاب كنيد
  ــده ــار كامــل اســتفاده شــود  فقــط در موقــع  1از دن ــ  . حركــت تحــت ب اســتفاده  2ده درصــورتيكه كــاميون خــالي باشــد، جهــت حركــت از دن

  . نماييد
  و دنده عقب فقط در شرايط ساكن بودن خودرو درگير شوند 1دنده. 
            بايسـتي بـه صـورت نـرم و آرام انجـام گيـرد تـا اينكـه دنـده          در خالل هـر گونـه عمـل تعـويض دنـده، فشـار بـر روي اهـرم تعـويض دنـده، مـي

 .به صورت كامل درگير شود
 باشدميپارك كردن در وضعيت سبك گيربكس مجاز ن. 
 شود، الزم است ميل گاردان باز گردد و درغير اينصورت گيربكس صدمه خواهد ديدزماني كه خودرو يدك مي. 
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  )بغل گيربكس(  PTOنحوه بكارانداختن محور تواندهي 
 پدال كالچ را فشار دهيد.  
  سنگين قرار دهيد 2اهرم دنده را در وضعيت دنده. 

 را در روي داشبورد در حالت روشن قرار دهيد كليد وضعيت خالص گيربكس. 

 پدال كالچ را رها كنيد. 

  را در روي داشبورد در حالت روشن قرار دهيد) بغل گيربكس(كليد محور تواندهي. 

 .بعد از انجام مراحل فوق محور تواندهي در حالت ساكن بودن خودرو شروع بكار خواهد كرد
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 :دنده 12گيربكس سرويس و نگهداري 
  روش استفاده و سرويس و نگهداري گيربكس

نقص خودرو، بسـيار مهـم اسـت كـه از گيـربكس       جهت طول عمر بيشتر گيربكس و عملكرد درست و صحيح آن و درنتيجه كاركرد صحيح و بي
  .موقع انجام شود اي آن به هاي دوره درستي استفاده و سرويس به
  )وغن گيربكسر(ها  روغن دنده) مارك(برند  -1

  .استفاده كرد 85W/90با ويسكوزيته  GL-5براي گيربكس بايد از روغن دنده 
  ميزان سطح صحيح روغن -2

بايست از سوراخ مخروطي پركن در كنـار پوسـته    از طريق سوراخ پركن روغن از ميزان سطح مناسب روغن اطمينان حاصل كنيد، سطح روغن مي
 از سوراخ پركن سرريز شودآنقدر روغن بريزيد تا . بازديد شود

  درجه حرارت كاري -3
باشـد،   120ºCكـه دمـا بـيش از     پـايين بـرود، درصـورتي    40ºC-بـاالتر و از   120ºCدماي روغن گيربكس در يـك دوره كـاري مـداوم نبايـد از     

باشد، كاسه نمدها آسيب  40ºC-شود، اگر درجه حرارت كمتر از  طور مناسب  انجام نشده و عمر گيربكس بسيار كم مي كاري گيربكس به روغن
  .بينند مي
  زمان تعويض روغن -4

  .كيلومتر تعويض شود 5000تا  2000بودن گيربكس، روغن آن بايد بين   درصورت جديد
 . كيلومتر بررسي شود؛ در صورت وجود نشتي، بايد آن را برطرف كرد 10000سطح روغن گيربكس و نشتي آن بايد در هر 

  



 ٣٨                                                                  شركت ارس خودرو ديزل                                                                                 

هـاي تنـد    هـا و سـرازيري   كه خودرو با وزن سنگين، يا در شرايط سخت و يا شيب درصورتي. كيلومتر تعويض كنيد 50000روغن گيربكس را هر 
  .تر تعويض شود هاي زماني كوتاه كند، بايد روغن گيربكس در فاصله كار مي

  بكسل كردن و يدك كشيدن -5
شـود، امـا زمـاني كـه خـودرو       كاري مناسب گيربكس مـي  ا باعث روغنه ها و دنده حال كار است، چرخش مداوم شفت وقتي گيربكس خودرو در

هـاي شـفت زيـر و شـفت اصـلي در پوسـته اصـلي گيـربكس          آيـد، دنـده   شود و چرخهاي عقب توسط نيـروي ديگـر بـه حركـت درمـي      بكسل مي
هاي تنظـيم شـير در اثـر چـرخش     آيد، واشر وسيله چرخش چرخهاي عقب به سرعت به سمت باال به چرخش درمي چرخند؛ اما شفت اصلي به نمي

 .رساند شدت آسيب مي كاري به گيربكس به دليل اختالف سرعت و عدم وجود روغن آيد؛ كه اين امر به شفت اصلي به حركت درمي

  هشدارها
  .شود باعث آسيب رساندن به گيربكس مي  نيز مانند آنچه در باال گفته شد،) حالت خالص(شود  حركت خودرو وقتي خودرو خاموش مي*
كامـل از روي زمـين    طـور  بايست ميل پلوس را درآورده و يا ميل گاردان را بازكنيد و يا بايد خودرو بـه  اگر خودرو نياز به بكسل كردن دارد، مي*

ه ، بنابراين بكسل كردن بدون رعايت مـوارد گفتـ  )توسط خودرويي ديگر حمل شود(هاي عقب با زمين قطع شود طوري كه اتصال چرخ بلند شود؛ 
 .شده ممنوع است

است، فقط بعد از روشن شدن چراغ سـوپاپ  ) بادي(ترمز بايد آزاد شود، اگر خودروي شما داراي ترمز پنوماتيك  قبل از شروع به كار خودرو، *
  .ترمز و رسيدن فشار باد به فشار موردنياز، امكان تعويض دنده و حركت خودرو وجود دارد

بـراي   4و  3هـاي   براي حالت دنده سبك و بين دنده 10و  9هاي  در دنده سبك و سنگين است كه بين دنده  دسته دنده داراي دو حالت خالص،*
 .حالت دنده سنگين است
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گيربكس بايد درحالت دنده سنگين قرار گيرد و سوئيچ مربوط به دنده سبك و سنگين بايد درحالت سنگين قرار  شود،  وقتي خودرو متوقف مي*
  .گيرد

  .بيند طور كامل آزاد شود، در غير اينصورت گيربكس آسيب مي به  ست قبل از تعويض دنده،باي كالچ مي*
ابتدا بايد خودرو به طور كامل متوقف شود، سپس تعويض دنده صـورت پـذيرد،     وقتي قصد داريد گيربكس را در حالت دنده عقب قرار دهيد،*

ين قدرت دست بيشتري براي جازدن دنده عقـب در زمـان انتخـاب دنـده عقـب،      بيند، همچن صورت قطعات داخلي گيربكس آسيب مي در غير اين
  .مورد نياز است

دنـده باعـث حفاظـت و ايمنـي بيشـتر       يك مكث كوتاه در حركـت دسـته  ) 6به  7از دنده (و يا برعكس  7به دنده  6از دنده   هنگام تعويض دنده،*
  .اين موضوع را جهت تعويض دنده از سنگين به سبك و يا برعكس از سبك به سنگين نيز رعايت كنيد. شود پوسته كمكي مي

زيـرا باعـث آسـيب ديـدن       صورت جهشي از سبك بـه سـنگين يـا بـرعكس ممنـوع اسـت؛       يا تعويض دنده به) نامرتب(تعويض دنده ضربدري * 
  .شود مجموعه سنكرونيزه پوسته كمكي مي

  .را تميز كنيد درنگ آن صورتي كه كثيف شده بي در  بيني كنيد، طور مرتب باز درپوش تهويه را به *
  .را با فشار هوا تميز كنيد و آنكيلومتر بازرسي  20000  شبكه فيلتر رگالتور تصفيه هوا را در هر*
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  تعويض روغن گيربكس
  تخليه روغن 

    ــن ــع تخليــه روغ ــت محيطــي بايــددر موق ــه مقــررات زيس ب
ــين      ــر روي زمـ ــن بـ ــدن روغـ ــه شـ ــوده و از ريختـ ــه نمـ توجـ

  .جلوگيري شود
 ًگرم تعويض نماييد روغن را هميشه در حالت كامال.  
     ــردن در ــاز ك ــد از ب ــر، بع ــوير زي ــابق تص ــوشمط ــن را  پ روغ

  داخل يك ظرف مناسب تخليه نماييد
   ــرده و ــز كـ ــود ســـفت  درپـــوش  را تميـ ســـپس در محـــل خـ

 .نماييد
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  پركردن روغن 
 برسد) 2شكاره (انجام گرفته و زمانيكه سطح روغن به لبه زيرين سوراخ  )1شماره ( پر كردن روغن از طريق سوراخ نشان داده شده در تصوير زير

  .مقدار آن درست خواهد بود ،بيرون بزند و يا از آن
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  : توجه
  .آسيب ديدن جدي آن خواهد شد مقدار روغن در گيربكس موجب كافي نبودن-
  .سطح روغن گيربكس را در فواصل زماني معين كنترل كنيد -
  .روغن را در شرايطي كه خودرو در يك زمين مسطح قرار گرفته است كنترل كنيد حسط -
  .ابديكاهش  40oCسطح روغن را بالفاصله بعد از خاموش كردن خودرو، كنترل نكنيد، اجازه دهيد تا دماي آن به زير  -
  .ريزي را باز كنيددرپوش روغن -
  .ريزي افت نموده است، به مقدار الزم روغن اضافه نماييدتر از لبه سوراخ روغناگر سطح روغن به پايين -
  .گيربكس را از نظر نشتي روغن نيز كنترل كنيد ،كنيدغن را كنترل ميهر موقع كه ميزان رو -
  .باشدمي 60Nmريزي گشتاور سفت كردن درپوش سوراخ روغن -
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  8بخش 
  ترمزهاي سيستم 
  :ترمز شامل قسمت هاي زير است هاي سيستم 

 )  ترمز سرويس  (ترمز اصلي  -1
  ترمز دستي -2
  ) ترمز اگزوز(ترمز كمكي  -3
  )EVB(موتور  يا ريتاردر ترمز -4
  

  ترمز اصلي
فشـار   .باشدمي   ASRو سيستم    EBLو   ABSهاي ايمني از نوع دو مداره بادي بوده و مجهز به سيستم 5يورو  2631ترمز اصلي در خودروي 

. جريان هوارا قطع مـي كننـد  ) bar 8.1(  mpa 0.81سوپاپهاي تنظيم فشار در فشار  ، است )bar 7.5يا ( mpa 0.75 هواي فشرده در اين سيستم 
سيلندر ذخيره هواي فشرده هر دو فشار در زمانيكه . عمل مي كند جلومدار اول بر روي چرخهاي محور عقب و مدار دوم بر روي چرخهاي محور 

در ايـن حالـت بايـد سـريعاً خـودرو را متوقـف كـرده و علـت         . دزنشانگر چشمك خواهـد   چراغ ، برسد)  mpa )5.5  bar 0.55مدار به كمتر از
  .كاهش فشار را كنترل كرد

  .افت كند ) mpa )5.5  bar 0.55ممكن است فشار به زير  ، اگر به صورت متوالي چندين بار پدال ترمز فشار داده شود
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  ترمز اضطراري - )ترمز پاركينگ ( ترمز دستي 
اين ترمز از طريق انـرژي ذخيـره شـده    . كار برده دستي را مي توان به عنوان ترمز پاركينگ و همچنين در مواقع نياز به عنوان ترمز اضطراري بترمز 

ر هواي فشرده ترمز محور عقب اگر اشكالي در مسي. كار مي افتده ترمز پاركينگ توسط اهرم ترمز دستي ب. بوستر ترمز اكسل عقب عمل مي نمايد
فقـط  . توسط انرژي ذخيره شده فنر سيلندر ترمز عمل مي نمايد خودكارترمز اضطراري به صورت  ، با كاهش فشار باد در سيستم ، كرده باشدروزب

نيـروي فنـر سـيلندر ترمـز خنثـي شـده و ترمـز         ، برسد و چراغ اخطار ترمز خـاموش شـود     mpa( 5.5 bar ) 0.55زماني كه فشار سيستم ترمز به
  .اضطراري آزاد خواهد شد

ترمـز   ، صـورت وقتـي كـه فشـار بـاد افـزايش مـي يابـد        در غير اين ، اهرم ترمز دستي در وضعيت ترمز باشد بايد  قبل از روشن كردن موتور: توجه 
 .اضطراري از درگيري خارج شده و ترمز دستي نيز در حالت درگيري نخواهد بود

 
  نحوه كار اهرم ترمز دستي

  قفل كردن اهرم ترمز دستي
اهرم ترمزدستي را به آرامي به پائين فشار دهيد تا قفل گردد، در ايـن موقـع چـراغ    

  ) تصوير روبرو( .شودمي نشانگر ترمز دستي روشن
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  آزاد كردن اهرم ترمز دستي 

اهـرم  بـه صـورت اتوماتيـك بـه       ،ضامن اهرم ترمز دستي  را به طرف بـاال بكشـيد  
  )تصوير روبرو( .گرددوضعيت خالص بر مي

  
  

  
  كنترل نشتي 
 ، در زمان كمتري اتفاق بيفتـد  اگر كاهش فشار. افت مي كند ) mpa )5.5 bar 0.55  دو ساعت بعد از خاموش كردن موتور به ، فشار مخازن باد

  .احتمال نشتي باد را در سيستم هواي فشرده بررسي نمائيد
  : نكاتي در مورد استفاده از سيستم ترمز 

 ،مي توان با باز كردن  پيچ سـيلندر ترمـز    ، در صورت وجود نشتي هوا در لوله هاي سيستم ترمز كه موجب عملكرد خودكار سيستم ترمز مي شود
  .بررسي نمود نده يك را درگير و سپس ايراد رااز درگيري خارج كرده و دسيستم ترمز را 

نموده و در جلو چرخ را پارك  ، آن حركت خودروجلوگيري از الزم است برايفنر سيلندر ترمز را آزاد مي كنيد زمانيكه در يك جاده شيب دار 
 .ها مانع گذاشته شود
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  كن اگزوزخفه
دسـته كليـد تركيبـي     براي فعال نمودن ايـن سيسـتم الزم اسـت   .گرددكنترل مي  ECUكن اگزوز به صورت اتوماتيك توسط در اين خودرو خفه

عمل كرده  صورت خودكاره كن بهخف ، پدال گاز در اين حالت به محض كنار رفتن پا از روي .سمت راست فرمان به سمت عقب فشار داده شود
  .گرددو همزمان با آن تزريق سوخت به صورت اتوماتيك قطع مي

  .افتدكار نميه ب) دور در دقيقه 800RPM )800تر از اگزوز در دور پائينكن خفه
  )ترمز موتور(ريتاردر موتور 

 ، برروي اسبك هـاي سـوپاپ دود   ، كن اگزوزكار افتادن خفهه در شرايط ب كاهش سرعتجهت   ( Engine Valve Brake )ريتاردر موتور
با عنوان ترمز موتور يا ريتاردر موتور به منظـور ايجـاد ايمنـي بيشـتر در شـرايط راننـدگي در جـاده هـاي كوهسـتاني و يـا            كه  نصب گرديده است

تركيـدن  (  سرازيري هاي تند و همچنين كاستن از تعداد ترمزهـاي متـوالي و جلـوگيري از گـرم شـدن السـتيك و حـوادث احتمـالي ناشـي از آن         
ستم در شرايط استفاده از خفه كن اگزوز به كار افتاده و موجب كاهش نيروي موتـور در حـين اسـتفاده از خفـه     اين سي. ابداع شده است) الستيك

  .كن مي گردد
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ABS  
  )ترمز ضد قفل (    ABSسيستم ترمز 

 برقسيستم  ،كليد ، ABSچراغ هشدار ،سوپاپ سلونوئيدي ،سنسور ،رينگ دندانه دار ، )ECU(شامل واحد كنترل  ABSسيستم ترمز ضد قفل 
  .با فيوز و سيم زمين مي باشد

  .در داخل كابين نصب شده است ECUدر اين خودرو سيستم 
  

  ABSاصول كار سيستم ترمز ضد قفل 
  :صورت زير استه ب  ABSاصول كار سيستم 

به صورت هماهنگ سيگنالهائي سنسور نصب شده بر روي صفحه پشتي مجموعه ترمز چرخ و رينگ دندانه دار نصب شده بر روي محور گردنده 
ارزيابي الزم را بر روي سيگنالهاي  ECU  ؛شوند منتقل مي ABSترمز) واحد كنترل الكترونيكي(ECUايجادكرده و اين سيگنالها به واحد

ميزان  ، اين سوپاپ بر اساس فرامين دريافتي. ارسال مي نمايد ABSدريافتي انجام داده و فرامين الزم را به سوپاپ سلونوئيدي مخصوص ترمز 
  .نيروي ترمز را در سوپاپ ترمز تنظيم مي نمايد

  ABSمزاياي سيستم ترمز 
اين سيستم امكان قفل كردن چرخ ها را در هنگام ترمز گيري تا حد زيادي از بين برده و بدين طريق از لغزيدن خودرو جلـوگيري نمـوده و بـه     -1

  .ده اين امكان را مي دهد كه در حين ترمزگيري فرمان خودرو را تحت كنترل داشته باشدرانن
  .طول خط ترمز را كوتاه مي كند -2
  .تصادفات رانندگي را كاهش مي دهد -3
  .سايش تاير و ميزان هزينه تعميرات را كاهش مي دهد -4
  



 ٤٨                                                                  شركت ارس خودرو ديزل                                                                                 

  ABS كاربرد سيستم
   ABSاحتياط هاي الزم براي كاربرد 

  واحد كنترل   ECU تميز نكنيدرا با آب.  
  واحد كنترل ECU را با اهم متر اندازه نگيريد.  
 در زمان شارژ باتري با منبع برق خارجي ولتاژ باال،ABS  را از مدار خارج كنيد .  
 برق خودرو راقطع كنيد ،قبل از نصب يا در آوردن هر قطعه اي از روي سيستم .  
  سيستم  ،عمليات جوشكاري انجام مي گيرددر زماني كه بر روي خودروABS   را از مدار خارج كنيد.  
 صورت منظم ولتاژ دينام را از نظر پايداري كنترل كنيده ب.  
  چراغABS  را در صورت خراب بودن سريعاً تعويض كنيد .  
 صورت دلخواه تغيير ندهيده ظرفيت فيوز را ب.  

ASR  
   .باشدمي) ضد بكسوات( و يا سيستم ضد لغزش چرخها  ASRكي ديگر از سيستم هاي ايمني مورد استفاده در اين خودرو سيستم ي

عملكرد اين سيستم مبتني بر  اطالعات دريافتي از حسگرهاي نصب شده بر روي چرخها و مقايسه ميزان لغزش چرخ در حال لغزش در محور فعال 
چرخ بدون حركت ويا مقايسه سرعت چرخ  در حال لغـزش نسـبت بـه چـرخ ديگـر و ايجـاد بهتـرين شـرايط كشـش و          نسبت به ) بكسوات چرخ(

  .باشدپايداري در خودرو مي
EBL 

اين سيستم براي باالنس نمودن نيروي ترمز محور عقب و جلو در شرايط تحت بار و جلوگيري از بـروز ناپايـداري در حـين ترمـز گيـري بـر روي       
  .شده استخودرو تعبيه 
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   9بخش 
 در ارتباط با كاربرد خودرو نكات مهم

  نحوه كاربرد مكانيزم قفل كن و جفت كن ديفرانسيل 
كن محورهاي عقـب  به مكانيزم جفتعالوه بر اين ، خودرو . باشند مجهز ميبه مكانيزم قفل ديفرانسيل ،   M2631هر دو محور عقب خودروهاي 

  .باشدها به شرح زير ميسيستممزاياي اين  .باشندنبز مجهز مي
  قفل كن ديفرانسيل 

و بـدين طريـق    شـده يكسـان   هـا  چرخكه سرعت  كند يمشرايطي ايجاد باهم قفل كرده و   را محور عقب  دو طرف يها چرخ ،كن ديفرانسيل قفل
  .گردد يمحركت خودرو در شرايط لغزنده بودن جاده تسهيل 

  جفت كن ديفرانسيل
و بــا فعــال  كــاربرد داشــته باشــند يمــ )عقــبر محــور ميــاني و محــو(كــن ديفرانســيل در خودروهــائي كــه داراي دو محــور عقــب فعــال  جفــت

ــديل     ،شــدن ايــن مكــانيزم ــه يــك سيســتم يكپارچــه تب ــاهم قفــل شــده و ب ــدمــيدو محــور عقــب ب ايــن مكــانيزم حركــت خــودرو را در  . گردن

ابتــدا خــودرو را متوقــف  كــن،قفــل كــن و يــا جفــتمكــانيزمدر صــورت نيــاز بــه اســتفاده از  
كليـد جفـت كـن ديفرانسـيل و يـا هـر دو مكـانيزم جفـت          ،پـدال كـالچ را فشـار دهيـد     ،كنيد

از قسـمت لغزنـده جـاده عبـور      ،قـرار دهيـد   روشـن كن و قفل كـن را بـه ترتيـب در وضـعيت     
ســپس خــودرو را نگــه داشــته و پــدال كــالچ را فشــار داده و كليــدها را بــه وضــعيت   ،دييــنما

 كليد جفت كن ديفرانسيل ديفرانسيلكليد قفل كن   .برگردانيد خاموش
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 .نمايدشرايط لغزنده بودن جاده و يا بكسوات نمودن يكي از چرخها تسهيل مي
  

  در ارتباط با كاربرد خودرو نكات مهم
  در پ و راست بايـد خـودداري نمـود    كامالً در خط مستقيم حركت كرده و از انحراف به سمت چ بايد ، ديفرانسيلدر موقع درگير كردن قفل

 .احتمال وارد آمدن صدمه به محور و يا واژگون شدن خودرو وجود خواهد داشت غير اينصورت

 خودرو بايد درحالت سكون و دنده خالص باشد، هنگام درگير كردن قفل ديفرانسيل.  
  پدال كالچ را فشار دهيد ،هميشه قبل از درگير كردن قفل ديفرانسيل. 

  

  موتور تعويض  روغن
  .موتور انجام دهيد بودن را در حالت گرمموتور تعويض روغن 

  .رانندگي انجام خواهد گرفت 2000Kmاولين تعويض روغن موتوردر اولين سرويس آن بعد از 
) جهـت پـي بـردن بـه ايـرادات پنهـان       ( را از نظر غير طبيعي بودن و همچنين  وجود ذرات خـارجي   روغن داخل موتور را تخليه كرده و رنگ آن

كرده و روغن تازه را از طريق ورودي روغـن بـه داخـل موتـور ريختـه و سـطح روغـن را         يه را بسته و سپس فيلتر را تعويضپيچ تخل. بررسي كنيد
  .توسط ميله كنترل تا عالمت باالي آن كنترل نمائيد

  .فيلتر روغن را از نظر نشتي كنترل كنيدسپس  ، در دور آرام كار كندموتور  اجازه دهيد استارت زده و ، موتوربعد از تعويض روغن 
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  كنترل ضخامت لنت هاي ترمز
  .ميلي متر كمتر باشد 6حداقل ضخامت لنت هاي ترمز در نازك ترين مقطع نبايد از 

  
  
  

 
  گريسكاري پين سگدست

قسمت باالي پين سگدست و چرخدنـده حلـزون   گريسكاري 
تنظــيم ترمــز چــرخ جلــو از طريــق گــريس خورهــاي مربوطــه 

  .انجام مي گيرد) تصوير روبرو(
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  گريسكاري قسمت پائين پين  سگدست 

گريسكاري قسمت پائين پين سگدست از طريق گريس خـور  
  .انجام گيرد) تصوير روبرو(مربوطه 

  
  
 
 
 

 

  گريسكاري پين فنر تخت جلو 
فنرهاي تخت جلو را از طريق گريس سرقامه جلو پين 

خور به سمت سرگريس .خورهاي مربوطه گريسكاري كنيد
  باشدداخل شاسي مي

 
 
 
 

 



 ٥٣                                                                  شركت ارس خودرو ديزل                                                                                 

 
 

گريسكاري پين سرقامه و گوشواره عقب فنر تخت 
  جلو
-هاي سرقامه وگوشواره عقب فنر تخت جلو از طريق گريسپين

خورها به سمت سرگريس.گرددمربوطه گريسكاري ميهاي خور
  باشدداخل شاسي مي

  

 
 گريسكاري سيبك ميل فرمان

گريسكاري سيبك ميـل فرمـان از طريـق گـريس خـور مربوطـه        
  .انجام مي گيرد) شكل روبرو(

در اين خـودرو بـراي   )   Toe in(ميزان اندازه توئين اكسل جلو 
  .مي باشد  mm 2 – 0الستيك هاي راديال 
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  ):برخي از مدل ها(  2631و نمودن سيستم كروز كنترل در خودر دستورالعمل فعال

 
در ايـن حالـت   .شـود  يسيسـتم فعـال مـ    .را به سمت باال يا پـايين فشـار دهيـد             قرار دارد دكمه   40KM/hباالي خودرو سرعت  زمانيكه -1

  .سرعت مشخص حركت خواهد كردخودرو بدون فشار بر روي پدال گاز، با 

، با هر فشار بر روي دكمه فوق به سمت باال، دو كيلومتر به سرعت   افزوده شـده و بـا هـر فشـار بـه سـمت پـايين دو         بعد از فعال كردن سيستم -2

كيلـومتر در   Km/h/s     )1.5 1.5اگر دكمه را به سمت بـاال و يـا پـايين فشـار داده و آن را نگهداريـد سـرعت      . شود يكيلومتر از سرعت كاسته م

  .ابدي يافزايش و يا كاهش م) ساعت در هر ثانيه   فشار بر روي دكمه 

د سيسـتم كـروز   يـ خواه ياگـر مـ  . شـود  ي، سيسـتم كـروز كنتـرل غيـر فعـال مـ       ، ترمـز و يـا خفـه كـن اگـزوز      بـا فشـار بـر روي پـدال كـالچ      -3
ــرل  .ا به سمت پايين فشار دهيدر ــد       كنت ــال كني ــي، فع ــرعت قبل ــدوده س ــان مح ــا هم ــه  را ب               ، دكم

 

 

، سيستم كـروز كنتـرل مجـدداً     با فشار اين دكمه  به سمت پايين. سمت باال فشار دهيد تا سيستم كروز كنترل غير فعال شود به  ار             دكمه -4

  .گردد يفعال نم
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براي سبقت گرفتن از يك خودرو ديگر، بر روي پدال گاز فشار داده شود سيستم كروز كنترل غيرفعال شده و بعد  ، مثالً اگر در شرايط خاص -5

  .از برداشتن پا از روي پدال گاز، دوباره فعال مي گردد

 
  پر كردن روغن باالنسر 

    M2631خودروي 
  .ديينماريزي كنترل  ميزان روغن را از سوراخ روغن

  سوراخ هواگيري  -1
  سوراخ روغن ريزي  -2
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 كنترل فاصله باالنسر با صفحه سايشي پشت آن
   M2631خودروي  در 

صفحه سايشي پشت باالنسر را كنترل نموده و اگر فاصـله بـين   
ميلــي متــر تجــاوز كــرده باشــد، توســط  3صــفحه و باالنســر از 

ي تنظيم آنـرا جبـران نمـوده و در صـورت لـزوم خـود       ها ورق
  .كنيدصفحه سايشي را عوض 
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  در حين بارگيري و تخليه بار M2631نكات مهم فني و ايمني در ارتباط با كاربرد خودرو كمپرسي 
  
  
  

  
  

  .نبايد بيشتر باشد گرمكيلو   26000از    M2631در خودرو )  وزن خودرو بعالوه وزن بار( GVWوزن ناخالص خودرو 

  
  

 .بايد به صورت يكنواخت باشدتوزيع بار 
 
 
 
 
  

طــغل  صحيحطــغل
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  .در زير اتاق بار كمپرسي بدون نصب ميله حفاظتي نايستيد وقت چيه
  
  

 صحيحطــغل
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  .موقع تخليه بار خودرو را حركت ندهيدر د

 
 : توجه
  تغيير يابدابعاد اتاق بار نصب شده در شركت ارس خودرو ديزل نبايستي. 
              ممكن است بار خودرو چسبنده بوده و در موقـع بلنـد كـردن اتـاق بـار تخليـه آن بـه صـورت يكنواخـت و بـه موقـع انجـام

ممكـن اسـت    گرنـه در چنين شرايطي الزم است راننده وضـعيت تخليـه بـار را بـا دقـت تحـت كنتـرل داشـته باشـد و           ،نگيرد
در ايـن حالـت احتمـال خطــر    . نتيجـه ناپايـداري آن گـردد   ر ادامـه تخليـه بـار موجـب بـاال رفـتن مركـز ثقــل خـودرو و د        

 . خواهد داشت واژگوني وجود
  
  

  

 صحيحطــغل
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  باتري كمكي
 را خودرو ميخواهيد وقتي باتري، شارژ كامل شدن خالي از پسلذا  ت بوده آمپر ساع 180ولت،  24باتري مورد استفاده شده در اين محصول  

  .)ولت 24 باتري ( نماييد استفاده ميباشد، يكسان شده خالي باتري با ولتاژ نظر از كه كمكي باتري از لطفاً نماييد، روشن
 :دهيد انجام را زير مراحل خودرو كردن باتري به باتري براي

 .كنيد استفاده شده متوقب خودروي كردن روشن جهت ارتباطي كابل يك از *

 .نماييد استفاده )ولت 24 ( اسمي ولتاژ با باتري به مجهز كه نقليه وسيله يك از *

 .مينماييم وصل شده دشارژ باتري مثبت قطب به ابتدا را رابط كابل انبر سر يك *

 .مينماييم وصل كمكي باتري مثبت قطب به را رابط كابل انبر ديگر سر سپس *

  .ميكنيم وصل كمكي باتري منفي قطب به را رابط انبر بعد مرحله در *
 كه آنجا تا بايستي را بدنه اتصال سيم .ميكنيم وصل ميباشد دشارژ باتري داراي كه خودرويي بدنه اتصال سيم به را كابل انبر ديگر سر سپس* 

 .نماييم دور شده دشارژ باتري از دارد امكان

 .ميشود روشن كمكي باتري كمك به موتور رابط، كابل كردن وصل از پس *

 .ميشود روشن شده دشارژ باتري داراي خودروي است، كمكي باتري به مجهز كه خودرويي موتور دور كم افزايش با *

  .نماييد جدا را رابط كابل خودرو، شدن روشن از پس *
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  10بخش 
  :معرفي و نحوه عملكرد سيستم ادبلو 

معروف است، براساس  AddBlue كه در ايران و اروپا به نام ادبلو (Diesel Engine Exhaust Fluid DEEF) يا مايع اگزوز ديزل ادبلو
آب ديونايز تشكيل گرديده  ٪5/67و  (AUS 32) اوره خالص ٪5/32باشد كه از  يك محلول اوره مي DIN70070/ISO22241 استاندارد

اين محلول يك مايع مصرفي در قسمت كاتاليست . مورد استفاده قرار مي گيرد 6و يورو  5به طور گسترده در خودروهاي ديزل يورو  دبلوا .است
را به ميزان  NOx خودروهاي ديزل بوده و ميزان گازهاي سمي اكسيدهاي نيتروژن (Selective Catalytic Reduction-SCR) انتخابي

  .دهد بسيار بااليي كاهش مي
  5يورو  2631نمايي از مخزن ادبلو خودرو *

  :رويس و نگهداري ادبلو م در سهنكات م

  كيلومتر  و  در صورت رانندگي با شرايط كاركرد سخت در فواصل  000/100فيلتر پمپ ادبلو هر سه سال يا 

 .زودتر تعويض گردد

 فيلتر مخزن ادبلو هر دو سال و در صورت رانندگي با شرايط كاركرد سخت در فواصل 

  .زودتر تعويض گردد 

  مخزن ادبلو به صورت ساليانه تخليه و ششتشو گردد.  
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  مايع با  توجه به اينكه مايع ادبلو داراي تاريخ انقضا مي باشد لذا حين خريد به تاريخ توليد و شرايط نگهداري موجود روي گالن دقت شود كه
 .فوق تاريخ اعتبار داشته باشد
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  DVDراهنماي استفاده از دستگاه پخش :  11بخش 
  
 

 
 روشن و خاموش كردن-1

 كليد تعيين حالت -2

  راديو •
• CD ) در داخل دستگاهCD موجود باشد( 

• USB) وقتي كه فلش ميموري به درگاهUSB دستگاه  متصل باشد(  
بـه دسـتگاه متصـل     SD/MMCزماني كه كارت حافظـه  (كارت حافظه•

 )شده باشد
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 كامل صدا دكمه قطع -3

 .شودبا گرداندن اين دكمه سطح صدا تنظيم مي -4

 .شودبا فشار آرام بر روي آن منوي صوتي انتخاب شده و با گرداندن آن سطح صدا تنظيم مي -

 .شودبا فشار دادن آن به مدت زمان كمي بيشتر، منوي تنظيم باز شده و سپس با هر فشار حالت تنظيم عوض مي -

 FM1-FM2-FM3-MW1-MW2ديو دكمه انتخاب موج را -5

   CD – SD CARD – USBدر حالت پخش صوت و تصوير از طريق   11-6هايتوضيح دكمه
 دكمه پخش و توقف پخش -6

 ثانيه  10هر قطعه به مدت  Introدكمه پخش صوت و تصوير در حالت  -7

 صوتي و يا تصويري  ) Track(دكمه تكرار قطعه  -8

 يا تصويري به صورت اتفاقيدكمه انتخاب قطعه صوتي و  -9

    NTSC\PAL 60\PAL\AUTOدكمه انتخاب سيستم تصوير  -10

 VCDو انتخاب كانال صوتي در    DVDزبانه صوتي د دكمه انتخاب حالت چن-11

تـوان بـه ايسـتگاه تنظـيم شـده      هـا، مـي  بـا يـك بـار فشـار هـر كـدام از دكمـه       : در حالـت انتخـاب راديـو     11-6هـاي  توضيح دكمه
بــه   هــاكــدام از ايــن دكمــه اگــر راديــو بــه ايســتگاه جديــدي تنظــيم شــده باشــد، بــا فشــار دادن و نگهداشــتن هــر.گــوش داد قبلــي

  .ثانيه ايستگاه جديد را بر روي آن تنظيم نمود 2مدت 
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  محل اتصال فلش ميموري-12
   SD/MMCمحل اتصال كارت  -13
  باز كردن پانل جلو  -14
 الت استريو و يا منوراديو در ح FMايستگاه  -15

 پخش صدا با تن پايين -16

 هاي غير محلي هاي محلي و يا دريافت ايستگاه تعيين وضعيت راديو براي دريافت ايستگاه  -17

ه فشـار دادن و نگـ  . كنـد آن را غيـر فعـال مـي    مجدداًفشار .دهديك بار فشار كوتاه مدت، ساعت را بر روي صفحه نمايش مي  -18
 .كندساعت را فعال مي داشتن آن، تنظيم

 گيرندرفتن سريع به قطعات صوتي تصويري قبلي و يا بعدي، در حالت راديو براي تنظيم ايستگاه مورد استفاده  قرار مي -19

 تنظيم اتوماتيك ايستگاه راديويي -20

   حسگر ريموت كنترل -21
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 )DVD-VCDفقط در حالت (بزرگ كردن تصوير-1

 )DVDفقط (عنوان  -2

 روشن و خاموش كردن -3

 تنظيمات -4

 ي حركت بر روي منوها دكمه -5

 ENTERدكمه  -6

  ها برنامهدكمه نمايش ليست  -7
 هاشماره -8

فشــار كوتــاه بــراي انتخــاب منــو در حالــت صــوتي، در ايــن حالــت        بــا  -9
با فشار طوالني مـدت  . شودگرداندن ولوم بر روي دستگاه سطح صدا تنظيم مي

شـويم و سـپس     بـا هـر فشـار حالـت       اين دكمه، وارد منوي تنظيم ميبر روي 
 .شودعوض مي

 ولوم كنترل سطح صدا -10

  حالت بدون صدا -11
 تنظيم راديو -12

    )DVDفقط حالت (ها زير عنوان -13
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 راديو-14

• CD ) در داخل دستگاهCD موجود باشد(  
• USB) وقتي كه فلش ميموري به درگاهUSB دستگاه متصل باشد(  
  )به دستگاه متصل شده باشد SD/MMCزماني كه كارت حافظه (كارت حافظه•

 تكرار قطعه صوتي و يا تصويري -15

 )A-B(تكرار  -16

 توقف و برگشت -17

 پخش و توقف -18

 جستجو -19

  DVDمنوي  -20

  نمايش روي صفحه -21
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  DVDپشت پانل جلو 

  
  

 .را فشار دهيد تا پانل جلو باز شوددكمه
براي خارج كردن .  يك بار فشار دهيد تا ديسك خارج شود) تصوير باال(را  1اگر درداخل دستگاه ديسك موجود باشد دكمه شماره  -1

  .ثانيه نگه داريد 2سريع ديسك دكمه را فشار داده و به مدت بيش از 
  .باشدتنظيم مجدد ميمربوط به سوراخ  2در تصوير فوق شماره  -2

  .هاي راديويي ،از خافظه پاك خواهد شدتنظيمات مربوط به ساعت و ايستگاه) RESET(با فشار دادن سوراخ تنظيم مجدد  :توجه 
شود و اگـر پانـل را از دسـتگاه جـدا كنيـد، چـراغ چشـمك        اگر پانل جلو در پايين باشد ، چراغ روشن مي –نشانگر وضعيت پانل جلو  -3

  .زدخواهد 
  شيار وارد نمودن ديسك به داخل دستگاه-4
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  روشن و خاموش كردن دستگاه
 .را فشار دهيد تا دستگاه روشن شود PWRدكمه  -1

  .و يا راديو انتخاب شود CARD, USB, DISCيا چند بار فشار دهيد تا سيستم مورد نظر يعني  بار كرا ي SRCدكمه  -2
 .فشار دهيد تا دستگاه خاموش شود مجدداًرا  PWRدكمه  -3

، ايستگاه راديويي تنظيم شده قبلي، سطح صـدا و ديگـر تنظيمـات در حافظـه دسـتگاه حفـظ       شود يموقتي دستگاه و يا خودرو خاموش  -4
  .خواهند شد

  نمايش ساعت
را فشار دهيد تا نمايش  همين دكمه  مجدداً، روي صفحه نمايش داده شودر روي پانل و يا ريموت كنترل فشار دهيد تا ساعت بر را ب DISPدكمه 

  .ساعت در صفحه قطع گردد
  تنظيمات ساعت

) 4شـماره  (دكمه ولـوم   ، با گرداندن كند يمثانيه فشار دهيد، وضعيت تنظيم ساعت شروع به چشمك زدن  2را به مدت بيش از  DISPدكمه - 1
 .ساعت را تنظيم كنيد

بـا گردانـدن    مجـدداً ، زنـد  يمـ روي صـفحه چشـمك   ر وضعيت تنظيم دقيقه ب زمان همدكمه ولوم را فشار دهيد تا وضعيت ساعت تثبيت شود و  -2
 .دكمه ولوم دقيقه را تنظيم كنيد

 .فشار داده و از وضعيت تنظيم ساعت خارج شويد مجدداًرا  DISPدكمه  -3
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  تنظيمات صوتي
، دكمه ولوم را بگردانيـد تـا   باشد يم VOL/BAS/TRE/BAL/FADدكمه ولوم را فشار داده و منوي صوتي را انتخاب كنيد، اين منو شامل 

  .، تنظيمات انجام گيردها تيوضعدر هر يك از 
 :VOL  باشد يم 40تا  0، درجه بندي آن از شود يمدر صفحه پانل جلو، سطح صدا نشان داده. 

 :BAS  7تا + 7نمايش تنظيم سطح صداي بم در صفحه پانل، درجه بندي از- 

 :TRE  7تا + 7نمايش تنظيم سطح صداي زير در صفحه پانل، درجه بندي از- 

 :BAL نمايش باالنس صدا در وضعيت بلندگوي چپ و راست 

  درجه بندي
10Lدر وضعيت كامل بلند گوي چپ  Rبلندگوي عقب 
10Rدر وضعيت كامل بلند گوي راست Fبلندگوي جلو 

  
  تنظيمات منو

  .روي دكمه ولوم وضعيت منو  را تغيير دهيدر ثانيه نگهداريد تا وارد وضعيت منو شويد، سپس با هر فشار ب 2دكمه ولوم را فشار داده و بيش از 
EQ-  ي صـدا را  هـا  حالـت ، دكمه را بگردانيد تا هـر كـدام از ايـن    كند يمي مختلف از پيش تعريف شده سيگنال خروجي صدا را ايجاد ها حالت

 FLAT- CLASSIC- ROCK- POP- JAZZ- USER: عبارتند از ها حالتاين . انتخاب كنيد

LOUD ON/OFF-   اين مشخصه به صورت انتخابي فركـانس بعضـي     از صـداهاي    ديده يموقتي به موزيك در حالت ولوم پايين گوش ،
  .كند يمقويت زير يا بم را ت
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BEPP ON/OFF-   در اين وضعيت در هر بار ورود به حالت منو، صدايBeep  شود يمشنيده.  
12/24 HOURS-    

  AM 11:18 مثالً شود يمساعت نشان داده  12در اين حالت در صفحه نمايش ساعت با سيستم : ساعت 12حالت 
   20:18 مثالً شود يمساعت نشان داده  24در اين حالت در صفحه نمايش ساعت با سيستم : ساعت 24حالت 

  
  راديو

  .ديينماو يا چندين بار فشار دهيد تا باند مورد نظر را انتخاب  بار كرا ي) 5شماره (دكمه باند : انتخاب باند
 FM1- FM2- FM3- MW1- MW2   در صفحه نمايش مشخصه باند، فركانس و شماره از پيش تعريف شده براي ايستگاه مورد نظـر نشـان ،

  .شود يمداده 
  .روي يك ايستگاه ديگر تنظيم شودر را فشار دهيد تا ب يا   ي تنظيم ايستگاه ها دكمه: انتخاب يك ايستگاه
  .ك ايستگاه قبلي يا بعدي فشار دهيدرا براي جستجوي اتوماتي يا   ي ها دكمه: حستجوي اتوماتيك

بـراي تغييـر فركـانس بـه      مجـدداً را  هـا  دكمـه را براي وارد شدن به حالت جستجوي دستي فشار دهيـد،   يا   ي ها دكمه: جستجوي دستي
  .صورت صعودي و يا نزولي فشار دهيد

. هـاي موجـود در هـر بانـد وجـود دارد      بـراي ذخيـره كـردن و فراخوانـدن ايسـتگاه     ) 6-1شـماره  (دكمـه   6بر روي دستگاه : حالت پيش تنظيم
  .شوند يمهاي ذخيره شده براي هر باند بر روي صفحه نمايش داده  ايستگاه
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  ها ذخيره كردن ايستگاه
 :ذخيره اتوماتيك

 FM1يك باند را انتخاب كنيد به عنوان مثال  .1

ايسـتگاه قـوي دريافـت شـده       بـه صـورت        6. روي آن بانـد را جسـتجو كنـد   ر هاي موجود ب را به آرامي فشار دهيد تا ايستگاه AMS دكمه .2
 .ذخيره خواهند شد) 6-1(ي ها دكمهروي ر اتوماتيك ب

 :ذخيره كردن دستي
 .انتخاب كنيد، سپس يك ايستگاه را به صورت دستي FM1يك باند را انتخاب كنيد به عنوان مثال  .3

 .روي آن ذخيره شودر را فشار دهيد و نگهداريد تا ايستگاه ب) 6-1(ي ها دكمهيكي از  .4

 .شود يمروي صفحه نمايش داده ر شماره كليد انتخاب شده و مشخصات ايستگاه ب .5

  :فراخواندن يك ايستگاه
 .يك باند را انتخاب كنيد .6

 .روي ريموت كنترل فشار دهيد تا ايستگاه ذخيره شده  انتخاب گرددر يا ب روي پانل جلو دستگاه ور را ب) 6-1(ي ها دكمهيكي از  .7
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  :MP3و حالت  MMC، كارت حافظه SDيا فلش ميموري، كارت حافظه  USBنحوه استفاده از 
 :در دستگاهMMCو يا  SDوارد كردن كارت حافظه -1

را با در نظـر گـرفتن    MMCو يا  SDمطابق تصوير كارت حافظه 
روي دسـتگاه وارد كنيــد،  ر وضـعيت درسـت آن در محـل خــود بـ    

   .ي داخل كارت را خواهد خواندها ليفادستگاه به طور اتوماتيك 
  
 .از دستگاهMMCو يا  SDخارج كردن كارت حافظه -2

 SDرا فشار دهيد تا دستگاه در وضعيت بدون كارت  SRCدكمه 
دكمه خارج كـردن كـارت را فشـار دهيـد و كـارت را      . قرار گيرد

   .ديينماخارج 

روي دسـتگاه واردررا در محل خود ب (USB)ميموري كارت-3
را خواهـد   USBي داخـل  هـا  ليفادستگاه به طور اتوماتيك . كنيد
  .خواند
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 )USB(خارج كردن ميموري كارت -4

قـرار    USBرا فشار دهيد تا دستگاه در حالت بدون   SRCدكمه 
  .گيرد و ميموري كارت را خارج كنيد

 
 

  استفاده از ديسك
و دستگاه را در وضعيت يا روي ريموت كنترل فشار داده   را روي  پانل جلو  SRCاگر ديسك از قبل داخل دستگاه در حال پخش نباشد، دكمه 

بـر روي دسـتگاه نصـب     قـبالً كـه  )  USB(و يا  فلـش ميمـوري   )   SD(ي موجود بر روي كارت حافظه ها ليفابراي خواندن . ديسك قرار دهيد
  .شود يمرا فعال كنيد در تصوير زير شكل صفحه مانيتور در حالت پخش ديسك ديده   USBيا   SDحالت   SRC، با فشار دادن دكمه اند شده

  نشان دهنده منبع پخش -1
  تصويري فعلي شماره قطعه صوتي و يا -2

  و تعداد كل قطعات
  نام قطعه موزيك -3
  پوشه صوتي -4
  پوشه عكس -5
  )ويديو(پوشه تصويري  -6
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  قرار دادن ديسك در داخل دستگاه
  .بيايد نييپارا فشار دهيد تا پانل جلو ) 14شماره (دكمه       

  اتوماتيك به وضعيت ديسك تغيير خواهد يافت به طوردستگاه . ديسك را در داخل شيار قرار دهيد
  .قبل از وارد كردن ديسك در داخل شيار از خالي بودن داخل شيار مطمئن شويد لطفاً: توجه 

 .رديگ يمقرار    DVDاتوماتيك از حالت قبلي خارج شده و در حالت  به طوربه محض وارد كردن ديسك در داخل شيار، دستگاه 
  خارج كردن ديسك 

   .را فشار دهيد تا ديسك خارج شود          دكمه. را فشار دهيد تا پانل جلو باز شود دكمه
در ايـن  . ديسك در حالت خاموش بودن دستگاه خارج كنيد ديتوان يم. رديگ يمبعد از خارج كردن ديسك، دستگاه در وضعيت راديو قرار : توجه

 .حالت، بعد از خارج كردن ديسك، دستگاه خاموش خواهد ماند
  پخش ديسك

  .دهد يمرا نشان   LOADوقتي كه ديسك در داخل شيار دستگاه قرار گرفت، صفحه نمايش كلمه  -١
دقيقـه طـول بكشـد در ايـن موقـع در صـفحه پانـل،         1خوانـدن ممكـن اسـت تـا     ، زمـان  باشد يمي مخلوط ها ليفاو يا ديسكي داراي    MP3براي
  .شود يمنمايش داده   READكلمه

  
  .شود يمدر صفحه نمايش داده   ERRORاگر ايرادي در حين پخش ديسك بروز بيايد كلمه  -2
  .شود يمدر صفحه نمايش داده   CDيا   VCD، عالمت  DVDو  CDبراي  -3
  .شود يمدر صفحه نمايش داده  MP3/WMAعالمت    MP3/WMAي ها ليفاحين پخش ر د -4
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      را بـر روي   و يـا      ENTERكلمـه  . شـود  يمـ نيز ديـده    DVDبر روي صفحه نمايش داده شده و عنوان    DVDعالمت    ,  DVDبراي -5
   .ريموت كنترل فشار دهيد تا پخش شروع شود

 
  ي قابل پخشها ليفانوع فرمت 
    WMA , MP3: فايل صوتي 

 Xvid , MPEG 1 (*.dat) , MPEG 2 (*.vob): فايل تصويري

 JPEG (*.jpg): فايل تصوير

  ي صوتي، تصوير و ويديوها ليفاپخش 
در صـفحه مـانيتور و نـام     هـا  ليـ فااطالعات مربـوط بـه نـوع فايـل، فولـدر مربوطـه و ليسـت         شود يمزماني كه فايل صوتي، تصوير و ويديو پخش 

File/folder   شود يمدر قسمت باالي صفحه نمايش داده.  
  انتخاب نوع فايل

  .ستفاده كنيدا          براي انتخاب                         ا  /ي ها دكمهاز 
  
  

  .را فشار داده و انتخاب كنيد  ENTERدكمه 
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 (FOLDER) انتخاب پوشه
  .را فشار دهيد  ENTERانتخاب كرده و دكمه  /يها دكمهو پوشه مورد نظر را با    /يها دكمهرا با  ها پوشهليست 

  

  انتخاب فايل
ا را فشـار دهيـد تـ       ENTERاستفاده كنيـد و دكمـه    /ي ها دكمهو انتخاب فايل دلخواه از  /ي ها دكمهبراي انتخاب ليست فايل از 

را فشـار دهيـد تـا نـوع       PROGدكمـه  . را فشار دهيد تا نمايش تصاوير به صورت پيوسته انجام گيرد    براي تصوير دكمه. فايل پخش شود
  .تصوير در حال نمايش را انتخاب كنيد

  .را براي برگشت فشار دهيد        هيد تا پخش متوقف شود و سپس دكمهرا فشار د در حال پخش موزيك دكمه 
 

  انتخاب قطعه مورد نظر
  .بعدي فشار دهيد  (TRACK) را براي عبور به قطعه   و  ي ها دكمه
  .را بر روي ريموت كنترل براي انتخاب قطعه مورد نظر فشار دهيد +10و     0و    9-1ي شماره ها دكمه

  حركت سريع به جلو و عقب در حين پخش 
 2يعني سرعت (     X20 , X8 , X4 , X2حين پخش قطعه با سرعت ر و يا چند بار فشار دهيد تا د بار كثانيه ي 2را براي مدت  و  دكمه 
  .به جلو و يا عقب حركت كند) برابر 20برابر،  8برابر،  4برابر، 

  .را به آرامي فشار دهيد تا پخش در وضعيت سرعت عادي قرار گيرد   ركت سريع به جلو و يا عقب، دكمه در خالل ح -
  .قب صدا قطع خواهد بوددر خالل حركت سريع به جلو و يا ع -
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ابتداي قطعات موزيك  ديتوان يمشما )  VCD , CDبراي   INTRO(هم  به دنبالدر حالت پخش كوتاه مدت كليه قطعات موزيك و يا ويديو 
  .ثانيه گوش كرده و يا تماشا كنيد 10و يا ويديو را به مدت 

  .بر روي صفحه ظاهر خواهد شد   INT ON/OFFكلمه . فشار دهيد بار كرا ي  INTدر خالل پخش، دكمه  -1
  .انتخاب شود باشد يمحال پخش ر ي كه دا قطعهبار فشار دهيد تا و را د  INTكلمه  -2

 روي پانل
 ) VCD / CD / MP٣برای ( پخش تصادفي قطعات موزيك و ويديو

  .پخش كنيد) ها ليفاخارج از ترتيب (تمام قطعات را به صورت تصادفي  ديتوان يمشما 
  .و يا بيشتر فشار دهيد بار كرا ي  RDMدر خالل پخش، دكمه  -1
  .بر روي صفحه ظاهر خواهد شد  RDMعالمت  -
   .بار فشار دهيد تا پخش در وضعيت عادي قرار گيردو را د  RDMدكمه  -2

 
 روي پانل

 تكرار يك قطعه و يا تمام قطعات موزيك و ويديو 

  .و يا بيشتر فشار دهيد بار كرا ي  RPTدر خالل پخش دكمه 
  .شود يمبر روي صفحه ظاهر   RPTعالمت  -
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    RPT ONE  RPT ALL    RPT OFFبر روي صفحه عالمت    VCD/CDبراي  -
  شود يمظاهر ) تكرار يك قطعه  تكرار تمام قطعات  غير فعال كردن تكرار ( 

تكرار خواهنـد شـد و بـا سـه بـار       بار كبا دو بار فشار دادن آن تمام قطعات ي. يك قطعه تكرار خواهد شد  RPTفشار دادن دكمه  بار كيعني با ي
  .فعال خواهد شدر فشار دادن، حالت تكرار غي

  .ظاهر خواهد شد RPT CHAPTER  RPT TITLE  RPT OFFبر روي صفحه عالمت   :   DVDبراي 
  .ظاهر خواهد شد RPT CHAPTER   RPT TITLE     RPT OFFبر روي صفحه عالمت  :   براي فايل ديسك

  
  A  Bتكرار 

  دهيد فشاررا بر روي ريموت كنترل جهت مشخص كردن نقطه شروع و تكرار  A  Bي از فايل دكمه ا قطعهبر روي  -
  .شود يمظاهر    REPEAT Aبر روي صفحه كلمه 

ظـاهر شـده و از      A  B REPEATروي صـفحه عالمـت    ر دهيد، بر براي مشخص كردن نقطه پايان تكرار فشا مجددرا  A  Bدكمه  -
  .گردد يمنقطه شروع انتخاب شده پخش شروع 

  .شود يمفعال ر را بار ديگر فشار دهيد، حالت تكرار غي A  Bدر زمان دلخواه دكمه  -
  .شود يمظاهر  CANCEL    A  Bبر روي صفحه عالمت   -

 
 بر روي ريموت كنترل

  



 ٨٠                                                                  شركت ارس خودرو ديزل                                                                                 

  توقف پخش
  .براي توقف پخش فشار دهيد   در خالل پخش دكمه  -
  شود يمصدا قطع  -
. شـود  يمـ بر روي صفحه پانـل بـه صـورت چشـمك زن مشـاهده       PAUSEبر روي صفحه مانيتور نمايش داده شده و كلمه   PAUSEدكمه  -

  .پخش ادامه يابدبار فشار دهيد تا و را د   دكمه    
  

  
  بر روي ريموت كنترل  بر روي پانل

 
PBC  فقط برای ( كنترل پخشVCD (  

را فشار دهيد پخش از اولين قطعه موزيك و ) در روي ريموت كنترل 2شماره (      را داخل دستگاه قرار دهيد و دكمه  CDاگر شما  -١
  .شود يميا ويديو به صورت اتوماتيك شروع 

ي روي ريموت كنترل را بري انتخاب قطعـه مـورد نظـر    ها شمارهو يا   و  ي ها دكمه. را فشار دهيد تا منو نمايش داده شود  PBCدكمه  -2
  .خارج شويد فشار داده و از منو  مجدداًرا    PBCتا به منو بر گرديد سپس دكمه. را فشار دهيددكمه . فشار دهيد

 
 بر روي ريموت كنترل
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 :GO TO 
بـر روي مـانيتور در      DVDعنـوان قطعـه  و يـا    . را بر روي ريموت كنترل فشار دهيد  GO TOدكمه   DVDو يا   VCDبراي رفتن به روي 

قطعه مـورد  /يها دكمهبا استفاده از .  شود يمي كه در حال پخش شدن است با رنگ تيره مشخص ا قطعه. شود يمقسمت باالي صفحه ظاهر 
  .را فشار دهيد تا تائيد شود  ENTERدكمه . ي شماره روي ريموت كنترل براي انتخاب شماره استفاده كنيدها دكمهاز . نظر را انتخاب كنيد

  

 
 بر روي ريموت كنترل

 
PROGRM 

وي ريمـوت كنتـرل را بـراي    ر         و يـا                     يهـا  دكمـه . فشار دهيـد  ها برنامهرا براي نمايش دادن ليست   PROGدكمه  -
  .انتخاب برنامه مورد نظر فشار دهيد

  .عنوان و شماره قسمت مورد نظر را انتخاب كنيد  DVDبراي  -
   .شماره قسمت مورد نظر را انتخاب كنيد  CD , VCDبراي  -
بـراي پخـش     ENTERرا انتخـاب كـرده و دكمـه      '' PLAY ''را براي پخش فشار دهيد و يا با مكان ياب روي ريموت كنترل   دكمه -

  .فشار دهيد
  .حذف شود   ها برنامهرا فشار دهيد تا تمام   ENTERبرده و   '' CLEAR ''مكان ياب را به روي  . ليست را حذف كنيد ديخواه يماگر  -
  .را دوباره فشار دهيد تا از پخش برنامه خارج شود  PROGدكمه  -
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 ريموت كنترل بر روي

  
  DVD انتخاب زبان پخش سيستم صوتي

  زبان مورد نظر را انتخاب كنيد    R/Lو يا     AUDIOرا داراي قابليت صوتي چند زبانه باشد با فشار دادن دكمه   DVDاگر 

    
  روي پانل روي ريموت كنترل

 

  
  

 VCD انتخاب سيستم صوتي
  فشار دهيد  VCDبراي انتخاب كانال صوتي بر روي   R/Lدكمه 

 
  

  روي پانل
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 DVD انتخاب زير عناوين در

داراي زيـر عنـوان     DVDبدين طريق اگر . فشار دهيد) زبان(   Languageرا بر روي ريموت كنترل براي انتخاب زير عنوان   SUB.Tدكمه 
  .شود يمانتخاب زبان باشد نمايش داده 

 
 ريموت كنترلبر روي

 DVD انتخاب عنوان
ي         هـا  شـماره                        و يـا               ,ي                ها دكمهاز . فشار دهيد ها بخشرا براي نمايش عنوان و يا ليست   TITLEدكمه 

  را براي پخش فشار دهيد  ENTERروي ريموت كنترل براي انتخاب استفاده كرده و دكمه 

 
 روي ريموت كنترل

  
  DVD ANGLE انتخاب 

ي مختلـف بـر   هـا  زبـان بـه   ها نوشتهنمايش (باشد  Multiple-Angle Viewداراي قابليت   DVD اگر . را فشار دهيد   ANGLE دكمه 
  .شود يماين حالت نمايش داده ) روي فيلم
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  روي ريموت كنترل
 

Zoom 
  را فشار دهيد تصوير به اندازه مورد نظر بزرگ خواهد شد  ZOOMدكمه 

  
 بر روي ريموت كنترل

  .را براي نمايش منوي تنظيم بر روي مانيتور فشار دهيد  SETUPدكمه 
  SYTEM - LANGUAGE – VIDEO مثالً. براي انتخاب قسمت مورد نظر استفاده كنيد                يها دكمهاز 

 
 DVD تنظيم سيستم

   .آن را تائيد كنيد  ENTERكرده و با دكمه  استفادهبراي انتخاب                و                 ,ي                 ها دكمهاز 
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  سيستم تصوير 

   NTSC/PAL60/PAL/AUTO. سيستم مورد نظر را انتخاب كنيد -
  نوع تصوير 

4 : 3 PS/4 : 3LB / 16 : 9  
  .ي صفحه پهن انتخاب كنيدها لميفنوع تصوير را براي تماشاي 

4 : 3 Pan Scan    : ي چپ و راست تصوير بريده خواهد شدها كناره ،3 : 4براي تلويزيون.  
4 : 3 Letter Box    : صفحه ظاهر خواهد شد نييپانوار سياه رنگ در باال و    3 : 4براي تلويزيون.  

  براي تلويزيون صفحه پهن:    9 : 16
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PASSWORD   - گذر واژه  
  .را فشار دهيد  ENTERرا بر روي كنترل فشار دهيد، سپس دكمه ) چهار صفر(  0000شماره  -1
  .يدر ي بعدي نگهداها استفادهواژه را ثبت كرده و در جاي مطمئني جهت ر گذ -2
  .تنظيم كنيد مجدداًواژه را ر را وارد كرده و گذ   0000رقم  لطفاًدر صورت فراموش كردن گذر واژه،  

RATING 
  )  DVDدر صورت موجود سيستم بر روي . (باشد يماز نظر سني  DVDاين گزينه مربوط به درجه بندي 

  .باشد يم 8تا  1درجه بندي از 
  .باشد يمداراي كمترين محدويت  8داراي بيشترين محدوديت پخش  و درجه  1درجه 

  .باشد يم  8تنظيم اصلي بر روي درجه 
 

DOWNMIX 
  .كند يمدو بلندگو فعال  ازاين گزينه حالت صداي تركيبي را 

 

DEEAULT : RESTORE 
  .در صورت انتخاب اين گزينه، دستگاه به تنظيمات اصلي برخواهد گشت 
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DVD Language Setup 
  .را تائيد كنيدن آ   ENTERبراي انتخاب استفاده كرده و با دكمه            و                               يها دكمهاز 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

OSD Language  
  .را كه با آن آشنايي داريد انتخاب كنيد تا منوي سيستم نمايش داده شود ها زبانيكي از 

 
 
 
 

AUDIO LANG 
در صورت موجود بودن فايل صوتي مربـوط بـه   . (صداي فيلم با اين زبان شنيده خواهد شد. را كه با آن آشنايي داريد انتخاب كنيد ها زبانيكي از 

  ) DVDزبان مورد نظر در روي 
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SUBTITLE LANG 

در صـورت  . (بـا آن زبـان انجـام گيـرد      DVDي ها عنوانبر روي اين گزينه زباني را كه با آن آشنايي داريد انتخاب كنيد تا نمايش زير 
  ) DVDموجود بودن فايل زبان مورد نظر در 

 

 

MENU LANG 
در صورت موجـود بـودن فايـل زبـان مـورد نظـر در       . (انتخاب كنيد  DVDزبان مورد نظر را كه با آن آشنايي داريد براي نمايش منوي 

DVD (  
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DVD Video   ) رتصويتنظيمات مربوط به( 
  .براي انتخاب استفاده كنيد               ,                         يها دكمهاز 
 

BRIGHTNESS   )تنظيم ميزان نور مانيتور(  
  .تنظيم كنيد   12تا    0ي                ميزان نور را از دهايكلبا 
 

CONTRAST  )تنظيم كنتراست( 
  .تنظيم كنيد  12تا    0را روي صفحه مانيتور از ر كنتراست تصوي

 

HUE 
  .گردد يمتنظيم    6-تا     6+ي                از ها دكمهگزينه مربوط به تنظيم تصوير روي مانيتور بوده و با 

 

SATURATION 
  .تنظيم كنيد   12تا    0ي               ازها دكمهگزينه مربوط به تنظيم تصوير روي مانيتور بوده و با 

 

SHARPNESS 
  .گردد يمتنظيم    8تا     0ي               از ها دكمهگزينه مربوط به تنظيم تصوير روي مانيتور بوده و با 
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   12بخش 
  

  :سرويس هاي ادواري 
ــامل             ــد و  ش ــي باش ــودرو م ــر خ ــرد بهت ــراي عملك ــك ب ــتفاده مال ــوه اس ــودرو و نح ــعيت خ ــرل وض ــت كنت ــهاي ادواري جه دوره  19سرويس

مالــك خــودرو موظــف و مكلــف اســت دقيقــاً در زمــان هــاي اعــالم شــده در جــدول  . ســرويس دوره اي در مــدت گــارانتي خــودرو مــي باشــد
ــه اتمــام ن    ــاني كــه گــارانتي خــودرو ب ــا زم ــل ، ت ــدگي هــاي مجــاز ارس     ذي ــه نماين رســيده باشــد ، جهــت انجــام ســرويس هــاي ادواري فقــط ب

  .خودرو ديزل مراجعه نمايد
  .هزينه اجرت سرويس هاي ادواري و مواد مصرفي شامل روغن و انواع فيلتر به عهده مشتري مي باشد: تذكر 

ــازه  *  ــده موظــف اســت در ب ــا بيشــتر از فواصــل ذكــر شــد   500رانن ــر ي ــومتر كمت ــه نماينــدگي هــاي  كيل ه ، جهــت انجــام سرويســهاي ادواري ب
  .مجاز ارس خودرو مراجعه نمايد

 
 
  

  .جب ابطال گارانتي خودرو مي گرددعدم مراجعه در زمان و كيلومتر مقرر جهت سرويسهاي ادواري مو*   
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 اقدامات صورت گرفته
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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * تعويض روغن 1
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * تعويض فيلتر روغن 2
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   تعويض فيلتر گازوييل 3
   *     *     *     *     *     *       تعويض فيلتر خشك كن 4

5 
تعويض فيلتر آبگير 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   سوخت

6 
تعويض فيلتر هواي 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   )دروني و بيروني(

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * گيريس كاري كامل 7

  تعويض روغن توپي چرخ 8
 

          *         *         *         

         *         *         *           تعويض روغن گيربكس 9

10
 

         *         *         *           تعويض روغن ديفرانسيل

11
 

 كيلومتر  و  در صورت رانندگي با شرايط كاركرد سخت در فواصل زودتر تعويض گردد 000/100هر سه سال يا  فيلتر پمپ ادبلو

  سرويس ادواري و خدمات انجام شده در هر سرويس -1جدول 
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12
  فيلتر مخزن ادبلو 

  
  

 هر دو سال و در صورت رانندگي با شرايط كاركرد سخت در فواصل زودتر تعويض گردد
13

تخليه و شتشو مخزن  
 به صورت ساليانه تخليه و شستشو گردد  ادبلو

14
 

   *                                     تعويض ضد يخ

15
 

       *                                تعويض روغن هيدروليك

16
مطابق ( بازديدها   

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * )  2جدول 

17
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * آچار كشي كامل
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  صورت گرفته در سرويس ادواري  يبازديد ها - 2جدول 
  

  شرح عمليات  رديف
  كنترل سيستم ورودي هوا از قبيل پوسته ، فيلتر و خرطومي هواكش 1
   كنترل روغن  گيربكس  2
   كنترل روغن  ديفرانسيل  3
  توپي چرخ هاكنترل مقدار گريس داخل  4
  كورس كالچ ، كشش آن و مكانيزم تعويض دنده 5
  بازديد عملكرد پمپ كالچ پايين 6
 ، پمپ باد ، خشك كن هوا LSVبررسي سيستم ترمز ، پدال ، مكانيزم هاي مربوطه ، شير  7
  پمپ هيدروليك ، جعبه فرمان و نشتي آن 8
  گاردان و بررسي لقي چهار شاخه 9
  و كرپي هابررسي فنر ها  10
  بررسي خوردگي الستيكها و سيبكهاي اكسل جلو 11
  بررسي و رگالژ تسمه ها 12
  فيلر گيري در صورت بد كار كردن موتور و خروج دودهاي غير استاندارد 13
  سيستم خنك كاري موتور وكنترل ميزان ضديخ موجود 14
  باالبر كابينكنترل مقدار روغن مخزن هاي هيدروليك ترمز و كالچ و  15
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  شرح عمليات  رديف
 
 
 
16 

گريس خور هاي كمك فنرهاي جلو و عقب ،  -گريس خور واتر پمپ ) : با دست(كنترل مقدار گريس و در صورت نياز گريس گذاري 
  اهرمهاي ترمز دستي ، سرباطريها و مفاصل دربها ، تسمه سفت كن ، توپي چرخهاي جلو و عقب

كليه گريس خورهاي سگدست، اكسل جلو ، چهار شاخه و كشوئي ) : با گريس پمپ ( صورت نياز گريس گذاري كنترل مقدار گريس و در   17         
 گاردان ، اهرم هاي پدالها ، مفاصل فنرها ، چهارشاخه ميل فرمان و سيستم برگردان كابين

 موتور كشيدن پيچهاي سرسيلندر مطابق گشتاور ذكر شده در كتابچهآچار كنترل و در صورت لزوم  18
  )لوالي درب ها ، قفل درب ها ، رو دري ها ، شيشه ها و شيشه باالبر ها  و پايه كابين(كنترل كابين راننده  19
 كنترل دسته موتور و رام ها 20
  كنترل پيچ هاي شغالدست فرمان ، سگدست 21
  كنترل تجهيزات شاسي و جعبه فيوز 22
  كنترل عملكرد خفه كن اگزوز 23
  رينگ چرخهاكنترل  24
  كنترل زاپاس بند 25
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 : 5يورو  2631سياالت مصرفي در خودرو  مشخصات

 )API(سطح كيفي نوع سيال
 ) SAE(ويسكوزيته 

)ليتر(ظرفيت
 تابستان زمستان

 CJ4 15W40 20W50 34 موتور

  ضد يخ و آب 
)50-50( 

مطابق استاندارد 
ASTM3306 

- 45 

 GL5 85W90 16 گيربكس

 GL5 85W90 13 مياني اكسل

 GL5 85W90 12 اكسل عقب

 GL5 85W90 9/0*2 باالنسر
  GL5 85W90 5/3*4 توپي چرخ

 ATFII - 5/1 جك باالبر كابين
 ATFII - 5/4 فرمان

 DOT4 - 5/1 كالچ/ ترمز 
 DIN70070/ISO22241 - 35 اد بلو
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 :فشار باد تاير ها 
 

 مشخصات تاير ) bar(فشار ) Psi(فشار 

115 9/7 315/80R22.5 
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F1    
15A

 

F2    
10A

 

F3    
10A

 F4   10A
 

F5    
10A

 

F6    
10A

 F7    5A
 

F8    
15A

 

F9    
10A

 F10 15A
 

 F11   15A چراغ اصلي نورباال سمت راست
A

B
S

 

چراغهاي 
داخل 
كابين

 
آينه هاي 

برقي 
جانبي

 

بوق
 

چراغهاي 
ك 

كوچ
ت 

سم
ت

راس
 

چراغهاي 
ك 

كوچ
پ

ت چ
سم

 

چراغ 
ترمز

چراغ  
اصلي نور 
ت 

باال سم
پ

چ
چراغ  

اصلي نور 
پايين 

پ
ت چ

سم
چراغ مه  

شكن
 F12   10A خالي 

 F13  10A راستچراغ اصلي نور پايين سمت  

 F14   15A چراغ پشت پخش و فندكي

 F15  5A خالي

 F16  15A خالي

ABS F17  20A 

 F18  10A كليد كنترلر

 F19  10A بين چراغ كا

 F20   15A اهنمار

 F21   15A آينه هاي برقي جانبي

 F22  15A خالي

 F23  15A قفل كن مركزي

 F24  10A خالي

 F25  5A خشك كن
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 F26  5A خالي   

 F27  15A خالي

 F28  10A چراغ دنده عقب

 F29  15A برف پاك كن ، شيشه شور

 F30  10A بوق هشدار

ABS  
F31  5A 

 F32   10A مجموعه نشانگر

 

 
هشدار دهنده

  

 
 

 
 

فالشــر
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  :دفتر مركزي   
  واحد امور مشتريان و نمايندگان

  1397815511: ،كد پستي  6، كيلومتر  تهران، جاده مخصوص كرج: آدرس 
  )021(44566215: فكس )        021(44566232- 7: تلفن  

  331داخلي  )021(48019: تلفن صداي مشتري   
  

  :كارخانه ارس خودرو ديزل  
  آذربايجان شرقي ، جلفا ،  منطقه آزاد ارس ، گروه صنعتي آميكو: آدرس  

  
  www.amicoir.com  : اينترنتيآدرس سايت 

  com.amicoir@info:   پست الكترونيكي  

  مركز امداد سيار 

  45741-021: شماره 
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